«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46170/01/Β/00/157 (2011)
Λ.Βουλιαγµένης 115-117 & Ηλία Ηλίου, Τ.Κ. 11680 Ν. Κόσµος
Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η ∆εκεµβρίου 2011
(δηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

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.
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία

Περιφέρεια Αττικής, Γενική ∆/νση
Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων:
Νόµιµος Ελεγκτής:
Ελεγκτική Εταιρία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου:

http://www.elta-courier.gr

Χρήστος Βαρσάµης- Πρόεδρος,
Κωνσταντίνος Ταρλαγιάς - ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
Μπακέλλας Ηλίας- Μέλος
Μπάκας Νικόλαος- Μέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

17 Μαίου 2012
Σπύρος K. Παγώνης Α.Μ. ΣΟΕΛ 16551
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2011

EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)

2.838.724
22.552.539
5.879.688
31.270.951

2.042.195
20.601.815
3.909.794
26.553.805

288.076
4.200.000
18.003.087
22.491.163

509.200
2.360.000
14.223.194
17.092.394

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)

12.069.982
(3.290.194)
8.779.788
31.270.951

12.069.982
(2.608.572)
9.461.411
26.553.805

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις / (Έσοδα από αχρησιµοποίητες
προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων)
Συναλλαγµατικές διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης

31.343

189.337

586.098

779.970

(152.000)
105.975
235.370
(3.508)
803.278

(120.682)
(101.631)
196.845
(3.427)
940.412

Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(4.039.956)
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
3.279.893

(1.187.609)
1.091.608

Ταµειακές Ροές από τις Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

43.215

844.411

(235.370)
0
(192.155)

(196.845)
0
647.566

(1.363.434)
0
3.508
(1.359.926)

(492.024)
0
3.427
(488.597)

0
4.700.000
(2.860.000)
1.840.000

0
7.773.037
(7.840.000)
(66.963)

287.919
891.883
1.179.801

92.006
799.876
891.883

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελ/µάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων
& συνολικών αποσβέσεων

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων & άυλων πάγιων στοιχείων
01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Πωλήσεις ενσώµατων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
26.948.365
26.726.937 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
3.478.328
3.990.711
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
263.205
382.755 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
31.343
189.337 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
(681.623)
122.757 Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(681.623)
122.757 Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) +(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
803.278
940.412 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
31.12.2010

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
9.461.411
9.338.655
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου µετά από φόρους
(681.623)
122.757
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
8.779.788
9.461.411
(31/12/2011 & 31/12/2010 αντίστοιχα)
Ν. Κόσµος, 17 Μαίου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Χρήστος Βαρσάµης
Κωνσταντίνος Ταρλαγιάς
Α.∆.Τ. ΑΒ 648127
Α.∆.Τ. : ΑΒ 590002
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αλέξανδρος Σταµάτης
Α.∆.Τ. ΑΒ 301906

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
∆ηµήτρης Τζανής
Α.∆.Τ. ΑΗ 060013

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεως της χρήσεως 2011 είναι οι
ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν και στο 2010. ∆εν υπάρχουν µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις σε
σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
2.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
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.
4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2011 ανερχόταν σε 444 άτοµα, ενώ την προηγούµενη
χρήση ο σχετικός αριθµός ήταν 410 άτοµα.
5.Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 17/05/2012 και
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας ΕΛ.ΤΑ ΑΕ, που συµµετέχει στο
µετοχικό κεφάλαιο της µε ποσοστό 99,98%.
6. Οι αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης στη χρήση 2011 ανήλθαν σε € 261 χιλ. έναντι € 332 χιλ.
στο 2010. ∆εν υπάρχουν απαιτήσεις-υποχρεώσεις από και προς τα διευθυντικά στελέχη και τα µέλη της διοίκησης.
7. Οι επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων στη χρήση 2011 ανήλθαν σε € 1.363 χιλ. έναντι € 492 χιλ.στο 2010.
8. Η εταιρεία στο 2011 περαίωσε τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 2005-2009. Απο την περαίωση προέκυψαν
φορολογικές επιβαρύνσεις ποσού €880.348 εκ΄των οποίων ποσό €680.348 επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της παρούσας
χρήσης, ενώ για ποσό €200.000 είχε γίνει σχετική πρόβλεψη στις προηγούµενες χρήσεις. Για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις 2010 και 2011 γίνεται αναφορά στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων στην σηµ. 4.14

∆ηµοσιεύσεις ΠΑΝ∆ΗΣ 210.52.39.580

