
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Λειτουργικές δραστηριότητες 
284.341 1.441.205

Προσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες :
Αποσβέσεις 562.541 609.383

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

«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 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- Έμμεση Μέθοδος 
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.elta-courier.gr

Κέρδη/(Ζημίες)  χρήσεως προ φόρου 

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.

- Πρόεδρος : Αντώνιος Φειοπιάστης- Διευθ. Σύμβουλος: Δημήτριος Αποστολάκος
- Mέλος : Αντώνιος Στεφάνου - Μέλος : Ζήκος Τσαβαλος 
- Μέλος : Κων/νος Μπουμέτης- Μέλος : Βασιλίκη Ανδρέου Αποσβέσεις 562.541 609.383

Χρηματοοικονομικά έσοδα (699) (8.246)
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Χρηματοοικονομικά έξοδα 343.833 340.737
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Συναλλαγματικές διαφορές 126.663 (61.840)
Νόμιμος Ελεγκτής: Παύλος Στελλάκης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24941 Προβλέψεις 30.142 29.056
Ελεγκτική Εταιρία: Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 1.346.822 2.350.296
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Γνώμη με επιφύλαξη-Θέμα έμφασης

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 16.105 45.705
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.875.924) (1.156.636)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.187.626 (38.029)

31/12/2016 31/12/2015   Μείον:
EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρηματοοικονομικά έξοδα καταβεβλημένα (343.833) (340.737)

Πληρωμές φόρου εισοδήματος 0 0
603.729 715.206 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 330.796 860.599
700.615 941.805
792.957 747.308 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
178.215 194.320 Αγορές/πωλήσεις  ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων (209.873) (318.470)

Απαιτήσεις από πελάτες 17.841.849 15.369.297 Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 699 8.246
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.672.866 6.147.164 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (209.174) (310.224)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.790.231 24.115.100

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.184.024 0
Μετοχικό Κεφάλαιο 14.070.008 14.070.008 Εξοφλήσεις δανείων (175.000) (300.000)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (9.473.754) (9.694.984) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

Grant Thornton

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε  €) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

20 Ιουλίου 2017

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.

- Πρόεδρος : Αντώνιος Φειοπιάστης- Διευθ. Σύμβουλος: Δημήτριος Αποστολάκος
- Mέλος : Αντώνιος Στεφάνου - Μέλος : Ζήκος Τσαβαλος 
- Μέλος : Κων/νος Μπουμέτης- Μέλος : Βασιλίκη Ανδρέου

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (9.473.754) (9.694.984) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 4.596.254 4.375.024 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.009.024 (300.000)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 4.596.254 4.375.024
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) +(γ) 1.130.645 250.375
Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.418.259 1.244.320 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 3.638.811 3.388.436
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.529.615 3.520.591 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 4.769.456 3.638.811
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.162.094 14.975.165
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 22.109.968 19.740.076
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 26.706.222 24.115.100

1.
1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015

Κύκλος εργασιών 33.173.388 29.607.192 2.
Μικτά κέρδη/ζημιές 6.689.219 6.539.549 3.
Zημιές  προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελ/μάτων 754.139 1.711.856,49 4.
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων 284.341 1.441.205,12
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 236.684 1.229.837,76 5.
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας 236.684 1.229.837,76

6.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο  στις 20/07/2017 και περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΕΛ.ΤΑ ΑΕ, που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της με ποσοστό 99,98%.

(Ποσά εκφρασμένα σε  €) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οι λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεως της  χρήσεως 2016 είναι οι ίδιες με αυτές που τηρήθηκαν και στο 2015. 
Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις  σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας. 
Δεν 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.
Ο αριθμός του μόνιμου απασχολούμενου προσωπικού στη χρήση 2016 ανερχόταν σε 160 κατά μέσο όρο άτομα. Την προηγούμενη χρήση τo αντίστοιχo 
νούμερo ήταν 160.

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.

- Πρόεδρος : Αντώνιος Φειοπιάστης- Διευθ. Σύμβουλος: Δημήτριος Αποστολάκος
- Mέλος : Αντώνιος Στεφάνου - Μέλος : Ζήκος Τσαβαλος 
- Μέλος : Κων/νος Μπουμέτης- Μέλος : Βασιλίκη Ανδρέου

6.
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμ. & συνολικών αποσβέσεων 1.316.680 2.321.240 7.

8.

(Ποσά εκφρασμένα σε  €) 9.
31/12/2016 31/12/2015

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 2.334.340
(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα) 4.375.024 3.155.669 β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 2.865.879
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 236.684 1.229.838 γ) Απαιτήσεις 2.791
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου - 0 δ) Υποχρεώσεις 9.940.249
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - 0
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο στην καθαρή θέση  (15.455)  (10.482)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31/12/2016 & 31/12/2015 αντίστοιχα) 4.596.254 4.375.024

Τα ποσά των υποχρεώσεων/ απαιτήσεων και εσόδων/ εξόδων της Εταιρείας προς τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 έχουν ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης στη χρήση 2016 ανήλθαν σε € 216 χιλ. έναντι € 370 χιλ. στο 2015. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις-
υποχρεώσεις από και προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης.
Οι επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων στη χρήση 2016 ανήλθαν σε € 210 χιλ. έναντι  € 320 χιλ. στο 2015.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ΕΥΡΩ . Τυχόν διαφορές στις καταστάσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Ποσά σε ευρώ

Ν. Κόσμος Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017

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.

- Πρόεδρος : Αντώνιος Φειοπιάστης- Διευθ. Σύμβουλος: Δημήτριος Αποστολάκος
- Mέλος : Αντώνιος Στεφάνου - Μέλος : Ζήκος Τσαβαλος 
- Μέλος : Κων/νος Μπουμέτης- Μέλος : Βασιλίκη Ανδρέου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ.   ΑΗ 612054

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
         Α.Δ.Τ. Χ 194562

         Α.Μ.Α. 15272

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
                                                                                   Α.Δ.Τ. ΑΒ 056377

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.

- Πρόεδρος : Αντώνιος Φειοπιάστης- Διευθ. Σύμβουλος: Δημήτριος Αποστολάκος
- Mέλος : Αντώνιος Στεφάνου - Μέλος : Ζήκος Τσαβαλος 
- Μέλος : Κων/νος Μπουμέτης- Μέλος : Βασιλίκη Ανδρέου


