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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα Δ.Π.Χ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ. Α.Ε.".Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα

της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση  στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και 
η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε €) 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ενοποιημένα και 

μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 2.919.460 2.494.483 

Αποθέματα 0,00 0,00 

Απαιτήσεις από πελάτες 9.315.097 7.251.162 

Λοιπά στοχεία ενεργητικού ~5.493.552 ~4.151.929 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1177..772288..110099  1133..889977..557744  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 348.063 380.558 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 0,00 0,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.357.931 11.943.732

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 1155..770055..999944  1122..332244..229911  
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.998.735 3.998.735 

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 

μετόχων εταιρίας (1.976.620) (2.425.451)

Σύνολο Καθαρής Θέσης 

Μετόχων Εταιρίας (β) ~2.022.115 ~1.573.284 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β) 1177..772288..110099  1133..889977..557744  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Κύκλος εργασιών 27.691.584 24.251.071

Μικτά κέρδη/ (ζημιές) 5.872.813 5.504.600 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 1.653.143 1.363.010 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 692.559 581.301 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 679.436 590.195 

Μείον φόροι 230.605 272.858 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από

συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) 448.832 317.337

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12/31/07 31/12/2006

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2007 και 

1/1/2006 αντίστοιχα) 1.573.284 1.255.947 

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0 0 

Διανεμιθέντα μερίσματα 0 0 

Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων και λοιπών άυλων

στοιχείων ενεργητικού 0 0 

Μεταβολή αποθεματικού αποτίμησης χρηματοοικονομικών μέσων 

στην εύλογη αξία 0 0 

Μεταβολή Αποθεματικού συναλλαγματικών διαφορών μετατροπής 0 0 

Δικαιώματα μειοψηφίας από αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας 0 0 

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ ευθείας στην καθαρή θέση 0 0 

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου, μετά από φόρους 448.832 317.337 

Αγορές (πωλήσεις) Ιδίων Μετοχών 0 0 

Κέρδη / (ζημιές) πωλήσεων Ιδίων Μετοχών που μεταφέρθηκαν 

απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια ~~~~~~~0 ~~~~~~~0 

Σύνολο καθαρής λήξης περιόδου (31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστ.) 2.022.115 1.573.284 

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Εμμεση μέθοδος) (ενοποιημένα 

και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Κέρδη προ φόρων 679.436 590.195 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 960.584 781.709 

(Αποσβέσεις επιχορηγήσεων) 0 0 

Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων (1.525) 0 

Προβλέψεις / (Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 

προηγουμένων χρήσεων) (56.119) (223.943)

Ζημιές / (Κέρδη) εύλογης αξίας Επενδύσεων σε Ακίνητα 0 0 

Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 

Αποτ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτ. δραστηριότητας 0 0 

Αποτίμηση κοινοπραξιών με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 0 0 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (8.479) (22.717)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21.602 13.823 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 1.595.499 1.139.067 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών  κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0 0 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (3.885.575) (1.991.648)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 3.415.594 1.834.543 

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (21.602) (13.823)

Καταβεβλημένοι φόροι ``(192.000) ``(149.940)

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ~~`̀`̀991111..991166  ~~`̀`̀881188..119999

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση (Διάθεση) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 

λοιπών επενδύσεων 0 0 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (1.387.000) (776.393)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 1.525 0 

Απόκτηση Επενδύσεων σε Ακίνητα 0 0 

Εισπράξεις από πώληση Επενδύσεων σε ακίνητα 0 0 

Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη 0 0 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 

Τόκοι εισπραχθέντες / (πληρωθέντες) 8.479 22.717 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ((11..337766..999966)) `̀((775533..667766))

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα (α) + (β) + (γ) ~~((446655..008800)) ~~~~`̀6644..552233  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης `̀11..338855..006655  11..332200..554422  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης ~~`̀`̀991199..998855  11..338855..006655

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2007 ΚΑΙ 1/1/2006 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) (ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: Δ. Γούναρη 40, Αγ. Παρασκευή 153 43

Αριθμός μητρώου Ανώνυμων Εταιριών: 46170/01ΑΤ/Β00/40(02)

Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): Νομαρχία Αθηνών

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Αλέξανδρος Λυκουρέσης ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελ. Μέλος)

Σταύρος Ιγνατιάδης ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

Δημήτρης Μαραβέλιας ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ

Παναγιώτης Ευθυβουλίδης

Σοφία Ζαχαράκη

Καλλίγας Ηλίας

Χρήστος Παππάς 

Θώδας Βασίλειος

Ιωάννης Καλοπήτας 

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα 

συνοπτικά οικονομικά στοιχεία): 5/15/08

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ

Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: www.elta-courier.gr

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1/2007 1/1/2006

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 2.060 1.592

Προσαρμογές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Επίδραση από διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις (470) (416)

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας 267 256

Επίδραση από αναγνώριση ενδεχόμενων φόρων-διενέργεια πρόσθετων προβλέψεων (80) (190)

Επίδραση αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων (166) (13)

Επίδραση από την μη αναγνώριση των Εξόδων Εγκατάστασης ως στοιχείου του ενεργητικού (96) (51)

Αναγνώριση δεδουλευμένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 58 78

Επίδραση από αναμόρφωση παγίων στοιχείων στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία μετάβασης - -

Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων στην εύλογη αξία - -

Απαλοιφή οφειλόμενων κεφαλαίων επιχειρήσεων - -

Επίδραση Επιχορηγήσεων Παγίων Στοιχείων - -

Επίδραση από την αναγνώριση Παγίων Στοιχείων ως Επενδύσεων σε Ακίνητα - -

Επίδραση από την αποτίμηση Αποθεμάτων - -

Λοιπά - -

Επίδραση από την ενοποίηση συγγενών επιχειρήσεων με τη μέθοδο της καθαρής θέσης - -

Επιδραση από την αποτίμηση Θυγατρικών και Συγγενών Επιχειρήσεων - -

Επίδραση από διενέργεια Εκπτώσεων πωλήσεων χρήσης υπό διακανονισμό & λοιπών μεταβατικών λ/σμών - -

Επίδραση από διενέργεια πρόσθετων προβλέψεων - -

Επίδραση από ενοποίηση θυγατρικών επιχειρήσεων - -

Αναγνώριση Χρηματοδοτικών Μισθώσεων - -

Επίδραση από διενέργεια προβλέψεων για δικαστικό πρόστιμο μη ληφθεισών αδειών - -

Ίδιες Μετοχές - -

Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους από την Γ.Σ. - -

Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων αμοιβών Δ.Σ. στο χρόνο έγκρισής τους από την Γ.Σ. - -

Σύνολο προσαρμογών (487) (336)

Επενδεδυμένα κεφάλαια κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1.573 1.25

Αθήνα,  15 Μαϊου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αλέξανδρος  Λυκουρέσης Σταύρος Ιγνατιάδης 

Α.Δ.Τ.:  ΑΕ 004672 Α.Δ.Τ.:  Ρ 223534

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κωνσταντίνος Λεβάκης Δημήτρης  Τζανής  

Α.Δ.Τ.: Σ 151692 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0020055 Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Η εταιρεία εφαρμόζει τα «The I.F.R.S. Stable Platform 2005» από την 1η Ιανουαρίου 2007. 

2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας .

3. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας , καθώς και αποφάσεις δικαστι-

κών οργάνων πέραν των προβλέψεων που έχουν ήδη σχηματισθεί. 

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2007 ήταν για την εταιρεία 624 άτομα, ενώ την προηγούμενη χρήση ο σχετικός αριθ-

μός ήταν 542 άτομα αντίστοιχα. 

5. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 15/05/2008 και περιλαμβάνονται στις

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

99,98% .

6. Οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης στη χρήση 2007 ανήλθαν σε _ 228.786. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις-υποχρεώσεις από

και προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης. 

7. Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις παγίων στοιχείων στη χρήση 2007 χιλ _ 1.387(2006 : χιλ _ 776) .

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

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


