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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης
από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010

ΓΕΝΙΚΑ
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2010 είναι εναρµονισµένη στο πνεύµα και στα
αναφερόµενα στις οικονοµικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει όλες τις σηµαντικές και απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να
εξαχθεί µία ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για τη δραστηριότητα και τα οικονοµικά
αποτελέσµατα της εταιρείας µε την επωνυµία “ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ” κατά την διάρκεια της χρήσεως 2010,
καθώς και οι προοπτικές και οι στόχοι για την τρέχουσα χρήση 2011.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά την χρήση 2010 ανήλθε σε ποσό € 102.691.916 έναντι ποσού €
98.710.404 την αντίστοιχη χρήση του 2009, δηλαδή παρουσίασε αύξηση 4,03 % οφειλόµενη κυρίως
στην αύξηση των εσόδων από µεταφορά επιβατών τα οποία την χρήση 2010 ήταν ποσού €
65.955.585 σε σχέση µε ποσό € 61.846.366 την χρήση 2009.
Τα έξοδα διοικήσεως κατά την χρήση 2010 ανήλθαν σε ποσό € 17.417.008 έναντι ποσού € 19.126.533
την αντίστοιχη χρήση 2009.
Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
ανήλθαν σε ζηµίες ποσού € 187.509.839 για την χρήση 2010 έναντι ζηµίας ποσού € 231.523.981 για
την αντίστοιχη προηγούµενη χρήση.
Οι ζηµίες της εταιρείας, πριν από φόρους κατά την χρήση 2010 ανήλθαν σε ποσό € 187.302.790
έναντι ζηµίας ποσού € 231.107.967 την χρήση του 2009.
Οι ζηµίες της εταιρείας µετά από φόρους κατά την χρήση 2010 ανήλθαν σε ποσό € 187.302.790 έναντι
ζηµίας ποσού € 231.109.500 την χρήση του 2009.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ


Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο
ο οποίος προέρχεται από τις µεταβολές λοιπών νοµισµάτων έναντι του Ευρώ.


Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Ο κύκλος εργασιών της
προέρχεται κυρίως από τιµολόγηση µεταφορικών υπηρεσιών στο ευρύ επιβατικό κοινό µε άµεση
είσπραξη µετρητών καθώς και από τιµολόγηση υπηρεσιών εµπορευµατικών µεταφορών µε πίστωση,
µε την κατάθεση όµως εγγυητικών επιστολών τραπέζης.
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Κίνδυνος ρευστότητας

Στην τρέχουσα χρήση βρίσκονται σε εξέλιξη συγκεκριµένες δράσεις, όπως επίσης έχουν ληφθεί
αποφάσεις, βάσει νόµων, οι οποίες είναι προς την κατεύθυνση της εξάλειψης του εν λόγω κινδύνου, ο
οποίος

καταδεικνύεται

από

την

αρνητική

σχέση

βραχυπρόθεσµων

υποχρεώσεων

έναντι

βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων της κατάστασης οικονοµικής θέσης της εταιρείας. (βλ. παράγραφο
“ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011”)


Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών
των επιτοκίων.

Η εταιρεία δεν έχει τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία καθώς και υποχρεώσεις και συνεπώς δεν υπόκειται
σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2010 ανήλθαν σε ποσό € 109.329
και για τη χρήση 2009 σε ποσό € 190.655.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Με την από 20/7/2009 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τριακοσίων πενήντα
εκατοµµυρίων ευρώ µε την έκδοση 3.500.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας
εκάστης εκατό (100) ευρώ. Επίσης, ορίστηκε ότι η καταβολή του ως άνω συνολικού ποσού της
αύξησης θα γίνει τµηµατικά (µερικώς), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κ.ν. 2190/1920, ήτοι το ένα
τέταρτο (1/4) του συνολικού ποσού της αύξησης, δηλαδή ποσό ογδόντα επτά εκατοµµυρίων
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (87.500.000 €), εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών, ήτοι µέχρι την
20/11/2009, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και τα υπόλοιπα
τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού ποσού της αύξησης, δηλαδή ποσό διακοσίων εξήντα δύο
εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (262.500.000 €) ευρώ, µέχρι τη συµπλήρωση πενταετίας, ήτοι
µέχρι την 20/7/2014.
Από το παραπάνω ποσό της πρώτης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού € 87.500.000,
εµπρόθεσµα καταβλήθηκε ποσό € 60.000.000, ενώ το υπόλοιπο ποσό € 27.500.000, δεν καταβλήθηκε.
Κατόπιν αυτού, η Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Οκτωβρίου
2010 αποφάσισε την ολική ανάκληση και ακύρωση της από από 20-07-2009 απόφασης της Α’
Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, δεδοµένου ότι το ποσό της
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δεν καταβλήθηκε σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
νόµο, και ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του κ.ν. 2190/19020, όπως ισχύει, και
επίσης αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των
εξήντα εκατοµµυρίων (€ 60.000.000) ευρώ µε καταβολή µετρητών και µε την έκδοση συνολικά
600.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης εκατό (€ 100) ευρώ [100
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ευρώ Χ 600.000 µετοχές = 60.000.000 ευρώ], και όρισε ότι η καταβολή του ως άνω συνολικού ποσού
της αύξησης των 60.000.000,00 ευρώ θα λάβει χώρα άµεσα και θα καλυφθεί από ήδη υπάρχουσες
καταθέσεις που έχουν γίνει από το Μέτοχο.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31/12/2010 ανέρχεται στο ποσό
των διακοσίων δέκα τριών εκατοµµυρίων σαράντα τριών χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ
(213.043.400,00 €) και κατανέµεται σε δύο εκατοµµύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα
τέσσερις (2.130.434) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (100€).
Η εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο νόµο 3891/2010, που αφορά στην
ανασυγκρότηση του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, βρίσκεται σε στάδιο αναδιοργάνωσης των
υπηρεσιών και αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της.
Τον ∆εκέµβριο του 2010 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας (Απόφαση 97/1/3-122010) και στη συνέχεια (ενν. εγκρίθηκε) από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων
και

Οργανισµών

(Κοινή

Απόφαση

των

Υπουργών

Οικονοµικών,

Οικονοµίας-

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Υποδοµών- Μεταφορών & ∆ικτύων και Εργασίας &
Κοινωνικής

Ασφάλισης,

(υπ’

αριθµ.

61599/ΕΓ∆ΕΚΟ1573/31-12-2010

Απόφαση

της

∆Ε∆ΕΚΟ, ΦΕΚ2096/Β/31-12-2010) Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο 2011-2013, το οποίο
τέθηκε σε εφαρµογή από την 1/1/2011.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 2010
Μετά τη συγκρότηση σε σώµα του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως βασική προτεραιότητα τέθηκε η
εκπόνηση ρεαλιστικού Επιχειρησιακού Σχεδίου άµεσης εφαρµογής, στα πλαίσια και της προετοιµασίας
του νόµου για την ανασυγκρότηση του Οµίλου των εταιρειών του ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, και µε
στόχο την άµεση µετεξέλιξη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ σε βιώσιµη, ανταγωνιστική και οργανωτικά ευέλικτη
εταιρεία στον τοµέα των επιβατικών και εµπορευµατικών σιδηροδροµικών µεταφορών.
Το Επιχειρησιακό αυτό σχέδιο σε ό,τι αφορούσε στο 2010, περιελάµβανε συνοπτικά τις ακόλουθες
δράσεις σε δύο χρονικές περιόδους (από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο η πρώτη και έως τον ∆εκέµβριο η
δεύτερη):
1.

Αναδιάρθρωση κυκλωµατικών (έλξης και κίνησης ) και υποστηρικτικών των πωλήσεων
(σηµεία πώλησης, call center, booking κοκ.) υπηρεσιών.

2.

Οργανωτική

ανασύσταση

υπηρεσιών

µε

αντίστοιχη

αναπροσαρµογή

λειτουργικών

διαδικασιών.
3.

Ανασχεδιασµό λεωφορειακών γραµµών εξωτερικού.

4.

Αναθεώρηση τιµολογιακής πολιτικής

κατά την πρώτη περίοδο, και
1.

Εφαρµογή νέων επιβατικών δροµολογίων µε επέκταση της ηλεκτροκίνησης, ενίσχυση των
5
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προαστιακών γραµµών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, προσαρµογή ωραρίων δροµολογίων και
κατάργηση δροµολογίων χαµηλής πληρότητας.
2.

Αναδιοργάνωση Εµπορευµατικών µεταφορών.

3.

Ολική ρύθµιση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Αυτοκινήτων.

κατά τη δεύτερη περίοδο.
Η υλοποίηση του σχεδίου αυτού προέβλεπε να επιφέρει µείωση στο αρνητικό αποτέλεσµα της χρήσης
του 2010 κατά ποσό € 20.000.000, το οποίο και επετεύχθη.
Από τον Μάιο έως τον ∆εκέµβριο:
•

Υλοποιήθηκε ο στόχος της αναδιάρθρωσης κυκλωµατικών (έλξης και κίνησης) και
υποστηρικτικών των πωλήσεων (σηµεία πώλησης, call center, booking κ.ο.κ.) υπηρεσιών.
Καταργήθηκαν ζηµιογόνα δροµολόγια και έγινε σηµαντική πρόοδος στο έργο της
ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων που συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στο 2011.

•

Αναδιαρθρώθηκαν υπηρεσίες των εµπορευµατικών µεταφορών και καθιερώθηκε νέα ενιαία
τιµολογιακή πολιτική.

•

Καταργήθηκαν ζηµιογόνα δροµολόγια της υπηρεσίας αυτοκινήτων και έγινε προσπάθεια
αξιοποίησης αυτών σε συνδυασµό µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές.

•

Προετοιµάστηκαν ή/και τέθηκαν σε λειτουργία θεµατικά δροµολόγια (Θεσσαλονίκη - Αρνίσσα
τα Σαββατοκύριακα για χειµερινό σκι), Κατάκολο - Ολυµπία για την εξυπηρέτηση των
τουριστών από τα κρουαζιερόπλοια).

Παράλληλα η ∆ιοίκηση επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση των ρυθµίσεων των σχέσεων µεταξύ ΟΣΕ και
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που αφορούν στην ενοικίαση και συντήρηση του τροχαίου υλικού, στη χρήση χώρων /
εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας ΟΣΕ και σε λοιπές παρεχόµενες από τον ΟΣΕ υπηρεσίες και εκπονήθηκαν
τα σχέδια των σχετικών συµβάσεων.
Συγχρόνως και για τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών της, αλλά και της ποιότητας των παρεχοµένων
υπηρεσιών ανέλαβε η ίδια η ΤΡΑΙΝΟΣΕ τους καθαρισµούς του τροχαίου υλικού, µε άµεσο αποτέλεσµα
τη µείωση του κόστους κατά 30%.
Πέραν των παραπάνω ενεργειών, οι οποίες είχαν στόχο τη σηµαντική µείωση των λειτουργικών
δαπανών και τη βελτίωση της απόδοσης των πόρων της, η εταιρεία µετά την ψήφιση του νόµου
3891/2010, που αφορά στην ανασυγκρότηση του Οµίλου ΟΣΕ, βρίσκεται από το Νοέµβριο του 2010
σε διαδικασία αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της σε συνδυασµό µε την σηµαντική µείωση
προσωπικού µέσω της διαδικασίας µετάταξης η οποία άρχισε στο τέλος του 2010 και θα ολοκληρωθεί
εντός του 2011.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011
Η εταιρεία στοχεύει να ελαχιστοποιήσει τις λειτουργικές ζηµίες εντός του 2011.
Για το σκοπό αυτό προγραµµατίζει:
1.

Την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, των διαδικασιών και τον εξορθολογισµό της εν γένει
λειτουργίας της µε την εφαρµογή νέου οργανωτικού ευέλικτου και αποδοτικού σχήµατος.

2.

Την εκπόνηση και εφαρµογή αξιόπιστου κοστολογικού συστήµατος από το οποίο θα αντλεί
τις απαιτούµενες πληροφορίες για τη διαµόρφωση του πλέγµατος δροµολογίων και της
τιµολογιακής της πολιτικής, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής διαχείριση της πολιτικής
πωλήσεων, προώθησης συνεργασιών και υπεργολάβησης υπηρεσιών και να αποδίδονται µε
ακρίβεια τα απολογιστικά στοιχεία κόστους στους φορείς επιχορήγησης.

3.

Την υπογραφή Σύµβασης µε το Υπουργείο Μεταφορών και ∆ικτύων για την παροχή
∆ηµόσιας Υπηρεσίας, µέσω της οποίας θα χρηµατοδοτηθούν ζηµιογόνα δροµολόγια µέχρι
του συνολικού ποσού των 50.000.000€ ετησίως, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο νόµο
3891/2010.

4.

Την καθιέρωση απαραίτητων σύγχρονων µέσων παρακολούθησης και ενηµέρωσης για την
πορεία υλοποίησης των στόχων της εταιρείας σε πραγµατικό χρόνο, τον αυτοµατισµό
βασικών λειτουργιών, την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας

και τον περιορισµό της

άσκοπης κυκλοφορίας εγγράφων, µε την εγκατάσταση ολοκληρωµένου πληροφοριακού
συστήµατος και της εν γένει απαραίτητης

υλικοτεχνικής υποδοµής. Στα πλαίσια της

παραπάνω δράσης προγραµµατίζεται η προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ∆ιαχείρισης
Εταιρικών Πόρων (ERP), αρχής γενοµένης από το πρόγραµµα Χρηµατοοικονοµικής
∆ιαχείρισης ανθρώπινων πόρων και ∆ιαχείρισης Εγγράφων.
5.

Την προώθηση αποτελεσµατικών ελεγκτικών µηχανισµών, οι οποίοι διασφαλίζουν τη
βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, διαδικασιών και συστηµάτων, µε βασικό στόχο τη
διαφάνεια και την πρόδραση. Παράλληλα η εταιρεία θα ελέγχεται από πιστοποιηµένους
εξωτερικούς ελεγκτές, ως προς την αξιοπιστία των οικονοµικών της αναφορών και
καταστάσεων ανά τρίµηνο (Απόφαση Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
17ης Μαρτίου 2011).

6.

Την εκπόνηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας µε στόχο την πιστοποίηση της εταιρίας το
2012. Και τούτο διότι τα συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο µέσα
στο οποίο κάθε οργανισµός µπορεί να µετρήσει και εποµένως να βελτιώσει την απόδοσή του
και τον τρόπο λειτουργίας του.

Παράλληλα σχεδιάζονται δράσεις:
Α. Για την αύξηση των εσόδων που θα προέλθουν από:
1.

Τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών (Σταθεροποίηση του χρόνου µετάβασης στον
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κεντρικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, καθιέρωση κανονικών δροµολογίων στον άξονα ανά
δύο ώρες κ.α.)
2.

Τη καθιέρωση ευέλικτης τιµολογιακής πολιτικής, µε την εφαρµογή πολιτικής διαχείρισης
εσόδου (yield management).

3.

Την αξιοποίηση νέων δραστηριοτήτων όπως µεταφορά µικροδεµάτων και διαφηµιστικών
εσόδων.

4.

Τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των βελτιώσεων της υποδοµής όπως αυτές υλοποιούνται από
τον ∆ιαχειριστή. (π.χ. Χρήση του εµπορευµατικού σταθµού στο Θριάσιο µε συγκέντρωση της
φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων στο σταθµό διαλογής Θριασίου Πεδίου και δροµολόγηση
εµπορικών αµαξοστοιχιών από τα σύνορα απευθείας προς το Θριάσιο).

Β. Για τον εξορθολογισµό του κόστους που θα προέλθει από:
1.

Μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας. (Χρήση ηλεκτροκίνησης από τον ∆οµοκό προς
Θεσσαλονίκη και από Σταθµό Λαρίσης - ΣΚΑ - Τιθορέα).

2.

Αναδιάρθρωση δροµολογίων (Μείωση κατά τρία ζεύγη δροµολογίων στον κεντρικό άξονα και
αναπλήρωση µε ανταποκρίσεις σε ∆οµοκό, Παλαιοφάρσαλο και Λάρισα).

3.

Αναδιάρθρωση

και

συγκέντρωση

των

υπηρεσιών

εµπορευµατικών

µεταφορών

του

λεκανοπεδίου στο Θριάσιο που επιφέρει µείωση των παρεχοµένων υπηρεσιών από τον ΟΣΕ.
4.

Τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των βελτιώσεων της υποδοµής όπως αυτές υλοποιούνται από
τον ∆ιαχειριστή, όπως η χρήση τηλεµατικής από τον ∆εκέµβριο του 2011 που θα επιφέρει
µείωση του κόστους RIV.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Όλες οι παραπάνω ενέργειες εναρµονίζονται µε τις Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτές
προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, ως
σύνολο κανόνων, αρχών και µηχανισµών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και ελέγχεται µια
επιχείρηση, αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ∆ιοίκησης της εταιρείας, µε στόχο τη διαφάνεια και την
εξασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων της, καθώς και όλων όσων συνδέονται µε τη λειτουργία
της, όπως οι εργαζόµενοι, το κράτος, οι προµηθευτές και οι πελάτες της.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ

ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τον Μέτοχο της εταιρείας
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελούνται από την
κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά
µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια
που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα παρακάτω θέµατα:
1. Τιµολόγια δαπανών κυρίως συντήρησης τροχαίου υλικού και τελών χρήσης υποδοµής αµαξοστοιχιών της
κλειόµενης χρήσεως, συνολικού ποσού € 184.693 χιλ περίπου τα οποία εξέδωσε η προµηθεύτρια εταιρία ΟΣΕ Α.Ε.
έχουν παραληφθεί από τη διοίκηση της εταιρίας µε επιφύλαξη ως προς την ορθότητα των τιµολογηθέντων
ποσών, λόγω µη υπάρξεως σχετικών συµβάσεων µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών. Το σωρευµένο ποσό της
υποχρέωσης προς την εταιρία ΟΣΕ Α.Ε. την 31η ∆εκεµβρίου 2010 ανέρχεται σε € 746.277 χιλ.. Κατά την οριστική
διευθέτηση των υποχρεώσεων αυτών, όπως προβλέπεται από τον σχετικό Νόµο 3891/2010 (άρθρο 13) ο οποίος
προβλέπει την διαγραφή των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προς την εταιρία ΟΣΕ Α.Ε., υφίσταται το ενδεχόµενο της
ουσιώδους διαφοροποιήσεως των υφιστάµενων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 κονδυλίων, µε συνέπεια την
ενδεχόµενη ουσιώδη µεταβολή των αποτελεσµάτων χρήσεως και των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας.
2. H εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις από 19.12.2005 έως 31.12.2006 και
2007 έως 2010 µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το
χρόνο που θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές
καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη
µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις
ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Θέµα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι,
όπως αναφέρεται και στη σηµείωση 2.2 των οικονοµικών καταστάσεων, το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου
48 του Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37
του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
11Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ
14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 107

ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 20161
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (∆.Π.Χ.Α.)
ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ετήσια Οικονοµική
Έκθεση για την χρήση
2010

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Ποσά σε € '

σηµ.

31/12/2010

31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

4

77.417,05

96.240,31

Ενσώµατα πάγια

5

392.325,97

791.586,43

6.1.1

111.823,80

113.259,28

581.566,82

1.001.086,02

660.043,26

746.430,86

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό

8

Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις

6.1.3

13.663.028,80

9.655.332,68

7

115.369.036,53

80.081.891,87

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6.1.2

19.779.241,40

32.557.144,49

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

149.471.349,99

123.040.799,90

Σύνολο ενεργητικού

150.052.916,81

124.041.885,92

213.043.400,00

213.043.400,00

13.094,15

13.094,15

(842.921.627,59)

(655.618.837,54)

(629.865.133,44)

(442.562.343,39)

11

2.532.798,29

917.357,16

12

1.750.000,00

1.600.000,00

4.282.798,29

2.517.357,16

13.1.1

756.418.765,49

544.737.719,01

14

19.216.486,47

19.349.153,14

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

775.635.251,96

564.086.872,15

Σύνολο υποχρεώσεων

779.918.050,25

566.604.229,31

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

150.052.916,81

124.041.885,92

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά κεφάλαια

9
10

Αποτελέσµατα (Ζηµίες) εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι συνηµµένες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων.
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για την χρήση 2010

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

Ποσά σε € '

σηµ.

1/1 31/12/2010

1/1 31/12/2009

Κύκλος εργασιών

15

102.691.915,69

98.710.403,71

Κόστος πωλήσεων

16

(264.303.457,00)

(290.191.639,60)

(161.611.541,31)

(191.481.235,89)

Μικτά αποτελέσµατα (Ζηµία)
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

17

5.531.481,39

6.862.583,98

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

16

(17.417.007,78)

(19.126.532,78)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

16

(10.349.415,65)

(22.255.131,10)

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

17

(3.663.355,90)

(5.523.664,85)

(187.509.839,25)

(231.523.980,64)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης προ φόρων,
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

18

(111.801,75)

(45.008,68)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

18

318.850,95

461.022,23

(187.302.790,05)

(231.107.967,09)

0,00

(1.533,08)

(187.302.790,05)

(231.109.500,17)

0,00
0,00

0,00
0,00

(187.302.790,05)

(231.109.500,17)

Ζηµίες προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Ζηµίες χρήσης µετά από φόρους
Λοιπά αναγνωρισµένα συνολικά εισοδήµατα
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά εισοδήµατα
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα (µετά φόρων)
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήµατα/ (ζηµίες)

19

Οι συνηµµένες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων.
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σηµ.

213.043.400,00

60.000.000,00

13.094,15

0,00

0,00

(655.618.837,54)

(231.109.500,17)

0,00

(231.109.500,17)

0,00

(231.109.500,17)

(424.509.337,37)

Αποτελέσµατα
εις νέο

(842.921.627,59)

(187.302.790,05)

0,00

(187.302.790,05)

(655.618.837,54)

Αποτελέσµατα
εις νέο

Οι συνηµµένες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

Υπόλοιπο την 31/12/2009

Σύνολο µεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης

60.000.000,00

0,00

0,00

Λοιπές µεταβολές ιδίων κεφαλαίων
για την χρήση 1/1/-31/12/2009
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

0,00

0,00

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 1/1-31/12/2009
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα/ (ζηµίες)
1/1-31/12/2009

0,00

13.094,15

Αποθεµατικά
κεφάλαια

0,00

153.043.400,00

Μετοχικό κεφάλαιο

13.094,15

0,00

0,00

0,00

13.094,15

Αποθεµατικά
κεφάλαια

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 1/1-31/12/2009

Υπόλοιπο την 31/12/2008

Ποσά σε € '

9

0,00

Σύνολο µεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης
213.043.400,00

0,00

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 1/1-31/12/2010

Υπόλοιπο την 31/12/2010

0,00

213.043.400,00

Μετοχικό
κεφάλαιο

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 1/1-31/12/2010

Υπόλοιπο την 31/12/2009

Ποσά σε € '

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για την χρήση 2010

(442.562.343,39)

(171.109.500,17)

60.000.000,00

(231.109.500,17)

0,00

(231.109.500,17)

(271.452.843,22)

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

(629.865.133,44)

(187.302.790,05)

0,00

(187.302.790,05)

(442.562.343,39)

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Ποσά σε € '

σηµ.

1/1/31/12/2010

1/1/31/12/2009

(187.302.790,05)

(231.107.967,09)

472.656,58

429.841,51

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµιές Χρήσης (προ φόρου)
Πλέον / (Μείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

4, 5, 16

Κατάπτωση εγγυήσεων ενοικίων πληρωτέων

13.391,36

0,00

Προβλέψεις

16

4.102.093,29

13.822.972,01

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

18

111.801,75

45.008,68

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

18

(318.850,95)

(461.022,23)

(182.921.698,02)

(217.271.167,12)

86.387,60

(34.949,26)

(43.829.616,52)

(43.667.715,90)

(11.955,88)

(1.224,49)

213.746.503,39

212.366.017,95

(111.801,75)

(45.008,68)

0,00

(1.533,08)

(13.042.181,18)

(48.655.580,58)

4, 5

(54.572,86)

(237.752,33)

18

318.850,95

461.022,23

264.278,09

223.269,90

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

(12.777.903,09)

11.567.689,32

Σύνολο
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων
Αύξηση απαιτήσεων
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
Αύξηση υποχρεώσεων
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα

18

Καταβληµένοι φόροι
Καθαρές ταµειακές εκροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές Παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταµειακές εισροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Εισπράξεις από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Καθαρές ταµειακές εισροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες

9

Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της
χρήσης

6.1.2

32.557.144,49

20.989.455,17

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος
της χρήσης

6.1.2

19.779.241,40

32.557.144,49

Οι συνηµµένες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων.
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Ετήσια Οικονοµική
Έκθεση για την χρήση
2010

Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων
1
1 .1

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία
Πληροφορίες για την εταιρεία

Η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («η εταιρεία») έχει την νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας και είναι
καταχωρηµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών µε Αρ. 59777/01/Β/05/584.
Η εταιρεία συστάθηκε ως ανώνυµη εταιρεία το 2005, µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών (Φ4/65206/5120/22.11.2005) και το Καταστατικό της δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.
12948/20.12.2005 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.. Η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας
δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 14032/13.12.2010. Η πλήρης επωνυµία αυτής είναι «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
– ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο
διακριτικός της τίτλος «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.».
Έδρα της εταιρείας έχει ορισθεί ο ∆ήµος Αθηναίων. Η έδρα και τα γραφεία της ∆ιοίκησης της εταιρείας
βρίσκονται σε µισθωµένο ακίνητο επί της οδού Καρόλου 1-3 στην Αθήνα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του καταστατικού η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη, υπολογιζόµενη
από την ηµέρα καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.
Μόνος µέτοχος της εταιρείας είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε ποσοστό 100% επί του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου.
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής:
Αριθµός Μητρώου Α.Ε.

59777/01/Β/05/584

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου

999645865, ∆ΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρίας

Καρόλου 1 - 3, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ζηλιασκόπουλος Αθανάσιος (Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων
Σύµβουλος)

(Από 9/4/2010 έως σήµερα)

Αθανασόπουλος Νικόλαος (Εκτελεστικό µέλος)
Παπαναστασίου Αλέξανδρος (Μη Εκτελεστικό µέλος)
Τσαγκαλίδης ∆ηµήτριος (Μη Εκτελεστικό µέλος)
Κωστέας Ευάγγελος (Μη Εκτελεστικό µέλος)
Σπυρόπουλος Σπύρος (Εκπρόσωπος εργαζοµένων – µη
εκτελεστικό µέλος)
Σκουτέλας Κωνσταντίνος (Εκπρόσωπος εργαζοµένων –
µη εκτελεστικό µέλος)
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Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης Ψυχουντάκης
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

1 .2

Μετοχικό κεφάλαιο

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά τη σύστασή της,
ήταν € 100.000.000, διαιρεµένο σε 1.000.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 100 η κάθε µια. Από το
παραπάνω µετοχικό κεφάλαιο, ποσό € 25.000.000 είχε καταβληθεί από τους µετόχους µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου 2006, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους € 75.000.000 καταβλήθηκε µέχρι την 30η Μαρτίου
2007.
Με την από 8/12/2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, το
µετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό € 11.043.400 (εισφορά κλάδου «Εκµετάλλευση επιβατών
και

εµπορευµατικών µεταφορών»

της

ανώνυµης

εταιρείας

µε

την

επωνυµία

«Οργανισµός

Σιδηροδρόµων Ελλάδος Ανώνυµη Εταιρεία», αξίας € 11.043.344,87 και καταβολή € 55,13 σε µετρητά)
δια εκδόσεως 110.434 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 100 η κάθε µια.
Με απόφαση της 4ης (Τακτικής) Γενικής Συνέλευσης, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, λόγω της
απορρόφησης της εταιρείας «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.», κατά ποσό ίσο µε το µετοχικό κεφάλαιο της
απορροφούµενης εταιρείας, ύψους € 42.000.000 και ανήλθε στο ποσό των € 153.043.400,
διαιρούµενο σε 1.530.434 µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 100 η κάθε µια.
Με την από 20/7/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τριακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων
ευρώ (350.000.000 €) µε την έκδοση 3.500.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας
εκάστης εκατό (100) ευρώ. Επίσης, ορίστηκε ότι η καταβολή του ως άνω συνολικού ποσού της
αύξησης να γίνει τµηµατικά (µερικώς), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κ.ν. 2190/1920, ήτοι το ένα
τέταρτο (1/4) του συνολικού ποσού της αύξησης, δηλαδή ποσό ογδόντα επτά εκατοµµυρίων
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (87.500.000 €), εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών, ήτοι µέχρι την
20/11/2009, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και τα υπόλοιπα
τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού ποσού της αύξησης, δηλαδή ποσό διακοσίων εξήντα δύο
εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (262.500.000 €) ευρώ, µέχρι τη συµπλήρωση πενταετίας, ήτοι
µέχρι την 20/7/2014.
Από το παραπάνω ποσό της πρώτης καταβολής για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ποσού €
87.500.000, καταβλήθηκε εµπρόθεσµα ποσό € 60.000.000, ενώ το υπόλοιπο ποσό € 27.500.000, δεν
καταβλήθηκε.
Με την από 27/10/2010 Ά Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε:
α) η ολική ανάκληση και ακύρωση της από 20/7/2009 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µε
την οποία είχε αποφασιστεί η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό
των τριακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων ευρώ (350.000.000 €) µε την έκδοση 3.500.000 νέων κοινών
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ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) ευρώ, δεδοµένου ότι το ποσό της
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν καταβλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920,
όπως ισχύει, περί τµηµατικής καταβολής.
β) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των € 60.000.000 ευρώ
µε την έκδοση 600.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατό (€ 100) ευρώ η
κάθε µία. Η εν λόγω αύξηση αποφασίστηκε να καλυφθεί από ήδη υπάρχουσες καταθέσεις του µετόχου
οι οποίες είχανε γίνει µε σκοπό την τµηµατική κάλυψη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, όπως
όριζε η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/7/2009 και αναλυτικά περιγράφεται
ανωτέρω.
Έτσι το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. την 31/12/2010 ανέρχεται στο ποσό των
διακοσίων δέκα τριών εκατοµµυρίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 213.043.400)
διαιρούµενο σε δύο εκατοµµύρια εκατό τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα τέσσερις (2.130.434)
κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατό (€ 100) ευρώ εκάστη.
1 .3

Αντικείµενο δραστηριότητας

Όπως περιγράφεται από το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, αντικείµενο δραστηριότητας της
εταιρείας αποτελεί:
•

Η παροχή υπηρεσιών έλξης για την σιδηροδροµική µεταφορά εµπορευµάτων και επιβατών.

•

Η

ανάπτυξη,

οργάνωση

και

εκµετάλλευση

αστικών,

προαστιακών,

περιφερειακών,

υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εµπορευµατικών σιδηροδροµικών µεταφορών.
•

Η

ανάπτυξη,

οργάνωση

και

εκµετάλλευση

αστικών,

προαστιακών,

περιφερειακών,

υπεραστικών και διεθνών λεωφορειακών επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών στην
ηµεδαπή ή την αλλοδαπή.
•

Η ίδρυση και η λειτουργία γραφείων γενικού τουρισµού της αλλοδαπής ή της ηµεδαπής,
καθώς και η πρακτόρευση µεταφορικών εταιρειών και γραφείων γενικού τουρισµού.

•

Η οργάνωση, εκµετάλλευση και παροχή υπηρεσιών κατάκλισης και εστίασης επιβατών.

•

Η οργάνωση και λειτουργία των εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης του
τροχαίου υλικού.

•

Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκµετάλλευση µεταφορών, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση
της συµπληρωµατικότητας του συστήµατος µεταφορών της χώρας και στην αρτιότερη
εξυπηρέτηση του κοινού.

•

Η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του µεταφορικού
έργου και την άρτια εξυπηρέτηση του κοινού.

•

Η

παροχή

συµβουλευτικών υπηρεσιών και

η εκπόνηση µελετών σχετικών µε

τις

δραστηριότητες της.
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2

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων

2 .1

Συµµόρφωση µε τα ∆ΠΧΑ

Οι οικονοµικές καταστάσεις της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων («IASB»), καθώς και των διερµηνειών τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
∆ιερµηνειών («IFRIC») της IASB, ισχύουν για ετήσιες περιόδους που λήγουν την 31η ∆εκεµβρίου 2010
και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί µε
βάση τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920.
2 .2

Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης
της δραστηριότητας («going concern») και την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται
µε την αναπροσαρµογή ορισµένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες αξίες.
Το γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχουν
λόγοι εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν παραβιάζει την εφαρµογή της παραπάνω
αρχής για τους εξής λόγους:
•

∆εν υπάρχει πρόθεση για διακοπή της δραστηριότητας από τον µέτοχο.

•

Το µεγαλύτερο µέρος των υποχρεώσεων της εταιρείας, είναι προς τον ΟΣΕ. Όπως
αναλυτικότερα αναγράφεται στη σηµείωση 27 της παρούσας, στις 4 Νοεµβρίου 2010
ψηφίστηκε ο Ν 3891/2010 σχετικά µε την αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του Οµίλου
του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στις βασικές προβλέψεις του οποίου εντάσσεται και η διαγραφή
των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ.

•

Πρόκειται να υπάρξει ενεργοποίηση των Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος
(Υ.Γ.Ο.Σ.) έτσι ώστε να υπάρχει χρηµατοδότηση των ελλειµµατικών υπηρεσιών.

•

Πρόκειται να υπογραφούν Συµβάσεις Παροχής Υπηρεσιών µε τον ΟΣΕ, οι οποίες αποσκοπούν
στον καθορισµό των όρων των παρεχόµενων από τον ΟΣΕ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπηρεσιών,
την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον εξορθολογισµό των σχετικών δαπανών.

•

Ακολουθείται συγκεκριµένο επιχειρηµατικό πλάνο (Business Plan) µε σκοπό τον εξορθολογισµό
των δαπανών της εταιρείας και τη διασφάλιση της βιωσιµότητας της εταιρείας στο µέλλον.

•
2 .3

Έχει προταθεί η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση του 2010, έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της εταιρείας την 6η Ιουνίου 2011 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης του µετόχου της εταιρείας.
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2 .4

Καλυπτόµενη περίοδος

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως και την
31η ∆εκεµβρίου 2010, µε παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων της χρήσης του 2009.
2 .5

Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό
νόµισµα της εταιρείας, δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο
λειτουργεί. Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Προκειµένου τα κονδύλια της χρήσης που έληγε την 31/12/2009 να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα
µε τα κονδύλια της κλειόµενης χρήσης, πραγµατοποιήθηκαν στις περιπτώσεις που ήταν απαραίτητο
αναµορφώσεις των κονδυλίων της προηγούµενης χρήσης.
2 .6

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα που
εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά την τρέχουσα χρήση

Στην σηµείωση 2.6.1 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες σε υφιστάµενα
πρότυπα που υιοθετήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο και επηρέασαν τα ποσά που περιλαµβάνονται στις
παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.
Στην σηµείωση 2.6.2 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες σε υφιστάµενα
πρότυπα που υιοθετήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο αλλά δεν επηρέασαν τα ποσά που
περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.
2.6.1
2.6.1.1

Νέα ή αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες σε υφιστάµενα πρότυπα που
επηρέασαν τα ποσά που περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις
Αλλαγές που αφορούν την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και τις
γνωστοποιήσεις

∆εν υπήρξαν αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές που να επηρέασαν τις οικονοµικές καταστάσεις ή τις
γνωστοποιήσεις της εταιρείας.
2.6.1.2

Αλλαγές που επηρεάζουν την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της
εταιρείας

∆εν υπήρξαν αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές που να επηρέασαν την οικονοµική θέση και τα
αποτελέσµατα της εταιρείας.
2.6.2

Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία συνάδουν µε εκείνες που είχαν υιοθετηθεί
κατά την οικονοµική χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 εκτός από τα παρακάτω νέα ή
τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2010:
 ∆ιερµηνεία 17 - ∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες
 Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση Αντικείµενα
κατάλληλα προς αντιστάθµιση
 Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 - Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών
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 Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 - Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις
 Ετήσιες Αναβαθµίσεις των ∆ΠΧΑ (Μάιος 2008) Όλες οι αναβαθµίσεις που εκδόθηκαν έιχαν
εφαρµογή στη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009, εκτός από την ακόλουθη: ∆ΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα
Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες: Η
τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µίας
θυγατρικής κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5, ακόµη και στην
περίπτωση που η εταιρεία, µετά από πώληση, διατηρήσει µη ελέγχουσα συµµετοχή στη
θυγατρική.
 Ετήσιες Αναβαθµίσεις των ∆ΠΧΑ (Απρίλιος 2009)
Η υιοθέτηση των παραπάνω προτύπων ή διερµηνειών θεωρείται ότι δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις ή τη δραστηριότητα της Εταιρείας.
2 .7

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική
περίοδο και η εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα



∆ιερµηνεία 19 - ∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Η
διερµηνεία

αυτή

διευκρινίζει

το

λογιστικό

χειρισµό

που

ακολουθείται

σε

περιπτώσεις

επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µιας υποχρέωσης µεταξύ εταιρείας και πιστωτή όπου ο πιστωτής
αποδέχεται µετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρείας προκειµένου για τον
µερικό ή ολικό διακανονισµό της υποχρέωσης. Με την διερµηνεία αυτή αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι
αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίµηµα που πληρώνεται βάσει του ∆ΛΠ 39,
παράγραφος 41 και συνεπώς η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της
καθαρής θέσης που εκδίδονται αντιµετωπίζονται ως το πληρωτέο τίµηµα προκειµένου για την εξάλειψη
της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η διερµηνεία θα έχει επίδραση
στις οικονοµικές της καταστάσεις, καθώς δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.


∆ιερµηνεία 14 - Περιπτώσεις προπληρωµών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων
εισφορών (τροποποίηση)

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011.
Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρείες να αναγνωρίσουν ορισµένες
εθελοντικές προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Η
τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. Η Εταιρεία δεν αναµένει
ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις


∆ΠΧΑ 9 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Φάση 1, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία, ταξινόµηση και επιµέτρηση

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η
Φάση 1 του ο νέου αυτού προτύπου εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των
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χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις.
Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 - Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων



Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Φεβρουαρίου 2010. Η
τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισµένου
ποσού σε ξένο νόµισµα, τα οποία δικαιώµατα αντιµετωπίζονταν από το υφιστάµενο πρότυπο ως
παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώµατα αυτά εκδίδονται
αναλογικά στους µετόχους µιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας συµµετοχικούς τίτλους
της εταιρείας, για ένα καθορισµένο ποσό σε ξένο νόµισµα, θα πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της
καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόµισµα στο οποίο έχει οριστεί η τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος.
Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις
εφόσον δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους συναλλαγές.
Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 - Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών



Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η
αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίµηση που απαιτείται προκειµένου να προσδιοριστεί εάν το
δηµόσιο και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δηµόσιο µπορούν να θεωρηθούν
ως ένας και µοναδικός πελάτης. Προκειµένου γι’ αυτόν τον προσδιορισµό, η εταιρεία θα πρέπει να
αναλογιστεί το βαθµό στον οποίο υπάρχει οικονοµική αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των εταιρειών. Η
τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. Η Εταιρεία βρίσκεται στη
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις.
Τον Μάιο του 2010 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό



την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ηµεροµηνίες εφαρµογής είναι
διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή για όλες τις περιπτώσεις.
Οι τροποποιήσεις αφορούν συνοπτικά στα παρακάτω πρότυπα και διερµηνείες:


∆ΠΧΑ 1 - Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει τον χειρισµό των
αλλαγών λογιστικών πολιτικών κατά τη χρήση της πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΑ µετά τη
δηµοσίευση ενδιάµεσων

οικονοµικών καταστάσεων βάσει του ∆ΛΠ

34

“Ενδιάµεσες

Οικονοµικές Καταστάσεις”, επιτρέπει κατά την πρώτη εφαρµογή τη χρήση µίας εύλογης αξίας
η οποία καθοδηγείται από συγκεκριµένο γεγονός ως τεκµαρτό κόστος και διευρύνει το πλαίσιο
εφαρµογής του ‘τεκµαρτού κόστους’ για ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
συµπεριλαµβάνοντας στοιχεία που χρησιµοποιούνται σε δραστηριότητες που υπόκεινται σε
ρύθµιση τιµών. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
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∆ΠΧΑ 3 - Συνενώσεις Επιχειρήσεων, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις του
∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις, ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
Παρουσίαση και ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, οι οποίες
εξαλείφουν την εξαίρεση για ενδεχόµενες υποχρεώσεις, δεν έχουν εφαρµογή σε ενδεχόµενες
υποχρεώσεις που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων οι ηµεροµηνίες
απόκτησης προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 2008).
Επιπρόσθετα, η αναβάθµιση αυτή περιορίζει το πλαίσιο εφαρµογής για επιλογή µεθόδου
επιµέτρησης (εύλογη αξία ή ποσοστιαία συµµετοχή στα αναγνωρίσιµα καθαρά περιουσιακά
στοιχεία της αποκτώµενης εταιρείας βάσει της παρούσας συµµετοχής ιδιοκτησίας) µόνο στα
συστατικά στοιχεία της µη-ελέγχουσας συµµετοχής που αποτελούν παρούσα συµµετοχή
ιδιοκτησίας η οποία προσδίδει στους κατόχους ποσοστιαία συµµετοχή στα καθαρά περιουσιακά
στοιχεία της εταιρείας. Τέλος, απαιτεί από µια εταιρεία (σε µία συνένωση επιχειρήσεων) να
λαµβάνει υπόψη την αντικατάσταση των συναλλαγών της αποκτώµενης εταιρείας για παροχές
που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (είτε υποχρεωτικές είτε εθελοντικές), δηλ., να
γίνεται διαχωρισµός µεταξύ του τιµήµατος και των εξόδων που καταχωρούνται µετά τη
συνένωση. Το εν λόγω πρότυπο εκτιµάται ότι δεν έχει επίπτωση στην Εταιρεία.



∆ΠΧΑ 7 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις, εφαρµόζεται για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή παρέχει
διευκρινήσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 7 και δίνει έµφαση
στην αλληλεπίδραση µεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων και της φύσης και της
έκτασης των κινδύνων που σχετίζονται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα.

Οι εν λόγω

τροποποιήσεις δεν έχουν κάποια επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις µε δεδοµένο ότι
αφορούν γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν χρησιµοποιούνται ευρέως
από την εταιρεία.


∆ΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, εφαρµόζεται για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει
το γεγονός ότι µια εταιρεία θα παρουσιάζει ανάλυση του λοιπού συνολικού εισοδήµατος για
κάθε στοιχείο της καθαρής θέσης, είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις
σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρµοστεί από την
Εταιρεία από την 01.01.2011



∆ΛΠ 27 - Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις, εφαρµόζεται για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Η αναθεώρηση αυτή
διευκρινίζει ότι οι συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που επέφερε η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27
στο ∆ΛΠ 21 Επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος, στο ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και στο ∆ΛΠ 31 Συµµετοχές σε κοινοπραξίες έχουν µελλοντική
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εφαρµογή για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009 ή νωρίτερα
σε περίπτωση πρόωρης εφαρµογής του ∆ΛΠ 27. Το εν λόγω πρότυπο εκτιµάται ότι δεν έχει
επίπτωση στην Εταιρεία.


∆ΛΠ 34 - Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή παρέχει καθοδήγηση
όσον αφορά την εφαρµογή των αρχών γνωστοποίησης στο ∆ΛΠ 34 και προσθέτει απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρµοστεί από την Εταιρεία από την 01.01.2011



∆ιερµηνεία 13 - Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών, εφαρµόζεται για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει
ότι κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των προγραµµάτων επιβράβευσης βάσει της αξίας
των προγραµµάτων επιβράβευσης την οποία οι πελάτες θα µπορούσαν να εξαργυρώσουν, θα
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και το ποσό των εκπτώσεων ή κινήτρων που έχουν υπό άλλες
συνθήκες χορηγηθεί σε πελάτες οι οποίοι δεν συµµετέχουν σε προγράµµατα επιβράβευσης. Η
εν λόγω ∆ιερµηνεία δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή για την Εταιρεία.



∆ΠΧΑ 7 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις ως µέρος της συνολικής
επισκόπησης των δραστηριοτήτων εκτός ισολογισµού (Τροποποίηση)

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Σκοπός
της τροποποίησης αυτής είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων να
βελτιώσουν την κατανόησή τους ως προς τις συναλλαγές µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων (π.χ τιτλοποίηση) καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιοδήποτε
κινδύνων που µπορεί να παραµείνουν στην οντότητα η οποία έχει πραγµατοποιήσει τη µεταφορά
χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

στοιχείων.

Επίσης,

η

τροποποίηση

απαιτεί

πρόσθετες

γνωστοποιήσεις σε περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών µεταφοράς έχει
πραγµατοποιηθεί προς το τέλος της ηµεροµηνίας ισολογισµού. Η τροποποίηση αυτή συµµορφώνει σε
µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ∆ΠΧΑ και των αµερικάνικων λογιστικών προτύπων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι
αυτή η αναθεώρηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις, εκτός από πιθανές πρόσθετες
γνωστοποιήσεις.


∆ΛΠ 12 - Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων
(Τροποποίηση)

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2012. Η
τροποποίηση αυτή αφορά στον προσδιορισµό αναβαλλόµενης φορολογίας επί των επενδυτικών
ακινήτων που επιµετρώνται σε εύλογη αξία και, επίσης, ενσωµατώνει τη ∆ιερµηνεία 21 – «Φόροι
Εισοδήµατος – Ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων» στο ∆ΛΠ 12
προκειµένου για

µη αποσβέσιµα περιουσιακά

στοιχεία όπου χρησιµοποιείται το µοντέλο
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αναπροσαρµογής βάσει ∆ΛΠ 16. Ο σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να συµπεριλάβει α) την
αναιρέσιµη υπόθεση ότι βάση υπολογισµού αναβαλλόµενου φόρου επί των επενδυτικών ακινήτων, τα
οποία επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο εύλογης αξίας βάσει του ∆ΛΠ 40, είναι η ανάκτηση
της λογιστικής αξίας µέσω της πώλησής τους και β) την απαίτηση ότι βάση υπολογισµού
αναβαλλοµένου φόρου επί των µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία

επιµετρώνται

χρησιµοποιώντας το µοντέλο αναπροσαρµογής βάσει ∆ΛΠ 16, θα πρέπει να είναι πάντα η ανάκτηση
της λογιστικής αξίας µέσω της πώλησής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την
τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η αναθεώρηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές
της καταστάσεις.
2 .8

Σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, απαιτεί την διενέργεια κρίσεων για γεγονότα που έχουν ήδη συµβεί και εκτιµήσεων για
µελλοντικά γεγονότα, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε ιστορικά
δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα
δεδοµένα.
2.8.1

Σηµαντικές κρίσεις

∆εν υπάρχουν σηµαντικά ποσά στις οικονοµικές καταστάσεις που να στηρίζονται σε υποκειµενικές
κρίσεις της ∆ιοίκησης.
2.8.2

Σηµαντικές εκτιµήσεις

Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις
σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας τον σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή
συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την
εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρίας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες,
υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της ∆ιοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό
εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η εταιρία αξιολογεί τέτοιες
εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενη στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και την εµπειρία, σε
συσκέψεις µε ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις
συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να
αλλάξουν στο µέλλον. Στη σηµείωση 3 «Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών», αναφέρονται οι
λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν επιλεγεί από αποδεκτές εναλλακτικές αυτών.
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2.8.2.1 Αβέβαιη έκβαση εκκρεµών επίδικων υποθέσεων
Η εταιρία εξετάζει τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προχωρεί σε
διενέργεια προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά της εταιρείας, βάσει στοιχείων από τη Νοµική
Υπηρεσία, τα οποία προκύπτουν βάσει των πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται
(περαιτέρω πληροφορίες στη σηµείωση 26.1.2).
2.8.2.2 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση µε συγκεκριµένους πελάτες όταν
υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο
σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε περιοδική
επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της
πιστωτικής της πολιτικής και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας της εταιρείας, τα
οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των
υποθέσεων που διαχειρίζεται.
2.8.2.3 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη. Η
αναλογιστική µελέτη περιλαµβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικά µε το προεξοφλητικό
επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αµοιβών των εργαζοµένων, την αύξηση του δείκτη τιµών
καταναλωτή και την αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιµοποιούνται
εµπεριέχουν σηµαντική αβεβαιότητα και η ∆ιοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίµησή
τους (περαιτέρω πληροφορίες στη σηµείωση 3.8).
2.8.2.4 Ενδεχόµενα στοιχεία ενεργητικού και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών της. Η ∆ιοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δεν θα επηρέαζαν σηµαντικά την
οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2010. Παρ’ όλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων
υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µια πολύπλοκη
διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε
τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να
οδηγήσουν σε µια αύξηση ή σε µια µείωση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο µέλλον
(περαιτέρω πληροφορίες στη σηµείωση 26.1.2).
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3

Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών

Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία για την σύνταξη των
οικονοµικών της καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
3 .1

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν το αποκτώµενο λογισµικό που χρησιµοποιείται από την
εταιρεία.
Οι αποκτηθείσες άδειες που αφορούν σε λογισµικό κεφαλαιοποιούνται µε βάση τις δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν για την απόκτηση και την εγκατάσταση του συγκεκριµένου λογισµικού.
Οι δαπάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση του ηλεκτρονικού λογισµικού αναγνωρίζονται στα έξοδα
της περιόδου στην οποία αυτές πραγµατοποιούνται.
Οι δαπάνες οι οποίες κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τις
εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές τους (τρία έως πέντε έτη).
3 .2

Ενσώµατα πάγια

Τα ενσώµατα πάγια της εταιρείας απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως
µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµιές αποµείωσης.
Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση
των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των
ενσώµατων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο, µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και
το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται
στα αποτελέσµατα των χρήσεων που πραγµατοποιούνται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων,
επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα και υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο απόσβεσης µέσα στην
ωφέλιµη ζωή τους, η οποία, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Κτίρια

από 5 έως 50 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισµός

από 5 έως 10 έτη

Μέσα µεταφοράς

από 5 έως 10 έτη

Λοιπός εξοπλισµός

από 4 έως 6 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
ετήσια βάση κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. Εάν οι
υπολειµµατικές αξίες, η προσδοκώµενη ωφέλιµη ζωή ή ο προσδοκώµενος ρυθµός ανάλωσης των
µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο έχουν
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µεταβληθεί, οι αλλαγές αντιµετωπίζονται λογιστικά ως µεταβολές σε λογιστικές εκτιµήσεις.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η
διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στ’ αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στ’ αποτελέσµατα.
3 .3

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
•

Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι την λήξη

•

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων,

•

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, και

•

∆άνεια και απαιτήσεις

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την
διοίκηση ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους και τον σκοπό για τον οποίο αποκτούνται.
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση του περιουσιακού στοιχείου κατά το
χρόνο της απόκτησης και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης.
3.3.1

∆ιακρατούµενες µέχρι την λήξη επενδύσεις

Οι διακρατούµενες µέχρι την λήξη επενδύσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε
καθορισµένες ή προσδιοριζόµενες πληρωµές και καθορισµένη λήξη. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
χαρακτηρίζονται σαν διακρατούµενες µέχρι την λήξη επενδύσεις εφόσον η ∆ιοίκηση έχει την πρόθεση
και τη δυνατότητα να τα κρατήσει µέχρι τη λήξη τους.
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις που εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή, αποτιµώνται στο
αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Το αποσβεσµένο κόστος είναι το
ποσό

στο

οποίο

αρχικά

επιµετρήθηκε

το

χρηµατοοικονοµικό

περιουσιακό

στοιχείο

ή

η

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση µετά την αφαίρεση των αποπληρωµών κεφαλαίου, πλέον ή µείον τη
συσσωρευµένη απόσβεση κάθε διαφοράς µεταξύ του αρχικού αυτού ποσού και του καταβλητέου στη
λήξη ποσού υπολογιζόµενη µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, και µετά την αφαίρεση κάθε
υποτίµησης.
Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται
ή αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
Στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν περιλαµβάνονται «∆ιακρατούµενες
µέχρι την λήξη επενδύσεις» την 31/12/2010.
3.3.2
Τα

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων

χρηµατοοικονοµικά

περιουσιακά

στοιχεία

αποτιµώµενα

στην

εύλογη

αξία

µέσω

των
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αποτελεσµάτων, περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που είναι κατεχόµενα κυρίως για
εµπορικούς σκοπούς και προσδιορίζονται από την εταιρεία ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σ’ αυτήν την κατηγορία
αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
Στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν περιλαµβάνονται «Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων» την 31/12/2010.
3.3.3

∆άνεια και απαιτήσεις

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, µε πάγιες
ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά και
δηµιουργούνται όταν η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση
εµπορικής εκµετάλλευσης. Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε
λήξη µεγαλύτερη των 12 µηνών από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης, τα οποία
περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου µείον κάθε πρόβλεψη για αποµείωση. Κάθε µεταβολή στην αξία των δανείων
και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή
υφίστανται µείωση της αξίας τους καθώς και κατά εφαρµογή της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
3.3.4
Τα

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

διαθέσιµα

προς

πώληση

χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία

περιλαµβάνουν

µη

παράγωγα

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται σαν διαθέσιµα προς πώληση ή δεν πληρούν τα
κριτήρια να ταξινοµηθούν σε άλλες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιµώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε
διακεκριµένο κονδύλι της καθαρής θέσης µέχρι την πώληση ή την διαγραφή ή την αποµείωση της
επένδυσης.
Κατά την πώληση ή την διαγραφή ή την αποµείωση των διαθέσιµων προς πώληση περιουσιακών
στοιχείων, τα σωρευτικά κέρδη ή ζηµιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται
στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.
Στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν περιλαµβάνονται «∆ιαθέσιµα προς
πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία» την 31/12/2010.
3.3.5

Εύλογη αξία

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε µία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την αναφορά
σε χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Εάν η αγορά

29

Ετήσια Οικονοµική
Έκθεση για την χρήση
2010

για µία επένδυση δεν είναι ενεργός η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας τεχνικές
αποτίµησης. Ο σκοπός της χρήσης µιας τεχνικής αποτίµησης είναι ο καθορισµός της τιµής συναλλαγής
που θα προέκυπτε κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης για µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση
παρακινούµενη από συνήθεις επιχειρηµατικούς παράγοντες. Στις τεχνικές αποτίµησης περιλαµβάνεται
µεταξύ άλλων η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εµπορική βάση, η αναφορά στην
τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς συναφούς µέσου και η ανάλυση των προεξοφληµένων ταµιακών
ροών του.
Τα ποσά µε τα οποία εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, τα διαθέσιµα, οι απαιτήσεις και
οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογές τους αξίες λόγω της
βραχυπρόθεσµης λήξης τους. Κατά συνέπεια δεν υφίστανται διαφορές µεταξύ των εύλογων αξιών και
των αντίστοιχων λογιστικών αξιών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού.
Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.
3 .4

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαµβάνουν εµπορικές υποχρεώσεις οι οποίες
απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, στο κονδύλι «Προµηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις».
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συµµετέχει σε µία συµβατική
συµφωνία του χρηµατοοικονοµικού µέσου και από-αναγνωρίζονται όταν η συµβατική δέσµευση της
εταιρείας για καταβολή µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων λήγει, ακυρώνεται ή
εξαλείφεται.
Όταν µια υφιστάµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αντικαθίσταται από µια άλλη από τον ίδιο τρίτο
(δανειστή) µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάµενοι όροι µια υποχρέωσης
διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε από-αναγνωρίζεται η υφιστάµενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η
διαφοροποιηµένη και η διαφορά µεταξύ των δύο, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων συµψηφίζονται και το καθαρό
ποσό εµφανίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, µόνο όταν η εταιρεία έχει το νοµικό δικαίωµα
και προτίθεται να προβεί στον ταυτόχρονο διακανονισµό της απαίτησης και υποχρέωσης στο καθαρό
ποσό.
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην εύλογη αξία τους και ακολούθως αποτιµώνται
στο αποσβεσµένο κόστος.
Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος όταν οι υποχρεώσεις
διαγράφονται καθώς και κατά την εφαρµογή της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
3 .5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της εταιρείας που έχουν εκδοθεί και έχει
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καταβληθεί. Άµεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση µε την έκδοση νέων µετοχών ή δικαιωµάτων
καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.
3 .6

Αποθέµατα

Κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, τα αποθέµατα απεικονίζονται στην
χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας ενώ το κόστος αυτών
καθορίζεται µε βάση το µέσο σταθµικό κόστος.
Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται
απαραίτητο.
3 .7

Λογιστική φόρου εισοδήµατος

3.7.1

Τρέχουσα φορολογία εισοδήµατος

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαµβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από
τις φορολογικές αρχές που είναι σχετιζόµενες µε την τρέχουσα ή προηγούµενες περιόδους αναφοράς
και που δεν έχουν καταβληθεί µέχρι την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης.
Υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που
ισχύουν ή έχουν ουσιωδώς υιοθετηθεί και βάσει των φορολογητέων κερδών κάθε χρήσης. Όλες οι
µεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό
έξοδο στα αποτελέσµατα.
3.7.2

Αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος

Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε την µέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις
προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαµβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων των οικονοµικών καταστάσεων µε τις αντίστοιχες φορολογικές τους βάσεις.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές
και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές
µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές και οι
πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν.
Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία της Κατάστασης
Οικονοµικής Θέσης και µειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές
φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας µέρους ή του
συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές.
Οι φορολογικές ζηµιές που µπορούν να µεταφερθούν σε επόµενες περιόδους αναγνωρίζονται ως
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς
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συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης
Οικονοµικής Θέσης.
Οι αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν στοιχείο
του φόρου εισοδήµατος στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της χρήσης, εκτός από αυτές που
προκύπτουν από συγκεκριµένες µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις, οι οποίες
αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της
ακίνητης περιουσίας και έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται/ πιστώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής
θέσης.
3 .8

Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζοµένους

3.8.1

Βραχυπρόθεσµες παροχές

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής
σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε
υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του
ενεργητικού της (προπληρωµένο έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε
µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση του προσωπικού υπολογίζονται στην παρούσα αξία των µελλοντικών
παροχών που θεωρούνται δεδουλευµένες κατά το τέλος της χρήσης µε βάση την αναγνώριση
δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων κατά την διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι
ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές που
αναλύονται στη σηµείωση 11 και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο
Προβλεπόµενης Πιστωτικής Μονάδας Υποχρέωσης («Projected Unit Credit Method»). Οι σχετικές
προβλέψεις της χρήσης συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στη συνηµµένη κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν
δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, τυχόν κόστος
προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες, τα οποία αναγνωρίζονται στη χρήση και
όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε
σταθερή βάση πάνω στη µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Τα µη
αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, που υπερβαίνουν το 10% της µελλοντικής εκτιµώµενης
υποχρέωσης για παροχές κατά την έναρξη της εκάστοτε περιόδου, αναγνωρίζονται ισόποσα βάση της
µεθόδου του περιθωρίου («corridor approach») στη µέση εκτιµώµενη υπολειπόµενη περίοδο παροχής
υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται σαν µέρος του καθαρού κόστους
συνταξιοδότησης. Οι υποχρεώσεις για τις ανωτέρω παροχές δεν χρηµατοδοτούνται.
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3.8.2

Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα

Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά
στον ιδιωτικό τοµέα («ΙΚΑ») που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε
εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ
τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το
συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους
εργαζοµένους.
Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για την πληρωµή
µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.
3 .9

Λοιπές προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν µία παρούσα δέσµευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή
οικονοµικών πόρων για την εταιρεία και αυτή µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Ο χρόνος
πραγµατοποίησης ή το ποσό της εκροής µπορεί να είναι αβέβαια. Μία παρούσα δέσµευση προκύπτει
από την παρουσία µίας νοµικής ή τεκµαιρόµενης υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του
παρελθόντος.
Κάθε σχηµατισµένη πρόβλεψη χρησιµοποιείται µόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς
σχηµατιστεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης
και προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίµηση.
Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα
δέσµευση, βασιζόµενοι στα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία της
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, περιλαµβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά µε την
παρούσα δέσµευση.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η
παρούσα αξία των εξόδων που αναµένονται να απαιτηθούν προκειµένου να τακτοποιηθεί η
υποχρέωση.
Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία µιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε
περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως
χρηµατοοικονοµικό έξοδο στα αποτελέσµατα. Όταν υπάρχει ένας αριθµός οµοίων δεσµεύσεων, η
πιθανότητα ότι µία εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισµό, καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την
κατηγορία των δεσµεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµη και αν η πιθανότητα
πραγµατοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαµβάνεται στην κατηγορία δεσµεύσεων είναι
µικρή.
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι µία εκροή πόρων, που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, θα απαιτηθεί
για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται.
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3 .1 0

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται,
εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Η
εταιρεία εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών
της. Σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων η διοίκηση λαµβάνει υπόψη τους
διακανονισµούς που έχουν πραγµατοποιηθεί και κρίνει ποιοι από εκείνους δε θα επηρέαζαν σηµαντικά
την οικονοµική θέση της εταιρείας. Ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων που
σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις
σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες καθώς και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους
κανονισµούς. Μεταβολές των κρίσεων ή των διερµηνειών είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή
µια µείωση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο µέλλον.
3 .1 1

Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία

Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός
περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των
οικονοµικών καταστάσεων.
3 .1 2

Μισθώσεις

Η εκτίµηση για το εάν µία συµφωνία περιέχει στοιχείο µίσθωσης πραγµατοποιείται κατά την έναρξη
της συµφωνίας, λαµβάνοντας υπ όψιν όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που
επικρατούν.
3.12.1 Η εταιρεία ως µισθωτής
3.12.1.1 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Η ιδιοκτησία ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου µεταβιβάζεται στο µισθωτή εάν µεταβιβάζονται
σε αυτόν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο περιουσιακό
στοιχείο ανεξάρτητο µε τον νοµικό τύπο της σύµβασης. Κατά την έναρξη της µίσθωσης το
περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του ή εάν είναι χαµηλότερη, στην παρούσα αξία
των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων συµπεριλαµβανοµένων και επιπλέον καταβολών εάν
υπάρχουν, που καλύπτονται από το µισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση από
τη χρηµατοδοτική µίσθωση ανεξαρτήτως εάν µερικές από τις καταβολές µισθωµάτων καταβάλλονται
προκαταβολικά κατά την έναρξη της µίσθωσης.
Η µεταγενέστερη λογιστική αντιµετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτηθεί µε
συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, π.χ. η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης και ο
προσδιορισµός της ωφέλιµης ζωής του, είναι ίδια µε αυτή που εφαρµόζεται σε συγκρίσιµα
αποκτώµενα, εκτός συµβάσεων µίσθωσης, περιουσιακά στοιχεία. Η λογιστική αντιµετώπιση της
αντίστοιχης υποχρέωσης αφορά στη σταδιακή µείωση της, µε βάση τις ελάχιστες καταβολές των
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µισθωµάτων µείον τις χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδο στα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις κατανέµονται στη διάρκεια της
µισθωτικής περιόδου, και αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου
υπολοίπου της υποχρέωσης.
3.12.1.2 Λειτουργικές µισθώσεις
Όλες οι υπόλοιπες µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι καταβολές στις
συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσµατα µε τη ευθεία µέθοδο
(συσχετισµός εσόδου χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόµενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η
ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν πραγµατοποιούνται.
3.12.2 Η εταιρεία ως εκµισθωτής
3.12.2.1 Λειτουργικές µισθώσεις
Οι µισθώσεις στις οποίες η εταιρεία δε µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες
του περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Αρχικά άµεσα κόστη που
βαρύνουν τους εκµισθωτές στη διαπραγµάτευση και συµφωνία µιας λειτουργικής µίσθωσης
προστίθενται στη λογιστικά αξία του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ’ όλη
τη διάρκεια της µίσθωσης ως έσοδα µίσθωσης.
3 .1 3

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

3.13.1 Έσοδα
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην
εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
3.13.1.1 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Το έσοδο από συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε προκαθορισµένη τιµή αναγνωρίζεται µε βάση το
στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής θέσης.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το έσοδο αναγνωρίζεται βάσει της αναλογίας των υπηρεσιών που έχουν
παρασχεθεί µέχρι την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, σε σχέση µε το σύνολο των
υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν.
Όταν το αποτέλεσµα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν µπορεί να εκτιµηθεί βάσιµα,
το έσοδο αναγνωρίζεται µόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισµένες δαπάνες είναι ανακτήσιµες.
Σε περιπτώσεις που µεταβληθούν οι αρχικές εκτιµήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθµός
ολοκλήρωσης, οι αλλαγές αυτές µπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή µειώσεις των εκτιµώµενων
εσόδων ή δαπανών και εµφανίζονται στα έσοδα της χρήσης.

35

Ετήσια Οικονοµική
Έκθεση για την χρήση
2010

3.13.1.2 Έσοδα από πωλήσεις αγαθών
Τα έσοδα καταχωρούνται, όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που απορρέουν από την
κυριότητα των αγαθών, έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή.
3.13.1.3 Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει µιας χρονικής αναλογίας σε σχέση µε το ανεξόφλητο
κεφάλαιο και το κατάλληλο πραγµατικό επιτόκιο το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις
εκτιµώµενες µελλοντικές ταµιακές εισπράξεις οι οποίες αναµένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής του περιουσιακού στοιχείου ώστε να εξισώνονται µε την καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου.
3.13.2 Έξοδα
Τα

έξοδα

αναγνωρίζονται

στα

αποτελέσµατα

σε

δεδουλευµένη

βάση.

Οι

πληρωµές

που

πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το
χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.
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4

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αφορούν στο σύνολό τους σε άδειες χρήσης λογισµικού
και λογισµικά προγράµµατα. Η ανάλυση των λογιστικών αξιών των ως άνω περιουσιακών στοιχείων
της εταιρείας, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Ποσά σε € '
Κόστος κτήσης την 1/1/2009

72.342,35

µείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις

(71.426,39)

Λογιστική αξία την 1/1/2009

915,96

Αγορές

102.517,00

Αποσβέσεις χρήσης

(7.192,65)

Κόστος Κτήσης την 31/12/2009

174.859,35

µείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις

(78.619,04)

Λογιστική αξία την 31/12/2009

96.240,31

Αγορές

17.206,45

Αποσβέσεις χρήσης

(36.029,71)

Κόστος Κτήσης την 31/12/2010

192.065,80

µείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις

(114.648,75)

Λογιστική αξία την 31/12/2010

77.417,05

Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσης (σηµείωση 16).
Επί των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υπάρχουν οποιουδήποτε είδους δεσµεύσεις.

5

Ενσώµατα πάγια

Η λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, για τις
παρουσιαζόµενες χρήσεις αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε € '

Κτίρια

Μηχανήµατα

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος κτήσης την 1/1/2009

134.699,32

97.285,36

20.000,00

2.122.826,52

2.374.811,20

µείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις

(82.130,63)

(39.750,68)

(19.999,99)

(1.153.929,94)

(1.295.811,24)

Καθαρή λογιστική αξία την
1/1/2009

52.568,69

57.534,68

0,01

968.896,58

1.078.999,96

Προσθήκες χρήσης

0,00

0,00

0,00

135.235,33

135.235,33

Αποσβέσεις χρήσης

(26.939,86)

(19.457,07)

0,00

(376.251,93)

(422.648,86)

Κόστος κτήσης την 31/12/2009

134.699,32

97.285,36

20.000,00

2.258.061,85

2.510.046,53

(109.070,49)

(59.207,75)

(19.999,99)

(1.530.181,87)

(1.718.460,10)

25.628,83

38.077,61

0,01

727.879,98

791.586,43

µείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2009
Προσθήκες χρήσης

0,00

0,00

0,00

37.366,41

37.366,41

Αποσβέσεις χρήσης

(22.017,78)

(19.457,07)

0,00

(395.152,02)

(436.626,87)

Κόστος κτήσης την 31/12/2010

134.699,32

97.285,36

20.000,00

2.295.428,26

2.547.412,94

(131.088,27)

(78.664,82)

(19.999,99)

(1.925.333,89)

(2.155.086,97)

3.611,05

18.620,54

0,01

370.094,37

392.325,97

µείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2010
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Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσης (σηµείωση 16).
∆εν υπάρχουν υποθήκες, προσηµειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των ενσώµατων παγίων
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προς εξασφάλιση δανεισµού ή άλλων υποχρεώσεων.
∆εν υπάρχουν συµβατικές δεσµεύσεις για την απόκτηση ενσώµατων παγίων.
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της πάγια από συµβάσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων.

6

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ταξινοµούνται ως εξής:
Ποσά σε € '
Απαιτήσεις

σηµ.
6.1

Σύνολο

6 .1

31/12/2010

31/12/2009

33.554.094,00

42.325.736,45

33.554.094,00

42.325.736,45

Απαιτήσεις

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία:
Ποσά σε € '

σηµ.

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

6.1.1

111.823,80

113.259,28

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6.1.2

19.779.241,40

32.557.144,49

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές
εµπορικές απαιτήσεις

6.1.3

13.663.028,80

9.655.332,68

33.554.094,00

42.325.736,45

Σύνολο

6.1.1

31/12/2010

31/12/2009

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Η ανάλυση των λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων της εταιρείας παρουσιάζεται παρακάτω:
Ποσά σε € '
∆οσµένες Εγγυήσεις
Σύνολο

6.1.2

31/12/2010

31/12/2009

111.823,80

113.259,28

111.823,80

113.259,28

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της εταιρείας αντιπροσωπεύουν µετρητά, είτε στα ταµεία της
εταιρείας, είτε σε τραπεζικές καταθέσεις, διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. ∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις επί
των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων της εταιρείας.
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών
διαθεσίµων της εταιρείας έχουν ως ακολούθως:
Ποσά σε € '
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Προθεσµιακές καταθέσεις
Σύνολο ταµειακών διαθεσίµων και
ισοδύναµων

31/12/2010

31/12/2009

558.458,29

792.910,09

19.220.783,11

12.764.234,40

0,00

19.000.000,00

19.779.241,40

32.557.144,49

Το εύρος των επιτοκίων των τραπεζικών καταθέσεων όψεως ανέρχεται σε 0% - 0,5% περίπου.
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6.1.3

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Το κονδύλι της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης «Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε € '

31/12/2010

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες

14.303.678,76

Ελληνικό ∆ηµόσιο - ∆ηµόσιες επιχειρήσεις
Σύνολο απαιτήσεων
Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης
Σύνολο καθαρών απαιτήσεων

31/12/2009
11.724.084,92

3.695.228,62

2.267.126,34

17.998.907,38

13.991.211,26

(4.335.878,58)

(4.335.878,58)

13.663.028,80

9.655.332,68

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Το πιστωτικό όριο
των απαιτήσεων της εταιρείας ανέρχεται σε 1,5 – 2 µήνες, έναντι των οποίων η εταιρεία εισπράττει,
για το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων, εγγυητικές επιστολές. Η εύλογη αξία αυτών των
βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η
λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις επί των απαιτήσεων.
Για το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων της εταιρείας έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων
για τυχόν αποµείωσή τους και έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη συνολικού ποσού € 4.335.878,58.
Η κίνηση της πρόβλεψης είναι η εξής:
Ποσά σε € '

31/12/2010

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

7

31/12/2009

4.335.878,58

0,00

Σχηµατισµός νέας πρόβλεψη

0,00

4.335.878,58

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

4.335.878,58

4.335.878,58

Λοιπές Απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε € '

31/12/2010

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο

101.879.431,69

69.728.194,80

Απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταµεία

3.680.170,93

2.834.430,45

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

1.247.595,46

331.647,31

Χρεώστες διάφοροι

9.424.937,33

9.307.842,92

Προκαταβολές σε προµηθευτές

9.068.521,09

8.336.262,77

Κόµιστρα ∆ιεθνών Μεταφορών

31/12/2009

1.735.173,17

368.732,07

Έξοδα επόµενων χρήσεων

385.239,80

282.617,34

Απαιτήσεις από ξένα δίκτυα

93.190,65

82.580,79

127.514.260,12

91.272.308,45

(12.145.223,59)

(11.190.416,58)

115.369.036,53

80.081.891,87

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο καθαρών απαιτήσεων
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Το ποσό των απαιτήσεων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο αφορά κυρίως:
α) σε απαιτήσεις από ΦΠΑ ποσού € 47.690.602 (31.12.2009 ποσό € 47.690.602), το οποίο
προορίζεται για µελλοντική έκπτωση και αφορά τις χρήσεις έως 31/12/2009,
β) σε απαιτήσεις από ΦΠΑ ποσού € 32.149.424 , το οποίο αφορά τη χρήση του 2010,
γ) σε ποσό ΦΠΑ € 22.023.229 , το οποίο σύµφωνα µε τις εκκαθαριστικές δηλώσεις της εταιρείας
αφορά τις χρήσεις 2007 έως 2009 και για το οποίο έχουν γίνει αιτήσεις επιστροφής.
∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις επί των Λοιπών Απαιτήσεων της εταιρείας.
Για το σύνολο των παραπάνω λοιπών απαιτήσεων της εταιρείας έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των
ενδείξεων για τυχόν αποµείωσή τους και έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη συνολικού ποσού €
12.145.223,59 (έναντι ποσού € 11.190.416,58 την 31/12/2009).
Η κίνηση της πρόβλεψης είναι η εξής:
Ποσά σε € '
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

8

31/12/2010
11.190.416,58

31/12/2009
1.901.420,97

Σχηµατισµός νέας πρόβλεψη

954.807,01

9.288.995,61

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

12.145.223,59

11.190.416,58

31/12/2010

31/12/2009

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε € '
Αναλώσιµα Υλικά
Ανταλλακτικά Παγίων
Συνολική αξία

654.362,26

740.749,86

5.681,00

5.681,00

660.043,26

746.430,86

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις επί των αποθεµάτων της εταιρείας έναντι δανεισµού ή άλλων υποχρεώσεων.
Η εύλογη αξία των αποθεµάτων θεωρείται ότι προσεγγίζει την αξία κτήσεως.
Το ποσό των αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης ύψους €
145.505,64 περιλαµβάνεται στο κόστος πωληθέντων (σηµείωση 16).

9

Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 2.130.434 κοινές πλήρως εξοφληµένες µετοχές,
ονοµαστικής αξίας € 100 η κάθε µία. Το σύνολο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται
σε € 213.043.400. Οι µετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγµένες σε οποιαδήποτε Χρηµατιστηριακή
Αγορά και στο σύνολό τους κατέχονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
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Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου, από την ίδρυση της εταιρείας, έχει ως εξής:
(Ποσά σε € ')
Αριθµός
µετοχών
Αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας
Εισφορά κλάδου από ΟΣΕ Α.Ε.
Εισφερόµενο κεφάλαιο από απορρόφηση της
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.
Υπόλοιπο 31/12/2007

Ονοµαστική
αξία

Αξία

1.000.000

100

100.000.000,00

110.434

100

11.043.400,00

420.000

100

42.000.000,00

1.530.434

100

153.043.400,00

Υπόλοιπο 31/12/2008
Καταβολή του ποσού της αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου
Υπόλοιπο 31/12/2009

1.530.434

100

153.043.400,00

600.000

100

60.000.000,00

2.130.434

100

213.043.400,00

Υπόλοιπο 31/12/2010

2.130.434

100

213.043.400,00

Για παραπάνω ανάλυση της εξέλιξης του µετοχικού κεφαλαίου βλέπε στην παράγραφο 1.2 .

10

Αποθεµατικά Κεφάλαια

Τα αποθεµατικά κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των € 13.094 και αφορούν σε
σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού σε προηγούµενες χρήσεις.
Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης,
να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του
καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου.

11

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Η εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την
παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο
προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν
αναλογιστικής µελέτης που έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή. Συγκεκριµένα, η σχετική µελέτη
αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισµό των αναλογιστικών µεγεθών που απαιτούνται από τις
προδιαγραφές που θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να
καταχωρηθούν στην κατάσταση οικονοµικής θέσης και την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος κάθε
επιχείρησης. Χρησιµοποιήθηκε ως µέθοδος αποθεµατοποίησης η µέθοδος της Προβλεπόµενης
Πιστωτικής Μονάδας Υποχρέωσης («Projected Unit Credit Method»).
Η εταιρεία, δεν έχει επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα παροχών προς τους
εργαζόµενους της, το οποίο να δεσµεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόµενων.
Το µόνο πρόγραµµα που βρίσκεται εν ισχύ είναι η συµβατική υποχρέωση µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία Ν.993/1979 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού.
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Η σχετική υποχρέωση της εταιρείας, έχει ως εξής:
Ποσά σε € '
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτουµένων
υποχρεώσεων
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στην
κατάσταση οικονοµικής θέσης

31/12/2010

31/12/2009

2.532.798,29

917.357,16

2.532.798,29

917.357,16

Επισηµαίνεται ότι η συνολική αναλογιστική υποχρέωση για το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται την
31/12/2010 στο ποσό των 14.927.621,00 €. Ωστόσο επειδή ο ΟΣΕ έχει παρακρατήσει την υποχρέωση
και το σχετικό ποσό που αντιστοιχεί στην προϋπηρεσία των εργαζοµένων µέχρι την 31/12/2006, η
αναλογιστική υποχρέωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ την 31/12/2010 περιορίζεται στο ποσό των 2.532.798,29 €,
όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα.
Η µεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης της εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε € '

31/12/2010

31/12/2009

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσεως

917.357,16

719.259,34

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

223.610,00

198.097,82

38.988,00

0,00

1.352.843,13

0,00

2.532.798,29

917.357,16

Κόστος τόκων
Αναλογιστική ζηµιά
Καθαρή υποχρέωση λήξης χρήσεως

Οι µεταβολές στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της εταιρείας έχουν ως εξής:
Ποσά σε € '
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµιάς
Σύνολο

31/12/2010

31/12/2009

223.610,00

198.097,82

38.988,00

0,00

1.352.843,13

0,00

1.615.441,13

198.097,82

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής:
Οικονοµικές Παραδοχές

31/12/2010

31/12/2009

Μακροχρόνια αύξηση πληθωρισµού

2,00%

2,50%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών

1,75%

3,50%

Προεξοφλητικό επιτόκιο

4,25%

4,25%

42

Ετήσια Οικονοµική
Έκθεση για την χρήση
2010

12

Λοιπές Προβλέψεις

Οι λοιπές προβλέψεις ποσού € 1.750.000,00 αφορούν τις προβλέψεις που σχηµατίσθηκαν για επίδικες
απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας (βλέπε σηµείωση 26.1.2).
Η κίνηση των σχηµατισµένων προβλέψεων της εταιρείας έχει ως εξής:
Ποσά σε € '

Προβλέψεις
για εκκρεµείς
δίκες

Λογιστική αξία την 1/1/2009

1.600.000,00

∆ιενέργεια επιπλέον προβλέψεων

0,00

Λογιστική αξία την 31/12/2009
∆ιενέργεια επιπλέον προβλέψεων
Λογιστική αξία την 31/12/2010

13

1.600.000,00
150.000,00
1.750.000,00

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας ταξινοµούνται ως εξής:
Ποσά σε € '
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
αποτιµώµενες στο αναπόσβεστο κόστος

σηµ.
13.1

Σύνολο

1 3 .1

31/12/2010

31/12/2009

756.418.765,49

544.737.719,01

756.418.765,49

544.737.719,01

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώµενες στο αναπόσβεστο κόστος

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται:
Ποσά σε € '

σηµ.

31/12/2010

31/12/2009

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

13.1.1

756.418.765,49

544.737.719,01

756.418.765,49

544.737.719,01

Σύνολο

13.1.1

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και συναφών υποχρεώσεων της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε € '
Υποχρεώσεις σε Ν.Π.∆.∆ & ∆ηµόσιες επιχειρήσεις

31/12/2010

31/12/2009

749.023.413,77

539.455.641,14

Προµηθευτές Εσωτερικού

1.924.464,71

4.099.900,76

Υποχρεώσεις από κόµιστρα διεθνών µεταφορών

5.470.887,01

1.182.177,11

756.418.765,49

544.737.719,01

Σύνολο υποχρεώσεων

Οι υποχρεώσεις σε Ν.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιες επιχειρήσεις την 31/12/2010 ποσού € 749.023.413,77
(έναντι ποσού € 539.455.461,14 την 31/12/2009), αναφέρονται σε υποχρεώσεις προς την εταιρεία
ΟΣΕ ΑΕ (λεπτοµέρειες στη σηµείωση 27).
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Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε € '

31/12/2010

31/12/2009

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

2.949.320,49

6.528.744,24

Προκαταβολές πελατών

2.053.643,00

2.120.763,95

∆εδουλευµένα έξοδα

2.154.086,06

523.828,19

422.116,99

3.045.587,31

11.637.319,93

7.130.229,45

19.216.486,47

19.349.153,14

Λοιποί φόροι (πλην φόρου εισοδήµατος και ΦΠΑ)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασµοί και συνήθως διακανονίζονται
µέσα στην επόµενη χρήση. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας.
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Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα και περιλαµβάνει:
1/1 31/12/2010

Ποσά σε € '
Έσοδα από µεταφορά επιβατών

65.955.585,21

61.846.365,89

Έσοδα από µεταφορά επιβατών (Προαστιακός)

12.280.273,94

11.273.742,53

Έσοδα από µεταφορά εµπορευµάτων

23.244.427,45

23.626.361,56

Έσοδα από µεταφορές µε λεωφορεία

1.211.629,09

1.963.933,73

102.691.915,69

98.710.403,71

Σύνολο
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1/1 31/12/2009

Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία

Στα έξοδα των λειτουργιών της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος της εταιρείας περιλαµβάνονται:
1/1- 31/12/2010

Ποσά σε € '

Κόστος
πωλήσεων

Έξοδα
διοικητικής
λειτουργίας

Έξοδα
λειτουργίας
διαθέσεως

Σύνολο

Αµοιβές και έξοδα Προσωπικού

80.768.108,83

5.325.369,81

2.662.684,91

88.756.163,55

Συντήρηση τροχαίου υλικού

45.034.440,90

2.969.303,80

1.484.651,90

49.488.396,60

Ενοίκια τροχαίου υλικού

40.265.687,28

2.654.880,48

1.327.440,24

44.248.008,00

Καύσιµα

34.325.873,36

2.263.244,40

1.131.622,20

37.720.739,96

Λοιπές Παροχές Τρίτων

21.838.937,40

1.439.929,94

719.964,97

23.998.832,31

Τέλη Χρήσης ∆ικτύου

21.569.976,33

1.422.196,24

711.098,12

23.703.270,69

Αµοιβές και έξοδα Τρίτων

7.353.649,40

484.856,00

242.428,00

8.080.933,40

Ηλεκτρική ενέργεια κίνησης

6.285.303,65

414.415,63

207.207,81

6.906.927,09

∆ιάφορα έξοδα

4.008.244,40

264.279,85

132.139,93

4.404.664,18

Προβλέψεις

2.239.675,19

147.670,89

1.714.747,21

4.102.093,29

Αποσβέσεις

430.117,49

28.359,39

14.179,70

472.656,58

Αναλώσεις Αποθεµάτων

145.505,64

0,00

0,00

145.505,64

37.937,13

2.501,35

1.250,66

41.689,14

264.303.457,00

17.417.007,78

10.349.415,65

292.069.880,43

Φόροι - Τέλη
Σύνολο
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1/1- 31/12/2009
Έξοδα
διοικητικής
λειτουργίας

Έξοδα
λειτουργίας
διαθέσεως

Ποσά σε € '

Κόστος
πωλήσεων

Αµοιβές και έξοδα Προσωπικού

105.949.696,82

6.985.694,30

3.492.847,14

116.428.238,26

Συντήρηση τροχαίου υλικού

49.500.000,00

0,00

0,00

49.500.000,00

Ενοίκια τροχαίου υλικού

41.314.666,67

0,00

0,00

41.314.666,67

Καύσιµα

29.939.104,01

0,00

0,00

29.939.104,01

Λοιπές Παροχές Τρίτων

12.395.807,14

10.880.715,61

5.440.357,79

28.716.880,54

Τέλη Χρήσης ∆ικτύου

26.681.996,68

0,00

0,00

26.681.996,68

Προβλέψεις

Σύνολο

1.029.307,64

67.866,44

12.725.797,93

13.822.972,01

12.468.919,65

822.126,57

411.063,29

13.702.109,51

∆ιάφορα έξοδα

5.187.158,13

342.010,42

171.005,22

5.700.173,77

Ηλεκτρική ενέργεια κίνησης

5.192.612,13

0,00

0,00

5.192.612,13

Αποσβέσεις

391.155,77

25.790,49

12.895,25

429.841,51

Αναλώσεις Αποθεµάτων

105.892,46

0,00

0,00

105.892,46

35.322,50

2.328,95

1.164,48

38.815,93

290.191.639,60

19.126.532,78

22.255.131,10

331.573.303,48

Αµοιβές και έξοδα Τρίτων

Φόροι - Τέλη
Σύνολο

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζοµένους αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσά σε € '

31/12/2010

31/12/2009

Μισθοί, ηµεροµίσθια & επιδόµατα

67.264.240,87

88.721.536,30

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

20.773.872,12

26.490.079,50

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους
Σύνολο

718.050,56

1.216.622,46

88.756.163,55

116.428.238,26

Ο αριθµός προσωπικού για τις δύο παρουσιαζόµενες χρήσεις είναι ο εξής:
31/12/2010
Συνολικός αριθµός προσωπικού
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31/12/2009

1.532

1.710

Λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης περιλαµβάνουν:
Ποσά σε € '

1/1 31/12/2010

1/1 31/12/2009

Έσοδα υπηρεσιών οδικών µεταφορών

2.280.809,32

2.726.938,37

Έσοδα από διάθεση προσωπικού σε τρίτους

1.367.089,32

2.003.005,32

Λοιπά έσοδα προσωπικού

349.116,44

160.927,00

Έσοδα από ανταλλαγή σιδηρ/κων οχηµάτων

858.173,71

1.088.883,40

Έσοδα από αποζηµιώσεις

285.388,62

481.708,61

Έσοδα από παραχώρηση εκµετάλλευσης κυλικείων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

89.860,94

86.915,88

301.043,04

314.205,40

5.531.481,39

6.862.583,98
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Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης περιλαµβάνουν:
Ποσά σε € '
Έξοδα µισθοδοσίας προηγούµενης χρήσεως
Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Σύνολο
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1/1 31/12/2010

1/1 31/12/2009

2.567.602,80

4.077.491,73

901,92

30.816,60

1.094.851,18

1.415.356,52

3.663.355,90

5.523.664,85

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα περιλαµβάνουν:
Ποσά σε € '

1/1 31/12/2010

1/1 31/12/2009

Τόκοι και Έξοδα Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

82.125,60

26.540,74

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

29.676,15

18.467,94

111.801,75

45.008,68

Σύνολο

Οι τόκοι βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων περιλαµβάνουν τόκους υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης
εξόφλησης υποχρεώσεων σε ξένα δίκτυα.
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα περιλαµβάνουν:
Ποσά σε € '
Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων
Σύνολο
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1/1 31/12/2010

1/1 31/12/2009

318.850,95

461.022,23

318.850,95

461.022,23

Φορολογία εισοδήµατος

∆εν προκύπτει υποχρέωση φόρου εισοδήµατος, για την χρήση 2010, λόγω των υψηλών φορολογικών
ζηµιών της χρήσης αυτής (1/1 έως 31/12/2010), σε συνδυασµό µε τις σωρευµένες φορολογικές ζηµίες
από προηγούµενες χρήσεις.

20

Ζηµίες ανά µετοχή

Οι ζηµίες ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τις ζηµίες µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών,
συµπεριλαµβάνοντας τις µετοχές που εκδόθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης. Ο υπολογισµός των
ζηµιών ανά µετοχή την 31η ∆εκεµβρίου 2010 και 2009 (για την συνεχιζόµενη δραστηριότητα επειδή
διακοπτόµενη δραστηριότητα δεν υπήρχε) έχει ως εξής:
Ποσά σε € '
Ζηµίες µετά από φόρους

1/1 31/12/2010

1/1 31/12/2009

(187.302.790,05)

(231.109.500,17)

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών

2.130.434

1.800.023

Ζηµίες ανά µετοχή (ευρώ /µετοχή)

(87,920)

(128,390)
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Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Οι δραστηριότητες της εταιρείας δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως
αναλύονται πιο κάτω. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στις
διακυµάνσεις των χρηµατοοικονοµικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές
δυσµενείς επιπτώσεις αυτών των διακυµάνσεων στην χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας.
2 1 .1

Κίνδυνος από την µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών

Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε σηµαντικό
συναλλαγµατικό κίνδυνο.
2 1 .2

Κίνδυνος από την µεταβολή των επιτοκίων

Η εταιρεία δεν έχει τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία καθώς και υποχρεώσεις και συνεπώς δεν υπόκειται
σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων.
2 1 .3

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου

Ο πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας αφορά απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. Η εταιρεία
δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους καθώς ο κύκλος εργασιών της προέρχεται
κυρίως από τιµολόγηση µεταφορικών υπηρεσιών στο ευρύ επιβατικό κοινό µε άµεση είσπραξη
µετρητών καθώς και από τιµολόγηση υπηρεσιών εµπορευµατικών µεταφορών µε πίστωση, µε την
κατάθεση όµως εγγυητικών επιστολών τραπέζης. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών
παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία και σε περιπτώσεις καθυστέρησης εξόφλησης των
υπολοίπων η εταιρεία προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες µέσω του Νοµικού της τµήµατος. Η εταιρεία
καταχωρεί πρόβλεψη απαξίωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίµησή της για ζηµίες σε σχέση µε τους
πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, όπως αναφέρεται στην σηµείωση 6.1.3 και 7. Στο τέλος του έτους η
διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να µην καλύπτεται
ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Η διοίκηση της εταιρείας
θεωρεί ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν αποµειωθεί σε
προηγούµενες ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής
ποιότητας.
21.4 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Η εταιρεία εµφανίζεται να είναι εκτεθειµένη σε υψηλό κίνδυνο ρευστότητας, όπως καταδεικνύει η
ιδιαίτερα αρνητική σχέση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων έναντι βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων της
κατάστασης οικονοµικής θέσης. Ωστόσο υπάρχουν σε εξέλιξη συγκεκριµένες δράσεις, όπως επίσης
έχουν ληφθεί αποφάσεις, βάσει νόµων, οι οποίες είναι προς την κατεύθυνση της εξάλειψης του εν
λόγω κινδύνου.
Συγκεκριµένα εντός της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης πρόκειται να υπάρξει ενεργοποίηση των
Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), που αποσκοπούν στη χρηµατοδότηση των
ελλειµµατικών υπηρεσιών της εταιρείας και δη σε χρηµατοδότηση ελλειµµατικών δροµολογίων.
Επιπλέον µε την έναρξη ισχύος του άρθρου 13 του Ν 3891/2010 (η οποία υπόκειται στις προβλέψεις
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του άρθρου 44 παρ 1 του ίδιου νόµου) προβλέπεται η διαγραφή των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ προς
τον ΟΣΕ, µε υπουργική απόφαση, στην έκταση και κατά τους ειδικότερους όρους που θα εγκριθούν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη την νοµοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις.
(σηµείωση 27).
21.5 ∆ιαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνίσταται στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της
εταιρείας, ώστε να διατηρεί την εµπιστοσύνη των πιστωτών και της αγοράς στην εταιρεία και να
επιτρέπει την µελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί
την απόδοση του κεφαλαίου. Στόχος της εταιρείας είναι η βελτίωση της απόδοση των κεφαλαίων σε
σχέση µε την προηγούµενη χρήση µέσω της σταδιακής βελτίωσης των αποτελεσµάτων. Η εταιρεία δεν
χρησιµοποιεί δανειακά κεφάλαια και εποµένως ο συντελεστής µόχλευσης είναι µηδενικός.
∆εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η εταιρεία σχετικά µε τη διαχείριση κεφαλαίου
κατά τη διάρκεια της χρήσης.
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Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεµένων µερών

2 2 .1

Εµπορικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

∆εν πραγµατοποιήθηκαν εµπορικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.
2 2 .2

Υπόλοιπα συνδεδεµένων µερών από εµπορική δραστηριότητα

∆εν υφίστανται υπόλοιπα, της εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη, από εµπορική δραστηριότητα.
2 2 .3

Αµοιβές και λοιπές παροχές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικών
στελεχών

Οι αµοιβές & λοιπές παροχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και των διευθυντικών
στελεχών της εταιρείας για τις παρουσιαζόµενες χρήσεις αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε € '

1/1 31/12/2009

Αµοιβές και λοιπές παροχές µελών ∆Σ

109.328,79

190.654,91

Αµοιβές και λοιπές παροχές διευθυντικών στελεχών

673.444,96

1.087.210,81

782.773,75

1.277.865,72

Σύνολο
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1/1 31/12/2010

∆εσµεύσεις

2 3 .1

∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις της εταιρείας από λειτουργικές µισθώσεις.

24

Εγγυήσεις

Την 31/12/2010 οι χορηγηθείσες εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων ανέρχονται σε ποσό €
1.780.308 (έναντι ποσού € 258.180 την 31/12/2009), ενώ οι χορηγηθείσες εγγυήσεις για εξασφάλιση
υποχρεώσεων ανέρχονται σε ποσό € 7.400 και παρέµειναν αµετάβλητες σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση.
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Εµπράγµατα Βάρη επί των Παγίων Στοιχείων

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του
ενεργητικού έναντι δανεισµού.

26
2 6 .1

Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

26.1.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από ιδρύσεώς της, ήτοι από 19 ∆εκεµβρίου
2005. H έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως
εκ τούτου, η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε
σχέση µε το θέµα αυτό.
26.1.2 Επίδικες Υποθέσεις
Η εταιρία υπό την ιδιότητα του ενάγοντος και/ή του εναγόµενου εµπλέκεται σε διάφορες εκκρεµοδικίες
οι οποίες έχουν προκύψει κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της.
Έναντι της εταιρείας εκκρεµούν δικαστικές υποθέσεις όπως αναλύονται κατωτέρω:
Ποσά σε € '

31/12/2010

31/12/2009

Εργατικές διαφορές

7.772.645,45

735.596,00

Μεταφορές εµπορευµάτων (απώλειες- ζηµιές)

1.886.210,37

1.415.413,00

13.939.320,22

6.703.605,00

23.598.176,04

8.854.614,00

Αποζηµιώσεις σε τρίτους
Σύνολο

Όσον αφορά τις παραπάνω δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας, έχει σχηµατιστεί την
31/12/2010 πρόβλεψη συνολικού ποσού € 1.750.000 (έναντι ποσού € 1.600.000 την 31/12/2009) η
οποία θεωρείται επαρκής (βλέπε σηµείωση 0). Πέραν των υποθέσεων για τις οποίες σχηµατίστηκε η
ανωτέρω πρόβλεψη η ∆ιοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλες οι λοιπές εκκρεµοδικίες θα
τελεσιδικήσουν χωρίς να επιφέρουν σηµαντική επίδραση στην οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατά
της.
2 6 .2

Ενδεχόµενες απαιτήσεις

∆εν υπάρχει καµία ενδεχόµενη απαίτηση που να πληρεί τα κριτήρια για γνωστοποίηση που θέτουν τα
∆ΠΧΑ.

27

Σηµαντικά γεγονότα

Στις 4 Νοεµβρίου 2010 ψηφίστηκε ο Ν 3891/2010 σχετικά µε την αναδιάρθρωση, εξυγίανση και
ανάπτυξη του Οµίλου του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Βασικές προβλέψεις του νόµου αυτού είναι οι εξής:


Ρυθµίσεις χρεών

Με την έναρξη ισχύος του άρθρου 13 του Ν 3891/2010, η οποία υπόκειται στις προβλέψεις του
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άρθρου 44 παρ 1 του ίδιου νόµου, διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, µε υπουργική
απόφαση στην έκταση και κατά τους ειδικότερους όρους που θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την νοµοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις. Ο χρόνος , η έκταση και η
διαδικασία βεβαίωσης και διαγραφής τους καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων.


Απορρόφηση της Ε∆ΙΣΥ από τον ΟΣΕ

Με την δηµοσίευση του νόµου στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως προβλέπεται να κινηθούν οι
διαδικασίες ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των εταιρειών ΟΣΕ και Ε∆ΙΣΥ µε απορρόφηση της
δεύτερης από την πρώτη.
Η συγχώνευση των δύο εταιρειών εγκρίθηκε µε την από 26/11/2010 απόφαση του Υπουργείου
Μεταφορών & ∆ικτύων, και πλέον ο ΟΣΕ ασκεί τα καθήκοντα διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδροµικής
Υποδοµής.


Ρυθµίσεις για την ακίνητη περιουσία

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν 3891/2010, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ
συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων της σιδηροδροµικής υποδοµής περιέρχεται αυτοδικαίως κατά
κυριότητα στο ∆ηµόσιο µετά από την δηµοσίευση στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως σχετικής
απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων. Από την ανωτέρω
µεταβίβαση, το ∆ηµόσιο, µε τις αρµόδιες εκάστοτε υπηρεσίες µεριµνά για την επέκταση του
σιδηροδροµικού δικτύου που αποτελεί την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή, αποκτώντας κατά
κυριότητα τα αναγκαία ακίνητα και διαθέτοντάς τα για τον συγκεκριµένο σκοπό.
Με όµοια απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ύστερα από παροχή
έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά µε τα ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων, µπορούν να
εξαιρεθούν εν όλω ή εν µέρει από την παραπάνω µεταβίβαση συγκεκριµένα ακίνητα, τα οποία
περιέρχονται µε την δηµοσίευση της παραπάνω απόφασης στην κυριότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.


Μεταβίβαση τροχαίου υλικού

Μέσα σε 2 µήνες από την έναρξη ισχύος του άρθρου 8 του Ν 3891/2010, η οποία υπόκειται στις
προβλέψεις του άρθρου 44 παρ 1 του ίδιου νόµου, εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων, στην οποία προβλέπεται η χωρίς αντάλλαγµα µεταβίβαση
συγκεκριµένου τροχαίου υλικού: α) από τον ΟΣΕ προς το ∆ηµόσιο και από το ∆ηµόσιο προς την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης ενδεικτικά της εισφοράς σε είδος σε αύξηση
κεφαλαίου ή και β) από τον ΟΣΕ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Με την σχετική απόφαση καθορίζεται κάθε
σχετικό µε την µεταβίβαση θέµα.
Οι παραπάνω αποφάσεις ως την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων δεν έχουν
υλοποιηθεί καθώς αναµένεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Θέµατα εργαζοµένων

Με την εφαρµογή του Ν 3891/2010, ξεκίνησε η διαδικασία µεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού
από τις εταιρείες του Οµίλου προς Φορείς Υποδοχής του ∆ηµοσίου. Οι λεπτοµέρειες για την υλοποίηση
της µεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού, περιλαµβάνονται στα σχετικά άρθρα του νόµου. Η
διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν 3891/2010 η ισχύς των διατάξεων των άρθρων που αναφέρονται
στην µεταβίβαση του τροχαίου υλικού, την ρύθµιση των χρεών και στην διαδικασία µεταφοράς του
πλεονάζοντος προσωπικού, αρχίζει σε χρόνο που προσδιορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο
εκδίδεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, λαµβάνοντας υπόψη την έκβαση των αιτήσεων που θα υποβληθούν για την
παροχή σχετικής έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τα ζητήµατα κρατικών
ενισχύσεων, σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης και προετοιµασίας της υλοποίησης των προβλέψεων του
παραπάνω νόµου. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων υπήρχαν σηµαντικές
αβεβαιότητες σχετικά µε τα ποσά του Ενεργητικού και Παθητικού τα οποία παραµένουν στην εταιρεία
µε συνέπεια να µην είναι δυνατή η εκτίµηση, αυτή την χρονική στιγµή, των επιπτώσεων των
µεταβολών αυτών στην οικονοµική θέση και τη περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας.
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Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης

∆εν υπάρχουν γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας της κατάστασης οικονοµικής θέσης που
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις διατάξεις του Ν.3891/2010, στην παρούσα φάση, η εταιρεία βρίσκεται
στην διαδικασία µελέτης και προετοιµασίας της υλοποίησης των προβλέψεων του παραπάνω νόµου
(σηµείωση 27).

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011
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