ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ
Α.Μ.Α.Ε. 59777/01/Β/05/584
ΕΔΡΑ: ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 εως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεια , να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρειας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελεγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Αρμόδια Αρχή:

Νομαρχία Αθηνών

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων :

7/6/2010

Κέρδη προ φόρων

01/01-31/12/2009

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

ΒΡΑΣΙΔΑΣ Σ. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Ελεγκτική εταιρεία:

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Αποσβέσεις

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Έσοδα από αντιστροφή πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

www.trainose.gr

Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

01/01-31/12/2008

(231.107.967,09)

(232.218.540,68)

429.841,51

511.375,68

12.889.962,53

190.698,71

-

87.100,00

Ζηλιασκόπουλος Αθανάσιος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

45.008,68

48.320,45

Αθανασόπουλος Νικόλαος

Εκτελεστικό Μέλος

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

(461.022,23)

(1.344.389,29)

Παπαναστασίου Αλέξανδρος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τσαγκαλίδης Δημήτριος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

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

Κωστέας Ευάγγελος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(34.949,26)

(67.543,50)

Συρόπουλος Σπυρίδων

Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(43.667.715,90)

(91.594.361,78)

Τουρλής Βασίλειος

Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μη Εκτελεστικό Μέλος

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

213.299.027,43

278.620.439,52

(45.008,68)

(48.320,45)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)

(1.533,08)

(24.151,41)

(48.654.356,09)

(45.839.372,75)

(237.752,33)

(251.178,74)

Επενδυτικές δραστηριότητες
31/12/2009

31/12/2008

791.586,43

1.078.999,96

-

-

Ταμιακά διαθέσιμα από εισφορά κλάδου και συγχώνευση
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

Πληρωμές εγγυήσεων ενοικίων

(1.224,49)

(1.718,42)

Τόκοι εισπραχθέντες

461.022,23

1.344.389,29

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

222.045,41

1.091.492,13
-

96.240,31

915,96

113.259,28

112.034,79

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

746.430,86

711.481,60

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

60.000.000,00

9.655.332,68

14.068.510,62

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

60.000.000,00

-

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

112.639.036,36

88.221.080,55

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

11.567.689,32

(44.747.880,62)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

124.041.885,92

104.193.023,48

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

20.989.455,17

65.737.335,79

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

32.557.144,49

20.989.455,17

Απαιτήσεις από πελάτες

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

213.043.400,00

153.043.400,00

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης

(655.605.743,39)

(424.496.243,22)

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α)

(442.562.343,39)

(271.452.843,22)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
31/12/2009

31/12/2008

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01/01/2009 και 01/01/2008 αντίστοιχα)

(271.452.843,22)

(39.210.151,13)

Κέρδη / (ζημίες) της χρήσης μετά από φόρους

(231.109.500,17)

(232.242.692,09)

60.000.000,00

-

(442.562.343,39)

(271.452.843,22)

2.517.357,16

2.319.259,34

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

564.086.872,15

373.326.607,36

Εισφορά στοιχείων Ιδίων Κεφαλαίων από συγχώνευση με την ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.

-

-

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

566.604.229,31

375.645.866,70

Έκδοση Κεφαλαίου από εισφορά κλάδου από την ΟΣΕ Α.Ε.

-

-

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

124.041.885,92

104.193.023,48

Μεταφορά εξόδων αύξησης κεφαλαίων κατ' ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια

-

-

(442.562.343,39)

(271.452.843,22)

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από ιδρύσεως της, την 19/12/2005

01/01-31/12/2009

01/01-31/12/2008

2. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.

98.710.403,71

108.046.252,10

Μικτά κέρδη/(ζημιές)

(191.481.235,89)

(203.782.205,17)

4. Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων ποσού € 8.854.614,00

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(231.523.980,64)

(233.514.609,52)

5. Εχει σχηματιστεί πρόβλεψη για εκκρεμμείς δικαστικές υποθέσεις ποσού € 1.600.000

Κύκλος εργασιών

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων

3. Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2009 ανέρχεται σε 1710 άτομα

(231.107.967,09)

(232.218.540,68)

(231.109.500,17)

(232.242.692,09)

6. Οι οικονομικές καταστάσεις τις εταιρείας, μέχρι την 30/12/2008, περιλαμβάνονται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΟΣΕ Α.Ε., που έχει έδρα την Αθήνα. Την 30/12/2008 το σύνολο μετοχών της εταιρείας
μεταβιβάστηκε στο Ελληνικό Δημόσιο.

(231.523.980,64)

(233.003.233,84)

7. Οι αμοιβές των μελών Διοίκησης για τη χρήση 1/1-31/12/2009 ανέρχονται σε ποσό € 184.339,19. Κατά την 31/12/2009 δεν υπάρχουν
απαιτήσεις από τις εν λόγω αμοιβές.

Αθήνα, 7/6/2010
ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 856406

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Ξ 981395

ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΑΔΤ Ρ 053710/ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α΄ΤΑΞΗΣ 25203

