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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γενικά

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το

πνεύμα και  τα αναφερόμενα στις οικονομικές καταστάσεις  που έχουν καταρτισθεί  σύμφωνα με τα Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να εξαχθεί μια
ουσιαστική  και  εμπεριστατωμένη  ενημέρωση  για  τη  δραστηριότητα  και  τα  οικονομικά  αποτελέσματα  της
Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε», κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2008, καθώς και οι προοπτικές και
οι στόχοι για την τρέχουσα χρήση 2009.

Ανασκόπηση της Εταιρείας το 2008 και οικονομικά αποτελέσματα

Η σύσταση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»,  έγινε το
2005, με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ4/65206/5120/22.11.2005), σύμφωνα με
την αριθμ. 3909/05 απόφαση του ΔΣ του ΟΣΕ. 
Η δραστηριότητα της Εταιρείας ξεκίνησε ουσιαστικά την 01/01/2007, οπότε και ολοκληρώθηκε η απόσχιση του
κλάδου  «Εκμετάλλευση  Επιβατικών  και  Εμπορευματικών  Μεταφορών»  του  ΟΣΕ  και  εισφοράς  του  στην
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». Επίσης τον Ιούλιο του 2007 συγχωνεύθηκε με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. δι’ απορροφήσεως η
θυγατρική εταιρεία της ΟΣΕ Α.Ε, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.

Τα έσοδα της χρήσης του 2008, που εμφανίζονται στις επόμενες σελίδες, περιλαμβάνουν τα έσοδα από την
εκμετάλλευση  του  σιδηροδρομικού  δικτύου  (δηλαδή  τα  έσοδα  από  την  παροχή  υπηρεσιών  μεταφοράς
επιβατών και εμπορευμάτων με τον σιδηρόδρομο), τα έσοδα από την εκμετάλλευση λεωφορειακών γραμμών,
καθώς επίσης και τα έσοδα από την παροχή  άλλων συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως αναγράφονται και
στο καταστατικό της εταιρείας μας,  και είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης
(2007).
Επιπρόσθετα, στο τέλος της χρήσης 2008, με την με αριθμ. πρωτ. 60201/ΕΓΔΕΚΟ 1964/19.12.2008 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών- Ανάπτυξης- Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας &
Μεταφορών και Επικοινωνιών (απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
του ν. 3429/2005 -ΦΕΚ Β’ 2602/22.12.2008) αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων,
i)  Η έγκριση της μεταβίβασης από την ΟΣΕ Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο του συνόλου των μετοχών

που κατείχε στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., 
ii)  Η έγκριση της σύναψης προσωρινών συμφωνιών που θα διέπουν τις διεταιρικές σχέσεις μεταξύ της

ΟΣΕ Α.Ε., της ΕΔΙΣΥ Α.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. μέχρι την 31/03/2009, και σύμφωνα με το από
29.12.2008 Μνημόνιο δι-εταιρικών συναλλαγών καταρτισθέν μεταξύ των ΟΣΕ Α.Ε., ΕΔΙΣΥ Α.Ε. και
ΤΡΑΙΝΟΣΕ  Α.Ε.,  με  το  οποίο  προσδιορίζονται  οι  δι-εταιρικές  συναλλαγές  καθώς  και  οι  αρχές
τιμολόγησης για τις δι-εταιρικές υπηρεσίες που αφορούν το τροχαίο υλικό, το προσωπικό, τη χρήση
εγκαταστάσεων/χώρων, τα οδικά μεταφορικά μέσα και τις λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες για το
μεταβατικό διάστημα ισχύος εφαρμογής του (και συγκεκριμένα για το έτος 2008 και τους 3 πρώτους
μήνες του τρέχοντος έτους 2009), και

iii)   Ότι πρέπει να ρυθμιστούν μεταξύ των δύο εταιρειών (ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) με εξειδικευμένη
(κατά είδος, ποσότητα και τίμημα) σύμβαση οι δι-εταιρικές υπηρεσίες που θα αφορούν τη χρήση και
τη  συντήρηση  του  τροχαίου  υλικού,  το  προσωπικό,  τη  χρήση  εγκαταστάσεων/χώρων,  τα  οδικά
μεταφορικά μέσα και τις λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Σε εκτέλεση δε και υλοποίηση της παραπάνω υπ’ αριθμ. 60201/ΕΓΔΕΚΟ 1964/ 19-12-2008 απόφασης της
ΔΕΔΕΚΟ, την 30.12.2008 η ΟΣΕ Α.Ε πώλησε και μεταβίβασε στο Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο
από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.. 
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Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι οι εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΔΙΣΥ Α.Ε. απέστειλαν προς την  ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
τιμολόγια  για  χρεώσεις  που  αφορούν  στη  διαχειριστική  χρήση  του  έτους  2008  συνολικού  ύψους  190
εκατομμυρίων ευρώ περίπου,  τα  οποία  ωστόσο δεν συνοδεύονταν  από  επαρκή περιγραφή και  αναλυτικά
στοιχεία του τρόπου υπολογισμού των χρεώσεων και ως εκ τούτου οι δαπάνες των εταιρειών του Ομίλου ΟΣΕ
που αφορούν στις χρεώσεις αυτές αμφισβητήθηκαν από την Εταιρεία. Κατόπιν τούτου, αλλά και ενόψει της
συμβατικής μετά της ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΔΙΣΥ Α.Ε. ρύθμισης των δι-εταιρικών υπηρεσιών που αφορούν το τροχαίο
υλικό,  το  προσωπικό,  τη  χρήση  εγκαταστάσεων/χώρων,  τα  οδικά  μεταφορικά  μέσα  και  τις  λοιπές
υποστηρικτικές  υπηρεσίες,  η  ΤΡΑΙΝΟΣΕ  Α.Ε.  αιτήθηκε  εγγράφως  δια  των  αρμοδίων  οργάνων  της  την
προσκόμιση των αναγκαίων για τον έλεγχο και την εξακρίβωση της ορθότητας ή μη των τιμολογούμενων
ποσών στοιχείων και εγγράφων. 
Ειδικότερα, η Εταιρεία αμφισβητεί και επιφυλάσσεται για τα ακόλουθα κυρίως τιμολογηθέντα από τον ΟΣΕ
κονδύλια:
-Δαπάνες που αφορούν στη συντήρηση του τροχαίου υλικού ύψους 49 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, για τις
οποίες η Εταιρεία θεωρεί ότι είναι υπέρ το δέον αυξημένες σε σχέση με αντίστοιχες της ελεύθερης αγοράς, ενώ
εκτιμά βάσιμα ότι οι σχετικές δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.
-Δαπάνες που αφορούν στα ενοίκια της χρήσης τροχαίου υλικού ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, για
τις  οποίες η Εταιρεία θεωρεί ότι  δεν έχουν γίνει  με όρους χρησιμότητας συγκεκριμένου και  απαιτούμενου
τροχαίου υλικού, ενώ εκτιμά βάσιμα ότι οι σχετικές δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ
περίπου.
Επιπλέον, και ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Εταιρεία επιφυλάσσεται και για τα κονδύλια -δαπάνες που αφορούν
στη χρήση των χώρων/εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας ΟΣΕ καθώς και στις λοιπές παρεχόμενες από την ΟΣΕ Α.Ε.
υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Στρατηγική και Προοπτικές για το 2009

Κύριοι μέτοχοι, πρώτιστο μέλημα της Εταιρείας μέσα στο έτος 2009, μετά την ανεξαρτητοποίησή της από τον
Όμιλο  ΟΣΕ  και  σε  εκτέλεση  της  παραπάνω  με  αριθμ.  60201/ΕΓΔΕΚΟ  1964/  19-12-2008  απόφασης  της
Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, είναι να ρυθμίσει κατά τον πλέον πρόσφορο
και  συγκεκριμένο τρόπο τα  θέματα  που  είναι  ζωτικής  και  ουσιώδους  σημασίας  για  τη λειτουργία  της  ως
ανεξάρτητης σιδηροδρομικής επιχείρησης και να καταρτίσει με την ΟΣΕ Α.Ε. συμβάσεις για τις υπηρεσίες που
θα της παράσχει η τελευταία και θα αφορούν τη χρήση και τη συντήρηση του τροχαίου υλικού κυριότητας
ΟΣΕ, τη χρήση των εγκαταστάσεων/χώρων/κτιρίων κ.λ.π. ιδιοκτησίας ΟΣΕ, τα οδικά μεταφορικά μέσα, την
εκπαίδευση  του  προσωπικού  της,  την  προμήθεια  πετρελαίου  κίνησης  τροχαίου  υλικού  και  τις  λοιπές
υποστηρικτικές  υπηρεσίες  (μηχανογράφησης,  μισθωμένων  κυκλωμάτων,  εξυπηρέτησης  πελατών-
ειδησεοφωνικής κ.λ.π.), και οι οποίες (ενν. συμβάσεις) θα έχουν κατά περίπτωση την αναγκαία είτε για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της είτε για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών διάρκεια.

Επιπλέον, η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί άμεσα στις παραπάνω ενέργειες και σε εκτέλεση και υλοποίηση
της  με  αριθμ.  21581/ΕΓΔΕΚΟ  2785/29-04-2009  απόφασης  της  Διυπουργικής  Επιτροπής  Δημοσίων
Επιχειρήσεων και  Οργανισμών (ΦΕΚ  Β’  799/29.04.2009),  με  την  οποία  αποφασίστηκαν,  μεταξύ  άλλων, η
έγκριση της παράτασης του από 29.12.2008 Μνημονίου για τη ρύθμιση των δι-εταιρικών σχέσεων μεταξύ ΟΣΕ
και ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέχρι την 31/05/2009, έως την θέση σε εφαρμογή των προβλεπόμενων από το παραπάνω
Μνημόνιο  εξειδικευμένων  δι-εταιρικών  συμφωνιών,  καθώς  και  η  συνέχιση  της  συντήρησης  του  τροχαίου
υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τον ΟΣΕ με ορίζοντα τετραετίας και με όρους και προϋποθέσεις συμβατούς με το
κοινοτικό δίκαιο.

Παράλληλα με τα παραπάνω, η Εταιρεία σχεδιάζει τη νέα της στρατηγική πολιτική που θα της επιτρέψει μία
καταρχήν βιώσιμη και σταθερή πορεία για τα επόμενα χρόνια.
Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός της εταιρείας θα επικεντρωθεί στους εξής τομείς:

• Παροχή  υπηρεσιών  δημόσιων  επιβατικών  μεταφορών  υψηλού  επιπέδου  με  στόχο  την   αύξηση
μεριδίου  αγοράς  (προσφορά  αξιόπιστων,  ποιοτικών  και  ανταγωνιστικών  υπηρεσιών,   υλοποίηση
στοχευμένων επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη στρατηγικών κερδοφόρων συνεργασιών
για την παροχή διεθνών επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών).
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• Παροχή υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών υψηλού επιπέδου με στόχο την  αύξηση μεριδίου
αγοράς  (αναβάθμιση  των   υπηρεσιών  ώστε  να   παρέχονται  ενοποιημένα  στο  πλαίσιο  των
συνδυασμένων   μεταφορών  ,αύξηση  όγκου  μεταφορικού  έργου  με  αξιοποίηση  ευκαιριών  και
υλοποίηση στοχευόμενων επενδύσεων σε  νέες τεχνολογίες).

• Γενικότερα  ,ανάπτυξη  των   εμπορευματικών  μεταφορών  και  εκσυγχρονισμό  των  επιβατικών
μεταφορών ώστε ο ελληνικός σιδηρόδρομος να καταστεί ανταγωνιστικός στην Ευρώπη 

• Ολοκλήρωση Λογιστικού Διαχωρισμού , συνδυαστικά με  τον Προϋπολογισμό ,την Κοστολόγηση και
τον Απολογισμό των δραστηριοτήτων, προκειμένου, για τη διατήρησή ζημιογόνων γραμμών  λόγω
εξυπηρέτησης  κοινωνικών  και  εθνικών  αναγκών,  η  ΤΡΑΙΝΟΣΕ  να  λάβει  επιδοτήσεις  και
αντισταθμίσεις/κρατικές  ενισχύσεις  ως  Υποχρεώσεις  Δημόσιας  Υπηρεσίας,  κονδύλια τα οποία  μέχρι
σήμερα δεν έχει λάβει.

• Βελτίωση  και  αναβάθμιση  της  ποιότητας  και  διαφοροποίηση   των  παρεχομένων  υπηρεσιών  (π.χ.
Βέλτιστος προγραμματισμός δρομολογίων και ελαχιστοποίηση χρόνων ταξιδίου, συνδυαστικά πακέτα ).

• Νέα  σύγχρονη   οργανωτική  δομή  με  στόχο  αύξηση  της  αποτελεσματικότητας,  τη  συνεχή  και
αυξανόμενη διάχυση της ενημέρωσης – πληροφόρησης σε όλες τις βαθμίδες της Εταιρείας και τέλος
την περαιτέρω μείωση του κόστους. 

• Εξορθολογισμός των δρομολογίων με εισαγωγή της τεχνολογίας -πληροφορικής και  των σύγχρονων
επιστημονικών μεθόδων τόσο στη σχεδίαση και χάραξη των δρομολογίων  όσο και στην καθημερινή
παρακολούθησή τους με γνώμονα τη μείωση του μεταβλητού κόστους της εταιρείας συσχετίζοντάς το
με το αναμενόμενο έσοδο.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:
• Εξορθολογισμός , Οργάνωση και ενίσχυση της Κεφαλαιακής δομής της εταιρείας  
• Ορθολογισμός και περιορισμός ζημιογόνων δρομολογίων  
• Απελευθέρωση της τιμολογιακής πολιτικής σε συνδυασμό με ευέλικτη και πελατοκεντρική στρατηγική

στην βάση κόστους- οφέλους.
• Ενδυνάμωση της διαφάνειας με εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ο έντονος ανταγωνισμός και οι γενικότερες συνθήκες  ωθούν την εταιρεία  στην εστίαση στο πολυτιμότερο
ίσως κεφάλαιό της , τους πελάτες

Οι άξονες στους οποίους πρέπει να διαμορφωθεί  το σύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων-Εσόδων  είναι αυτοί που
έχουν άμεση σχέση με την πελατειακή βάση: Πωλήσεις, Πελάτες ,Marketing ,Help-Desk ,Στατιστική Πωλήσεων
& Ευκαιρίες Πωλήσεων.

Το σύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων-Εσόδων πρέπει να υποβοηθείται και  από τα ακόλουθα: Καταρχήν, με τον
εντοπισμό  και  την  καταγραφή  των  προβλημάτων  στα  ελεγκτήρια,  με  μηχανογραφική  και  λογιστική
παρακολούθηση και υποστήριξη των εμπορευματικών μεταφορών, με τη χρήση της τεχνολογίας για την ορθή
διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων  τον Ποσοτικό- Ποιοτικό Έλεγχο  των
δραστηριοτήτων,  την  Ανάλυση  και  Ομαδοποίηση  κατά  είδος  προϊόντος-δραστηριότητας  ,  περιοχή   και
Κοστολόγηση Παραγωγής

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ  διαθέτοντας  το έτοιμο προϊόν- υπηρεσία μεταφοράς  στην αγορά, για να λειτουργήσει τόσο
οικονομικά  όσο  και  οργανωτικά  με  τον  καλύτερο  τρόπο,  πρέπει  να  κατευθύνεται  από  αξιόπιστα  Πλάνα
(σενάρια), που  αναφέρονται :

• Στις πωλήσεις  αυτών των προϊόντων μεταφοράς, συγκεντρωτικά και αναλυτικά.
• Των σιδηροδρομικών επιβατικών και  εμπορευματικών μεταφορών 
• Των  οδικών  μεταφορών.
• Των παρεπόμενων εσόδων.

-Σημαντική μείωση των πρόσθετων τελών που βαρύνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων με το σιδηρόδρομο. 
-Καταγραφή των  αναγκών της  ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε αναγκαίο  ανθρώπινο δυναμικό με στόχο την εξυπηρέτηση των
αναγκών της  και  τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας ( οργανωτική ανασυγκρότηση , οριζόντια και
κάθετη ολοκλήρωση  της εσωτερικής αναδιοργάνωσης, απλοποίηση διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας.) 
-Ανάληψη πρωτοβουλιών  για την οργάνωση και παροχή τουριστικού και διαφημιστικού προϊόντος.
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-Εγκατάσταση ERP (Enterprise Resource Planning), δηλ. ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την
εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, ταχύτερη πληροφόρηση και περικοπή εξόδων
-Συνεργασία με Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.), με Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ), με Εμπορευματικά Κέντρα,
και σύνδεση με λιμάνια της χώρας όπως και με ιδιωτικές βιομηχανίες ή επιχειρήσεις, με  παραγωγή στρατηγικής
πολιτικής για την εθνική οικονομία, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των εμπορευματικών μεταφορών τους
με τον σιδηρόδρομο. 
-Κερδοφόρες συνεργασίες με τις όμορες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για την αποτελεσματικότερη οργάνωση
των σιδηροδρομικών μεταφορών, με στόχο την προσέλκυση από κοινού νέων μεταφορών στον σιδηρόδρομο.
-Οργάνωση, εκ νέου, υπηρεσίας σιδηροδρομικής μεταφοράς μικροδεμάτων
-Οργάνωση της εφαρμογής ηλεκτρονικών προγραμμάτων παρακολούθησης αμαξοστοιχιών και βαγονιών, τόσο
στα  σύνορα  όσο  και  κατά  τη  διακίνησή  τους  στο  εσωτερικό  της  χώρας,  όπως  και  οργάνωση  έγκαιρης
ειδοποίησης πελατών για την εκφόρτωση βαγονιών χωρίς καθυστέρηση.
-Οργάνωση και   καλύτερη  αξιοποίηση του υπάρχοντος  τροχαίου υλικού για  την εξυπηρέτηση τόσο των
εθνικών  όσο  και  διεθνών  μεταφορών  (περιορισμός  στο  ενοικιαζόμενο  τροχαίο  υλικό  στο  αποδεδειγμένα
απαραίτητο).
-Εφαρμογή προηγμένων συστημάτων πληροφορικής στην τιμολόγηση όλων των εμπορευματικών μεταφορών,
με ταυτόχρονη συσχέτιση του κόστους.
-Εκμετάλλευση δικτύου οπτικών ινών σε συνεργασία και συνεννόηση με την ΕΔΙΣΥ
-Απελευθέρωση και διαμόρφωση πελατοκεντρικής τιμολογιακής πολιτικής στις επιβατικές μεταφορές ώστε  με
εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων τιμολόγησης αλλά  και  υιοθέτηση πολιτικών μεταφορών(bonus-miles κ.α.) και
με την σταδιακή αναπροσαρμογή των κομίστρων  στην επόμενη διετία με στόχο τη διατήρηση του συγκριτικού
πλεονεκτήματος αλλά και την  σταθεροποίησή τους  σε επίπεδα χαμηλότερα, αλλά τουλάχιστον συγκρίσιμα με
αυτά των ΚΤΕΛ, δεδομένου ότι σήμερα τα κόμιστρα της εταιρείας  ανέρχονται μόλις στο 40% των τιμών του
ΚΤΕΛ. 
- Αναβάθμιση ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους επιβάτες με εισαγωγή  σύγχρονης πελατοκεντρικής
επιστημονικής  μεθοδολογίας   με στόχο την βελτιστοποίηση της  εξυπηρέτησης πελατών, αλλά και με την
εξασφάλιση και χρήση του απαραίτητου τροχαίου υλικού και  ποιοτικών τρένων, με επέκταση των σημείων
πώλησης και  με τη χρήση του διαδικτύου. 
-Αναμόρφωση συστήματος πωλήσεων, χρήση τιμολογιακών προσφορών σε  συνδυασμό με τουριστικά πακέτα,
διαφημίσεις 
-Ανάληψη πρωτοβουλιών τουριστικής ανάπτυξης του σιδηροδρόμου αλλά και  με την αξιοποίηση τουριστικών
γραμμών (π.χ. τραινάκι Πηλίου, Διακοφτού, Κοιλάδας Νέστου) 
-Βελτίωση της αξιοπιστίας των χρόνων αναχώρησης και άφιξης των επιβατικών αμαξοστοιχιών. 
-Επιτάχυνση  της  ανάπτυξης  διασυνδεδεμένων  μεταφορών,  σιδηροδρομικών  δικτύων,  συνδυασμένων
υπηρεσιών και διαβαλκανικών και ευρωπαϊκών συνεργασιών. 
-Ολοκλήρωση  των  εργασιών  οικονομικής  διαχείρισης  και  προγραμματισμού  (εισαγωγή  προηγμένων
συστημάτων και  διαδικασιών οικονομικής  διαχείρισης  και  προγραμματισμού).  Ειδικότερα,  προγραμματίζεται
αναδιοργάνωση  των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης της Διοίκησης (Διεύθυνση Προσωπικού, Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών, ΔΕΦ  &   Διεύθυνση Πληροφορικής κλπ)  και ανάπτυξη ενός σύγχρονου Συστήματος
Διαχείρισης των Οικονομικών. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος είναι η ανάγκη  της
ακριβούς  καταγραφής της οικονομικής οργάνωσης και της δομής της επιχείρησης, αίροντας τους περιορισμούς
που υφίστανται  από  παραδοσιακούς σχεδιασμούς  μέσω αυθαίρετων παραδοχών. Αυτό το χαρακτηριστικό
πρέπει να απορρέει από τη δυνατότητα να απεικονίζονται τα  'δομικά' στοιχεία της επιχείρησης.   Σε άμεση
συνάφεια με τα ανωτέρω, και επιπρόσθετα για την αναγκαιότητα της διαμόρφωσης επιχειρησιακών projects με
άξονα τα  ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, το Σύστημα  Διαχείρισης Οικονομικών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε πρέπει ,να
υποστηριχτεί   με  την  αναλυτική  μελέτη  και  οργάνωση   Λογιστικού  Διαχωρισμού  των  στοιχείων  του
ενεργητικού και του παθητικού του Ισολογισμού, με βάση τις  λειτουργικές της  δραστηριότητες και με άλλες
δράσεις  

Με στόχο τη μείωση των εξόδων έχουν τεθεί οι κατωτέρω αναφερόμενοι βασικοί άξονες στρατηγικής:
- Επανεξέταση όλων των λειτουργικών δαπανών, προκειμένου να εντοπιστούν και εφαρμοστούν εξαντλητικά
όλες οι δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων
- Εξορθολογισμός και περιορισμός των πλέον ζημιογόνων δρομολογίων(εκτιμάται ότι θα επιφέρουν σημαντική
μείωση συγκεκριμένων δαπανών, όπως πετρελαίου κίνησης, ηλεκτρικής ενέργειας ,συντηρήσεων, ενοικίων και
καθαρισμού τροχαίου υλικού , τελών χρήσης υποδομής και δευτερευουσών αμοιβών προσωπικού) 
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-Επανασχεδιασμός και σταδιακή κατάργηση των ελλειμματικών διεθνών λεωφορειακών  γραμμών. 
                                                                
Με  τις  παραπάνω  στοχευόμενες  δράσεις,  τα  αποτελέσματα  των  οποίων  θα  είναι  άμεσα   ορατά  και  θα
ολοκληρώνονται  εντός της ερχόμενης τριετίας η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτιμά ότι θα επιτύχει τον κύριο σκοπό της σε μια
δύσκολη μάλιστα  οικονομικά  συγκυρία,  δηλαδή τη  συγκράτηση του υπάρχοντος  εμπορευματικού  και  την
προσέλκυση νέου μεταφορικού έργου στον σιδηρόδρομο, λαμβάνοντας υπόψη και τον έντονο ανταγωνισμό
που αναπτύσσεται από τα άλλα μέσα μεταφοράς (οδικά και αεροπορικά). 

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η  Εταιρεία  έχει  υιοθετήσει  τις  Αρχές  της  Εταιρικής  Διακυβέρνησης,  όπως  αυτές  οριοθετούνται  από  την
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση, ως σύνολο κανόνων, αρχών
και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρεία, στόχο έχει τη διαφάνεια
καθώς επίσης τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της και όλων όσων συνδέονται με τη λειτουργία
της.

Σήμερα η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο της στελέχωσης και οργάνωσης του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και
ευελπιστεί  μέχρι  και  τη λήξη της χρήσης του 2009 να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία για  να μπορέσει  η
εταιρεία μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εταιρικής διακυβέρνησης.

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2009

Προκόπης Καλογιάννης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου &

Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ A.E.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της  «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων.

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον

ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και

ταμειακών  ροών  της  χρήσεως  που  έληξε  την  ημερομηνία  αυτή  καθώς  και  περίληψη  των  σημαντικών

λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονομικών

Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος

εσωτερικού  ελέγχου  σχετικά  με  την  κατάρτιση  και  εύλογη  παρουσίαση  οικονομικών  καταστάσεων,

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια,  που οφείλεται  σε απάτη ή λάθος.  Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει

επίσης  την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων

που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό

Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή

Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το

σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι

οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  
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 Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα

ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά

την  κρίση  του  ελεγκτή   και  περιλαμβάνουν  την  εκτίμηση  του  κινδύνου  ουσιώδους  ανακρίβειας  των

οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει

υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών

καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση

γνώμης  επί  της  αποτελεσματικότητας  του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου  της  εταιρείας.  Ο  έλεγχος

περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν 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 γνώμης μας.

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 19.12.2005-31.12.2006, 2007 και

2008 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής

πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. 

Γνώμη

Με εξαίρεση τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην προηγούμενη παράγραφο , κατά τη γνώμη

μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική

κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές

της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.
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2190/1920. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την

προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και κατά

συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του Ν.2190/1920.

     

Αθήνα,  9 Ιουνίου 2009

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20161

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.107
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΌΣ

Ποσά σε € ' σημ. 31/12/2008 31/12/2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 5.1 1.078.999,96 1.411.828,43
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 915,96 15.384,43
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.3 112.034,79 110.316,37
Σύνολο 1.191.950,71 1.537.529,23
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 5.4 711.481,60 643.938,10
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις 5.5 14.068.510,62 14.741.221,90
Λοιπές Απαιτήσεις 5.6 132.565.120,86 40.298.047,80
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.7 20.989.455,17 65.737.335,79
Σύνολο 168.334.568,25 121.420.543,59
Σύνολο ενεργητικού 169.526.518,96 122.958.072,82
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 5.8 153.043.400,00 153.043.400,00
Αποθεματικά κεφάλαια 5.9 13.094,15 13.094,15
Αποτελέσματα εις νέο (424.509.337,37) (192.266.645,28)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (271.452.843,22)
(39.210.151,13

)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία 5.10 719.259,34 528.560,63
Λοιπές Προβλέψεις 5.10 1.600.000,00 1.600.000,00
Σύνολο 2.319.259,34 2.128.560,63
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 5.11 415.993.345,10 139.530.978,67
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.12 22.666.757,74 20.508.684,65
Σύνολο 438.660.102,84 160.039.663,32
Σύνολο Υποχρεώσεων 440.979.362,18 162.168.223,95
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων 169.526.518,96 122.958.072,82

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ

Ποσά σε € ' σημ.
1/1/-

31/12/2008
1/1/-

31/12/2007

Κύκλος εργασιών 5.13 108.046.252,10 103.800.998,74

Κόστος πωλήσεων 5.14 (311.828.457,27) (245.125.675,06)

Μικτό κέρδος (203.782.205,17) (141.324.676,32)

Έξοδα διοίκησης 5.14 (20.554.960,02) (12.691.329,58)

Έξοδα διάθεσης 5.14 (10.277.480,01) (8.310.262,46)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 5.15 (6.509.126,24) (7.209.533,22)

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5.16 7.609.161,91 12.379.432,54
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (233.514.609,52) (157.156.369,04)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.17 (48.320,45) (41.453,06)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.18 1.344.389,29 2.133.652,01

Ζημίες χρήσης προ φόρων (232.218.540,68) (155.064.170,09)

Φόροι Εισοδήματος 5.19 (24.151,41) 0,00

Ζημίες χρήσης μετά από φόρους (232.242.692,09) (155.064.170,09)

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ ΙΔΊΩΝ ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ 

Ποσά σε € 
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά
κεφάλαια

Αποτελέσματα εις
νέο

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

την 01/01/2007 25.000.000,00 0,00 236.070,38 25.236.070,38

Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00
Εισφορά στοιχείων Ιδίων Κεφαλαίων από
συγχώνευση με την ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. 42.000.000,00 0,00 (37.415.451,42) 4.584.548,58
Έκδοση Κεφαλαίου από εισφορά κλάδου
από την μητρική ΟΣΕ Α.Ε. 11.043.400,00 0,00 0,00 11.043.400,00
Μεταφορά εξόδων αύξησης κεφαλαίων
κατ' ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0,00 0,00 (10.000,00) (10.000,00)

Μεταβολές Αποθεματικών από διανομή 0,00 13.094,15 (13.094,15) 0,00

Ζημιές χρήσης  0,00 0,00 (155.064.170,09) (155.064.170,09)

Υπόλοιπο την 31/12/2007 153.043.400,00 13.094,15 (192.266.645,28) (39.210.151,13)

Υπόλοιπο την 01/01/2008 153.043.400,00 13.094,15 (192.266.645,28) (39.210.151,13)

Ζημιές χρήσης 0,00 0,00 (232.242.692,09) (232.242.692,09)

Υπόλοιπο την 31/12/2008 153.043.400,00 13.094,15 (424.509.337,37) (271.452.843,22)

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΏΝ ΡΟΏΝ

Ποσά  σε €  1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα Προ Φόρων (Κέρδος / Ζημία) (232.218.540,68) (155.064.170,09) 
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 511.375,68 322.392,12 
Προβλέψεις 190.698,71 1.783.568,00 
Έσοδα από αντιστροφή πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος 0,00 (149.051,79) 
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικης
δραστηριότητας. 87.100,00 0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 48.320,45 41.453,06 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1.344.389,29) (2.133.652,01) 
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για μεταβολές  Λογ/μών
Κεφαλαίου Κίνησης:
Αύξηση / Μείωση αποθεμάτων (67.543,50) (643.938,10) 
Αύξηση / Μείωση Απαιτήσεων (Πλην
Επενδύσεων,Αποθεμάτων & Διαθεσίμων) (91.594.361,78) (24.598.771,34) 
Αύξηση / Μείωση Υποχρεώσεων (Πλήν Δανειακών) 278.620.439,52 130.449.926,43 
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (48.320,45) (41.453,06) 
Καταβλημένοι φόροι (24.151,41) 0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) Από Λειτουργικές
Δραστηριότητες (Α) (45.839.372,75) (50.033.696,78) 
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές Παγίων (Πληρωμές) (251.178,74) (888.773,56) 
Ταμιακά διαθέσιμα από εισφορά κλάδου και συγχώνευση 0,00 14.021.896,85 
Πληρωμές εγγυήσεων ενοικίων (1.718,42) (11.653,42) 
Πωλήσεις Λοιπών Επενδύσεων (Εισπράξεις) 0,00 0,00 
Τόκοι Εισπραχθέντες 1.344.389,29 2.086.137,32 
Σύνολο εισροών/(εκροών) Από Επενδυτικές
Δραστηριότητες (Β) 1.091.492,13 15.207.607,19 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 0,00 74.990.000,00 
Ταμειακές Ροές Από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 0,00 74.990.000,00 
Σύνολο εισροών/(εκροών) Από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες (Γ) 0,00 74.990.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ &
ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ (Α+Β+Γ) (44.747.880,62) 40.163.910,41 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 65.737.335,79 25.573.425,38 
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20.989.455,17 65.737.335,79 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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1.ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

1.1.Πληροφορίες για την Εταιρεία

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.  και  ακολούθως  τροποποιήθηκε  (Φ.Ε.Κ.  10283/21.09.2006,

169/09.01.2007,  8418/20.07.2007).  Η  πλήρης  επωνυμία  της  εταιρείας  είναι  «ΤΡΑΙΝΟΣΕ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  -

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΒΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΦΟΡΤΙΟΥ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  ο

διακριτικός της τίτλος «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.».

Έδρα της εταιρείας  έχει  ορισθεί  ο Δήμος Αθηναίων.  Η έδρα και  τα γραφεία της  Διοίκησης της  εταιρείας

βρίσκονται σε μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Καρόλου 1-3 στην Αθήνα.

Μόνος  μέτοχος της  εταιρείας  είναι  το  Ελληνικό  Δημόσιο  με  ποσοστό  100%  επί  του  καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας,  μέχρι την 30/12/2008, όποτε και πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση

του συνόλου των μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο, περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

της ΟΣΕ Α.Ε., 

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι:

 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  λεωφορειακών  ή  και  συνδυασμένων  επιβατικών  και

εμπορευματικών μεταφορών.

 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 που

περιγράφονται στο παρόν άρθρο.
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Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη, υπολογιζόμενη από

την ημέρα καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Το μετοχικό κεφάλαιο,  σύμφωνα  με το άρθρο 3 του Καταστατικού 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, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, είχε καταβληθεί από τους μετόχους ποσό € 25.000.000 και

μέχρι 30 Μαρτίου 2007 το υπόλοιπο ποσό € 75.000.000. Με την από 8.12.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 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) για την έκδοση 110.434 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 100 η κάθε μια. Με την 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,  ποσού €

42.000.000 και ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 153.043.400, διαιρεμένο σε 1.530.434 μετοχές, ονομαστικής

αξίας € 100 η κάθε μια.        

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής:

Αριθμός Μητρώου Α.Ε.: 59777/01/Β/05/584

Αριθμός φορολογικού μητρώου: 999645865, ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Καλογιάννης Προκόπης (Πρόεδρος & Δ/νων  Σύμβουλος)

Μαγκούτας Δημήτριος (Εκτελεστικό Μέλος)

Ελευθεριάδου Αργυρώ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ζαρμακούπης Βασίλης (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Καμαράκης Αθανάσιος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Κανελαϊδης Κωνσταντίνος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Τζίτζιφας Δημήτριος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Συρόπουλος Σπυρίδων (Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μη Εκτελεστικό

Μέλος)

Τουρλής Βασίλειος (Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μη Εκτελεστικό

Μέλος)
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Ορκωτοί Ελεγκτές:

ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.  Αρ.

μητρ. ΣΟΕΛ 107
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2.ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

2.1.Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ

Οι οικονομικές  καταστάσεις  της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.  της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008, έχουν

συνταχθεί  με  βάση  την  αρχή  του  ιστορικού  κόστους  και  είναι  σύμφωνες  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς  (IFRS)  τα  οποία  έχουν  εκδοθεί  από  την  Επιτροπή  Διεθνών  Λογιστικών

Προτύπων  (ΣΔΛΠ  ή  IASB),  καθώς  και  των  ερμηνειών  τους,  οι  οποίες  έχουν  εκδοθεί  από  την  Επιτροπή

Ερμηνείας Προτύπων (ΕΕΠ ή IFRIC) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως

την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί επί τη βάσει της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going

concern). 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:

• Δεν υπάρχει πρόθεση για διακοπή της δραστηριότητας από τον μέτοχο

• Πρόκειται  να  υπάρξει  ενεργοποίηση  των  Υ.Γ.Ο.Σ.  στην  παρούσα  χρήση,  έτσι  ώστε  να  υπάρχει

χρηματοδότηση των ελλειμματικών υπηρεσιών.

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση τον σχηματισμό

κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις

υποχρεώσεις,  όπως  επίσης  την  γνωστοποίηση  ενδεχόμενων  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων  κατά  την

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την

περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι

εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο

και σε άλλους παράγοντες,  συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία

θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Οι εταιρείες  ΟΣΕ Α.Ε.  και  ΕΔΙΣΥ Α.Ε.  απέστειλαν προς την  ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.  τιμολόγια  για  χρεώσεις  που

αφορούν στη διαχειριστική χρήση του έτους 2008 συνολικού ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, τα

οποία ωστόσο δεν συνοδεύονταν από επαρκή περιγραφή και αναλυτικά στοιχεία του τρόπου υπολογισμού των

χρεώσεων. 
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Οι χρεώσεις αυτές έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρίας και αφορούν, μεταξύ άλλων τις  ακόλουθες

υπηρεσίες:

 Συντήρηση τροχαίου υλικού

 Ενοίκιο τροχαίου υλικού

 Τέλη διέλευσης

 Καύσιμα/πετρέλαιο κίνησης

 Χρήση εμπορευματικών βαγονιών 

 Καθαρισμός οδικών μέσων

 Ασφάλιστρα/τέλη κυκλοφορίας

 Χρήση κτιρίων, αποθηκών, εγκαταστάσεων, εκτάσεων δικτύου

 Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής

 Πληροφόρηση και Εκπαίδευση κοινού (ειδησιοφωνική)

 Ενοίκιο οδικών μέσων

 Χρήση κτιρίου ΟΣΕ

 Καθαρισμός, φύλαξη, συντήρηση, κοινόχρηστα κτιρίου ΟΣΕ

H Εταιρεία επιφυλάσσεται για τα τιμολογηθέντα από τον ΟΣΕ κονδύλια, ιδίως δε για τις δαπάνες που αφορούν

στη συντήρηση του τροχαίου υλικού και τις δαπάνες που αφορούν στα ενοίκια της χρήσης τροχαίου υλικού. 
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2.2.Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, δηλαδή το νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος, στο

οποίο λειτουργεί η εταιρία. 

2.3. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008,

εγκρίθηκαν με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 9η Ιουνίου 2009, και όπως αναφέρεται στην

εν λόγω απόφαση, και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

εταιρείας. 
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2.4. Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα με έναρξη ισχύος 2008

Οι παρακάτω νέες διερμηνείες και τροποποιήσεις στα πρότυπα έχουν υποχρεωτική εφαρμογή για πρώτη φορά

στη λογιστική χρήση που ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2008 και  δεν θα επηρεάσουν τον εταιρεία.

• Διερμηνεία 11, ΔΠΧΑ 2 ‘Συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιριών του Ιδίου Ομίλου.

Η  Διερμηνεία  11  απαιτεί  όπως  συναλλαγές,  στις  οποίες  παραχωρείται  σε  εργαζομένους  δικαίωμα  επί

συμμετοχικών τίτλων της εταιρίας, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιμετώπισης, ως αμοιβές που

καθορίζονται  από την  αξία  των μετοχών διακανονιζόμενες  με συμμετοχικούς  τίτλους,  ακόμη και  στην

περίπτωση όπου η εταιρία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συμμετοχικούς τίτλους

από τρίτους ή όπου οι  μέτοχοι  της  εταιρίας  παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους.  Η Διερμηνεία

επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές εταιρίες χειρίζονται, στις απλές οικονομικές τους

καταστάσεις, προγράμματα όπου οι εργαζόμενοι τους λαμβάνουν δικαιώματα επί συμμετοχικών τίτλων της

μητρικής εταιρίας. Η Διερμηνεία 11 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.

• Διερμηνεία 12, ‘Συμβάσεις Παραχώρησης’ (Service Concession Arrangements. Η Διερμηνεία 12

πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τα υφιστάμενα

ΔΠΧΑ  για  να  αναγνωρίσουν  τις  υποχρεώσεις  που  αναλαμβάνουν  και  τα  δικαιώματα  που  τους

παραχωρούνται στις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης.  Με βάση τη Διερμηνεία, οι παραχωρησιούχοι δεν

θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδομή ως ενσώματα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και / ή ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν

έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. Η Διερμηνεία 12 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.

• Διερμηνεία 14,  ‘ΔΛΠ 19 Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού  Στοιχείου Καθορισμένων

Παροχών, οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους’. Η Διερμηνεία

14 παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης του ορίου στο ποσό του πλεονάσματος που μπορεί να

καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το ΔΛΠ 19

‘Παροχές σε Εργαζόμενους'. Επίσης, επεξηγεί πως αυτό το όριο μπορεί να επηρεαστεί όταν υπάρχει νομική

ή συμβατική απαίτηση ελάχιστης χρηματοδότησης και τυποποιεί την υφιστάμενη πρακτική. Η Εταιρεία δεν

έχει χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση’ και ΔΠΧΑ

7  ‘Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Γνωστοποιήσεις’,  εφαρμόζονται  από  την  1  Ιουλίου  2008.  Η

τροποποίηση  αυτή  στο  ΔΛΠ  39  επιτρέπει  σε  μια  εταιρεία  την  επαναταξινόμηση  των  μη-παραγώγων
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χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός αυτών που έχουν ταξινομηθεί από την εταιρεία στην

κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση) εκτός της κατηγορίας

της  εύλογης  αξίας  μέσω αποτελεσμάτων  σε  συγκεκριμένες  περιστάσεις.  Επίσης,  η  τροποποίηση  αυτή

επιτρέπει σε μια εταιρεία τη μεταφορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία

διαθέσιμα προς πώληση στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις, στην περίπτωση που το χρηματοοικονομικό

περιουσιακό  στοιχείο  θα  πληρούσε  τον  ορισμό  της  κατηγορίας  δάνεια  και  απαιτήσεις  (εάν  δεν  είχε

χαρακτηριστεί ως διαθέσιμο προς πώληση), εφόσον η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να

διατηρήσει  αυτό  το  χρηματοοικονομικό  περιουσιακό  στοιχείο  στο  εγγύς  μέλλον.  Η  τροποποίηση  δεν

επιτρέπει  την  επαναταξινόμηση στην κατηγορία  εύλογης  αξίας  μέσω αποτελεσμάτων.  Η τροποποίηση

αναφέρεται  σε  γνωστοποιήσεις  χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  που  έχουν  υποστεί

επαναταξινόμηση. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές του

καταστάσεις.

Τα  παρακάτω  νέα  πρότυπα,  τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις  στα  πρότυπα  ή  διερμηνείες  έχουν
εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2008 και
δεν θα εφαρμοστούν νωρίτερα  από την εταιρεία: 

• Διερμηνεία  13,  ‘Προγράμματα  Επιβράβευσης  Πελατών’,  εφαρμόζεται  για  ετήσιες  λογιστικές

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2008. Η Διερμηνεία 13 απαιτεί όπως τα ανταλλάγματα

(πιστώσεις) επιβράβευσης (loyalty award credits) απεικονίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό μέρος της

συναλλαγής πώλησης με την οποία παραχωρούνται, και συνεπώς μέρος της εύλογης αξίας του τιμήματος

πώλησης  επιμερίζεται  σε  αυτά  και  καταχωρείται   κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  κατά  την  οποία

εξασκούνται τα ανταλλάγματα αυτά. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτή η Διερμηνεία θα έχει επίδραση στις

οικονομικές του καταστάσεις.

• Διερμηνεία 15 ‘Συμβόλαια  για  την Κατασκευή Ακίνητης  Περιουσίας’, εφαρμόζεται  για  ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η Διερμηνεία 15 παρέχει οδηγίες

για τον καθορισμό του εάν ένα συμβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας εμπίπτει στο πλαίσιο

εφαρμογής του Δ.Λ.Π 11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια» ή του Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα» και αναφορικά με αυτό

το πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο από την κατασκευή. Η διερμηνεία έχει αναδρομική

ισχύ.  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  δεν  έχει  ακόμη  υιοθετήσει  τη  διερμηνεία  αυτή.   Η  εταιρεία  δεν

δραστηριοποιείται στο τομέα αυτό. 

• Διερμηνεία  16,  ‘Αντισταθμίσεις  καθαρής  επένδυσης  σε  εκμετάλλευση  στο  εξωτερικό,
εφαρμόζεται  για  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Οκτωβρίου  2008.  Η
διερμηνεία αυτή διευκρινίζει: 

- Το νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν δημιουργεί έκθεση σε κίνδυνο για την

οποία η εταιρεία μπορεί να εφαρμόσει λογιστική αντιστάθμισης. Συνεπώς, η μητρική εταιρεία μπορεί
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να προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθμιση μόνο τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν

μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας της και του νομίσματος της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό.

- Οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου μπορεί να κατέχει μέσα αντιστάθμισης.

- Παρότι το Δ.Λ.Π 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» εφαρμόζεται για τον

καθορισμό του ποσού που πρέπει να μεταφερθεί στα Αποτελέσματα Χρήσης από το αποθεματικό για

συναλλαγματικές  διαφορές  αναφορικά  με  το  μέσο  αντιστάθμισης,  το  Δ.Λ.Π  21  «Οι  Επιδράσεις

Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος» εφαρμόζεται αναφορικά με το στοιχείο που αντισταθμίζεται.

Η διερμηνεία έχει μελλοντική εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία
αυτή Αυτή η ερμηνεία δεν θα έχει καμία επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

• Διερμηνεία 17, ‘Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες’,  εφαρμόζεται

για  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Ιουλίου  2009.  Η  διερμηνεία  αυτή

διευκρινίζει τα εξής θέματα:

- το μέρισμα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το μέρισμα έχει εγκριθεί και δεν βρίσκεται πλέον

στη διάθεση της εταιρείας,

- η εταιρεία πρέπει να επιμετράει το μέρισμα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών

στοιχείων που πρόκειται να διανεμηθούν,

- η  εταιρεία  πρέπει  να  αναγνωρίζει  τη  διαφορά  μεταξύ  του  μερίσματος  που  πληρώθηκε  και  της

λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται στα αποτελέσματα, και

- η εταιρεία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που

κατέχονται  προκειμένου  για  διανομή  στους  ιδιοκτήτες  πληρούν  τον  ορισμό  της  διακοπείσας

δραστηριότητας.

Η  διερμηνεία  17  εφαρμόζεται  σε  περιπτώσεις  διανομής  μη-χρηματικών  περιουσιακών  στοιχείων  σε

αναλογική  βάση,  εκτός  εάν  πρόκειται  για  συναλλαγές  που  ελέγχονται  από  κοινού.  Η  διερμηνεία  έχει

μελλοντική  εφαρμογή  ενώ  ενθαρρύνεται  νωρίτερη  εφαρμογή.  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  δεν  έχει  ακόμη

υιοθετήσει  τη  διερμηνεία  αυτή.  Η  Εταιρεία  βρίσκεται  στη  διαδικασία  εξέτασης  της  επίδρασης  της

διερμηνείας.

• Διερμηνεία  18,  ‘Μεταφορές  περιουσιακών  στοιχείων  από  πελάτες’, εφαρμόζεται  για  ετήσιες

λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Ιουλίου  2009.  Η  διερμηνεία  αυτή  αναφέρεται

ειδικότερα στον τομέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών όπου η εταιρεία
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αποκτά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ή χρηματικά διαθέσιμα προκειμένου για την κατασκευή

σχετικών περιουσιακών στοιχείων) από ένα πελάτη και αυτό το πάγιο χρησιμοποιείται ως αντάλλαγμα για

την  σύνδεση  του  πελάτη  στο  δίκτυο  ή  για  την  παροχή  μελλοντική  πρόσβασής  του  έτσι  ώστε  να

τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η διερμηνεία έχει μελλοντική εφαρμογή, ωστόσο επιτρέπεται

περιορισμένη αναδρομική εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή.

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης της διερμηνείας.

• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και  επιμέτρηση’ και  στη

Διερμηνεία 9,  «Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές

περιόδους που λήγουν την ή μετά την 30 Ιουνίου 2009. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει τον λογιστικό

χειρισμό για τα ενσωματωμένα παραγωγα για τις οντότητες που έχουν κάνει χρήση της τροποποίησης

σχετικά με την επαναταξινόμηση που εκδόθηκε από το ΣΔΛΠ τον Οκτώβριο 2008. Η τροποποίηση αυτή

επιτρέπει  στις  οντότητες,  σε  ειδικές  περιστάσεις,  την  επαναταξινόμηση  συγκεκριμένων

χρηματοοικονομικών  μέσων  από  την  κατηγορία  σε  εύλογη  αξία  μέσω  αποτελεσμάτων.  Οι  ανωτέρω

τροποποιήσεις  της  Διερμηνείας  9  και  του  ΔΛΠ  39 διευκρινίζουν  ότι  κατά  την  επαναταξινόμηση  ενός

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από την κατηγορία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, όλα

τα ενσωματωμένα παράγωγα πρέπει να εκτιμηθούν και, εάν κριθεί απαραίτητο, να εμφανιστούν χωριστά

στις οικονομικές καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις είναι υποχρεωτικές και έχουν αναδρομική ισχύ. Η Εταιρεία

δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή

Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής

αναφοράς»  και  στο  ΔΛΠ  27,  «Ενοποιημένες  και  Ιδιαίτερες  Οικονομικές  Καταστάσεις»,

εφαρμόζονται  για ετήσιες  λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η

τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει σε μια εταιρία να υπολογίζει το «κόστος» επένδυσης σε θυγατρικές,

από κοινού ελεγχόμενες οντότητες ή συγγενείς στις οικονομικές καταστάσεις έναρξης σύμφωνα με το ΔΛΠ

27 ή χρησιμοποιώντας το τεκμαρτό κόστος. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 απαιτεί όλα τα μερίσματα από

θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες οντότητες ή συγγενείς να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης

στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 θα πρέπει να εφαρμοστεί μελλοντικά

και  όχι  αναδρομικά.  Οι  νέες  αυτές  τροποποιήσεις  θα  επηρεάσουν  μόνο  τις  εταιρικές  οικονομικές

καταστάσεις της μητρικής και δεν θα έχουν καμιά επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2, ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών’, εφαρμόζεται

για  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Ιανουαρίου  2009.  Η  τροποποίηση

διευκρινίζει δύο θέματα: Τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’, με την εισαγωγή του όρου ‘μη-
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προϋπόθεση κατοχύρωσης’ για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης

διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,

πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει

επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.

• Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3, ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27, ‘Ενοποιημένες

και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις’, εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή

μετά την 1 Ιουλίου 2009. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (‘ΣΔΛΠ’) δημοσιοποίησε στις 10

Ιανουαρίου 2008 το Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και  το Τροποποιημένο ΔΛΠ 27

‘Ενοποιημένες Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις’.  Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών

στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας

υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα

μελλοντικά  αποτελέσματα.  Αυτές  οι  αλλαγές  περιλαμβάνουν  την  εξοδοποίηση  των  δαπανών  που

σχετίζονται  με  την  απόκτηση  και  την  αναγνώριση  μελλοντικών  μεταβολών  στην  εύλογη  αξία  του

ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα (αντί για προσαρμογή της υπεραξίας). Το τροποποιημένο ΔΛΠ

27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται

στην καθαρή θέση.  Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία  ούτε  δημιουργούν αποτέλεσμα (κέρδος  ή

ζημία).  Επιπλέον το  τροποποιημένο  πρότυπο αλλάζει  τον  τρόπο που λογίζονται  οι  ζημίες  θυγατρικών

καθώς  και  η  απώλεια  ελέγχου  θυγατρικής..  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  δεν  έχει  ακόμη  υιοθετήσει  την

αναθεώρηση του ΔΠΧΠ 3 και την τροποποίηση του ΔΛΠ 27.Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα

εφαρμοστούν  από  την  ημερομηνία  εφαρμογής  τους  και  θα  επηρεάσουν  μελλοντικές  αποκτήσεις  και

συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας από την ημερομηνία αυτή και μετά. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτή

η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.

• ΔΠΧΑ 8, ‘Λειτουργικοί Τομείς’, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά

την 1 Ιανουαρίου 2009. Το ΔΠΧΑ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, ‘Οικονομικές Πληροφορίες Κατά Τομέα’ και

υιοθετεί  την  προσέγγιση της  διοίκησης  αναφορικά με  τις  οικονομικές  πληροφορίες  που δίνονται  κατά

τομέα. Η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για

την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς.

Αυτή  η  πληροφόρηση  μπορεί  να  διαφέρει  από  αυτή  που  παρουσιάζεται  στον  ισολογισμό  και  την

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και οι εταιρίες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συμφωνίες

αναφορικά με τις  εν λόγω διαφορές. Η Εταιρεία δεν είναι  εισηγμένη σε οργανωμένη χρηματιστηριακή

αγορά οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής του ανωτέρω Προτύπου. 
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• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7 ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις’, εφαρμόζεται για ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Σύμφωνα με αυτή την τροποποίηση

απαιτείται  η  γνωστοποίηση  των  επιμετρήσεων  εύλογων  αξιών  βάσει  των  πηγών  δεδομένων

χρησιμοποιώντας την εξής ιεραρχία τριών επιπέδων: α) Χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε

ενεργό  αγορά  για  όμοια  στοιχείου  ενεργητικού  και  παθητικού  (Επίπεδο  1),  β)  Δεδομένα,  εκτός  των

χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1, τα οποία είναι παρατηρήσιμα για τα στοιχεία

ενεργητικού και παθητικού, είτε απευθείας (σαν τιμές) ή έμμεσα (όπως προκύπτουν από τιμές) (Επίπεδο

2),  γ) Δεδομένα για τα στοιχεία  ενεργητικού ή παθητικού τα οποία δεν βασίζονται  σε παρατηρήσιμες

πληροφορίες  της  αγοράς  (μη παρατηρήσιμα  δεδομένα)  (Επίπεδο  3).  Η πληροφόρηση αυτή πρέπει  να

παρέχεται  για  κάθε  κατηγορία  χρηματοοικονομικού  μέσου.  Η  τροποποίηση  αυτή  συνεπάγεται  σε

τροποποίηση των ελάχιστων καθοριζόμενων γνωστοποιήσεων κινδύνου ρευστότητας.   Η Εταιρεία  δεν

αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση

δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.

• Τροποποιήσεις  στο  ΔΛΠ 1,   ‘Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων’, εφαρμόζεται  για

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί

για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

Από τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

περιλαμβάνει  μόνο  συναλλαγές  με  μετόχους,  η  εισαγωγή  μιας  καινούργιας  κατάστασης  συνολικού

εισοδήματος  (“comprehensive  income”)  που  συνδυάζει  όλα  τα  στοιχεία  εσόδων  και  εξόδων  που

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά εισοδήματα» (“comprehensive income”) και

της  απαίτησης  όπως  επαναδιατυπώσεις  στις  οικονομικές  καταστάσεις  ή  αναδρομικές  εφαρμογές  νέων

λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε  μια

τρίτη   στήλη  στον  ισολογισμό.  Η  Εταιρεία  θα  κάνει  τις  απαραίτητες  αλλαγές  στην  παρουσίαση  των

οικονομικών της καταστάσεων για το 2009. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση’ και ΔΛΠ 1, ‘Παρουσίαση

των Οικονομικών Καταστάσεων’ όσον αφορά τα ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον

κάτοχο (ή “puttable” μέσο)’, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά

την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί  όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα

διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable» μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση

μιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση

στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται ως

Ίδια Κεφάλαια. Η Εταιρεία αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές της

καταστάσεις.
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, ‘Κόστος Δανεισμού’, εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Με βάση τις τροποποιήσεις  στο ΔΛΠ 23, καταργείται  η

επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάμενο πρότυπο) για αναγνώριση του κόστους δανεισμού που μπορεί να

κατανεμηθεί άμεσα σε ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα

κόστη  δανεισμού  που μπορεί  να  κατανεμηθούν άμεσα  στην  απόκτηση,  κατασκευή ή  παραγωγή ενός

περιουσιακού  στοιχείου  που  πληρεί  τις  προϋποθέσεις  πρέπει  να  κεφαλαιοποιούνται.  Ένα  περιουσιακό

στοιχείο  που πληρεί  τις  προϋποθέσεις  είναι  ένα περιουσιακό στοιχείο  που κατ’  ανάγκη χρειάζεται  μια

σημαντική χρονική περίοδο προετοιμασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του Η

Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις,  δεν

έχουν  συναφθεί δάνεια.

• Τροποποίηση  στο  ΔΛΠ  39,  «Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Αναγνώριση  και  επιμέτρηση»,

εφαρμόζονται  για ετήσιες  λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η

τροποποίηση  αναφέρεται  στα  αντικείμενα  κατάλληλα  προς  αντιστάθμιση  και  συγκεκριμένα  στον

χαρακτηρισμό ενός μονομερούς κινδύνου ως αντισταθμισμένο και τον χαρακτηρισμό του πληθωρισμού ως

αντισταθμισμένο κίνδυνο, ή έστω μερικώς αντισταθμισμένο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Διευκρινίζει ότι

μία εταιρία επιτρέπεται να χαρακτηρίσει  μέρους των αλλαγών στην εύλογη αξία ή τη διακύμανση των

χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου ως αντισταθμισμένο αντικείμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν

έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία έχει συμπεράνει ότι αυτή η τροποποίηση δεν θα

έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις εφόσον δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους αντισταθμίσεις.

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 5, ‘Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς

Πώληση  και  Διακοπείσες  Δραστηριότητες’,  εφαρμόζεται  για  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία

ενεργητικού και παθητικού μίας θυγατρικής εξακολουθούν να κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση,

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρεία, μετά από πώληση, διατηρήσει μη

ελέγχουσα συμμετοχή στη θυγατρική. Η τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή από την ημέρα πρώτης

εφαρμογής του ΔΠΧΑ 5. Συνεπώς, οι συμμετοχές σε θυγατρικές που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενες για

πώληση  από  τη  στιγμή  εφαρμογής  του  ΔΠΧΠ 5,  πρέπει  να  επανεκτιμηθούν.  Πρόωρη  εφαρμογή  της

τροποποίησης είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση πρόωρης εφαρμογής, θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν και

οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 27 (όπως αυτό τροποποιήθηκε τον Ιανουάριο 2008) κατά την ημέρα εφαρμογής

των τροποποιήσεων του ΔΠΧΠ 5. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις’, εφαρμόζεται για ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή καταργεί την

αναφορά στα «συνολικά έσοδα από τόκους» ως συστατικό στοιχείο των χρηματοοικονομικών εξόδων. 

• Τροποποιήσεις  στο  ΔΛΠ  1,  ‘Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων’, εφαρμόζεται  για

ετήσιες  λογιστικές  περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή

διευκρινίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα για εμπορική

εκμετάλλευση,  σύμφωνα  με  το  ΔΛΠ 39,  ‘Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Αναγνώριση  και  επιμέτρηση’,  δεν

κατατάσσονται αυτόματα ως βραχυπρόθεσμα στοιχεία στον ισολογισμό. Η τροποποίηση έχει αναδρομική

ισχύ και ενθαρρύνεται νωρίτερη εφαρμογή. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8, ‘Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και

λάθη’, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η

τροποποίηση διευκρινίζει ότι μόνο η οδηγία εφαρμογής, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι ενός

ΔΠΧΠ, είναι υποχρεωτική κατά την επιλογή λογιστικών πολιτικών. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 10, ‘Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού’, εφαρμόζεται για

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση διευκρινίζει

ότι τα μερίσματα που εγκρίθηκαν μετά την ημερομηνία ισολογισμού δεν θεωρούνται υποχρεώσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16, ‘Ενσώματα πάγια’, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 

- Αντικαθιστά τον όρο ‘Καθαρή τιμή  πώλησης’  με  τον όρο ‘Εύλογη αξία  μείον το κόστος πώλησης’

αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό, έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια με το ΔΠΧΑ 5 και το ΔΛΠ 36.

- Τα ενσώματα πάγια που κατέχονται για ενοικίαση και κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων

προορίζονται για πώληση μετά την λήξη της περιόδου ενοικίασης, μεταφέρονται στο λογαριασμό των

Αποθεμάτων  κατά  τη  λήξη  της  περιόδου  αυτής  και  κατατάσσονται  στα  περιουσιακά  στοιχεία

κατεχόμενα προς πώληση. Οι  εισπράξεις  από την μεταγενέστερη πώληση εμφανίζονται ως έσοδα.

Ταυτόχρονα,  τροποποιείται  και  το  ΔΛΠ  7,  ‘Καταστάσεις  ταμειακών  ροών’,  όπου  απαιτείται  οι

χρηματικές πληρωμές προκειμένου για την κατασκευή ή απόκτηση σχετικών παγίων να κατατάσσονται

στην  κατηγορία  των  Λειτουργικών  Δραστηριοτήτων.  Επίσης,  στην  κατηγορία  των  Λειτουργικών

Δραστηριοτήτων εμφανίζονται και οι χρηματικές εισπράξεις από ενοίκια και μεταγενέστερες πωλήσεις

σχετικών παγίων. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 18, ‘Έσοδα’, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά τον όρο ‘Άμεσα κόστη’  με τον όρο

‘Κόστος συναλλαγών’ όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 39. 

• Τροποποιήσεις  στο  ΔΛΠ  19,  ‘Παροχές  σε  εργαζομένους’, εφαρμόζεται  για  ετήσιες  λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.

- Αναθεωρεί τον ορισμό του ‘Κόστους προϋπηρεσίας’ προκειμένου να συμπεριλάβει μειώσεις παροχών

σχετικά με την υπηρεσία εργαζόμενου σε προηγούμενες περιόδους (‘αρνητικά κόστη προϋπηρεσίας’)

και να αποκλείσει μειώσεις παροχών σχετικά με την υπηρεσία εργαζομένου σε μελλοντικές περιόδους

οι οποίες προέρχονται από τροποποιήσεις στο πρόγραμμα παροχών. Τροποποιήσεις στα προγράμματα

παροχών οι οποίες έχουν σαν συνέπεια τη μείωση παροχών σχετικά με την υπηρεσία εργαζομένου σε

μελλοντικές  περιόδους  θεωρούνται  περικοπές.  Η  τροποποίησης  έχει  μελλοντική  εφαρμογή  –  για

αλλαγές σε παροχές που λαμβάνουν χώρα την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Ενθαρρύνεται νωρίτερη

εφαρμογή.

- Αναθεωρεί  τον  ορισμό  της  ‘Απόδοσης  περιουσιακών  στοιχείων  του  προγράμματος’  αποκλείοντας

διαχειριστικά κόστη του προγράμματος εάν έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις αναλογιστικές υποθέσεις

βάσει των οποίων έγινε η επιμέτρηση των δεσμεύσεων καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση έχει

αναδρομική εφαρμογή και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή της.

- Αναθεωρεί  τον  ορισμό  των  ‘βραχυπρόθεσμων’  και  ‘άλλων  μακροπρόθεσμων’  παροχών  σε

εργαζομένους προκειμένου να επικεντρωθεί στο σημείο όπου η υποχρέωση πρόκειται να διακανονιστεί.

Η τροποποίηση έχει αναδρομική εφαρμογή και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή της.

- Καταργεί  την αναφορά σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις  προκειμένου να εναρμονιστεί  με το ΔΛΠ 37,

‘Προβλέψεις,  ενδεχόμενες  υποχρεώσεις  και  ενδεχόμενα  περιουσιακά  στοιχεία’.  Το  ΔΛΠ  37  δεν

επιτρέπει την αναγνώριση ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Η τροποποίηση έχει αναδρομική εφαρμογή και

ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή της.

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 20, ‘Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της

Κρατικής Υποστήριξης’, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1

Ιανουαρίου 2009. Δάνεια τα οποία επιχορηγούνται με μηδενικό ή πολύ χαμηλό επιτόκιο σε σχέση με την

αγορά δεν θα εξαιρούνται από την απαίτηση εμφάνισης τεκμαρτού επιτοκίου. Το τεκμαρτό επιτόκιο των

επιχορηγούμενων δανείων θα είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς, και συνεπώς θα εναρμονιστεί

με το ΔΛΠ 39. Η διαφορά μεταξύ του ποσού που εισπράττεται και του προεξοφλημένου ποσού λογίζεται

ως κρατική επιχορήγηση. Η τροποποίηση έχει  μελλοντική εφαρμογή – για κρατικές επιχορηγήσεις που

εισπράττονται την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή της. Εντούτοις, το
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ΔΠΧΑ 1, ‘Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς’ δεν έχει αναθεωρηθεί

για τους καινούριους χρήστες των προτύπων και συνεπώς απαιτείται η εμφάνιση τεκμαρτού επιτοκίου σε

όλα τα σχετικά δάνεια που εκκρεμούσαν κατά την ημερομηνία της μετάβασης. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, ‘Κόστος Δανεισμού’, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που

ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1  Ιανουαρίου  2009.  Η  τροποποίηση  αναθεωρεί  τον  ορισμό  του  ‘κόστους

δανεισμού’ προκειμένου να ενώσει όλα τα συστατικά στοιχεία του ‘κόστους δανεισμού’ σε ένα – το έξοδο

τόκου υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου όπως περιγράφεται στο ΔΛΠ 39. Η

τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27, ‘Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις’, εφαρμόζεται

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Στην περίπτωση που η

μητρική  εταιρεία  αποτιμά  μια  θυγατρική  της  σε  εύλογη  αξία  σύμφωνα  με  το  ΔΛΠ 39 στις  ατομικές

οικονομικές καταστάσεις της, ο χειρισμός αυτός εξακολουθεί και στην περίπτωση που μεταγενέστερα η

θυγατρική κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση. Η τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή, από την

ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 5. Συνεπώς, όσες θυγατρικές έχουν καταταχτεί ως κατεχόμενες

προς πώληση από την ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 5 θα χρειαστεί να επανεκτιμηθούν. Ενθαρρύνεται

νωρίτερη εφαρμογή. 

• Τροποποιήσεις  στο  ΔΛΠ  28,  ‘Επενδύσεις  σε  συγγενείς  επιχειρήσεις’ εφαρμόζεται  για  ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 

- Στην περίπτωση που μια συγγενής επιχείρηση αποτιμάται σε εύλογη αξία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39

(εφόσον έχει εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 28), μόνο οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 αναφορικά με

τη γνωστοποίηση της φύσης και την έκταση σημαντικών περιορισμών στην ικανότητα της συγγενούς

επιχείρησης να μεταφέρει κεφάλαια στην εταιρεία σε μορφή ταμειακών διαθεσίμων ή αποπληρωμής

δανείων  έχουν  εφαρμογή.  Η  τροποποίηση  έχει  αναδρομική  ισχύ  παρόλο  που  επιτρέπεται  και  η

μελλοντική εφαρμογή. Ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή. Σε περίπτωση νωρίτερης εφαρμογής, η

εταιρεία θα πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετήσει την παρακάτω τροποποίηση καθώς και την τροποποίηση

της παραγράφου 3 του ΔΠΧΑ 7, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις’, της παραγράφου 1 του

ΔΛΠ 31, ‘Συμμετοχές σε κοινοπραξίες’ και της παραγράφου 4 του ΔΛΠ 32, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα:

Παρουσίαση’.

- Για  σκοπούς  διεξαγωγής  ελέγχου  απομείωσης,  η  επένδυση  σε  συγγενή  επιχείρηση  θεωρείται  ένα

μοναδικό  περιουσιακό  στοιχείο  –  συμπεριλαμβανομένης  οποιασδήποτε  αναστροφής  ζημιάς

απομείωσης. Συνεπώς, σε περίπτωση απομείωσης δεν χρειάζεται χωριστή κατανομή της απομείωσης
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στην υπεραξία η οποία εμπεριέχεται στο υπόλοιπο της επένδυσης. Η ζημία απομείωσης αναστρέφεται

στην  περίπτωση  που  η  ανακτήσιμη  αξία  της  επένδυσης  στη  συγγενή  επιχείρηση  αυξάνεται  Σε

περίπτωση νωρίτερης εφαρμογής,  η  εταιρεία θα πρέπει  ταυτόχρονα να υιοθετήσει  την  παραπάνω

τροποποίηση καθώς και την τροποποίηση της παραγράφου 3 του ΔΠΧΠ 7, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα:

Γνωστοποιήσεις’, της παραγράφου 1 του ΔΛΠ 31, ‘Συμμετοχές σε κοινοπραξίες’ και της παραγράφου 4

του ΔΛΠ 32, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση’. 

• Τροποποιήσεις  στο  ΔΛΠ  29,  ‘Παρουσίαση  οικονομικών  στοιχείων  σε  υπερπληθωριστικές

οικονομίες’,  εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου

2009. Η τροποποίηση αυτή αναθεωρεί την περιοριστική λίστα των εξαιρέσεων αναφορικά με τα στοιχεία

ενεργητικού  και  παθητικού  που  επιμετρούνται  σε  ιστορικό  κόστος  π.χ.  τα  ενσώματα  πάγια.  Δεν

αναφέρονται ειδικές απαιτήσεις μετάβασης λόγω του ότι η τροποποίηση είναι περισσότερο διευκρίνιση και

όχι αλλαγή. 

• Τροποποιήσεις  στο ΔΛΠ 31,  ‘Συμμετοχές  σε κοινοπραξίες’, εφαρμόζεται  για  ετήσιες  λογιστικές

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός

ότι εάν μία κοινοπραξία αποτιμάται σε εύλογη αξία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 (εφόσον έχει εξαιρεθεί από τις

απαιτήσεις του ΔΛΠ 31), μόνο οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 31 σχετικά με την γνωστοποίηση των δεσμεύσεων

του  μέλους  της  κοινοπραξίας  και  της  κοινοπραξίας,  καθώς  επίσης  και  σχετικά  με  την  περίληψη  των

οικονομικών  πληροφοριών  για  τα  στοιχεία  ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  έχουν  εφαρμογή.

Ενθαρρύνεται  η  νωρίτερη  εφαρμογή.  Σε  περίπτωση  νωρίτερης  εφαρμογής,  η  εταιρεία  θα  πρέπει

ταυτόχρονα να υιοθετήσει την τροποποίηση της παραγράφου 3 του ΔΠΧΠ 7, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα:

Γνωστοποιήσεις’, του ΔΛΠ 28, ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’ και της παραγράφου 4 του ΔΛΠ 32,

‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση’. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 34, ‘Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά’,  εφαρμόζεται για ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι

τα κέρδη ανά μετοχή γνωστοποιούνται στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές αναφορές στην περίπτωση

που η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 33. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 36, ‘Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων’, εφαρμόζεται για ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το

γεγονός ότι όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών προκειμένου για τον

υπολογισμό της ‘εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης’, απαιτούνται οι ίδιες γνωστοποιήσεις όπως στην
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περίπτωση  χρησιμοποίησης  της  μεθόδου  των  προεξοφλημένων  ταμειακών  ροών  προκειμένου  για  τον

υπολογισμό της ‘αξίας λόγω χρήσης’. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη

εφαρμογή.

• Τροποποιήσεις  στο  ΔΛΠ  38,  ‘Άυλα  περιουσιακά  στοιχεία’, εφαρμόζεται  για  ετήσιες  λογιστικές

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 

- Έξοδα δραστηριοτήτων διαφήμισης και προώθησης αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν η εταιρεία αποκτά

το δικαίωμα πρόσβασης στα αγαθά ή παραλαμβάνει τις υπηρεσίες. Η τροποποίηση έχει αναδρομική

ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή.

- Καταργεί την αναφορά στις σπάνιες περιπτώσεις πειστικών αποδείξεων που υποστηρίζουν τη μέθοδο

απόσβεσης άυλων παγίων με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό

λιγότερων σωρευμένων αποσβέσεων από αυτές που θα προέκυπταν με την εφαρμογή της σταθερής

μεθόδου,  επιτρέποντας  έτσι  τη  χρήση  της  μεθόδου  απόσβεσης  της  μονάδας  παραγωγής.  Η

τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή.

- Μία προκαταβολή μπορεί να αναγνωριστεί μόνο στην περίπτωση που η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί

πριν τη λήψη του δικαιώματος πρόσβασης στα αγαθά ή την παραλαβή των υπηρεσιών.

• Τροποποιήσεις  στο  ΔΛΠ  39,  ‘Χρηματοοικονομικά  μέσα:  Αναγνώριση  και  επιμέτρηση’,

εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 

- Διευκρινίζει ότι αλλαγές σε περιστάσεις σχετικά με τα παράγωγα – συγκεκριμένα, τα παράγωγα που

έχουν  χαρακτηριστεί  ή  αποχαρακτηριστεί  ως  εργαλεία  λογιστικής  αντιστάθμισης  μετά  την  αρχική

αναγνώρισή  τους  –  δεν  θεωρούνται  επαναταξινομήσεις.  Συνεπώς,  ένα  παράγωγο  μπορεί  να

μεταφερθεί  από  την  κατηγορία,  ή  να  συμπεριληφθεί  στην  κατηγορία  της  ‘εύλογης  αξίας  μέσω

αποτελεσμάτων’  μετά  την  αρχική  αναγνώριση.  Ομοίως,  όταν  τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά

στοιχεία  έχουν  υποστεί  επαναταξινόμηση  ως  αποτέλεσμα  αλλαγής  της  λογιστικής  πολιτικής  μίας

ασφαλιστικής εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 45 του ΔΠΧΠ 4, ‘Ασφαλιστήρια Συμβόλαια’, αυτό

αποτελεί αλλαγή των περιστάσεων και όχι επαναταξινόμηση. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και

ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή.

- Καταργεί την αναφορά του ΔΛΠ 39 στον όρο ‘τομέας’ κατά τον καθορισμό ενός εργαλείου ως μέσο

λογιστικής  αντιστάθμισης.  Η  τροποποίηση  έχει  αναδρομική  ισχύ  και  ενθαρρύνεται  η  νωρίτερη

εφαρμογή.
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- Απαιτεί τη χρήση του αναθεωρημένου πραγματικού επιτοκίου (σε αντίθεση με το αρχικό πραγματικό

επιτόκιο)  κατά  τον  επαναπροσδιορισμό  ενός  χρεωστικού  τίτλου  μετά  την  παύση  λογιστικής

αντιστάθμισης της εύλογης αξίας. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη

εφαρμογή.

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40, ‘Επενδύσεις σε ακίνητα’, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 

- Αναθεωρεί το πεδίο εφαρμογής του (καθώς και το πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16) όσον αφορά τα

ακίνητα που βρίσκονται υπό κατασκευή ή αξιοποιούνται για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα

να ταξινομούνται στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα. Στην περίπτωση που εταιρεία δεν είναι

σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία του υπό κατασκευή επενδυτικού ακινήτου, αλλά αναμένει να

προσδιορίσει την εύλογη αξία κατά την ολοκλήρωσή του, το υπό κατασκευή επενδυτικό ακίνητο θα

επιμετρηθεί στο κόστος έως τη στιγμή που θα καταστεί εφικτό να προσδιοριστεί η εύλογη αξία ή θα

ολοκληρωθεί  η  κατασκευή  του.  Η  τροποποίηση  έχει  μελλοντική  εφαρμογή  ενώ  ενθαρρύνεται  η

νωρίτερη  εφαρμογή  της.  Μια  εταιρεία  επιτρέπεται  να  εφαρμόσει  την  σχετική  τροποποίηση

οποιαδήποτε ημερομηνία πριν την 1 Ιανουαρίου 2009 εφόσον οι εύλογες αξίες των υπό κατασκευή

επενδυτικών ακινήτων είναι εφικτό να προσδιοριστούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία εφαρμογής.

- Αναθεωρεί τις συνθήκες εκούσιας αλλαγής λογιστικής πολιτικής προκειμένου να υπάρξει συνέπεια με

το ΔΛΠ 8. 

- Διευκρινίζει ότι η λογιστική αξία ενός επενδυτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται υπό μίσθωση είναι ίση

με την τελευταία αποτίμησή του προσαυξημένη κατά οποιοδήποτε αναγνωρισμένη υποχρέωση.

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 41, ‘Γεωργία’ εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 

- Αντικαθιστά  τον  όρο  ‘κόστος  σημείου  πώλησης’  με  τον  όρο  ‘κόστος  πώλησης’.  Αναθεωρεί  στο

παράδειγμα  Δέντρα  σε  μια  φυτεία  δάσους  τον  όρο  ‘Κορμοί  δέντρων’  σε  ‘δέντρα  που  έχουν

καταρριφθεί’.

- Καταργεί  την  αναφορά  στη  χρήση  προεξοφλητικού  επιτοκίου  προ-φόρου  προκειμένου  για  τον

προσδιορισμό της εύλογης αξίας, επιτρέποντας έτσι τη χρήση είτε του προ-φόρου είτε του μετά-

φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ανάλογα με την μέθοδο αποτίμησης που εφαρμόζεται.
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- Καταργεί το γεγονός ότι απαγορεύονταν να λαμβάνονται υπόψη οι ταμειακές ροές που απορρέουν από

πρόσθετες  μεταβολές  κατά  την  εκτίμηση  της  εύλογης  αξίας.  Αντιθέτως,  λαμβάνονται  υπόψη  οι

ταμειακές ροές που αναμένονται να προκληθούν από την ‘πιο σχετική αγορά’. Η τροποποίηση έχει

αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή.

3.ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ

Οι βασικές  λογιστικές  αρχές  βάσει  των οποίων  συντάχθηκαν οι  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις,  είναι  οι

ακόλουθες:

3.1.Ενσώματα  πάγια στοιχεία

Τα Ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως

μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.

Το κόστος κτήσης των ενσώματων παγίων περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση

των  στοιχείων.  Όλες  οι  μεταγενέστερες  δαπάνες  καταχωρούνται  σε  επαύξηση  της  λογιστικής  αξίας  των

ενσωμάτων  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.

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων, που περιλαμβάνουν έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό, υπολογίζονται με την

σταθερή μέθοδο απόσβεσης μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:

Κτίρια από 5 έως 50 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισμός από 5 έως 10 έτη

Mέσα μεταφοράς από 5 έως 10 έτη

Λοιπός εξοπλισμός από 4 έως 6 έτη

3.2.Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα (πρωτογενή) χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του

ΔΛΠ 39, ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις κάτωθι τέσσερις

κατηγορίες:
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 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων,

 Απαιτήσεις και δάνεια,

 Επενδύσεις κρατούμενες έως την λήξη τους, και 

 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

Τα  εν  λόγω  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  ενεργητικού,  αρχικά  αναγνωρίζονται  στο  κόστος  κτήσεως  που

αντιπροσωπεύει  την  εύλογη  αξία,  πλέον  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  των  άμεσων  δαπανών

απόκτησης/συναλλαγής. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της

συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. 

Η  κατηγοριοποίηση  των  ανωτέρω  χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  γίνεται  μετά  την  αρχική

αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά. 

(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:

Πρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας που περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με

σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση των συγκεκριμένων

στοιχείων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

(ii) Απαιτήσεις και δάνεια:

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος

με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα της

χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας

απόσβεσης. 

(iii) Επενδύσεις κρατούμενες έως τη λήξη:

Τα  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  ενεργητικού  με  προσδιοριζόμενες  ροές  και  προκαθορισμένη  λήξη

κατηγοριοποιούνται σαν κατεχόμενα έως την λήξη, όταν ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα

κρατήσει  ως την λήξη.  Επενδύσεις  οι  οποίες κρατούνται για αόριστο ή για προκαθορισμένο διάστημα δεν

μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία αυτή. Οι κρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις αποτιμώνται, μετά

την αρχική καταχώρηση, στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και

ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται,

καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 
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(iv) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού:

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (πρωτογενή) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία από τις

ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται σαν διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις. Μετά την

αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις 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,  χρήση  κατά  την  οποία  τα  σωρευμένα  κέρδη  ή  ζημίες,

περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

(iv) Εύλογη αξία (fair value):

Η εύλογη αξία των εν λόγω επενδύσεων που εμπορεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά προκύπτει

από την σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ημερομηνία κλεισίματος. Αναφορικά με τις

επενδύσεις που δεν εμπορεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση σχετικές τεχνικές

αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αμφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόμοιων επενδύσεων,

αναφορά  στην  χρηματιστηριακή  αξία  μίας  άλλης  επένδυσης  με  παρεμφερή  χαρακτηριστικά  με  αυτά  της

αποτιμώμενης, ανάλυση προεξοφλημένων χρηματοροών και μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων. 

3.3.Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού:

(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου

ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν:

Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.

 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού

αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική

καθυστέρηση, υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης.

 Η  Εταιρεία  έχει  μεταβιβάσει  το  δικαίωμα  εισροής  ταμειακών  πόρων  από  το  συγκεκριμένο  στοιχείο

ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β)

δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του

συγκεκριμένου στοιχείου. Όπου Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από

το  συγκεκριμένο  στοιχείο  ενεργητικού  αλλά  παράλληλα  δεν  έχει  μεταβιβάσει  ουσιαστικά  όλους  τους

κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού

αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η

συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται

στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού
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που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό την μορφή

δικαιωμάτων  αγοράς  και/ή  πώλησης  επί  του  στοιχείου  ενεργητικού  (συμπεριλαμβανομένων  και

δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία

του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός

δικαιώματος  πώλησης  του  στοιχείου  το  οποίο  αποτιμάται  σε  εύλογες  αξίες,  όπου  η  συνεχιζόμενη

συμμετοχή της Εταιρείας περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου

στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος.

(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: 

Ένα χρηματοοικονομικό  στοιχείο  παθητικού  από-αναγνωρίζεται  όταν  η  σχετική  υποχρέωση ακυρώνεται  ή

λήγει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο τρίτο

(δανειστή)  με  ουσιαστικά  διαφορετικούς  όρους  ή  όταν  οι  υφιστάμενοι  όροι  μιας  υποχρεώσεις

διαφοροποιούνται  ουσιαστικά  τότε  από-αναγνωρίζεται  η  υφιστάμενη  υποχρέωση,  αναγνωρίζεται  η

διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως.

3.4.Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Μέσα Αντιστάθμισης Κινδύνων: 

Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

3.5.Αποθέματα: 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας και το

κόστος των καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων και

ημιτελών προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή τιμολόγησης στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της Εταιρείας

μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την τιμολόγησή

τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης στην

κανονική λειτουργία της Εταιρείας. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται

εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

3.6.Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα:

Τα ταμειακά ισοδύναμα της εταιρείας αποτελούνται από καταθέσεις όψεως και άλλες βραχυπρόθεσμες μέχρι

τρείς μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες είναι εύκολα μετατρέψιμες σε ένα γνωστό

ποσό μετρητών και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής στην αξία.

Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και

καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
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3.7.Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική: 

Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις

για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που εκφεύγουν

των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού

επιτοκίου. Οι συναλλαγές γενικά πραγματοποιούνται με το ευρύ επιβατικό κοινό από την πώληση εισιτηρίων

και με  θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΟΣΕ. Συνεπώς, τυχόν καθυστερημένες απαιτήσεις δεν θεωρούνται

επισφαλείς. Για τις υπόλοιπες συναλλαγές (με τρίτους) τυχόν καθυστερημένες απαιτήσεις εξετάζονται σε κάθε

ημερομηνία ισολογισμού και για όσες από αυτές θεωρούνται επισφαλείς σχηματίζεται πρόβλεψη. Το υπόλοιπο

της  συγκεκριμένης  πρόβλεψης  για  επισφαλείς  απαιτήσεις  προσαρμόζεται  κατάλληλα  σε  κάθε  ημερομηνία

κλεισίματος ισολογισμού ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή

υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της

Εταιρείας να μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την

είσπραξή της.

3.8.Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα

επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

3.9.Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει μία παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότος του

παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί η εταιρία να διακανονίσει αυτή την υποχρέωση. Οι προβλέψεις

επιμετρώνται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης για να

διακανονιστεί η υποχρέωση κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία

όταν το αποτέλεσμα είναι σημαντικό.

3.10.Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία

και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα

πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου.

(α) Παροχή Υπηρεσιών

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το

στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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(β) Τόκοι:

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.

3.11.Μισθώσεις

Η εταιρεία ως μισθωτής

Μισθώσεις όπου σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας παραμένουν στον εκμισθωτή,

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.

Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον

εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις.

3.12.Παροχές στο Προσωπικό

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 εταιρεία αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν 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 5.10 και καθορίζονται

χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο Προβλεπόμενης Πιστωτικής Μονάδας Υποχρέωσης (Projected Unit

Credit  Method).  Οι  σχετικές  προβλέψεις  της  χρήσης  συμπεριλαμβάνονται  στο  κόστος  μισθοδοσίας  στις

συνημμένες  καταστάσεις  αποτελεσμάτων  και  αποτελούνται  από  την  παρούσα  αξία  των  παροχών  που

κατέστησαν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, τυχόν
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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.

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.

3.13.Φορολογία εισοδήματος

Η εταιρεία δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Η εταιρεία έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ΄ παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ.674/1970 (όπως

προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 2366/1995), τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του

π.δ. 41/2005 και  της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2671/98 και η ίδρυσή της εγκρίθηκε με την απόφαση

Φ4/65206/5120/22-11-2005  του  Υπουργού  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών.  Σύμφωνα  με  τις  ιδρυτικές  της

διατάξεις,  η  Εταιρεία  αποτελεί  δημόσια  επιχείρηση  κοινής  ωφέλειας.  Λειτουργεί  χάριν  του  δημοσίου

συμφέροντος  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  ιδιωτικής  οικονομίας  και  η  λειτουργία  της  διέπεται  από  τις

διατάξεις των νόμων 3429/05, 2366/95 τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως κάθε φορά ισχύει και τις  διατάξεις που

διέπουν τους Οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με την περ. στ΄ παρ. 2 του

άρθρου 6 του Ν.Δ.674/1970 ορίστηκε ότι στην εταιρεία εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παρ. 17

του αρ. 5 του ν. 2229/94 όπως τροποποιήθηκε από την περ.α' της παρ.5 του άρθρου 15 του Ν.2308/1995 , η

οποία προβλέπει ότι: «Οι εταιρείες απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή

άλλο φόρο, άμεσο ή έμμεσο εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση, και συμπαρομαρτούντες φόρους και

τέλη, εκτός του Φ.Π.Α. και της κράτησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 34 του άρθρου

27 του ν. 2166/1993» (ΦΕΚ 137 Α')".» Ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν οφείλει να καταβάλει φόρο εισοδήματος.

3.14.Μετοχικό κεφάλαιο: 
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Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει  την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί.  Το τίμημα που

καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «υπέρ το άρτιο» στα

Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων

καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.
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4.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

4.1.Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η  εταιρεία  δραστηριοποιείται  αποκλειστικά  στην  Ελλάδα  και  συνεπώς  δεν  εκτίθεται  σε  συναλλαγματικό

κίνδυνο.  

4.2.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.

4.3.Κίνδυνος ρευστότητας

Δεν θα υπάρξει κίνδυνος ρευστότητας για την εταιρεία, με την προϋπόθεση όμως αντιστάθμισης των ΥΓΟΣ,

στην  περίπτωση που  επιβάλλονται  υποχρεώσεις  παροχής  υπηρεσιών,  οι  οποίες  επιβαρύνουν  αρνητικά  τα

οικονομικά αποτελέσματα.

4.4.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. 

4.5.Προσδιορισμός των εύλογων αξιών

Η εταιρεία δεν έχει περιουσιακά στοιχεία που διαπραγματεύονται, ή που δεν διαπραγματεύονται, σε ενεργές

αγορές (χρηματιστήρια) και επομένως δεν τίθεται θέμα προσδιορισμού εύλογων αξιών. 

Οι  εύλογες  αξίες  των  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων  είναι  οι  ονομαστικές  τους  αξίες  κατάλληλα

προσαρμοσμένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήματος και τις εκτιμήσεις για τις απώλειες

από τον πιστωτικό κίνδυνο.
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5.ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΕΠΊ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

5.1.Ενσώματα πάγια στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € 
Κτίρια και

εγκαταστάσεις Μηχανήματα
Μεταφορικά

μέσα

Έπιπλα και
λοιπός

εξοπλισμός Σύνολο
Κόστος Κτήσης την 1/1/2007 0,00 0,00 0,00 15.186,92 15.186,92
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0,00 0,00 0,00 -2.028,52 -2.028,52
Καθαρή λογιστική αξία την
1/1/2007 0,00 0,00 0,00 13.158,40 13.158,40

Προσθήκες 87.100,00 69.205,36 0,00 732.468,20 888.773,56
Προσθήκες από απορρόφηση της
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. 128.326,91 0,00 0,00 1.178.445,07 1.306.771,98
Αποσβέσεις χρήσης -10.741,72 -20.761,61 0,00 -282.383,21 -313.886,54
Αποσβέσεις εισφερθέντων από
απορρόφηση -45.511,12 0,00 0,00 -437.477,85 -482.988,97
Σύνολο 159.174,07 48.443,75 0,00 1.204.210,61 1.411.828,43
Αναλύεται σε: 0,00
Κόστος κτήσης την 31/12/2007 215.426,91 69.205,36 0,00 1.926.100,19 2.210.732,46
μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -56.252,84 -20.761,61 0,00 -721.889,58 -798.904,03
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2007 159.174,07 48.443,75 0,00 1.204.210,61 1.411.828,43

Προσθήκες 6.372,41 28.080,00 20.000,00 196.726,33 251.178,74
Μειώσεις -87.100,00 0,00 0,00 0,00 -87.100,00
Αποσβέσεις χρήσης -25.877,79 -18.989,07 -19.999,99 -432.040,36 -496.907,21
Σύνολο 52.568,69 57.534,68 0,01 968.896,58 1.078.999,96
Αναλύεται σε:
Κόστος κτήσης την 31/12/2008 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
31/12/2008 52.568,69 57.534,68 0,01 968.896,58 1.078.999,96

(i).  Δεν  υπάρχουν  υποθήκες,  προσημειώσεις  ή  οποιαδήποτε  άλλα  βάρη  επί  των  παγίων  στοιχείων  του

ενεργητικού έναντι δανεισμού ή άλλων υποχρεώσεων.

(ii). Δεν υπάρχουν συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσώματων παγίων.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31  Δεκεμβρίου  2008 44



5.2.Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας, αφορούν στο σύνολό τους αγορά λογισμικά προγράμματα και

αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € 
Λογισμικά

Προγράμματα
 
Κόστος Κτήσης την 31/12/2007 72.342,35
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 31/12/2007 -56.957,92
Λογιστική αξία την 31/12/2007 15.384,43
Αγορές 0,00
Αποσβέσεις χρήσης -14.468,47
Σύνολο 915,96
Αναλύεται σε:  
Κόστος Κτήσης την 31/12/2008 72.342,35
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 31/12/2008 -71.426,39
Λογιστική αξία την 31/12/2008 915,96

5.3.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Η ανάλυση των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων της Εταιρείας παρουσιάζεται παρακάτω:

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007
Δοσμένες Εγγυήσεις 112.034,79 110.316,37
Σύνολο 112.034,79 110.316,37

Οι απαιτήσεις από δοσμένες εγγυήσεις πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης.

5.4.Αποθέματα

Τα αποθέματα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2008 31/12/2007
Αναλώσιμα Υλικά 705.800,60 606.468,10
Ανταλλακτικά Παγίων 5.681,00 37.470,00
Συνολική ρευστοποιήσιμη αξία 711.481,60 643.938,10
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Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των αποθεμάτων της εταιρείας έναντι δανεισμού ή άλλων υποχρεώσεων.

5.5.Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007
Ελληνικό Δημόσιο - Δημόσιες επιχειρήσεις 2.673.483,43 2.608.581,14
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις - Πελάτες
τρίτοι 11.395.027,19 12.132.640,76
Σύνολο απαιτήσεων 14.068.510,62 14.741.221,90

5.6.Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2008 31/12/2007
Έξοδα επόμενων χρήσεων 2.607.641,41 341.979,31
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.803.703,15 2.963.161,70
Χρεώστες διάφοροι 73.043.602,23 2.327.614,71
ΦΠΑ και λοιποί φόροι εισπρακτέοι 45.841.445,49 20.061.372,17
Απαιτήσεις από Ξένα Δίκτυα 7.115.999,96 7.746.294,42
Λογαριασμοί προς απόδοση 51.462,53 90.823,69
Απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταμεία 1.901.420,97 2.134.810,66
Προκαταβολές και δάνεια προσωπικού 223.423,59 2.350.321,90
Κόμιστρα διεθνών μεταφορών 1.664.435,50 2.273.020,77
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 204.758,53 0,00
Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 8.648,47 8.648,47
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 134.466.541,83 40.298.047,80
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 1.901.420,97 0,00
Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 132.565.120,86 40.298.047,80

5.7.Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας έχουν ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2008 31/12/2007
Διαθέσιμα στο ταμείο 2.335.418,76 1.962.691,72
Καταθέσεις όψεως 8.654.036,41 23.574.644,07
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Προθεσμιακές καταθέσεις 10.000.000,00 40.200.000,00
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων & ισοδύναμων 20.989.455,17 65.737.335,79

5.8.Μετοχικό κεφάλαιο

Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  αποτελείται  από  1.530.434  κοινές  πλήρως  εξοφλημένες  μετοχές,

ονομαστικής αξίας € 100 η κάθε μία. Το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε €

153.043.400. Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε οποιαδήποτε Χρηματιστηριακή Αγορά και στο

σύνολό τους κατέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου, έχει ως εξής:

 
Αριθμός
μετοχών

Ονομαστική
αξία Σύνολο

Αρχικό κεφάλαιο 31/12/2006 250.000 100 25.000.000
Καταβολή υπολοίπου μετοχικού κεφαλαίου 750.000 100 75.000.000
Εισφορά κλάδου από ΟΣΕ Α.Ε. 110.434 100 11.043.400
Εισφερόμενο κεφάλαιο από απορρόφηση της
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. 420.000 100 42.000.000
Υπόλοιπο 31/12/2007 1.530.434 153.043.400
Υπόλοιπο 31/12/2008 1.530.434 153.043.400

Σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί, πέραν των όσων υπαγορεύει

η ισχύουσα νομοθεσία.

5.9.Αποθεματικά Κεφάλαια

Τα αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '
Τακτικό

αποθεματικό
Υπόλοιπο την 31/12/2007 13.094,15
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού χρήσεως
2008 0,00
Υπόλοιπο την 31/12/2008 13.094,15

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. 
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5.10.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

5.10.1.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 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

(Δ.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον Ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε

επιχείρησης.  Χρησιμοποιήθηκε  ως  μέθοδος  αποθεματοποίησης  η  μέθοδος  της  προβεβλημένης  πιστωτικής

μονάδας.

Η  Εταιρεία,  δεν  έχει  επίσημα  ή  ανεπίσημα  ενεργοποιήσει  κανένα  ειδικό  πρόγραμμα  παροχών  προς  τους

εργαζόμενους,  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.

Η  σχετική  υποχρέωση  της  Εταιρείας,  καθώς  και  τα  ποσά  που  έχουν  καταχωρηθεί  στην  κατάσταση  του

λογαριασμού αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007
Υποχρεώσεις Ισολογισμού αρχής 528.560,63 0
Συνταξιοδοτικές παροχές (χρεώσεις στα
αποτελέσματα) 190.698,71 183.568,00
Εισφορά από απορρόφηση της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ
Α.Ε. 0,00 344.992,63
Σύνολο 719.259,34 528.560,63
   
Ποσά σε € ' 31/12/2008 31/12/2007
Υποχρεώσεις   
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων 719.259,34 528.560,63
Σύνολο 719.259,34 528.560,63
   
Μεταβολές στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων:   
Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 190.698,71 184.148,00
Χρηματοοικονομικό κόστος 0 -580
Σύνολο 190.698,71 183.568,00
   
Παραδοχές:   
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,25% 4,25%
Μελλοντικές αυξήσεις τιμών 3,50% 3,50%
Πληθωρισμός 2,50% 2,50%
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5.10.2.Λοιπές Προβλέψεις

Οι λοιπές προβλέψεις, ύψους € 1.600.000, αφορούν τις προβλέψεις που σχηματίσθηκαν στην προηγούμενη

χρήση, για επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας (βλέπε σημ. 6.1.2). 

5.11.Υποχρεώσεις σε προμηθευτές

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2008 31/12/2007
Προμηθευτές Εσωτερικού 2.572.129,53 3.004.105,27
Προμηθευτές Εξωτερικού 1.391.666,89 1.101.522,72
Υποχρεώσεις σε Ν.Π.Δ.Δ & Δημόσιες
επιχειρήσεις 410.668.635,67 130.866,83
Υποχρεώσεις από κόμιστρα διεθνών
μεταφορών 1.360.913,01 2.385.315,76
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
ΟΜΙΛΟΥ 0,00 132.909.168,09
Σύνολο υποχρεώσεων 415.993.345,10 139.530.978,67

Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται μέσα στην επόμενη

χρήση.

5.12.Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2008 31/12/2007
Μισθοί και ημερομίσθια πληρωτέα 31.215,14 57.224,61
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.645.176,14 6.899.612,10
Λοιποί φόροι (πλην φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ) 3.251.486,79 2.379.979,93
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,00 1.029.258,13
Δεδουλευμένα έξοδα 806.801,80 581.615,96
Προκαταβολές πελατών 2.052.008,00 2.049.836,67
Επιταγές πληρωτέες 370.559,60 442.633,57
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.248.216,48 5.708.385,11
Εκπτώσεις επί πωλήσεων 2.163.727,29 1.312.520,48
Λογαριασμοί προς απόδοση 97.566,50 47.618,09
Σύνολο υποχρεώσεων 22.666.757,74 20.508.684,65
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Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται μέσα

στην επόμενη χρήση.

5.13.Κύκλος εργασιών

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε € '
1/1/-

31/12/2008
1/1/-

31/12/2007

Έσοδα από σιδηροδρομικές μεταφορές
Έσοδα από μεταφορά επιβατών 60.023.372,99 63.845.832,33
Έσοδα από μεταφορά επιβατών (Προαστιακός) 10.554.234,78 7.412.795,12
Έσοδα από μεταφορά εμπορευμάτων 34.105.751,59 28.935.350,56
Έσοδα από μεταφορές με λεωφορεία 3.362.892,74 3.607.020,73
Γενικό Σύνολο 108.046.252,10 103.800.998,74

5.14.Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία για την χρήση, έχει ως ακολούθως:

Ποσά σε € '
Κόστος

πωλήσεων
Έξοδα

διοίκησης
Έξοδα

διάθεσης Σύνολο
Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού 107.378.765,17 7.079.918,58 3.539.959 117.998.643,04
Καύσιμα 46.423.527,91 0,00 0,00 46.423.527,91
Ηλεκτρική ενέργεια κίνησης 2.433.294,95 0,00 0,00 2.433.294,95
Συντήρηση τροχαίου υλικού 48.930.457,00 0,00 0,00 48.930.457,00
Τέλη Χρήσης Δικτύου 28.154.046,66 0,00 0,00 28.154.046,66
Ενοίκια τροχαίου υλικού 42.233.912,27 0,00 0,00 42.233.912,27
Λοιπές Παροχές Τρίτων 13.944.762,07 12.007.912,14 6.003.956,07 31.956.630,29
Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 15.240.587,07 1.004.873,87 502.436,94 16.747.897,88
Διάφορα έξοδα 4.725.595,91 311.577,75 155.788,88 5.192.962,54
Αποσβέσεις 465.351,87 30.682,54 15.341,27 511.375,68
Φόροι – Τέλη 89.632,95 5.909,87 2.954,93 98.497,75
Αναλώσεις Αποθεμάτων 78.230,35 0,00 0,00 78.230,35
Προβλεψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις 1.730.293,08 114.085,26 57.042,63 1.901.420,97
Σύνολο 311.828.457,27 20.554.960,02 10.277.480,01 342.660.897,29
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Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία για την προηγούμενη χρήση, έχει ως ακολούθως:

Ποσά σε € '
Κόστος

πωλήσεων
Έξοδα

διοίκησης
Έξοδα

διάθεσης Σύνολο

Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
106.719.898,

84 6.682.908,79 0,00
113.402.807

,63

Καύσιμα
46.465.080,0

0 0,00 0,00
46.465.080,

00

Ηλεκτρική ενέργεια κίνησης 1.470.865,78 0,00 0,00
1.470.865,7

8

Συντήρηση τροχαίου υλικού
25.000.000,0

0 0,00 0,00
25.000.000,

00

Τέλη Χρήσης Δικτύου
26.276.932,9

8 0,00 0,00
26.276.932,

98

Ενοίκια τροχαίου υλικού
15.638.874,4

0 0,00 0,00
15.638.874,

40

Λοιπές Παροχές Τρίτων
12.839.107,1

0 924.092,77 27.362,91
13.790.562,

78

Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 9.513.826,56 1.417.468,56 6.348.374,73
17.279.669,

85

Διάφορα έξοδα 957.912,70 3.499.931,01 1.922.696,55
6.380.540,2

6
Αποσβέσεις 192.684,77 129.707,35 0,00 322.392,12
Φόροι – Τέλη 50.491,93 2.465,80 11.828,27 64.786,00
Αναλώσεις Αποθεμάτων 0,00 34.755,30 0,00 34.755,30

Σύνολο
245.125.675

,06
12.691.329,

58
8.310.262,4

6
266.127.267

,10

5.15.Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης της εταιρίας, αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '
1/1/-

31/12/2008
1/1/-

31/12/2007
Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 121.574,72 2.976,47
Έξοδα μισθοδοσίας προηγούμενης
χρήσεως 3.750.423,55 5.043.594,57
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 2.637.127,97 562.962,18
Προβλέψεις για εκκρεμείς δίκες 0,00 1.600.000,00
Σύνολο 6.509.126,24 7.209.533,22

5.16.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης της εταιρίας, αναλύονται ως εξής:
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Ποσά σε € '
1/1/-

31/12/2008
1/1/-

31/12/2007
Έσοδα από διάθεση προσωπικού σε τρίτους 1.823.235,50 8.656.888,00
Έσοδα από μεταφορά επιβατών λόγω αποκλεισμού
γραμμής 2.575.891,43 1.896.225,67
Έσοδα από οδικές μεταφορές 42.965,00 36.615,00
Έσοδα από παραχώρηση εκμετάλλευσης κυλικείων 93.002,58 127.989,53
Λοιπά έσοδα προσωπικού 487.019,11 348.395,41
Λοιπά έσοδα 2.587.048,29 1.313.318,93

7.609.161,91 12.379.432,54

 

5.17.Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '
1/1/-

31/12/2008
1/1/-

31/12/2007
Τόκοι και Έξοδα Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 26.534,29 15.967,33
Διάφορα Έξοδα Τραπεζών 21.786,16 25.485,73
Σύνολο 48.320,45 41.453,06

5.18.Χρηματοοικονομικά έσοδα

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € '
1/1/-

31/12/2008
1/1/-

31/12/2007
Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων εσωτερικού 1.344.389,29 2.002.308,62
Λοιπά 0,00 131.343,39
Σύνολο 1.344.389,29 2.133.652,01

5.19.Φορολογία εισοδήματος 

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 17 του

ν.2229/1994. Το ποσό των φόρων εισοδήματος που υπολογίσθηκε στην χρήση 2006 , έχει αντιστραφεί ως

έσοδο στην προηγούμενη  χρήση και περιλαμβάνεται στα «Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης». Ο φόρος εισοδήματος

της τρέχουσας χρήσης ποσού  € 24.151,41 αφορά διαφορές φορολογικού ελέγχου της εταιρείας ΠΡΟΑΣΤΙΚΟΣ

Α.Ε. για ανέλεγκτες φορολογικές  χρήσεις πριν την απορόφηση.
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6.ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΉΣΕΙΣ

6.1.Δεσμεύσεις, Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις

6.1.1.Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από ιδρύσεώς της 19 Δεκεμβρίου 2005.

6.1.2.Πληροφορίες σχετικά με επίδικες υποθέσεις

Έναντι της εταιρείας εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις όπως αναλύονται κατωτέρω:

Δικαστικές αγωγές από: Ποσό αγωγής
Εργατικές διαφορές 126.425,50
Μεταφορές εμπορευμάτων (Απώλειες-Ζημιές) 456.067,10
Αποζημιώσεις σε τρίτους 1.095.616,24
Σύνολο 1.678.108,84

Όσον αφορά τις παραπάνω δικαστικές διεκδικήσεις  τρίτων κατά της εταιρείας,  έχει  σχηματιστεί  πρόβλεψη

ύψους € 1.600.000.

6.1.3.Πληροφορίες σχετικά με εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων

Δεν  υπάρχουν  υποθήκες  και  προσημειώσεις,  ή  οποιαδήποτε  άλλα  βάρη,  επί  των  παγίων  στοιχείων  του

ενεργητικού έναντι δανεισμού.

6.1.4.Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις της εταιρείας από λειτουργικές μισθώσεις.

6.1.5.Εγγυήσεις

Οι  χορηγηθείσες  εγγυήσεις  για  εξασφάλιση  απαιτήσεων  ανέρχονται  σε  ποσό  €  315.986,99,  ενώ  οι

χορηγηθείσες εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων ανέρχονται σε ποσό € 7.400.

6.2.Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ για την χρήση ανήλθαν σε €  212.345,61.
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6.3.Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Πέρα  των  ήδη  αναφερθέντων  γεγονότων,  δεν  υπάρχουν  μεταγενέστερα  των  οικονομικών  καταστάσεων

γεγονότα,  τα οποία να αφορούν την εταιρεία,  στα  οποία επιβάλλεται  αναφορά από τα  Διεθνή  Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ

ΑΔΤ.  Ρ 153259
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