ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 124936201000
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 5η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Δημοσιευμένα βάσει του άρθρου 135 του Ν.2190,για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ημ/νία έγκρισης οικονομικών
καταστάσεων:
Ελεγκτική εταιρεία:

Διεύθυνση έδρας εταιρείας:
Αρμόδια Αρχή:

Καρόλου 1, ΤΚ 10437, Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Αθηνών Τμήμα ΑΕ
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: http://www.eessty.gr/
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Mέλος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Mέλος
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Mέλος
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Mέλος
ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Mέλος
ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου
Ελεγκτών:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

GRANT THORΝTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (A.M. ΣΟΕΛ 28481)
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - Με έμφαση θέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε € '
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (α)
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

31/12/2013

10.879.976,15
33.559,45
1.368,00
1.613.063,93
12.527.967,53
41.279.709,87
7.438.798,23
5.831.222,24
6.551.061,49
61.100.791,83
73.628.759,36

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο καθαρής θέσης (α)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

64.421.500,00
(2.876.975,87)
(3.999.130,45)
57.545.393,68
6.880.567,51
1.036.129,68
8.166.668,49
16.083.365,68
73.628.759,36

Ποσά σε € '
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων (Ζημία)
Πλέον/ (Μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικο
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο προσαρμογών στα αποτελέσματα

5/3 - 31/12/2013
(3.625.269,67)
744.635,31
3.458,56
43.820,14
335.461,46
(89.239,19)
1.038.136,28
(2.587.133,39)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

1.185.921,08
(13.271.388,47)
8.062.798,17
(6.609.802,61)
(732,21)
(6.610.534,82)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εισφερόμενου κλάδου
Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά σε € '

19 Ιουνίου 2014

(52.791,71)
(37.018,01)
89.239,19
(570,53)

5.000.000,00
8.162.166,84
13.162.166,84

5/3 - 31/12/2013

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη (ζημιές)
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελ. και αποσβ.
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Ζημίες προ φόρων
Ζημίες μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (α)+(β)

24.127.546,87
537.914,41
(2.630.953,53)
(3.379.047,40)
(3.625.269,67)
(3.999.130,45)
537.397,79
(3.461.732,67)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1) Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και ακολουθούνται με συνέπεια.
2) Η εταιρεία ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’
18/25.1.2013). Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε €5 εκ. και καταβλήθηκε πλήρως.
Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ιδίου νόμου αποσχίζεται ο κλάδος συντήρησης τροχαίου υλικού του
ΟΣΕ και εισφέρεται στην ΕΕΣΣΤΥ. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΣΣΤΥ στην οποία εισφέρεται ο κλάδος
αυξάνεται σε είδος κατά το ποσό της καθαρής θέσης που ανέρχεται σε 59.421.500,00 με έκδοση
πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε (594.215) νέων μετοχών ονομαστικής
αξίας ευρώ εκατό (€ 100) εκάστης.
3) Η τρέχουσα χρήση αποτελεί την πρώτη της διαχειριστική χρήση.
4) Η Εταιρεία για την τρέχουσα χρήση 2013, έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί
μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης. Αν μέχρι την ολοκλήρωση
του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα
ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

Ποσά σε € '
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης
Ζημιες χρήσης μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους

0,00
(3.999.130,45)
537.397,79

Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου σύστασης

5.000.000,00

Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά της Καθαρής Θέσης του
Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης εισφερόμενου κλάδου
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης 31/12/2013

5) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 686 άτομα.
6) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
7) Το θέμα έμφασης στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά τη λογιστική αρχή της συνένωσης
συμφερόντων που εφάρμοσε η εταιρεία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή των ιδίων
κεφαλαίων έναρξης σε σχέση με αυτά που εμφανίζονται στο δημοσιευμένο ισολογισμό
μετασχηματισμού. Παραπέμπουμε στη σημείωση 2.6 των οικονομικών καταστάσεων.
8) Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού.
9) Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές που έχουν προκύψει με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ
24, είναι:
Εισροές
Εκροές
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
Απαιτησεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

6.551.061,49
6.551.061,49

59.421.500,00
(3.414.373,65)
57.545.393,68

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ012730

24.127.547,00
0
9.053.344

Το μέλος Δ.Σ.

Ο Λογιστής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ802101

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ030606

0
48.240
0
1.080

