ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 4169501000 ( ΜΑΕ 48261/01/Β/01/109)
Έδρα: Αθηνάς 67, Αθήνα
Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην
διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Αρμόδια Υπηρεσία/Νομαρχία
Διεύθυνση Διαδικτύου

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων
Νόμιμος Ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
27/5/2012
Βενετία Τριαντοπούλου - Αναστασοπούλου ΑΜΣΟΕΛ 12391
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Γνώμη με επιφύλαξη
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2012
1.065.733.101
15.123.500
28.303.102
1.743.261
38.987.321
32.652.350
52.959.391
10.051.396
1.245.553.422
1.201.086.206
-224.498.693

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

135.305.687

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Κατανέμονται σε :
Ιδιοκτήτη εταιρείας
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους (Α)+(Β)
Κατανέμονται σε :
Ιδιοκτήτη/τες εταιρείας
Κέρδη / Ζημιές Μετά από Φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
και Συνολικών Αποσβέσεων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2012 και 01.01.2011
αντίστοιχα)
Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσεως 1/1-31/12/2012 και 1/1 - 31/12/2011 αντίστοιχα
(5/3-31/12/2011 για τις απορροφηθείσες εταιρείες και
1/1 - 31/12/2011
για την απορροφώσα εταιρεία)
Εισφορά μετοχικών κεφαλαίων Απορροφηθεισών Εταιρειών
Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
(Διαγραφές Υποχρεώσεων βάσει του Ν.3920/2011)
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και περιόδου 1/1-4/3/2011
Απορροφηθεισών Εταιρειών
Αναλογιστικά κέρδη από μεταβολή Υποχρέωσης
Παροχών Προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011
αντίστοιχα)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
01.01-31.12.2011 Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα
1.091.444.222 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
15.123.500 Επενδυτικές δραστηριότητες
30.866.819
1.749.583 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
37.649.058 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
33.008.196 Τόκοι εισπραχθέντες
52.408.852 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
21.275.230 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
1.283.525.460
1.201.086.206
-202.008.663 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)
999.077.543 + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
144.008.628 απορροφηθεισών εταιρειών (5/3/2011)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

133.660.221
268.965.908
1.245.553.422

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)

-55.458.087

33.564.890

27.474.561

0
3.972.172

9.817.680
2.124.871

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος: Νικόλαος Παπαθανάσης Μέλη ΔΣ: Παναγιώτης Κύρτσης, Θεόδωρος Ντούφας, Παναγιώτης
Παπαχρήστος, Δέσποινα Πολίτου, Άρης (Αριστόδημος) Τσορώνης

976.587.513

Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

01.01-31.12.2011

-27.577.614

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις
Απομειώσεις Ενσώματων και Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
www.stasy.gr

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ Φόρων (Κέρδος/Ζημιά)

140.439.288
284.447.917
1.283.525.460

9.670.088
-942.399

-1.338.263
-2.281.070
-12.273.898

-406.119
7.759.014
-6.832.174

-517.293
-6.305.357

-423.188
-7.215.752

-5.290.052

-15.966.824

371.574
-4.918.478

942.399
-15.024.425

-11.223.834
21.275.230
0

-22.240.177
6.141.361
37.374.047

10.051.396

21.275.230

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες
1) Η Εταιρεία προήλθε από συγχώνευση δι’ απορροφήσεως από την εταιρεία Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.) των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. και µετονοµασία
της απορροφώσας εταιρείας σε «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. A.E.)» βάσει των διατάξεων του Ν. 3920/2011 και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµ. 28737/2637/ΦΕΚ Β’
1454/17-6-2011 µε ηµεροµηνία Ισολογισµών Μετασχηµατισµού την 4η Μαρτίου 2011. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε την 1/7/2011 µε την καταχώρηση της Κ.Υ.Α. στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.

2) Σύµφωνα µε το Ν.3920/3.3.2011 οι µετοχές της εταιρείας Α.Μ.Ε.Λ. ΑΕ (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕ) που ανήκαν µέχρι τη δηµοσίευση του εν λόγω νόµου στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µεταβιβάσθηκαν χωρίς αντάλλαγµα στην εταιρεία Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί εντός προθεσµίας ενός έτους µπορούν να µεταβιβασθούν χωρίς
αντάλλαγµα, από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς την Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε. το σύνολο του τροχαίου και λοιπού υλικού που χρησιµοποιεί η ΑΜΕΛ για την άσκηση της δραστηριότητάς της.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2012
122.494.695
-32.352.387

01.01-31.12.2011
126.977.848
-25.875.243

-27.431.895
-27.577.614

-46.730.398
-55.458.087

-25.488.122

-123.172.584

-25.488.122
2.998.092
-22.490.030

-123.172.584
20.011.100
-103.161.484

-22.490.030

-103.161.484

-25.488.122

-123.172.584

6.132.995

517.293
-371.574

-19.255.837
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3) Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. της χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012 συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα Hιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (H.Π.Χ.Α.), βάσει
του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.3899/2010 και υποβάλλονται στην Ειδική Γραµµατεία HEKO.
4) Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)».
5) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Η απορροφώσα εταιρεία Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2008, 2009 & 2010, η απορροφηθείσα εταιρεία ΤΡΑΜ Α.Ε.
για τις χρήσεις 2006 – 2010 και 1.1.2011 – 4.3.2011 και η ΗΣΑΠ Α.Ε. για τις χρήσεις 2010 και 1.1.2011 – 4.3.2011.
Για τη χρήση 2011 η εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ελέγχθηκε φορολογικά από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.
Για τη χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των
οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
6) Επί ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υποθήκες, η εξάλειψη των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη.
7) Bάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις»
ρυθµίζονται τα εξής:
Τα χρέη των εταιριών που συγχωνεύονται έναντι του Hηµοσίου ,του ΟΑΣΑ και του ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταµείων ,τα οποία θα περιέλθουν στις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ µετά την συντέλεση της
συγχώνευσης αναλαµβάνονται από το Hηµόσιο ,µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών που αναλαµβάνει το υπόλοιπο του υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού (κεφάλαιο και τοκοχρεολύσιο) των
εταιριών που συγχωνεύονται και του ΟΑΣΑ. Στο ίδιο άρθρο επίσης αναφέρεται ότι οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος
χαρτοσήµων υπέρ του Hηµοσίου και τρίτων. Το ίδιο ισχύει και για την κεφαλαιοποίηση χρεών των φορέων που απορροφούνται και τα οποία είχαν δηµιουργηθεί κατά το χρονικό διάστηµα πριν από
την συντέλεση της συγχώνευσης.

8) Αριθµός προσωπικού εταιρείας κατά την 31 Hεκεµβρίου 2012, 2.557 εργαζόµενοι.

31.12.2012

31.12.2011

999.077.543

30.644.637

-25.488.122

-123.172.584

0

1.130.918.662

0

810.307.140

0

-869.631.411

2.998.092

20.011.100

976.587.513

999.077.543

9) Η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της εταιρείας της 26η Ιουλίου 2012 (αναβληθείσα από 28 Ιουνίου 2012) δεν έλαβε απόφαση αναφορικά µε την έγκριση των Ετησίων
Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2011, επειδή δεν είχε γίνει ακόµα νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος του χειρισµού των διαγραφεισών υποχρεώσεων του Ν.3920/2011. Μετά την ρύθµιση αυτή
το θέµα της έγκρισης των εν λόγω Οικονοµικών Καταστάσεων θα επαναφερθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

10) Τα θέµατα επιφύλαξης που αναφέρει η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αφορούν:
Επιφύλαξη για την αξία άυλου περιουσιακού στοιχείου (1), επιφύλαξη για την αξία των ακινήτων λόγω µη διενέργειας ελέγχου αποµείωσης και µελέτης εύλογης αξίας επενδυτικών ακινήτων (2),
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (3), επιφύλαξη για το ύψος των Ιδίων κεφαλαίων λόγω µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αύξησης µε τις διαγραφείσες υποχρεώσεις του Ν. 3920/2011 (4),
εκκρεµείς αγωγές κατά της εταιρείας (5), επιφύλαξη για πιθανές συνέπειες στις οικονοµικές καταστάσεις από την εφαρµογή του άρθρου 4 του Ν. 4038/2011 (6).

Αθήνα 27/5/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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