
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 410,86 408,86 2,00 410,86 408,86 2,00 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

1α.Έξοδα κατασκευαστικής περιόδου 225.462.322,34 45.092.464,48 180.369.857,86 225.462.322,34 0,00 225.462.322,34 (64.500.000 µετοχές x 100 €)

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 7.538.932,73 6.061.427,92 1.477.504,81 6.913.180,61 5.060.940,28 1.852.240,33 1. Καταβληµένο 6.256.066.409,77 6.127.029.109,00

233.001.665,93 51.154.301,26 181.847.364,67 232.375.913,81 5.061.349,14 227.314.564,67 2. Οφειλόµενο 193.933.590,23 322.970.891,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.450.000.000,00 6.450.000.000,00

Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπερ το άρτιο 

5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 27.939,55 27.937,05 2,50 27.939,55 27.937,05 2,50 1. ∆ιαφορά από µετατροπή Μετοχικού κεφαλαίου σε  Ευρώ 89,07 89,07

27.939,55 27.937,05 2,50 27.939,55 27.937,05 2,50 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 817,83 4.931,27

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 5.791.174.221,06 23.335.769,69 5.767.838.451,37 5.764.041.493,35 4.055.656,56 5.759.985.836,79 817,83 4.931,27

5. Μεταφορικά µέσα 659.273,56 563.398,29 95.875,27 752.238,20 607.360,79 144.877,41 ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5.847.899,09 5.594.504,90 253.394,19 5.692.408,84 5.261.119,19 431.289,65 1. Τακτικό αποθεµατικό 1.643.995,19 1.643.995,19

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 4. Έκτακτο αποθεµατικό αδιανέµητων κερδών Ν.2229/94 1.165.598,59 1.165.598,59

    προκαταβολές (έργα υπό κατασκευή &  5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 1.585.383,93 1.585.383,93

    µεταβιβαζόµενα από ΥΠΕΧΩ∆Ε) 202.211.542,94 0,00 202.211.542,94 179.961.736,68 0,00 179.961.736,68 6. Αποθεµατικά υποκ/των εξωτερικού 25.803,00 0,00

5.999.892.936,65 29.493.672,88 5.970.399.263,77 5.950.447.877,07 9.924.136,54 5.940.523.740,53 7. Aποθεµατικό Μεταβιβαζοµένων έργων ΥΠΕΧΩ∆Ε 93.871.795,27 91.398.795,26

Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ +ΓΙΙ) 5.999.920.876,20 29.521.609,93 5.970.399.266,27 5.950.475.816,62 9.952.073,59 5.940.523.743,03 98.292.575,98 95.793.772,97

V. Αποτελέσµατα εις νέο

ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο (169.717.266,39) (91.209.240,40)

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων (209.245.015,00) (118.035.774,60)

7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 819.487,07 826.408,07 (378.962.281,39) (209.245.015,00)

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 5.971.218.753,34 5.941.350.151,10 Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ +ΑΙV+ΑV) 6.169.331.201,49 6.336.553.778,31

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟYΣ & ΕΞΟ∆Α

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω 

ΙΙ. Απαιτήσεις    εξόδου από την υπηρεσία 4.351.419,72 6.697.834,50

 1. Πελάτες 81.870,77 16.548,60 2. Λοιπές προβλέψεις 12.614,87 5.528,80

 2β. Γραµµάτια εισπρακτέα σε παρακατάθεση 3.161,20 0,00 4.364.034,59 6.703.363,30

 4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση 193.933.590,23 322.970.891,00 Γ . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 8. ∆εσµευµένοι λ/σµοί καταθέσεων 5.383.288,43 3.517.210,80 Ι. Μακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις

10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 49.244.592,58 1.545.860,18 1. Οµολογιακά δάνεια 385.935.886,88 503.911.954,46

Μείοv: Προβλέψεις -49.194.592,58 50.000,00 -1.495.860,18 50.000,00 2. ∆άνεια τραπεζών 49.400.000,00 49.400.000,00

11. Χρεώστες διάφοροι 486.004.962,36 478.421.276,51 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 128.100,00 128.100,00

11α.Απαιτήσεις από διαχείριση έργων τρίτων 137.830,72 17.500,00 435.463.986,88 553.440.054,46

12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 157.017,23 45.555,38 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

685.751.720,94 805.038.982,29  1. Προµηθευτές 32.237.181,21 30.297.481,98

ΙΙΙ. Χρεόγραφα  3. Τράπεζες λ/σµοί βραχυπρόθεσµων  υποχρεώσεων 152.558.180,45 255.499.726,96

2. Οµολογίες 0,00 315.395.660,56  5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 47.398.988,41 510.348,13

0,00 315.395.660,56  6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 247.294,80 293.669,46

ΙV. ∆ιαθέσιµα 11. Πιστωτές διάφοροι 129.759,53 340.508,18

1. Ταµείο 304.494,55 83.349,52 11α. Υποχρεώσεις  από έργα παραχώρησης (Σ∆ΙΤ) 8.805.901,53 8.295.684,64

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 32.823.320,82 22.905.767,55 11β. Oµολογίες πληρωτέες στην επόµενη χρήση 17.976.067,58 117.976.067,58

3α.Καταθέσεις όψεως Ελλ.∆ηµοσίου από έργα παραχώρησης (Σ∆ΙΤ) 8.813.612,25 8.329.976,27 11γ. Υποχρεώσεις από διαχείριση έργων τρίτων 1.680.000,00 0,00

41.941.427,62 31.319.093,34 261.033.373,51 413.213.486,93

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ + ∆ΙΙΙ + ∆ΙV) 727.693.148,56 1.151.753.736,19 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 696.497.360,39 966.653.541,39

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 922.069,73 360.371,53 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 363.274,09 327.627,62

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 110.712,93 90.917,52 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 11.273.426,29 10.631.430,39

3. Λοιποί µεταβατικοί λ/σµοί ενεργητικού 37.247,62 0,00

1.070.030,28 451.289,05 11.636.700,38 10.959.058,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 6.881.829.296,85 7.320.869.741,01 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 6.881.829.296,85 7.320.869.741,01

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών 750.648.598,00 762.630.606,65 2. Πιστωτικοί λ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών 750.648.598,00 762.630.606,65

3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 327.568.146,96 239.298.224,99 3. Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 327.568.146,96 239.298.224,99

4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 47.496.868,15 15.874.543,69 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 47.496.868,15 15.874.543,69

1.125.713.613,11 1.017.803.375,33 1.125.713.613,11 1.017.803.375,33

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως

           Κύκλος εργασιών 15.902.895,97 4.983.511,94 Καθαρά αποτελέσµατα (Ζηµίες) χρήσεως (169.691.463,39) (91.202.673,15)

ΜΕΙΟΝ:    Κόστος πωλήσεων 27.538.629,24 4.831.626,53 Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (Ζηµίες) προηγούµενων χρήσεων (209.245.015,00) (118.035.774,60)

Μικτά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµετάλλευσης (11.635.733,27) 151.885,41 Σύνολο (378.936.478,39) (209.238.447,75)

ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 807.048,97 666.468,89

Σύνολο (10.828.684,30) 818.354,30 MEION:

MEION: 1. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 54.031.929,03 17.001.993,32 1. Φόρος εισοδήµατος υποκ/των εξωτερικού 0,00 6.567,25 

1α. Έξοδα αποκατάστασης ζηµιών Ν. Κυκλάδων 75.609,96 1.614.319,06

1β. Έξοδα συντήρησης και λειτουργίας 24.127.262,68 35.701.372,45 Ζηµίες εις νέο (378.936.478,39) (209.245.015,00)

1γ. Έξοδα έργων παραχώρησης 1.566.205,56 79.801.007,23 3.569.235,61 57.886.920,44

Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως (90.629.691,53) (57.068.566,14) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ

ΠΛΕΟΝ: 2.Έσοδα χρεογράφων 7.053.236,27 86.409,77 Η διάθεση των αποτελεσµάτων γίνεται ως εξής :

4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 239.119,94 560.888,87

MEION: 3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 34.784.203,49 33.855.400,25 6δ.Αποθεµατικά υποκ/των εξωτερικού 25.803,00 0,00

Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως (118.121.538,81) (90.276.667,75) 8.Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο (378.962.281,39) (209.245.015,00)

ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσµατα (378.936.478,39) (209.245.015,00)

ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 238.666,78 235.527,64

2. Έκτακτα κέρδη 2.649,98 4.232,64

3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 1.266.408,13 41.779,51

4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 2.625.504,83 117.552,78

4.133.229,72 399.092,57

MEION: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.539.478,31 284.357,17

2.Έκτακτες ζηµίες 61.083,24 160.124,00

3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 6.403.860,35 880.616,80

4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 47.698.732,40 0,00

55.703.154,30 (51.569.924,58) 1.325.097,97 (926.005,40)

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) (169.691.463,39) (91.202.673,15)

MEION: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 65.801.072,38 4.770.864,37

MEION: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο  

               λειτουργικό κόστος 65.801.072,38 0,00 4.770.864,37 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων (169.691.463,39) (91.202.673,15)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

Η  ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΑΚΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΤΣΙΤΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.ΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ Κ.ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗ

∆.Α.Τ. ΑΕ 395224 ∆.Α.Τ. Λ 187642 ∆.Α.Τ. ΑΒ 714269   ∆.Α.Τ. ΑΙ 163565

Α.Μ.Α. Ο.Ε.Ε. 39358

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31ης ∆εκεµβρίου 2011

16η  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  (01/01/2011 - 31/12/2011)

Ε∆ΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ      ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34047/62/Β/95/210 (ΠΟΣΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010

Θεσσαλονίκη, 19/04/2012

31ης ∆εκεµβρίου 2011 (01/01- 31/12/2011)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τον Μέτοχο της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2012
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ

ΑΜ ΣΟΕΛ 20161
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ

14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 107

Σηµειώσεις:1) Στο κονδύλι του Ενεργητικού Γ.ΙΙ.3 «Κτίρια & Τεχνικά έργα» εµπεριέχεται ποσό ύψους € 5.790 εκατ. (31/12/2010: € 5.763 εκατ.) που αφορά το κόστος κατασκευής των ετοίµων τµηµάτων του οδικού άξονα, τα οποία έχουν δοθεί στην κυκλοφορία. Αποσβέσεις υπολογίζονται µόνο στα τµήµατα του οδικού άξονα που έχει ξεκινήσει η
οικονοµική εκµετάλλευση σύµφωνα µε τη θεµελιώδη λογιστική αρχή της συσχέτισης εσόδων-εξόδων. 2) Στο κονδύλι του Ενεργητικού ∆.ΙΙ.11 «Χρεώστες ∆ιάφοροι» περιλαµβάνεται ποσό ύψους € 370,68 εκατ. που αφορά απαίτηση από ΦΠΑ εκ του οποίου ποσό ύψους € 357,7 εκατ. έχει εκχωρηθεί ως ενέχυρο για τη λήψη µέρους των

βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δανείων. 3) Στις ήδη δηµοσιοποιηθείσες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2010, έχουν γίνει ορισµένες αναταξινοµήσεις στο Ενεργητικό για λόγους συγκρισιµότητας µε την κλειόµενη χρήση. 4) Η ζηµία των αποτελεσµάτων χρήσης ποσού ύψους € 169,691 εκατ. δεν προέρχεται από τη Λειτουργία και
Εκµετάλλευση του Οδικού Άξονα αλλά κατά κύριο λόγο από αποσβέσεις, προβλέψεις, δαπάνες συντήρησης και χρεωστικούς τόκους. 5) Στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσεως εµπεριέχονται αποσβέσεις συνολικού ύψους € 65,8 εκατ. εκ των οποίων ποσό ύψους € 19,40 εκατ. έχει επιβαρύνει το Κόστος Πωληθέντων και ποσό ύψους € 46,22 εκατ.
έχει επιβαρύνει τα έξοδα ∆ιοικητικής  Λειτουργίας.

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.Ελέγξαµε τις ανωτέρωοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς
και το σχετικό προσάρτηµα.Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις.Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του
κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.Ευθύνη του Ελεγκτή.Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των

οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις

περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη.Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής θέµατα:1.Στους λογαριασµούς του Παθητικού «ΓΙ.1.Οµολογιακά δάνεια» και
«ΓΙΙ.11β.Οµολογίες πληρωτέες στην επόµενη χρήση» περιλαµβάνεται συνολικό ποσό ευρώ 253,9 εκατ. περίπου, το οποίο αφορά υπόλοιπο δανειακού λογαριασµού µε συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα το οποίο δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί.2.Οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2005 – 2010 δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν.∆εν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.Για τη χρήση 2011 η εταιρία 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 χρήσεως 2011.Γνώµη µε επιφύλαξη.Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των
θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011, και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την

ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.Έµφαση Θέµατος.Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 14 (γ) του προσαρτήµατος, όπου περιγράφεται το θέµα ότι εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρείας
αγωγές, προσφυγές, αιτήσεις, κλπ εναντίον της εταιρείας, που άλλες εξ αυτών πρόκειται να εκδικαστούν, και άλλες παραπέµπονται.Το συνολικό ποσό για τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί από τους Νοµικούς Συµβούλους και τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, λόγω του γεγονότος ότι σε ορισµένες από αυτές δεν

προσδιορίζονται αρχικά διεκδικούµενα ποσά. Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων για κάλυψη ενδεχόµενης ζηµίας που θα προκύψει κατά την εκδίκαση των ανωτέρωυποθέσεων.Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.Άλλο Θέµα.Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ
Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 έχουν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη χωρίς επιφύλαξη µε θέµατα έµφασης µε ηµεροµηνία Έκθεσης Ελέγχου την 14η Απριλίου 2011 επί των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσεως, εξαιτίας των θεµάτων ως
εξής: «1.Στο κονδύλιο του Ενεργητικού Γ.ΙΙ.3«Κτίρια και τεχνικά έργα», εµπεριέχεται και ποσό ύψους € 5.763.281.896,97 που αφορά το κόστος κατασκευής των ετοίµων τµηµάτων του οδικού άξονα, τα οποία έχουν δοθεί στην κυκλοφορία.Στην παρούσα χρήση και για πρώτη φορά διενεργήθηκαν αποσβέσεις ποσού € 3.325.578,48, σε τµήµα του
οδικού άξονα µε κόστος κατασκευής € 747.994.697,17, του οποίου η οικονοµική εκµετάλλευση ξεκίνησε εντός της χρήσης 2010.Η διενέργεια των αποσβέσεων στο υπόλοιπο τµήµα του οδικού άξονα θα ξεκινήσει µε την ολοκλήρωση και οικονοµική εκµετάλλευση αυτού σύµφωνα µε τη θεµελιώδη λογιστική αρχή της συσχέτισης εσόδων–εξόδων.
2.Όπως προκύπτει από το υπ’αριθµ. Ν00/300.5/ΖΧ/14318/21.03.2011 υπηρεσιακό σηµείωµα της Νοµικής Υπηρεσίας, έχουν εγερθεί αγωγές, προσφυγές, αιτήσεις κ.λ.π. εναντίον της εταιρείας, που άλλες εξ αυτών πρόκειται να εκδικαστούν και άλλες παραπέµπονται.Το συνολικό ποσό για τις εκκρεµείς δίκες δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί λόγω
του ότι σε κάποιες από αυτές δεν προσδιορίζονται αρχικά διεκδικούµενα ποσά.Συνεπώς διατηρούµε αβεβαιότητα για την έκβαση των δικαστικών αυτών υποθέσεων.»Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων.Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις
ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.


