
Ποσά κλειόµενης 
χρήσεως 2014

Ποσά προηγούµενης 
χρήσεως 2013

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 225.462.322,34 135.277.393,43 90.184.928,91 225.462.322,34 112.731.161,19 112.731.161,15 (69.000.000 µετοχές x 100 €)

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 7.714.640,67 7.406.332,18 308.308,49 7.587.979,79 7.277.714,25 310.265,54 1. Καταβληµένο 6.765.694.185,05 6.625.492.692,93

233.177.373,87 142.684.134,47 90.493.239,40 233.050.712,99 120.009.284,30 113.041.428,69 2. Οφειλόµενο 134.305.814,95 124.507.307,07

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.900.000.000,00 6.750.000.000,00

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 83.164.004,03 38.752.501,99

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 5.934.256.631,08 250.808.204,60 5.683.448.426,48 5.915.206.727,43 171.145.313,80 5.744.061.413,63 83.164.004,03 38.752.501,99

5. Μεταφορικά µέσα 718.169,00 626.929,43 91.239,57 737.478,50 621.424,83 116.053,67 ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 6.517.532,01 5.809.342,27 708.189,74 5.915.670,21 5.775.623,40 140.046,81 1. Τακτικό αποθεµατικό 1.643.995,19 1.643.995,19

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 4. Έκτακτο αποθ. αδιανέµητων κερδών Ν.2229/94 0,00 1.165.598,59

    προκαταβολές (έργα υπό κατασκευή &  5. Αφορολόγητα αποθεµ. ειδικών διατάξεων νόµων 0,00 1.585.383,93

    µεταβιβαζόµενα από ΥΠΕΧΩ∆Ε) 391.366.265,01 0,00 391.366.265,01 273.342.764,81 0,00 273.342.764,81 6. Αποθεµατικά υποκ/των εξωτερικού 25.803,00 25.803,00

6.332.858.597,10 257.244.476,30 6.075.614.120,80 6.195.202.640,95 177.542.362,03 6.017.660.278,92 7. Aποθεµατικό Μεταβιβαζοµένων έργων ΥΠΕΧΩ∆Ε 93.871.795,27 93.871.795,27

Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ +ΓΙΙ) 6.332.886.536,65 257.272.413,35 6.075.614.123,30 6.195.230.580,50 177.570.299,08 6.017.660.281,42 95.541.593,46 98.292.575,98

ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες V. Αποτελέσµατα εις νέο

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο (114.145.787,12) (123.825.722,91)

1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις 322,75 322,75 Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων (620.150.673,13) (499.075.932,74)

2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 1.020,00 0,00 (734.296.460,25) (622.901.655,65)

7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 843.070,52 839.326,33 Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ +ΑΙV+ΑV) 6.344.409.226,31 6.264.143.511,39

844.413,27 839.649,08

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 6.076.458.536,57 6.018.499.930,50 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟYΣ & ΕΞΟ∆Α

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω 

ΙΙ. Απαιτήσεις    εξόδου από την υπηρεσία 3.467.245,39 4.188.571,61

 1. Πελάτες 302.958,87 289.186,67 2. Λοιπές προβλέψεις 38.096.698,51 21.706.550,15

 2β. Γραµµάτια εισπρακτέα σε παρακατάθεση 3.161,20 3.161,20 41.563.943,90 25.895.121,76

 3α. Επιταγές εισπρακτέες 360.009,88 0,00 Γ . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση 134.305.814,95 124.507.307,07 Ι. Μακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις

5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 30.000,00 15.000,00 1. Οµολογιακά δάνεια 137.104.398,64 169.051.780,68

8. ∆εσµευµένοι λ/σµοί καταθέσεων 4.988.374,82 350.791,08 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 129.585,68 128.100,00

10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 31.489.933,14 41.281.003,68 137.233.984,32 169.179.880,68

Μείοv: Προβλέψεις -1.700.589,01 29.789.344,13 -1.654.244,81 39.626.758,87 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

11. Χρεώστες διάφοροι 141.524.751,35 153.386.507,09  1. Προµηθευτές 20.285.494,48 28.605.130,38

11α.Απαιτήσεις από έργα τρίτων 44.636.809,20 17.396.435,45  5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1.324.680,08 800.815,71

12. Λογαριασµοί  διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 278.436,69 136.853,12  6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 224.823,51 212.454,90

356.219.661,09 335.712.000,55

7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες

 στην επόµενη χρήση 0,00 37.840.312,40

ΙV. ∆ιαθέσιµα 11. Πιστωτές διάφοροι 422.975,22 78.752,15

1. Ταµείο 504.472,24 329.972,30 11α. Υποχρεώσεις  από έργα παραχώρησης (Σ∆ΙΤ) 68.321,69 67.735,60

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 93.807.196,01 104.618.376,94 11β .Oµολογίες πληρωτέες στην επόµενη χρήση 22.470.084,44 20.223.076,00

3α.Καταθέσεις όψεως Ελλ.∆ηµοσίου από έργα παραχώρησης (Σ∆ΙΤ) 68.115,13 67.529,04 11γ. Υποχρεώσεις  από έργα τρίτων 47.549.002,50 20.982.662,47

94.379.783,38 105.015.878,28 92.345.381,92 108.810.939,61

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ + ∆ΙΙΙ + ∆ΙV) 450.599.444,47 440.727.878,83 Σύνολο υποχρεώσεων (Γι+ΓΙΙ) 229.579.366,24 277.990.820,29

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

1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 798.991,42 438.883,15 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 2.914.486,68 4.155.988,46

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.085.101,50 267.709,89 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 966.854,05 790.655,14

3. ∆απάνες υπό τακτοποίηση 0,00 265,98 3. Πιστοποιήσεις υπό τακτοποίηση 1.436,18 0,00

1.884.092,92 706.859,02 3.882.776,91 4.946.643,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 6.619.435.313,36 6.572.976.097,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 6.619.435.313,36 6.572.976.097,04

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λ/σµοί εγγυήσεων & εµπράγµ. ασφαλειών 435.346.438,49 483.880.220,21 2. Πιστωτικοί λ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµ. ασφαλειών 435.346.438,49 483.880.220,21

3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 420.943.940,44 471.114.316,00 3. Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 420.943.940,44 471.114.316,00

4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 43.887.885,86 43.841.956,89 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 43.887.885,86 43.841.956,89

900.178.264,79 998.836.493,10 900.178.264,79 998.836.493,10

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Ποσά κλειόµενης 

χρήσεως 2014
Ποσά προηγούµενης 

χρήσεως 2013

           Κύκλος εργασιών 52.550.599,48 37.632.062,32

ΜΕΙΟΝ:    Κόστος πωλήσεων 109.457.035,27 103.938.319,05 

Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (56.906.435,79) (66.306.256,73) Καθαρά αποτελέσµατα (Ζηµίες) χρήσεως (114.042.693,38) (123.825.722,91)

ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 3.579.824,80 3.948.026,07 Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (Ζηµίες) προηγούµενων χρήσεων (622.901.655,65) (499.075.932,74)

Σύνολο (53.326.610,99) (62.358.230,66) ΠΛΕΟΝ: Αποθεµατικά αφορολόγητα (αρ.72ν.4172) 2.750.982,52 0,00 

MEION: 1. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 29.188.729,13 30.045.344,83 Σύνολο (734.193.366,51) (622.901.655,65)

1α. Έξοδα αποκατάστασης ζηµιών Ν. Κυκλάδων 0,00 0,00

1β. Έξοδα συντήρησης και λειτουργίας 13.984.321,83 14.784.420,88 MEION:

1γ. Έξοδα έργων παραχώρησης 504.760,93 43.677.811,89 417.466,68 45.247.232,39 1. Φόρος εισοδήµατος υποκ/των εξωτερικού 103.093,74 0,00 

Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως (97.004.422,88) (107.605.463,05)

ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 3.584.366,69 5.670.302,72 Ζηµίες εις νέο (734.296.460,25) (622.901.655,65)

MEION: 3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.751.535,88 15.462.250,04 

Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως (95.171.592,07) (117.397.410,37) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ

ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσµατα Η διάθεση των αποτελεσµάτων γίνεται ως εξής :

ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 985.274,81 40.408,03

2. Έκτακτα κέρδη 5.649,99 2.812,99 8.Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο (114.145.787,12) (123.825.722,91)

3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 154.534,19 90.816,69 (734.296.460,25) (622.901.655,65)

4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 721.326,22 1.392.258,76

1.866.785,21 1.526.296,47

MEION: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 422.418,70 254.549,77

2.Έκτακτες ζηµίες 1.286.406,80 47.995,64

3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 1.363.877,45 2.250.803,76

4.Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους 17.665.183,57 5.401.259,84

20.737.886,52 (18.871.101,31) 7.954.609,01 (6.428.312,54)

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) (114.042.693,38) (123.825.722,91)

MEION: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 102.402.059,40 98.944.713,05

MEION: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο  

               λειτουργικό κόστος 102.402.059,40 0,00 98.944.713,05 0,00 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων (114.042.693,38) (123.825.722,91)

ΤΟ  ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ T. ΒΑΡ∆ΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΚΕΛΑΪ∆ΑΚΗΣ

∆.Α.Τ. ΑΕ 644474 ∆.Α.Τ. ΑΕ 396308

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31ης ∆εκεµβρίου 2014

19η  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  (01/01/2014 - 31/12/2014)

Ε∆ΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ      

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34047/62/Β/95/210   ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ  042051506000   (ΠΟΣΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Θεσσαλονίκη, 29/05/2015

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014

31ης ∆εκεµβρίου 2014 (01/01- 31/12/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ 

Πατησίων 81 & Χέυδεν 8, TK 10434 Αθήνα

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 111

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Β. Σπυράκης

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 34191

 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τον Μέτοχο της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΜΕΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.ΤΙΚΟΣ

∆.Α.Τ. ΑΒ 714269

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

∆ΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ Κ.ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗ

  ∆.Α.Τ. ΑΙ 163565

Α.Μ.Α. Ο.Ε.Ε. 39358

Σηµειώσεις:1) Με το άρθρο 6 του κεφαλαίου Β του ν.4250 (Φ.Ε.Κ. Α 74/26.03.2014) καταργήθηκε η Ανώνυµη Εταιρία  Εκµετάλλευσης και ∆ιαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόµων Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και µεταφέρθηκαν αρµοδιότητές της στη εταιρεία «Εγνατία Οδός ΑΕ».2)Στο κονδύλι του Ενεργητικού Γ.ΙΙ.3 «Κτίρια & Τεχνικά έργα» εµπεριέχεται ποσό ύψους € 5.933,50 εκατ. 
(31/12/2013: € 5.914,63 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.3)Στο κονδύλι του Ενεργητικού ∆.ΙΙ.11 
«Χρεώστες ∆ιάφοροι»  περιλαµβάνεται ποσό ύψους € 78.812 εκατ. που αφορά πληρωµή απαλλοτριώσεων για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου.4)Η ζηµία των αποτελεσµάτων χρήσης ποσού  ύψους € 114,04 εκατ. δεν προέρχεται από τη Λειτουργία και Εκµετάλλευση του Οδικού Άξονα αλλά κατά κύριο λόγο από αποσβέσεις και  προβλέψεις.5)Στη Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων χρήσεως εµπεριέχονται αποσβέσεις συνολικού ύψους  € 102,40 εκατ. εκ των οποίων ποσό ύψους € 79,80 εκατ. έχει επιβαρύνει το Κόστος Πωλήσεων και ποσό ύψους € 22,59 εκατ. έχει επιβαρύνει τα έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας.

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, 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 έλεγχο µας προέκυψαν
τα εξής θέµατα:1 Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 3α του Κ.Ν 2190/1920 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στην προηγούµενη χρήση και στην αναφερόµενη περίοδο διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των «Εξόδων εγκαταστάσεως» µε βάση τον συντελεστή απόσβεσης που καθορίζεται από τις διατάξεις του
άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 4172/2013 και είναι σωρευτικά µικρότερες από αυτές που θα έπρεπε να είχαν διενεργηθεί κατά ποσό ευρώ 45.092.464,48. Από την αιτία αυτή η αναπόσβεστη αξία των εξόδων εγκαταστάσεως και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 45.092.464,48 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως αυξηµένα κατά ποσό € 22.546.232,24. 2
Στον λογαριασµό του Ενεργητικού “Χρεώστες ∆ιάφοροι ∆.ΙΙ.11” περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 78.812.391,03 το οποίο αφορά απαίτηση της εταιρείας από το Ελληνικό ∆ηµόσιο από εκταµίευση για αποζηµιώσεις απαλλοτριώσεων για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου βάσει απόφασης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου από 10/12/1998.Λόγω του ότι µέχρι σήµερα δεν έχει εισπραχθεί
το εν λόγω ποσό διατηρούµε επιφύλαξη για τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονοµική θέση της εταιρείας. 3. Στον λογαριασµό του Παθητικού «Γ.Ι.1. Οµολογιακά δάνεια» περιλαµβάνεται το υπόλοιπο δανειακού λογαριασµού σε συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα συνολικού ποσού ευρώ 159.574.483,08 το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί από το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. Η σύµβαση
του εν λόγω δανείου έχει καταγγελθεί από το συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα και η εταιρεία έχει καταθέσει αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας της γενοµένης καταγγελίας και αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. H συζήτηση των ως άνω αγωγών έχει προσδιορισθεί για τις 5 Νοεµβρίου 2015. Κατά συνέπεια διατηρούµε επιφύλαξη για τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονοµική θέση
της εταιρείας από την τελική έκβαση της υπόθεσης. 4. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2005 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που ̟πιθανόν
καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της ̟πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 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 ΑΕ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014, 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 υπ΄ αριθµ. 5, που παρατίθεται στην παρ. 14 του Προσαρτήµατος, όπου αναφέρεται ότι υφίστανται εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις η τελική έκβαση των οποίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Στη γνώµη
µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε τo θέµα αυτό. Άλλο Θέµα Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013 (1.1 – 31.12.2013) έχουν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη µε επιφύλαξη για διενέργεια αποσβέσεων επί των «Εξόδων εγκαταστάσεως» επί έλαττον των προβλεποµένων από τις
διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 3α του Κ.Ν 2190/1920, τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονοµική θέση της εταιρείας από µη είσπραξη απαιτήσεων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο από εκταµίευση για αποζηµιώσεις απαλλοτριώσεων για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µη επιβεβαίωση υπολοίπου δανειακού λογαριασµού και ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και θέµα έµφασης για
εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις µε ηµεροµηνία Έκθεσης Ελέγχου 4 Απριλίου 2014. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση 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


