
Αρµόδια Υπηρεσία :                      Νοµαρχία Θεσσαλονίκης

∆ιεύθυνση διαδικτύου :                                                                                                                                  http://www.egnatia.eu
01.01.2015 - 

31.03.2015

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :       Πρόεδρος : Απόστολος Σ. Αντωνούδης Κύκλος Εργασιών 10.765.170,07

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος: Γλυκερία Π. Καλφακάκου Μικτές Ζηµίες (17.542.282,17)

Αντιπρόεδρος: Μερσίνα Μπουλούση Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (19.562.464,96)

Εντεταλµένος Σύµβουλος: Γεώργιος Κολιόπουλος Ζηµίες προ φόρων (19.621.520,10)

Ζηµίες µετά από φόρους (19.623.142,71)

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο # Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 12.892,24

των οικονοµικών καταστάσεων : Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (19.610.250,47)

Νόµιµος Ελεγκτής :            Γεώργιος Ν. Νίκου - Βασίλειος Η. Βαρλάµης

Ελεγκτική Εταιρεία :                        KSI Greece IKE - ∆ιεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ 442.468,15

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης :          Με επιφύλαξη και έµφαση θέµατος

31.03.2015 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.03.2015

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.065.432.839,35 6.075.614.120,80

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 277.054,90 308.308,44

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 79.655.997,57 79.656.804,30 Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους -19.610.250,47

Απαιτήσεις από πελάτες 323.100,18 666.129,95 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2015) 6.154.134.491,03 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 308.424.285,91 328.368.207,21

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.454.113.277,91 6.484.613.570,70

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (69.000.000 µετοχές των € 100,00 έκαστη) 6.900.000.000,00 6.900.000.000,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (745.865.508,97) (726.255.258,50)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α ) 6.154.134.491,03 6.173.744.741,50

Μακροπρόθεσµα δάνεια 125.508.490,15 137.104.398,64

Προβλέψεις-Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 104.681.187,99 104.678.066,01

Εµπορικές υποχρεώσεις 24.215.447,34 20.285.494,48

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 22.470.084,44 22.470.084,44

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 23.103.576,96 26.330.785,63

Σύνολο Υποχρεώσεων ( β ) 299.978.786,88 310.868.829,20
01.01.2015 - 

31.03.2015

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( γ ) = ( α ) + ( β ) 6.454.113.277,91 6.484.613.570,70
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ζηµίες περιόδου προ φόρων (19.621.520,10)

Προσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 19.976.379,57

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 31.253,54

Αποσβέσεις επιχορηγούµενων παγίων (2.700,00)

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής υποκαταστηµάτων 12.892,24

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 356.094,82

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (297.039,68)

Πρόβλεψεις 5.821,98

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµού κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση εµπορικών απαιτήσεων 343.029,77

Μείωση λοιπών απαιτήσεων 4.827.829,24

Αύξηση εµπορικών υποχρεώσεων 3.929.952,86

Μείωση λοιπών υποχρεώσεων (3.227.208,67)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (356.094,82)

Φόροι καταβεβληµένοι (1.622,61)

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 5.977.068,14

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων (9.795.115,11)

Είσπραξη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 16,99

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 297.039,68

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (9.498.058,44)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 10.561,60

Καθαρή µεταβολή µακροπροθέσµων δανειακών υποχρεώσεων (11.595.908,49)

Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (11.585.346,89)

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης 

(α)+(β)+(γ)
(15.106.337,19)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 94.379.783,38

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 79.273.446,19

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

(∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 042051506000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34047/62/Β/95/210) - Ε∆ΡΑ: 6ο χλµ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ Τ.Κ. 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων 

Μέλη: Ηλίας Τσιτλακίδης, Αθανάσιος Ζιάγκας, Ιωάννης Ιωακειµίδης

22 ∆εκεµβρίου 2016

Θεσσαλονίκη, 22 ∆εκεµβρίου 2016

Ποσά εκφρασµένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015) 6.173.744.741,50

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ  Α.Ε.".  Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή 

ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ποσά εκφρασμένα σε €

  Η Διευθύνουσα Σύμβουλος              Ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης,                                           Η Τμηματάρχης  Λογιστηρίου

                                                                 Ανθρ.Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας                                                         & Ισολογισμών

   

  ΓΛΥΚΕΡΙΑ Π. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                              ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ

         Α.Δ.Τ. ΑΜ 682148                                         Α.Δ.Τ. ΑΒ 144589                                                                          Α.Δ.Τ. ΑΜ 650368

                                                                       Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε : 36543 Α' ΤΑΞΗΣ                                                    Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε : 47300 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ

Α.Δ.Τ. Χ736187  

1) Λαμβανομένου υπόψη του Ν. 3429/2005 όπως τροποποιήθηκε και με τον Ν. 4337/2015, η Εταιρία καθώς αποτελεί δημόσια επιχείρηση, υποχρεώθηκε στην κατάρτιση 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920. Αναλυτικές πληροφορίες για την μετατροπή των οικον oμικών καταστάσεων σε ΔΠΧΑ 

παρατίθενται στις σημειώσεις 2.2 και 4 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .                                                                                                                  

2) Το απασχολούμενο προσωπικό στις 31. 03.2015 ανέρχεται σε 259 εργαζόμενους.

3) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της περιόδου ανήλθαν σε Ευρώ 9.795.115,11.

4) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2015 ύψους Ευρώ 12.892,24 αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές (κέρδη) από μετατροπή 

των οικονομικών καταστάσεων υποκαταστημάτων του εξωτερικού .

5) Σύμφωνα με υπηρεσιακό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας έχουν εγερθεί αγωγές, προσφυγές, αιτήσεις εναντίον της Εταιρείας, που άλλες εξ’ αυτών πρόκειται να 

δικασθούν και άλλες παραπέμπονται. Στο μητρώο κίνησης δικαστικών υποθέσεων αναγράφονται χρηματικά ποσά μόνο στις υποθέσεις που το αντικείμενο της αξίωσης 

μπορεί να προσδιοριστεί και αποτελεί καταψηφιστικό αίτημα. Για τις υπόλοιπες υποθέσεις δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί το διεκδικούμενο ποσό. Σε κάθε περίπτωση δεν 

είναι εφικτό να πιθανολογηθεί η τελική έκβαση των υποθέσεων και η όποια επίπτωση τους στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα 

της λειτουργίας της Εταιρείας.

6) Τα ποσά των αγορών-εξόδων της Εταιρίας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 41.360,12. Τα 

υπόλοιπα των υποχρεώσεων της Εταιρίας, με συνδεδεμένα μέρη, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε Ευρώ 50.872,95. Οι Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και 

μελών της Διοίκησης ανέρχονται σε € 19.432,22.

7) Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2005-2010. Η Εταιρία δεν έχει προβεί στην διενέργεια πρόβλεψης  για πιθανές μελλοντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν σε μελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις για τις οποίες η Εταιρία παραμένει ανέλεγκτη 

λόγω σημαντικού ύψους φορολογικών ζημιών. 

8) Το συμπέρασμα με επιφύλαξη αναφέρεται στις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομική θέση της Εταιρείας από μη είσπραξη απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο από 

εκταμίευση για αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λογαριασμό του, μη επιβεβαίωση υπολοίπου δανειακού λογαριασμού λόγω καταγγελίας της δανειακής σύμβασης και μη 

σχηματισθείσας πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις . Επίσης υφίστατο θέμα έμφασης για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ,η τελική έκβαση των οποίων δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο.


