
Αρµόδια Υπηρεσία :                      Νοµαρχία Θεσσαλονίκης

∆ιεύθυνση διαδικτύου :                                                                                                                                  http://www.egnatia.eu
01.01.2016 - 

31.12.2016

01.01.2015 - 

31.12.2015

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :       Πρόεδρος : Απόστολος Σ. Αντωνούδης Κύκλος Εργασιών 61.721.168,54 55.762.105,41

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος: Γλυκερία Π. Καλφακάκου Μικτές Ζηµίες (49.438.854,25) (55.767.822,16)

Αντιπρόεδρος: Μερσίνα Μπουλούση Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (88.137.388,41) (69.207.080,04)

Εντεταλµένος Σύµβουλος: Γεώργιος Κολιόπουλος Ζηµίες προ φόρων (87.303.483,69) (67.124.438,75)

Ζηµίες µετά από φόρους (87.360.570,84) (67.130.919,61)

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο # Λοιπές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (2.901,34) (7.719,57)

των οικονοµικών καταστάσεων : Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (87.363.472,18) (67.138.639,18)

Νόµιµος Ελεγκτής :            Γεώργιος Ν. Νίκου - Βασίλειος Η. Βαρλάµης 20.031.298,16 10.863.686,78

Ελεγκτική Εταιρεία :                        KSI Greece IKE - ∆ιεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :          Με επιφύλαξη και έµφαση θέµατος

31.12.2016 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016 31.12.2015

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.008.228.819,69 6.084.168.523,79

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 285.082,84 378.925,07

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 79.686.778,03 79.658.657,09 Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους -87.363.472,18 -67.138.639,18

Απαιτήσεις από πελάτες 332.147,84 331.366,50 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 150.000.000,00 0,00

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 375.940.729,75 238.714.031,43
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016 και 31.12.2015 

αντίστοιχα)
6.169.242.630,14 6.106.606.102,32 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.464.473.558,15 6.403.251.503,88

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (70.500.000 µετοχές των € 100,00 έκαστη) 7.050.000.000,00 6.900.000.000,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (880.757.369,86) (793.393.897,68)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α ) 6.169.242.630,14 6.106.606.102,32

Μακροπρόθεσµα δάνεια 60.260.390,57 99.300.286,31

Προβλέψεις-Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 121.681.234,16 127.900.391,09

Εµπορικές υποχρεώσεις 23.232.704,95 24.180.207,44

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 22.470.084,44 22.470.084,44

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 67.586.513,89 22.794.432,28

Σύνολο Υποχρεώσεων ( β ) 295.230.928,01 296.645.401,56

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( γ ) = ( α ) + ( β ) 6.464.473.558,15 6.403.251.503,88
01.01.2016 - 

31.12.2016

01.01.2015 - 

31.12.2015

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ζηµίες χρήσης προ φόρων (87.303.483,69) (67.124.438,75)

Προσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 83.376.742,29 79.940.067,20

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 93.842,23 125.014,16

Αποσβέσεις επιχορηγούµενων παγίων (232.827,76) (58.608,72)

Ζηµία από πώληση παγίων στοιχείων 0,01 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής υποκαταστηµάτων (2.901,34) (8.545,00)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 746.369,27 1.042.418,63

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (1.580.273,99) (3.125.059,92)

Πρόβλεψεις 22.647.169,56 789.273,11

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµού κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

(Αύξηση)/Μείωση εµπορικών απαιτήσεων (37.077,84) 304.014,65

(Αύξηση)/Μείωση λοιπών απαιτήσεων (64.437.052,23) 14.689.372,92

(Μείωση)/Αύξηση εµπορικών υποχρεώσεων (947.502,49) 3.894.712,96

Αύξηση/(Μείωση) λοιπών υποχρεώσεων 20.193.966,33 (3.701.950,79)

Πληρωµές για αποζ. προσωπικού και λοιπές  προβλέψεις (3.906.499,18) (15.254,25)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (846.356,04) (876.821,19)

Φόροι καταβεβληµένοι (57.087,15) (6.480,86)

Σύνολο (εκροών)/εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (32.292.972,02) 25.867.714,15

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων (7.437.038,20) (75.988.965,69)

Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 0,00 (195.630,79)

Είσπραξη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 0,00 1.283,47

Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων 7.399,00 22.556.005,52

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 1.580.273,99 3.125.059,92

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.849.365,21) (50.502.247,57)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 70.011.562,27 84.167.666,81

Καθαρή µεταβολή µακροπροθέσµων δανειακών υποχρεώσεων (39.039.895,74) (37.804.112,33)

Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 30.971.666,53 46.363.554,48

Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσης (α)+(β)+(γ)
(7.170.670,70) 21.729.021,06

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 116.108.804,44 94.379.783,38

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 108.938.133,74 116.108.804,44

Θεσσαλονίκη, 23 Αυγούστου 2017

Ποσά εκφρασµένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2016 και 01.01.2015 

αντίστοιχα)
6.106.606.102,32 6.173.744.741,50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(∆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/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων

Μέλη: Ηλίας Τσιτλακίδης, Αθανάσιος Ζιάγκας, Ιωάννης Ιωακειµίδης

23 Αυγούστου 2017

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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

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 , Ανθρώπινων              Η Τμηματάρχης  Λογιστηρίου & Ισολογισμών

                                                                                 Πόρων & Διοικητικής Μέριμνας                              

   

  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) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και 

διερμηνίες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2016 .                                                                                                                   '

2) Το απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.201 6 και στις 31.12.2015 ανέρχεται σε 244 και 247 εργαζόμενους αντίστοιχα.

3) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της χρήσεως ανήλθαν σε Ευρώ 7.439.143,20.

4) Οι λοιπές συνολικές ζημίες της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 ύψους Ευρώ 2.901,34 αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές (ζημίες) 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 χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 492.161,01. Τα 

υπόλοιπα των υποχρεώσεων της Εταιρίας, με συνδεδεμένα μέρη, στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως ανέρχονται σε Ευρώ 134.016,32 και των απαιτήσεων από συνδεδεμένα 

μέρη, στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ανέρχονται σε Ευρώ 30.000,00 . Οι Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και μελών της Διοίκησης ανέρχονται σε Ευρώ 93.691,59.

7) Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 32525/18.12.2013 έγγραφο της ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης είχε γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία η έναρξη του φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες 

χρήσεις 2005-2010 καθώς και ο επανέλεγχος της χρήσης 2011, από τους οποίους έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017 ο έλεγχος των ανέλεγκτων χρήσεων 2005-2010 και 

εκκρεμεί η οριστικοποίηση του επανελέγχου της χρήσης 2011. Σύμφωνα με το πόρισμα του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2005-2010 προέκυψαν φορολογικά 

πρόστιμα και προσαυξήσεις συνολικού ποσού Ευρώ 2.314,24 που επιβάρυναν το φόρο εισοδήματος της χρήσης 2016. 

8) Η γνώμη 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.


