
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως 11.235.361,33 11.235.361,33 0,00 11.235.361,33 11.235.361,33 0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 42.318.214,37 30.595.021,04 11.723.193,33 31.549.501,15 18.871.827,67 12.677.673,48
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 5.949.109,38 5.949.109,38 0,00 5.949.109,38 5.949.109,38 0,00

59.502.685,08 47.779.491,75 11.723.193,33 48.733.971,86 36.056.298,38 12.677.673,48
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 731.840,27 378.629,87 353.210,40 716.034,87 322.530,42 393.504,45
4. Μηχανήµατα-Τεχν. εγκ/σεις 

& λοιπός Μηχαν/κός εξοπλ. 69.569,90 52.931,75 16.638,15 60.664,75 39.167,89 21.496,86
5. Μεταφορικά µέσα 4.644.190,09 3.181.979,52 1.462.210,57 4.126.503,09 2.760.583,96 1.365.919,13
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5.329.761,86 3.743.712,22 1.586.049,64 4.137.538,95 3.114.174,61 1.023.364,34
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

και προκαταβολές 683.435.551,91 443.833.019,00 239.602.532,91 456.613.481,85 279.843.085,64 176.770.396,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων 694.210.914,03 451.190.272,36 243.020.641,67 465.654.223,51 286.079.542,52 179.574.680,99

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ AΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 147.855,61 8.990.041,46

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού  (Γ.ΙΙ + Γ.ΙΙΙ) 243.168.497,28 188.564.722,45
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
4. Πρώτες και βοηθ. Ύλες-Αναλ. Υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 313.611,31 463.537,45

313.611,31 463.537,45

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Πελάτες 1.547.064,86 826.053,22

Μείον : Προβλέψεις (979.568,68) 567.496,18 (612.826,42) 213.226,80
8. ∆εσµευµένοι λογ/µοί καταθέσεων 2.457.786,52 3.010,70

10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 5.317.641,17 5.288.941,37
Μείον : Προβλέψεις (4.950.886,00) 366.755,17 (4.950.886,00) 338.055,37

11. Χρεώστες διάφοροι 53.176.821,66 87.311.625,33
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 8.125,08 11.428,67

56.576.984,61 87.877.346,87

IV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
1. Ταµείο 728.845,64 1.640.486,38
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 200.560.588,91 96.669.084,80

201.289.434,55 98.309.571,18

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆.Ι + ∆.ΙΙ+∆.ΙV) 258.180.030,47 186.650.455,50

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 464.933,87 532.141,84
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 71.933,33 0,00

536.867,20 532.141,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( B+Γ+∆+E) 513.608.588,27 388.424.993,27
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 17,00 17,00
2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων 

και εµπράγµατων ασφαλειών 245.919.246,34 245.539.535,57
3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 28.202.687,90 18.731.031,65

274.121.951,24 264.270.584,22

Aξία Aναποσβ. Aξία Aναποσβ.
κτήσεως Aποσβέσεις αξία κτήσεως Aποσβέσεις αξία

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούµενης χρήσης (αναµορφωµένα) 2013

EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOO Ποσά κλειόµενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούµενης χρήσης (αναµορφωµένα) 2013

A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. MετοχικόKεφάλαιο 

1. Καταβληµένο (75.000.000 ονοµαστικές 
µετοχές των ΕΥΡΩ 1,00 εκάστη) 75.000.000,00 75.000.000,00

III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων-∆ωρεές παγίων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου 
ενεργητικού (Ν.3555/2007) 417.609.772,17 253.512.771,40
Μείον: οι µεταφερθείσες 
στα Αποτελέσµατα Χρήσεως (229.156.429,29) (147.217.191,06) 

188.453.342,88 106.295.580,34
IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων

Αφορολόγητο αποθεµατικό χρηµατοδοτικής 
συµβολής ∆ηµοσίου Ν.3555/2007 άρθρο 36.1.2 229.156.429,29 147.217.191,06

V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο (130.151.089,58) 26.497.684,92
Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων (60.272.939,31) (86.770.624,23)

(190.424.028,89) (60.272.939,31)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+ΑIV+ΑV) 302.185.743,28 268.239.832,09

B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία 410.884,00 368.741,80
2. Λοιπές προβλέψεις 149.056,86 95.613,05

559.940,86 464.354,85
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Οµολογιακά ∆άνεια 48.700.000,00 48.700.000,00
4. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

προς συνδεδεµένες επιχ. 65.120.392,41 60.904.970,57
113.820.392,41 109.604.970,57

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Προµηθευτές 17.169.559,92 4.019.615,86
3. Τράπεζες-Λογ. βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 40.899.995,00 0,00
4. Προκαταβολές Πελατών 1.070.506,36 914.539,95
5. Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη 1.406.836,94 621.880,63
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 298.587,78 316.678,37
8. Υποχρεώσεις προς συνδεµένες 

επιχειρήσεις 894.367,14 0,00
11. Πιστωτές διάφοροι 159.504,16 160.856,53

61.899.357,30 6.033.571,34

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ.I + Γ.II) 175.719.749,71 115.638.541,91

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 35.143.154,42 4.082.264,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+∆) 513.608.588,27 388.424.993,27
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 17,00 17,00
2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων 

και εµπράγµατων ασφαλειών 245.919.246,34 245.539.535,57
3. Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 28.202.687,90 18.731.031,65

274.121.951,24 264.270.584,22

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 72.665.901,72 55.553.139,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων (19.398.461,58) (19.641.957,89)
Μικτό κέρδος εκµεταλλεύσεως 53.267.440,14 35.911.181,11
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 50.074,86 42.163,57
Σύνολο 53.317.515,00 35.953.344,68
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.188.486,37) (10.459.095,12)
Μερικά Κέρδη εκµεταλλεύσεως 48.129.028,63 25.494.249,56
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 764.547,92 1.936,72
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (3.298.461,90) (2.533.913,98) (13.425.444,02) (13.423.507,30) 
Ολικά κέρδη εκµεταλλεύσεως 45.595.114,65 12.070.742,26

ΙΙ.Πλέον:   Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 19.519,00 95.023.818,47
2. Έκτακτα κέρδη 112.726,29 0,00
3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 65.955,46 9.130,46
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 168.978,33 35.424,43

Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (77.149,51) (269.317,03)
2. Έκτακτες ζηµιές (32.116,82) (0,00)
3. Έξοδα προηγούµενης χρήσης (125.046,43) (11.492,38)
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (53.443,81) 79.422,51 (480.886,00) 94.306.677,95

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 45.674.537,16 106.377.420,21
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.124.193,44 1.096.294,07
Αποσβέσεις έργων υπό εκτέλεση Ν.3555/2007 αρ.36.1.7 175.825.626,74 79.879.735,28
Μείον : Απόσβεση Χρηµ/κης Συµβολής ∆ηµοσίου 

Ν3555/2007 αρ.36.1.7 (81.939.238,23) (71.504.788,19)
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (1.124.193,44) (93.886.388,50) (1.096.294,07) (8.374.947,09)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (48.211.851,34) 98.002.473,12

Καθαρά αποτελέσµατα κέρδη / (ζηµιές) χρήσης (48.211.851,34) 98.002.473,12
Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων (60.272.939,31) (86.770.624,23)
Σύνολο (108.484.790,65) 11.231.848,89

Η διάθεση των αποτελεσµάτων γίνεται ως εξής:
6. Αφορολόγητο αποθεµατικό χρηµατοδοτικής 

συµβολής ∆ηµοσίου Ν.3555/2007 άρθρο 36.1.2 81.939.238,23 71.504.788,19
Ζηµιά εις νέο (190.424.028,89) (60.272.939,31)
Σύνολο (108.484.790,65) 11.231.848,88

ΝΕΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 

8η εταιρική χρήση (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  -31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)   ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62001/01/Β/06/631 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 7349501000 (ποσά σε Ευρώ) 

ΠΠAAΘΘHHTTIIKKOO Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ. χρήσης 
χρήσης (αναµορφωµένα)

2014 2013

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥ ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΧΧΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΣΣ ΤΤΗΗΣΣ 3311ηηςς ∆∆ΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ 22001144 ((11..11..22001144--3311..1122..22001144))

Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ. χρήσης 
χρήσης (αναµορφωµένα)

2014 2013

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Α∆Τ : ΑΕ 080733

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ
Α.∆.Τ.: ΑΚ 837985

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. : Ξ 448367

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
Α.∆.Τ.: Χ 670038

ΕΚΘΕΣΗ EΛEΓXOY ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ OPKΩTOY EΛEΓKTH ΛOΓIΣTH

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας  «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», 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 λαµβανοµένων υπόψη και των ειδικών διατάξεων του Ν. 3555/2007 «Κύρωση σύµβασης παραχώρησης του έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας,
Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλλιακός(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές
διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν4219/11.12.2013 «Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων», 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 προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 έως και 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 να καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή
την ενδεχόµενη υποχρέωση.
Από τον έλεγχό µας δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της τυχόν απαιτούµενης πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008 έως και 2010.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» 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, λαµβανοµένων υπόψη και των ειδικών διατάξεων του Ν. 3555/2007 «Κύρωση σύµβασης
παραχώρησης του έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν4219/11.12.2013 «Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων
οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
Έµφαση θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στην παράγραφο 3β του προσαρτήµατος στην οποία αναλυτικά περιγράφεται ότι η Εταιρεία έχει διαµορφώσει τα «Καθαρά αποτελέσµατα Χρήσεως προ Φόρων» (ζηµίες) ποσού Ευρώ 48,2 εκατ. µε βάση
το άρθρο 36.1.7 της Σύµβασης παραχώρησης (Ν.3555/2007) διενεργώντας κατά την τρέχουσα χρήση αποσβέσεις στα κονδύλια των «Εξόδων Εγκατάστασης» καθώς και των «Ακινητοποιήσεων υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές»
σύµφωνα µε τις ευχέρειες που προβλέπονται από την παράγραφο 8 του άρθρου 26 του Ν. 2093/1992 ύψους Ευρώ 175,8 εκατ. και αντιστοίχως αντίστροφες αποσβέσεις επιχορηγήσεων ύψους Ευρώ 81,9 εκατ. Στην γνώµη µας δεν
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Άλλο θέµα
Oι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 (προ της αναµόρφωσης αυτών που περιγράφεται στη Σηµείωση της Εταιρείας επί του
Ισολογισµού), είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη µε επιφύλαξη την 29η Μαρτίου 2014 επί των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσεως, καθώς από τον έλεγχο δεν κατέστη
δυνατόν να αποκτήσουν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της τυχόν απαιτούµενης πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Περαιτέρω υπήρχαν δύο θέµατα έµφασης σχετικά
µε την διενέργεια αποσβέσεων στις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και τα έξοδα εγκατάστασης χρησιµοποιώντας τις ευχέρειες της σύµβασης παραχώρησης και του νόµου 2093/1992 καθώς και µε την αβέβαια έκβαση εκκρεµοδικιών
νοµικών υποθέσεων συνολικού ύψους Ευρώ 5,5 εκατ.
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.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2015
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ          ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΗΛΙΤΣΙ∆ΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 20411                         Α.Μ. ΣΟΕΛ: 22181

Σηµείωση: Ορισµένα κονδύλια που απεικονίζονται για την χρήση 2013 ως συγκριτικά, έχουν αναµορφωθεί σε σχέση µε τα δηµοσιευµένα της 31.12.2013 ως αποτέλεσµα του εντοπισµού και της διόρθωσης στην παρούσα χρήση,
υπερβαλλουσών αποσβέσεων που λογίσθηκαν κατά την προηγούµενη χρήση 2013, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 1(στ) του προσαρτήµατος.
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