ATTIKO METΡΟ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014
Χρήση 23η-Διαχείριση 1.1.2014-31.12.2014
Αριθμός ΜΑΕ 24623/01/Β/91/105(95)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1060001000
( Σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστάσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητoποιήσεις
2.Παραχωρήσεις και δικ/ματα βιομ.ιδιοκτησίας
ΙΙ.Ενσώματες ακινητoποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα & τεχνικές εγκ/σεις
5.Μεταφορικά Μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων(Γ I+ΙΙ)

Ποσά κλειομένης χρήσεως 01/01-31/12/2014
€
€
€
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
0,00
0,00
9.706.927,72
9.141.163,85
565.763,87
9.706.927,72
9.141.163,85
565.763,87

A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
Μετοχές 133.500.396 των € 29,35 εκάστη .
147.018,91 1. Καταβλημένο
147.018,91 2. Οφειλόμενο

9.007.841,76
9.007.841,76

8.860.822,85
8.860.822,85

0,00

0,00

0,00

11.760,00

11.759,99

235.479.923,78
2.769.005.332,24
574.948.249,98
645.449.631,76
16.875.827,01

0,00
515.366.063,82
166.582.129,74
259.499.375,96
9.386.423,61

235.479.923,78
231.375.112,54
2.253.639.268,42 2.728.229.818,54
408.366.120,24
437.533.979,83
385.950.255,80
499.464.609,39
7.489.403,40
15.081.679,22

0,00
459.011.555,38
149.272.310,25
236.242.513,25
8.765.808,73

231.375.112,54
2.269.218.263,16
288.261.669,58
263.222.096,14
6.315.870,49

770.678.938,00
5.012.449.662,77

0,00
950.845.753,12

770.678.938,00
964.298.248,64
4.061.603.909,65 4.875.983.448,16

0,00
853.292.187,61

964.298.248,64
4.022.691.260,55

III.Συμ/χές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακρoπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓI+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

0,01

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013
€
€
€
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

264.957,33
264.957,33
4.061.868.866,98

447.278,29
447.278,29
4.023.138.538,84

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομένης χρήσεως
01/01-31/12/2014
€

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/12/2013
€

3.918.236.622,60
0,00
3.918.236.622,60

3.826.992.168,60
0,00
3.826.992.168,60

327.613.285,52
327.613.285,52

335.582.084,52
335.582.084,52

2.443.811,47
11.706.246,88
3.747.734,60
15.780.548,35

2.443.811,47
11.706.246,88
32.243.027,66
15.780.548,35

33.678.341,30

62.173.634,36

(1.789.156.114,89)
2.490.372.134,53

(1.649.112.708,14)
2.575.635.179,34

4.360.416,00
4.360.416,00

5.468.832,83
5.468.832,83

2.079.280.193,76
37.370,00

2.138.951.690,74
0,00

2.079.317.563,76

2.138.951.690,74

9.247.305,56
2.380.323,47
37.514,94
59.671.497,00
57.251,82

6.864.882,96
531.502,09
438.563,76
56.410.628,04
33.258,65

71.393.892,79

64.278.835,50

2.150.711.456,55

2.203.230.526,24

0,00
14.086.763,31

0,00
16.274.512,53

ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
4.Εκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
5α.Αποθεμ. δωρεάν παραχωρηθέντων από το Δημόσιο γηπέδων

V.Αποτελέσματα εις νέον
Ζημία εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙIΙ+ΑΙV+AV)
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔYΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

ΙΙ Απαιτήσεις
1.Πελάτες
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων

146.151,59
0,00
39.684.777,57
112.210.428,53
3.100,33

168.613,96
0,00
38.448.529,52
163.726.721,28
5.708,22

152.044.458,02

202.349.572,98

3.453,75
439.861.308,03
439.864.761,78
591.909.219,80

3.723,85
569.248.776,84
569.252.500,69
771.602.073,67

III.Χρεόγραφα
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπραγμάτων ασφαλειών
3.Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια τραπεζών
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές (κυρίως ανάδοχοι)
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
11.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Εσοδα επομένων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

3.619.373,00
1.567.546,74
5.186.919,74

3.599.726,70
2.121.692,82
5.721.419,52

4.659.530.770,39

4.800.609.050,94

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+Δ)

14.086.763,31
4.659.530.770,39

16.274.512,53
4.800.609.050,94

2.470.605.593,98
1.403.422.868,13

2.580.347.888,37
1.498.447.949,76

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπραγμάτων ασφαλειών
3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

2.470.605.593,98
1.403.422.868,13

2.580.347.888,37
1.498.447.949,76

3.874.028.462,11

4.078.795.838,13

3.874.028.462,11

4.078.795.838,13

Σημειώσεις :
1: Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.
2: Είναι σε εξέλιξη τακτικός έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2006-2009, ενώ η χρήση 2010 παραμένει ανέλεγκτη. Κατά συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Οι χρήσεις 2011 έως και 2013 ελέ
Ν.2238/1994 που αναφέρεται στην έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, ενώ για τη χρήση 2014 ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 της Έκθεσης Διαχείρισης, τα υπό υλοποίηση έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΑΜ) συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων (Ε.Π.), μέσω του ετήσιου Προγράμ
Οι χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ προς την Εταιρεία εμφάνιζαν κατά το παρελθόν και εξακολουθούν να εμφανίζουν χρονική υστέρηση και υπολείπονται της δαπάνης που έχει καταβάλει μέχρι σήμερα η Εταιρεία για την υλοποίηση των έργων της. Η προσωρινή υστέρηση χρηματοδό
λαμβάνει η Εταιρεία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Επίσης, με την εφαρμογή του Ν.3920/2011, η ΑΜ στερείται προσωρινά εσόδων από εμπορική δραστηριότητα και από παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή, χρήση και εκμετάλλευση του συστήματος Μετρό Αττικής. Η εταιρεία είχε προτείνει να γίνει τροποποίηση του νόμου
χρήσης και εκμετάλλευσης του συστήματος μετρό, όπως ίσχυε και προ της εφαρμογής του. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παροχής των σχετικών υπηρεσιών μεταξύ των δύο μερών.
4: Η κατάσταση ταμειακών ροών καταρτίσθηκε με την έμμεσο μέθοδο.

5: Έχουν εγερθεί αγωγές από τρίτους συνολικού ποσού € 24 εκατ. Η τελική έκβαση των εκκρεμών αυτών υποθέσεων δεν αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικό ποσό επιβάρυνσης για την εταιρεία, γεγονός που απορρέει και από τις μέχρι σήμερα εκδικαζόμενες υποθέσεις. Σημειώνουμε επίσης, ότι στις πλείστες των περιπτώσεων, έ
και αν υπάρχει δυσμενές αποτέλεσμα, οι αξιώσεις καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες του έργου.
Με βάση το άρθρο 25Α του Ν.3614/2007, όπως ισχύει, οι Ανάδοχοι των Έργων αιτήθηκαν την επίλυση ενός μεγάλου αριθμού διαφωνιών τους με την διαδικασία της Διαιτησίας που είναι σε εξέλιξη. Για τις αξιώσεις αυτές όπως και για τις άλλες αξιώσεις και εκκρεμείς
Υπηρεσία είναι αβέβαιη η έκβασή τους και αδύνατος ο υπολογισμός του οικονομικού τους αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε ποσό προκύψει από την έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των έργων στο ΠΔΕ.

KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/2014
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά κλειομένης χρήσεως
01/01-31/12/2014
€
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις):
Πωλήσεις ανταλλακτικών & αχρήστου υλικού

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/12/2013
€

971.591,33

Πλέον: Έσοδα ανακτήσιμων δαπανών
Μείον:
- Kόστος πωλήσεων ανταλλακτικών & αχρήστου υλικού

41.038,66

190.232,82

971.591,33

- Κόστος ανακτήσιμων δαπανών
- Αποσβέσεις
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:1. Aλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

41.038,66
98.779.816,68

Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
(α)Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
(β)Άλλα Διοικητικά έξοδα
(γ)Αποσβέσεις
Μερικά αποτελέσματα-κέρδη (ζημίες) εκμεταλλεύσεως

2.632.722,21

190.232,82
84.253.447,91

99.792.446,67
(98.779.816,68)
130.937,09

120.200,03
128.833,90
93.111,31

(894.165,60)
(97.754.713,99)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2014
86.886.170,12
(84.253.447,91)
42.919,13 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:

22.907.159,77

22.907.159,77

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0,00
99.911.336,96

99.911.336,96

Μείον :

Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (ζημίες)
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
MEION:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Mείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ/κό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως

(77.004.177,19)

18.406.100,44

18.406.100,44

0,00
96.536.547,14

96.536.547,14

(174.758.891,18)

7.969.643,11
10.648,73
269.408,43
51.918,00
3.104,99
0,00
27.829,60
0,00

8.301.618,27

9.502.779,28
81,29
16.806,54
69.484,80

30.934,59

8.498,24
0,00
427.593,22
0,00

8.270.683,68
(166.488.207,50)

98.830.097,18
(98.830.097,18)

(7.968.799,00)
2.490.372.134,53

(7.968.799,00)
2.575.635.179,34

84.346.559,22
0,00

(84.346.559,22)

(166.488.207,50)

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/12/2013
€

(166.488.207,50)

(153.530.060,27)

Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών
από λειτουργικές δραστηριότητες:
342.145,24 Αποσβέσεις ενσώματων & ασώματων ακινητοποιήσεων
(84.552.674,02) Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων

98.830.097,18
(7.968.799,00)

84.346.559,22
(7.968.799,00)

(10.648,73)
(1.108.416,83)
0,00
77.004.177,19

(81,29)
50.715,23
(1.028.813,28)
78.130.446,70

258.202,31

(32,69)

51.021.935,70
1.666.439,11
52.946.577,12

101.437.251,05
(17.200.835,10)
84.236.383,26

(99.911.336,96)
(2.050.492,31)
(49.015.252,15)

(96.536.547,14)
(1.105.054,75)
(13.405.218,63)

0,00
(138.150.842,51)
37.370,00
22.907.159,77

0,00
(191.904.130,39)
0,00
19.434.913,72

(115.206.312,74)

(172.469.216,66)

91.244.454,00
0,00
(56.410.628,02)

271.000.055,20
0,00
(56.410.628,03)

Κέρδη από πώληση παγίων
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Συναλλαγματικά κέρδη από SWAP
Χρηματοοικονομικές δαπάνες μείον τόκοι πιστωτικοί

(78.130.446,70)

Λειτουργικές ταμειακές ροές προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(162.683.120,72) Μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση απαιτήσεων από πελάτες & λοιπούς εισπρακτέους λογαριασμούς
Αύξηση (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση
Τόκοι και προμήθειες δανείων πληρωθέντες
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
Σύνολο

9.589.151,91

436.091,46

Ποσά κλειομένης χρήσεως
01/01-31/12/2014
€

(84.210.528,78) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

ΠΛΕΟΝ:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μεταφορά στο αποτέλεσμα αποσβέσεων που αντιστοιχούν σε επιχορηγηθέντα πάγια
Ιδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/12/2013
2.467.239.038,16
(153.530.060,27)
2.313.708.977,89
271.000.055,20
(1.105.054,75)

2.442.489,39

(98.648.879,59)
(1.056.498,83)
112.052,73
50.280,50

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

2.442.489,39
1.012.629,99

Ιδια Κεφάλαια έναρξης χρήσεως
Ζημίες της χρήσεως προ φόρων

Ποσά κλειομένης χρήσεως
01/01-31/12/2014
2.575.635.179,34
(166.488.207,50)
2.409.146.971,84
91.244.454,00
(2.050.492,31)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση της επένδυσης σε θυγατρικές
9.153.060,45 Αγορά ενσώματων & ασώματων ακινητοποιήσεων
(153.530.060,27) Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εισπραχθέντες τόκοι & συν/κες διαφορές από SWAP
0,00 Σύνολο
(153.530.060,27)

Ποσά κλειομένης χρήσεως
01/01-31/12/2014
€

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/12/2013
€

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Προϊόν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Kαταθέσεις Μετόχων
Καταβολή κεφαλαίου δανείων

(153.530.060,27) Είσπραξη από αναληφθέντα δάνεια

(166.488.207,50)

Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημία) προηγουμένων χρήσεων

(1.649.112.708,14)

(1.494.477.593,12) Σύνολο

Aποθεματικά άρθρου 72 Ν.4172/2013
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον

(1.815.600.915,64)
28.495.293,06
(2.050.492,31)
(1.789.156.114,89)

(1.648.007.653,39)
- Καθαρή αύξηση(μείωση) σε ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
(1.105.054,75) Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως
(1.649.112.708,14) Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως

0,00

250.000.000,00

34.833.825,98

464.589.427,17

(129.387.738,91)
569.252.500,69
439.864.761,78

278.714.991,88
290.537.508,81
569.252.500,69

Αθήνα, 30/04/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 079822

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΓΡΙΒΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 479639

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χ.ΔΟΥΣΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. AΗ 610107

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΦΟΥΣΕΚΗ
ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ: 20905 Α΄ ΤΑΞΗ

EKΘEΣH ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης 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 της Διοίκησης 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σ
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 τω
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 αποτελεσματικότ
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.
Γνώμη
α
Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνί
έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θεμάτων
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στο συμπέρασμά μας, εφιστούμε την προσοχή σας :
Στη Σημείωση 13.4 του προσαρτήματος, στην οποία αναφέρεται ότι : (α) η Εταιρεία στερείται προσωρινά εσόδων από εμπορική δραστηριότητα ή από παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση του συστήματος Μετρό και (β) η λειτουργία της Εταιρείας βασ
Στη Σημείωση 13.1 του προσαρτήματος στην οποία αναφέρεται ότι έχουν ασκηθεί κατά της Εταιρείας αγωγές από τρίτους συνολικού ποσού € 24 εκατ., καθώς επίσης και ότι Ανάδοχοι των Έργων έχουν αιτηθεί την επίλυση ενός μεγάλου αριθμού διαφωνιών τους με τη διαδικασία της Διαιτησίας, που είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας η έκβαση των εν λόγω αξιώσεων είναι αβέβαιη.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα.
Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς επιφύλαξη με έμφαση θεμάτων στο πιστοποιητικό του με ημερομηνία 30 Μαΐου 2014 επί των ετα
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015
Αττικής.
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

____________________________
Παναγιώτης Ι. Κ. Παπάζογλου
ΑΜ ΣΟΕΛ : 16631
Χειμάρρας 8Β Μαρούσι
151 25, Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107

ATTIKO METΡΟ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014
Χρήση 23η-Διαχείριση 1.1.2014-31.12.2014
Αριθμός ΜΑΕ 24623/01/Β/91/105(95)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1060001000
( Σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστάσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητoποιήσεις
2.Παραχωρήσεις και δικ/ματα βιομ.ιδιοκτησίας
ΙΙ.Ενσώματες ακινητoποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα & τεχνικές εγκ/σεις
5.Μεταφορικά Μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων(Γ I+ΙΙ)

Ποσά κλειομένης χρήσεως 01/01-31/12/2014
€
€
€
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
0,00
0,00
9.706.927,72
9.141.163,85
565.763,87
9.706.927,72
9.141.163,85
565.763,87

A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
Μετοχές 133.500.396 των € 29,35 εκάστη .
147.018,91 1. Καταβλημένο
147.018,91 2. Οφειλόμενο

9.007.841,76
9.007.841,76

8.860.822,85
8.860.822,85

0,00

0,00

0,00

11.760,00

11.759,99

235.479.923,78
2.769.005.332,24
574.948.249,98
645.449.631,76
16.875.827,01

0,00
515.366.063,82
166.582.129,74
259.499.375,96
9.386.423,61

235.479.923,78
231.375.112,54
2.253.639.268,42 2.728.229.818,54
408.366.120,24
437.533.979,83
385.950.255,80
499.464.609,39
7.489.403,40
15.081.679,22

0,00
459.011.555,38
149.272.310,25
236.242.513,25
8.765.808,73

231.375.112,54
2.269.218.263,16
288.261.669,58
263.222.096,14
6.315.870,49

770.678.938,00
5.012.449.662,77

0,00
950.845.753,12

770.678.938,00
964.298.248,64
4.061.603.909,65 4.875.983.448,16

0,00
853.292.187,61

964.298.248,64
4.022.691.260,55

III.Συμ/χές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακρoπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓI+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

0,01

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013
€
€
€
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

264.957,33
264.957,33
4.061.868.866,98

447.278,29
447.278,29
4.023.138.538,84

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομένης χρήσεως
01/01-31/12/2014
€

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/12/2013
€

3.918.236.622,60
0,00
3.918.236.622,60

3.826.992.168,60
0,00
3.826.992.168,60

327.613.285,52
327.613.285,52

335.582.084,52
335.582.084,52

2.443.811,47
11.706.246,88
3.747.734,60
15.780.548,35

2.443.811,47
11.706.246,88
32.243.027,66
15.780.548,35

33.678.341,30

62.173.634,36

(1.789.156.114,89)
2.490.372.134,53

(1.649.112.708,14)
2.575.635.179,34

4.360.416,00
4.360.416,00

5.468.832,83
5.468.832,83

2.079.280.193,76
37.370,00

2.138.951.690,74
0,00

2.079.317.563,76

2.138.951.690,74

9.247.305,56
2.380.323,47
37.514,94
59.671.497,00
57.251,82

6.864.882,96
531.502,09
438.563,76
56.410.628,04
33.258,65

71.393.892,79

64.278.835,50

2.150.711.456,55

2.203.230.526,24

0,00
14.086.763,31

0,00
16.274.512,53

ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
4.Εκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
5α.Αποθεμ. δωρεάν παραχωρηθέντων από το Δημόσιο γηπέδων

V.Αποτελέσματα εις νέον
Ζημία εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙIΙ+ΑΙV+AV)
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔYΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

ΙΙ Απαιτήσεις
1.Πελάτες
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων

146.151,59
0,00
39.684.777,57
112.210.428,53
3.100,33

168.613,96
0,00
38.448.529,52
163.726.721,28
5.708,22

152.044.458,02

202.349.572,98

3.453,75
439.861.308,03
439.864.761,78
591.909.219,80

3.723,85
569.248.776,84
569.252.500,69
771.602.073,67

III.Χρεόγραφα
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπραγμάτων ασφαλειών
3.Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια τραπεζών
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές (κυρίως ανάδοχοι)
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
11.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Εσοδα επομένων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

3.619.373,00
1.567.546,74
5.186.919,74

3.599.726,70
2.121.692,82
5.721.419,52

4.659.530.770,39

4.800.609.050,94

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+Δ)

14.086.763,31
4.659.530.770,39

16.274.512,53
4.800.609.050,94

2.470.605.593,98
1.403.422.868,13

2.580.347.888,37
1.498.447.949,76

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπραγμάτων ασφαλειών
3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

2.470.605.593,98
1.403.422.868,13

2.580.347.888,37
1.498.447.949,76

3.874.028.462,11

4.078.795.838,13

3.874.028.462,11

4.078.795.838,13

Σημειώσεις :
1: Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.
2: Είναι σε εξέλιξη τακτικός έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2006-2009, ενώ η χρήση 2010 παραμένει ανέλεγκτη. Κατά συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Οι χρήσεις 2011 έως και 2013 ελέ
Ν.2238/1994 που αναφέρεται στην έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, ενώ για τη χρήση 2014 ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 της Έκθεσης Διαχείρισης, τα υπό υλοποίηση έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΑΜ) συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων (Ε.Π.), μέσω του ετήσιου Προγράμ
Οι χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ προς την Εταιρεία εμφάνιζαν κατά το παρελθόν και εξακολουθούν να εμφανίζουν χρονική υστέρηση και υπολείπονται της δαπάνης που έχει καταβάλει μέχρι σήμερα η Εταιρεία για την υλοποίηση των έργων της. Η προσωρινή υστέρηση χρηματοδό
λαμβάνει η Εταιρεία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Επίσης, με την εφαρμογή του Ν.3920/2011, η ΑΜ στερείται προσωρινά εσόδων από εμπορική δραστηριότητα και από παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή, χρήση και εκμετάλλευση του συστήματος Μετρό Αττικής. Η εταιρεία είχε προτείνει να γίνει τροποποίηση του νόμου
χρήσης και εκμετάλλευσης του συστήματος μετρό, όπως ίσχυε και προ της εφαρμογής του. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παροχής των σχετικών υπηρεσιών μεταξύ των δύο μερών.
4: Η κατάσταση ταμειακών ροών καταρτίσθηκε με την έμμεσο μέθοδο.

5: Έχουν εγερθεί αγωγές από τρίτους συνολικού ποσού € 24 εκατ. Η τελική έκβαση των εκκρεμών αυτών υποθέσεων δεν αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικό ποσό επιβάρυνσης για την εταιρεία, γεγονός που απορρέει και από τις μέχρι σήμερα εκδικαζόμενες υποθέσεις. Σημειώνουμε επίσης, ότι στις πλείστες των περιπτώσεων, έ
και αν υπάρχει δυσμενές αποτέλεσμα, οι αξιώσεις καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες του έργου.
Με βάση το άρθρο 25Α του Ν.3614/2007, όπως ισχύει, οι Ανάδοχοι των Έργων αιτήθηκαν την επίλυση ενός μεγάλου αριθμού διαφωνιών τους με την διαδικασία της Διαιτησίας που είναι σε εξέλιξη. Για τις αξιώσεις αυτές όπως και για τις άλλες αξιώσεις και εκκρεμείς
Υπηρεσία είναι αβέβαιη η έκβασή τους και αδύνατος ο υπολογισμός του οικονομικού τους αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε ποσό προκύψει από την έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των έργων στο ΠΔΕ.

KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/2014
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά κλειομένης χρήσεως
01/01-31/12/2014
€
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις):
Πωλήσεις ανταλλακτικών & αχρήστου υλικού

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/12/2013
€

971.591,33

Πλέον: Έσοδα ανακτήσιμων δαπανών
Μείον:
- Kόστος πωλήσεων ανταλλακτικών & αχρήστου υλικού

41.038,66

190.232,82

971.591,33

- Κόστος ανακτήσιμων δαπανών
- Αποσβέσεις
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:1. Aλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

41.038,66
98.779.816,68

Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
(α)Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
(β)Άλλα Διοικητικά έξοδα
(γ)Αποσβέσεις
Μερικά αποτελέσματα-κέρδη (ζημίες) εκμεταλλεύσεως

2.632.722,21

190.232,82
84.253.447,91

99.792.446,67
(98.779.816,68)
130.937,09

120.200,03
128.833,90
93.111,31

(894.165,60)
(97.754.713,99)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2014
86.886.170,12
(84.253.447,91)
42.919,13 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:

22.907.159,77

22.907.159,77

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0,00
99.911.336,96

99.911.336,96

Μείον :

Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (ζημίες)
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
MEION:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Mείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ/κό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως

(77.004.177,19)

18.406.100,44

18.406.100,44

0,00
96.536.547,14

96.536.547,14

(174.758.891,18)

7.969.643,11
10.648,73
269.408,43
51.918,00
3.104,99
0,00
27.829,60
0,00

8.301.618,27

9.502.779,28
81,29
16.806,54
69.484,80

30.934,59

8.498,24
0,00
427.593,22
0,00

8.270.683,68
(166.488.207,50)

98.830.097,18
(98.830.097,18)

(7.968.799,00)
2.490.372.134,53

(7.968.799,00)
2.575.635.179,34

84.346.559,22
0,00

(84.346.559,22)

(166.488.207,50)

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/12/2013
€

(166.488.207,50)

(153.530.060,27)

Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών
από λειτουργικές δραστηριότητες:
342.145,24 Αποσβέσεις ενσώματων & ασώματων ακινητοποιήσεων
(84.552.674,02) Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων

98.830.097,18
(7.968.799,00)

84.346.559,22
(7.968.799,00)

(10.648,73)
(1.108.416,83)
0,00
77.004.177,19

(81,29)
50.715,23
(1.028.813,28)
78.130.446,70

258.202,31

(32,69)

51.021.935,70
1.666.439,11
52.946.577,12

101.437.251,05
(17.200.835,10)
84.236.383,26

(99.911.336,96)
(2.050.492,31)
(49.015.252,15)

(96.536.547,14)
(1.105.054,75)
(13.405.218,63)

0,00
(138.150.842,51)
37.370,00
22.907.159,77

0,00
(191.904.130,39)
0,00
19.434.913,72

(115.206.312,74)

(172.469.216,66)

91.244.454,00
0,00
(56.410.628,02)

271.000.055,20
0,00
(56.410.628,03)

Κέρδη από πώληση παγίων
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Συναλλαγματικά κέρδη από SWAP
Χρηματοοικονομικές δαπάνες μείον τόκοι πιστωτικοί

(78.130.446,70)

Λειτουργικές ταμειακές ροές προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(162.683.120,72) Μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση απαιτήσεων από πελάτες & λοιπούς εισπρακτέους λογαριασμούς
Αύξηση (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση
Τόκοι και προμήθειες δανείων πληρωθέντες
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
Σύνολο

9.589.151,91

436.091,46

Ποσά κλειομένης χρήσεως
01/01-31/12/2014
€

(84.210.528,78) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

ΠΛΕΟΝ:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μεταφορά στο αποτέλεσμα αποσβέσεων που αντιστοιχούν σε επιχορηγηθέντα πάγια
Ιδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/12/2013
2.467.239.038,16
(153.530.060,27)
2.313.708.977,89
271.000.055,20
(1.105.054,75)

2.442.489,39

(98.648.879,59)
(1.056.498,83)
112.052,73
50.280,50

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

2.442.489,39
1.012.629,99

Ιδια Κεφάλαια έναρξης χρήσεως
Ζημίες της χρήσεως προ φόρων

Ποσά κλειομένης χρήσεως
01/01-31/12/2014
2.575.635.179,34
(166.488.207,50)
2.409.146.971,84
91.244.454,00
(2.050.492,31)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση της επένδυσης σε θυγατρικές
9.153.060,45 Αγορά ενσώματων & ασώματων ακινητοποιήσεων
(153.530.060,27) Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εισπραχθέντες τόκοι & συν/κες διαφορές από SWAP
0,00 Σύνολο
(153.530.060,27)

Ποσά κλειομένης χρήσεως
01/01-31/12/2014
€

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/12/2013
€

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Προϊόν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Kαταθέσεις Μετόχων
Καταβολή κεφαλαίου δανείων

(153.530.060,27) Είσπραξη από αναληφθέντα δάνεια

(166.488.207,50)

Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημία) προηγουμένων χρήσεων

(1.649.112.708,14)

(1.494.477.593,12) Σύνολο

Aποθεματικά άρθρου 72 Ν.4172/2013
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον

(1.815.600.915,64)
28.495.293,06
(2.050.492,31)
(1.789.156.114,89)

(1.648.007.653,39)
- Καθαρή αύξηση(μείωση) σε ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
(1.105.054,75) Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως
(1.649.112.708,14) Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως

0,00

250.000.000,00

34.833.825,98

464.589.427,17

(129.387.738,91)
569.252.500,69
439.864.761,78

278.714.991,88
290.537.508,81
569.252.500,69

Αθήνα, 30/04/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 079822

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΓΡΙΒΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 479639

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χ.ΔΟΥΣΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. AΗ 610107

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΦΟΥΣΕΚΗ
ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ: 20905 Α΄ ΤΑΞΗ

EKΘEΣH ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης 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 της Διοίκησης 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σ
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 τω
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 αποτελεσματικότ
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.
Γνώμη
α
Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνί
έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θεμάτων
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στο συμπέρασμά μας, εφιστούμε την προσοχή σας :
Στη Σημείωση 13.4 του προσαρτήματος, στην οποία αναφέρεται ότι : (α) η Εταιρεία στερείται προσωρινά εσόδων από εμπορική δραστηριότητα ή από παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση του συστήματος Μετρό και (β) η λειτουργία της Εταιρείας βασ
Στη Σημείωση 13.1 του προσαρτήματος στην οποία αναφέρεται ότι έχουν ασκηθεί κατά της Εταιρείας αγωγές από τρίτους συνολικού ποσού € 24 εκατ., καθώς επίσης και ότι Ανάδοχοι των Έργων έχουν αιτηθεί την επίλυση ενός μεγάλου αριθμού διαφωνιών τους με τη διαδικασία της Διαιτησίας, που είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας η έκβαση των εν λόγω αξιώσεων είναι αβέβαιη.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα.
Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς επιφύλαξη με έμφαση θεμάτων στο πιστοποιητικό του με ημερομηνία 30 Μαΐου 2014 επί των ετα
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015
Αττικής.
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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