ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
( βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν 2190/20,όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Ν.3873/2010)

Διάταξη και περίληψη
Παρ. 1

Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια της
πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε.
(β) Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής
εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτέλεσμα χρήσεως".
Δεν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β παρ.3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική
αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β παρ.4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς
αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν
ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
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Παρ. 2

Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους η οποία είναι
προσαυξημένη με την αξία προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες
από τον ιδρυτικό νόμο της εταιρείας αποσβέσεις. Τα γήπεδα και τα κτήρια αποτιμήθηκαν
στην τιμή κτήσεως πλέον την αναπροσαρμογή που ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.2065/92.
Η αναπροσαρμογή των γηπέδων, των κτιρίων και των αποσβέσεων έγινε σύμφωνα με τον
νόμο για πρώτη φορά το 1996, και ακολούθως πραγματοποιείται ανά τετραετία. Η τελευταία
αναπροσαρμογή πραγματοποιήθηκε στην χρήση 2012. Σύμφωνα με το νόμο Ν.4308/2014 ,
η αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων από 1 Ιανουαρίου 2015 καταργείται.
2. Προβλέψεις υποτίμησης
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε
ξένο νόμισμα (ΞΝ) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Στις 31/12/2014 δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.
(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή
ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 43 παρ 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής
των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων
και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
(στ) Άρθρο 43 παρ. 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση , με βάση ειδικό
νόμο , αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασμού « Διαφορές αναπροσαρμογής».
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ζ) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιζ : Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
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(η) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της
εύλογης.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Παρ. 3

Πάγιο Ενεργητικό και Έξοδα Εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε παρ.8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως).
Βλέπε Συνημμένη Κατάσταση. Σημειώνουμε ότι στην χρήση 2014 έγινε κοστολόγηση :
α) των Έργων Η/Μ στο αμαξοστάσιο του σταθμού Ελαιώνα
β) των Έργων Η/Μ του σταθμού και πάρκινγκ Αγίας Μαρίνας
γ) των δεκαεπτά συρμών .
Το συνολικό ποσό κοστολόγησης ανέρχεται σε € 327.405.491,46 το οποίο μεταφέρθηκε από το
λογαριασμό ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση στα κατ΄είδος πάγια.
(β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίστηκαν.
(δ) Άρθρο 43 παρ.3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
Βλέπε Συνημμένη Κατάσταση.
(ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που
προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος
της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων
στοιχείων.
Δεν υπήρξαν συναλλαγματικές διαφορές διότι τα δάνεια είναι σε ΕΥΡΩ.
(στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και
αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία
επιχειρήσεως (GOODWILL)".
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Παρ. 4.

Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-β': Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο
από 10%.
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Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα
ευθυνόμενος εταίρος.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε': Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Παρ.5.

Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α παρ.1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως
του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν υπάρχουν αποθέματα.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι:Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι
στους οποίους οφείλονται.
Δεν υπάρχουν.
Παρ. 6

Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
Κοινές μετοχές
Αριθμός
133.500.396

Ον. Αξία
29,35

Συν. Αξία
3.918.236.622,60

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Η κίνηση του μετοχικού κεφαλαίου το έτος 2014 είχε ως ακολούθως :
Αρ. Μετοχών
130.391.556

Υπόλοιπο 31/12/2013

Μετοχικό Κεφάλαιο
3.826.992.168,60

Αυξήσεις με έκδοση νέων μετοχών :
Απόφαση 45ης Έκτακτης Γ.Σ. της 08/05/2014
Απόφαση 46ης Έκτακτης Γ.Σ. της 11/12/2014
ης
Απόφαση 47 Έκτακτης Γ.Σ. της 15/12/2014
Σύνολο

892.675
648.873
1.567.292

26.200.011,25
19.044.422,55
46.000.020,20

133.500.396

3.918.236.622,60

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42 ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς
δικαιώματα.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
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Δεν αποκτήθηκαν.
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Παρ. 7

Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του
είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 1-ιζ παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού
των προβλέψεων αποζημίωσης του προσωπικού.
Δεν υπάρχουν άλλες εκτός από την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία, που υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται
στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και
οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων
εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Το έτος 2012 ξεκίνησε τακτικός έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2006 έως και
2009, ο οποίος είναι σε εξέλιξη, ενώ η χρήση 2010 παραμένει ανέλεγκτη. Λόγω του σημαντικού
ύψους συσσωρευμένων ζημιών, τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων δεν αναμένεται να
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της εταιρείας.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 η εταιρεία ελέγχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή με
βάση το άρθρο 82 του Ν.2238/1994 για την έκδοση των σχετικών φορολογικών πιστοποιητικών,
ενώ για τη χρήση 2014 ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δάνεια Τραπεζών
1. Βασικό Έργο Μετρό Αττικής
Η Εταιρεία έλαβε 3 δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους € 105.000.000
έκαστο, ήτοι σύνολο € 315.000.000. (Το πρώτο το 1992, με σημερινό επιτόκιο 3,079%, το
δεύτερο αρχές του 1995 με σημερινό επιτόκιο 1,931% και το τρίτο αρχές του 1998 με επιτόκιο
2,583%). Το ανεξόφλητο υπόλοιπο την 31/12/14 του πρώτου δανείου ανέρχεται στα
€ 17.500.000, του δευτέρου στα € 28.000.000 και του τρίτου στα € 38.500.000.
Επίσης, εντός του 1999 η εταιρεία συνήψε νέο δάνειο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ύψους € 320.000.000. Έναντι του ποσού αυτού € 120.000.000 αναλήφθηκαν εντός του 1999
και το υπόλοιπο των € 200.000.000 αναλήφθηκε το 2000. Το επιτόκιο για το συνολικό ποσό
των € 320.000.000 ανέρχεται σε 1,578% από 18.10.2014. Ανεξόφλητο υπόλοιπο στις 31/12/14
€ 177.777.777,76 (66.666.666,72 + 111.111.111,04).
Το Νοέμβριο του 2000 υπεγράφη νέα δανειακή σύμβαση με την ΕΤΕπ ύψους € 200.000.000 για
τις ανάγκες ολοκλήρωσης κατασκευής του Βασικού Έργου. Η ανάληψη του ποσού αυτού έγινε
το 2003. Το δάνειο έχει σημερινό επιτόκιο 2,769%. Ανεξόφλητο υπόλοιπο στις 31/12/14
€ 149.999.999,99.
Τα ανωτέρω δάνεια είναι εξοφλητέα σε 22 έως 25 έτη με περίοδο χάριτος 9 ή 10 έτη.
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2. Επεκτάσεις Μετρό Αττικής
H ETEπ είχε εγκρίνει χρηματοδότηση των νέων επεκτάσεων Μετρό Αττικής ύψους
€ 850.000.000.
Έναντι του ποσού αυτού υπεγράφησαν δανειακές συμβάσεις και έγιναν εκταμιεύσεις ως κάτωθι:
το Δεκέμβριο του 2003 υπεγράφη σύμβαση για δάνειο € 300.000.000 και εντός του 2004
ανελήφθησαν € 150.000.000 με σταθερό επιτόκιο 4.99%. Ανεξόφλητο υπόλοιπο στις 31/12/14 €
127.173.913,01. Στη συνέχεια έγινε ανάληψη ποσού € 100.000.000 τον Σεπτέμβριο του 2008 με
σταθερό επιτόκιο 4,73% με ανεξόφλητο υπόλοιπο στις 31/12/14 € 100.000.000.
Το υπόλοιπο ποσό του δανείου ήτοι € 50.000.000 ανελήφθη τον Δεκέμβριο του 2008 με
σταθερό επιτόκιο 4,379% και με ανεξόφλητο υπόλοιπο στις 31/12/14 € 50.000.000.
Τον Οκτώβριο του 2006 υπεγράφη άλλη μία σύμβαση για ποσό € 100.000.000, το οποίο
ανελήφθη τον Μάϊο του 2008 με σταθερό επιτόκιο 4,644% με ανεξόφλητο υπόλοιπο στις
31/12/14 € 100.000.000.
Τον Οκτώβριο του 2008 υπεγράφη σύμβαση ποσού € 300.000.000 από το οποίο ανελήφθησαν
€ 150.000.000 τον Φεβρουάριο 2009 με επιτόκιο 4,121% και € 150.000.000 τον Οκτώβριο 2009
με επιτόκιο 4,511%. Υπόλοιπο δανείου στις 31/12/14 € 300.000.000.
Τέλος, το υπόλοιπο των € 150.000.000 της εγκριθείσας πίστωσης των € 850.000.000 ανελήφθη
τον Νοέμβριο του 2010 με σταθερό επιτόκιο 3,35%, με υπόλοιπο δανείου στις 31/12/14
€ 150.000.000.
Για την κατασκευή του Μετρό στον Πειραιά η ΕΤΕπ είχε εγκρίνει πίστωση ποσού
€ 450.000.000. Τον Δεκέμβριο 2011 υπεγράφη δανειακή σύμβαση ύψους € 250.000.000, η
οποία εκταμιεύτηκε τον Ιούνιο 2013 με επιτόκιο 3,725%.Υπόλοιπο στις 31/12/14
€ 250.000.000.Τον Φεβρουάριο 2013 υπεγράφη δανειακή σύμβαση ύψους € 200.000.000 που
θα εκταμιευθεί με την πρόοδο των εργασιών.
Τα ανωτέρω δάνεια είναι εξοφλητέα σε 25 έως 30 έτη με 7ετή περίοδο χάριτος.
3. Βασικό Έργο Μετρό Θεσσαλονίκης
Για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης η ΕΤΕπ είχε εγκρίνει συνολική
πίστωση ύψους € 650.000.000.
Τον Οκτώβριο του 2005 υπεγράφη σύμβαση για δάνειο ύψους € 200.000.000. Μέρος του ποσού
της σύμβασης ήτοι € 100.000.000 ανελήφθησαν τον Μάϊο του 2008 με σταθερό επιτόκιο 4,671%
ενώ το υπόλοιπο ποσό € 100.000.000 ανελήφθη τον Οκτώβριο 2009 με σταθερό επιτόκιο
4,566 %. Υπόλοιπο Δανείων στις 31/12/14 € 200.000.000.
Τον Οκτώβριο 2008 υπεγράφη σύμβαση για δάνειο ύψους € 200.000.000 το οποίο ανελήφθη
τον Μάιο του 2010 με σταθερό επιτόκιο 4,055% με υπόλοιπο δανείου στις 31/12/14
€ 200.000.000.
Τον Ιούλιο 2009 υπεγράφη σύμβαση για δάνειο ύψους € 250.000.000 το οποίο ανελήφθη τον
Δεκέμβριο του 2012 και το οποίο ολοκληρώνει την εγκριθείσα πίστωση των € 650.000.000 με
σταθερό επιτόκιο 3,743%. Υπόλοιπο δανείου στις 31/12/14 € 250.000.000.
Τα ανωτέρω δάνεια είναι εξοφλητέα σε 30 έτη με 10ετή περίοδο χάριτος.
Τέλος, τον Μάρτιο 2013 εγκρίθηκε από την ΕΤΕπ πίστωση ύψους € 400.000.000 για τη
χρηματοδότηση του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά.
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Toν Σεπτέμβριο του 2014 υπεγράφη σύμβαση για ποσό € 200.000.000, το οποίο δεν έχει
ακόμη εκταμιευθεί.
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(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν

Παρ. 8

Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως
εισπρακτέα", “Έξοδα επόμενων χρήσεων” και "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα".
Α) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα:
- Δουλευμένοι τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων
- Διάφορα άλλα έσοδα (κυρίως ενοίκιο από Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης)

€
1.398.392,23
169.154,51
1.567.546,74

Β) Έξοδα επόμενων χρήσεων :
- Έξοδα επόμενων χρήσεων
- Προπληρωμένα ασφάλιστρα
- Προπληρωμένα έξοδα συντήρησης Η/Υ & λογισμικού
- Προμήθεια εγγύησης υπέρ Ελληνικού Δημοσίου

€
28.217,19
12.317,00
68.422,15
3.510.416,66
3.619.373,00

Γ) Έξοδα χρήσεως δουλευμένα :
-

Πρόβλεψη για πάγια παραδοθέντα και μη τιμολογηθέντα
Δουλευμένοι τόκοι Δανείων Ευρ.Τραπ.Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Διάφορα Άλλα Έξοδα (κυρίως πρόβλεψη ορκωτών ελεγκτών)
Πρόβλεψη για υπηρεσίες διαχείρισης και επιτήρησης επεκτάσεων
Ελληνικού, Χαϊδαρίου και Ανθούπολης (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.).

€
327.399,33
13.102.965,39
63.084,22
593.314,37
14.086.763,31

Η πρόβλεψη για πάγια παραδοθέντα αλλά μη τιμολογηθέντα μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2014
αφορά σε ηλεκτρομηχανολογικά της εταιρίας Faiveley.
Παρ. 9.

Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.
€
1) Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης
α. Καλής εκτέλεσης
β. Ανάληψης Κρατήσεων (ΕΡΓΑΣΙΑ + ΥΛΙΚΑ)
2) Εγγυητικές επιστολές προκαταβολών
3) Εγγυητικές επιστολές για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς
4) Δοθείσες εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων
τρίτων (ΔΕΗ & Δήμος Αθηναίων & Υπ. Οικον.)
5) Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων για τη λήψη δανείων
Σύνολο λογαριασμών εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
7) Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
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ΑCD/ASF/zk/ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ_2014_ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.doc/4/6/2015 8:11 AM

290.337.826,04
20.093.743,18
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(ανεκτέλεστο ποσό συμβάσεων):
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Παρ. 10

Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Βλέπε ανάλυση στην προηγούμενη παράγραφο 9.
Παρ. 11
(α)

Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Αμοιβές μελών Δ.Σ. & Διευθύνσεως Εταιρείας.

(β)

€ 89.438,90

Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

(γ)

Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη
διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12 Αποτελέσματα χρήσεως
(α)

Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές
αγορές.
1)

Έσοδα και κόστος ανακτήσιμων δαπανών.
Ορισμένες από τις δαπάνες που διενήργησε η εταιρεία αφορούσαν και τιμολογήθηκαν
σε τρίτους.
Το συνολικό ποσό των € 41.038,66 εμφανίζεται ισόποσα στα έσοδα και το κόστος
ανακτήσιμων δαπανών στα αποτελέσματα χρήσης.

2)

Πωλήσεις ανταλλακτικών € 971.591,33

3)

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ
Ενοίκιο από Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Διάφορα άλλα έσοδα

(β)

€
47.686,59
39.332,88
43.917,62
130.937,09

Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.
Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο
μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με
ημερομίσθιο.
(1)
(2)

Μέσος όρος διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού :
Αμοιβές και έξοδα διοικητικού (υπαλληλ.) προσωπικού

€
10.161.607,04

Μισθοί
ATTIKO METΡΟ Α.Ε.
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Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα

3.248.184,72

Σημειώνεται ότι δεν υπήρχε εργατοτεχνικό προσωπικό.
(γ)

Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή
των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα
ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ'
εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με
βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

(1)

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :
€
3.104,99
3.104,99

α) Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα

(2)

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:

α) Απόσβεση επιχορηγήσεων παγίων κτηθέντων μέχρι το 1997
(β)Καταπτώσεις εγγυήσεων ποινικών ρητρών
(γ) Διάφορα άλλα ανόργανα έσοδα

(δ)

€
7.968.799,00
490,06
354,05
7.969.643,11

Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων",
"Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων".
1)

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Το ποσό των € 269.408,43 αφορά
κυρίως την επιστροφή εξόδων κτήσεως
ακινητοποιήσεων από απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών Αγ.Βαρβάρας.

2)

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Το ποσό των € 51.918,00 αφορά χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις
προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης.

3)

αποζημίωσης

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Το ποσό των € 27.829,60 αφορά δαπάνη για αποζημίωση προσωπικού
αντίστοιχο έσοδο βλέπε ανωτέρω υποπερίπτωση 2.

(υπάρχει

Παρ.13 Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της
αρχής της πιστής εικόνας:
1)

Εγερθείσες Αξιώσεις
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, έστω και αν υπάρχει δυσμενές
αποτέλεσμα, οι αξιώσεις καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες του έργου.
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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 δικαστικές
υποθέσεις κατά την 31/12/2014, σύμφωνα με τη Νομική 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.

2)

Χρεώστες Διάφοροι
Το υπόλοιπο στις 31/12/2014 αναλύεται ως ακολούθως :
Επιστρεπτέος/Συμψηφιστέος ΦΠΑ παγίων
Ταμείο Παρακ. & Δανείων (από επιστροφές τιμήματος
απαλλοτριώσεων κυρίως ΟΣΕ )
Παρακρατηθέντες Φόροι Τόκων κλπ.
Διάφοροι Άλλοι Χρεώστες (κυρίως Ανοικτή Ασπίδα)

€
64.262.571,53
28.038.365,19
6.858.421,98
13.051.069,83
112.210.428,53

Οι παρακρατηθέντες φόροι τόκων περιλαμβάνουν και το ποσό των € 471.996,84 που αφορά το
ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στα σχηματισθέντα αποθεματικά από ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα
μέχρι και το 1997.
Τα ποσά αυτά θα μειώσουν τον φόρο που θα προκύψει σε περίπτωση που διανεμηθούν ή
κεφαλαιοποιηθούν.
Από τη χρήση 2002, μετά από αλλαγή στην φορολογική νομοθεσία, το παρακρατηθέν ποσό σε
περίπτωση ζημιών επιστρέφεται.
Στο λογαριασμό «Διάφοροι Χρεώστες» περιλαμβάνεται το ποσό των € 12.062.056,82 που οφείλεται
στην ακύρωση της πράξης καταλογισμού του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με
το μηχάνημα της Ανοικτής Ασπίδας.
Κατά την διάρκεια της χρήσης εισπράχθηκε ΦΠΑ
€ 76.234.289,07.

3)

επενδυτικών αγαθών ποσό ύψους

Διαχείριση Ταμειακών Διαθεσίμων

Κατόπιν πρόσκλησης του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με το έγγραφο του
υπ΄αριθμ.πρωτ. 387/25.02.2015 συνήλθε η 48η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας της 26ης Μαρτίου 2015 και αποφάσισε το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων και την τοποθέτησή τους
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.11 του Ν.2469/1997 όπως ισχύει, σε βραχυπρόθεσμες
πράξεις διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας (Repos).
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Η Εταιρεία ανταποκρινόμενη στην ανωτέρω πρόσκληση αλλά και σε εφαρμογή του Ν.4323/2015
(ΦΕΚ-43/27.04.2015) μετέφερε στον λογαριασμό της στην ΤτΕ ποσά ύψους € 320 εκατ. τα οποία
μπορεί να αποδεσμεύει/εκταμιεύει σταδιακά για την κάλυψη των υποχρεώσεών της με
προειδοποίηση δύο (2) εργάσιμων ημερών.

4)

Χρηματοδότηση

Mε την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3920/2011, η ΑΜ στερείται προσωρινά εσόδων από
εμπορική δραστηριότητα ή από παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση του
συστήματος Μετρό και, προς το σκοπό κάλυψης της υστέρησης χρηματοδότησης, η εταιρεία είχε
προτείνει να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο Ν. 3920/2011 ώστε να προκύπτουν έσοδα από
την παροχή υπηρεσιών για την προαναφερόμενη χρήση και εκμετάλλευση του συστήματος Μετρό
Αττικής από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. όπως ίσχυε προ της εφαρμογής του νόμου.

Παράλληλα είναι σε

εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παροχής των σχετικών υπηρεσιών μεταξύ των δύο
μερών. Συνεπώς η λειτουργία της ΑΜ βασίζεται προς το παρόν εξολοκλήρου στην χρηματοδότηση
της από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Ειδικότερα τα υπό υλοποίηση έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΑΜ) συγχρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων (Ε.Π.). Μετά την ένταξή
τους σε Ε.Π. εγγράφονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με το σύνολο του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού (επιλέξιμου, μη επιλέξιμου – κοινοτική συμμετοχή και εθνικοί πόροι).
Με τις καταβολές των ποσών από το ΠΔΕ πραγματοποιείται αντίστοιχη ισόποση αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Οι χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ προς την Εταιρεία εμφάνιζαν κατά το παρελθόν και συνεχίζουν να
εμφανίζουν χρονική υστέρηση και υπολείπονται της συνολικής δαπάνης που έχει καταβάλει μέχρι
σήμερα η Εταιρεία για την υλοποίηση των έργων της. Η προσωρινή υστέρηση χρηματοδότησης του
ΠΔΕ καλύπτεται από μακροπρόθεσμα δάνεια που λαμβάνει η Εταιρεία από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου στα πλαίσια του

προγράμματος χρηματοδότησης των έργων της.
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Παρ.14 Αμοιβές νομίμων ελεγκτών
Άρθρο 43α παρ. 1-κ: Αμοιβές νομίμων ελεγκτών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος
ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων λογαριασμών.
Οι αμοιβές των νομίμων ελεγκτών , για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως
2014, είναι σύμφωνες με τις κατώτατες αμοιβές, όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του
ΣΟΕΛ.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Χρήστος Τσίτουρας

Δημήτριος Γρίβας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

______________________
Αντώνιος Δουσμανόπουλος

Αικατερίνη Φουσέκη

Βεβαιούται ότι το ανωτέρω Προσάρτημα που αποτελείται από δεκατρείς (13)
σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με
ημερομηνία 3 Ιουνίου 2015.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής –Λογιστής

Παναγιώτης Ι. Κ. Παπάζογλου
ΑΜ ΣΟΕΛ : 16631
Χειμάρρας 8Β Μαρούσι
151 25, Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107
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Ενσώματες
Ακινητοποιήσεις
10.00
11.00
11.01
11.07
11.10
12.00
12.01
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Οικόπεδα
Σύνολο Οικοπέδων
Κτίρια
Σταθμοί-Σήραγγες
Διαρ.Γραφείων /Σταθμοί-Σήραγγες σε ακιν.τρίτων
Διαμορφώσεις Γηπέδων
Σύνολο Κτιρίων,Σταθμών,Διαρ.Γραφείων)
Μηχανήματα
Κοντέινερ-Στέγαστρα κλπ
Εργαλεία-Γεωλογ.Οργανα
Μηχαν/κα Οργανα
Λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός Σταθμών
Σύνολο Τεχν.Εγκατ/σεων & Εργαλείων
Λοιπά επιβατικά
Φορτηγά
Σιδηροδρομικά Οχήματα
Λοιπά Μέσα
Σύνολο Μεταφορικών Μέσων
Έπιπλα
Σκεύη
Μηχανές Γραφείου
Η/Υ & Περιφερειακά
Μέσα Αποθήκευσης
Επιστημονικά όργανα
Εξοπλισμός Τηλεπικ/νιων
Λοιπός εξοπλισμός (Σημείωση Νο 1)
Σύνολο Επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμού
Β' φάση Επεκτ./Κατεχάκη-Μαρούσι
Γραμμή 2/Ανθούπολη-Ίλιον
Β' φάση Επεκτ./Άγ.Δημήτριος-Ελληνικό
Β' φάση Επεκτ./Αιγάλεω-Χαϊδάρι
Β' φάση Επεκτ./Πανεπιστήμιο-Γαλάτσι
Β' φάση Επεκτ./Χαϊδάρι-Πειραιάς
Έργα εκτέλ.Μετρό Θεσ/κης
Μετρό Θεσ/κης Επεκτάσεις
Μετρό Θεσ/κης επέκταση Καλαμαριά
Επέκταση Έυοσμος
Προβολή Έργων Μετρό
Δυτική επέκταση ΤΡΑΜ
Εργα υπό εκτέλεση-Βασικό Εργο
Σύμβουλοι Έργου
Έργα υπό εκτέλεση-Σταυρός
Έργα υπό εκτέλεση/Σεπόλια-Ανθούπολη
Έργα υπό εκτέλεση-Ηλιούπολη
Έργα υπό εκτέλεση-Αιγάλεω
Η/Μ Β' φάσης επεκτάσεων Αθήνας
Έργα υπό εκτέλεση- Ηλεκτρ/κα
Έργα υπό εκτέλεση-Τροχαίο Υλικό
Σταθμοί Μετεπιβίβασης
Πεζοδρόμηση Πανεπιστημίου
Δαπάνες διαχ.προς επιμερ.
Προκαταβολές κτησεως παγίων στοιχείων
Προκαταβολή σε Προμηθευτές
Παραγγελίες πάγιων στοιχείων (GEN 023/09)
Σύνολο Ακιν/σεων υπό Εκτέλεση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤ.ΑΚΙΝΗΤΟΠ/ΣΕΩΝ
Ασώματες Ακινητοποιήσεις &
Εξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως
Πρότυπα
Έξοδα ίδρυσης και πρώτης Εγκατάστασης
Εξοδα Κτήσης Παγίων
Λογισμικό Η/Υ
Ιστοσελίδες
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤ.ΑΚΙΝΗΤΟΠ/ΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤ.& ΑΣΩΜΑΤ.ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ
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Αξία Κτήσεως
31/12/2013

Προσθήκες
2014

231.375.112,54
231.375.112,54
190.495.817,00
207.047.096,85
2.330.686.904,69
0,00
2.728.229.818,54
227.839.794,43
94.202.173,93
114.242,87
265.029,68
115.112.738,92
437.533.979,83
488.608,56
189.309,62
498.768.673,39
18.017,82
499.464.609,39
738.377,30
10.146,15
75.267,46
3.062.084,73
10.724,34
76.236,20
4.156.140,30
6.952.702,74
15.081.679,22
0,00
32.763,04
41.450.607,58
39.065.936,93
5.360.463,43
188.913.548,41
487.948.961,58
2.766.131,11
33.327.832,03
0,00
1.366.195,46
3.899.359,04
0,00
0,00
1.710.367,31
2.482.908,67
197.764,41
0,00
83.890,23
121.361.102,10
4.067.702,41
11.110.290,32
490,32
15.749.701,50
0,00
1.962.832,16
1.439.400,60
964.298.248,64
4.875.983.448,16

5.330.464,50
5.330.464,50
58.046,07

0,00
2.113.668,33
848.536,11
134.209,53
61.667.830,80
44.309.532,60
0,00
3.862.511,02
13.882,05
0,00
3.908.922,60
454.998,22
2.145,00
672.922,70
530.436,47
0,00
1.647,40
0,00
1.323.034,22
0,00
339.926,65
0,00
15.498.572,29
0,00
-457.194,57
-1.439.400,60
133.786.180,82
139.192.785,05

0,00
0,00
2.657.316,44
6.350.525,32
0,00
9.007.841,76
4.884.991.289,92

11.760,00
22.060,06
150.504,29
215.592,37
11.000,00
410.916,72
139.603.701,77

Κοστ/γηση
Ανακ/ταξη

Πωλήσεις
2014

Καταστροφές
Δωρεές& Λοιπά
2014
1.225.653,26
1.225.653,26

0,00
49.915,22
33.831.383,17
7.045.426,04

0,00

59.269,67

40.926.724,43
32.067.112,68
1.366.437,60

0,00
992.438,19

210.480,40

6.076,82
6.076,82

104.967.081,24
138.400.631,52

992.438,19

0,00

0,00

1.223,60

210.480,40

145.985.022,37

Σύνολο στις
31/12/2014
235.479.923,78
235.479.923,78
190.603.778,29
240.878.480,02
2.337.523.073,93
0,00
2.769.005.332,24
258.914.468,92
95.568.611,53
114.242,87
265.029,68
220.085.896,98
574.948.249,98
488.608,56
189.309,62
644.753.695,76
18.017,82
645.449.631,76
744.628,85
10.146,15
75.267,46
3.183.736,87
10.724,34
76.236,20
4.518.176,67
8.256.910,47
16.875.827,01
0,00
32.763,04
243.687,61
125.295,58
5.522.559,06
160.146.236,40
541.666.534,95
2.766.131,11
37.666.363,31
15.403,91
20.582,69
9.340.954,46
0,00
2.618,56
-47.164,21
64.146,16
0,00
187,40
0,00
93.013,83
0,00
11.513.466,35
520,20
0,00
0,00
1.505.637,59
0,00
770.678.938,00
5.012.437.902,77

Αποσβέσεις
31/12/2013

Αποσβέσεις
Χρήσης
01/01-31/12/2014

56.359.652,24
7.549.716,82
2.916.139,04
0,00
8.130,36
7.828.122,95
18.302.109,17
15.459,40
15.791,57
23.224.566,66
1.045,08
23.256.862,71
14.884,83
0,00
0,00
120.542,45
0,00
0,00
296.655,86
192.284,23
624.367,37

5.143,80
992.438,18

3.752,49

0,00
28.738.970,98
33.964.355,41
452.662.737,43
0,00
515.366.063,82
77.663.915,48
36.391.153,04
114.241,55
70.504,66
52.342.315,01
166.582.129,74
486.149,11
135.505,84
258.859.794,35
17.926,66
259.499.375,96
703.999,28
10.145,06
75.266,96
2.521.372,97
10.724,22
76.236,04
2.675.991,97
3.312.687,11
9.386.423,61

0,00
1.001.185,97

0,00
950.833.993,13

235.479.923,78
235.479.923,78
161.864.807,31
206.914.124,61
1.884.860.336,50
0,00
2.253.639.268,42
181.250.553,44
59.177.458,49
1,32
194.525,02
167.743.581,97
408.366.120,24
2.459,45
53.803,78
385.893.901,41
91,16
385.950.255,80
40.629,57
1,09
0,50
662.363,90
0,12
0,16
1.842.184,70
4.944.223,36
7.489.403,40
0,00
32.763,04
243.687,61
125.295,58
5.522.559,06
160.146.236,40
541.666.534,95
2.766.131,11
37.666.363,31
15.403,91
20.582,69
9.340.954,46
0,00
2.618,56
-47.164,21
64.146,16
0,00
187,40
0,00
93.013,83
0,00
11.513.466,35
520,20
0,00
0,00
1.505.637,59
0,00
770.678.938,00
4.061.603.909,64

-4.995,30

11.759,99
22.060,06
2.805.985,12
6.302.118,68
10.999,99
9.152.923,84
959.986.916,97

0,01
0,00
1.835,61
563.928,25
0,01
565.763,88
4.062.169.673,52

0,00

8.201,78

117.202,89

3.752,53

2.217,06
10.793,24

362.036,37
1.301.990,67
1.787.107,08

3.752,53

0,00

0,00
996.190,72

0,00
1.436.133,66

0,00
853.292.187,61

0,00
98.542.991,49

0,00
996.190,72

11.760,00
0,00
22.060,06
0,00
2.807.820,73
2.657.313,45
6.076,82
6.866.046,93
6.203.509,40
11.000,00
0,00
6.076,82
9.718.687,72
8.860.822,85
1.442.210,48 5.022.156.590,49 862.153.010,46

11.759,99
22.060,06
148.671,67
93.613,98
10.999,99
287.105,69
98.830.097,18

306.006,06
306.006,06
0,00
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Αναπόσβεστη Αξία
31/12/2014

0,00
3.977.191,68
5.180.117,78
47.202.342,78

145.985.022,37
5.877,15

-327.405.491,46
-306.006,06

Σύνολο
Αποσβέσεων
31/12/2014

0,00
24.761.779,30
28.784.237,63
405.465.538,45
0,00
459.011.555,38
71.106.636,84
33.475.014,00
114.241,55
62.374,30
44.514.043,56
149.272.310,25
470.689,71
119.714,27
235.635.227,69
16.881,58
236.242.513,25
689.114,45
10.145,06
75.266,96
2.404.583,01
10.724,22
76.236,04
2.379.336,11
3.120.402,88
8.765.808,73

0,00
374,40

-43.320.588,30
-39.789.177,46
27.886,10
-90.435.142,81
9.408.040,77
0,00
476.020,26
1.521,86
-1.345.612,77
1.532.672,82
-454.998,22
473,56
-2.430.454,22
-2.949.198,98
-197.764,41
-1.460,00
-83.890,23
-122.591.122,49
-4.067.702,41
63.249,38
29,88
-31.248.273,79

Μειώσεις
Αποσβέσεων

0,00

5.143,80

-148,50
992.289,68

0,00

3.752,49

-4.995,30
996.190,67

