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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 
 
 

 
Eξέλιξη δραστηριοτήτων και κύρια γεγονότα της χρήσης 2009. 
 
 
Η εταιρεία MΩΡΕΑΣ ΑΕ είναι η εταιρεία ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Αυτοκινητόδροµου 
Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη βάσει της Σύµβασης Παραχώρησης που 
κυρώθηκε µε τον Ν.3559/2007, και υπεγράφη µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εταιρείας, 
µε την οποία  της ανέθεσε το έργο «ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ» έναντι συµβατικού ανταλλάγµατος που συνίσταται 
στο αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης του Έργου Παραχώρησης, σε συνδυασµό µε καταβολή 
άλλων ανταλλαγµάτων  και συγκεκριµένα: 
 
Tο δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου συνίσταται στην παραχώρηση εκ µέρους του ∆ηµοσίου στον 
Παραχωρησιούχο  δίνοντας το δικαίωµα επιβολής και  είσπραξης για ίδιο λογαριασµό, ∆ιοδίων 
Τελών από τους Χρήστες του Έργου Παραχώρησης και του δικαιώµατος εµπορικής εκµετάλλευσης 
των υπαρχόντων και προς κατασκευή Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών οι οποίες αποβλέπουν 
αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των Χρηστών.   
 
Επίσης το Ελληνικό ∆ηµόσιο παραχωρεί στον Παραχωρησιούχο το αποκλειστικό δικαίωµα 
λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσης  του έργου τόσο του υφιστάµενου όσο και του προς 
κατασκευή. 
 
Η Περίοδος Παραχώρησης αρχίζει από την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης και λήγει την 
αντίστοιχη ηµεροµηνία µετά από τριάντα (30) χρόνια. Η συνολική διάρκεια της Περιόδου Μελετών-
Κατασκευών  προσµετράτε σε ηµερολογιακούς µήνες από την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης 
και ο Παραχωρησιούχος θα εκτελέσει και θα ολοκληρώσει τις Κατασκευές  εντός  πενήντα τεσσάρων 
(54) µηνών. 
 
Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και 
τα κεντρικά γραφεία της είναι στην Υψούντος 8, 22 100 Τρίπολη. 
 
Η κατασκευή του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ  αποτελεί ένα από τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα σύµπραξης δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα.  
 
Η εταιρεία συστάθηκε την 22η ∆εκεµβρίου 2006 και η χρήση 2009 είναι η τρίτη εταιρική χρήση. 
     
Η ΆΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ κατέχει το 86,67% της Μορέας ΑΕ η οποία αποτελεί θυγατρική για τον 
όµιλο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και κατ’επέκταση ενοποιείται πλήρως σε αυτόν. 
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� Το Μετοχικό Κεφάλαιο αναλύεται ως κάτωθι: 

  
        Μετοχικό Κεφάλαιο Μορέα Α.Ε.   

 
  

 

                                                                      
METOXOI 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Ποσοστό 
% 

1 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  43.335.000        86,67% 

2 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 6.665.000       13,33% 

  Σύνολο 50.000.000     100,00% 
 
 
 

Οικονοµικές Καταστάσεις  
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει την τιµή να θέσει υπόψη σας όλα τα έγγραφα των 
Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της τρίτης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2009 – 31/12/2009), ήτοι 
τον Ισολογισµό, την Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, την Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταµειακών Ροών και τις 
γνωστοποιήσεις που συνοδεύουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009. 
 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφορας (∆ΠΧΑ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(∆ΛΠ) και διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 
και τα ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 

 
Αποτελέσµατα 2009 
 
Τα αποτελέσµατα για το έτος 2009 και οι προοπτικές για το µέλλον συνοψίζονται στα εξής: 
 
Η χρήση 2009 εντάσσεται στην Κατασκευαστική Περίοδο.  
 
Τα έσοδα της χρήσης προέρχονται κυρίως από την εκµετάλλευση του αυτοκινητόδροµου, 
λειτουργικές µισθώσεις και από πιστωτικούς τόκους τραπεζών. 
 

Η εταιρεία εφάρµοσε από την 1η Ιανουαρίου 2009 τη διερµηνεία ∆ΕΕΧΑ 12  και επηρέασε το 
λογιστικό χειρισµό της Εταιρείας.  
 
Σύµφωνα µε την συνταχθείσα κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως προκύπτουν ζηµίες  προ φόρων 
ευρώ 1.832.834 και ευρώ 1.293.932 µετά φόρων (για το 2008 οι ζηµίες προ φόρων ήταν ευρώ 
5.282.303 και οι ζηµίες µετά φόρων ευρώ 4.075.568). 
 
 

Ίδια κεφάλαια 
 
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 6.756.434 έναντι ευρώ 6.393.220 της χρήσης 
2008.  
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Ταµειακές ροές 
 
Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2009 είναι € 7.789.955, ενώ 
για τη χρήση 2008 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές € 2.775.587. 

 
Σηµαντικοί δείκτες 
 
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη των σηµαντικότερων αριθµοδεικτών. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ                                                       
 

 
Κλειόµενη 
χρήση 

 
Προηγούµενη 

χρήση 

Α. ∆είκτης Γενικής ρευστότητας  
 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 
 

0,93 

 
 

5,01 

Β. ∆είκτης Ειδικής ρευστότητας  
 
∆ιαθέσιµα 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

0,17 
 

0,13 
 

Γ. ∆είκτης Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης  % 
 
Ίδια κεφάλαια 
Πάγιο ενεργητικό  
 

0,02 0,10 

 
 
Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 

Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους 
αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και  συναλλαγµατικό κίνδυνο. 
Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και ειδικότερα από την 
κεντρική ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία και 
διαµορφώνεται στα πλαίσια κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Οικονοµική 
∆ιεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις 
υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες 
και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη 
διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, καθώς και η 
βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τους επιχειρησιακούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η 
εταιρεία. Ενδεικτικά, η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας των αγορών των 
ανταλλακτικών  και υλικών, τα οποία προορίζονται για την κατασκευή και  λειτουργία  του 
αυτοκινητόδροµου. Οι υπηρεσίες της εταιρείας παρακολουθούν στενά τις τάσεις στις επιµέρους 
αγορές όπου αναπτύσσεται επιχειρηµατική δραστηριότητα και σχεδιάζουν ενέργειες για την άµεση 
και αποτελεσµατική προσαρµογή στα νέα δεδοµένα των επιµέρους αγορών. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι 
ώστε να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε επαρκή πιστοληπτική 
ικανότητα. Η εταιρεία έχει διαδικασίες ώστε να περιορίζει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από 
µεµονωµένα πιστωτικά ιδρύµατα.  
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(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις 
χρηµατοροές του και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα.  

(δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει τέτοιο κίνδυνο διότι οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα είναι ελάχιστες οι 
οποίες κυρίως προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών τεχνικών συµβούλων αναφορικά µε το 
τεχνικό έργο. 

(ε) Κίνδυνος επιτοκίου 

Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, η ∆ιοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί 
συστηµατικά και σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης 
σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σηµαντικοί.  

 
Σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών 
 
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς επίσης και τα 
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει 
από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

 
  31-∆εκ-09 31-∆εκ-08 
α) Έσοδα 8.943 1.053.307 
β) Έξοδα 227.858.990 91.793.510 
γ) Απαιτήσεις 85.735.952 115.643.786 
δ) Υποχρεώσεις 122.839.938 71.298.556 

 
 
Γεγονότα µετά τις 31.12.2009 
  
Κατά τη διάρκεια του Ά εξαµήνου του 2010 η εταιρεία εισέπραξε € 35.618.885 από επιστρεπτέο 
ΦΠΑ. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της Εταιρικής Χρήσης και της θητείας του, εργάσθηκε 
µε ζήλο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, υπόσχεται δε, ότι τις ίδιες και µεγαλύτερες 
προσπάθειες θα καταβάλλει και στο µέλλον. Τέλος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακαλεί τη γενική 
συνέλευση για την έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 
καθώς και για τη λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 
 
 
Τέλος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. ∆ηµήτριο 
Αθαν. Κούτρα, για τη δηµοσίευση του Ισολογισµού, όπως ο νόµος ορίζει. 
 

 
 
 

Τρίπολη, 24 Μαρτίου 2010 
 
 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
 

 
Λεωνίδας Μπόµπολας 
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Η παρούσα έκθεση που αποτελείται από έξι (6) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό 
ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία. 

 
 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2010 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 
 
 

Μάριος Ψάλτης 
ΑΜ ΣΟΕΛ 38081 

 
 
 

ΠράϊςγουώτερχάουςΚούπερς 
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Λεωφ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113 

 


