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

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 
 
 

 
1. Eξέλιξη δραστηριοτήτων και κύρια γεγονότα της χρήσης 2007. 
 
 
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.  
 
 
Κύρια γεγονότα της χρήσης 2007 για την Εταιρεία είναι τα ακόλουθα: 
 
� Η εταιρεία συστάθηκε την 22η ∆εκεµβρίου 2006 και η χρήση 2007 είναι η πρώτη 

υπερδωδεκάµηνη εταιρική χρήση.  
 
� Οι αρχικοί µέτοχοι της εταιρείας ήταν η Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ ΑΕ, η Παντεχνική ΑΕ και η 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Στις 13.12.2007 εγκρίθηκε µε την υπ’ 
αριθµό Κ2 – 17791 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης η συγχώνευση µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, και συγκεκριµένα µε απορρόφηση της 
δεύτερης από την πρώτη, µε Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της απορροφώµενης την 31.08.2007.  

 
� Η συγχώνευση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70 και   

72-77 κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1-5 ν.2166/1993 και τους όρους και 
συµφωνίες που περιλήφθησαν στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης που υπεγράφη την 
05.11.2007 και εγκρίθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ στις 10.12.2007. 
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� Στις 14 ∆εκεµβρίου 2007, ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσχισης του κλάδου συµµετοχών (κατ’ 

άρθρο 9 παρ. 6 ν.3522/2006) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και εισφοράς προς και 
αναδοχής του από τη θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (πρώην ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ) δια της καταχωρήσεως, κατά την αυτή ηµεροµηνία, από τη Νοµαρχία Αθηνών 
(Ανατολικός Τοµέας) στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. 

 
� Κατόπιν τούτου η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ κατέχει το 86,67% της Μωρέας ΑΕ η οποία αποτελεί 

θυγατρική για τον Όµιλο της ΕΛΤΕΒ και κατ’ επέκταση θα ενοποιείται πλήρως από αυτόν. 
     
� Το Μετοχικό Κεφάλαιο αναλύεται ως κάτωθι: 

  
        Μετοχικό Κεφάλαιο Μωρέα Α.Ε.   

 
  

 

                                                                      
METOXOI 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Ποσοστό 
% 

1 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ    6.939.300        86,67% 

2 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ   1.067.300       13,33% 

  Σύνολο   8.006.600     100,00% 
 
 
 

2. Οικονοµικές Καταστάσεις  
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει την τιµή να θέσει υπόψη σας όλα τα έγγραφα των 
Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της πρώτης υπερδωδεκάµηνης Εταιρικής Χρήσης (22/12/2006 
– 31/12/2007), ήτοι τον Ισολογισµό, την Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, την 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταµειακών Ροών και τις γνωστοποιήσεις 
που συνοδεύουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2007. 
 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(∆ΛΠ) και διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 

 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί µε βάση τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20, 
εµφανίζουν δε µε απόλυτη σαφήνεια την πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της 
χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρίας κατά την 31.12.2007. 

 
 
3. Αποτελέσµατα 2007 και Προοπτικές 
 
 
Τα αποτελέσµατα για το έτος 2007 και οι προοπτικές για το µέλλον συνοψίζονται στα εξής: 
 
Η χρήση 2007 εντάσσεται στην Περίοδο Πρόδροµων Εργασιών, λόγω µη καθορισµού της 
Ηµεροµηνίας Έναρξης Παραχώρησης µέχρι 31/12/2007, στην οποία, σύµφωνα µε τη Σύµβαση 
Παραχώρησης, το ∆ηµόσιο δικαιούταν να ζητήσει από την εταιρεία να προβεί σε Κατασκευές 
Περιόδου Τ1, όπως ενδεικτικά µελέτες και έρευνες σχετικές µε το Έργο.  
 
∆εν υπάρχουν έσοδα χρήσης από την κύρια δραστηριότητα. 



 4 

  
Συντάσσει κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως σύµφωνα µε την οποία προκύπτουν ζηµίες  προ 
φόρων ευρώ  456.950 και ευρώ 320.712 µετά φόρων.  Οι ζηµίες οφείλονται κυρίως στις δαπάνες 
που έχουν γίνει από την εταιρεία και αφορούν την λειτουργία του αυτοκινητόδροµου.  Επίσης κατά 
την αποτίµηση των υποχρεώσεων της 31ης ∆εκεµβρίου προέκυψαν πιστωτικές συναλλαγµατικές 
διαφορές ύψους ευρώ 3.586. 
 
 
Oι απαιτήσεις της εταιρείας καταγράφονται ως εξής: 
 
   31-∆εκ-07  

Λοιπές Απαιτήσεις   5.548.128  

Σύνολο   5.548.128  

     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   7.706  

Κυκλοφορούν ενεργητικό   5.540.422  

   5.548.128  

 
Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις»  ποσού ευρώ 534.726 περιλαµβάνει ποσό ευρώ 490.241 που 
προέρχεται από απαίτηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ευρώ 5.020.667 από «Έξοδα εποµένων 
χρήσεων» και ευρώ 26.538 από «Προκαταβολές προµηθευτών/πιστωτών». 
 
Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 
 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εµπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 
 
  31-∆εκ-07   
Προµηθευτές 
Προµηθευτές-Συνδεδεµένα µέρη 
  

519.219 
1.197.546  

∆εδουλευµένα έξοδα  933.646  
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ 
τέλη  45.125  
Λοιπές υποχρεώσεις  58.128  
Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη  387.344  
Σύνολο  3.141.007  
    
Βραχυπρόθεσµες  3.141.007  
Σύνολο  3.141.007  

 

 
Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 58.128 περιλαµβάνει ποσό ευρώ 12.554 από 
«Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες», ευρώ 2.567 από «Λοιπούς Πιστωτές» και  ευρώ 43.007 από 
«∆ικαιούχους αµοιβών από παροχή υπηρεσίας». 

 
Η  εταιρεία δεν σχηµάτισε προβλέψεις για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση του 2007.  
 
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 7.597.888, ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα ανέρχονται 
στο ποσό των ευρώ 956.844 τα οποία περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως.  
 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο  5.595 

Καταθέσεις όψεως  951.249 

Σύνολο  956.844 

 
Οι προοπτικές για το µέλλον παρουσιάζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες. Με την Ηµεροµηνία Έναρξης 
Παραχώρησης, η οποία δόθηκε στις αρχές του 2008, έγινε από την εταιρεία η παραλαβή των 
υφιστάµενων σταθµών διοδίων που λειτουργούν στις περιοχές Νεστάνη του Νοµού Αρκαδίας και 
Σπαθοβούνι του Νοµού Τριπόλεως, οι οποίοι µέχρι τώρα λειτουργούσαν από την εταιρεία ΤΕΟ ΑΕ. 
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4. Κίνδυνοι και  δείκτες αποδοτικότητας 
 
 
Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους 
αγοράς. 

 
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. 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. Για τη διαχείριση του κινδύνου 

ρευστότητας, η εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του και ενεργεί κατάλληλα 
ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα.  
 
Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα είναι 
ελάχιστες οι οποίες κυρίως προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών τεχνικών συµβούλων αναφορικά 
µε το τεχνικό έργο. 
 
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη των σηµαντικότερων αριθµοδεικτών. 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ                                                             
 

 
Κλειόµενη 
χρήση 

Α. ∆είκτης Γενικής ρευστότητας  
 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 
 

3,26 

Β. ∆είκτης Ειδικής ρευστότητας  
 
∆ιαθέσιµα 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

 
 
 

0,30 

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

 
 

14.69 

 
 

5. Γεγονότα µετά τις 31.12.2007 
  
 
Την 3η Μαρτίου 2008 έγινε η Έναρξη Παραχώρησης για την εταιρεία και την 18η Μαρτίου έγινε η 
έναρξη λειτουργίας  του αυτοκινητόδροµου λειτουργώντας τους υφιστάµενους σταθµούς διοδίων που 
βρίσκονται στη Νεστάνη του Νοµού Αρκαδίας  και Σπαθοβούνι του Νοµού Τριπόλεως.   
  
Οι σταθµοί διοδίων της Νεστάνης και Σπαθοβουνίου αποτελούν για τον Μωρέα Α.Ε. υποκαταστήµατα 
και ανέρχονται σε  τρία µαζί µε το Κεντρικό Υποκατάστηµα που έχει έδρα στην Αθήνα. 
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Η Αττική Οδός  ΑΕ και η Εταιρεία λειτουργίας Αττικές ∆ιαδροµές ΑΕ ξεκινούν από την 1η Απριλίου 
2008 µια νέα συνεργασία µε την «ΜΩΡΕΑΣ Ανώνυµη Εταιρεία Παραχώρησης του Αυτοκινητόδροµου 
Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη», η οποία συνίσταται σε: Παρέχεται η 
ευχέρεια στους  Συνδροµητές της Αττικής Οδού να διέρχονται από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των 
Σταθµών ∆ιοδίων του αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη  
(εφεξής ο «Αυτοκινητόδροµος ΚΤΚ»), χρησιµοποιώντας την ηλεκτρονική τους συσκευή e-PASS, µε 
χρέωση του συνδροµητικού λογαριασµού που τηρούν στην Αττική Οδό Α.Ε. Η αξία των διελεύσεων  
από τις ηλεκτρονικές διελεύσεις  θα αποδίδεται στον ΜΩΡΕΑ ΑΕ µηνιαίως από την Αττική Οδό Α.Ε. 
   
Ουδέν  άλλο σηµαντικό γεγονός συνέβη από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2007 µέχρι 
σήµερα. 
 
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 2007 
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, 30 Απριλίου 2008 

 
 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
 
 

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

 
 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2008 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 
 
 

∆ηµήτριος Σούρµπης 
ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 

 
 
 
ΠράϊςγουώτερχάουςΚούπερς 
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Λεωφ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113 

 


