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ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31
εο

 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2017 

 

 
εκ. 31/12/2017 31/12/2016 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
   Ελζώκαηα πάγηα 
      Αθίλεηα 4.3 67.317,89 74.429,97 

   Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 4.3 69.936,21 82.643,65 

   Λνηπόο εμνπιηζκόο 4.3 375.345,61 510.110,24 

ύλνιν 
 

512.599,71 667.183,86 

Άπια πάγηα ζηνηρεία 
      Γέθπξα Ρίνπ-Αληηξίνπ 4.3 277.451.090,88 289.639.747,49 

   Λνηπά άπια 4.3 126.843,28 135.496,91 

ύλνιν 
 

277.577.934,16 289.775.244,40 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
      Λνηπά 
 

66.497,51 65.480,51 

ύλνιν 
 

66.497,51 65.480,51 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ 
 

278.157.031,38 290.507.908,77 

    Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
   Απνζέκαηα 
      Δκπνξεύκαηα 
 

9.579,48 6.538,58 

   Πξώηεο ύιεο θαη δηάθνξα πιηθά 
 

205.036,10 264.063,78 

ύλνιν 
 

214.615,58 270.602,36 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο 
      Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 
 

678.568,63 614.881,14 

   Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 
 

631,63 6.942,14 

   Λνηπέο απαηηήζεηο 
 

327.145,39 430.250,84 

   Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 4.5 743.566,50 747.091,21 

   Πξνπιεξσκέλα έμνδα 
 

69.362,64 122.874,87 

   Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 4.6 45.928.732,61 44.810.971,51 

ύλνιν 
 

47.748.007,40 46.733.011,71 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ 
 

47.962.622,98 47.003.614,07 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 
 

326.119.654,36 337.511.522,84 
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εκ. 31/12/2017 31/12/2016 

Καζαξή ζέζε 
   Καηαβιεκέλα θεθάιαηα 
      Κεθάιαην 4.7 65.220.000,00 65.220.000,00 

ύλνιν 
 

65.220.000,00 65.220.000,00 

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν 
      Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ 4.7 3.453.159,59 3.141.217,73 

   Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 4.7 10.814.024,24 24.514.024,24 

   Απνηειέζκαηα εηο λέν 
 

10.590.826,62 -8.419.483,08 

ύλνιν 
 

24.858.010,45 19.235.758,89 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο 
 

90.078.010,45 84.455.758,89 

    Πξνβιέςεηο 
      Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 4.10 217.142,94 204.099,14 

   Λνηπέο πξνβιέςεηο 4.10 4.110.371,47 4.358.843,37 

ύλνιν 
 

4.327.514,41 4.562.942,51 

    Τπνρξεώζεηο 
   Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
      Γάλεηα 4.11 207.360.000,00 225.840.000,00 

   Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 
 

4.678,59 4.678,59 

ύλνιν 
 

207.364.678,59 225.844.678,59 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
      Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ 4.11 18.480.000,00 17.430.000,00 

   Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 
 

557.912,29 640.734,43 

   Φόξνο εηζνδήκαηνο 
 

3.581.196,17 3.112.359,23 

   Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 
 

807.866,33 752.112,19 

   Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
 

83.209,06 70.898,29 

   Λνηπέο ππνρξεώζεηο 
 

615.878,04 389.091,94 

   Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 
 

223.389,02 252.946,77 

ύλνιν 
 

24.349.450,91 22.648.142,85 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 
 

231.714.129,50 248.492.821,44 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ  
 

326.119.654,36 337.511.522,84 
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01/01 -  01/01 -  

 
εκ. 31/12/2017 31/12/2016 

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) 4.12 41.717.919,29 37.535.619,25 

Κόζηνο πσιήζεσλ 
 

-23.591.898,72 -22.769.187,32 

Μηθηό απνηέιεζκα 
 

18.126.020,57 14.766.431,93 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 4.12 437.083,68 438.358,73 

  
18.563.104,25 15.204.790,66 

Έμνδα δηνίθεζεο 
 

-1.692.662,83 -1.675.143,11 

Έμνδα δηάζεζεο 
 

-325.016,13 -269.585,67 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 4.12 1.553,76 9.231,04 

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 4.12 -13.059,10 -4.880,23 

Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ 
 

16.533.919,95 13.264.412,69 

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 
 

113.064,40 75.870,38 

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
 

-4.325.729,43 -4.553.188,43 

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ 
 

12.321.254,92 8.787.094,64 

Φόξνη εηζνδήκαηνο 
 

-6.699.003,36 -3.770.298,15 

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 
 

5.622.251,56 5.016.796,49 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΩ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2017 

 

 
Κεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 
λόκσλ Αθνξνιόγεηα  Απνηειέζκαηα ύλνιν 

  

 θαη 
θαηαζηαηηθνύ Απνζεκαηηθά  εηο λέν 

 Τπόινηπν 
01/01/2016 65.220.000,00   3.141.217,73   21.922.656,53   -10.844.911,86   79.438.962,40   

      Απνηειέζκαηα 
πεξηόδνπ 0,00   0,00   0,00   5.016.796,49   5.016.796,49   
Δζσηεξηθέο 
κεηαθνξέο 0,00   0,00   2.591.367,71   -2.591.367,71   0,00   

      Τπόινηπν 
31/12/2016 65.220.000,00   3.141.217,73   24.514.024,24   -8.419.483,08   84.455.758,89   

      Απνηειέζκαηα 
πεξηόδνπ 0,00   0,00   0,00   5.622.251,56   5.622.251,56   
Δζσηεξηθέο 
κεηαθνξέο 0,00   311.941,86   -13.700.000,00   13.388.058,14   0,00   

      Τπόινηπν 
31/12/2017 65.220.000,00   3.453.159,59   10.814.024,24   10.590.826,62   90.078.010,45   
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΣΖ ΥΡΖΔΩ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2017 

 
1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Ζ «ΓΑΛΛΟ-ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΤΠΔΡΘΑΛΑΗΑ ΕΔΤΞΖ ΡΗΟΤ – ΑΝΣΗΡΡΗΟΤ ΑΔ» 

(ΓΔΦΤΡΑ ΑΔ ή ε «Δηαηξεία») ηδξύζεθε ηελ 12ε Γεθεκβξίνπ 1995. Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη 

ζηελ Διιάδα, επί ηεο Ρηδαξείνπ 2 & Μηθξάο Αζίαο ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο Σ.Κ. 15233. 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη αξηζκό Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ 2060801000 θαη ε  δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε αξρηθά 

ζηα ζαξάληα πέληε (45) έηε.  

 

Ζ θύξηα δξαζηεξηόηεηά ηεο είλαη ε Μειέηε, Υξεκαηνδόηεζε, Καηαζθεπή, Δθκεηάιιεπζε θαη 

πληήξεζε ηεο Γέθπξαο Ρίνπ – Αληηξξίνπ. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα 

βάζεη ηνπ Ν. 4308/2014.  ύκθσλα κε ην λόκν απηό, ε Δηαηξεία έρεη εληαρζεί ζηελ κεζαία θαηεγνξία. 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 1/1/2017 έσο 31/12/2017, εγθξίζεθαλ κε 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο 31 Ηνπιίνπ 2018 θαη ηεινύλ ππό ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηεο 

Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ. 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί κε ηελ παξαδνρή ηεο ζπλέρηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο  

Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ ηειεί ππό εθθαζάξηζε. 

2. YNEXΗΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 έρνπλ θαηαξηηζζεί ζύκθσλα 

κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (ΔΛΠ) θαη παξνπζηάδνπλ εύινγα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο. 

Γελ ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξείαο σο ζπλερηδόκελε 

δξαζηεξηόηεηα. 

3. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

Γεληθά 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ην ηζηνξηθό θόζηνο. 

 

εκεηώλεηαη πσο θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ησλ Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ, ε Δηαηξεία 

πηνζέηεζε ην ηζηνξηθό θόζηνο σο βάζε επηκέηξεζεο όισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

θαη έθαλε ρξήζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.4308/2014. πλεπώο ζεώξεζε ηηο ινγηζηηθέο 

αμίεο όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

θόζηνπο ηεο Γέθπξαο θαη ηνπ ππνινίπνπ ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ, σο ην ηεθκαξηό θόζηνο ησλ 

ζηνηρείσλ απηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ λόκνπ. Οπνηαδήπνηε αλαδξνκηθή πξνζαξκνγή ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη πξαθηηθά δπζρεξήο, θαζώο ε αξρηθή αλαγλώξηζή 

ηνπο άγεηαη ζε καθξηλή πεξίνδν ζην παξειζόλ. 

 

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηώλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ (εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά). 

 

 

 

3.1 Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία  
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Αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξώληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο 

θηήζεσο.  Σν θόζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα πεξηέιζεη έλα πεξηνπζηαθό 

ζηνηρείν ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθόκελε ρξήζε.  Δηδηθόηεξα, ζηα πάγηα 

πεξηιακβάλνληαη, κεηαμύ άιισλ: 

α)  Οη δαπάλεο βειηίσζεο παγίσλ. 

β)  Οη δαπάλεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο, κόλν όηαλ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκό ηνπ πεξηνπζηαθνύ 

ζηνηρείνπ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, νη ζρεηηθέο δαπάλεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν. 

3.2 Ηδηνπαξαγόκελα πάγηα ζηνηρεία  

Σν θόζηνο θηήζεο ελόο ηδηνπαξαγόκελνπ παγίνπ πεξηιακβάλεη: 

α)  ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ πνπ απαηηνύληαη γηα λα θζάζεη ην ζηνηρείν ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο γηα 

ηελ νπνία πξννξίδεηαη. 

β)  πεξηιακβάλεη ην θόζηνο πξώησλ πιώλ, αλαιώζηκσλ πιηθώλ, εξγαζίαο θαη άιιν θόζηνο πνπ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ελ ιόγσ πάγην ζηνηρείν θαη 

γ)  κηα εύινγε αλαινγία ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ εμόδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην ελ ιόγσ 

πάγην ζηνηρείν, ζην βαζκό πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο. 

Σν θόζηνο ηδηνπαξαγόκελνπ παγίνπ καθξάο πεξηόδνπ θαηαζθεπήο (Γέθπξα Ρίνπ - Αληηξξίνπ) 

επηβαξύλζεθε κε ηόθνπο εληόθσλ ππνρξεώζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνύλ ζε απηό. 

3.3 Απνζβέζεηο παγίσλ  

Δπί ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή δηελεξγείηαη 

απόζβεζε. Ζ απόζβεζε αξρίδεη όηαλ ην πεξηνπζηαθό ζηνηρείν είλαη έηνηκν γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδεηαη θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπ. 

Οη απνζβέζεηο δηελεξγνύληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κε ζπληειεζηέο ηνπο νπνίνπο ε δηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο επέιεμε κε βάζε ηελ σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπ θάζε παγίνπ. 

Οη ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θαηεγνξία παγίσλ έρνπλ σο εμήο: 

 Αθίλεηα (θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ): Από 10 έσο 35 ρξόληα. 

 Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 5 έσο 10 ρξόληα. 

 Λνηπόο εμνπιηζκόο 5 έσο 10 ρξόληα. 

Ζ Δηαηξεία θαηά πάγηα πξαθηηθή απνζβέλεη κε ζπληειεζηή 100 % θάζε πάγην κε αμία θηήζεο κέρξη 1.500 

Δπξώ. Ζ επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο από ηνλ πξναλαθεξόκελν ινγηζηηθό ρεηξηζκό είλαη 

αζήκαληε.  

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζώκαησλ παγίσλ ππόθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε 

θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ 

ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 

 

3.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
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(α)  Λνγηζκηθό 

Οη άδεηεο ινγηζκηθνύ απνηηκώληαη ζην θόζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο 

ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ ε 

νπνία θπκαίλεηαη από 3 έσο 5 ρξόληα. 

(β)  Γηθαίσκα Παξαρώξεζεο 

Ζ Γέθπξα Ρίνπ - Αληηξξίνπ (ζην εμήο ε «Γέθπξα») είλαη έλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε 

από ηε ζρεηηθή ζύκβαζε παξαρώξεζεο (λόκνο 2395/1996) κεηαμύ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 

(παξαρσξνύζα αξρή) θαη ηεο Δηαηξείαο (θνξέαο εθκεηάιιεπζεο), ε νπνία αθνξά ζηελ θαηαζθεπή 

θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνδνκήο θνηλήο σθέιεηαο. Σν Γεκόζην, σο 

παξαρσξνύζα αξρή, ειέγρεη ηηο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα παξέρεη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

ππνδνκήο θαη θαζνξίδεη ηα πξόζσπα πξνο ηα νπνία πξέπεη λα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο θαζώο θαη 

ηελ ηηκή. ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ηεο ζύκβαζεο πνπ άγεηαη ζην έηνο 2039, ε Γέθπξα ζα πεξηέιζεη 

ζηελ παξαρσξνύζα αξρή. 

Σν θόζηνο ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ δελ αλαγλσξίδεηαη σο ελζώκαην πάγην ηεο Δηαηξείαο 

(θνξέαο εθκεηάιιεπζεο), επεηδή ε ζύκβαζε ηεο ζπκθσλίαο παξαρώξεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε απηήο, δελ ρνξεγεί ζηελ Δηαηξεία ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηε ρξήζε 

ηεο ππνδνκήο ππεξεζηώλ θνηλήο σθέιεηαο. Ζ Δηαηξεία έρεη πξόζβαζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ππνδνκήο κε ζθνπό ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ θνηλήο σθέιεηαο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γεκνζίνπ, 

ζύκθσλα κε όξνπο πνπ νξίδνληαη ζε ζρεηηθή ζύκβαζε.  

Ζ Δηαηξεία, γηα ηηο ππεξεζίεο θαηαζθεπήο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκώλ θνηλήο σθέιεηαο, 

αλαγλσξίδεη άπιν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν, ην νπνίν απνηηκήζεθε ζην θόζηνο θηήζεσο κε 

αλαγλσξίδνληαο νπνηνδήπνηε θέξδνο σο θαηαζθεπαζηήο. Σν άπιν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν κεηώζεθε 

κε ηελ αμία ησλ ιεθζεηζώλ επηρνξεγήζεσλ όπσο πξνβιεπόηαλ από ηε ζύκβαζε κε ην Διιεληθό 

Γεκόζην. Σν άπιν ζηνηρείν ππόθεηηαη ζε απόζβεζε κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο 

ύκβαζεο Παξαρώξεζεο από ην Διιεληθό Γεκόζην θαη ζε έιεγρν απνκείσζεο, ελώ ηα έζνδα από 

ηνπο ρξήζηεο ηεο ππνδνκήο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ.  

Ζ Δηαηξεία εθαξκόδεη ηε ΓΔΔΥΠ 12. Σα άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο 

ηεο ΓΔΔΥΠ 12 εκθαλίδνληαη ζηα «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» ηνπ Ηζνινγηζκνύ σο «Γηθαίσκα 

Παξαρώξεζεο» θαη απνηηκώληαη ζην θόζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο, κείνλ ηπρόλ 

πξνβιέςεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνύληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο 

Παξαρώξεζεο. 

3.5  Απνκείσζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο 

Δηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη αλ πθίζηαηαη έλδεημε απνκείσζήο ηνπο. Αλ ππάξρεη ηέηνηα 

έλδεημε, γίλεηαη εθηίκεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ έηζη ώζηε λα θαζνξηζηεί ην 

ύςνο ηεο δεκηάο από ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ (αλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε). Ο έιεγρνο 

απνκείσζεο γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε ή/θαη νπνηεδήπνηε ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ 

παξαπάλσ ζηνηρείσλ. Αλαθηήζηκε αμία ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ είλαη ε κεγαιύηεξε αμία κεηαμύ ηεο 

εύινγεο αμίαο ηνπ κείνλ ηα έμνδα γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πώιεζή ηνπ θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπ. Αλ ε 

αλαθηήζηκε αμία ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθώλ ξνώλ εθηηκάηαη 

όηη είλαη κηθξόηεξε από ην αλαπόζβεζην ππόινηπό ηνπ, ην ππόινηπν απηό κεηώλεηαη κέρξη ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Ζ δεκηά απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο σο έμνδν, ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη κόληκν ραξαθηήξα. Όηαλ, κεηαγελέζηεξα, ε δεκηά 

απνκείσζεο αληηζηξέθεηαη, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθώλ ξνώλ απμάλεηαη κέρξη ηελ αλαζεσξεκέλε εθηηκώκελε αλαθηήζηκε αμία ηνπ, έηζη ώζηε ην 

απμεκέλν απηό ινγηζηηθό ππόινηπν πνπ ζα πξνζδηνξηζζεί λα κελ μεπεξλά εθείλν ην ινγηζηηθό ππόινηπν 

πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί αλ δελ είρε αλαγλσξηζζεί θακία δεκηά απνκείσζεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνύ 
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ζηνηρείνπ (ή κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθώλ ξνώλ) ζηα πξνεγνύκελα έηε. Ζ σο άλσ αληηζηξνθή ηεο 

δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο σο έζνδν, ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο.  

3.6 Παύζε αλαγλώξηζεο παγίσλ 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παύνπλ λα αλαγλσξίδνληαη όηαλ πνπιεζνύλ ή όηαλ δελ αλακέλνληαη 

πιένλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ρξήζε ή ηε δηάζεζή ηνπο. Σν θέξδνο ή δεκία πνπ πξνέθπςε 

από ηελ αλσηέξσ απναλαγλώξηζε, πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ θαζαξνύ πξντόληνο ηεο 

δηάζεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. Ζ δηαθνξά πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. 

3.7 Λεηηνπξγηθή κίζζσζε 

Ζ εηαηξεία σο εθκηζζσηήο: 

Οη κηζζώζεηο παγίσλ κε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό ζύκθσλα κε ηε θύζε 

ηνπ θάζε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ θαη ηα κηζζώκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ζηα απνηειέζκαηα κε ηε 

ζηαζεξή κέζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Ζ Δηαηξεία σο κηζζσηήο: 

Μηζζώζεηο όπνπ νπζησδώο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνύληαη από ηνλ εθκηζζσηή 

ηαμηλνκνύληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

3.8 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο 

αλαγλώξηζεο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία επηκεηξνύληαη ζην θόζηνο θηήζεσο κείνλ δεκίεο 

απνκείσζεο.  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό σο κε θπθινθνξνύληα ή 

σο θπθινθνξνύληα, αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο νληόηεηαο θαη ην ζπκβαηηθό ή 

εθηηκώκελν ρξόλν δηαθαλνληζκνύ ηνπο. 

3.9 Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππόθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο, όηαλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο 

ελδείμεηο.  

Δλδείμεηο απνκείσζεο ζεσξείηαη όηη πθίζηαληαη όηαλ: 

α) ππάξρνπλ πξνθαλείο, ζνβαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ εθδόηε ή ηνπ ππόρξενπ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ  

β) ε ινγηζηηθή αμία είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξε από ηελ εύινγε αμία απηώλ ησλ ζηνηρείσλ (όηαλ ε 

εύινγε αμία ππάξρεη)  

γ) δπζκελείο ηνπηθέο, εζληθέο ή δηεζλείο ζπλζήθεο απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα αζέηεζεο βαζηθώλ 

δεζκεύζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Εεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο θαηαζηνύλ κεγαιύηεξεο από ην αλαθηήζηκν 

πνζό θαη αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη σο θέξδε ζε απηή, όηαλ νη 

ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. 

Σν πνζό ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ηεο παξνύζαο αμίαο ησλ εθηηκώκελσλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ, 
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πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθό επηηόθην. Σν πνζό ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν 

ζηα απνηειέζκαηα.  Αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε 

αλαγλσξηζηεί δεκία απνκείσζεο. Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ κε θπθινθνξνύληνο 

ελεξγεηηθνύ νη δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη όηαλ εθηηκάηαη όηη ε απνκείσζε είλαη κόληκνπ 

ραξαθηήξα. 

3.10 Παύζε αλαγλώξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ζ Δηαηξία παύεη λα αλαγλσξίδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν όηαλ θαη κόλνλ όηαλ: 

α)  Δθπλεύζνπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηώκαηα επί ησλ ηακηαθώλ ξνώλ ηνπ ζηνηρείνπ ή 

β)  κεηαβηβάζεη όινπο νπζηαζηηθά ηνπο θηλδύλνπο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θπξηόηεηα ηνπ 

ζηνηρείνπ απηνύ. 

Καηά ηελ παύζε αλαγλώξηζεο ελόο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ αλαγλσξίδεηαη σο 

θέξδνο ή δεκία ζηα απνηειέζκαηα, ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ 

ιακβάλεηαη (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε λένπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ απνθηάηαη κείνλ θάζε λέα 

ππνρξέσζε πνπ αλαιακβάλεηαη). 

3.11 Απνζέκαηα  

Σα απνζέκαηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο. Σν θόζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ 

πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ πνπ απαηηνύληαη γηα λα θζάζνπλ απηά ζηελ παξνύζα ζέζε θαη 

θαηάζηαζή ηνπο. 

Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε, ηα απνζέκαηα επηκεηξνύληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειόηεξε αμία κεηαμύ 

θόζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Καζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκώκελε 

ηηκή πώιεζεο θαηά ηε ζπλήζε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, κείνλ ην εθηηκώκελν θόζηνο 

νινθιήξσζεο θαη ην εθηηκώκελν θόζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πώιεζε. 

Σν θόζηνο θηήζεο ηνπ ηειηθνύ απνζέκαηνο: 

α)  Πξνζδηνξίζηεθε, ζύκθσλα κε ηε κέζνδν FIFO.  

β)  Ζ ίδηα κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα όια ηα απνζέκαηα πνπ έρνπλ παξόκνηα θύζε θαη ρξήζε από ηελ 

νληόηεηα. Γηα απνζέκαηα κε δηαθνξεηηθή θύζε ή ρξήζε δηαθνξεηηθέο κέζνδνη κπνξεί λα 

δηθαηνινγνύληαη. 

γ)  Σν θόζηνο απνζεκάησλ πνπ δελ είλαη ζπλήζσο αληηθαηαζηαηά, θαζώο θαη ησλ αγαζώλ ή ππεξεζηώλ 

πνπ παξάγνληαη θαη πξννξίδνληαη γηα εηδηθά έξγα, πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ 

εμαηνκηθεπκέλνπ θόζηνπο. 

Οη αγνξέο αλαιώζηκσλ πιηθώλ δελ είλαη ζεκαληηθέο γηα ην κέγεζνο ηεο νληόηεηαο. 

3.12 Σακεηαθά δηαζέζηκα  

Σα δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηα ηζνδύλακα ησλ ηακεηαθώλ δηαζέζηκσλ, όπσο νη 

θαηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο βξαρείαο δηάξθεηαο (κέρξη 3 κήλεο) θαη αιιειόρξενπο ηξαπεδηθνύο 

ινγαξηαζκνύο.  

3.13 Ίδηα θεθάιαηα  

Σν κεηνρηθό θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. 

Οη θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνύληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρώλ εκθαλίδνληαη 

κεησηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
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3.14 Τπνρξεώζεηο - Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξνύληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 

νλνκαζηηθά ηνπο πνζά. Όηαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο εκπεξηέρνπλ ή ηεθκαίξεηαη όηη 

εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθά πνζά πνπ αθνξνύλ ηόθνπο ή/θαη δηαθνξέο ππέξ ή ππό ηα άξηην ή/θαη αξρηθά 

θόζηε, νη ελ ιόγσ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο επηκεηξνύληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο κε ηε 

ζηαζεξή κέζνδν. Οη πξνθύπηνληεο ηόθνη από ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα σο ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (ηόθνη έμνδα). 

3.15 Σόθνη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 

Οη πξνθύπηνληεο ηόθνη από ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ζηα 

απνηειέζκαηα.  

3.16 Παύζε αλαγλώξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο 

Ζ Δηαηξεία παύεη λα αλαγλσξίδεη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε όηαλ, θαη κόλνλ όηαλ, ε ζπκβαηηθή 

δέζκεπζε εθπιεξώλεηαη, αθπξώλεηαη ή εθπλέεη. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ εμνθιείηαη ή κεηαβηβάδεηαη ζε έλα ηξίην κέξνο θαη ηνπ 

αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηπρόλ άιισλ, εθηόο 

κεηξεηώλ, κεηαβηβαδόκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ηπρόλ λέσλ ππνρξεώζεσλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

3.17 Σξνπνπνίεζε ησλ όξσλ πθηζηάκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο  

Αληηκεησπίδεηαη σο εμόθιεζε ηεο αξρηθήο θαη αλαγλώξηζε λέαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο 

αλεμάξηεηα αλ νθείιεηαη ζε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ νθεηιέηε είηε όρη. 

3.18 Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην 

νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο. 

3.19 Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη εάλ 

δελ είλαη πιένλ πηζαλόλ όηη ζα ππάξμεη εθξνή πόξσλ γηα ην δηαθαλνληζκό ηεο δέζκεπζεο αληηζηξέθνληαη 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Γηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκό ησλ πξνβιέςεσλ, 

αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία πξνθύπηνπλ. 

Πξόβιεςε γηα βαξηά ζπληήξεζε 

ηε ζύκβαζε παξαρώξεζεο ηεο Γέθπξαο ΑΔ κε ην Διιεληθό Γεκόζην εκπεξηέρεηαη ε ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ λα δηαηεξεί ηελ ππνδνκή ζε έλα θαζνξηζκέλν επίπεδν παξνρήο 

ππεξεζίαο ιεηηνπξγίαο ή λα επαλαθέξεη ηελ ππνδνκή ζε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πξηλ ηελ παξαδώζεη 

ζηνλ παξαρσξεηή ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ παξαρώξεζεο.  

Ζ Δηαηξεία, σο παξαρσξεζηνύρνο, ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξόβιεςε γηα ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ πξόβιεςε γηα ηελ ππνρξέσζε απηή αλαγλσξίδεηαη αξρηθά θαη επηκεηξάηαη 

κεηαγελέζηεξα ζηελ παξνύζα αμία ησλ πνζώλ πνπ αλακέλεηαη, κε ηελ θαιύηεξε δπλαηή εθηίκεζε, λα 

απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηεο.  
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Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία  

Ο πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία, αλαγλσξίδνληαη θαη 

επηκεηξώληαη ζηα πξνθύπηνληα από ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνύ. 

3.20 Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

Οη βξαρππξόζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο ζε ρξήκα θαη ζε είδνο (εθηόο από παξνρέο ιήμεο 

ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν όηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Σπρόλ αλεμόθιεην 

πνζό θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε. 

3.21 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ 

εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηόηεηα όηη ζα 

εηζπξαρζνύλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη κε ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη ή εγθξίλνληαη 

νξηζηηθά θαη απεηθνλίδνληαη αθαηξεηηθά ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ αθνξνύλ. Μεηαγελέζηεξα ηεο 

αξρηθήο αλαγλώξηζεο, νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο απνζβέλνληαη κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα απνηειέζκαηα 

σο έζνδα, ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη κε ηξόπν αληίζηνηρν ηεο κεηαθνξάο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ επηρνξεγήζεθε.  

3.22 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Έμνδν θόξνπ είλαη ην πνζό πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θαζαξνύ θέξδνπο ή δεκίαο ηεο 

πεξηόδνπ θαη αθνξά ηνλ ηξέρνληα θόξν ηεο Δηαηξείαο βάζεη ηεο ηζρύνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 

ζηελ Διιάδα.  

Σξέρσλ θόξνο είλαη ην πνζό ηνπ πιεξσηένπ θόξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αθνξά ζην θνξνινγεηέν θέξδνο ηεο 

πεξηόδνπ. Σν θνξνινγεηέν θέξδνο δηαθέξεη από ην θαζαξό ινγηζηηθό θέξδνο, όπσο απηό εκθαλίδεηαη 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, δηόηη απνθιείεη έζνδα ή έμνδα πνπ θνξνινγνύληαη ή εμαηξνύληαη από 

ηνλ θόξν ζε άιιεο ρξήζεηο θαη επηπιένλ απνθιείεη ζηνηρεία πνπ πνηέ δελ θνξνινγνύληαη ή εθπίπηνπλ γηα 

ζθνπνύο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο. Ο θόξνο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο 

ηζρύνληεο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. 

3.23 Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

Ζ Δηαηξεία δελ αλαγλσξίδεη αλαβαιιόκελν θόξν εηζνδήκαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. 

3.24 Γάλεηα 

Σα δάλεηα θαηαρσξνύληαη αξρηθά θαη απνηηκώληαη κεηαγελέζηεξα ζην νθεηιόκελν πνζό ηνπο.  

Σα δάλεηα ηαμηλνκνύληαη σο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο εθηόο εάλ ε Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα 

αλαβάιιεη ηελ εμόθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνύ. 

Οη πξνθύπηνληεο ηόθνη δαλεηζκνύ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα.  

Από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη εθεμήο, ην θόζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάιεςε ησλ 

ππνρξεώζεσλ αληηκεησπίδεηαη σο έμνδν ή έζνδν ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία νη ππνρξεώζεηο απηέο 

αλαγλσξίδνληαη αξρηθά. 

3.25 Μεηαηξνπή ζηνηρείσλ ζε μέλν λόκηζκα 
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Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε επξώ βάζεη ησλ ηζνηηκηώλ πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζπλαιιαγήο. Κέξδε θαη δεκηέο από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από 

ηελ εμόθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγώλ θαη από ηε κεηαηξνπή ησλ ππνινίπσλ ινγαξηαζκώλ κε 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηέινπο ρξήζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζην θνλδύιη “Λνηπά 

έζνδα” ή “Λνηπά έμνδα”, αληίζηνηρα. 

3.26 Αλαγλώξηζε Δζόδσλ 

Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη θπξίσο από ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Γέθπξαο. Δπίζεο έρεη έζνδα από 

ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο θαη από πηζησηηθνύο ηόθνπο ηξαπεδώλ. 

Σα έζνδα από ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Γέθπξαο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα όηαλ δηελεξγείηαη ε 

παξνρή ππεξεζίαο ζην ρξήζηε, δει. κε ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηειεύζεσλ από απηόλ. 

ηελ πεξίπησζε εθείλε, όπνπ ε Δηαηξεία ελεξγεί σο αληηπξόζσπνο, ην αθαζάξηζην έζνδν ινγίδεηαη σο 

έζνδν. Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί σο αληηπξόζσπνο θαζώο ζπκκεηέρεη ζην δίθηπν ηεο Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

κε άιια ζπλεξγαδόκελα νδηθά δίθηπα ηεο ππόινηπεο Διιάδαο, δειαδή κε ηνπο: Αηηηθή Οδόο, Οιπκπία 

Οδόο (E.O. Διεπζίλαο-Πάηξαο), Μνξέαο (Δ.Ο. Κνξίλζνπ-Σξίπνιεο-Καιακάηαο), Απηνθηλεηόδξνκνο 

Αηγαίνπ (Δ.Ο. Αζήλαο – Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Μαιηαθόο-Κιεηδί). Ζ παξνρή ηεο ππεξεζίαο απηήο, 

βάζεη ηεο νπνίαο νη νδεγνί κπνξνύλ λα ηαμηδεύνπλ ζηα πέληε απηά νδηθά δίθηπα θαη λα πεξλνύλ από ηηο 

ειεθηξνληθέο ισξίδεο δηνδίσλ ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ θαη κόλν πνκπνδέθηε, γίλεηαη απηόκαηα κε ηε 

ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο e-Pass κε ρξέσζε ηνπ ζπλδξνκεηηθνύ ινγαξηαζκνύ πνπ ηεξνύλ ζηελ 

Γέθπξα ΑΔ. Παξάιιεια ε Γέθπξα ΑΔ, δέρεηαη δηειεύζεηο από ειεθηξνληθνύο πνκπνδέθηεο ησλ άιισλ 

απηνθηλεηόδξνκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Γηαιεηηνπξγηθόηεηα ε νπνία δηέπεηαη από ζπγθεθξηκέλνπο 

όξνπο θαη ιεηηνπξγίεο. 

Σα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην 

ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

θαη ε είζπξαμε ζεσξείηαη εμαζθαιηζκέλε. 

Σν έζνδν από ηελ πώιεζε αγαζώλ αλαγλσξίδεηαη, βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ όηαλ νη 

νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο θπξηόηεηαο ησλ αγαζώλ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή.  

Ηδηαίηεξα ην έζνδν αλαγλσξίδεηαη εθόζνλ κπνξεί λα κεηξεζεί αμηόπηζηα θαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο πώιεζεο 

ζεσξείηαη ζθόδξα πηζαλή ε είζπξαμε ηνπ ηηκήκαηνο. 

Σα έζνδα από κηζζώκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ζηα απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε ηα κηζζσηήξηα 

ζπκβόιαηα, θαζώο ζεσξείηαη πην αληηπξνζσπεπηηθόο ηξόπνο αλαγλώξηζεο ησλ ελ ιόγσ εζόδσλ.  

Σα έζνδα από ηόθνπο αλαγλσξίδνληαη ζηα έζνδα ηεο ρξήζεο ηελ νπνία αθνξνύλ. 

3.27 Παξάγσγα θαη αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή 

H Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα γηα αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ έλαληη ηεο δηαθύκαλζεο ησλ 

επηηνθίσλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεώζεηο. 

Σα κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο από παξάγσγα δελ θαηαρσξνύληαη ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο 

Δηαηξείαο, αιιά κόλν ηα πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζύκβαζεο ηνπ παξαγώγνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηά ηεο. 

3.28 Αιιαγέο ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη δηόξζσζε ιαζώλ 

Γελ ππάξρνπλ ζηελ παξνύζα θαη πξνεγνύκελε ρξήζε αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη εθηηκήζεηο 

θαζώο θαη δηόξζσζε ιαζώλ. 

4. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
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4.1  Παξεθθιίζεηο από δηαηάμεηο ησλ Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη παξεθθιίλεη από ηηο δηαηάμεηο ησλ ΔΛΠ κε ζθνπό ηελ εύινγε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Δπίζεο βιέπε αλσηέξσ ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 3 ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ, 

Γεληθά. 

4.2 πζρεηηζκνί (& ζπκςεθηζκνί) ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ  

Γελ ππάξρνπλ. 

4.3 Πάγην Δλεξγεηηθό 

Σα ελζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  ηεο Δηαηξείαο αλαιύνληαη σο εμήο: 

 
   Αθίλεηα 

   
Μεραλνινγηθόο   Λνηπόο  ύλνιν 

  
εμνπιηζκόο εμνπιηζκόο 

 Μηθηή ινγηζηηθή αμία 1/1/2016 257.416,71 225.383,73 2.333.448,67 2.816.249,11 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 0,00 17.316,95 123.401,99 140.718,94 

Μεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00 0,00 -73.640,43 -73.640,43 

Μηθηή ινγηζηηθή αμία 31/12/2016 257.416,71 242.700,68 2.383.210,23 2.883.327,62 
σξεπκέλεο απνζβέζεηο & απνκεηώζεηο 
1/1/2016 175.874,66 134.936,56 1.750.998,80 2.061.810,02 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 7.112,08 25.120,47 195.741,24 227.973,79 

Μεηώζεηο απνζβεζζέλησλ πεξηόδνπ 0,00 0,00 -73.640,05 -73.640,05 
σξεπκέλεο απνζβέζεηο & απνκεηώζεηο 
31/12/2016 182.986,74 160.057,03 1.873.099,99 2.216.143,76 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31/12/2016 74.429,97 82.643,65 510.110,24 667.183,86 

     Μηθηή ινγηζηηθή αμία 1/1/2017 257.416,71 242.700,68 2.383.210,23 2.883.327,62 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 0,00 1.557,40 105.915,56 107.472,96 

Μεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00 0,00 -44.267,74 -44.267,74 

Μηθηή ινγηζηηθή αμία 31/12/2017 257.416,71 244.258,08 2.444.858,05 2.946.532,84 
σξεπκέλεο απνζβέζεηο & απνκεηώζεηο 
1/1/2017 182.986,74 160.057,03 1.873.099,99 2.216.143,76 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 7.112,08 14.264,84 236.178,38 257.555,30 

Μεηώζεηο απνζβεζζέλησλ πεξηόδνπ 0,00 0,00 -39.765,93 -39.765,93 
σξεπκέλεο απνζβέζεηο & απνκεηώζεηο 
31/12/2017 190.098,82 174.321,87 2.069.512,44 2.433.933,13 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31/12/2017 67.317,89 69.936,21 375.345,61 512.599,71 

 

 

 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  ηεο Δηαηξείαο αλαιύνληαη σο εμήο: 

 
Γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ Λνηπά άπια ύλνιν 

Μηθηή ινγηζηηθή αμία 1/1/2016 442.436.129,82 394.283,41 442.830.413,23 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 453.237,14 108.851,81 562.088,95 

Μεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00 -1.677,00 -1.677,00 

Μηθηή ινγηζηηθή αμία 31/12/2016 442.889.366,96 501.458,22 443.390.825,18 



ΓΕΦΤΡΑ ΑΕ  
ΕΣΗΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017  
Ποσά σε Ευρώ 

   

ειίδα 15 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο & απνκεηώζεηο 1/1/2016 140.635.356,91 343.251,65 140.978.608,56 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 12.614.262,56 24.386,66 12.638.649,22 

Μεηώζεηο απνζβεζζέλησλ πεξηόδνπ 0,00 -1.677,00 -1.677,00 
σξεπκέλεο απνζβέζεηο & απνκεηώζεηο 
31/12/2016 153.249.619,47 365.961,31 153.615.580,78 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31/12/2016 289.639.747,49 135.496,91 289.775.244,40 

    Μηθηή ινγηζηηθή αμία 1/1/2017 442.889.366,96 501.458,22 443.390.825,18 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 431.721,25 35.035,41 466.756,66 

Μεηώζεηο πεξηόδνπ 00 0,00 00 

Μηθηή ινγηζηηθή αμία 31/12/2017 443.321.088,21 536.493,63 443.857.581,84 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο & απνκεηώζεηο 1/1/2017 153.249.619,47 365.961,31 153.615.580,78 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 12.620.377,86 43.689,04 12.664.066,90 

Μεηώζεηο απνζβεζζέλησλ πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 
σξεπκέλεο απνζβέζεηο & απνκεηώζεηο 
31/12/2017 165.869.997,33 409.650,35 166.279.647,68 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31/12/2017 277.451.090,88 126.843,28 277.577.934,16 

4.4 Δπηκέηξεζε ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ ζε ηηκή θηήζεο 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη κία ζύκβαζε αληαιιαγήο επηηνθίσλ κε ηελ Σξάπεδα Eurobank Ergasias AE κε 

ζθνπό ηελ αληηζηάζκηζε ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζή ηεο ζηηο 

κεηαβνιέο ηνπ επηηνθίνπ πνπ απνξξέεη από ηελ δαλεηαθή ζύκβαζε κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδύζεσλ θαη ε νπνία έρεη θπκαηλόκελν επηηόθην. Μέζσ απηήο ηεο ζπκβάζεσο ε Δηαηξεία πιεξώλεη 

ηόθνπο κε έλα ζηαζεξό επηηόθην θαη εηζπξάηηεη ηόθνπο κε έλα κεηαβαιιόκελν επηηόθην. 

Ζ απνηίκεζε απηνύ ηνπ  ρξεκαηννηθνλνκηθνύ κέζνπ ηεο Δηαηξείαο έρεη γίλεη ζην ηζηνξηθό θόζηνο θαη όρη 

ζηελ εύινγε αμία. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε απνηίκεζε ηεο ζύκβαζεο αληαιιαγήο επηηνθίσλ δελ 

αλαγλσξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά κόλν ην απνηέιεζκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ρξήζε 

ζε πινπνίεζε ηεο πξναλαθεξόκελεο ζύκβαζεο. Ωο εθ ηνύηνπ ε παξαηηζέκελε παξαθάησ ππνρξέσζε δελ 

απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε βάζε ηηο επρέξεηεο πνπ παξέρεη ν Ν.4308/2014. 

ύκθσλα κε ηηο απνηηκήζεηο ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias AE θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ηελ 

31 Γεθεκβξίνπ 2016, ε απνηίκεζή ηνπ είρε σο εμήο: 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΤΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΟΝΟΜΑΣΘΚΗ  
ΚΛΕΘΘΜΟ 

(N.P.V.) 
ΖΗΜΘΑ 

ΑΠΟΣΘΜΗΗ 

    ΑΠΟΚΣΗΕΩ ΛΗΞΕΩ ΑΞΘΑ 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 

EFG EUROBANK CAP FLOOR 26/1/2006 15/6/2026 35.115.000,00 39.080.712,45 3.965.712,45 

ύλνινλ       35.115.000,00 39.080.712,45 3.965.712,45 

 

Σα κε θπθινθνξνύληα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο ηνπο, ε νπνία δελ 

απνθιίλεη ζεκαληηθά από ηελ εύινγε αμία ηνπο. 

4.5 Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Σα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

αλαιύνληαη σο εμήο: 

  

31/12/2017 
 

31/12/2016 

Ακνηβαία Κεθάιαηα BNP Paribas 

 
743.566,50 

 
747.091,21 

  

743.566,50 

 

747.091,21 
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Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 απνηίκεζε ηα ακνηβαία θεθάιαηα εμσηεξηθνύ ζην θόζηνο 

θηήζεσο. 

4.6 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 

αλαιύνληαη σο εμήο: 

  

31/12/2017 
 

31/12/2016 

Σακείν 

 
395.547,40 

 
301.840,24 

Καηαζέζεηο όςεσο 

 
16.888.185,21 

 
35.596.616,36 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο 

 
28.645.000,00 

 
8.912.514,91 

  

45.928.732,61 
 

44.810.971,51 

εκεηώλεηαη όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ θαηαζέζεσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ελερπξηαζκέλν σο 

εμαζθάιηζε ππέξ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδύζεσλ, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο εθπιήξσζεο ησλ 

όξσλ ηνπ δαλείνπ.  Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017, ην ελ ιόγσ πνζό αλεξρόηαλ ζε 35.371.777,49 Δπξώ. 

4.7 Ίδηα θεθάιαηα 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλαιύεηαη σο εμήο: 

 
31/12/2017 31/12/2016   

Μεηνρηθό θεθάιαην       

Δγθεθξηκέλν 65.220.000,00 65.220.000,00   

Καηαβιεκέλν θεθάιαην 65.220.000,00 65.220.000,00   

        

Αλάιπζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 
Αξηζκόο 

κεηνρώλ Ολ. Αμία 
ύλνιν 

31/12/2017 θαη 31/12/2016       

Ολνκαζηηθέο κεηνρέο 21.740.000 3 65.220.000,00 

 

Σαθηηθό Απνζεκαηηθό: 

ύκθσλα κε ηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη αλώλπκεο εηαηξείεο ππνρξενύληαη, από ηα θαζαξά 

θέξδε ηνπο θάζε ρξήζεο, λα κεηαθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 5% ζην ηαθηηθό απνζεκαηηθό κέρξηο όηνπ απηό 

θηάζεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνύ ηνπο θεθαιαίνπ, εθηόο θαη αλ πξνβιέπεηαη 

ζπληεξεηηθόηεξε πξόβιεςε ζην θαηαζηαηηθό ηνπο. Απηό ην απνζεκαηηθό δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί πξηλ ηε 

ιήμε ηεο Δηαηξείαο. 

 

Αθνξνιόγεηα Απνζεκαηηθά: 

Σν αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ηνπ Γεκνζίνπ ζρεκαηίδεηαη βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 12.3.1 ηεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο κε ην Διιεληθό Γεκόζην (Ν. 2395/1996: ύκβαζε 

Παξαρώξεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Γέθπξαο Ρίνπ – Αληηξξίνπ) γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.  

Σν παξαπάλσ απνζεκαηηθό είλαη αθνξνιόγεην κέρξη λα δηαλεκεζεί θαη δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από 

ην 25% ηεο Υξεκαηνδνηηθήο πκβνιήο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. 

 

Ζ Δηαηξεία γηα ηηο ρξήζεηο 2013 2014 θαη 2015, ζρεκάηηζε αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό γηα ηε ρξεκα-

ηνδνηηθή ζπκβνιή ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ αλαινγεί ζηηο απνζβέζεηο ηνπ θόζηνπο επέλδπζεο ησλ παξαπάλσ 

ρξήζεσλ.  Σν πνζό ηνπ απνζεκαηηθνύ αλεξρόηαλ ζε  10.961.178,77 Δπξώ, γηα ηελ θαζεκία από ηηο 

παξαπάλσ ρξήζεηο.  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2016, ε Δηαηξεία ππέβαιιε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε 2013 θαη κείσζε ην πνζό ηνπ ζρεκαηηζζέληνο θαηά ηε ρξήζε απηή 

απνζεκαηηθνύ θαηά 8.369.811,06 Δπξώ   θαη έηζη ην ππόινηπν αλέξρεηαη πιένλ ζε 24.514.024,24 Δπξώ. 

Από ην ζύλνιν ηνπ ζρεκαηηζζέληνο αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ πνζό 13.700.000,00 Δπξώ εγθξίζεθε  

πξνο κεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα εηο λέν από ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο 6
εο
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επηεκβξίνπ 2017, κε απνηέιεζκα ην ππόινηπν λα αλέξρεηαη ζε 10.814.024,24 Δπξώ. Γηα ηελ ρξήζε 

2017 ην πνζό απηό ηνπ ππνιεηπόκελνπ αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ πξνηείλεηαη πξνο κεηαθνξά ζηα 

απνηειέζκαηα εηο λέν από ηελ επηθείκελε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ. 

 

4.8 Τπνρξεώζεηο πιεξσηέεο πάλσ από 5 ρξόληα 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 ε Δηαηξεία είρε δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Δπελδύζεσλ πέξαλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2022 (άλσ ησλ 5 εηώλ) πνζνύ 121.620.000,00 Δπξώ. 

 

4.9 Γηαθαλνληζκνί ηεο Δηαηξείαο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκό 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη δύν ζπκβάζεηο Αλνηθηνύ Γαλείνπ κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζπλνιηθνύ 

πνζνύ 100 εθαηνκκπξίσλ Δπξώ, σο εμαζθάιηζε ηνπ δαλείνπ από ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ. Ζ 

ηειεπηαία ζπλαίλεζε ζηε κείσζε ηνπ πνζνύ ησλ πξναλαθεξζεηζώλ ζπκβάζεσλ ζηα 55 εθαηνκκύξηα Δπξώ 

από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2017 θη εθεμήο. Ννείηαη όηη ην πξναλαθεξόκελν πνζό δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Πέξαλ απηώλ, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο έρεη δεζκεπηεί ππέξ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

Δπελδύζεσλ. Δπίζεο ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ θαηαζέζεσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ελερπξηαζκέλν σο 

εμαζθάιηζε ζε πεξίπησζε αζέηεζεο εθπιήξσζεο ησλ όξσλ ηνπ δαλείνπ βι. αλσηέξσ ζεκείσζε 4.6.  

  

4.10 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη πξνβιέςεηο 

Δγγπήζεηο  

Ζ Δηαηξεία είρε ρνξεγήζεη ζην Διιεληθό Γεκόζην εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Alpha Bank πνζνύ 5 

εθαηνκκπξίσλ Δπξώ σο εγγύεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

Δπίζεο ζεκεηώλεηαη πσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017, ε Δηαηξεία είρε ιάβεη εγγπεηηθή επηζηνιή πληήξεζεο 

θαη Λεηηνπξγίαο από ηελ Γέθπξα Λεηηνπξγία ΑΔ ύςνπο 2,3 εθαηνκκπξίσλ Δπξώ. 

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο ζρεηηθά κε θνξνινγηθά αλνηθηέο ρξήζεηο 

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα όιεο ηηο ρξήζεηο έσο θαη ην 2010.  

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2016 ε Δηαηξεία ππήρζε ζηνλ ππνρξεσηηθό έιεγρν θνξνινγηθήο 

ζπκκόξθσζεο από ηνπο Οξθσηνύο Διεγθηέο Λνγηζηέο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξάγ. 5 Ν. 

2238/1994 θαη ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Ν.4174/2013.  

Οη έιεγρνη νινθιεξώζεθαλ θαη νη ζρεηηθέο Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο πκκόξθσζεο ήηαλ ρσξίο επηθύιαμε 

γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012. ύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1006/5.1.2016 δελ εμαηξνύληαη από ηε δηελέξγεηα 

ηαθηηθνύ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ από ηηο αξκόδηεο θνξνινγηθέο αξρέο νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο 

εθδίδεηαη θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό ρσξίο επηθπιάμεηο γηα παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

πλεπώο νη θνξνινγηθέο αξρέο είλαη δπλαηόλ λα επαλέιζνπλ θαη λα δηελεξγήζνπλ ην δηθό ηνπο 

θνξνινγηθό έιεγρν. Ωζηόζν εθηηκάηαη από ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο όηη ηα απνηειέζκαηα από ηέηνηνπο 

κειινληηθνύο ειέγρνπο  από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο αλ ηειηθά πξαγκαηνπνηεζνύλ δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.  

Γηα ηηο ρξήζεηο 2013, 2014 θαη 2015 εθδόζεθαλ Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο πκκόξθσζεο από ηνπο 

Οξθσηνύο Διεγθηέο Λνγηζηέο κε ζέκα έκθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηακόξθσζε ζηηο δειώζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο απηώλ ησλ ρξήζεσλ θνξνινγηθώλ δεκηώλ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ επεηδή ε Δηαηξεία 

ζρεκάηηζε αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό ύςνπο 10.961.179 Δπξώ αλά ρξήζε γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή 
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ζπκβνιή ηνπ Γεκνζίνπ πνπ αλαινγεί ζηηο απνζβέζεηο ηνπ θόζηνπο επέλδπζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 12.3.1 

ηεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο Ν.2395/1996.  

Γηα ηηο ρξήζεηο 2016 θαη 2017, ε Δηαηξεία δελ ζα ππαρζεί ζηνλ θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ Λνγηζηώλ. Ζ Δηαηξεία σο ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

έρεη ππνβάιεη ηελ ζρεηηθή δήισζε θόξνπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο 2017. 

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  

Ζ πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 

θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 ζρεκαηίζηεθε ζύκθσλα κε ηηο αληηθαηαζηαζείζεο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.2112/1920 από ηνλ Ν.4093/2012. 

Σν πνζό ηεο πξόβιεςεο δελ αλακέλεηαη λα ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθό εάλ ε πξόβιεςε ππνινγηδόηαλ 

κε αλαινγηζηηθή κέζνδν, ιόγσ θπξίσο ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ πξνζσπηθνύ.  

Λνηπέο πξνβιέςεηο 

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 αθνξνύλ ηελ 

πξόβιεςε γηα ηελ κεγάιε (δεθαεηή) βαξηά ζπληήξεζε ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ.  

Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο 

Οη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο ηεο Δηαηξείαο από ζπκβάζεηο κίζζσζεο, αλαιύνληαη σο εμήο: 

 
2017 2016 

 
1 έηνο 2-5 έηε 1 έηνο 2-5 έηε 

Μίζζσζε θηηξίνπ 72.576,00 12.096,00 12.096,00 0,00 

Leasing Δ.Η.Υ. 15.887,16 51.915,85 10.416,00 41.664,00 

 
88.463,16 64.011,85 22.512,00 41.664,00 

 

4.11 Γάλεηα 

Σν 1997 ε Δηαηξεία ζύλαςε κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ, δάλεην γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

έξγνπ, ύςνπο 370.000.000 Δπξώ. Σν επηηόθην ηνπ δαλείνπ είλαη θπκαηλόκελν, θαη ε απνπιεξσκή ζα 

νινθιεξσζεί ην αξγόηεξν 25 έηε από ηελ ηειεπηαία εθηακίεπζε, αξρήο γελνκέλεο από ην έηνο 2008. 

Ήδε όκσο ε Δηαηξεία ιόγσ ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ξεπζηόηεηαο πνπ πέηπρε κέζα ζην 2005, θαηέβαιε εληόο 

ηεο ρξήζεσο απηήο κία δόζε κεξηθήο απνπιεξσκήο απηνύ ηνπ δαλείνπ  πνζνύ 20.000.000 Δπξώ θαη έηζη 

ην ππόινηπν ηνπ δαλείνπ ηελ 31/12/2005 κεηώζεθε ζε 350.000.000 Δπξώ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2006 ε Δηαηξεία πξνέβε ζηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ όξσλ ηνπ σο 

άλσ δαλείνπ, κε απνηέιεζκα ην επηηόθην ησλ 100.000.000 Δπξώ λα είλαη ζηαζεξό  (50.000.000 Δπξώ κε 

3,783% θαη 50.000.000 Δπξώ κε 3,793%), θαη ην επηηόθην ησλ ππνινίπσλ θαηά ηελ 31/12/2006, 

250.000.000 Δπξώ λα είλαη θπκαηλόκελν. 

Έθηνηε θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017, ε Δηαηξεία είρε απνπιεξώζεη ζπλνιηθά πνζό δαλείνπ ύςνπο 

124.160.000 Δπξώ θαη έηζη ην ππόινηπν ηνπ Γαλείνπ κεηώζεθε ζε 225.840.000 Δπξώ. 

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 πνζό 18.480.000 Δπξώ κεηαθέξζεθε ζηηο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

θαζόζνλ ην πνζό απηό ζα πιεξσζεί εληόο ηεο ρξήζεσο 2018, κε ζπλέπεηα ην ππόινηπν πνζό ηνπ Γαλείνπ 

πνπ παξακέλεη ζηηο Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2017 λα είλαη πιένλ 207.360.000 Δπξώ.  



ΓΕΦΤΡΑ ΑΕ  
ΕΣΗΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017  
Ποσά σε Ευρώ 

   

ειίδα 19 

εκεηώλεηαη πσο ε Δηαηξεία θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 θάιππηε ηνπο δείθηεο πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηε ζρεηηθή δαλεηαθή ζύκβαζε κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ. 

4.12 Απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

Κύθινο Εξγαζηώλ 
  

 
2017 2016 

Εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο - Εζσηεξηθνύ 
  Έζνδα από πώιεζε εκπνξεπκάησλ  2.370,61 2.145,71 

Έζνδα από πώιεζε πνκπνδεθηώλ & άρξεζηνπ πιηθνύ 1.929,96 967,07 

 
4.300,57 3.112,78 

   Παξνρήο Τπεξεζηώλ - Εζσηεξηθνύ 
  Έζνδα από δηόδηα Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ 41.714.709,92 37.532.506,47 

 
41.714.709,92 37.532.506,47 

   ύλνιν 41.719.010,49 37.535.619,25 

   Λνηπά ζπλήζε έζνδα 
  

   Έζνδα από ελνίθηα κίζζσζεο γξαθείσλ θαη εμνπιηζκνύ 250.788,78 273.494,37 

Δλνίθηα δηθηύνπ νπηηθώλ ηλώλ 131.166,54 134.862,23 

Πξνκήζεηεο πσιήζεσλ 54.037,16 30.002,13 

 
435.992,48 438.358,73 

   Αλάιπζε Λνηπώλ εμόδσλ θαη δεκηώλ / ινηπώλ εζόδσλ & θεξδώλ 
 Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 

  Εεκία από πώιεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 1.501,79 0,00 

Γηαγξαθή ρξεσζηηθνύ ππνινίπνπ 0,00 1.367,10 

Λνηπά  11.557,31 3.513,13 

 
13.059,10 4.880,23 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 
  Κέξδνο από πώιεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 0,00 8.749,96 

Κέξδνο από πώιεζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 0,00 473,09 

Λνηπά  1.553,76 7,99 

  1.553,76 9.231,04 

 

 

   

   

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 
     

 
2017 2016 

Μηζζνί 1.085.135,05 1.031.114,89 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 251.183,38 236.241,73 

Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο 26.561,64 117.718,64 

 
1.362.880,07 1.385.075,26 
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Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ (άηνκα) 2017 2016 

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό 21,00 21,00 

 
21,00 21,00 

 

4.13 Ακνηβέο, πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνίθεζεο 

 
2017 2016 

Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 231.472,57 190.806,45 

 
231.472,57 190.806,45 

 

4.14 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε πξαγκαηνπνηνύληαη κε ζπλήζεηο όξνπο αγνξάο.  

 
2017 2016 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

ΑΓΟΡΕ  
ΑΓΑΘΧΝ 

ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ ΑΓΟΡΕ  
ΑΓΑΘΧΝ 

ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ 

&  ΛΗΦΗ  
ΤΠΗΡΕΙΧΝ 

ΣΕΛΟΤ  ΥΡΗΕΧ  
2017 

&  ΛΗΦΗ  
ΤΠΗΡΕΙΧΝ 

ΣΕΛΟΤ  ΥΡΗΕΧ  
2016 

ΥΡΗΕΧ  
2017 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜ
ΕΝΟΤ 

ΥΡΗΕΧ  
2016 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜ
ΕΝΟΤ 

ΥΧΡΙ  Φ.Π.Α. ΣΟΤ  Φ.Π.Α. ΥΧΡΙ  
Φ.Π.Α. 

ΣΟΤ  Φ.Π.Α. 

(Αξίες  σε  
ΕΤΡΧ) 

(Αξίες  σε  ΕΤΡΧ) (Αξίες  σε  
ΕΤΡΧ) 

(Αξίες  σε  ΕΤΡΧ) 

VINCI  CONCESSIONS  S.A.S. 107.496,00 0,00 107.496,00 0,00 

VINCI CONSTRUCTION FRANCE S.A. 7.622,59 0,00 0,00 0,00 

NUVIA PROTECTION S.A.S. 568,80 0,00 0,00 0,00 

SIXENSE SYSTEMS S.A.S. 41.022,00 0,00 70.630,00 37.726,00 

FREYSSINET INTERNATIONAL & CIE 145.674,00 103.428,54 0,00 0,00 

FREYSSINET PRODUCTS COMPANY 
ITALIA S.P.A. 

45.832,90 2.268,50 0,00 0,00 

CEGELEC INSTALACOES E 
SISTEMAS DE AUTOPMACAO LDA 

14.757,40 0,00 0,00 0,00 

INTERDESCO S.A.S. 0,00 0,00 1.106,78 0,00 

ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. 1.585.621,91 135.923,82 0,00 0,00 

ΑΚΣΩΡ  ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ  Α.Δ. 21.996,00 6.818,76 21.996,00 6.818,76 

J & P ΑΒΑΞ Α.Δ. 20.496,00 0,00 20.496,00 6.353,76 

ΓΔΦΤΡΑ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  Α.Δ. 4.775.967,87 52.838,78 4.754.285,45 90.030,72 

ΤΝΟΛΟΝ 6.767.055,47 301.278,40 4.976.010,23 140.929,24 

     ΚΑΣΑΣΑΖ  ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ  ΜΔ  ΛΟΗΠΑ  
ΤΝΓΔΟΜΔΝΑ  ΜΔΡΖ 

   

     

ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

ΠΧΛΗΕΙ  
ΑΓΑΘΧΝ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΧΛΗΕΙ  
ΑΓΑΘΧΝ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

&  ΠΑΡΟΥΗ  
ΤΠΗΡΕΙΧΝ 

ΣΕΛΟΤ  ΥΡΗΕΧ  
2017 

&  ΠΑΡΟΥΗ  
ΤΠΗΡΕΙΧΝ 

ΣΕΛΟΤ  ΥΡΗΕΧ  
2016 

ΥΡΗΕΧ  
2017 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜ
ΕΝΟΤ 

ΥΡΗΕΧ  
2016 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜ
ΕΝΟΤ 

ΥΧΡΙ  Φ.Π.Α. ΣΟΤ  Φ.Π.Α. ΥΧΡΙ  
Φ.Π.Α. 

ΣΟΤ  Φ.Π.Α. 

(Αξίες  σε  
ΕΤΡΧ) 

(Αξίες  σε  ΕΤΡΧ) (Αξίες  σε  
ΕΤΡΧ) 

(Αξίες  σε  ΕΤΡΧ) 

VINCI  CONCESSIONS  S.A.S. 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

ΓΔΦΤΡΑ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  Α.Δ. 273.245,19 567.600,00 271.043,38 297.600,00 

ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. 748.558,57 66.336,19 0,00 0,00 

VINCI  CONCESSIONS  Α.Δ. 
(ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΔΛΛΑΓΟ) 

2.400,00 2.976,00 2.400,00 2.976,00 
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VINCI  CONCESSIONS  Α.Δ.  
(ΔΝΟΗΚΗΟ  ΜΔ  ΥΑΡΣΟΖΜΟ) 

7.800,00 8.080,80 7.800,00 8.080,80 

ΤΝΟΛΟΝ 1.032.003,76 644.992,99 293.243,38 308.656,80 

 

Δπίζεο ζηηο Λνηπέο Απαηηήζεηο πεξηιακβάλεηαη απαίηεζε από ηε Γέθπξα Λεηηνπξγία ΑΔ, πνζνύ 270.000 

Δπξώ, ην νπνίν έρεη δνζεί ζηελ εηαηξεία απηή γηα ηελ θαζεκεξηλή θίλεζε ησλ θεξκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα δηόδηα. 

4.15 Καηερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο πξνο πώιεζε 

Γελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ησλ ζπλδεόκελσλ κε απηά ππνρξεώζεσλ, ηα νπνία ε Γηνίθεζε 

ηεο Δηαηξείαο έρεη ήδε ιάβεη απόθαζε λα δηαζέζεη ζηνπο επόκελνπο 12 κήλεο. 

4.16 Λνηπέο πιεξνθνξίεο 

Γηάζεζε θεξδώλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 

Ζ Δηαηξεία έρεη ινγηζηηθά Κέξδε εηο Νένλ από ηελ ρξήζε 2016  πνζνύ 5.409.060,92 Δπξώ θαηά ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2017. 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ην ππνιεηπόκελν πνζό ησλ 

10.814.024,24 Δπξώ από ην αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπκβνιήο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ 

αλαινγεί ζηηο απνζβέζεηο ηνπ θόζηνπο επέλδπζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2017, βάζεη ηνπ άξζξνπ 12.3.1 ηεο 

ζύκβαζεο παξαρώξεζεο Ν.2395/1996 λα θεθαιαηνπνηεζεί ζηα απνηειέζκαηα εηο λέν. 

Δλνπνίεζε ηεο Δηαηξείαο ζε άιιν Όκηιν ή ππό όκηιν 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δηαηξείαο  VINCI CONCESSIONS S.A.S κε έδξα ηε Γαιιία, 12-14, rue Louis Blériot, 92500 

Rueil-Malmaison Cedex, κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο, ζην site  ηεο νπνίαο είλαη δηαζέζηκεο. 

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΑΚΣΩΡ 

ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ Α.Δ., κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

Λνηπά 

Ζ Δηαηξεία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό 12,50% ζηελ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή 

εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Διιεληθέο Τπνδνκέο θαη Οδνί κε Γηόδηα» (Hellastron), ε νπνία ζπζηήζεθε 

από όιεο ηηο παξαρσξεζηνύρεο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα. Ο ζθνπόο ηεο εηαηξείαο απηήο είλαη ε ελεκέξσζε 

θαη ν ζπληνληζκόο ησλ παξαρσξεζηνύρσλ ζε ζρέζε κε όια ηα ζέκαηα πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Μέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 ε παξαπάλσ εηαηξεία ήηαλ νπζηαζηηθά αδξαλήο. 

4.17 εκαληηθά γεγνλόηα πνπ έρνπλ επέιζεη κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ εηήζησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2008 έσο θαη 2010 νινθιεξώζεθε ν ηαθηηθόο έιεγρνο πνπ βξηζθόηαλ ζε εμέιημε από ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο ηνλ Ηαλνπάξην 2017, ν νπνίνο απέθεξε πνζό πξόζζεηνπ θόξνπ πνζνύ 330.476,82 

Δπξώ, ηα νπνία ε Δηαηξεία ζπκςήθηζε κε επηζηξεπηέν θόξν εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο 2013. 

Γηα ηελ σο άλσ επηζηξνθή θόξνπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο 2013 πνζνύ 769.460,43 Δπξώ, ε εθνξία 

πξνέβε ζε θαηαινγηζκό πξόζζεηνπ θόξνπ 110.009,04 Δπξώ γηα ζρεκαηηζκό ηαθηηθνύ απνζεκαηηθνύ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεσο γηα ηνλ νπνίν θόξν ε Δηαηξεία πξνέβε ζε πξνζθπγή ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα 

θαηά ηεο απόθαζεο ηεο .Α.Γ.Δ., πέξαλ ησλ 217.453,06 Δπξώ ηα νπνία πξνήιζαλ από έθηαθηε δήισζε 

ηεο Δηαηξείαο γηα πιεξσκή ηεο θνξνινγηθήο αλακνξθώζεσο ηεο σο άλσ ρξήζεσο.  

Ζ Δηαηξεία κε βάζε ην άξζξν 12.3.1 ηεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο (Ν. 2395/1996 ύκβαζε Παξαρώξεζεο 

ηνπ Έξγνπ ηεο Γέθπξαο Ρίνπ – Αληηξξίνπ) γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηηο ρξήζεηο 
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2013, 2014 θαη 2015, ζρεκάηηζε αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό ηζόπνζν κε ηελ αληίζηνηρε εηήζηα απόζβεζε 

ησλ παξαπάλσ ρξήζεσλ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπκβνιήο ηνπ Γεκνζίνπ, ην νπνίν θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2016 αλεξρόηαλ ζε Δπξώ 24.514 ρηιηάδεο, κε αληίζηνηρε πξνζαύμεζε ησλ ινγηζηηθώλ θαη ησλ 

θνξνινγηθώλ δεκηώλ. Με βάζε ζρεηηθό έιεγρν ηεο ρξήζεο 2013 από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, δελ έγηλε 

απνδεθηόο ν αλσηέξσ ρεηξηζκόο γηα ην ζρεκαηηζκό αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ ιόγσ κε επάξθεηαο 

αληίζηνηρσλ ινγηζηηθώλ θεξδώλ. Δπηπιένλ ε Δηαηξεία, κε βάζε ην άξζξν 12.3.1 πξνέβε ζε θνξνιόγεζε 

κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνύ, κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο 2016, 

πνζνύ Δπξώ 13.700 ρηιηάδεο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη κεηαθεξόκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο πνζνύ Δπξώ 

12.205 ρηιηάδεο, νη νπνίεο δηακνξθώζεθαλ θαηά ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ πξναλαθεξζέληνο αθνξνιόγεηνπ 

απνζεκαηηθνύ, ζηηο νπνίεο αλαινγεί θόξνο εηζνδήκαηνο Δπξώ 3.540 ρηιηάδεο. ρεηηθά επηζεκαίλεηαη όηη 

πνζό Δπξώ 16.970 ρηιηάδεο είλαη θαηαρσξεκέλν ζηα Αθνξνιόγεηα Απνζεκαηηθά, ελώ κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ζα έπξεπε λα είλαη θαηαρσξεκέλν ζην ππόινηπν θεξδώλ εηο λέν. 

Ζ Δηαηξεία πξνζέθπγε ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ θαηά ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 

πξνζβάιινληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2013, γηα ηελ νπνία 

πξνζθπγή δελ έρεη νξηζηεί αθόκα δηθάζηκνο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο έθζεζεο. Ζ Γηνίθεζε 

ηεο Δηαηξείαο δελ ζρεκάηηζε ζρεηηθή πξόβιεςε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθηηκώληαο όηη από 

ηελ ακεηάθιεηε ηειεζηδηθία ηεο ππόζεζεο απηήο δελ ζα πξνθύςεη δεκία ζε βάξνο ηεο, θαη θαη’ 

αληηζηνηρία νύηε γηα ηηο ρξήζεηο 2014-2015 θαηά ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία εθάξκνζε ηνλ ίδην θνξνινγηθό 

ρεηξηζκό ν νπνίνο δελ έγηλε απνδεθηόο από ηελ θνξνινγηθή αξρή.  

 

Ζ εηαηξεία κε απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλειεύζεσο ηεο 28
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2018, ε νπνία ηειεί 

ππό ηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλειεύζεσο, δηέλεηκε κέξηζκα από ηα Κέξδε εηο Νένλ ρξήζεσο 

2016, πνζνύ 4.782.800,00 επξώ. 

                                     

                                               Υαιάλδξη,  31 Ηνπιίνπ 2018 

 

                                                                                           

 Ο Πξόεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ & 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

Σν Μέινο  ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

& Οηθνλνκηθόο & 

Γηνηθεηηθόο Γηεπζπληήο 

Ο Τπεύζπλνο 

Λνγηζηηθώλ 

Τπεξεζηώλ 
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