
Γηεύζπλζε έδξαο: Λεσθ. Βαζ. νθίαο 75, Αζήλα, 115 21 ύλζεζε Γ..:        Γηαλλόπνπινο Μαξ. Παλαγηώηεο, Πξόεδξνο

Αξηζ. Γ.Δ.ΜΖ.:                                Παζράιεο ση. Κσλζηαληίλνο, Αληηπξόεδξνο

πξώελ Αξηζ. Μεηξώνπ Α.Δ.: 54556/01/Β/03/177 (2011)                                Εάβξαο Γεσξγ. Βξαζίδαο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Αξκόδηα Αξρή: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο                                Κνληαμήο Παλ. Φίιηππνο, Γεληθόο Γηεπζπληήο

                               Καιιίληθνο Απνζ. Καιιίληθνο, Μέινο

                               Ζιηάδεο Παλ. Θεαγέλεο, Μέινο

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ                                Βαζηιάθεο Γεσξ. Κσλ/λνο, Μέινο

(από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία): 13 επηεκβξίνπ 2018                                Φσηνληάηα Γεσξ. Δπγελία, Μέινο

Οξθσηόο ειεγθηήο: Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ                                Λακπξηαλίδεο Παλ. Θενιόγνο, Μέινο

Διεγθηηθή εηαηξία: Deloitte Α.Δ.

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Με ζύκθσλε γλώκε

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ Δηαηξίαο: www.etvavipe.gr & www.piraeusbank.gr

ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

31.12.2017 31.12.2016 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 9.269.257,64 9.532.842,56 ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 9.310.584,73 3.954.101,08

Απνζέκαηα 123.502.509,56 125.310.088,11 Μηθηά θέξδε 4.710.486,32 2.187.929,79

Απαηηήζεηο από πειάηεο 21.708.873,01 21.301.688,13

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 71.107.274,70 71.800.114,17

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 225.587.914,91 227.944.732,97 (Εεκία) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (622.207,81) (2.351.318,47)

ΠΑΘΖΣΗΚΟ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 14.332.481,25 14.708.338,49 Κέπδη/ (Εημιέρ)  ππο θόπων ζύνολο 38.373,08 (1.479.394,37)

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 4.645.755,89 3.751.806,21 Μείνλ θόξνη (2.912.785,52) 44.018,72

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (α) 18.978.237,14 18.460.144,70 Κέπδη/ (Εημιέρ) μεηά από θόποςρ ζύνολο (2.874.412,44) (1.435.375,65)

Μεηνρηθό θεθάιαην 191.155.200,00 191.155.200,00 Λοιπά ζςνολικά έζοδα / έξοδα (498,06) (13.565,79)

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 15.454.477,77 18.329.388,26 σγθεληρωηηθά ζσλοιηθά θέρδε/  (δεκηές)  κεηά από θόροσς (2.874.910,50) (1.448.941,44)

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 206.609.677,77 209.484.588,26 Κέξδε/ (Εεκηέο) αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,23) (0,11)

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (ε) = (α) + (β) 225.587.914,91 227.944.732,97 Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €) - -

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΥΡΖΖ Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ:

31.12.2017 31.12.2016

Ηδία Κεθάιαηα έλαξμεο ρξήζεσο (01.01.2017 θαη 01.01.2016 αληίζηνηρα) 209.484.588,27 210.933.529,71

Αλαινγηζηηθέο (δεκίεο) θαζνξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ παξνρώλ (κεηά θόξσλ) (498,06) (13.565,79)

Κέξδε/ (Εεκηέο)  κεηά από θόξνπο (2.874.412,44) (1.435.375,65)

206.609.677,77 209.484.588,27

Ηδία Κεθάιαηα ιήμεο ρξήζεσο (31.12.2017 θαη 31.12.2016 αληίζηνηρα) 206.609.677,77 209.484.588,27

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε €)

01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κέξδε/ (Εεκηέο) πξν θόξσλ 38.373,08 (1.479.394,37)

Πξνζαξκνγέο ησλ θεξδώλ / (δεκηώλ)  γηα:

Απνζβέζεηο 740.996,15 722.668,25

Απνκεηώζεηο αθηλήησλ 418.367,54 4.000,00

Κέξδνο από πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ - (74.526,03) ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ

Μεηαβνιή ππνρξέσζεο παξνρώλ πξνζσπηθνύ 195.868,75 205.336,72 β) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 877.246,38

Πξνβιέςεηο 500.000,00 700.000,00 α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 420.775,58

Έζνδα Σόθσλ (694.935,08) (879.999,43) γ) Απαηηήζεηο 58.757.161,40

Δπηρνξεγήζεηο (516.648,98) (87.555,94) δ) Τπνρξεώζεηο 73.465,55

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 179.037,60

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο -

Mείσζε / (Αύμεζε)  απαηηήζεσλ (93.339,53) (5.631.692,54) δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο -

Αύμεζε/ (Μείσζε) ππνρξεώζεσλ 838.171,17 90.570,51

Μείνλ:

Πιεξσκέο Φόξσλ                     - -

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α) 1.426.853,10 (6.430.592,84)

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ  πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (620.177,66) (376.452,88)

πκκεηνρή ζην θεθάιαην ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ θαη ακνηβαίνπ θεθαιάηνπ - (160.000,00)

Έζνδα από δηάζεζε ελζώκαησλ παγίσλ - 134.621,60

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) (620.177,66) (401.831,28)

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 694.935,08 879.999,43

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ) 694.935,08 879.999,43

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα

σπήζηρ (α) + (β) + (γ) 1.501.610,52 (5.952.424,69)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 57.266.101,80 63.218.526,49

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηο ηέλορ ηηρ σπήζηρ 58.767.712,32 57.266.101,80

 

(Ποζά εκθπαζμένα ζε  €) (Ποζά εκθπαζμένα ζε €)

ΔΣΒΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΣΗ ΥΡΗΗ από 01.01.2017 έως 31.12.2017

(δεκοζηεσκέλα βάζεη ηοσ Ν.2190, άρζρο 135 γηα επητεηρήζεης ποσ ζσληάζζοσλ εηήζηες τρεκαηοοηθολοκηθές θαηαζηάζεης, ελοποηεκέλες θαη κε, θαηά ηα Δ.Π.Υ.Α.)

127396001000

Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα
Ίδξπζε, Οξγάλσζε, Λεηηνπξγία & Γηαρείξηζε 

Βηνκεραληθώλ Πεξηνρώλ

Κέξδνο/ (Εεκία) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 118.788,34 (1.628.650,22)

(Ποζά εκθπαζμένα ζε €)

Αζήλα, 13 επηεκβξίνπ 2018

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΣΒΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ Α.Δ. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξσκέλε 
εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Δηεζλή Πρόησπα Υρεκαηοοηθολοκηθής Αλαθοράς, θαζώο θαη ζηελ 
έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηηο δηεπζύλζεηο ζην δηαδίθηπν www.etvavipe.gr & www.piraeusbank.gr, όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία.  

1. Έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζέηεζε ε Δηαηξεία βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) θαη νη 
νπνίεο δελ έρνπλ κεηαβιεζεί ζε ζρέζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2016.  
2. Αλάιπζε γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 26 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
3. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
εηζεγκέλεο "ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ A.E.", κε έδξα ηελ Διιάδα θαη πνζνζηό ζπκκεηνρήο 65,00% ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. 
4. Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε. 
5. Τπάξρνπλ επίδηθεο δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηηζηεί ηζόπνζε πξόβιεςε.  
6. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηελ 31.12.2017  ήηαλ 29 άηνκα, όζα θαη ηελ 31.12.2016. 
7. Ζ κεηαβνιή ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο ρξήζεο νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ γεπέδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βηνκεραληθέο 
Πεξηνρέο. 
8. Ζ εηαηξεία ιόγσ ησλ ζπλερόκελσλ δεκηώλ έθαλε κία αλαζεώξεζε ηεο επαλαθηηζεκόηεηαο ηεο αλαβαιιόκελεο απαίηεζεο, κε απνηέιεζκα λα 
επηβαξπλζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θεηηλήο ρξήζεο κε επξώ 2.912,785,52. 
9. Σα πνζά ησλ εζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ ηεο Δηαηξείαο από 01.01 - 31.12.2017 θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ζηηο 
31.12.2017 πνπ πξνέθπςαλ από ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο (εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ) θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο έρνπλ 
σο εμήο: 

H ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ 
 ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΗΑ ΥΡ. ΚΑΕΖΛΑ 
Α.Γ.Σ. ΑΚ 785278 

Α.Μ. ΑΓΔΗΑ Ο.Δ.Δ. 08077 Α' ΣΑΞΖ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Μ. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
Α.Γ.Σ.  799748 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

 
 
 
 
 
 

ΣΑΣΗΑΝΖ  ΔΤΑΓΓ. ΚΑΣΔΡΣΕΟΓΛΟΤ  
Α.Γ.Σ. ΑΚ 114871 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΡΑΗΓΑ Γ. ΕΑΒΡΑ  
Α.Γ.Σ. Ρ 580692 

 


