
 

ΔΣΒΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 
 
•  Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31/12/2017 
 
 
•  Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο πξνο ηελ    
    Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ  
 
 
 • Έθζεζε  Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 
  



ΔΣΒΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 
 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο  
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Γεθεκβξίνπ 2017    
 
 
Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
 

Οη ζπλεκκέλεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΣΒΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ 
ΠΔΡΗΟΥΔ Α.Δ. ηελ  13ε επηεκβξίνπ 2018  θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.piraeusbank.gr & 
www.etvavipe.gr. 



ΔΣΒΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ A.E. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017
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εκείσζε ειίδα
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Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

εκείσζε ειίδα
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Πνζά ζε επξώ (Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

ημείωζη 31.12.2017 31.12.2016

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Μη κςκλοθοπούν ενεπγηηικό

Δλζψκαηα πάγηα 5 5.770.841,69 6.024.640,46

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 6 3.434.289,39 3.434.289,39

Άπια πεξνπζηαθά ζηνηρεία - ινγηζκηθφ 7 64.126,56 73.912,71

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 8 5.390.031,15 5.390.031,15

Λνηπέο απαηηήζεηο 9 45.429,65 46.275,65

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 10 3.044.194,26 5.956.776,35

17.748.912,70 20.925.925,71

Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό

Απνζέκαηα 11 123.502.509,56 125.310.088,11

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο  13 21.708.873,01 21.301.688,13

Λνηπέο απαηηήζεηο 9 3.859.907,32 3.140.929,22

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 14 58.767.712,32 57.266.101,80

207.839.002,21 207.018.807,26

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 225.587.914,91 227.944.732,97

ΠΑΘΖΣΗΚΟ

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 15 191.155.200,00 191.155.200,00

Απνζεκαηηθά 16 4.390.706,75 4.389.286,16

Κέξδε εηο λέν 11.063.771,02 13.940.102,11

ύνολο ιδίων κεθαλαίων 206.609.677,77 209.484.588,27

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 17 249.409,65 233.534,40

Λνηπέο πξνβιέςεηο 18 1.183.542,00 1.183.542,00

Δπηρνξεγήζεηο 19 12.672.410,65 13.189.059,63

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 227.118,95 102.202,46

14.332.481,25 14.708.338,49

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 20 4.645.755,89 3.751.806,21

Φφξνο εηζνδήκαηνο - -

4.645.755,89 3.751.806,21

ύνολο ςποσπεώζεων 18.978.237,14 18.460.144,70

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 225.587.914,91 227.944.732,97

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 7 έσο 24 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 

31εο Γεθεκβξίνπ 2017. 3
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Πνζά ζε επξώ (Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ημείωζη Υπήζη πος έληξε ηην

31.12.2017 31.12.2016

Πσιήζεηο 21 9.310.584,73 3.954.101,08

Κφζηνο πσιεζέλησλ 23 (4.600.098,41) (1.766.171,29)

Μικηό κέπδορ 4.710.486,32 2.187.929,79

Έμνδα δηάζεζεο 23 (41.460,89) (64.537,47)

Έμνδα δηνίθεζεο 23 (6.339.686,03) (5.471.123,01)

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 24 1.466.820,33 1.000.412,22

Εεκηέο απνκείσζεο αμίαο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ 5 (88.868,91) (4.000,00)

Εεκηέο απνκείσζεο απνζεκάησλ 11 (329.498,63) -

Αποηελέζμαηα εκμεηάλλεςζηρ (622.207,81) (2.351.318,47)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) 25 660.580,89 871.924,10

Κέπδη/ (Εημιέρ) ππο θόπων 38.373,08 (1.479.394,37)

Φφξνη 26 (2.912.785,52) 44.018,72

Κέπδη/ (Εημιέρ) μεηά από θόποςρ (Α) (2.874.412,44) (1.435.375,65)

Λοιπά ςνολικά Διζοδήμαηα μεηά από θόποςρ 

Αλαινγηζηηθέο (δεκίεο) / θέξδε 17 (701,50) (19.106,75)

Φφξνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αλαινγηζηηθέο (δεκίεο) / θέξδε 10 203,44 5.540,96

Λοιπά ςνολικά Δηζνδήκαηα / (Εεκηέο) μεηά από θόποςρ (Β) (498,06) (13.565,79)

ςγκενηπωηικέρ ςνολικέρ (Εημιέρ) μεηά από θόποςρ (Α+Β) (2.874.910,50) (1.448.941,44)

ηοισεία πος δεν θα ηαξινομηθούν μεηαγενέζηεπα ζηα 

αποηελέζμαηα

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 7 έσο 24 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2017. 4
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Πνζά ζε επξώ (Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ  ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Μεηοσικό 

Κεθάλαιο

Σακηικό 

Αποθεμαηικό Λοιπά Αποθεμαηικά Κέπδη ειρ νέο

ύνολο Ηδίων 

Κεθαλαίων

Τπόλοιπο Έναπξηρ ηην 1 Ηανοςαπίος 2016 191.155.200,00 3.517.063,89 885.788,06 15.375.477,76 210.933.529,71

- - (13.565,79) - (13.565,79)

Εεκηέο κεηά απφ θφξνπο 01.01.2016 - 31.12.2016 - - - (1.435.375,65) (1.435.375,65)

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος 2016 191.155.200,00 3.517.063,89 872.222,27 13.940.102,11 209.484.588,27

Τπόλοιπο Έναπξηρ ηην 1 Ηανοςαπίος 2017 191.155.200,00 3.517.063,89 872.222,27 13.940.102,11 209.484.588,27

- (498,06) (498,06)

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 01.01.2017 - 31.12.2017 - 1.918,65 - (2.876.331,09) (2.874.412,44)

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος 2017 191.155.200,00 3.518.982,54 871.724,21 11.063.771,02 206.609.677,77

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) θαζνξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ 

παξνρψλ (κεηά θφξσλ)

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) θαζνξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ 

παξνρψλ (κεηά θφξσλ)

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 7 έσο 24 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2017. 5
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Πνζά ζε επξώ (Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ

ημείωζη Υπήζη πος έληξε ηην

31.12.2017 31.12.2016

Σαμειακέρ Ροέρ από Λειηοςπγικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

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

Πξνζαξκνγέο ησλ (δεκηψλ) γηα:

Απνζβέζεηο 5, 7 740.996,15 722.668,25

Απνκεηψζεηο 5, 11 418.367,54 4.000,00

Κέξδνο απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ - (74.526,03)

Μεηαβνιή ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ 17 195.868,75 205.336,72

Πξνβιέςεηο 500.000,00 700.000,00

Έζνδα ηφθσλ 25 (694.935,08) (879.999,43)

Δπηρνξεγήζεηο 19 (516.648,98) (87.555,94)

Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ ππιν από ηιρ μεηαβολέρ ηος κεθαλαίος κινήζεωρ 682.021,46 (889.470,80)

 

(Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη ινηπνχο ινγαξηαζκνχο (93.339,53) (5.631.692,54)

Αχμεζε / (κείσζε) ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ 838.171,17 90.570,51

Διζποέρ διαθεζίμων από ηην κύπια εκμεηάλλεςζη 744.831,64 (5.541.122,03)

Πιεξσκέο θφξσλ - -

Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από Λειηοςπγικέρ Γπαζηηπιόηηηερ 1.426.853,10 (6.430.592,83)

 

Σαμειακέρ Ροέρ από Δπενδςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ  πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 5,7 (620.177,66) (376.452,88)

πκκεηνρή ζην θεθάιαην ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ 8 - (160.000,00)

Έζνδα απφ δηάζεζε ελζψκαησλ παγίσλ 5 - 134.621,60

Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ  από Δπενδςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ (620.177,66) (401.831,28)

 

Σαμειακέρ Ροέρ από Υπημαηοοικονομικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

Σφθνη Δηζπξαρζέληεο 25 694.935,08 879.999,43

Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από Υπημαηοοικονομικέρ Γπαζηηπιόηηηερ 694.935,08 879.999,43

Καθαπή αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 1.501.610,52 (5.952.424,68)

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 14 57.266.101,80 63.218.526,49

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 14 58.767.712,32 57.266.101,80

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 7 έσο 24 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 
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ΔΣΒΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ A.E. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Πνζά ζε επξώ (Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

1 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2 ΤΝΟΦΖ ΖΜΑΝΣΗΚΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ

Ζ Δηαηξεία ΔΣΒΑ Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο ηδξχζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 2545/97 θαη ε δηαδηθαζία απφζρηζεο ηνπ θιάδνπ ησλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ 
απφ ηελ ETBA bank νινθιεξψζεθε  ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003, ελψ κεηά απφ ζπκθσλία κε ηελ Πνιηηεία, ζην Μεηνρηθφ ηεο Κεθάιαην ζπκκεηέρεη ε 
Σξάπεδα Πεηξαηψο κε πνζνζηφ 65% θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην κε 35% θαη σο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο. Βάζεη ηνπ 
Ν. 4389/2016, άξζξν 197, απφ 01.01.2018, ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (35%) ζηελ  ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. Α.Δ., κεηαβηβάζηεθε 
απηνδηθαίσο θαη ρσξίο αληάιιαγκα ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο (Δ.Δ..Τ.Π.) Α.Δ.   
Ζ Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, Ννκφ Αηηηθήο, ζην Γήκν Αζελαίσλ. Ζ δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο είλαη ε νδφο Βαζ. νθίαο 75, 115 21 Αζήλα. Ζ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο είλαη www.etvavipe.gr. 
 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 13ε επηεκβξίνπ 2018 θαη ηεινχλ ππφ ηελ 
έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο απηήο ζπληζηά ζεηηθή παξέκβαζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη ζηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο αθνχ σο 
βαζηθφ αληηθείκελν έρεη ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε, εθκεηάιιεπζε θαη δηνίθεζε-δηαρείξηζε νξγαλσκέλσλ ρψξσλ εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ 
(Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ) ηελ αλαδήηεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε θεθαιαίσλ γηα ηε δεκηνπξγία ή ηε βειηίσζε ησλ αλαγθαίσλ 
ππνδνκψλ. Γηαρεηξίδεηαη ήδε 25 ΒΗ.ΠΔ. θαη ΒΗΟ.ΠΑ. φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο πάλσ απφ 2.200 επηρεηξήζεηο θαη απαζρνινχληαη  πεξίπνπ 30.000 
εξγαδφκελνη, απνδεηθλχνληαο κε ηελ επηηπρία ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηε κεγάιε ζεκαζία ησλ πεξηνρψλ απηψλ γηα ηελ ειιεληθή 
βηνκεραλία θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 
 
Ζ ΔΣΒΑ ΒΗΠΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ GOLDAIR Cargo, ηνλ κήλα Αχγνπζην 2016 θαηέζεζε θάθειν ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ Παξαρψξεζεο ηνπ 
Δκπνξεπκαηηθνχ Πάξθνπ Θξηαζίνπ πεδίνπ.  Σν παξαπάλσ ζρήκα αλέιαβε ην έξγν σο Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2016 ελψ ζηηο 
10 Ννεκβξίνπ 2017 αλαθεξχρζεθε Οξηζηηθφο Αλάδνρνο.  ηηο 12/06/2018 ε χκβαζε Παξαρψξεζεο εγθξίζεθε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζηηο 
23 Ηνπιίνπ 2018 ζπζηάζεθε ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ θαη  νινθιεξψζεθε ε ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  Σα επφκελα 
ζεκαληηθά βήκαηα είλαη: (1) ε Κχξσζε ηεο χκβαζεο απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην & (2) ε απνδνρή ηεο χκβαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή 
Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ. Ο εθηηκψκελνο ρξφλνο έλαξμεο εξγαζηψλ είλαη ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2018. Ζ αλάπηπμε ηνπ Πάξθνπ ζα γίλεη ζε δχν θάζεηο κε 
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ έξγσλ 150εθ.€., ε δε ζπκκεηνρή ηεο ΔΣΒΑ ΒΗΠΔ ζα αλέιζεη ζε πνζνζηφ 80%.Οη δαπάλεο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε 
εηαηξεία κέρξη ηε 31/12/2016 γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ πξφθεηηαη λα ηηκνινγεζνχλ απφ ηελ εηαηξεία πξνο ην θαηλνχξγην 
λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ (βιέπε εκείσζε 9). 
 
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ε ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. ζπκκεηείρε κε επηηπρία ζηνλ πξψην εζληθφ δηαγσληζκφ γηα θσηνβνιηατθά πάξθα (κε ην λέν θνηλνηηθφ 
πιαίζην γηα ηηο ΑΠΔ) θαη εμαζθάιηζε ιεηηνπξγηθή ελίζρπζε (Feed-in-Premium) γηα ζηαζκφ ηζρχνο 5 MW ίζε κε €82 ηελ MWh κε εηθνζαεηή δηάξθεηα 
ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο Πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν έξγν έρεη μεθηλήζεη θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί θαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ηνλ 
Αχγνπζην ηνπ 2018.  Ζ εηαηξεία γηα ην έξγν πξνυπνινγηζκνχ €4,5 εθ, εμαζθάιηζε  δάλεην ζε πνζνζηφ 70% (non-recourse debt) απφ ηελ Δζληθή 
Σξάπεδα.  
 
ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Κνδάλεο πνπ παξαρψξεζε ηελ έθηαζε ζηελ ΔΣΒΑ κε αληάιιαγκα ηελ παξαρψξεζε ηνπ 15% απφ ηα κειινληηθά έζνδα 
πσιήζεσλ, ε ΔΣΒΑ θαηέζεζε ζηηο 12/06/2018 αίηεζε ππαγσγήο ηνπ Πάξθνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3982/2011, ελψ έρεη ήδε θαηαηεζεί θαη ε 
Πνιενδνκηθή Μειέηε ζηελ αληίζηνηρε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.  Οη αληίζηνηρεο εγθξίζεηο εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζνχλ έσο ην ηέινο ηνπ 2018, σο εθ 
ηνχηνπ νη απνκέλνπζεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ζα μεθηλήζνπλ ζηηο αξρέο ηνπ 2019.  Σν Πάξθν βξίζθεηαη ζε εμαηξεηηθή ζέζε πάλσ 
ζηελ Δγλαηία νδφ κε θφκβν πξνο απηή.  Έρεη έθηαζε 680 ζηξέκκαηα θαη ζα απνδψζεη 400 πεξίπνπ λέα ζηξέκκαηα ζην απφζεκα κε βηνκεραληθή-
βηνηερληθή ρξήζε, κε απαηηνχκελε επέλδπζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,5εθ€. 
 
Ζ ΔΣΒΑ έρεη μεθηλήζεη ηηο αδεηνδνηηθέο εξγαζίεο αλάπηπμεο ηνπ Αγξνδηαηξνθηθνχ Πάξθνπ Πέιιαο (θαηάζεζε θαθέινπ ζε ΓΓΒ ζηηο 17-03-2016), 
ζε  ηδηφθηεηε έθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1900 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε Πεηξαία ηνπ Γήκνπ θχδξαο. Σν πξψην Αγξνδηαηξνθηθφ 
Δπηρεηξεκαηηθφ  Πάξθν ζηελ Διιάδα, ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο θαηλνηφκνπ θαη εμσζηξεθνχο αγξνηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο. Ζ πξψηε θάζε, ζα απνδψζεη 400 λέα ζηξέκκαηα επηρεηξεκαηηθψλ γεπέδσλ ζην απφζεκα κε βηνκεραληθή-βηνηερληθή ρξήζε, ηθαλά λα 
θηινμελήζνπλ έσο 80 κηθξνκεζαίεο εηαηξείεο. Ο πιήξεο θάθεινο «Αλάπηπμεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ» έρεη θαηαηεζεί απφ ηνλ Μάξηην 2016 
θαη είλαη ππφ έγθξηζε ζηα δχν ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία (Αλάπηπμεο-ΓΓ Βηνκεραλίαο θαη Πεξηβάιινληνο).  Ζ εθηίκεζή γηα ην ρξφλν έθδνζεο ηεο ΚΤΑ 
είλαη ην Β' ηξίκελν ηνπ 2018.  Θα αθνινπζήζεη ε έγθξηζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαη ηεο Πξάμεο Δθαξκνγήο. Οη δχν απηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο 
αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ κέρξη ηα κέζα ηνπ 2019. πλεπψο, ζηε ζεκεξηλή ρξνλνδηαγξακκαηηθή απνηχπσζε ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη ε έλαξμε ηεο 
θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ εληφο ηνπ 2019 κε δηάξθεηα 2 εηψλ.  Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Α θάζεο αλέξρεηαη ζηα 6,2 εθ.€ 
 
Σνλ Ηνχλην 2017 θαηαηέζεθε θάθεινο νξηνζέηεζεο ηεο Άηππεο Βηνκεραληθήο Εψλεο Οηλνθχησλ ζηελ ΓΓΒ, ζηα φξηα ηεο νπνίαο ζα θαηαζθεπαζηεί 
θαη ην Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθν Δμπγίαλζεο Οηλνθχησλ.  πλερίδνληαη νη δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ην Τπνπξγείν 
Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ ζχληαμε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.  Σν έξγν είλαη πξνυπνινγηζκνχ 85εθ.€ .   
 
Σα παξαπάλσ έξγα, πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 11. 
 
ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ., θεληξηθφ ξφιν έρεη ε Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πεξηβαιινληηθέο άδεηεο γηα 
ηηο 25 Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο θαη Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα αξκνδηφηεηαο ηεο. Σν χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ) εθαξκφδεηαη θαη γηα ην 
2017 σο πξνέθηαζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ΓΠ) πνπ εθαξκφδεηαη απφ ην 2008. Με επηηπρία έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο ηνπ έηνπο 
νη κεηαβάζεηο ζηα αλαζεσξεκέλα δηεζλή πξφηππα ISO (ISO 9001:2015 θαη ISO 14001:2015). Σν 2017 νινθιεξψζεθε ε πηζηνπνίεζε θαηά ην 
πεξηβαιινληηθφ πξφηππν ISO 14001 γηα επηπιένλ δχν Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο (Γξάκα θαη Πάηξα) επηπιένλ ησλ ΒΗ.ΠΔ. Κνκνηελήο θαη Λακίαο. 
Δπηπξφζζεηα, ε ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. εληφο ηνπ έηνπο, πέηπρε ηε δηάθξηζε ηεο θαηά ην πξφηππν ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 
αξηζηεία (EFQM).  
 
Οη ελ ιφγσ δηαθξίζεηο δεκηνπξγνχλ δνκέο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο κε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ηεο 
γηα ηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ επηδφζεσλ αιιά  θαη απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.  

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζνχληαη θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο 
ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., παξαηίζεληαη παξαθάησ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο 
πεξηφδνπο αλαθνξάο πνπ παξνπζηάδνληαη.  
 
2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί απφ ηελ δηνίθεζε βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
(«Γ.Π.Υ.Α.»), φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα Γ.Π.Υ.Α. πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 
Πξνηχπσλ (.Γ.Λ.Π.). 
 
Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εθαξκφδνληαο ηελ 
αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 
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Πνζά ζε επξώ (Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
 
 
 
Ζ εηνηκαζία ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη 
ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη 
ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερνκέλσλ απαηηήζεσλ 
θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο 
ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. 
  
Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη είλαη πεξίπινθεο, ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηελ εκείσζε 3. 
 
 
Ζ εηαηξεία δελ πξνέβε ζηελ πξφσξε εθαξκνγή θάπνηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ. 
ηηο επηζπλαπηφκελεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηα θνλδχιηα παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 
 

2.2. Τηνζέηεζε ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο („Γ.Π.Υ.Α.‟)   

Νέα Λνγηζηηθά Πξφηππα, Σξνπνπνηήζεηο  θαη Γηεξκελείεο ζηα πθηζηάκελα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ είλαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017  

Αθνινπζνχλ ηα λέα ινγηζηηθά πξφηππα, νη ηξνπνπνηήζεηο θαη νη δηεξκελείεο ζηα πθηζηάκελα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην 

πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ  φπσο εγθξίζεθαλ απφ ηελ ΔΔ θαη είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε (ελφηεηα Α) ή γηα 

κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο (ελφηεηεο Β θαη Γ).  

 

(A) Οη αθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα Γ.Π.Υ.Α. έρνπλ εθδνζεί από ην πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ, έρνπλ πηνζεηεζεί από 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ ηζρύ από 1.1.2017:  

Γ.Λ.Π. 12 (Σξνπνπνίεζε) «Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο» (ζε ηζρύ γηα 

ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017). Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ επηκεηξψληαη 

ζηελ εχινγε αμία.   

 Γ.Λ.Π. 7 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017). Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη 

ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.   

Βειηηώζεηο ζηα Γ.Π.Υ.Α. 2014 – 2016 (Γεθέκβξηνο 2016)  

 ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2017). H ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε γηα παξνρή ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 12 γηα ηηο ζπκκεηνρέο πνπ 

έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο δηαθξαηνχκελεο πξνο πψιεζε.  

Οη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 (Β) Σα αθόινπζα λέα Γ.Π.Υ.Α. θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα Γ.Π.Υ.Α. έρνπλ εθδνζεί από ην πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ θαη 

έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  έσο ηνλ Γεθέκβξην 2017. Ζ εθαξκνγή ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαηά ην 2017 νύηε έρνπλ 

 
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π 22 “πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη πξνθαηαβνιέο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2018) 
 
Ζ Γηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε πσο πξνζδηνξίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο φηαλ εθαξκφδεηαη ην πξφηππν πνπ αθνξά ηηο 
ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, ΓΛΠ 21. Ζ  Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή φηαλ κία νληφηεηα είηε θαηαβάιεη, είηε εηζπξάηηεη πξνθαηαβνιηθά ηίκεκα γηα 
ζπκβάζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα. Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
 
Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2014 (Κύθινο 2014 – 2016) (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 
2017) 
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε δχν ΓΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΔΠΧΑ 12 “Γνωζηοποίηζη ζςμμεηοσήρ ζε άλλερ οικονομικέρ ονηόηηηερ” 
 
H ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην φηη ε ππνρξέσζε γηα παξνρή ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 12 έρεη εθαξκνγή ζε ζπκκεηνρέο 
ζε νληφηεηεο πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο δηαθξαηνχκελεο πξνο πψιεζε, εθηφο ηεο ππνρξέσζεο γηα παξνρή ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
πιεξνθφξεζεο. 
 
ΔΛΠ 28 “Σςμμεηοσέρ ζε ζςγγενείρ και κοινοππαξίερ” 
  
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο σο πξνο ην φηη φηαλ νη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδχζεσλ θεθαιαίσλ, ηα ακνηβαία θεθάιαηα, θαη 
νληφηεηεο κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ ηελ επηινγή λα επηκεηξνχλ ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο ή θνηλνπξαμίεο ζε εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ, απηή ε επηινγή ζα πξέπεη λα γίλεη μερσξηζηά γηα θάζε ζπγγελή ή θνηλνπξαμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 
 
Γ.Π.Υ.Α. 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α. 9 θαη Γ.Π.Υ.Α. 7 (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ 

1 Ηαλνπαξίνπ 2018 ή κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία). Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε 

θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ην αλαζεσξεκέλν κνληέιν αλακελφκελσλ 

πηζησηηθψλ δεκηψλ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ κνληέινπ ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ. Δπηπξφζζεηα, πεξηιακβάλνληαη νη 

αλαζεσξεκέλεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, νη νπνίεο επζπγξακκίδνπλ ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζρέζεσλ αληηζηάζκηζεο κε 

ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. H πηνζέηεζε ησλ αλαζεσξεκέλσλ δηαηάμεσλ είλαη πξναηξεηηθή. Όπσο επηηξέπεηαη, ε Δηαηξεία επέιεμε λα 

δηαηεξήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 39  γηα ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο.  

 Ζ Δηαηξεία ζα πξνρσξήζεη ζε πιήξε εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9 θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018, ρσξίο ηελ αλακφξθσζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπγθξηηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη κε ηελ παξάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο (transitional disclosures) πνπ έρνπλ γίλεη.   

Σν λέν κνληέιν απνκείσζεο αμίαο ησλ ρξεκαηνηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο βάζεη 

ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ. Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ δηεμήρζε, ε Δηαηξεία ζπκπέξαλε φηη θαηά ηελ πτνζέηεζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ, ε 

πξφβιεςε απνκείσζεο ζα απμεζεί. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζεο πνπ αλακέλεηαη λα 

επηθέξεη ε πτνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο απνκείσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ βάζεη 

ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ. 
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ΔΣΒΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ A.E. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Πνζά ζε επξώ (Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

 

Γ.Π.Υ.Α. 15 «Έζνδν από πκβόιαηα κε Πειάηεο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 ή κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία). Σν 

πξφηππν ζεζκνζεηεί ηηο αξρέο, πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζρεηηθά κε ηε θχζε, ην πνζφ, ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ εζφδσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ έλα ζπκβφιαην κε έλαλ πειάηε. Σν λέν πξφηππν έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο κε πειάηεο πιελ εθείλσλ πνπ είλαη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο άιισλ πξνηχπσλ, φπσο νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, ηα αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. χκθσλα κε απηφ, κηα 

εηαηξία αλαγλσξίδεη  έζνδα γηα λα απεηθνλίζεη ηε κεηαθνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε πειάηεο έλαληη ακνηβήο. Δηζάγεηαη ε έλλνηα ελφο λένπ κνληέινπ 

αλαγλψξηζεο εζφδσλ βάζεη πέληε βαζηθψλ βεκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζχκβαζεο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ππνρξεψζεσλ απφδνζεο ζηε ζχκβαζε, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο ζπλαιιαγήο, ηελ θαηαλνκή ηνπ ηηκήκαηνο ζπλαιιαγήο ζηηο ππνρξεψζεηο 

απφδνζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. Ζ έλλνηα ηεο ππνρξέσζεο απφδνζεο (performance obligation) είλαη λέα θαη ζηελ νπζία 

αληηπξνζσπεχεη θάζε ππφζρεζε γηα κεηαθνξά ζηνλ πειάηε: α) ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο πνπ είλαη δηαθξηηή ή β) κηαο ζεηξάο δηαθξηηψλ 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ είλαη νπζηαζηηθά ηα ίδηα θαη έρνπλ ην ίδην κνληέιν κεηαθνξάο ζηνλ πειάηε. Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ην Γ.Π.Υ.Α. 15 απφ 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.   

 Γ.Π.Υ.Α. 15 (Σξνπνπνίεζε) «Έζνδν από πκβόιαηα κε Πειάηεο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 ή κεηαγελέζηεξε 

εκεξνκελία). Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ απφδνζεο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εηαηξείαο σο «εληνιέα» ή «εληνινδφρνπ» θαη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αδεηψλ πλεπκαηηθήο πεξηνπζίαο.  

 

 Γ.Π.Υ.Α. 16 «Μηζζώζεηο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019). Σν Γ.Π.Υ.Α. 16 εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 

θαη αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π. 17. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο γλσζηνπνηνχλ πιεξνθφξεζε πνπ 

παξνπζηάδεη ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο, ελψ εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ κηζζσηή γηα φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. Οη εθκηζζσηέο 

ζπλερίδνπλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ κηζζψζεσλ σο ιεηηνπξγηθψλ ή ρξεκαηνδνηηθψλ θαη ε ινγηζηηθή ησλ κηζζψζεσλ γηα ηνπο εθκηζζσηέο παξακέλεη 

ακεηάβιεηε ζε ζρέζε κε ην Γ.Λ.Π. 17. H ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηνπο κηζζσηέο πξνβιέπεη φηη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο 

αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ θαη κηα αληίζηνηρε ππνρξέσζε. Ζ αξρηθή επηκέηξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο γίλεηαη ζην πνζφ ηεο κηζζσηηθήο ππνρξέσζεο πιένλ ησλ αξρηθψλ άκεζσλ εμφδσλ, ελψ κεηαγελέζηεξα ζην θφζηνο κείνλ ηηο 

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεξείηαη ζε εχινγε αμία. Αληίζηνηρα, ε κηζζσηηθή ππνρξέσζε 

επηκεηξάηαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ ηεο κίζζσζεο. Σν πξφηππν έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.   

Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη πξφσξα ην ελ ιφγσ Πξφηππν θαη ζα αμηνινγήζεη ηελ επίπησζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α 16 ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο.  

Γ.Π.Υ.Α. 4 (Σξνπνπνηήζεηο) «Δθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζην ΓΠΥΑ 4 Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα»  (ζε ηζρύ γηα 

ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018). Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν πξνζεγγίζεηο: α) ηελ επηινγή ζε φιεο ηηο νληφηεηεο πνπ 

εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίδνπλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα θαη φρη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9 πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ γηα ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, θαη β) ζηηο νληφηεηεο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ θιάδν ησλ αζθαιίζεσλ, ηελ επηινγή γηα πξνζσξηλή απαιιαγή απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 έσο 

ην 2021.   

 Βειηηώζεηο ζηα Γ.Π.Υ.Α. 2014 – 2016 (Γεθέκβξηνο 2016)  

 ΓΛΠ 28 «πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018). 
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ην φηαλ νη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδχζεσλ θεθαιαίσλ, ηα ακνηβαία θεθάιαηα, θαη νληφηεηεο κε 
παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο επηιέγνπλ λα επηκεηξνχλ ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο ή θνηλνπξαμίεο ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, απηή ε 
επηινγή ζα πξέπεη λα γίλεη μερσξηζηά γηα θάζε ζπγγελή ή θνηλνπξαμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.  
 
 
Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018). Ζ ηξνπνπνίεζε δηαγξάθεη  ηηο παξαγξάθνπο Δ3-Δ7 ζρεηηθά κε ηηο βξαρππξφζεζκεο εμαηξέζεηο.  

 (Γ) Σα αθόινπζα λέα Γ.Π.Υ.Α. θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα Γ.Π.Υ.Α. έρνπλ εθδνζεί από ην πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ αιιά δελ 

έρνπλ αθόκε πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ. έσο ηνλ Γεθέκβξην 2017 θαη δελ εθαξκόδνληαη από ηελ Δηαηξεία:  

ΓΛΠ 40 (Σξνπνπνηήζεηο) «Μεηαθνξέο επελδπηηθώλ αθηλήησλ» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018). Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαθνξά πξνο ή απφ ηα επελδπηηθά αθίλεηα ζα πξέπεη λα έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγή ζηε ρξήζε. Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί φηη έρεη επέιζεη αιιαγή ζηελ ρξήζε ελφο αθηλήηνπ, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαηά 

πφζν ην αθίλεην πιεξνί ηνλ νξηζκφ θαη ε αιιαγή ζηε ρξήζε λα κπνξεί λα ηεθκεξησζεί. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.  

 Γ.Π.Υ.Α. 2 (Σξνπνπνηήζεηο) «Σαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ 

κεηνρώλ» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018). Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ βάζε 

επηκέηξεζεο, φζνλ αθνξά παξνρέο, πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά, θαζψο θαη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ ηνλ δηαθαλνληζκφ κίαο παξνρήο απφ κεηξεηά ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγεηαη 

εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 2 κε βάζε ηελ νπνία κία παξνρή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ 

νινθιήξνπ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα πνζφ πξνο θάιπςε ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π 22 «πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη πξνθαηαβνιέο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018). Ζ 

Γηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε, ζρεηηθά κε πσο πξνζδηνξίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, φηαλ εθαξκφδεηαη ην πξφηππν, πνπ αθνξά ηηο 

ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, ΓΛΠ 21. Ζ  Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή φηαλ κία νληφηεηα είηε θαηαβάιεη, είηε εηζπξάηηεη πξνθαηαβνιηθά ηίκεκα γηα 

ζπκβάζεηο, πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

  Γ.Π.Υ.Α. 17 «Aζθαιηζηήξηα πκβόιαηα»  (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2021). Σν λέν πξφηππν αληηθαζηζηά 

ην Γ.Π.Υ.Α. 4. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη ε ζπλεπήο ινγηζηηθνπνίεζε φισλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαη ε επηκέηξεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ζηηο ηξέρνπζεο αμίεο θαη φρη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο, κε βάζε α)  ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη β) 

πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα πνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιφγσ ξνψλ θαζψο θαη ηνπο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο. Σν 

πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 Γ.Π.Υ.Α. 9 (Σξνπνπνηήζεηο) «Πξνπιεξσκέο κε αξλεηηθή απνδεκίσζε»  (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2019). Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηελ επηκέηξεζε ζπκκεηξηθψλ option πνπ εκπεξηέρνπλ πξνπιεξσκέο κε αξλεηηθή απνδεκίσζε είηε ζην 

απνζβέζηκν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ θεθαιαίσλ αληί ζηελ εχινγε αμία κέζσ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.  

 ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) «Μαθξνπξόζεζκεο ζπκκεηνρέο ζε πγγελείο εηαηξίεο θαη Κνηλνπξαμίεο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019). Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκκεηνρψλ ζε 

ζπγγελή εηαηξία ή θνηλνπξαμία – φπνπ ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο δελ εθαξκφδεηαη- κε ηελ ρξήζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9. 
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Πνζά ζε επξώ (Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

πληειεζηέο Απφζβεζεο:

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα :

Κηίξηα:

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο: 

Μεηαθνξηθά κέζα :

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο : 

2016

5%

2017

10%

4%

10%

4%

 Υακειφηεξε δηάξθεηα κεηαμχ 

σθέιηκεο δσήο θαη δηάξθεηαο ηεο 

κίζζσζεο

 Υακειφηεξε δηάξθεηα κεηαμχ 

σθέιηκεο δσήο θαη δηάξθεηαο ηεο 

κίζζσζεο

5%

Βειηηψζεηο επί κηζζσκέλσλ αθηλήησλ :

15%

10% - 20%10% - 20%

15%

  

Γ.Λ.Π. 19 (Σξνπνπνηήζεηο) «Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019).  Ζ 

ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο πεξηθνπήο (curtailment) ή ηνπ δηαθαλνληζκνχ είλαη 

ππνρξεσηηθφ ην θφζηνο ηξέρνπζαο πξνυπεξεζίαο  θαη ν θαζαξφο ηφθνο γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηελ επαλακέηξεζε λα πξνζδηνξίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επαλακέηξεζε. Δπηπξφζζεηα, δηεπθξηλίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ζην 

πξφγξακκα, ηελ πεξηθνπή ή ηνλ δηαθαλνληζκφ επί ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλψηαην φξην ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (asset ceiling). 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π 23 «Αβεβαηόηεηα σο πξνο ηνπο θνξνινγηθνύο ρεηξηζκνύο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019). 

Ζ Γηεξκελεία απνζθνπεί ζηε κείσζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο αλαγλσξίδνπλ θαη κεηξνχλ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή 

θνξνινγηθή απαίηεζε φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο ηνπο θνξνινγηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ 

θέξδνπο (ή θνξνινγηθήο δεκηάο), ηελ θνξνινγηθή βάζε, ηηο κε ρξεζηκνπνηεζείζεο  θνξνινγηθέο δεκηέο, ηηο κε ρξεζηκνπνηεζείζεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο.  

Βειηηώζεηο ζηα Γ.Π.Υ.Α. 2015 – 2017 (Γεθέκβξηνο 2017)  

Γ.Π.Υ.Α. 3 (Σξνπνπνίεζε) «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019). Ζ ηξνπνπνίεζε 

δηεπθξηλίδεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηά έιεγρν ζε κηα επηρείξεζε πνπ είλαη  απφ θνηλνχ ειεγρφκελε δξαζηεξηφηεηα, 

ηφηε επηκεηξά μαλά ηα δηθαηψκαηα πνπ δηαθξαηνχζε ζηελ επηρείξεζε απηή.    

Γ.Π.Υ.Α. 11 (Σξνπνπνίεζε)  «ρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019). Ζ 

ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηά απφ θνηλνχ έιεγρν ζε κηα επηρείξεζε πνπ είλαη απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελε, ηφηε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ επηκεηξά μαλά ηα δηθαηψκαηα πνπ δηαθξαηνχζε ζηελ επηρείξεζε απηή.  

 Γ.Λ.Π. 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη Δηζνδήκαηνο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019). Ζ ηξνπνπνίεζε 

δηεπθξηλίδεη φηη φιεο νη θνξνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηα κεξίζκαηα (π.ρ. απφ δηαλνκή θεξδψλ) ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πνπ πξνθχπηεη ν θφξνο.  

 Γ.Λ.Π. 23 (Σξνπνπνίεζε) «Κόζηνο Γαλεηζκνύ» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019). Ζ ηξνπνπνίεζε 
δηεπθξηλίδεη φηη αλ θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο δαλεηζκφο παξακέλεη εθθξεκήο ελψ ην αληίζηνηρν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη έηνηκν γηα ηελ 
πξνβιεπφκελε ρξήζε ή ηελ πψιεζή ηνπ, ηφηε απηφο ν δαλεηζκφο απνηειεί κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ γεληθνχ δαλεηζκνχ πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 
ρξεζηκνπνηεί γηα λα ππνινγίδεη ην πνζνζηφ θεθαιαηνπνίεζεο.   

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη  σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. 
 
Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία εμεηάδνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε αμίαο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνκείσζεο αμίαο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ 
ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (δεκία απνκείσζεο) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ 
εηζνδήκαηνο. Βιέπε επίζεο ηελ παξάγξαθν 2.16 "Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ". 
 
Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ πψιεζε παγίσλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο θαη ηνπ ηηκήκαηνο, εκθαλίδνληαη ζηελ 
θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ  
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
ζέζεο εθφζνλ ππάξρεη έλα έλλνκν δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ε πξφζεζε λα δηαθαλνληζηνχλ ζε θαζαξή βάζε ή λα αλαγλσξηζηεί ην ζηνηρείν ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη λα δηαθαλνληζηεί ην ζηνηρείν ηνπ παζεηηθνχ ηαπηφρξνλα.  
 
2.4. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 
 
Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηαξηίδνληαη ζε επξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα 
ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε επξψ. πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ µε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνµίζµαηνο 
πνπ ηζρχεη ηελ εµέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εµεξνµελία ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε 
μέλα λνµίζµαηα, κεηαηξέπνληαη ζε επξψ µε βάζε ηελ επίζεµε ηηµή ηνπ μέλνπ λνµίζµαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εµεξνµελία απηή. Σα θέξδε ή δεµίεο απφ 
ζπλαιιαγµαηηθέο δηαθνξέο πεξηιαµβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 
 
 
2.5. Δλζώκαηα Πάγηα 
 
Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα, νη βειηηψζεηο επί κηζζσκέλσλ αθηλήησλ,ηα θηίξηα, ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα έπηπια 
θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ 
απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη θαη ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ πιένλ θφζηε 
δαλεηζκνχ. Eπηπιένλ δαπάλεο πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή θαηαρσξνχληαη σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ 
αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη 
ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη. 
 

Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. 
Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ινγίδνληαη µε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, βάζεη ζπληειεζηψλ πνπ 
πξνζεγγίδνπλ ηε κέζε σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ θαη είλαη νη αθφινπζνη ηφζν γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε φζν θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε: 
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2.6. Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα 
 
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα ζεσξνχληαη γήπεδα πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα εθκίζζσζε θαη γηα θεθαιαηνπρηθά θέξδε θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 
ηελ εηαηξεία.  
 
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. 
Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη ελψ νη απνζβέζεηο ησλ θηηξίσλ ινγίδνληαη µε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαη ε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπο 
είλαη 20 – 25 έηε. 
 
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζηε ινγηζηηθή αμία κφλν φηαλ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην αθίλεην 
ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία, θαη ην θφζηνο ηνπ παγίνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο βειηίσζεο θαη ζπληήξεζεο 
θαηαρσξνχληαη ζηελ  θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη.  
 
Αλ κία επέλδπζε ζε αθίλεην κεηαηξαπεί ζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελν ηφηε θαηεγνξηνπνηείηαη ζηα ελζψκαηα πάγηα. 
 
 
2.7. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - Λνγηζκηθό 
 
Ζ δαπάλε γηα αγνξά ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ζα επηθέξεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία θαηαρσξείηαη σο άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ.  
 
Ζ ζπληήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε δαπάλε. Αληίζεηα, νη δαπάλεο πνπ βειηηψλνπλ ή 
επηκεθχλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ, πέξα ησλ  αξρηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ή αληίζηνηρα ηα έμνδα κεηαηξνπήο ινγηζκηθνχ 
ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπ άπινπ παγίνπ κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία. 
 
Οη απνζβέζεηο ηνπο ινγίδνληαη µε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, βάζεη ηεο κέζεο σθέιηκεο δσήο ηνπο πνπ είλαη 5 έηε. 
 
2.8. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 
 
Θπγαηξηθέο είλαη φιεο νη εηαηξείεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ εηδηθνχ ζθνπνχ) ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία αζθεί έιεγρν. Ζ εηαηξεία αζθεί 
έιεγρν ζε κία επηρείξεζε φηαλ ε εηαηξεία εθηίζεηαη ή έρεη δηθαηψκαηα ζε κεηαβιεηέο απνδφζεηο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ επηρείξεζε θαη έρεη ηελ 
ηθαλφηεηα λα επεξεάδεη απηέο ηηο απνδφζεηο κέζσ ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ζηελ επηρείξεζε. Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη κε νιηθή ελνπνίεζε απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο απφ ηελ εηαηξεία θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη.                                                                                           
 
Ζ Δηαηξεία  βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ΓΛΠ 10, δελ ζπληάζεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΒΗ.ΠΑ. ΚΑΣΟΡΗΑ Α.Δ., ΔΣΒΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Α.Δ.,  ΔΣΒΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ.θαη ην Ακνηβαίν Κεθάιαην Δπηρεηξακαηηθψλ πκκεηνρψλ "Διιεληθφ Σακείν Βηψζηκεο Αλάπηπμεο" θαζψο είλαη 
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο  Σξαπέδεο Πεηξαηψο Α.Δ. θαη ελνπνηνχληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Σξαπέδεο Πεηξαηψο Α.Δ.                                                                                      
 
Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαηαρσξνχληαη ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζην θφζηνο θηήζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ 
ζπλαιιαγψλ) κείνλ ηπρφλ απνκεηψζεηο. 
 
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη ζε θάζε πεξίνδν ζχληαμεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηελ χπαξμε ελδείμεσλ κφληκεο απνκείσζεο 
(ζεκαληηθέο ή παξαηεηακέλεο κεηψζεηο ηεο εχινγεο αμίαο) ησλ ρξενγξάθσλ απηψλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη έλδεημε κφληκεο απνκείσζεο, ε 
δεκηά θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 
 
2.9. Απνζέκαηα 
 
Σα απνζέκαηα, θπξίσο αθνξνχλ βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο 
αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 
θαηαζθεπή ή παξαγσγή απνζεκάησλ θεθαιαηνπνηνχληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκάησλ θαη αθνξνχλ εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ απηά 
έρνπλ θαηαζηεί έηνηκα γηα ηελ επηδησθφκελε ρξήζε ή πψιεζε. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ 
απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε.  
Κφζηε δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θαηαζθεπή ή παξαγσγή απνζεκάησλ θεθαιαηνπνηνχληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο απνζεκάησλ. 
              
2.10. Μηζζσκέλα Πάγηα 
 
ε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία είλαη εθκηζζσηήο παγίσλ, κηζζψλεη πάγηα ζε ηξίηνπο κε ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο. Σα πάγηα απηά εκθαλίδνληαη 
θαη απνηηκψληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο θαη ηα ινηπά πάγηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Σα έζνδα κηζζσκάησλ ηεο Δηαηξείαο 
αλαγλσξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ζ Δηαηξεία σο εθκηζζσηήο δε ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 
Ζ Δηαηξεία είλαη κηζζσηήο παγίσλ κέζσ ιεηηνπξγηθψλ  κηζζψζεσλ, ηα κηζζψκαηα αλαγλσξίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη  ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο 
Δηαηξείαο κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο. 
 

2.11.Απαηηήζεηο από Πειάηεο                 
 
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκνχληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (εάλ απηέο είλαη απαηηεηέο ζε δηάζηεκα άλσ ηνπ ελφο έηνπο), αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκίεο απνκείσζεο 
(απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά 
πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο 
παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο 
θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 
 
2.12. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα                         
 
Tν ηακείν θαη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ θαη εκπεξηέρνπλ ππφινηπα κε ιεθηφηεηα 
κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκέξα απφθηεζήο ηνπο, φπσο κεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ζε Σξάπεδεο.  
 
 
2.13. Μεηνρηθό Κεθάιαην 
 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Οη θνηλέο κεηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
 
Άκεζα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ 
πξντφληνο ηεο έθδνζεο, ζηε δηαθνξά ππέξ ην άξηην. Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο. 
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2.16. Απνκείσζε Αμίαο Με Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ  
 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα 
γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 
απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Εεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ην πνζφ γηα 
ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο 
κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε εμφδσλ θαη αμίαο ρξήζεσο (παξνχζα αμία ρξεκαηνξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε 
ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο κειινληηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο). Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα 
φηαλ πξνθχπηνπλ. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επαλεθηηκνχληαη γηα πηζαλή αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο. 
 
2.17. Μεξίζκαηα 
 
Σα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο απεηθνλίδνληαη ζαλ ππνρξέσζε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.  
 
2.18. Αλαγλώξηζε Δζόδσλ 
 
Tα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ πψιεζε νηθνπέδσλ, ηηκνιφγηα παξνρήο λεξνχ, δηαρείξηζε ησλ Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ, θαζψο 
θαη απφ κηζζψκαηα απφ ελνηθηαδφκελα αθίλεηα. 
Σα έζνδα θαη ηα έμνδα ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδνληαη φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλα. Αλαιπηηθφηεξα: 
· ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε απνζεκάησλ αλαγλσξίδνληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πψιεζεο 
· ηα έζνδα απφ κηζζψκαηα θαη ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλα 
· ηα έζνδα απφ δηαρείξηζε ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ θαη αλαγλσξίδνληαη φηαλ      θαηαζηνχλ 
δεδνπιεπκέλα. 
· ηα έζνδα απφ ηελ παξνρή λεξνχ ζηηο Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ε πψιεζε ηνπ. 
 
2.19. Φόξνο εηζνδήκαηνο 
 
Ο θφξνο πεξηφδνπ απνηειείηαη απφ ηνλ ηξέρσλ θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. Ο θφξνο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, εθηφο απφ 
ηνλ βαζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε θνλδχιηα ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε. ε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε ν θφξνο επίζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε αληίζηνηρα. 
Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Ζ 
δηνίθεζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αμηνινγεί ηελ ζέζε ηεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο φπνπ 
απαηηείηαη γηα ηα πνζά πνπ αλακέλνληαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο.Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο, ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ηξερνπζψλ πνζψλ ηνπο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο . 
 

 
 
 
 
2.14. Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο 
 
(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο 
 
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.  
 
(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία  
 
Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηνπ Ν.2112/20. 
 
Σα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ πιεξσκψλ ζε θξαηηθά θνηλσληθά αζθαιηζηηθά ηδξχκαηα. 
Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ.    
 
Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ ζε Κξαηηθά Σακεία (π.ρ.Δ.Φ.Κ.Α). Ζ ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε 
πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ζηα Σακεία, κε απνηέιεζκα λα κελ αλαθχπηεη πεξαηηέξσ ππνρξέσζε ηεο  Δηαηξείαο  ζε 
πεξίπησζε πνπ ην Κξαηηθφ Σακείν αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ζχληαμε ζηνπο αζθαιηδφκελνπο. Σν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 
εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηε ρξήζε πνπ αθνξά θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα έμνδα πξνζσπηθνχ.  
 
Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο κε βάζε ηα νπνία θαηαβάιιεηαη ζηνλ εξγαδφκελν ζχληαμε αλάινγα κε 
ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ηελ ειηθία θαη ην κηζζφ.  
 
Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο 
αλεηιεκκέλεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή. Ζ θαζνξηζκέλε παξνρή ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο 
κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). 
 
Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα, θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά 
εηζνδήκαηα ζηε ρξήζε πνπ έρνπλ πξνθχςεη.  
 
(γ) Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο  
 
Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο θαζίζηαληαη πιεξσηέεο φηαλ ε Δηαηξεία ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε πξηλ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία 
ζπληαμηνδφηεζεο ή φηαλ ν εξγαδφκελνο δέρεηαη ηελ εζεινχζηα απνρψξεζε κε αληάιιαγκα απηέο ηηο παξνρέο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο 
ην λσξίηεξν απφ ηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο: α) φηαλ ε Δηαηξεία δελ κπνξεί πιένλ λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά γηα απηέο ηηο παξνρέο θαη β) φηαλ ε 
Δηαηξεία αλαγλσξίδεη έμνδα απφ αλαδηνξγάλσζε πνπ είλαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 37 ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ε πιεξσκή παξνρψλ 
ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη πξνζθνξά γηα εζεινχζηα απνρψξεζε, νη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απνρψξεζεο 
ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα απνδερζνχλ ηελ πξνζθνξά. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ 
νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο πξνεμνθινχληαη. 
 
 
2.15. Πξνβιέςεηο 
 
Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη µία παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφµελε), σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, είλαη 
πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη ην πνζφ απηήο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.Οη πξνβιέςεηο επηκεηξψληαη 
ζηε παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο , ρξεζηκνπνηψληαο σο επηηφθην πξνεμφθιεζεο έλα 
πξν θφξνπ επηηφθην πνπ αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο ζπλαθείο κε ηελ ππνρξέσζε 
θηλδχλνπο. Ζ αχμεζε ηεο πξφβιεςεο ιφγσ ηεο παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ θαηαρσξείηαη ζαλ έμνδν απφ ηφθνπο. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε 
εµεξνµελία αλαθνξάο θαη αλ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο, νη πξνβιέςεηο αληηινγίδνληαη. Οη 
πξνβιέςεηο ρξεζηκνπνηνχληαη µφλν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ. Γελ αλαγλσξίδνληαη πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο δεµίεο. Οη 
ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη, παξά κφλν αλ είλαη βέβαηεο. 
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ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ηξερνπζψλ πνζψλ ηνπο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο . 
 
 
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη λφκνπο) πνπ είραλ ηεζεί ζε ηζρχ ή είραλ 
νπζησδψο ηεζεί ζε ηζρχ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ πεξίνδν πνπ ε 
ζρεηηθή αλαβαιιφκελε απαίηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ή ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηαθηνπνηείηαη. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ φπνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρνπλ επαξθή κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε, ηα νπνία κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη 
φηαλ ππάξρεη λνκηθά εθηειεζηφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ 
ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή ή ζε δηαθνξεηηθέο θνξνινγεηέεο νληφηεηεο φπνπ 
ππάξρεη πξφζεζε λα ηαθηνπνηεζνχλ ηα ππφινηπα ζε θαζαξή βάζε. 
 
2.20. Δπηρνξεγήζεηο 
 
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ αλακέλεηαη κε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ε Δηαηξεία 
ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο. 
 
Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα, αλαβάιινληαη θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα, έηζη ψζηε λα αληηζηνηρίδνληαη κε ηα έμνδα πνπ 
πξννξίδνληαη λα απνδεκηψζνπλ. 
 
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ (απνζεκάησλ), πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο αλαβαιιφκελεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. Απηέο πνπ αθνξνχλ ελζψκαηα πάγηα, κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ 
θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ελψ απηέο πνπ 
αθνξνχλ ηα απνζέκαηα ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κε βάζε ην πνζνζηφ ησλ 
πσιεζέλησλ εθηάζεσλ πξνο ην ζχλνιν απηψλ, γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη νη επηρνξεγήζεηο. 
 

 

Ζ Δηαηξεία  εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θηλδχλνπο αγνξάο, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ινηπνχο θηλδχλνπο. Σν γεληθφ πξφγξακκα 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεη ζηελ πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη  ηελ ελδερφκελε 
αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.  
 
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ  γίλεηαη, ηφζν απφ ηηο εζσηεξηθέο ππεξεζίεο ηεο Δηαηξείαο, φζν θαη απφ ηηο αληίζηνηρεο Μνλάδεο ηεο κεηξ ηθήο εηαηξείαο 
(Σξάπεδα Πεηξαηψο), κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Ζ κεηξηθή εηαηξεία 
παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ γεληθφηεξσλ θηλδχλσλ θαη εηδηθφηεξεο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ επ ί κέξνπο θαηεγνξηψλ 
ηνπο, φπσο ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο.  
 
Δπηπξνζζέησο πξνο ηα αλσηέξσ, νη εμειίμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017 θαη εληφο ηνπ 2018, θαζψο θαη νη ζπδεηήζεηο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 
ζρεηηθά κε ηελ επαλεμέηαζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιάδαο, θαζηζηνχλ ην καθξννηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ ζηε ρψξα επκεηάβιεην.  Ζ επηζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο 
ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηε ρψξα θαη ζην εμσηεξηθφ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο, ηπρφλ αξλεηηθέο εμει ίμεηο, νη νπνίεο 
δελ  κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Παξ‟ φια απηά ε 
Γηνίθεζε εθηηκά δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ιακβάλνληαη έγθαηξα φια ηα αλαγθαία θαη δπλαηά κέηξα θα η ελέξγεηεο γηα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 
 
4.1. Κίλδπλνο αγνξάο 
 
Ο θίλδπλνο αγνξάο γηα ηελ Δηαηξεία ζπλδέεηαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο, 
φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη:  
 
 
α) απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηηο ηνπηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο κε βάζε ηνπο νπνίνπο δίλνληαη θίλεηξα ζε επηρεηξήζεηο λα 
εγθαηαζηαζνχλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο ή λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε λένπο  θιάδνπο 
 
β) απφ ηα αλαπηπμηαθά έξγα θαη ππνδνκέο  πνπ πινπνηνχληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ, ψζηε λα 
δηεπθνιχλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.  
 
4.2. Κίλδπλνο πλαιιάγκαηνο 
 
Γελ πθίζηαηαη θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο, δηφηη φιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε επξψ. 
 
4.3. Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 
 
Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε πειάηεο θαη κηζζσηέο αλαπηχζζνληαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ 
λα κελ παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ θαη επηζθαιεηψλ. 
 
Οη πσιήζεηο απνζεκάησλ πξαγκαηνπνηνχληαη βάζεη πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξείαο, αθνχ πξψηα αμηνινγεζεί ε θεξεγγπφηεηα ησλ αγνξαζηψλ.  

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, 
πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
 
Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Παξά ην γεγνλφο φηη νη ππνινγηζκνί απηνί 
βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί 
ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο.Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο 
πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ  σο εμήο: 
 
(α) Απαηηείηαη θξίζε απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί 
γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Δάλ ν ηειηθφο θφξνο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αξρηθψο αλαγλσξηζζέληα, ε 
δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ. 
 
(β) Ζ Δηαηξεία ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη κία απαίηεζε ή νκάδα 
απαηηήζεσλ έρεη ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, ππνινγίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο απαίηεζεο ή ηεο νκάδαο 
απαηηήζεσλ θαη ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 
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31 Γεθεκβξίνπ 2017

1-3 κήλεο 3-12 κήλεο > 12 κήλεο ΤΝΟΛΟ

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξν πξνβιέςεσλ απνκείσζεο 4.682.320,72 2.472.194,05 36.159.247,19 43.313.761,96

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 522.619,46 1.183.776,03 2.153.511,83 3.859.907,32

31 Γεθεκβξίνπ 2016

1-3 κήλεο 3-12 κήλεο > 12 κήλεο ΤΝΟΛΟ

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξν πξνβιέςεσλ απνκείσζεο 5.500.436,98 2.921.546,15 33.984.593,95 42.406.577,08

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 256.042,82 979.845,64 1.905.040,76 3.140.929,22

31 Γεθεκβξίνπ 2017

1-3 κήλεο 3-12 κήλεο ΤΝΟΛΟ

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο (πιελ ππνρξεψζεσλ πξνο δεκφζην ηνκέα) 1.517.674,07 2.277.859,21 3.795.533,28

31 Γεθεκβξίνπ 2016

1-3 κήλεο 3-12 κήλεο ΤΝΟΛΟ

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο (πιελ ππνρξεψζεσλ πξνο δεκφζην ηνκέα) 816.233,69 2.569.536,16 3.385.769,85

ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο πνζνχ επξψ γηα ην έηνο 2017 : 43.313 ρηι.(2016 : 42.407 ρηι. επξψ) πεξηιακβάλνληαη απαηηήζεηο κε απνκείσζε αμίαο 
πνζνχ επξψ γηα έηνο 2017: 21.605 ρηι. (2016 : 21.105 ρηι.επξψ), γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηηζηεί ηζφπνζε πξφβιεςε (βι. ζεκείσζε 13). 
 

Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα εμνθινχληαη νη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 1 έσο 3 κελψλ απφ ηελ έθδνζε ησλ 
ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. 
 
 
4.6. Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ Κεθαιαίσλ 
 
Ζ δηαρείξηζε θεθαιαίσλ απνζθνπεί ζην λα εμαζθαιίζεη ζηελ Δηαηξεία ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ψζηε λα παξέρεη θέξδε 
ζηνπο µεηφρνπο θαη νθέιε ζηνπο άιινπο ελδηαθεξφµελνπο, δηαηεξψληαο παξάιιεια µηα θεθαιαηνπρηθή δνµή πνπ ζα ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο 
θεθαιαίνπ. 
Δξγαιεία δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ απνηεινχλ ε µεξηζµαηηθή πνιηηηθή, ε έθδνζε ή ε επηζηξνθή θεθαιαίνπ θαη ε αγνξαπσιεζία ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ. 
Ζ Δηαηξεία δελ είρε δαλεηαθά θεθάιαηα απφ Σξάπεδεο ζηηο ρξήζεηο 2017 θαη 2016 θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πθίζηαηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε. 
 
 
4.7. Δθηηκήζεηο ζρεηηθά κε Δύινγεο Αμίεο 
 
H Eηαηξεία ζηηο ζεκεηψζεηο παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ κηαο ηεξάξρεζεο ηξηψλ 
επηπέδσλ, σο εμήο:  
 
-Δπίπεδν 1: Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο ε εχινγε αμία ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο 
δεκνζηεπκέλεο ηηκέο αγνξάο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο. 
 
-Δπίπεδν 2: Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο ε εχινγε αμία ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε 
ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη είηε άκεζα είηε έκκεζα ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. 
 
-Δπίπεδν 3: Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο ε εχινγε αμία ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε 
ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ πνπ θαηά βάζε δελ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 
 
ηελ ζεκείσζε 12 παξνπζηάδνληαη νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ αλά θαηεγνξία θαζψο θαη ηα επίπεδα επηκέηξεζεο εχινγεο 
αμίαο. 
 

4.4. Κίλδπλνο Δπηηνθίσλ 
 
Ο Δπηηνθηαθφο Κίλδπλνο νξίδεηαη σο ν θίλδπλνο ηεο επίπησζεο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, εμαηηίαο ηεο έθζεζήο ηεο ζε κεηαβνιέο ζηηο αγνξέο 
επηηνθίσλ. 
 
Ζ επίπησζε ζηελ θαζαξή ηξέρνπζα αμία φισλ ησλ έληνθσλ ζηνηρείσλ ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο, έλαληη παξάιιειεο αλφδνπ 
ησλ θακππιψλ επηηνθίσλ θαηά 100 κνλάδεο βάζεο, εθηηκάηαη γηα ην ηέινο ηνπ 2017 ζε 42,58 ρηι.επξψ  (2016:28,37 ρηι. επξψ) ζεηηθή επίδξαζε πεξίπνπ 
γηα ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη 522,00 ρηι. επξψ (2016: 576,00 ρηι. επξψ) ζεηηθή επίδξαζε πεξίπνπ γηα ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο. 
 
Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο επεξεάδνληαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη 
ππνρξεψζεηο απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 
 
 
4.5. Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 
 
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ζρεδφλ κεδεληθφο ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξείαο λα δηαηεξεί πςειά ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη λα πξαγκαηνπνηεί 
πσιήζεηο απνζεκάησλ βάζεη πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο, αθνχ πξψηα αμηνινγεζεί ε θεξεγγπφηεηα ησλ αγνξαζηψλ. 
 
Ζ θαιή δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ θαη ε πξνζεθηηθή επηινγή ζπλαιιαγψλ εμαζθαιίδεη έγθαηξα ζηελ Δηαηξεία ηελ αλαγθαία ξεπζηφηεηα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο 
ηεο. 
 
Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε νκάδεο ιεθηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ελαπνκείλνπζα πεξίνδν απφ 
ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ νη ππνρξεψζεηο θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο. 
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5 ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ

1 Ηανοςαπίος 2016 Οηθόπεδα Κηίξηα

Μεραλνινγηθόο 

Δμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά

κέζα

Έπηπια & 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο ύλνιν

Κόζηορ κηήζεωρ 

Κφζηνο θηήζεσο 1.761.546,38 14.983.273,11 997.867,19 57.794,87 955.650,38 18.756.131,93

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο                       -   (10.091.008,21) (577.061,04) (24.799,84) (814.675,29) (11.507.544,38)

Αναπόζβεζηη αξία 1.761.546,38 4.892.264,90 420.806,15 32.995,03 140.975,09 7.248.587,55

Υπήζη πος λήγει 31 Γεκεμβπίος 2016

Αλαπφζβεζηε αμία έλαξμεο ρξήζεο 1.536.042,77 4.337.064,46 420.806,15 32.995,03 140.975,09 6.467.883,50

Πξνζζήθεο ρξήζεσο -                      124.543,75 175.383,46 4.199,99 48.090,68 352.217,88

Μεηψζεηο ρξήζεσο (55.483,05) -                      (55.483,05)

Μεηαθνξά απνζβέζεσλ ζε ινγαξηαζκφ 

θνηλνρξήζησλ -                      (1.123,22) (25.435,97) (5.567,00) (13.261,70) (45.387,89)

Απνκεηψζεηο αθηλήησλ (4.000,00) -                      - - - (4.000,00)

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -                      (577.168,17) (77.266,32) - (36.155,49) (690.589,98)

Αναπόζβεζηη αξία 31 Γεκεμβπίος 2016 1.476.559,72 3.883.316,82 493.487,32 31.628,02 139.648,58 6.024.640,46

31 Γεκεμβπίος 2016

Κφζηνο θηήζεσο 1.491.076,32 15.107.816,86 1.173.250,65 61.994,86 1.003.741,06 18.837.879,75

πζζσξεπκέλεο Απνκεηψζεηο (14.516,60) (555.200,44) - - - (569.717,04)

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο - (10.669.299,60) (679.763,33) (30.366,84) (864.092,48) (12.243.522,25)

Αναπόζβεζηη αξία 1.476.559,72 3.883.316,82 493.487,32 31.628,02 139.648,58 6.024.640,46

Υπήζη πος λήγει 31 Γεκεμβπίος 2017

Αλαπφζβεζηε αμία έλαξμεο ρξήζεο 1.476.559,72 3.883.316,82 493.487,32 31.628,02 139.648,58 6.024.640,46

Πξνζζήθεο ρξήζεσο 130.990,64 182.810,13 116.088,98 - 165.896,38 595.786,13

Μεηψζεηο ρξήζεσο - - - - - -

Μεηαθνξά απνζβέζεσλ ζε ινγαξηαζκφ 

θνηλνρξήζησλ - (1.407,08) (33.317,53) (5.819,00) (13.353,91) (53.897,52)

Απνκεηψζεηο αθηλήησλ (61.256,64) (27.612,27) - - - (88.868,91)

Απνζβέζεηο ρξήζεσο - (574.020,75) (88.394,24) - (44.403,48) (706.818,47)

Αναπόζβεζηη αξία 31 Γεκεμβπίος 2017 1.546.293,72 3.463.086,85 487.864,53 25.809,02 247.787,57 5.770.841,69

31 Γεκεμβπίος 2017

Κφζηνο θηήζεσο 1.622.066,96 15.290.626,99 1.289.339,63 61.994,86 1.169.637,44 19.433.665,88

πζζσξεπκέλεο Απνκεηψζεηο (75.773,24) (582.812,71) - - - (658.585,95)

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο - (11.244.727,43) (801.475,10) (36.185,84) (921.849,87) (13.004.238,24)

Αναπόζβεζηη αξία 1.546.293,72 3.463.086,85 487.864,53 25.809,02 247.787,57 5.770.841,69

6 ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΑΚΗΝΖΣΑ

1 Ηανοςαπίος 2016 Οηθόπεδα ύλνιν

Κφζηνο θηήζεσο 3.434.289,39 3.434.289,39

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο                       -                         -   

Αναπόζβεζηη αξία 3.434.289,39 3.434.289,39

Υπήζη πος λήγει 31 Γεκεμβπίος 2016

Αλαπφζβεζηε αμία έλαξμεο ρξήζεο 3.434.289,39 3.434.289,39

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 3.434.289,39 3.434.289,39

31 Γεκεμβπίος 2016

Κφζηνο θηήζεσο 3.434.289,39 3.434.289,39

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -                       -   

Αναπόζβεζηη αξία 3.434.289,39 3.434.289,39

Υπήζη πος λήγει 31 Γεκεμβπίος 2017

Αλαπφζβεζηε αμία έλαξμεο ρξήζεο 3.434.289,39 3.434.289,39

Μεηαθνξά απφ ην απφζεκα - -

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 3.434.289,39 3.434.289,39

31 Γεκεμβπίος 2017

Κφζηνο θηήζεσο 3.434.289,39 3.434.289,39

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο - -

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 3.434.289,39 3.434.289,39

7 ΑΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΛΟΓΗΜΗΚΟ

1 Ηανοςαπίος 2016

Κφζηνο θηήζεσο 1.296.707,24

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο (1.214.951,26)

Αναπόζβεζηη αξία 81.755,98

Γηα ηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ έγηλαλ ζηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2016, βιέπε ζηε  εκείσζε "30 :Αλαθαηαηάμεηο" 
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Υπήζη πος λήγει 31 Γεκεμβπίος 2016

Αλαπφζβεζηε αμία έλαξμεο ρξήζεο 81.755,98

Πξνζζήθεο ρξήζεσο 24.235,00

Απνζβέζεηο ρξήζεσο (32.078,27)

Αναπόζβεζηη αξία 31 Γεκεμβπίος 2016 73.912,71

31 Γεκεμβπίος 2016

Κφζηνο θηήζεσο 1.320.942,24

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο (1.247.029,53)

Αναπόζβεζηη αξία 73.912,71

Υπήζη πος λήγει 31 Γεκεμβπίος 2017

Αλαπφζβεζηε αμία έλαξμεο ρξήζεο 73.912,71

Πξνζζήθεο ρξήζεσο 24.391,53

Απνζβέζεηο ρξήζεσο (34.177,68)

Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2017 64.126,56

31 Γεκεμβπίος 2017

Κφζηνο θηήζεσο 1.345.333,77

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο (1.281.207,21)

Αναπόζβεζηη αξία 31 Γεκεμβπίος 2017 64.126,56

Σα  άπια πεξηνπζηαθα ζηνηρεία αθνξνχλ κφλν ινγηζκηθφ.

8 ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

31.12.2017 31.12.2016

Τπόλοιπο έναπξηρ πεπιόδος 1 Ηανοςαπίος 5.390.031,15 5.230.031,15

Κφζηνο θηήζεο κεηνρψλ - 160.000,00

Κφζηνο θηήζεο κεξηδηψλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ - -

Τπόλοιπο λήξηρ πεπιόδος 31 Γεκεμβπίος 5.390.031,15 5.390.031,15

ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

ΚΟΣΟ 

ΚΣΖΖ 2017

ΚΟΣΟ 

ΚΣΖΖ 2016 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΥΩΡΑ

1. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΒΗ.ΠΑ. ΚΑΣΟΡΗΑ Α.Δ. 70.031,15 70.031,15 88,51% Διιάδα

2. ΔΣΒΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α.Κ.Δ.. Α.Δ. 100.000,00 100.000,00 100,00% Διιάδα

3. ΔΣΒΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. 220.000,00 220.000,00 100,00% Διιάδα

4. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΒΗΧΗΜΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Δ.Σ.Β.Α.) 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% Διιάδα

5.390.031,15 5.390.031,15

9 ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

31.12.2017 31.12.2016

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 45.429,65 46.275,65

45.429,65 46.275,65

Γηαρείξηζε Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΑΗΩΝ

Ακνηβαίν Κεθάιαην

Γηαρείξηζε Κνηλνρξήζησλ 

Δπελδπηηθή θαη Αλαπηπμηαθή 

Δηαηξεία

Οη ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2017 θαη θαηά ηελ 31.12.2016 αλαιχνληαη σο εμήο : 

Σν κήλα Γεθέκβξην 2014, ζπζηάζεθαλ δχν λέεο Δηαηξίεο, 100% ζπγαηξηθέο ηεο ΔΣΒΑ ΒΗΠΔ, σο θάησζη:  
 
-  Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΣΒΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», 
κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΣΒΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΔ ΑΔ», αξηζκφ Γ.Δ.Μ.Ζ. 132685301000 θαη Μεηνρηθφ Κεθάιαην πνζνχ επξψ 100.000, πνπ θαηαβιήζεθε 
νινζρεξψο ζηηο 6/2/2015. θνπφο ηεο είλαη, απνθιεηζηηθά, ε δηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (ΑΚΔ) ηνπ αξζ. 7 ηνπ 
Ν.2992/2002, φπσο απηφ εθάζηνηε ηζρχεη θαη θάζε άιιε ζπλαθήο δξαζηεξηφηεηα πνπ ηπρφλ επηηξέπεηαη ή ζα επηηξαπεί ζην κέιινλ λα αζθείηαη απφ 
εηαηξίεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ                                                                                               
 
Δπίζεο, ζηηο 31.3.2015, ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο αλσηέξσ Δηαηξίαο ΔΣΒΑ Γηαρείξηζεο ΑΚΔ ΑΔ, ηδξχζεθε ην Ακνηβαίν Κεθάιαην Δπηρεηξεκαηηθψλ 
πκκεηνρψλ (ΑΚΔ) ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ χςνπο 40 εθ. επξψ κε ηελ νλνκαζία «Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης»  και  διακπιηικό ηίηλο 
Ε.Τ.Β.Α. κε θαηαβιεκέλν θεθάιαην 5.000.000 επξψ, πνζφ πνπ αθνξά ζηελ αξρηθή ζπκκεηνρή ηεο κνλαδηθήο κεξηδηνχρνπ ηνπ, ΔΣΒΑ ΒΗΠΔ ΑΔ. Σν ελ 
ιφγσ θεθάιαην ζα ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην επηρεηξήζεσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αξρέο βηψζηκεο θαη αεηνθφξνπ αλάπηπμεο. Σν ελαπνκείλαλ πνζφ επξψ 
35 εθ. ηνπ κειινληηθψο επελδπκέλνπ ελεξγεηηθνχ πξφθεηηαη λα θαηαβιεζεί απφ ηελ ΔΣΒΑ ΒΗΠΔ Α.Δ. εθφζνλ ζπλερίζεη λα είλαη ε κνλαδηθή κεξηδηνχρνο 
ηνπ παξαπάλσ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ.  
 
  -  Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΣΒΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΣΒΑ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΔ», αξηζκφ Γ.Δ.Μ.Ζ. 132686101000 θαη Μεηνρηθφ Κεθάιαην πνζνχ επξψ 60.000, πνπ θαηαβιήζεθε νινζρεξψο ζηηο 6.2.2015. Σελ 
01/08/2016 θαηαβιήζεθε πνζφ επξψ 160.000, βάζεη ηεο απφ 29/06/16 απφθαζεο ηεο Γ.. γηα αχμεζε ηνπ Μ.Κ., δηακνξθψλνληάο ην ζε επξψ 
220.000.θνπφο ηεο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (παξαγσγή 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αγξνηηθή θαη θηελνηξνθηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, νινθιεξσκέλεο δξάζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη θαη ζρεδηαζκφο, δεκηνπξγία, 
αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ). 
 

Σν ππφινηπν ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 
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ΔΣΒΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ A.E. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Πνζά ζε επξώ (Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο

31.12.2017 31.12.2016

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 
(1)

46.876,96 140.443,64

Λνηπνί ρξεψζηεο 935.816,53 1.019.546,27

Μεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο 396.756,15 439.708,13

1.028.134,64 319.317,34

Πξνθαηαβνιέο
 (3)

1.438.102,98 1.202.402,69

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 14.220,06 19.511,15

3.859.907,32 3.140.929,22

10 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

31.12.2017 31.12.2016

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 4.916.389,45 8.061.464,13

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (1.872.195,19) (2.104.687,79)

3.044.194,26 5.956.776,35

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2016 5.907.216,67

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (Βιέπε εκείσζε 26) 44.018,72

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζηα Ίδηα Κεθάιαηα 5.540,96

Τπόλοιπο ηην  31 Γεκεμβπίος 2016 5.956.776,35

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2017 5.956.776,35

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (Βιέπε εκείσζε 26) (2.912.785,53)

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζηα Ίδηα Κεθάιαηα 203,44

Τπόλοιπο ηην  31 Γεκεμβπίος 2017 3.044.194,26

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

Πξνβιέςεηο ύλνιν

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2016 7.850.414,49 7.850.414,49

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 205.508,68 205.508,68

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζηα Ίδηα Κεθάιαηα 5.540,96 5.540,96
Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος  2016 8.061.464,13 8.061.464,13

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2017 8.061.464,13 8.061.464,13

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (3.145.278,12) (3.145.278,12)

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζηελ Ίδηα Κεθάιαηα 203,44 203,44

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος  2017 4.916.389,45 4.916.389,45

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

Απνζέκαηα ύλνιν

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2016 (1.943.197,83) (1.943.197,83)

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (161.489,96) (161.489,96)

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζηα Ίδηα Κεθάιαηα - - 
Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος  2016 (2.104.687,79) (2.104.687,79)

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2017 (2.104.687,79) (2.104.687,79)

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 232.492,60 232.492,60

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζηελ Ίδηα Κεθάιαηα - -
Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος  2017 (1.872.195,19) (1.872.195,19)

Απαηηήζεηο απφ θνηλνπξαμία ζρεηηθά κε ην έξγν Θξηάζην
 (2)

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο 
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα 
θνξνινγηθή αξρή. 
 
Ζ εηαηξεία ιφγσ ησλ ζπλερφκελσλ δεκηψλ έθαλε κία αλαζεψξεζε ηεο επαλαθηηζεκφηεηαο ηεο αλαβαιιφκελεο απαίηεζεο, κε απνηέιεζκα λα 
επηβαξπλζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θεηηλήο ρξήζεο κε επξψ 2.912,785,52. 
 

Γηα ηε ρξήζε 2017 ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζπληειεζηή 29% (2016: 29%). 
Γελ έρεη ππνινγηζηεί αλαβαιιφκελνο θφξνο επί ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. 
 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ είλαη αλαθηήζηκν κεηά απφ 12 κήλεο. 
Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία είλαη ε παξαθάησ: 
 

Οη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπκςεθηζκφο 
ησλ ππνινίπσλ εληφο ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο αξρήο είλαη νη παξαθάησ: 
 

(1) Οη απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην,αθνξνχλ παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο απφ ηφθνπο θαη πσιήζεηο πξνο ην δεκφζην θαη ζπκςεθίδνληαη κε ηηο 
ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο,φπσο παξαθξαηνχκελνη θφξνη κηζζσηψλ, ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θ.ιπ.      
(2) Σν αλσηέξσ πνζφ   αθνξά ζε δαπάλεο  ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ Παξαρψξεζεο ηνπ Δκπνξεπκαηηθνχ Πάξθνπ Θξηαζίνπ πεδίνπ γηα ηελ 
θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε εκπνξεπκαηηθνχ θέληξνπ. (βιέπε επίζεο ζεκείσζε "1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία") 
(3) ην αλσηέξσ πνζφ  πεξηιακβάλεηαη πνζφ 1.424.876,08 επξψ πνπ αθνξά πξνθαηαβνιέο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αλέιαβε ην έξγν ηεο  
ηαθηνπνηήζεο - ηαπηνπνίεζεο  ηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο. 
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ΔΣΒΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ A.E. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Πνζά ζε επξώ (Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

11 ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ

31.12.2017 31.12.2016

Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή 114.192.797,29 112.022.235,78

Παξαγσγή ζε εμέιημε 13.135.397,75 12.742.927,11

Πξνθαηαβνιέο έξγσλ ππνδνκήο ζε δηακνξθνχκελεο "έηνηκεο πξνο πψιεζε πεξηνρέο
" (1)

- 4.041.112,07

127.328.195,04 128.806.274,96

Μείνλ: πξφβιεςε γηα απαμίσζε απνζεκάησλ (3.825.685,48) (3.496.186,85)

123.502.509,56 125.310.088,11

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2016 (3.496.186,85)

Αληηινγηζκφο πξνβιέςεσο -

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος  2016 (3.496.186,85)

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2017 (3.496.186,85)

Αληηινγηζκφο πξνβιέςεσο -

Εεκηέο απνκείσζεο απνζεκάησλ (329.498,63)

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος  2017 (3.825.685,48)

12 α) Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία ανά καηηγοπία

Δνεπγηηικό 31.12.2017 31.12.2016

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 43.313.761,96 42.406.577,08

Μείνλ: Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ πειαηψλ (21.604.888,95) (21.104.888,95)

Καθαπέρ απαιηήζειρ πελαηών 21.708.873,01 21.301.688,13

Απαηηήζεηο απφ θνηλνπξαμία ζρεηηθά κε ην έξγν "Θξηάζην" 1.028.134,64 319.317,34

Λνηπνί ρξεψζηεο 981.246,18 1.065.821,92

Μεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο 396.756,15 439.708,13

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 58.767.712,32 57.266.101,80

ύλνιν 82.882.722,30 80.392.637,32

Τποσπεώζειρ 31.12.2017 31.12.2016

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

(πιελ ππνρξεψζεσλ πξνο δεκφζην ηνκέα) 3.795.533,28 3.385.769,85

ύλνιν 3.795.533,28 3.385.769,85

12. β) Πιζηοληπηική ικανόηηηα σπημαηοοικονομικών ζηοισείων ενεπγηηικού

31.12.2017 31.12.2016

Caa2 58.760.158,75 57.255.721,74

58.760.158,75 57.255.721,74

13 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΔ

31.12.2017 31.12.2016

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 43.313.761,96 42.406.577,08

Μείνλ: πξνβιέςεηο (21.604.888,95) (21.104.888,95)

21.708.873,01 21.301.688,13

Πηζηνιεπηηθή Ηθαλόηεηα Σξάπεδαο (Moody's Rating)

Σα ππφινηπα ησλ πειαηψλ, αθνξνχλ απαηηήζεηο απφ πψιεζε νηθνπέδσλ, ηηκνιφγηα παξνρήο λεξνχ, επεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ θαη ηηκνιφγηα 
θνηλνρξήζησλ ζηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ησλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ. 

(1)Σν αλσηέξσ πνζφ αθνξά ζε πξνθαηαβνιέο πνπ έρεη δψζεη ε Δηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ηεο Μνλάδαο Καζαξηζκνχ Απνβιήησλ 
(Μ.Κ.Α) ζηελ βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο ίλδνπ. 
 
Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθε κέζα ζηε ρξήζε θαη πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο πσιεζέλησλ αλέξρεηαη ζε ρξεσζηηθφ πνζφ επξψ 
3.067.295,16 (2016: πνζφ επξψ 797.951,66). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απνζεκάησλ αθνξά νηθφπεδα, ηα νπνία πξννξίδνληαη πξνο πψιεζε ζε 
δηάθνξεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. 
 
 

Ζ κεηαβνιή ησλ πξνβιέςεσλ έρεη σο εμήο: 

 

Ζ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρεηψλ ελεξγεηηθνχ πνπ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκα θαη δελ έρνπλ απνκεησζεί κπνξεί λα 
επηκεηξεζεί κε βάζε ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ. 
 
Πειάηεο 
 
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο νπζηαζηηθά απνηεινχλ απαηηήζεηο απφ πειάηεο νη νπνίνη δελ ππάγνληαη ζε θάπνηα θιίκαθα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη απνηεινχλ εκπφξνπο θαη ηδηψηεο πειάηεο βάζε ζπκθσληψλ εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο. 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα: 
 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ ηακεηαθψλ δηαζέζηκσλ έρεη ηαμηλνκεζεί ζηνλ παξαθάησ πίλαθα αλάινγα κε ην βαζκφ πηζησηηθνχ θίλδπλνπ : 

Σα ππφινηπν πνζφ ηνπ θνλδπιίνπ «Σξαπεδηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα» αθνξά ζε δηαζέζηκα ζην ηακείν. 
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ΔΣΒΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ A.E. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Πνζά ζε επξώ (Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Ζ κεηαβνιή ησλ πξνβιέςεσλ έρεη σο εμήο:


Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2016 (20.404.888,95)

Λνγηζκφο πξνβιέςεσο (Βιέπε εκείσζε 23) (700.000,00)

Γηαγξαθέο πξνβιέςεσλ -

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος  2016 (21.104.888,95)

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2017 (21.104.888,95)

Λνγηζκφο πξνβιέςεσο (Βιέπε εκείσζε 23) (500.000,00)

Γηαγξαθέο πξνβιέςεσλ -

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος  2017 (21.604.888,95)

14 ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΗΟΓΤΝΑΜΑ

31.12.2017 31.12.2016

Σακείν 7.553,57 10.380,06

Καηαζέζεηο φςεσο 4.560.158,75 4.055.721,74

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο 54.200.000,00 53.200.000,00

ΤΝΟΛΑ 58.767.712,32 57.266.101,80

15 ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ

Απιθμόρ

μεηοσών

Μεηοσικό 

κεθάλαιο

1 Ηανοςαπίος 2016 12.743.680 191.155.200,00

Μεηαβνιή πεξηφδνπ - -
31 Γεκεμβπίος 2016 12.743.680 191.155.200,00

1 Ηανοςαπίος 2017 12.743.680 191.155.200,00

Μεηαβνιή πεξηφδνπ - -
31 Γεκεμβπίος 2017 12.743.680 191.155.200,00

16 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2016 3.517.063,89 885.788,07 4.402.851,96

Λνγηζκφο απνζεκαηηθψλ - (13.565,79) (13.565,79)

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος  2016 3.517.063,89 872.222,28 4.389.286,17

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2017 3.517.063,89 872.222,28 4.389.286,17

Λνγηζκφο απνζεκαηηθψλ 1.918,65 (498,06) 1.420,59
Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος  2017 3.518.982,54 871.724,22 4.390.706,76

31.12.2017 31.12.2016

Έθηαθην απνζεκαηηθφ 739.799,98 739.799,98

Απνζεκαηηθφ ζσξεπκέλσλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ / (δεκηψλ) (ιφγσ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19) 131.914,11 132.412,17

Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε επξψ 10,13 10,13

ΤΝΟΛΑ 871.724,22 872.222,28

17 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΛΟΓΧ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ Γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2007 ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζπληειεζηή 25%. 

Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ πξνζδηνξίζηεθαλ κέζσ αλαινγηζηηθήο κειέηεο. 
Ζ θίλεζε ηεο ππνρξέσζεο φπσο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ είλαη αλαθηήζηκν κεηά απφ 12 κήλεο. 

Σν κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην γηα ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ην 2017 ήηαλ 0,73% (2016: 0,98%), ελψ γηα ηηο θαηαζέζεηο φςεσο ήηαλ 0,36% (2016: 
0,18%). 
 

Σα απνζεκαηηθά ησλ πεξηφδσλ 31.12.2017 θαη 31.12.2016  αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

Σα αλσηέξσ ινηπά απνζεκαηηθά αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

Σα απνζεκαηηθά απφ απαιιαζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη ηα απνζεκαηηθά απφ έζνδα θνξνινγεζέληα θαη' εηδηθφ ηξφπν έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ 
ηφθνπο Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, Οκνιφγσλ ΔΣΒΑ θαη πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ. 
 
Σν απνζεκαηηθφ ησλ ζσξεπκέλσλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ / (δεκηψλ) εκθαλίδεηαη θαζαξφ απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαη αθνξά αλαινγηζηηθά θέξδε 
ησλ ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία πνζνχ επξψ  236.967,72 αθαηξνχκελεο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 
πνζνχ επξψ  105.053,62. 

Οη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπκςεθηζκφο ησλ ππνινίπσλ εληφο ηεο ίδηαο 

Καηά ηελ 31.12.2017 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε επξψ 191.155 ρηι. δηαηξνχκελν ζε 12.743.680 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 
15,00 έθαζηε. Σν ζχλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ κεηνρψλ έρεη πιήξσο εθδνζεί θαη ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρεη πιήξσο θαηαβιεζεί. 
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ΔΣΒΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ A.E. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Πνζά ζε επξώ (Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

31.12.2017 31.12.2016

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο είλαη ηα παξαθάησ:

Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ 249.409,65 233.534,40

Καζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 249.409,65 233.534,40

Σα πνζά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο είλαη ηα παξαθάησ:

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 11.326,70 8.653,08

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 3.970,09 5.144,43

Κφζηνο πεξηθνπψλ / δηαθαλνληζκψλ / ηεξκαηηζκνχ ππεξεζίαο (123,04) (5.146,89)

ύλνιν  ζην Απνηέιεζκα   (Βιέπε ζεκ. 22) 15.173,75 8.650,62

Μεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο: 31.12.2017 31.12.2016

Τπόινηπν έλαξμεο 233.534,40 205.777,03

Πιεξσζείζεο εηζθνξέο -

χλνιν εμφδνπ αλαγλσξηζκέλν ζην απνηέιεζκα (βι. εκείσζε 22) 15.173,75 8.650,62

χλνιν εμφδνπ / (εζφδνπ) αλαγλσξηζκέλν ζηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 701,50 19.106,75

Καζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 249.409,65 233.534,40

Μεηαβνιή ζηελ παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο

Τπφινηπν έλαξμεο ηεο παξνχζαο αμίαο ππνρξεψζεσλ 233.534,40 205.777,03

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 11.326,70 8.653,08

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 3.970,09 5.144,43

Παξνρέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε (180.695,00) (196.686,10)

Δπηπιένλ δαπάλεο ιφγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνρψξεζεο πξνζσπηθνχ 180.571,96 191.539,21

Αλαινγηζηηθά (θέξδε) / δεκηέο 701,50 19.106,75

Τπφινηπν ιήμεο ηεο παξνχζαο αμίαο ππνρξεψζεσλ 249.409,65 233.534,40

31.12.2017 31.12.2016

Οηθνλνκηθέο Τπνζέζεηο

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 1,63% 1,70%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 1,75% 1,75%

Αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή 12,45 14,80

18 ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2016 1.183.542,00

Λνγηζκφο πξνβιέςεσλ -

Γηαγξαθέο πξνβιέςεσλ -

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος  2016 1.183.542,00

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2017 1.183.542,00

Λνγηζκφο πξνβιέςεσλ -

Γηαγξαθέο πξνβιέςεσλ -

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος  2017 1.183.542,00

19 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2016 13.276.615,57

Δπηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάρζεθαλ κεζα ζηε ρξήζε -

Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα (Βιέπε εκείσζε 24) (87.555,94)

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος  2016 13.189.059,63

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2017 13.189.059,63

Δπηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάρζεθαλ κεζα ζηε ρξήζε -

Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα (Βιέπε εκείσζε 24) (516.648,98)

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος  2017 12.672.410,65

20 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

31.12.2017 31.12.2016

Πξνκεζεπηέο 1.626.893,28 1.180.257,97

Λνηπνί θφξνη
 (1)

762.530,65 312.206,19

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 87.691,94 53.830,15

Πηζησηέο δηάθνξνη 388.640,02 425.511,88

Τπνρξεψζεηο απφ πξνυπνινγηζκέλα θφζηε/απνζέκαηα 1.780.000,00 1.780.000,00

4.645.755,89 3.751.806,21

(1)
  Οη  ινηπνί θφξνη ηξέρνπζαο ρξήζεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο θαη  ραξηφζεκα. 

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο αθνξνχλ πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο επίδηθεο ππνζέζεηο θαηά ηεο εηαηξείαο. Ζ θίλεζε ηνπο αλαιχεηαη σο εμήο : 

Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

Μέρξη ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ παξφλησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθθξεκεί ν ηπρφλ επαλέιεγρνο ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηηο 
δεκφζηεο αξρέο. 
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Πνζά ζε επξώ (Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

21 ΠΧΛΖΔΗ

31.12.2017 31.12.2016

Παξνρή ππεξεζηψλ 944.300,64 526.508,23

Πσιήζεηο λεξνχ 1.581.750,65 1.595.359,73

Πσιήζεηο νηθνπέδσλ 6.784.533,45 1.832.233,12

9.310.584,73 3.954.101,08

31.12.2017 31.12.2016

Κφζηνο πσιεζέλησλ νηθνπέδσλ (3.067.295,16) (797.951,66)

Κόζηνο απνζεκάησλ (3.067.295,16) (797.951,66)

22 ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ

31.12.2017 31.12.2016

Σαθηηθέο απνδνρέο (474.245,90) (467.780,52)

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο (219.462,28) (219.551,19)

Λνηπέο παξνρέο (238.819,32) (247.052,19)

πληαμηνδνηηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (βιέπε εκείσζε 17) (15.173,75) (8.650,62)

ύνολο (947.701,25) (943.034,52)

Μεπίζηηκαν ζε: 31.12.2017 31.12.2016

Κφζηνο πσιεζέλησλ (βιέπε ζεκείσζε 23) (131.384,68) (120.871,22)

Έμνδα δηάζεζεο (βιέπε ζεκείσζε 23) - -

Έμνδα δηνίθεζεο (βιέπε ζεκείσζε 23) (816.316,57) (822.163,30)

(947.701,25) (943.034,52)

23 ΔΞΟΓΑ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

Κφζηνο 

πσιεζέλησλ

Έμνδα 

Γηνίθεζεο Έμνδα Γηάζεζεο χλνιν

Κφζηνο απνζεκάησλ (Βιέπε εκείσζε 11, 21) (3.067.295,16) - - (3.067.295,16)

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ (Βιέπε εκείσζε 22) (131.384,68) (816.316,57) - (947.701,25)

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ (549.968,67) (1.474.579,99) (27.043,79) (2.051.592,45)

Παξνρέο ηξίησλ (691.844,54) (218.580,85) (9.380,49) (919.805,88)

Φφξνη - ηέιε (542,29) (1.245.238,92) (4.338,36) (1.250.119,57)

Δλνίθηα - (667.862,95) - (667.862,95)

Γηάθνξα έμνδα (159.063,07) (676.110,60) (698,25) (835.871,92)

Απνζβέζεηο (Βιέπε εκείσζε 5, 7) - (740.996,15) - (740.996,15)

Πξνβιέςεηο (Βιέπε εκείσζε 13) - (500.000,00) - (500.000,00)

ΤΝΟΛΑ (4.600.098,41) (6.339.686,03) (41.460,89) (10.981.245,33)

Κφζηνο 

πσιεζέλησλ

Έμνδα 

Γηνίθεζεο Έμνδα Γηάζεζεο χλνιν

Κφζηνο απνζεκάησλ (Βιέπε εκείσζε 11, 21) (797.951,66) - - (797.951,66)

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ (Βιέπε εκείσζε 22) (120.871,22) (822.163,30) - (943.034,52)

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ (45.326,32) (1.156.527,37) (55.796,96) (1.257.650,65)

Παξνρέο ηξίησλ (728.510,08) (214.499,39) (1.700,00) (944.709,47)

Φφξνη - ηέιε (109,59) (696.429,96) (1.901,67) (698.441,22)

Δλνίθηα - (496.337,52) - (496.337,52)

Γηάθνξα έμνδα (73.402,42) (662.497,22) (5.138,84) (741.038,48)

Απνζβέζεηο (Βιέπε εκείσζε 5, 7) - (722.668,25) - (722.668,25)

Πξνβιέςεηο (Βιέπε εκείσζε 13) - (700.000,00) - (700.000,00)

ΤΝΟΛΑ (1.766.171,29) (5.471.123,01) (64.537,47) (7.301.831,77)

2 0 1 6

12 μήνερ έωρ 31 Γεκεμβπίος

2 0 1 7

12 μήνερ έωρ 31 Γεκεμβπίος

Οη δαπάλεο πξνζσπηθνχ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

Σα έμνδα αλά ιεηηνπξγία αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

Οη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο δελ πξνέθπςε θακία αλαζηξνθή πψιεζεο γεπεδηθψλ εθηάζεσλ πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ, 
ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ φξσλ απνπιεξσκήο ησλ ζπκβνιαηψλ εμαηηίαο ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απφ ηελ αγνξάζηξηα εηαηξεία.  

Σα αληίζηνηρν θφζηνο πσιεζέλησλ απνζεκάησλ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 
 
Οη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
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24 ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ

31.12.2017 31.12.2016

Έζνδν απφ ελνίθηα 610.389,97 609.926,14

Έζνδν απφ επηρνξεγήζεηο (Βιέπε εκείσζε 19) 516.648,98 87.555,94

Λνηπά έζνδα 339.781,38 302.930,14

1.466.820,33 1.000.412,22

25 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ / (ΔΞΟΓΑ)

31.12.2017 31.12.2016

Πηζησηηθνί ηφθνη 694.935,08 879.999,43

Υξεσζηηθνί ηφθνη (34.354,19) (8.075,33)

660.580,89 871.924,10

26 ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

31.12.2017 31.12.2016

Σξέρσλ θφξνο - -

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (Βιέπε εκείσζε 10) (2.912.785,52) 44.018,72

(2.912.785,52) 44.018,72

31.12.2017 31.12.2016

Κέπδη / (Εημιέρ) ππο θόπων με βάζη ηα ΓΠΥΑ 38.373,08 (1.479.394,37)

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (11.128,19) 429.024,37

Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο (22.032,45) (55.195,64)

Φνξνινγηθή δεκηά πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνπ ζπκςεθίζηεθε θαηά ηελ παξνχζα ρξήζε 33.160,64 -

Αλαβαιιφκελνο θφξνο επί πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ (2.912.785,52) -

Φνξνινγηθή δεκηά ρξήζεο γηα ηελ νπνία δελ ζρεκαηίζηεθε πξφβιεςε αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο - (329.810,01)

Φόποι (2.912.785,52) 44.018,72

Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκόξθσζεο θαη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο

27 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ

31.12.2017 31.12.2016

Μέρξη έλα έηνο 600.739,27 604.303,24

Απφ 1 έσο 5 έηε 2.161.505,11 2.183.462,93

Πάλσ απφ 5 έηε 8.220.912,81 8.766.278,79

ΤΝΟΛΑ 10.983.157,19 11.554.044,96

31.12.2017 31.12.2016

Μέρξη έλα έηνο 592.737,24 665.965,64

Απφ 1 έσο 5 έηε 848.510,19 1.401.672,14

Πάλσ απφ 5 έηε 489.470,40 529.045,69

ΤΝΟΛΑ 1.930.717,83 2.596.683,47

Ο θφξνο επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ ην νπνίν ζα πξνέθππηε αλ ρξεζηκνπνηνχζακε ηνλ κέζν ζηαζκηθφ 
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο Δηαηξείαο σο εμήο: 
 

Οη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ πξνέξρνληαη απφ κειινληηθέο ειάρηζηεο εηζπξάμεηο κηζζσκάησλ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ θαη' έηνο αλαπξνζαξκνγή, αλαιχνληαη σο εμήο : 

Ζ Δηαηξεία θνξνινγείηαη γηα ηα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο κε νλνκαζηηθφ ζπληειεζηή θφξνπ 29% επί ησλ θεξδψλ.(2016:29%) 
 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ πξνέξρνληαη απφ κειινληηθέο ειάρηζηεο πιεξσκέο κηζζσκάησλ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ θαη' έηνο αλαπξνζαξκνγή, αλαιχνληαη σο εμήο : 

Καη‟ εθαξκνγή ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ: α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 2238/1994 (αλέιεγθηεο ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο), β) 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 2859/2000 (αλέιεγθηεο ππνζέζεηο Φ.Π.Α. θαη γ) ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2523/1997 (επηβνιή πξνζηίκσλ γηα 
ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο), ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ γηα ηηο ρξήζεηο κέρξη θαη ην 2011,  έρεη παξαγξαθεί κέρξη 
ηελ 31/12/2017, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ή εμαηξεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηπρφλ πξνβιέπνπλ κεγαιχηεξε πξνζεζκία παξαγξαθήο θαη ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ απηέο νξίδνπλ.  
   
Πέξαλ απηψλ, θαηά πάγηα λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ειιείςεη πθηζηακέλεο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ πεξί 
Σειψλ Υαξηνζήκνπ δηαηάμεσο πεξί παξαγξαθήο, ε ζρεηηθή αμίσζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηειψλ ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη ζηελ θαηά ην άξζξν 
249 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα εηθνζαεηή παξαγξαθή. 
  
Γηα ηηο ρξήζεηο 2012 έσο θαη 2016 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο πνπ 
πξνβιεπφηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν 2238/1994 (ρξήζεηο 2012 θαη 2013)  θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Ν. 
4174/2013 (ρξήζεηο 2014 έσο 2016) φπσο ηζρχεη  θαη εθδφζεθαλ Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο. Γηα ηε ρξήζε 2017 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην 
θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ΟΔΛ., φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65α Ν. 4174/2013. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ 
θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ/νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2017. (Αλ κέρξη 
ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα αζθήζνπλ νπζηψδε επίδξαζε 
ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) 
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28 ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΓΔΜΔΤΔΗ

(β) Ζ ΔΣΒΑ ΒΗΠΔ ΑΔ είλαη ν θνξέαο ίδξπζεο ηνπ Βηνηερληθνχ Πάξθνπ Υαιθίδαο ην νπνίν ζα αλαπηπρζεί ζε έθηαζε 1.200 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ,

ζχκθσλα κε ηηο εθδνζείζεο θαη δεκνζηεπζείζεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. ην πιαίζην ηεο ίδξπζεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο χςνπο

 4,1 εθ. επξψ γηα έξγα ππνδνκήο,(πνζφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκφ παξαγσγή ζε εμέιημε (ζεκείσζε 11)). Λφγσ αλαθχςαζαο

 δηέλεμεο γηα ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο έθηαζεο (κεηαμχ ηεο Ν.Α. Δχβνηαο θαη δηαθαηνχρσλ παξαρσξεηεξίσλ), ε έλαξμε δηάζεζεο

 γεπέδσλ αλακέλεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηεο δηέλεμεο.  

Δθηηκψληαο ηελ έθβαζε ησλ επίδηθσλ ππνζέζεσλ θαη εθθξεκκνηήησλ πνπ έρεη  ε Δηαηξεία ζην ζχλνιν ηνπο κέρξη ζήκεξα, έρεη ζρεκαηίζεη

ζρεηηθέο πξνβιέςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκ. 18.

29 ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο 58.753.619,47 45.949,70 409.604,85 746.328,45

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 3.541,93 27.515,85 11.170,73 130.917,93

ΤΝΟΛΑ 58.757.161,40 73.465,55 420.775,58 877.246,38

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο 57.254.062,67 81.980,41 583.289,93 537.367,01

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 241,37 40.245,17 6.163,95 176.982,87

ΤΝΟΛΑ 57.254.304,04 122.225,58 589.453,88 714.349,88

30 ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ / ΑΝΑΣΑΞΗΝΟΜΖΔΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ

31 ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ

31.12.2016

01.01.2017 - 31.12.2017

01.01.2016 - 31.12.2016

31.12.2017

ε νξηζκέλα πνζά ηεο θαηάζηαζεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ  πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, έγηλαλ αλαθαηαηάμεηο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηνχλ ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα πνζά ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Οη αλαθαηαηάμεηο έρνπλ σο εμήο: 

α) ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 
 
ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ε Δηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη κε άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε ηε 
κεηξηθή θαη ηα ζπλδεδεκέλα κέξε είλαη αληηθεηκεληθέο θαη δηελεξγνχληαη θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 
 

Οη απαηηήζεηο απφ ηε κεηξηθή χςνπο επξψ 58.753.619,47 (2016: επξψ 57.254.062,67 ), αθνξνχλ θπξίσο θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο ζηε κεηξηθή 
ηξάπεδα. Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα έμνδα πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ δαλεηδφκελνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Δηαηξεία (απφ κεηξηθή θαη ζπλδεδεκέλε 
εηαηξεία),  ελψ ηα έζνδα αθνξνχλ πηζησηηθνχο ηφθνπο θαη ελνίθηα. 
 
β) ΠΑΡΟΥΔ ΠΡΟ ΣΖΝ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 
Γηα ηηο ρξήζεηο 2017 θαη 2016, θαηαβιήζεθαλ ακνηβέο ζε κέιε ηνπ Γ.. θαη δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, χςνπο επξψ 179.037,60 θαη επξψ  177.984,23 
αληίζηνηρα. 

Σα θέξδε εηο λέν, αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: Ζ Δηαηξεία θνξνινγείηαη γηα ηα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο κε νλνκαζηηθφ ζπληειεζηή θφξνπ 32 % επί ησλ θεξδψλ.  Ζ ηξέρνπζα ρξήζε είλαη δεκηνγφλα θαη επνκέλσο δελ Ζ εηαηξεία δελ έρεη ινγίζεη αλαβαιιφκελν θφξν επί ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ ρξήζεο, δηφηη δελ είλαη βέβαην φηη ζα ζρεκαηίζεη  κειινληηθά θέξδε ψζηε λα ζπκςεθηζηεί ν Σα έζνδα απφ κηζζψκαηα ηνπ επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ( νηθφπεδν ) αλέξρνληαη ζε € 22.416,13 γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ελψ γηα ηε ρξήζε 2005 ήηαλ € 22.416,13. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: Γελ εθθξεκνχλ αγσγέο θαηά ηεο Δηαηξείαο νχηε ινηπέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ιφγσ δεζκεχζεσλ  ηελ 31.12.2006 πνπ ζα επεξέαδαλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηεο. Γελ ππάξρνπλ νπζηψδε γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

(α) Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο ηνπ 2005 ε Δηαηξεία απέθηεζε δσξεάλ γεπεδηθέο εθηάζεηο απφ ην Γήκν Οξεζηηάδνο κε ζθνπφ λα ππνβνεζήζεη  ηε 
δεκηνπξγία θαη νξγάλσζε ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο Οξεζηηάδνο. Με βάζε ηε ζχκβαζε, ε Δηαηξεία νθείιεη γηα θάζε πψιεζε γεπεδηθήο εθηάζεσο λα 
απνδψζεη  ην 35% ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο ζην Γήκν Οξεζηηάδαο. Δπίζεο ηζρχεη θαη γηα ηηο γεπεδηθέο εθηάζεηο πνπ απέθηεζε ε Δηαηξεία απφ ην Γήκν 
αππψλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2006 κε πνζνζηφ απφδνζεο 35% θαη απφ ην Γήκν Καζηνξηάο κε πνζνζηφ απφδνζεο 20%. 
 

Βάζεη ηνπ Ν. 4389/2016, άξζξν 197, απφ 01.01.2018, ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (35%) ζηελ  ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. Α.Δ., 

κεηαβηβάζηεθε απηνδηθαίσο θαη ρσξίο αληάιιαγκα ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο (Δ.Δ..Τ.Π.) Α.Δ.   

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017 μεθίλεζε ε θαηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ 5 MW ζην Μεζνθψκν Λαγθαδά ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί 

θαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2018. 

 
 
 

-ηηο "Πξνβιέςεηο" είρε ζπκπεξηιθζεί ην ζπληαμηνδνηηθφ θφζηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνζνχ € 8.650,62 (βι. ζεκείσζε 17). Σν ελ ιφγσ πνζφ 
κεηαθέξζεθε ζηελ θαηεγνξία "Μεηαβνιή Τπνρξέσζεο Παξνρψλ Πξνζσπηθνχ".  
 
-ηελ θαηεγνξία αχμεζε/ (κείσζε) ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ, έρεη ζπκπεξηιεθζεί πνζφ € 196.686,10 πνπ αθνξά ζε παξνρέο πνπ θαηαβιήζεθαλ 
απφ ηνλ εξγνδφηε (κεηαβνιή ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ- βι. ζεκείσζε 17). 
 
 
Δπίζεο έγηλε αλαθαηάηαμε ζηηο ππνρξεψζεηο απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο  (βι.ζεκείσζε 27), φπνπ πξνζηέζεθαλ νη κηζζψζεηο ησλ απη νθηλήησλ. 

Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο ηνπ 2017 ε Δηαηξεία απέθηεζε δσξεάλ γεπεδηθέο εθηάζεηο απφ ην Γήκν Κνδάλεο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη 
νξγάλσζε ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο. Με βάζε ηε ζχκβαζε, ε Δηαηξεία νθείιεη γηα θάζε πψιεζε γεπεδηθήο εθηάζεσο λα απνδψζεη  ην 15% ηνπ 
ηηκήκαηνο πψιεζεο ζην Γήκν Κνδάλεο. 
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Πνζά ζε επξώ (Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Αζήλα, 13 επηεκβξίνπ 2018

H ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ 
 ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΗΑ  ΥΡ. ΚΑΕΖΛΑ 
Α.Γ.Σ.  ΑΚ 785278 

Α.Μ. ΑΓΔΗΑ Ο.Δ.Δ. 08077 Α' ΣΑΞΖ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  Μ. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
Α.Γ.Σ.  799748 

O ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Ο  ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΡΑΗΓΑ Γ. ΕΑΒΡΑ  
Α.Γ.Σ.  AN 105156 

 

 
 
 
 
 
 
ηηο 12/06/2018 ε χκβαζε Παξαρψξεζεο γηα ην Θξηάζην Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν, εγθξίζεθε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζηηο 23  Ηνπιίνπ 
2018  ζπζηάζεθε ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ θαη νινθιεξψζεθε ε ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.   Σα επφκελα ζεκαληηθά 
βήκαηα είλαη: (1) ε Κχξσζε ηεο χκβαζεο απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην & (2) ε απνδνρή ηεο χκβαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκν χ ηεο 
ΔΔ. Ο εθηηκψκελνο ρξφλνο έλαξμεο εξγαζηψλ είλαη ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2018.  
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο ηνπ 2017, ε Δηαηξεία απέθηεζε δσξεάλ γεπεδηθέο εθηάζεηο απφ ην Γήκν Κνδάλεο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη 
νξγάλσζε ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο. Με βάζε ηε ζχκβαζε, ε Δηαηξεία νθείιεη γηα θάζε πψιεζε γεπεδηθήο εθηάζεσο λα απνδψζεη  ην 15% 
ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο ζην Γήκν Κνδάλεο. Οη απνκέλνπζεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ πάξθνπ ζα μεθηλήζνπλ ζηηο αξρέο ηνπ 
2019. 
 

Αλαθνξηθά κε ην Αγξνδηαηξνθηθφ Πάξθν Πέιιαο θαη ζχκθσλα κε ηε ζεκεξηλή ρξνλνδηαγξακκαηηθή απνηχπσζε ηνπ έξγνπ, εθηηκάηαη ε έλαξμε 

ηεο θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ εληφο ηνπ 2019 κε δηάξθεηα 2 εηψλ. 
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ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
«ΔΣΒΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» 

ΠΡΟ ΣΖΝ 
ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 

 

Ζ Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, Ννκφ Αηηηθήο, ζην Γήκν Αζελαίσλ. Ζ δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο είλαη ε Λεσθ. Βαζ.νθίαο 75, 115 21 
Αζήλα. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη www.etvavipe.gr. 
 
Ζ ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. Α.Δ. αλήθεη ζηνλ Όκηιν Πεηξαηψο κε πνζνζηφ 65% ελψ ην ππφινηπν 35% αλήθεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Ηδξχζεθε ην 2003 
κε ηελ απφζρηζε ηνπ Κιάδνπ ησλ Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ απφ ηελ ΔΣΒΑ Bank, θαηά ηελ εμαγνξά ηεο απφ ηνλ Όκηιν Πεηξαηψο. 

Βάζεη ηνπ Ν. 4389/2016, άξζξν 197, απφ 01.01.2018, ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (35%) ζηελ  ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. Α.Δ., 

κεηαβηβάζηεθε απηνδηθαίσο θαη ρσξίο αληάιιαγκα ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο (Δ.Δ..Τ.Π.) Α.Δ.   

Με ηνλ ηξφπν απηφ, αλαπηχζζεηαη κηα πξσηφηππε θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ θαη επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 
ζπλδπάδνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 
 
Κχξην αληηθείκελν ηεο Δηαηξείαο είλαη ν ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε, εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ (ΒΗ.ΠΔ. – ΒΔ.ΠΔ. – 
ΒΗΟΠΑ) θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ (Δ.Π.). Ζ ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. Α.Δ. είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο θνξέαο βηνκεραληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ “real 
estate” ηεο ρψξαο.  
  
Ζ ζεκεξηλή απνζηνιή (mission statement) ηεο ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. είλαη: 
 
Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ, ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ θαη βηψζηκσλ 
επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ θαη ε νινθιεξσκέλε αλάπηπμε παξνρήο πςειήο πνηφηεηαο ζπκβαηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ κε ζηφρνπο: 
  
(α) ηελ δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ θαη θεξδνθφξνπ νξγαληζκνχ ηνπ Οκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ζχγρξνλα 
πεξηβαιινληηθά πξφηππα, 
 
(β) ηελ ζηήξημε ησλ ππαξρνπζψλ εγθαηεζηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ δηεπθφιπλζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγηψλ θαη δηθηχσζεο κεηαμχ 
ηνπο 
  
(γ) ηελ δεκηνπξγία επθαηξηψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ππάξρνπζεο θαη λέεο 
Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο πξνο φθεινο θαη ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 
 
(δ) ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα ζέκαηα βηνκεραληθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ζηα ζέκαηα αλάπηπμεο 
επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηά επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαζψο επίζεο θαη ζηα ζέκαηα εθαξκνζκέλσλ 
ηερλνινγηψλ πεξηβαιινληηθήο θαη αγξνηηθήο θαηλνηνκίαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη 
 
(ε) ηελ «εμαγσγή» ηεο απνθηνχκελεο εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο, κέζσ ηεο παξνρήο πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, 
θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηεο Διιάδνο θαη ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 
 
H  ETBA ΒΗ.ΠΔ. Α.Δ. δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη 25 Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο κε ζχγρξνλεο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, βειηηψλνληαο ηηο ππνδνκέο 
θαη εμνξζνινγίδνληαο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ηηο πεξηνρέο επζχλεο ηεο Δηαηξείαο  είλαη εγθαηεζηεκέλεο πεξηζζφηεξεο απφ 2.200 
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απαζρνινχλ πάλσ απφ 30.000 εξγαδφκελνπο  κε εηήζην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ πεξίπνπ 9 δηο επξψ. 
 
ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔΝΔ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ 
 
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Καηάζηαζεο Υξεκαηνηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, φπσο θαη ηεο ζπλεκκέλεο Καηάζηαζεο πλνιηθνχ 
Δηζνδήκαηνο, εθαξκφζζεθαλ νη ινγηζηηθέο αξρέο, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ.  
 
Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ν έιεγρνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ  έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 έρεη αλαηεζεί ζηελ ειεγθηηθή εηαηξεία "Deloitte  A.E."  
 
Οη  Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην ηελ 13ε επηεκβξίνπ 2018. 
 

Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ πσιήζεηο νηθνπέδσλ εληφο ησλ ΒΗ.ΠΔ πνπ ηεο αλήθνπλ, θαζψο θαη απφ παξνρέο άιισλ 
ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο (δηαρείξηζε θνηλνρξήζησλ, χδξεπζε, απνρέηεπζε, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί) θαη άιια. 
 
Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην αλέξρεηαη ζε 191.155.200,00 επξψ θαηαλεκεκέλν ζε 12.743.680 θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 15 επξψ εθάζηε. 
Ζ κεηνρηθή ηεο ζχλζεζε έρεη σο εμήο: 
 
Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. αξ. κεηνρψλ   8.283.392 πνζνζηφ 65% αμίαο 124.250.880 € 
Διιεληθφ Γεκφζην            “       “           4.460.288      “         35% αμίαο   66.904.320 € 
ύλνιν                                               12.743.680              100%          191.155.200 € 
 
 
Σν ελεξγεηηθφ ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 225,6 εθαη. επξψ εθ ησλ νπνίσλ ηα 123,5 εθαη. επξψ αθνξνχλ απνζέκαηα πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε, ηα 25,6 εθαη. επξψ απαηηήζεηο θαη ηα 58,8 εθαη. επξψ δηαζέζηκα, ηα νπνία ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζα αμηνπνηεζνχλ 
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ ηεο ζρεδίσλ. 
 
Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην 2017 αλήιζε ζε 11,5 εθ. επξψ (πσιήζεηο νηθνπέδσλ θαη ππεξεζηψλ 9,3 εθ. επξψ,  πηζησηηθνί 
ηφθνη 0,7 εθ. επξψ, ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 1,5 εθ. επξψ), ηα θέξδε πξν  θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε 0,04  εθ. επξψ, νη δεκηέο κεηά απφ  
θφξνπο ζε -2,9 εθ. επξψ, θαη ην ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ αλέξρεηαη ζε 206,6 εθ. επξψ, ζχκθσλα κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
πνπ ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ). 
 
Ζ δχλακε ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 31.12.2017 αλεξρφηαλ ζε 34 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 5 ήηαλ απνζπαζκέλνη απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο. 
Γηαζέηεη παξαξηήκαηα-γξαθεία ζε 7 πφιεηο ηεο Διιάδνο. 
 
ΔΡΓΑ Δ ΔΞΔΛΗΞΖ 
 

Θξηάζην Δκπνξεπκαηηθό Κέληξν 

Ζ ΔΣΒΑ ΒΗΠΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ GOLDAIR Cargo, ηνλ κήλα Αχγνπζην 2016 θαηέζεζε θάθειν ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ 

Παξαρψξεζεο ηνπ Δκπνξεπκαηηθνχ Πάξθνπ Θξηαζίνπ πεδίνπ.  Σν παξαπάλσ ζρήκα αλέιαβε ην έξγν σο Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο ζην ηέινο 

ηνπ έηνπο 2016 ελψ ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2017 αλαθεξχρζεθε Οξηζηηθφο Αλάδνρνο.  ηηο 12/06/2018 ε χκβαζε Παξαρψξεζεο εγθξίζεθε 

απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζηηο 23 Ηνπιίνπ ζπζηάζεθε ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ θαη νινθιεξψζεθε ε ππνγξαθή ηεο  
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ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Σα επφκελα ζεκαληηθά βήκαηα είλαη: (1) ε Κχξσζε ηεο χκβαζεο απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην & (2) ε απνδνρή ηεο χκβαζεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ. Ο εθηηκψκελνο ρξφλνο έλαξμεο εξγαζηψλ είλαη ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2018. Ζ αλάπηπμε ηνπ Πάξθνπ ζα 

γίλεη ζε δχν θάζεηο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ έξγσλ 150εθ.€., ε δε ζπκκεηνρή ηεο ΔΣΒΑ ΒΗΠΔ ζα αλέιζεη ζε πνζνζηφ 80%. 

Αλάπηπμε θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ 5 MW ζηε Βόξεην Διιάδα  

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ε ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. ζπκκεηείρε κε επηηπρία ζηνλ πξψην εζληθφ δηαγσληζκφ γηα θσηνβνιηατθά (κε ην λέν θνηλνηηθφ 

πιαίζην γηα ηηο ΑΠΔ) θαη εμαζθάιηζε ιεηηνπξγηθή ελίζρπζε (Feed-in-Premium) γηα ζηαζκφ ηζρχνο 5 MW ίζε κε €82 ηελ MWh κε εηθνζαεηή 

δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο Πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν έξγν έρεη μεθηλήζεη θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί θαη λα ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία ηνπλ Αχγνπζην ηνπ 2018.  Σν έξγν, πξνυπνινγηζκνχ 4,5εθ.€,  εμαζθάιηζε δάλεην (non-recourse debt) απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα 

ζε πνζνζηφ 70% πεξίπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. 

Δπηρεηξεκαηηθό Πάξθν Κνδάλεο  
 
ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Κνδάλεο πνπ παξαρψξεζε ηελ έθηαζε ζηελ ΔΣΒΑ κε αληάιιαγκα ηελ παξαρψξεζε ηνπ 15% απφ ηα 
κειινληηθά έζνδα πσιήζεσλ, ε ΔΣΒΑ θαηέζεζε ζηηο 12/06/2018 αίηεζε ππαγσγήο ηνπ Πάξθνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3982/2011, ελψ έρεη ήδε 
θαηαηεζεί θαη ε Πνιενδνκηθή Μειέηε ζηελ αληίζηνηρε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.  Οη αληίζηνηρεο εγθξίζεηο εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζνχλ έσο ην 
ηέινο ηνπ 2018, σο εθ ηνχηνπ νη απνκέλνπζεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ζα μεθηλήζνπλ ζηηο αξρέο ηνπ 2019.  Σν Πάξθν 
βξίζθεηαη ζε εμαηξεηηθή ζέζε πάλσ ζηελ Δγλαηία νδφ κε θφκβν πξνο απηή.  Έρεη έθηαζε 680 ζηξέκκαηα θαη ζα απνδψζεη 400 πεξίπνπ λέα 
ζηξέκκαηα ζην απφζεκα κε βηνκεραληθή-βηνηερληθή ρξήζε, κε απαηηνχκελε επέλδπζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,5εθ€. 

 

Αγξνδηαηξνθηθό Πάξθν Πέιιαο 

Ζ ΔΣΒΑ έρεη μεθηλήζεη ηηο αδεηνδνηηθέο εξγαζίεο αλάπηπμεο ηνπ Αγξνδηαηξνθηθνχ Πάξθνπ Πέιιαο (θαηάζεζε θαθέινπ ζε ΓΓΒ ζηηο 17-03-
2016), ζε  ηδηφθηεηε έθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1.900 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε Πεηξαία ηνπ Γήκνπ θχδξαο. Σν πξψην Αγξνδηαηξνθηθφ 
Δπηρεηξεκαηηθφ  Πάξθν ζηελ Διιάδα, ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο θαηλνηφκνπ θαη εμσζηξεθνχο αγξνηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο. Ζ πξψηε θάζε, ζα απνδψζεη 400 λέα ζηξέκκαηα επηρεηξεκαηηθψλ γεπέδσλ ζην απφζεκα κε βηνκεραληθή-βηνηερληθή ρξήζε, 
ηθαλά λα θηινμελήζνπλ έσο 80 κηθξνκεζαίεο εηαηξείεο. Ο πιήξεο θάθεινο «Αλάπηπμεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ» έρεη θαηαηεζεί απφ 
ηνλ Μάξηην 2016 θαη είλαη ππφ έγθξηζε ζηα δχν ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία (Αλάπηπμεο-ΓΓ Βηνκεραλίαο θαη Πεξηβάιινληνο).  Ζ εθηίκεζή γηα ην 
ρξφλν έθδνζεο ηεο ΚΤΑ είλαη ην Γ' ηξίκελν 2018.  Θα αθνινπζήζεη ε έγθξηζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαη ηεο Πξάμεο Δθαξκνγήο. Οη δχν 
απηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ κέρξη ηα κέζα ηνπ 2019. πλεπψο, ζηε ζεκεξηλή ρξνλνδηαγξακκαηηθή απνηχπσζε 
ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη ε έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ εληφο ηνπ 2019 κε δηάξθεηα 2 εηψλ.  Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Α θάζεο 
αλέξρεηαη ζηα 6,2 εθ.€ 

  

Δπηρεηξεκαηηθό Πάξθν Δμπγίαλζεο Οηλνθύησλ 
 
Σνλ Ηνχλην 2017 θαηαηέζεθε θάθεινο νξηνζέηεζεο ηεο Άηππεο Βηνκεραληθήο Εψλεο Οηλνθχησλ ζηελ ΓΓΒ, ζηα φξηα ηεο νπνίαο ζα 
θαηαζθεπαζηεί θαη ην Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθν Δμπγίαλζεο Οηλνθχησλ.  πλερίδνληαη νη δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ην 
Τπνπξγείν Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ ζχληαμε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.  Σν έξγν είλαη πξνυπνινγηζκνχ 
85εθ.€ . 
 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
Ζ ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. είλαη ζε επζπγξάκκηζε κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ηεο. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πεξηβαιινληηθέο άδεηεο 
γηα ηηο 25 Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο θαη Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα αξκνδηφηεηαο ηεο. Σν χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ) εθαξκφδεηαη 
θαη γηα ην 2017 σο πξνέθηαζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ΓΠ) πνπ εθαξκφδεηαη απφ ην 2008. Με επηηπρία έρνπλ 
νινθιεξσζεί εληφο ηνπ έηνο νη κεηαβάζεηο ζηα αλαζεσξεκέλα δηεζλή πξφηππα ISO (ISO 9001:2015 θαη ISO 14001:2015). Σν 2017 
νινθιεξψζεθε ε πηζηνπνίεζε θαηά ην πεξηβαιινληηθφ πξφηππν ISO 14001 γηα επηπιένλ δχν Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο (Γξάκα θαη Πάηξα) 
επηπιένλ ησλ ΒΗ.ΠΔ. Κνκνηελήο θαη Λακίαο. Δπηπιένλ, ε ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. εληφο ηνπ έηνπο πέηπρε ηε δηάθξηζε ηεο θαηά ην πξφηππν ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία (EFQM).  
Οη ελ ιφγσ δηαθξίζεηο δεκηνπξγνχλ δνκέο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο κε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηνπ 
δπλακηθνχ ηεο γηα ηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ επηδφζεσλ αιιά  θαη απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.  
 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ 
 
Ο θίλδπλνο αγνξάο γηα ηελ Δηαηξεία ζπλδέεηαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο βηνκεραληθέο 
πεξηνρέο, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη:  
 
α) απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηηο ηνπηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο κε βάζε ηνπο νπνίνπο δίλνληαη θίλεηξα ζε 
επηρεηξήζεηο λα εγθαηαζηαζνχλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο ή λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε λένπο  θιάδνπο. 
 
β) απφ ηα αλαπηπμηαθά έξγα θαη ππνδνκέο  πνπ πινπνηνχληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ, ψζηε 
λα δηεπθνιχλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.  
  
Οη εμειίμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017 θαζψο θαη εληφο ηνπ 2018 θαη νη ζπδεηήζεηο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ 
επαλεμέηαζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιάδαο, θαζηζηνχλ ην καθξννηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ ζηε ρψξα επκεηάβιεην.  Ζ επηζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο 
απνθάζεηο ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηε ρψξα θαη ζην εμσηεξηθφ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο, ηπρφλ 
αξλεηηθέο εμειίμεηο, νη νπνίεο δελ  κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα νηθνλνκηθά 
απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Παξ‟ φια απηά ε Γηνίθεζε εθηηκά δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ιακβάλνληαη 
έγθαηξα φια ηα αλαγθαία θαη δπλαηά κέηξα θαη ελέξγεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο.  
 
Γελ πθίζηαηαη θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο, δηφηη φιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε επξψ. Δπίζεο δελ πθίζηαηαη δαλεηαθφο επηηνθηαθφο 
θίλδπλνο θαζψο ε Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 
 
Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε πειάηεο θαη κηζζσηέο αλαπηχζζνληαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο, 
πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ πξνβιήκαηα θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ θαη επηζθαιεηψλ. 
 
Οη πσιήζεηο απνζεκάησλ πξαγκαηνπνηνχληαη βάζεη πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο, αθνχ πξψηα αμηνινγεζεί ε θεξεγγπφηεηα ησλ 
αγνξαζηψλ. 
 
Βαζηδφκελνη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε θαη κε θαιή πίζηε, ζαο δειψλνπκε φηη, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο 
επηζηνιήο, εθηφο απφ ηα γεγνλφηα πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηε ζεκείσζε 31 ΄΄ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ" ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ έρνπλ ιάβεη ρψξα άιια γεγνλφηα  πνπ λα θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλακφξθσζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ή ηε γλσζηνπνίεζε ηνπο κε ηελ παξάζεζε ζρεηηθήο ζεκείσζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
 
πκπιεξψλνληαο ηελ εηθφλα ηεο Δηαηξείαο γηα ην 2017, πξέπεη επίζεο λα γίλεη αλαθνξά ζηνπο θαησηέξσ δείθηεο: 
 
• Γείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο 1.815,34% 
• Γείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο 109,19 % 
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• Γείθηεο ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα 9,19% 
• Γείθηεο κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα 8,59% 
• Γείθηεο θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ 92,13% 
• Γείθηεο κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ 7,87% 
• Γείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ζχλνιν ππνρξεψζεσλ 1.088,67% 
•Γείθηεο ζπλφινπ ππνρξεψζεσλ πξνο ζχλνιν παζεηηθνχ 8,41% 
•Γείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ζχλνιν παζεηηθνχ 91,59% 
• Καζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο πξν θφξσλ 0,41% 
• Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο πξν θφξσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα 0,02% 
• Μηθηά απνηειέζκαηα πξνο πσιήζεηο απνζεκάησλ & ππεξεζηψλ 50,59% 
 

 
ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ 
 
Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηήλ κέξε αθνξνχλ θπξίσο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ 
ηεο  Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαη εληάζζνληαη ζηε ζπλήζε επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, πνπ έρνπλ ζπλνκνινγεζεί κε φξνπο αγνξάο. 
Πεξαηηέξσ αλαθνξά θαη αλάιπζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζρεηηθή ζεκείσζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
 
 
Δηαηξηθή ζηξαηεγηθή 
 

 

Ζ ΔΣΒΑ ΒΗΠΔ γηα ην 2018 ζηνρεχεη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ, ηελ νινθιήξσζε ηεο ηαθηνπνίεζεο 
ηεο πεξηνπζίαο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ηεο πξνγξακκάησλ.  
 
Σν αλαπηπμηαθφ – επελδπηηθφ ζρέδην ηεο Δηαηξίαο θηλείηαη ζε ζηξαηεγηθνχο άμνλεο ηνπ θιάδνπ ησλ Logistics, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη 
ηελ  νινθιήξσζε ππνδνκψλ πθηζηάκελσλ Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ, ζηελ νξγάλσζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ κε θαηλνηφκεο 
ππεξεζίεο κε γλψκνλα ηε  ζηήξημε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Αλάπηπμε ηνπ Δκπνξεπκαηηθνχ ηαζκνχ Θξηαζίνπ, ε δεκηνπξγία ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ Δμπγίαλζεο ζηελ 
πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ, ε δεκηνπξγία ηνπ Αγξνηηθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ ζηελ Πέιια θαη ε πξνψζεζε ηεο Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο 
Κνδάλεο θαη νη επελδχζεηο ζε ΑΠΔ, απνηεινχλ ηα βαζηθά αλαπηπμηαθά projects ηεο Δηαηξείαο. 
 
Με ηελ αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο ηεο ΔΣΒΑ ΒΗΠΔ θαη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο, ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε 
ηνπ ππάξρνληνο απνζέκαηνο βηνκεραληθήο γεο αιιά θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηελ εμεηδηθεπκέλε ρξεκαηνπηζησηηθή εκπεηξία ηνπ Οκίινπ 
Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαζψο θαη ηελ ζεζκηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ δηα ηεο ΔΔΤΠ, ε εηαηξεία  αλακέλεηαη λα πξνδηαγξάςεη 
κία αλαπηπμηαθή πνξεία κε ζεηηθά πξφζεκα. 
 



 

1 

Έκθεζη Ανεξάπηηηος Οπκωηού Ελεγκηή Λογιζηή 

 

Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «ΔΣΒΑ Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο Α.Δ.» 

 

Έκθεζη ελέγσος επί ηων σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων 

 

Γνώμη 

 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΔΣΒΑ Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο 

Α.Δ.» (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2017, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ 

ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη 

κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε 

άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΔΣΒΑ Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο Α.Δ.» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2017, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο, γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 

απηή, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΧΑ), όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί 

από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Βάζη γνώμηρ 

 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί 

ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.  Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζην 

ηκήκα ηεο έθζεζήο καο «Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ».  Δίκαζηε 

αλεμάξηεηνη από ηελ Δηαηξεία ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ 

πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο.  Πηζηεύνπκε όηη ηα 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο. 

 

Άλλο θέμα 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2016 ειέγρζεθαλ από άιιε ειεγθηηθή εηαηξεία.  Γηα ηελ ελ ιόγσ ρξήζε ε Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

εμέδσζε ηελ 2ε Ινπλίνπ 2017 έθζεζε ειέγρνπ κε ζύκθσλε γλώκε. 

 

Εςθύνερ ηηρ διοίκηζηρ επί ηων σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων 

 

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ζύκθσλα κε ηα ΓΠΧΑ, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αμηνιόγεζε 

ηεο ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο, γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα 

πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο 

ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή 

λα δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από ην λα πξνρσξήζεη ζε 

απηέο ηηο ελέξγεηεο. 
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Εςθύνερ ελεγκηή για ηον έλεγσο ηων σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων 

 

Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζην ζύλνιν ηνπο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα 

εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο.  Η εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε 

πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. 

θάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή 

αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, 

πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, 

αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Δπίζεο:  

 

• Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη 

επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο.  Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο 

ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε 

απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο 

ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.  

• Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό 

ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ δηαηύπσζε γλώκεο επί 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

• Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην 

εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε. 

• Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε, ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο 

ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη 

νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ νπζηώδε 

αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο. Δάλ 

ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα 

επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ 

απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο 

βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηόζν, 

κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παύζεη λα 

ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.  

• Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν 

πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε. 

 

Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 

ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ 

ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.  
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Έκθεζη επί άλλων νομικών και κανονιζηικών απαιηήζεων 

 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2  (κέξνο Β) ηνπ Ν. 

4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη: 

 

α) Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην πεξηερόκελν απηήο 

αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2017. 

 

β) Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρό καο, γηα ηελ Δηαηξεία «ΔΣΒΑ Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο 

Α.Δ.» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ. 

 

 

Αζήλα, 13 επηεκβξίνπ 2018 

 

Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 
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