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Πνζά ζε επξώ (Δθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

ημείωζη 31.12.2017 31.12.2016

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία

Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία 5 281,69 5.421,02

281,69 5.421,02

Κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία

Λνηπέο Απαηηήζεηο 9.340,75 16.112,48

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 11 452.084,69 391.587,37

461.425,44 407.699,85

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 461.707,13 413.120,87

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Μεηνρηθό θεθάιαην 6 100.000,00 100.000,00

Σαθηηθό απνζεκαηηθό 9.354,18 4.694,09

Κέξδε εηο λέν 171.501,29 88.098,84

ύνολο ιδίων κεθαλαίων 280.855,47 192.792,93

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Τπμπνεχζεζξ πανμπχκ πνμζςπζημφ θυβς ελυδμο απυ ηδκ οπδνεζία - 17.583,06

- 17.583,06

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 7 148.336,23 183.802,24

Φόξνο εηζνδήκαηνο 8 32.515,43 18.942,63

180.851,66 202.744,87

ύνολο ςποσπεώζεων 180.851,66 220.327,93

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 461.707,13 413.120,87

Οζ ζδιεζχζεζξ πμο παναηίεεκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ 6 έςξ 13 απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ Υνδιαημμζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ ηδξ 

31δξ Γεηειανίμο 2017. 2



ΔΣΒΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Α.Κ.Δ.. Α.Δ. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Πνζά ζε επξώ (Δθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ημείωζη

31.12.2017 31.12.2016

Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ 400.000,00 400.000,00

ύνολο Λειηοςπγικών Δζόδων 400.000,00 400.000,00

Γαπάκεξ Πνμζςπζημφ 9 (25.706,10) (49.329,76)

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 10 (198.325,98) (214.720,72)

Παξνρέο ηξίησλ (745,80) (10.440,17)

Φόξνη - ηέιε (51.236,27) (56.027,07)

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα (684,20) (8.054,74)

Λνηπά έζνδα/ (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο 20,66 (470,63)

Αποηελέζμαηα εκμεηάλλεςζηρ 123.322,31 60.956,91

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά 2.394,99 3.030,63

Κέπδη ππο θόπων 125.717,30 63.987,54

Φόξνο εηζνδήκαηνο 8 (32.515,43) (18.942,64)

Κέπδη μεηά από θόποςρ (Α) 93.201,87 45.044,90

Λοιπά ςνολικά Έζοδα μεηά από θόποςρ 

Λνηπά πλνιηθά (Έμνδα) / Έζνδα (5.139,33) (40,25)

Λοιπά ςνολικά (Έξοδα) / Έζοδα  μεηά από θόποςρ (Β) (5.139,33) (40,25)

ςγκενηπωηικά ςνολικά Έζοδα μεηά από θόποςρ (Α)+(Β) 88.062,54 45.004,65

Υπήζη πος έληξε ηην

Οζ ζδιεζχζεζξ πμο παναηίεεκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ 6 έςξ 13 απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ Υνδιαημμζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ ηδξ 

31δξ Γεηειανίμο 2017. 3



ΔΣΒΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Α.Κ.Δ.. Α.Δ. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Πνζά ζε επξώ (Δθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά))

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ

Μεηοσικό 

Κεθάλαιο

Σακηικό 

Αποθεμαηικό

Κέπδη/ 

(Εημιέρ) 

ειρ νέο

ύνολο 

Ηδίων 

Κεθαλαίων

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2016 100.000,00 2.443,86 45.344,42 147.788,28

Σαθηηθό απνζεκαηηθό 2.250,23 (2.250,23) -

Λνηπά πλνιηθά Έμνδα - - (40,25) (40,25)
Κέξδε κεηά από θόξνπο 01.01.2016-31.12.2016 - - 45.044,90 45.044,90
Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος 2016 100.000,00 4.694,09 88.098,84 192.792,93

Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος 2017 100.000,00 4.694,09 88.098,84 192.792,93

Σαθηηθό απνζεκαηηθό - 4.660,09 (4.660,09)  

Λνηπά πλνιηθά Έμνδα - - (5.139,33) (5.139,33)

Κέξδε κεηά από θόξνπο 01.01.2017-31.12.2017 - - 93.201,87 93.201,87

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος 2017 100.000,00 9.354,18 171.501,29 280.855,47

Οζ ζδιεζχζεζξ πμο παναηίεεκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ 6 έςξ 13 απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ Υνδιαημμζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ ηδξ 31δξ 

Γεηειανίμο 2017. 4



ΔΣΒΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Α.Κ.Δ.. Α.Δ. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Πνζά ζε επξώ (Δθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ

ημείωζη

31.12.2017 31.12.2016

Σαμειακέρ Ροέρ από Λειηοςπγικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

Κέξδε πξν θόξσλ 125.717,30 63.987,54

Πξνζαξκνγή θεξδώλ / (δεκηώλ) πξν θόξσλ

Πξνζηίζεληαη: πξνβιέςεηο εμόδσλ θαη απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ - -

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έζνδα) / έμνδα θαζαξά (2.394,99) (3.030,63)

Μεηαβολέρ κεθαλαίος κίνηζηρ

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 6.771,73 (15.303,35)

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) (53.049,08) (42.747,75)

Μείνλ :     

Καηαβιεκέλνη θόξνη (18.942,63) (29.966,72)

Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 58.102,33 (27.060,91)

Σαμειακέρ Ροέρ  από Δπενδςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

Καηαβνιή Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ (Καζαξά από έμνδα) - -

Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ  από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ - -

Σαμειακέρ Ροέρ από Υπημαηοοικονομικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα θαζαξά 2.394,99 3.030,63

Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 2.394,99 3.030,63

Καθαπή μεηαβολή ηων ηαμειακών διαθεζίμων και ιζοδςνάμων 60.497,32 (24.030,28)

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 391.587,37 415.617,65

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 452.084,69 391.587,37

 0,00  0,00

 

Υπήζη πος έληξε ηην

Οζ ζδιεζχζεζξ πμο παναηίεεκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ 6 έςξ 13 απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ Υνδιαημμζημκμιζηχκ 

Καηαζηάζεςκ ηδξ 31δξ Γεηειανίμο 2017. 5



ΔΣΒΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Α.Κ.Δ.. Α.Δ. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Πνζά ζε επξώ (Δθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

1 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2 ΤΝΟΦΖ ΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ

Ζ Δηαζνεία ΔΣΒΑ Γζαπείνζζδξ Αιμζααίςκ Κεθαθαίςκ Δπζπεζνδιαηζηχκ οιιεημπχκ Α.Δ («Δηαζνεία») ιε δζαηνζηζηυ ηίηθμ ΔΣΒΑ Γζαπείνζζδξ Α.Κ.Δ.. 

Α.Δ. ηαζ ανζειυ ηαηαπχνδζδξ ζημ Γ.Δ.Μ.Ζ 132685301000, ζδνφεδηε ζηζξ 8/12/2014 ζηα πθαίζζα ηδξ παναβνάθμο 5 ημο άνενμο 7 ημο κυιμο 

2992/2002 υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ. Ζ Δηαζνεία ακήηεζ ηαηά 100% ζηδκ ΔΣΒΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ Α.Δ δ μπμία είκαζ ιέθμξ ημο Οιίθμο ηδξ 

Σνάπεγαξ Πεζναζχξ.  

 
Ζ Δηαζνεία δναζηδνζμπμζείηαζ ιε απμηθεζζηζηυ ζημπυ ηδκ δζαπείνζζδ εκυξ ή πενζζζυηενςκ Αιμζααίςκ Κεθαθαίςκ Δπζπεζνδιαηζηχκ οιιεημπχκ 
ηθεζζημφ ηφπμο (Α.Κ.Δ.) 
  
Ζ Δηαζνεία εδνεφεζ ζηδκ Δθθάδα, Νμιυ Αηηζηήξ , ζημ Γήιμ Αεδκαίςκ. Ζ δζεφεοκζδ ηςκ βναθείςκ ηδξ είκαζ δ μδυξ Βαζ. μθίαξ 75,11521 Αεήκα. 
  
Οζ πνδιμημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ εηαζνείαξ  ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ εκμπμζδιέκεξ πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο Οιίθμο ηδξ 
Σνάπεγαξ Πεζναζχξ 
 
Οζ πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ έπμοκ εβηνζεεί απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδκ 31δ Αοβμφζημο 2018 ηαζ ηεθμφκ οπυ ηδκ 

έβηνζζδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνίαξ. 

  
Ζ ηνέπμοζα πνήζδ αθμνά ζηδκ πενίμδμ απυ 01.01.2017 έςξ 31.12.2017.  
 
Ζ δναζηδνζυηδηα ηδξ Δηαζνείαξ λεηίκδζε ημ 2015 ιε ηδκ έκανλδ ηδξ δζαπείνζζδξ απυ αοηήκ ημο Αιμζααίμο Κεθαθαίμο Δπζπεζνδιαηζηχκ οιιεημπχκ 
ιε ηδκ μκμιαζία Δθθδκζηυ Σαιείμ Βζχζζιδξ Ακάπηολδξ ηαζ δζαηνζηζηυ ηίηθμ Δ.Σ.Β.Α. 

Οζ ααζζηέξ θμβζζηζηέξ ανπέξ πμο οζμεεηήεδηακ ηαζ αημθμοεμφκηαζ ηαηά ηδκ ζφκηαλδ ηςκ ζοκδιιέκςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ  ηδξ 
Δηαζνείαξ ζφιθςκα ιε ηα Γ.Π.Υ.Α., παναηίεεκηαζ παναηάης.  
 
2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Υξεκαηνηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  
 
Οζ πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ έπμοκ ηαηανηζζηεί απυ ηδκ δζμίηδζδ αάζεζ ηςκ Γζεεκχκ Πνμηφπςκ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ 

(«Γ.Π.Υ.Α.»), υπςξ έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ ηα Γ.Π.Υ.Α. πμο έπμοκ εηδμεεί απυ ημ οιαμφθζμ Γζεεκχκ Λμβζζηζηχκ 

Πνμηφπςκ (.Γ.Λ.Π.). 

 
Οζ πνδιαημμζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ έπμοκ ζοκηαπεεί ιε αάζδ ηδκ ανπή ηδξ ζοκέπζζδξ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ εθανιυγμκ ηαξ ηδκ 
ανπή ημο ζζημνζημφ ηυζημοξ . 
 
Ζ εημζιαζία ηςκ Υνδιαημμζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ ζφιθςκα ιε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαζηεί ηδ πνήζδ μνζζιέκςκ ζδιακηζηχκ θμβζζηζηχκ εηηζιήζεςκ ηαζ 

ηδκ άζηδζδ ηνίζδξ απυ ηδ Γζμίηδζδ ζηδκ δζαδζηαζία εθανιμβήξ ηςκ θμβζζηζηχκ ανπχκ ηδξ Δηαζνείαξ. Δπίζδξ απαζηείηαζ δ πνήζδ οπμθμβζζιχκ ηαζ 

οπμεέζεςκ πμο επδνεάγμοκ ηα ακαθενεέκηα πμζά ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ, ηδ βκςζημπμίδζδ εκδεπμιέκςκ απαζηήζεςκ 

ηαζ οπμπνεχζεςκ ηαηά ηδκ διενμιδκία ζφκηαλδξ ηςκ Υνδιαημμζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ ηαζ ηα ακαθενεέκηα πμζά εζζμδδιάηςκ ηαζ ελυδςκ ηαηά 

ηδκ δζάνηεζα ημο έημοξ οπυ ακαθμνά. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ οπμθμβζζιμί ααζίγμκηαζ ζηδκ ηαθφηενδ δοκαηή βκχζδ ηδξ Γζμίηδζδξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

ηνέπμοζεξ ζοκεήηεξ ηαζ εκένβεζεξ, ηα πναβιαηζηά απμηεθέζιαηα ιπμνεί ηεθζηά κα δζαθένμοκ απυ αοημφξ ημοξ οπμθμβζζιμφξ. 

  
Οζ πενζμπέξ πμο ειπενζέπμοκ ιεβάθμ ααειυ οπμηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ είκαζ πενίπθμηεξ, ή μζ οπμεέζεζξ ηαζ εηηζιήζεζξ πμο είκαζ ζδια κηζηέξ βζα ηζξ 
Υνδιαημμζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ ακαθένμκηαζ ζηδκ διείςζδ 3.  
 
Ζ Δηαζνεία δεκ πνμέαδ ζηδκ πνυςνδ εθανιμβή ηάπμζμο Γζεεκμφξ Λμβζζηζημφ Πνμηφπμο, κέςκ πνμηφπςκ, ηνμπμπμζήζεςκ αοηχκ ηαζ 
δζενιδκεζχκ. 
 
ηζξ επζζοκαπηυιεκεξ Υνδιαημμζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ ηα ημκδφθζα πανμοζζάγμκηαζ ζε Δονχ, εηηυξ ακ ακαθένεηαζ δζαθμνεηζηά.  
 
 
2.2. Τηνζέηεζε ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (‘Γ.Π.Υ.Α.’)   
 

Νέα Λμβζζηζηά Πνυηοπα, Σνμπμπμζήζεζξ  ηαζ Γζενιδκείεξ ζηα οθζζηάιεκα θμβζζηζηά πνυηοπα πμο είκαζ ζε ζζπφ απυ ηδκ 1 Ηακμοανίμο  2017  

Αημθμοεμφκ ηα κέα θμβζζηζηά πνυηοπα, μζ ηνμπμπμζήζεζξ ηαζ μζ δζενιδκείεξ ζηα οθζζηάιεκα θμβζζηζηά πνυηοπα πμο έπμοκ εηδμεεί α πυ ημ 

οιαμφθζμ Γζεεκχκ Λμβζζηζηχκ Πνμηφπςκ  υπςξ εβηνίεδηακ απυ ηδκ ΔΔ ηαζ είκαζ οπμπνεςηζηά βζα ηδκ ηθεζυιεκδ πνήζδ (εκυηδηα Α) ή  βζα 

ιεηαβεκέζηενεξ πνήζεζξ (εκυηδηεξ Β ηαζ Γ).  

 

 (A) Οζ αηυθμοεεξ ηνμπμπμζήζεζξ ζηα Γ.Π.Υ.Α. έπμοκ εηδμεεί απυ ημ οιαμφθζμ Γζεεκχκ Λμβζζηζηχκ Πνμηφπςκ, έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδ κ 

Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ έπμοκ ζζπφ απυ 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 Ιαλνπαξίνπ 2017). Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ ημκ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ζπεηζηά ιε ηδκ ακαβκχνζζδ 

ακαααθθυιεκςκ θμνμθμβζηχκ απαζηήζεςκ ζε ιδ πναβιαημπμζδεείζεξ γδιίεξ πμο έπμοκ πνμηφρεζ απυ πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα πμο επζιεηνχκηαζ 

ζηδκ εφθμβδ αλία.   

Γ.Λ.Π. 7 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2017). Ζ ηνμπμπμίδζδ εζζάβεζ 

οπμπνεςηζηέξ βκςζημπμζήζεζξ πμο πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ πνήζηεξ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ κα αλζμθμβήζμοκ ηζξ 

ιεηααμθέξ ηςκ οπμπνεχζεςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ πνδιαημδμηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ.   

 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 Ιαλνπαξίνπ 

2017). H ηνμπμπμίδζδ πανέπεζ δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ οπμπνέςζδ βζα πανμπή ηςκ βκςζημπμζήζεςκ ημο ΓΠΥΑ 12 βζα ηζξ ζοιιεημπέξ πμο 

έπμοκ ηαηδβμνζμπμζδεεί ςξ δζαηναημφιεκεξ πνμξ πχθδζδ.  

Οζ ακςηένς ηνμπμπμζήζεζξ δεκ έπμοκ ζδιακηζηή επίδναζδ ζηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ.  
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Πνζά ζε επξώ (Δθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

(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. Η εθαξκνγή ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαηά ην 2017 νύηε 

έρνπλ πηνζεηεζεί πξόσξα από ηελ Δηαηξεία:   

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 Ιαλνπαξίνπ 2018 ή κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία). Σμ Γ.Π.Υ.Α. 9 «Υνδιαημμζημκμιζηά ιέζα» πενζθαιαάκεζ δζαηάλεζξ ακαθμνζηά ιε ηδκ 

ηαλζκυιδζδ ηαζ ηδκ επζιέηνδζδ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ζημζπείςκ εκενβδηζημφ ηαζ οπμπνεχζεςκ, ηαεχξ ηαζ ημ ακαεεςνδιέκμ ιμκηέθμ 

ακαιεκυιεκςκ πζζηςηζηχκ γδιζχκ ζε ακηζηαηάζηαζδ ημο οθζζηάιεκμο ιμκηέθμο ηςκ πναβιαημπμζδιέκςκ πζζηςηζηχκ γδιζχκ. Δπζπνυζεεηα, 

πενζθαιαάκμκηαζ μζ ακαεεςνδιέκεξ δζαηάλεζξ πμο αθμνμφκ ζηδ θμβζζηζηή ακηζζηάειζζδξ, μζ μπμίεξ εοεοβναιιίγμοκ ημ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ηςκ 

ζπέζεςκ ακηζζηάειζζδξ ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ. H οζμεέηδζδ ηςκ ακαεεςνδιέκςκ δζαηάλεςκ είκαζ πνμαζνεηζηή. Όπςξ επζηνέπεηαζ, 

δ Δηαζνεία  επέθελε κα δζαηδνήζεζ ηζξ απαζηήζεζξ ημο Γ.Λ.Π. 39  βζα ηδκ θμβζζηζηή ακηζζηάειζζδξ.  

 Ζ Δηαζνεία εα πνμπςνήζεζ ζε πθήνδ εθανιμβή ημο Γ.Π.Υ.Α. 9 ηαηά ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2018, πςνίξ ηδκ ακαιυνθςζδ ηςκ ακηίζημζπςκ ζοβηνζηζηχκ 

ζημζπείςκ ηαζ ιε ηδκ πανάεεζδ ηςκ απαζημφιεκςκ βκςζημπμζήζεςκ ηαηά ηδκ διενμιδκία ιεηάααζδξ (transitional disclosures) πμο έπμοκ βίκεζ.  

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

Σμ πνυηοπμ εεζιμεεηεί ηζξ ανπέξ, πμο πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ πνμηεζιέκμο κα πανέπμκηαζ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ ζημοξ πνήζηεξ ηςκ 

πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ, ημ πμζυ, ηδ πνμκζηή ζηζβιή ηαζ ηδκ ααεααζυηδηα ηςκ εζυδςκ ηαζ ηςκ ηαιεζαηχκ νμχκ, πμο 

πνμηφπημοκ απυ έκα ζοιαυθαζμ ιε έκακ πεθάηδ. Σμ κέμ πνυηοπμ έπεζ εθανιμβή ζε υθεξ ηζξ ζοιαάζεζξ ιε πεθάηεξ πθδκ εηείκςκ πμο είκαζ ζημ 

πεδίμ εθανιμβήξ άθθςκ πνμηφπςκ, υπςξ μζ πνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ, ηα αζθαθζζηζηά ζοιαυθαζα ηαζ ηα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα. φιθςκα ιε 

αοηυ, ιζα εηαζνία ακαβκςνίγεζ  έζμδα βζα κα απεζημκίζεζ ηδ ιεηαθμνά αβαεχκ ή οπδνεζζχκ ζε πεθάηεξ έκακηζ αιμζαήξ. Δζζάβεηαζ δ έκκμζα εκυξ 

κέμο ιμκηέθμο ακαβκχνζζδξ εζυδςκ αάζεζ πέκηε ααζζηχκ αδιάηςκ, ηα μπμία πενζθαιαάκμοκ: ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ζφιααζδξ, ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηςκ οπμπνεχζεςκ απυδμζδξ ζηδ ζφιααζδ, ημκ ηαεμνζζιυ ημο ηζιήιαημξ ζοκαθθαβήξ, ηδκ ηαηακμιή ημο ηζιήιαημξ ζοκαθθαβήξ 

ζηζξ οπμπνεχζεζξ απυδμζδξ ηδξ ζφιααζδξ ηαζ ηδκ ακαβκχνζζδ ημο εζυδμο. Ζ έκκμζα ηδξ οπμπνέςζδξ απυδμζδξ (performance obligation) είκαζ 

κέα ηαζ ζηδκ μοζία ακηζπνμζςπεφεζ ηάεε οπυζπεζδ βζα ιεηαθμνά ζημκ πεθάηδ: α) εκυξ πνμσυκημξ ή ιζαξ οπδνεζίαξ πμο είκαζ δζαηνζηή ή α) ιζαξ 

ζεζνάξ δζαηνζηχκ αβαεχκ ή οπδνεζζχκ πμο είκαζ μοζζαζηζηά ηα ίδζα ηαζ έπμοκ ημ ίδζμ ιμκηέθμ ιεηαθμνάξ ζημκ πεθάηδ. Ζ Δηαζνεία έπεζ οζμεεηήζεζ 

ημ Γ.Π.Υ.Α. 15 απυ ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2018 ηαζ δ εθανιμβή ημο πνμηφπμο δεκ εα έπεζ ζδιακηζηή επίπηςζδ ζηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ.   

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

εκεξνκελία). Ζ ηνμπμπμίδζδ πανέπεζ ζοβηεηνζιέκεξ μδδβίεξ, ζπεηζηά ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ οπμπνεχζεςκ απυδμζδξ, ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

εηαζνείαξ ςξ «εκημθέα» ή «εκημθμδυπμο» ηαζ ημκ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ηςκ αδεζχκ πκεοιαηζηήξ πενζμοζίαξ.  

  Γ.Π.Υ.Α. 16 «Μηζζώζεηο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2019). Σμ Γ.Π.Υ.Α. 16 εηδυεδηε ημκ Ηακμοάνζμ ημο 

2016 ηαζ ακηζηαεζζηά ημ Γ.Λ.Π. 17. ημπυξ ημο πνμηφπμο είκαζ κα ελαζθαθίζεζ υηζ μζ ιζζεςηέξ ηαζ μζ εηιζζεςηέξ βκςζημπμζμφκ πθδνμθυνδζδ πμο 

πανμοζζάγεζ ηδκ μοζία ηςκ ζοκαθθαβχκ πμο αθμνμφκ ιζζεχζεζξ, εκχ εζζάβεζ έκα εκζαίμ ιμκηέθμ βζα ημ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ απυ ηδκ πθεονά ημο 

ιζζεςηή, ημ μπμίμ απαζηεί ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ πνήζδξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ απυ ημκ ιζζεςηή βζα υθεξ ηζξ 

ζοιαάζεζξ ιζζεχζεςκ ιε δζάνηεζα άκς ηςκ 12 ιδκχκ, εηηυξ εάκ ημ οπμηείιεκμ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ είκαζ ιδ ζδιακηζηήξ αλίαξ. Οζ εηιζζεςηέξ 

ζοκεπίγμοκ ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ ιζζεχζεςκ ςξ θεζημονβζηχκ ή πνδιαημδμηζηχκ ηαζ δ θμβζζηζηή ηςκ ιζζεχζεςκ βζα ημοξ εηιζζεςηέξ παναιέκεζ 

αιεηάαθδηδ ζε ζπέζδ ιε ημ Γ.Λ.Π. 17. H θμβζζηζηή ακηζιεηχπζζδ βζα ημοξ ιζζεςηέξ πνμαθέπεζ υηζ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ιίζεςζδξ μ ιζζεςηήξ 

ακαβκςνίγεζ ημ δζηαίςια πνήζδξ ημο πενζμοζζαημφ ζημζπείμο ςξ ζημζπείμ εκενβδηζημφ ηαζ ιζα ακηίζημζπδ οπμπνέςζδ. Ζ ανπζηή επζιέηνδζδ ημο 

δζηαζχιαημξ πνήζδξ βίκεηαζ ζημ πμζυ ηδξ ιζζεςηζηήξ οπμπνέςζδξ πθέμκ ηςκ ανπζηχκ άιεζςκ ελυδςκ, εκχ ιεηαβεκέζηενα ζημ ηυζημξ ιείμκ ηζξ 

ζοζζςνεοιέκεξ απμζαέζεζξ ηαζ απμιεζχζεζξ, εηηυξ εάκ ημ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ ηδνείηαζ ζε εφθμβδ αλία. Ακηίζημζπα, δ ιζζεςηζηή οπμπνέςζδ 

επζιεηνάηαζ ζηδκ πανμφζα αλία ηςκ ιζζεςιάηςκ ηδξ ιίζεςζδξ. Σμ πνυηοπμ έπεζ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.   

Ζ Δηαζνεία έπεζ οζμεεηήζεζ πνυςνα ημ εκ θυβς Πνυηοπμ ηαζ εα αλζμθμβήζεζ ηδκ επίπηςζδ απυ ηδκ εθανιμβή ημο Γ.Π.Υ.Α 16 ζηζξ 

πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ.  

 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 Ιαλνπαξίνπ 2018). Οζ ηνμπμπμζήζεζξ εζζάβμοκ δφμ πνμζεββίζεζξ: α) ηδκ επζθμβή ζε υθεξ ηζξ μκηυηδηεξ πμο 

εηδίδμοκ αζθαθζζηήνζα ζοιαυθαζα κα ακαβκςνίγμοκ ζηα θμζπά ζοκμθζηά εζζμδήιαηα ηαζ υπζ ζηδκ Καηάζηαζδ Απμηεθεζιάηςκ ηζξ ηοπυκ απμηθίζεζξ 

πμο εα πνμηφρμοκ θυβς ηδξ εθανιμβήξ ημο ΓΠΥΑ 9 πνζκ ηδκ έηδμζδ ημο κέμο πνμηφπμο βζα ηα αζθαθζζηήνζα ζοιαυθαζα, ηαζ α) ζηζξ μκηυηδηεξ, 

μζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ μπμίςκ αθμνμφκ ηονίςξ ημκ ηθάδμ ηςκ αζθαθίζεςκ, ηδκ επζθμβή βζα πνμζςνζκή απαθθαβή απυ ηδκ εθανιμβή ημο ΓΠΥΑ 9 

έςξ ημ 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 Ιαλνπαξίνπ 2018). Οζ ηνμπμπμζήζεζξ 

πανέπμοκ δζεοηνζκίζεζξ ςξ πνμξ ημ υηακ μζ μνβακζζιμί δζαπείνζζδξ επεκδφζεςκ ηεθαθαίςκ, ηα αιμζααία ηεθάθαζα, ηαζ μκηυηδηεξ ιε πανυιμζεξ 

δναζηδνζυηδηεξ επζθέβμοκ κα επζιεηνμφκ ηζξ ζοιιεημπέξ ζε ζοββεκείξ ή ημζκμπναλίεξ ζε εφθμβδ αλία ιέζς απμηεθεζιάηςκ, αοηή δ επζθμβή εα 

πνέπεζ κα βίκεζ λεπςνζζηά βζα ηάεε ζοββεκή ή ημζκμπναλία ηαηά ηδκ ανπζηή ακαβκχνζζδ.  

 Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2018). Ζ ηνμπμπμίδζδ δζαβνάθεζ  ηζξ παναβνάθμοξ Δ3-Δ7 ζπεηζηά ιε ηζξ αναποπνυεεζιεξ ελαζνέζεζξ.  

 (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 Ιαλνπαξίνπ 2018). Οζ 

ηνμπμπμζήζεζξ δζεοηνζκίγμοκ υηζ πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιεηαθμνά πνμξ ή απυ ηα επεκδοηζηά αηίκδηα εα πνέπεζ κα έπεζ 

πναβιαημπμζδεεί αθθαβή ζηδ πνήζδ. Πνμηεζιέκμο κα εεςνδεεί υηζ έπεζ επέθεεζ αθθαβή ζηδκ πνήζδ εκυξ αηζκήημο, εα πνέπεζ κα αλζμθμβδεεί ηαηά 

πυζμ ημ αηίκδημ πθδνμί ημκ μνζζιυ ηαζ δ αθθαβή ζηδ πνήζδ κα ιπμνεί κα ηεηιδνζςεεί. Οζ ηνμπμπμζήζεζξ δεκ έπμοκ οζμεεηδεεί αηυιδ απυ ηδκ 

Δονςπασηή Έκςζδ.  

 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 Ιαλνπαξίνπ 2018). Ζ ηνμπμπμίδζδ πανέπεζ δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ αάζδ 

επζιέηνδζδξ, υζμκ αθμνά πανμπέξ, πμο ελανηχκηαζ απυ ηδκ αλία ηςκ ιεημπχκ ηαζ δζαηακμκίγμκηαζ ζε ιεηνδηά, ηαεχξ ηαζ ημκ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ 

ζπεηζηά ιε ηνμπμπμζήζεζξ ζε υνμοξ πμο ιεηααάθθμοκ ημκ δζαηακμκζζιυ ιίαξ πανμπήξ απυ ιεηνδηά ζε ζοιιεημπζημφξ ηίηθμοξ. Δπζπθέμκ εζζάβεηαζ 

ελαίνεζδ υζμκ αθμνά ηζξ ανπέξ ημο ΓΠΥΑ 2 ιε αάζδ ηδκ μπμία ιία πανμπή εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ ζακ κα επνυηεζημ κα δζαηακμκζζηεί ελ 

μθμηθήνμο ζε ζοιιεημπζημφξ ηίηθμοξ, ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο μ ενβμδυηδξ οπμπνεμφηαζ κα παναηναηά έκα πμζυ πνμξ ηάθορδ ηςκ θμνμθμβζηχκ 

οπμπνεχζεςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο πνμηφπημοκ απυ πανμπέξ πμο ελανηχκηαζ απυ ηδκ αλία ηςκ ιεημπχκ ηαζ κα ημ απμδίδεζ ζηζξ θμνμθμβζηέξ 

ανπέξ. Οζ ηνμπμπμζήζεζξ δεκ έπμοκ οζμεεηδεεί αηυιδ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.  

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

Γζενιδκεία πανέπεζ ηαεμδήβδζδ, ζπεηζηά ιε πςξ πνμζδζμνίγεηαζ δ διενμιδκία ηδξ ζοκαθθαβήξ, υηακ εθανιυγεηαζ ημ πνυηοπμ, πμο αθμνά ηζξ 

ζοκαθθαβέξ ζε λέκμ κυιζζια, ΓΛΠ 21. Ζ  Γζενιδκεία έπεζ εθανιμβή υηακ ιία μκηυηδηα είηε ηαηααάθεζ, είηε εζζπνάηηεζ πνμηαηααμθζηά ηίιδια βζα 

ζοιαάζεζξ, πμο εηθνάγμκηαζ ζε λέκμ κυιζζια. Ζ δζενιδκεία δεκ έπεζ οζμεεηδεεί αηυιδ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.  
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  Γ.Π.Υ.Α. 17 «Aζθαιηζηήξηα πκβόιαηα»  (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2021). Σμ κέμ πνυηοπμ ακηζηαεζζηά 

ημ Γ.Π.Υ.Α. 4. ημπυξ ημο πνμηφπμο είκαζ δ ζοκεπήξ θμβζζηζημπμίδζδ υθςκ ηςκ αζθαθζζηδνίςκ ζοιαμθαίςκ ηαζ δ επζιέηνδζδ ηςκ αζθαθζζηζηχκ 

οπμπνεχζεςκ ζηζξ ηνέπμοζεξ αλίεξ ηαζ υπζ ζημ ζζημνζηυ ηυζημξ, ιε αάζδ α)  ηνέπμοζεξ εηηζιήζεζξ ιεθθμκηζηχκ ηαιεζαηχκ νμχκ ηαζ α) 

πνμελμθθδηζηά επζηυηζα πμο κα ακηζηαημπηνίγμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ εκ θυβς νμχκ ηαεχξ ηαζ ημοξ ιδ πνδιαημμζημκμιζημφξ ηζκδφκμοξ. Σμ 

πνυηοπμ δεκ έπεζ οζμεεηδεεί αηυιδ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.  

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

2019). Ζ ηνμπμπμίδζδ επζηνέπεζ ηδκ επζιέηνδζδ ζοιιεηνζηχκ option πμο ειπενζέπμοκ πνμπθδνςιέξ ιε ανκδηζηή απμγδιίςζδ είηε ζημ 

απμζαέζζιμ ηυζημξ είηε ζηδκ εφθμβδ αλία ιέζς ηςκ ηεθαθαίςκ ακηί ζηδκ εφθμβδ αλία ιέζς θμβανζαζιμφ απμηεθεζιάηςκ.  

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

κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2019). Ζ ηνμπμπμίδζδ πανέπεζ δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηά ιε ημκ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ηςκ ιαηνμπνυεεζιςκ ζοιιεημπχκ ζε 

ζοββεκή εηαζνία ή ημζκμπναλία – υπμο δ ιέεμδμξ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ δεκ εθανιυγεηαζ- ιε ηδκ πνήζδ ημο Γ.Π.Υ.Α. 9.  

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

ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ ζε πενίπηςζδ πμο ζοιαεί ηνμπμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ, ηδξ πενζημπήξ (curtailment) ή ημο δζαηακμκζζιμφ είκαζ 

οπμπνεςηζηυ ημ ηυζημξ ηνέπμοζαξ πνμτπδνεζίαξ  ηαζ μ ηαεανυξ ηυημξ βζα ηδκ πενίμδμ ιεηά ηδκ επακαιέηνδζδ κα πνμζδζμνίγμκηαζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ οπμεέζεζξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ επακαιέηνδζδ. Δπζπνυζεεηα, δζεοηνζκίγεηαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ηνμπμπμίδζδξ ζημ 

πνυβναιια, ηδκ πενζημπή ή ημκ δζαηακμκζζιυ επί ηςκ απαζηήζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ακχηαημ υνζμ ημο πενζμοζζαημφ ζημζπείμο (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 Ιαλνπαξίνπ 

2019). Ζ Γζενιδκεία απμζημπεί ζηδ ιείςζδ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ μζ εηαζνείεξ ακαβκςνίγμοκ ηαζ ιεηνμφκ θμνμθμβζηή 

οπμπνέςζδ ή θμνμθμβζηή απαίηδζδ υηακ οπάνπεζ ααεααζυηδηα ςξ πνμξ ημοξ θμνμθμβζημφξ πεζνζζιμφξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ ηαεμνζζιυ ημο 

θμνμθμβδηέμο ηένδμοξ (ή θμνμθμβζηήξ γδιζάξ), ηδκ θμνμθμβζηή αάζδ, ηζξ ιδ πνδζζιμπμζδεείζεξ  θμνμθμβζηέξ γδιζέξ, ηζξ ιδ πνδζζιμπμζδεείζεξ 

θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ ηαζ ημοξ θμνμθμβζημφξ ζοκηεθεζηέξ.  

 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 Ιαλνπαξίνπ 2019). Ζ 

ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ιζα μζημκμιζηή μκηυηδηα απμηηά έθεβπμ ζε ιζα επζπείνδζδ πμο είκαζ  απυ ημζκμφ εθεβπυιεκδ 

δναζηδνζυηδηα, ηυηε επζιεηνά λακά ηα δζηαζχιαηα πμο δζαηναημφζε ζηδκ επζπείνδζδ αοηή.    

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

ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ιζα μζημκμιζηή μκηυηδηα απμηηά απυ ημζκμφ έθεβπμ ζε ιζα επζπείνδζδ πμο είκαζ απυ ημζκμφ 

εθεβπυιεκδ, ηυηε δ μζημκμιζηή μκηυηδηα δεκ επζιεηνά λακά ηα δζηαζχιαηα πμο δζαηναημφζε ζηδκ επζπείνδζδ αοηή.  

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

δζεοηνζκίγεζ υηζ υθεξ μζ θμνμθμβζηέξ επζπηχζεζξ απυ ηα ιενίζιαηα (π.π. απυ δζακμιή ηενδχκ) εα πνέπεζ κα ακαβκςνίγμκηαζ ζηδκ Καηάζηαζδ 

Απμηεθεζιάηςκ, ακελάνηδηα απυ ημκ ηνυπμ πμο πνμηφπηεζ μ θυνμξ.  

 Γ.Λ.Π. 23 (Σξνπνπνίεζε) «Κόζηνο Γαλεηζκνύ» (ζε ηζρύ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2019). Ζ ηνμπμπμίδζδ 

δζεοηνζκίγεζ υηζ ακ ηάπμζμξ ζοβηεηνζιέκμξ δακεζζιυξ παναιέκεζ εηηνειήξ εκχ ημ ακηίζημζπμ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ είκαζ έημζιμ βζα ηδκ 

πνμαθεπυιεκδ πνήζδ ή ηδκ πχθδζή ημο, ηυηε αοηυξ μ δακεζζιυξ απμηεθεί ιένμξ ηςκ ηεθαθαίςκ ημο βεκζημφ δακεζζιμφ πμο δ μζημκμιζηή μκηυηδηα 

πνδζζιμπμζεί βζα κα οπμθμβίγεζ ημ πμζμζηυ ηεθαθαζμπμίδζδξ. 

 
2.3. πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ  
 
Σα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία εκενβδηζημφ ηαζ παεδηζημφ ζοιρδθίγμκηαζ ηαζ ημ ηαεανυ πμζυ πανμοζζάγεηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ μζημκμιζηήξ εέζδξ 

εθυζμκ οπάνπεζ έκα έκκμιμ δζηαίςια βζα ζοιρδθζζιυ ηαζ δ πνυεεζδ κα δζαηακμκζζημφκ ζε ηαεανή αάζδ ή κα ακαβκςνζζηεί ημ ζημζπείμ ημο 

εκενβδηζημφ ηαζ κα δζαηακμκζζηεί ημ ζημζπείμ ημο παεδηζημφ ηαοηυπνμκα.  

 
2.4. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

 

Οζ Υνδιαημμζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ ηαηανηίγμκηαζ ζε εονχ, πμο είκαζ ημ θεζημονβζηυ κυιζζια ηδξ Δηαζνείαξ. Ζ Δηαζνεία ηδνεί ηα 

θμβζζηζηά ηδξ αζαθία ζε εονχ. οκαθθαβέξ πμο βίκμκηαζ ζε λέκα κμιίζιαηα ιεηαηνέπμκηαζ ζε εονχ µε αάζδ ηδκ επίζδιδ ηζιή ημο λέκμο κμµίζµαημξ 

πμο ζζπφεζ ηδκ δµένα ηδξ ζοκαθθαβήξ. Καηά ηδκ δµενμµδκία ζφκηαλδξ ηςκ πνδιαημμμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, μζ απαζηήζεζξ ηαζ οπμπνεχζεζξ ζε 

λέκα κμµίζµαηα, ιεηαηνέπμκηαζ ζε εονχ µε αάζδ ηδκ επίζδµδ ηζµή ημο λέκμο κμµίζµαημξ πμο ζζπφεζ ηδκ δµενμµδκία αοηή. Σα ηένδδ ή γδµίεξ απυ 

ζοκαθθαβµαηζηέξ δζαθμνέξ πενζθαµαάκμκηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ ζοκμθζημφ εζζμδήιαημξ. 

 
2.5. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - Λνγηζκηθό 
 
Ζ δαπάκδ βζα αβμνά θμβζζιζημφ, ημ μπμίμ εα επζθένεζ ιεθθμκηζηά μζημκμιζηά μθέθδ ζηδκ Δηαζνεία ηαηαπςνείηαζ ςξ άοθμ ζημζπείμ ημο εκενβδηζημφ.  

 

Ζ ζοκηήνδζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ θμβζζιζημφ ακαβκςνίγεηαζ ςξ έλμδμ υηακ πναβιαημπμζείηαζ δ δαπάκδ. Ακηίεεηα, μζ δαπάκεξ πμο αεθηζχκμοκ ή 

επζιδηφκμοκ ηδκ απυδμζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ θμβζζιζημφ, πένα ηςκ  ανπζηχκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ, ή ακηίζημζπα ηα έλμδα ιεηαηνμπήξ 

θμβζζιζημφ εκζςιαηχκμκηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζεςξ ημο άοθμο παβίμο ιε απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ κα ιπμνμφκ κα ιεηνδεμφκ ιε αλζμπζζηία. 

 
Οζ απμζαέζεζξ ημοξ θμβίγμκηαζ µε ηδ ιέεμδμ ηδξ ζηαεενήξ απυζαεζδξ, αάζεζ ηδξ ιέζδξ ςθέθζιδξ γςήξ ημοξ πμο είκαζ 5 έηδ. 
 
 
 
2.6. Μηζζσκέλα Πάγηα 
 
Ζ Δηαζνεία είκαζ ιζζεςηήξ παβίςκ ιέζς θεζημονβζηχκ  ιζζεχζεςκ, ηα ιζζεχιαηα ακαβκςνίγμκηαζ ηαζ ηαηαπςνμφκηαζ  ζηα θεζημονβζηά έλμδα ηδξ 
Δηαζνείαξ ιε ηδ ζηαεενή ιέεμδμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο ηδξ ιίζεςζδξ. 
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2.8. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα                         
 
Tμ ηαιείμ ηαζ ηα πνδιαηζηά δζαεέζζια είκαζ πενζμοζζαηά ζημζπεία ιεζςιέκμο ηζκδφκμο ηαζ ειπενζέπμοκ οπυθμζπα ιε θδηηυηδηα ιζηνυηενδ ηςκ ηνζχκ 

ιδκχκ απυ ηδκ διένα απυηηδζήξ ημοξ, υπςξ ιεηνδηά ηαζ πνδιαηζηά δζαεέζζια ζε Σνάπεγεξ. ηδκ ηαηάζηαζδ μζημκμιζηήξ εέζδξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ 

ηαηάζηαζδ ηαιεζηχκ νμχκ μζ οπενακαθήρεζξ πανμοζζάγμκηαζ ςξ ιένμξ ηςκ  αναποπνυεεζιςκ δακείςκ. 

 
2.9. Μεηνρηθό Κεθάιαην 
 
Σμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ πενζθαιαάκεζ ηζξ ημζκέξ ιεημπέξ ηδξ Δηαζνείαξ. Οζ ημζκέξ ιεημπέξ πενζθαιαάκμκηαζ ζηα ίδζα ηεθάθαζα. 
 
Άιεζα έλμδα πμο πναβιαημπμζήεδηακ βζα ηδκ έηδμζδ ιεημπχκ ειθακίγμκηαζ, ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ημο ζπεηζημφ θυνμο εζζμδήιαημξ, ζε ιείςζδ ημο 
πνμσυκημξ ηδξ έηδμζδξ, ζηζξ γδιζέξ εζξ κέμκ. 
 
2.10. Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο 
 
(α) Βναποπνυεεζιεξ πανμπέξ 
 
Οζ αναποπνυεεζιεξ πανμπέξ πνμξ ημ πνμζςπζηυ ζε πνήια ηαζ ζε είδμξ ηαηαπςνμφκηαζ ςξ έλμδμ υηακ ηαείζηακηαζ δεδμοθεοιέκεξ.  
 
(α) Πανμπέξ ιεηά ηδκ έλμδμ απυ ηδκ οπδνεζία  
 
Οζ πανμπέξ ιεηά ηδκ έλμδμ απυ ηδκ οπδνεζία πενζθαιαάκμκηαζ ζημ πνυβναιια ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ ημο Ν.2112/20. 
 
Σα πνμβνάιιαηα ζοκηαλζμδυηδζδξ ζηα μπμία ζοιιεηέπεζ δ Δηαζνεία πνδιαημδμημφκηαζ ιέζς πθδνςιχκ ζε ηναηζηά ημζκςκζηά αζθαθζζηζηά 

ζδνφιαηα. Οζ πανμπέξ ιεηά ηδκ έλμδμ απυ ηδκ οπδνεζία πενζθαιαάκμοκ ηυζμ πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ εζζθμνχκ υζμ ηαζ πνμβνάιιαηα 

ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ.    

 
Σα πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ εζζθμνχκ πενζθαιαάκμοκ ηδκ ηαηααμθή εζζθμνχκ ζε Κναηζηά Σαιεία (π.π. Ίδνοια Κμζκςκζηχκ Αζθαθίζεςκ). Ζ 

οπμπνέςζδ ημο ενβμδυηδ πενζμνίγεηαζ ζηδκ ηαηααμθή ηςκ ενβμδμηζηχκ εζζθμνχκ ζηα Σαιεία, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ακαηφπηεζ πεναζηένς 

οπμπνέςζδ ηδξ  Δηαζνείαξ  ζε πενίπηςζδ πμο ημ Κναηζηυ Σαιείμ αδοκαηεί κα ηαηααάθεζ ζφκηαλδ ζημοξ αζθαθζγυιεκμοξ. Σμ δεδμοθεοιέκμ ηυζημξ 

ηςκ πνμβναιιάηςκ ηαεμνζζιέκςκ εζζθμνχκ ηαηαπςνείηαζ ςξ έλμδμ ζηδ πνήζδ πμο αθμνά ηαζ πενζθαιαάκμκηαζ ζηα έλμδα πνμζςπζημφ.  

 
Σα πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ είκαζ πνμβνάιιαηα ζοκηαλζμδυηδζδξ ιε αάζδ ηα μπμία ηαηααάθθεηαζ ζημκ ενβαγυιεκμ ζφκηαλδ 
ακάθμβα ιε ηα πνυκζα πνμτπδνεζίαξ, ηδκ δθζηία ηαζ ημ ιζζευ. 
 
2.11. Πξνβιέςεηο 
 
Οζ πνμαθέρεζξ ακαβκςνίγμκηαζ υηακ δ Δηαζνεία έπεζ µία πανμφζα δέζιεοζδ (κμιζηή ή ηεηιαζνυµεκδ), ςξ απμηέθεζια βεβμκυηςκ ημο πανεθευκημξ, 

είκαζ πζεακυ υηζ εα οπάνλεζ εηνμή πυνςκ βζα ημ δζαηακμκζζιυ ηδξ δέζιεοζδξ ηαζ ημ πμζυ αοηήξ ιπμνεί κα εηηζιδεεί αλζυπζζηα. ε πενίπηςζδ πμο 

ηαηαζηεί πναβιαηζηά αέααζμ, υηζ εα πνμηφρεζ µία εζζνμή μζημκμµζηχκ ςθεθεζχκ, ημ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ ηαζ ημ ζπεηζηυ έζμδμ ηαηαπςνμφκηαζ ζηζξ 

πνδιαημμμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ πενζυδμο ζηδκ μπμία ζοιααίκεζ δ ιεηααμθή. Οζ πνμαθέρεζξ επακελεηάγμκηαζ ζε ηάεε δµενμµδκία ακαθμνάξ 

ηαζ ακ δεκ είκαζ πθέμκ πζεακυ υηζ εα οπάνλεζ εηνμή πυνςκ βζα ημ δζαηακμκζζιυ ηδξ δέζιεοζδξ, μζ πνμαθέρεζξ ακηζθμβίγμκηαζ. Οζ πνμαθέρεζξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ µυκμ βζα ημ ζημπυ βζα ημκ μπμίμ ανπζηά δδιζμονβήεδηακ. Γεκ ακαβκςνίγμκηαζ πνμαθέρεζξ βζα ιεθθμκηζηέξ γδµίεξ. Οζ 

εκδεπυιεκεξ απαζηήζεζξ δεκ ακαβκςνίγμκηαζ, πανά ιυκμ ακ είκαζ αέααζεξ. 

 
2.12. Απνκείσζε Αμίαο Με Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 
 
Σα πενζμοζζαηά ζημζπεία πμο έπμοκ απνμζδζυνζζηδ ςθέθζιδ γςή δεκ απμζαέκμκηαζ ηαζ οπυηεζκηαζ ζε έθεβπμ απμιείςζδξ εηδζίςξ ηαζ υηακ 

ηάπμζα βεβμκυηα ηαηαδεζηκφμοκ υηζ δ θμβζζηζηή αλία ιπμνεί κα ιδκ είκαζ ακαηηήζζιδ. Σα πενζμοζζαηά ζημζπεία πμο απμζαέκμκηαζ οπυηεζκηαζ ζε 

έθεβπμ απμιείςζδξ ηδξ αλίαξ ημοξ υηακ οπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ δ θμβζζηζηή αλία ημοξ δεκ εα ακαηηδεεί. Εδιζά απμιείςζδξ ακαβκςνίγεηαζ βζα ημ 

πμζυ βζα ημ μπμίμ δ θμβζζηζηή αλία ημο παβίμο οπενααίκεζ ηδκ ακαηηήζζιδ αλία ημο. Ζ ακαηηήζζιδ αλία είκαζ δ ιεβαθφηενδ αλία ιεηαλφ εφθμβδξ 

αλίαξ ιεζςιέκδξ ιε ημ απαζημφιεκμ βζα ηδκ πχθδζδ ηυζημξ ηαζ αλίαξ πνήζεςξ (πανμφζα αλία πνδιαημνμχκ πμο ακαιέκεηαζ κα δδιζμονβδεμφκ ιε 

αάζδ ηδκ εηηίιδζδ ηδξ δζμίηδζδξ βζα ηζξ ιεθθμκηζηέξ ηαζ θεζημονβζηέξ ζοκεήηεξ). Γζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ γδιζχκ απμιείςζδξ ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία 

εκηάζζμκηαζ ζηζξ ιζηνυηενεξ δοκαηέξ ιμκάδεξ δδιζμονβίαξ ηαιεζαηχκ νμχκ.  

Οζ γδιζέξ απμιείςζδξ ηαηαπςνμφκηαζ ςξ έλμδα ζηα απμηεθέζιαηα υηακ πνμηφπημοκ. Σα πενζμοζζαηά ζημζπεία επακεηηζιμφκηαζ βζα πζεακή 

ακηζζηνμθή ηδξ απμιείςζδξ ζε ηάεε διενμιδκία ακαθμνάξ. 

 
2.13. Μεξίζκαηα 
 
Σα ιενίζιαηα πμο δζακέιμκηαζ ζημοξ ιεηυπμοξ απεζημκίγμκηαζ ζακ οπμπνέςζδ ηδ πνμκζηή ζηζβιή ηαηά ηδκ μπμία εβηνίκμκηαζ απυ ηδ Γεκζηή 

οκέθεοζδ ηςκ Μεηυπςκ.  Σμ Γ.. ηδξ εηαζνείαξ πνυηεζηαζ κα πνμηείκεζ ζηδκ πνμζεπή Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Μεηυπςκ ηδξ, ηδ ιδ δζακμιή 

ιενίζιαημξ. 

 
2.14. Αλαγλώξηζε Δζόδσλ  
 
Σα έζμδα ηδξ Δηαζνείαξ ακαβκςνίγμκηαζ υηακ ηαείζηακηαζ δεδμοθεοιέκα. Ακαθοηζηυηενα: 
 
Ζ αιμζαή δζαπείνζζδξ πνμεζζπνάηεηαζ, αάζεζ ζφιααζδξ, βζα πενίμδμ 3 ιδκχκ ηαζ ιεηαθένεηαζ ζηα έζμδα ζημ ηέθμξ ηάεε ιήκα υηακ ηαζ ηαείζηαηαζ 

δεδμοθεοιέκδ. 

 

 
 
 
 
 
2.7. Απαηηήζεηο από Πειάηεο                 
 
Οζ απαζηήζεζξ απυ πεθάηεξ ηαηαπςνμφκηαζ ανπζηά ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ ηαζ ιεηαβεκέζηενα απμηζιμφκηαζ ζημ ακαπυζαεζημ ηυζημξ ιε ηδ πνήζδ 

ημο πναβιαηζημφ επζημηίμο (εάκ αοηέξ είκαζ απαζηδηέξ ζε δζάζηδια άκς ημο εκυξ έημοξ), αθαζνμοιέκςκ ηαζ ηςκ γδιζχκ απμιείςζδξ. Οζ γδιίεξ 

απμιείςζδξ (απχθεζεξ απυ επζζθαθείξ απαζηήζεζξ) ακαβκςνίγμκηαζ υηακ οπάνπεζ ακηζηεζιεκζηή απυδεζλδ υηζ δ Δηαζνεία δεκ είκαζ ζε εέζδ κα 

εζζπνάλεζ υθα ηα πμζά πμο μθείθμκηαζ ιε αάζδ ημοξ ζοιααηζημφξ υνμοξ. Σμ πμζυ ηδξ γδιίαξ απμιείςζδξ είκαζ δ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ θμβζζηζηήξ 

αλίαξ ηςκ απαζηήζεςκ ηαζ ηδξ πανμφζαξ αλίαξ ηςκ εηηζιχιεκςκ ιεθθμκηζηχκ ηαιεζαηχκ νμχκ, πνμελμθθμοιέκςκ ιε ημ πναβιαηζηυ επζηυηζμ. Σμ 

πμζυ ηδξ γδιίαξ απμιείςζδξ ηαηαπςνείηαζ ςξ έλμδμ ζηδκ ηαηάζηαζδ ζοκμθζημφ εζζμδήιαημξ. 
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ΔΣΒΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Α.Κ.Δ.. Α.Δ. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Πνζά ζε επξώ (Δθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

3 ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

4 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ

5 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

31.12.2017 31.12.2016

Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 281,69 5.421,02

281,69 5.421,02

H ακαααθθυιεκδ θμνμθμβζηή απαίηδζδ πνμηφπηεζ απυ ηδ δζαβναθή ηςκ αΰθςκ ζημζπείςκ ηαζ ηδκ πνυαθερδ

απμγδιίςζδξ πνμζςπζημφ

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

ύλνιν

Τπόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2016 5.461,27

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ

Πίζηςζδ / (Υνέςζδ) ζηα Ίδζα Κεθάθαζα (40,25)

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ  2016 5.421,02

Ζ ζοκμθζηή ιεηααμθή ζηδκ ακαααθθυιεκδ θμνμθμβία είκαζ δ παναηάης:

Οζ εηηζιήζεζξ ηαζ μζ ηνίζεζξ ηδξ δζμίηδζδξ επακελεηάγμκηαζ δζανηχξ ηαζ ααζίγμκηαζ ζε ζζημνζηά δεδμιέκα ηαζ πνμζδμηίεξ βζα ιεθθμκηζηά βεβμκυηα, 
πμο ηνίκμκηαζ εφθμβεξ ζφιθςκα ιε ηα ζζπφμκηα. 
 
Ζ Δηαζνεία πνμααίκεζ ζε εηηζιήζεζξ ηαζ παναδμπέξ ζπεηζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ηςκ ιεθθμκηζηχκ βεβμκυηςκ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ οπμθμβζζιμί αοημί 
ααζίγμκηαζ ζηδκ ηαθφηενδ δοκαηή βκχζδ ηδξ Γζμίηδζδξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηνέπμοζεξ ζοκεήηεξ ηαζ εκένβεζεξ, ηα πναβιαηζηά απμηεθέζιαηα ιπμνεί 
ηεθζηά κα δζαθένμοκ απυ αοημφξ ημοξ οπμθμβζζιμφξ.Οζ εηηζιήζεζξ ηαζ παναδμπέξ πμο εκέπμοκ ζδιακηζηυ ηίκδοκμ κα πνμηαθέζμοκ μοζζχδεζξ 
πνμζανιμβέξ ζηζξ θμβζζηζηέξ αλίεξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ οπμπνεχζεςκ ζημοξ επυιεκμοξ 12 ιήκεξ έπμοκ  ςξ ελήξ: 
 
(α) Απαζηείηαζ ηνίζδ απυ ηδκ Δηαζνεία βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ πνυαθερδξ βζα θυνμ εζζμδήιαημξ. Τπάνπμοκ  ζοκαθθαβέξ ηαζ οπμθμβζζιμί βζα 
ημοξ μπμίμοξ μ ηεθζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ημο θυνμο είκαζ ααέααζμξ. Δάκ μ ηεθζηυξ θυνμξ είκαζ δζαθμνεηζηυξ απυ ημκ ανπζηχξ ακαβκςνζζεέκηα, δ 
δζαθμνά εα επδνεάζεζ ημκ θυνμ εζζμδήιαημξ ηαζ ηδκ πνυαθερδ βζα ακαααθθυιεκδ θμνμθμβία ηδξ πενζυδμο. 
 
(α) Ζ Δηαζνεία ζε ηάεε διενμιδκία ζφκηαλδξ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ελεηάγεζ ακ οπάνπμοκ αάζζιεξ εκδείλεζξ υηζ ιία απαίηδζδ ή μιάδα 
απαζηήζεςκ έπεζ οπμζηεί απμιείςζδ ηδξ αλίαξ ηδξ. Δάκ οπάνπμοκ ηέημζεξ εκδείλεζξ, οπμθμβίγεηαζ ημ ακαηηήζζιμ πμζυ ηδξ απαίηδζδξ ή ηδξ μιάδαξ 
απαζηήζεςκ ηαζ ζπδιαηίγεηαζ πνυαθερδ βζα απμιείςζδ ηδξ αλίαξ ηςκ απαζηήζεςκ. Σμ πμζυ ηδξ πνυαθερδξ ηαηαπςνείηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ 
ζοκμθζημφ εζζμδήιαημξ. 

Ο ακαααθθυιεκμξ θυνμξ οπμθμβίγεηαζ βζα ηδκ Δηαζνεία ιε αάζδ ηδ ιέεμδμ ηδξ πθήνμοξ οπμπνέςζδξ (liability method) βζα υθεξ 
ηζξ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ημκ μκμιαζηζηυ θμνμθμβζηυ ζοκηεθεζηή, πμο αθμνά δ ηάεε πενίπηςζδ ακαααθθυιεκδξ θμνμθμβίαξ. 

 

 
 

2.15. Φόξνο εηζνδήκαηνο 
 
Ο θυνμξ πενζυδμο απμηεθείηαζ απυ ημκ ηνέπμκηα ηαζ ημκ ακαααθθυιεκμ θυνμ. Ο θυνμξ ακαβκςνίγεηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ, εηηυξ 

απυ ημκ ααειυ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημκδφθζα ηα μπμία ακαβκςνίγμκηαζ ζηα θμζπά ζοκμθζηά εζζμδήιαηα ή ηαηεοεείακ ζηδκ ηαεανή εέζδ. ε αοηήκ 

ηδκ πενίπηςζδ μ θυνμξ επίζδξ ακαβκςνίγεηαζ ζηα θμζπά ζοκμθζηά εζζμδήιαηα ή ηαηεοεείακ ζηδκ ηαεανή εέζδ ακηίζημζπα. 

Ο ηνέπςκ θυνμξ εζζμδήιαημξ οπμθμβίγεηαζ αάζεζ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ αάζεζ ηδξ ζζπφμοζαξ θμνμθμβζηήξ κμιμεεζίαξ. Ζ 

δζμίηδζδ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα αλζμθμβεί ηδκ εέζδ ηδξ ζε εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ θμνμθμβζηέξ ανπέξ ηαζ ζπδιαηίγεζ πνμαθέρεζξ 

υπμο απαζηείηαζ βζα ηα πμζά πμο ακαιέκμκηαζ κα πθδνςεμφκ ζηζξ θμνμθμβζηέξ ανπέξ. 

Ο ακαααθθυιεκμξ θυνμξ εζζμδήιαημξ ακαβκςνίγεηαζ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ιέεμδμ ηδξ οπμπνέςζδξ, ζηζξ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ πμο 

πνμηφπημοκ ιεηαλφ ηδξ θμνμθμβζηήξ αάζδξ ηςκ απαζηήζεςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ ηαζ ηςκ ηνεπμοζχκ πμζχκ ημοξ ζηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ Ο ακαααθθυιεκμξ θυνμξ εζζμδήιαημξ πνμζδζμνίγεηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ θμνμθμβζημφξ ζοκηεθεζηέξ (ηαζ κυιμοξ) πμο είπακ ηεεεί ζε 

ζζπφ ή είπακ μοζζςδχξ ηεεεί ζε ζζπφ ιέπνζ ηδκ διενμιδκία ηδξ ηαηάζηαζδξ μζημκμιζηήξ εέζδξ ηαζ ακαιέκεηαζ κα είκαζ ζε ζζπφ ηδκ πενίμδμ πμο δ 

ζπεηζηή ακαααθθυιεκδ απαίηδζδ πναβιαημπμζείηαζ ή δ ακαααθθυιεκδ θμνμθμβζηή οπμπνέςζδ ηαηημπμζείηαζ. 

Οζ ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ ζημκ ααειυ υπμο είκαζ πζεακυ υηζ εα οπάνπμοκ επανηή ιεθθμκηζηά θμνμθμβδηέα 

ηένδδ, ηα μπμία ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ ηαηημπμίδζδ ηςκ πνμζςνζκχκ δζαθμνχκ. 

Οζ ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ ηαζ οπμπνεχζεζξ ζοιρδθίγμκηαζ υηακ οπάνπεζ κμιζηά εηηεθεζηυ δζηαίςια κα ζοιρδθζζεμφκ μζ 

ηνέπμοζεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ έκακηζ ηςκ ηνεπμοζχκ θμνμθμβζηχκ οπμπνεχζεςκ ηαζ υηακ μζ ακαααθθυιεκμζ θυνμζ εζζμδήιαημξ αθμνμφκ 

ζηδκ ίδζα θμνμθμβζηή ανπή ή ζε δζαθμνεηζηέξ θμνμθμβδηέεξ μκηυηδηεξ υπμο οπάνπεζ πνυεεζδ κα ηαηημπμζδεμφκ ηα οπυθμζπα ζε ηαεανή αάζδ. 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ υθεξ μζ απαζηήζεζξ ηαζ μζ οπμπνεχζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ εκήιενεξ ηαεχξ ηαζ υηζ δ αιμζαή δζαπείνζζδξ πνμεζζπνάηεηαζ, δε 
δδιζμονβμφκηαζ ηίκδοκμζ βζα ηδκ Δηαζνεία. 
 
Δπζπνμζεέηςξ πνμξ ηα ακςηένς, μζ ελεθίλεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 2016  ηαζ  εκηυξ ημο 2017,ηαεχξ ηαζ μζ ζογδηήζεζξ ζε εεκζηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ 
ζπεηζηά ιε ηδκ έλμδμ ηδξ Δθθάδαξ απυ ημ πνυβναιια πνδιαημδυηδζδξ, ηαεζζημφκ ημ ιαηνμμζημκμιζηυ ηαζ πνδιαημμζημκμιζηυ πενζαάθθμκ ζηδ 
πχνα εοιεηάαθδημ.  Ζ επζζηνμθή ζηδκ μζημκμιζηή ζηαεενυηδηα ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηζξ εκένβεζεξ ηαζ ηζξ απμθάζεζξ εεζιζηχκ μνβάκςκ 
ζηδ πχνα ηαζ ζημ ελςηενζηυ. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ θφζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Δηαζνείαξ, ηοπυκ ανκδηζηέξ ελεθίλεζξ, μζ μπμίεξ δεκ  ιπμνμφκ 
κα πνμαθεθεμφκ ζηδκ πανμφζα πνμκζηή ζηζβιή, εκδέπεηαζ κα επδνεάζμοκ ηα μζημκμιζηά απμηεθέζιαηα ηδξ Δηαζνείαξ. Παν’ υθα αοηά δ Γζμίηδζδ 
εηηζιά δζανηχξ ηδκ ηαηάζηαζδ, πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίζεζ υηζ θαιαάκμκηαζ έβηαζνα υθα ηα ακαβηαία ηαζ δοκαηά ιέηνα ηαζ εκένβεζεξ βζα ηδκ 
εθαπζζημπμίδζδ ηοπυκ επζπηχζεςκ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ Δηαζνείαξ. 
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ΔΣΒΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Α.Κ.Δ.. Α.Δ. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Πνζά ζε επξώ (Δθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Τπόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2017 5.421,02

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ -

Πίζηςζδ / (Υνέςζδ) ζηδκ Ίδζα Κεθάθαζα (5.139,33)

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ  2017 281,69

6 ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ

Απιθμόρ

μεηοσών

Οθειλόμενο

Μεηοσικό

Κεθάλαιο

Τπόλοιπο 01.01.2016 (Καηαβλημένο) 10.000 100.000,00

Τπόλοιπο 31.12.2016 (Καηαβλημένο) 10.000 100.000,00

Απιθμόρ

μεηοσών

Καη/νο

Μεηοσικό

Κεθάλαιο

Τπόλοιπο 01.01.2017 (Καηαβλημένο) 10.000 100.000,00

Τπόλοιπο 31.12.2017 (Καηαβλημένο) 10.000 100.000,00

7 ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

31.12.2017 31.12.2016

Πξνκεζεπηέο 33.696,23 68.494,51

Πξνθαηαβνιέο Πειαηώλ - 0,00

Φόξνη ηέιε 1.000,00 2.524,85

Αζθαιηζηηθά Σακεία - 2.272,86

Πξνεηζπξαγκέλα έζνδα 100.000,00 100.000,00

Πηζησηέο Γηάθνξνη 13.640,00 10.510,02

ΤΝΟΛΑ 148.336,23 183.802,24

8 ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

31.12.2017 31.12.2016

Σνέπςκ θυνμξ (32.515,43) (18.942,63)

Ακαααθθυιεκμξ Φυνμξ (αθέπε ζδιείςζδ 5) (5.139,33) (40,25)

ύνολα (37.654,76) (18.982,89)

31.12.2017 31.12.2016

Κέπδη ππο θόπων με βάζη ηα ΓΠΥΑ 125.717,30 63.987,54

Φυνμξ οπμθμβζζιέκμξ ιε 29% (36.458,02) (18.556,39)

Έλμδα πμο δεκ εηπίπημοκ (286,14) (426,50)

Λμζπά (910,60) -

Φόποι (37.654,76) (18.982,89)

Ζ εηαζνεία ζοζηάεδηε ηδκ 08.12.2014 .Ο ζοκμθζηυξ ανζειυξ εβηεηνζιέκςκ ημζκχκ ιεημπχκ είκαζ 10.000 ιε μκμιαζηζηή αλία €10 ακά ιεημπή. Σμ 
ιεημπζηυ ηεθάθαζμ  ηαηεαθήεδ ηδκ 06.02.2015. 

Οζ αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ ακαθφμκηαζ ςξ αημθμφεςξ: 

Ζ Δηαζνεία θμνμθμβείηαζ βζα ηα ηένδδ ηδξ ηνέπμοζαξ πνήζδξ ιε μκμιαζηζηυ ζοκηεθεζηή θυνμο 29% (2016: 29%) επί ηςκ ηενδχκ. Γζα ηδκ ηνέπμοζα 
πνήζδ δ εηαζνεία ειθάκζζε θμνμθμβζηά ηένδδ.  
 
Σμ οπυθμζπμ ημο θυνμο εζζμδήιαημξ ηδκ 31.12.2017 ακαθφεηαζ ςξ ελήξ: 
 

 
Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκόξθσζεο 
 
Απυ ηδ πνήζδ πμο έθδλε ηδκ 31 Γεηειανίμο 2011 ηαζ έπεζηα, ζφιθςκα ιε ημ Νυιμ 4174/2013 (άνενμ 65Α), υπςξ ζζπφεζ (ηαζ υπςξ υνζγε ημ άνενμ 
82 ημο Νυιμο 2238/1994), μζ εθθδκζηέξ ακχκοιεξ εηαζνείεξ ηαζ μζ εηαζνείεξ πενζμνζζιέκδξ εοεφκδξ ηςκ μπμίςκ μζ εηήζζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ 
εθέβπμκηαζ οπμπνεςηζηά, οπμπνεμφκηακ ή δφκαηαζ κα θαιαάκμοκ "Δηήζζμ Φμνμθμβζηυ Πζζημπμζδηζηυ", ημ μπμίμ εηδίδεηαζ, ιεηά ηδ δζεκένβεζα 
ζπεηζημφ θμνμθμβζημφ εθέβπμο, απυ ημ κυιζιμ εθεβηηή ή εθεβηηζηυ βναθείμ πμο εθέβπεζ ηαζ ηζξ εηήζζεξ πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ 
εηαζνείαξ.  
 
 
Αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο  
 
 Γζα ηζξ πνήζεζξ 2015 & 2016, πναβιαημπμζήεδηε μ θμνμθμβζηυξ έθεβπμξ απυ ηδκ PwC Α.Δ. ηαζ εηδυεδηε δ Έηεεζδ Φμνμθμβζηήξ οιιυνθςζδξ 
πςνίξ επζθφθαλδ. 
 
Γζα ηδ πνήζδ 2017, μ θμνμθμβζηυξ έθεβπμξ ήδδ δζεκενβείηαζ απυ ηδ Deloitte A.E. Καηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο θμνμθμβζημφ εθέβπμο, δ δζμίηδζδ ηδξ 
Δηαζνείαξ δεκ ακαιέκεζ κα πνμηφρμοκ ζδιακηζηέξ θμνμθμβζηέξ οπμπνεχζεζξ πένακ απυ αοηέξ πμο ηαηαπςνήεδηακ ηαζ πμο απεζημκίγμκηαζ ζηζξ 
πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. 
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ΔΣΒΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Α.Κ.Δ.. Α.Δ. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Πνζά ζε επξώ (Δθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

9 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

31.12.2017 31.12.2016

Σαθηηθέο Απνδνρέο (33.386,67) (38.127,07)

Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο (7.930,09) (9.499,81)

Λνηπέο Παξνρέο (1.972,40) (1.702,88)

Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ 17.583,06 (0,00)

ΤΝΟΛΑ (25.706,10) (49.329,76)

10 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΧΝ

31.12.2017 31.12.2016

Ακνηβέο ινγηζηώλ (2.742,00) (20.806,50)

Ακνηβέο νξθσηώλ- ειεγθηώλ (11.285,28) (10.750,00)

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ (184.298,70) (183.164,22)

ΤΝΟΛΑ (198.325,98) (214.720,72)

11 ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΗΟΓΤΝΑΜΑ

31.12.2017 31.12.2016

Σακείν 0,00 0,00

Καηαζέζεηο όςεσο 52.084,69 91.587,37

Πξνζεζκηαθέο Καηαζέζεηο 400.000,00 300.000,00

ΤΝΟΛΑ 452.084,69 391.587,37

12 ΜΔΡΙΜΑΣΑ

13 ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΓΔΜΔΤΔΗ

14 ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΣΒΑ ΒΙ.ΠΔ. Α.Δ. - 2.839,97 - 8.584,93

Διιεληθό Σακείν Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Β.Α.) - 100.000,00 400.000,00 -

Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ. 452.084,69 30.856,26 2.394,99 174.167,24

Λνηπά πλδεδεκέλα Μέξε - 0,00 - 2.892,00

ΤΝΟΛΑ 452.084,69 133.696,23 402.394,99 185.644,17

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΣΒΑ ΒΙ.ΠΔ. Α.Δ. - 4.918,76 - 4.575,10

Διιεληθό Σακείν Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Β.Α.) - 100.000,00 400.000,00 -

Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ. 391.587,37 62.783,22 3.030,63 177.059,48

Λνηπά πλδεδεκέλα Μέξε - 752,68 - 20.806,50

ΤΝΟΛΑ 391.587,37 168.454,66 403.030,63 202.441,08

31.12.2017 31.12.2017

31.12.2016 31.12.2016

Γεκ οθίζηακηαζ αβςβέξ ηαηά ηδξ Δηαζνείαξ μφηε θμζπέξ εκδεπυιεκεξ οπμπνεχζεζξ θυβς δεζιεφζεςκ  ηδκ 31.12.2017 πμο εα επδνέαγακ ηδκ 
μζημκμιζηή ηαηάζηαζή ηδξ. 

Οζ αιμζαέξ ηαζ έλμδα ηνίηςκ ακαθφμκηαζ ςξ αημθμφεςξ: 

α) ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 
 
Σα ζοκδεδειέκα ιένδ πενζθαιαάκμοκ α) Σδ ιδηνζηή ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. Α.Δ. ,α) Δηαζνείεξ πμο εθέβπεζ δ ιδηνζηή ηαζ δ Σνάπεγα Πεζναζχξ ηαζ ιε ηζξ 
μπμίεξ δ Δηαζνεία ηεθεί οπυ ημζκυ έθεβπμ, β) Μέθδ Γ.. ηαζ Γζμίηδζδξ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ δ) Οζημκμιζηά ελανηχιεκα ιέθδ ηαζ ζοββεκείξ πνχημο 
ααειμφ (ζφγοβμζ, ηέηκα, η.ά.) ηςκ ιεθχκ Γ.. ηαζ Γζμίηδζδξ. οκαθθαβέξ πανυιμζαξ θφζδξ βκςζημπμζμφκηαζ ζοβηεκηνςηζηά. Όθεξ μζ ζοκαθθαβέξ 
ιε ηδ ιδηνζηή ηαζ ηα ζοκδεδειέκα ιένδ δζεκενβμφκηαζ ιε υνμοξ πμο ζζμδοκαιμφκ ιε εηείκμοξ πμο επζηναημφκ ζε ζοκαθθαβέξ ζε ηαεανά ειπμνζηή 
αάζδ. 

Οζ πανμπέξ ιεηά ηδκ έλμδμ απυ ηδκ οπδνεζία πενζθαιαάκμκηαζ ζημ πνυβναιια ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ ημο Ν.2112/20. 
 
Σα πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ είκαζ πνμβνάιιαηα ζοκηαλζμδυηδζδξ ιε αάζδ ηα μπμία ηαηααάθθεηαζ ζημκ ενβαγυιεκμ ζφκηαλδ ακάθμβα 
ιε ηα πνυκζα πνμτπδνεζίαξ, ηδκ δθζηία ηαζ ημ ιζζευ.  

 
Ζ εηαζνεία απαζπμθμφζε  έκακ ενβαγυιεκμ ηδκ 31.12.2016 ηαζ ηακέκακ ηδκ 31.12.2017.  
Λυβς ηδξ απμπχνδζδξ ημο ενβαγμιέκμο εκηυξ ηδξ ηνέπμοζαξ πνήζεςξ, δ ζπεηζηή πνυαθερδ ακηζθμβίζηδηε. 

Σμ Γ.. ηδξ εηαζνείαξ πνυηεζηαζ κα πνμηείκεζ ζηδκ πνμζεπή Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Μεηυπςκ ηδξ, ηδ ιδ δζακμιή ιενίζιαημξ. 

Σμ ιέζμ ζηαειζζιέκμ επζηυηζμ βζα ηζξ πνμεεζιζαηέξ ηαηαεέζεζξ ήηακ 0,71% βζα ηδ πνήζδ 2017 ηαζ 0,97% βζα ημ 2016 .Οζ θμβανζαζιμί υρεςξ ηδξ 
εηαζνείαξ είκαζ άημημζ. 
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ΔΣΒΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Α.Κ.Δ.. Α.Δ. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Πνζά ζε επξώ (Δθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

15 ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Γε ζοκέαδζακ ζδιακηζηά βεβμκυηα ιεηά ηδκ διενμιδκία ηδξ Καηάζηαζδξ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Θέζδξ ηα μπμία κα έπμοκ ζδιακηζηή επίπηςζδ

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Αζήλα, 31 Απγνύζηνπ 2018

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. & 
ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 
 
 
 
 
 
 

ΒΡΑΗΓΑ Γ. ΕΑΒΡΑ  
 

Α.Γ.Σ. ΑΝ 105156 
 
 
 

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΧΣ. ΠΑΥΑΛΖ 
 

Α.Γ.Σ. ΑΕ 630875 
 
 
 
 

H ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ 
 ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 
 
 
 
 

ΜΑΡΗΑ  ΥΡ. ΚΑΕΖΛΑ 
 Α.Γ.Σ.  ΑΚ 785278 

Α.Μ. ΑΓΔΗΑ Ο.Δ.Δ. 08077 Α' ΣΑΞΖ  
 
 

β) ΠΑΡΟΥΔ ΠΡΟ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
 
Γζα ηδκ πενίμδμ απυ 01.01.2017  έςξ 31.12.2017, δεκ ηαηααθήεδηακ αιμζαέξ ζε ιέθδ ημο Γ.. 
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ΔΣΒΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  Α.Κ.Δ..  Α.Δ. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

 

ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ETBA ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  

ΠΡΟ ΣΗΝ 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 

Κφνζμζ ιέημπμζ, 
 
Έπμοιε ηδκ ηζιή κα εέζμοιε οπυρδ ζαξ ηζξ Υνδιαημμζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ ηδξ ηέηανηδξ πνήζδξ πμο έθδλε 
ηδκ 31δ Γεηειανίμο 2017 υπςξ αοηέξ έπμοκ ζοκηαπεεί ιε αάζδ ηα Γ.Π.Υ.Α. ηαζ ηαοηυπνμκα κα εβηνίκεηε ηζξ ααζζηέξ 
θμβζζηζηέξ ανπέξ ιε αάζδ ηζξ μπμίεξ ζοκηάπεδηακ μζ πανμφζεξ πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Γζεοηνζκζζηζηά βζα ηα 
ζημζπεία αοηά, υπςξ ηαζ βεκζηυηενα βζα ηδκ πμνεία ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ηζξ πνμζπάεεζεξ πμο ηαηααθήεδηακ απυ ημ Γ.. βζα ηδ 
ζφζηαζδ ηδξ, ζαξ βκςνίγμοιε ηα αηυθμοεα: 
 
ΓΔΝΗΚΑ 
 
Ζ Δηαζνεία «ΔΣΒΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ», ιε ημ δζαηνζηζηυ ηίηθμ 
«ΔΣΒΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΔ Α.Δ.» ζδνφεδηε ζηζξ 8 Γεηειανίμο 2014 ηαζ εδνεφεζ ζηδκ Δθθάδα, Νμιυ Αηηζηήξ, ζημ Γήιμ 
Αεδκαίςκ. Ζ δζεφεοκζδ ηςκ βναθείςκ ηδξ είκαζ Βαζ. μθίαξ 75, 115 21, Αεήκα. Ζ δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ ηδξ Δηαζνείαξ 
είκαζ www.etvafund.gr.  
Ζ Δηαζνεία είκαζ 100% εοβαηνζηή ηδξ ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. Α.Δ. ηαζ δναζηδνζμπμζείηαζ ζηδ δζαπείνζζδ Αιμζααίςκ Κεθαθαίςκ 
Δπζπεζνδιαηζηχκ οιιεημπχκ. 
 
 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΠΟΡΔΗΑ 
Ζ δναζηδνζυηδηα ηδξ εηαζνείαξ λεηίκδζε μοζζαζηζηά ηδκ 31/03/2015, διενμιδκία ηαηά ηδκ μπμία ζδνφεδηε ημ Αιμζααίμ 
Κεθάθαζμ Δπζπεζνδιαηζηχκ οιιεημπχκ  ιε ημ υκμια "Δθθδκζηυ Σαιείμ Βζχζζιδξ Ακάπηολδξ ηαζ δζαηνζηζηυ ηίηθμ (Δ.Σ.Β.Α.). 
Σμ εκ θυβς Α.Κ.Δ.. ηεθεί οπυ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ζημπυξ ημο είκαζ δ ζοιιεημπή ζηα ηεθάθαζα επζπεζνήζεςκ 
πμο ζηακμπμζμφκ ηζξ ανπέξ αζχζζιδξ ηαζ αεζθυνμο ακάπηολδξ. Σμ ηαηααθδιέκμ ηεθάθαζμ ακένπεηαζ ζήιενα ζε πμζυ εονχ 5 
εη. ηαζ αθμνά ζηδκ ανπζηή ζοιιεημπή ηδξ ιμκαδζηήξ, ιέπνζ ηδκ 31.12.2017, ιενζδζμφπμο ημο, ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ. Α.Δ. ζφιθςκα 
ιε ηδ ζφιααζδ ζφζηαζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ημο Α.Κ.Δ.. ηαζ ιε ημοξ υνμοξ αοηήξ. 
  
Ζ Δηαζνεία δεκ απαζπμθμφζε ηακέκακ ενβαγυιεκμ ηδκ 31.12.2017 εκχ ηδκ 31.12.2016 απαζπμθμφζε έκακ ενβαγυιεκμ. 
 
ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔΝΔ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ 
 
Γζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηδξ Καηάζηαζδξ Υνδιαημζημκμιζηήξ Θέζδξ ηδξ ηθεζυιεκδξ πνήζδξ, υπςξ ηαζ ηδξ ζοκδιιέκδξ 
Καηάζηαζδξ οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ, εθανιυζεδηακ μζ θμβζζηζηέξ ανπέξ, υπςξ αοηέξ πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά ζηζξ 
ζδιεζχζεζξ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.  
 
Οζ Υνδιαημμζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ ζοκηάπεδηακ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ ηαζ μ 
έθεβπμξ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ πνήζδξ πμο  έθδλε ηδκ 31 Γεηειανίμο 2017 έπεζ ακαηεεεί ζηδκ 
εθεβηηζηή εηαζνεία "Deloitte Α.Δ."  
 
Οζ  Υνδιαημμζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ έπμοκ εβηνζεεί απυ ημ Γζμζηδηζηυ  οιαμφθζμ ηδκ 31δ Αοβμφζημο 2018. 
 

Σα έζμδα ηδξ Δηαζνείαξ πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ αιμζαή δζαπείνζζδξ ημο Αιμζααίμο Κεθαθαίμο Δ.Σ.Β.Α.. 
 
Σμ Μεημπζηυ Κεθάθαζμ πμο ηαηααθήεδηε ηδκ 06.02.2015, ακένπεηαζ ζε πμζυ εονχ 100.000 ηαηακειδιέκμ ζε 10.000 
ιεημπέξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ 10 έηαζηδ. 
 
Σμ εκενβδηζηυ ηδξ Δηαζνείαξ ακένπεηαζ ζε 461,71 πζθ. εονχ εη ηςκ μπμίςκ ηα 452,08 πζθ. εονχ αθμνμφκ ζε Σαιεζαηά 
δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια ηαζ ηα 9,34 πζθ. εονχ ζε απαζηήζεζξ, ηα μπμία ζε ζδιακηζηυ ααειυ εα αλζμπμζδεμφκ βζα ηδ 
πνδιαημδυηδζδ ηςκ επεκδοηζηχκ ηδξ ζπεδίςκ. 
 
Σμ ζφκμθμ ηςκ εζυδςκ ηδξ Δηαζνείαξ ηαηά ημ 2017 ακήθεε ζε 400,0 πζθ. εονχ (αιμζαή δζαπείνζζδξ Δ.Σ.Β.Α.) ηαζ 
πνδιαημμζημκμιζηά έζμδα 2,39 πζθ. εονχ (πζζηςηζημί ηυημζ). Σα ηένδδ πενζυδμο πνμ θυνςκ ακήθεακ ζε 125,7 πζθ. εονχ, 
εκχ ηα ηένδδ ιεηά θυνςκ ακήθεακ ζε 93,2 πζθ. εονχ. 
Σα ηένδδ εζξ κέμκ πμο ειθακίγεζ δ εηαζνεία ηδκ 31.12.2017 ακένπμκηαζ ζε εονχ 171,50 πζθ. δζαιμνθχκμκηαξ ημ ζφκμθμ ηςκ 
ζδίςκ ηεθαθαίςκ ζε εονχ 280,9 πζθ., ζφιθςκα ιε ηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο ζοκηάπεδηακ ιε αάζδ ηα Γζεεκή 
Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ (ΓΠΥΑ). 
 
ΤΜΜΔΣΟΥΔ 
Ζ Δηαζνεία δεκ ζοιιεηέπεζ ζημ ηεθάθαζμ άθθςκ εηαζνεζχκ.  
  
ΔΡΓΑ Δ ΔΞΔΛΗΞΖ 
Ζ Δηαζνεία ιέπνζ ηδκ 31/12/2017 δεκ είπε ηάπμζα ένβα ζε ελέθζλδ. 
 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
Γεκ οθίζηακηαζ πενζααθθμκηζηά εέιαηα βζα ηδκ Δηαζνεία. 
 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 
Λαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ υθεξ μζ απαζηήζεζξ ηαζ μζ οπμπνεχζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ εκήιενεξ ηαεχξ ηαζ υηζ δ αιμζαή 
δζαπείνζζδξ πνμεζζπνάηεηαζ, δε δδιζμονβμφκηαζ ηίκδοκμζ βζα ηδκ Δηαζνεία. 
  
Οζ ελεθίλεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 2017 ηαεχξ ηαζ εκηυξ ημο 2018 ηαζ μζ ζογδηήζεζξ ζε εεκζηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ ζπεηζηά ιε 
ηδκ επακελέηαζδ ηςκ υνςκ ημο πνμβνάιιαημξ πνδιαημδυηδζδξ ηδξ Δθθάδαξ, ηαεζζημφκ ημ ιαηνμμζημκμιζηυ ηαζ 
πνδιαημμζημκμιζηυ πενζαάθθμκ ζηδ πχνα εοιεηάαθδημ.  Ζ επζζηνμθή ζηδκ μζημκμιζηή ζηαεενυηδηα ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ 
ααειυ απυ ηζξ εκένβεζεξ ηαζ ηζξ απμθάζεζξ εεζιζηχκ μνβάκςκ ζηδ πχνα ηαζ ζημ ελςηενζηυ. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ θφζδ 
ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Δηαζνείαξ, ηοπυκ ανκδηζηέξ ελεθίλεζξ, μζ μπμίεξ δεκ  ιπμνμφκ κα πνμαθεθεμφκ ζηδκ πανμφζα 
πνμκζηή ζηζβιή, εκδέπεηαζ κα επδνεάζμοκ ηα μζημκμιζηά απμηεθέζιαηα ηδξ Δηαζνείαξ. Παν’ υθα αοηά δ Γζμίηδζδ εηηζιά 
δζανηχξ ηδκ ηαηάζηαζδ, πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίζεζ υηζ θαιαάκμκηαζ έβηαζνα υθα ηα ακαβηαία ηαζ δοκαηά ιέηνα ηαζ 
εκένβεζεξ βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηοπυκ επζπηχζεςκ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ Δηαζνείαξ.  
 
 
 



ΔΣΒΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  Α.Κ.Δ..  Α.Δ. - 31 Γεθεκβξίνπ 2017

                 

Αεήκα, 31 Αοβμφζημο 2018

   Γζα ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ

 Ο Πνυεδνμξ ημο Γ. & Γ/κςκ φιαμοθμξ

ΒΡΑΗΓΑ Γ. ΕΑΒΡΑ

   Α.Γ.Σ. ΑΝ 105156

 
 
 
Γεκ οθίζηαηαζ ηίκδοκμξ ζοκαθθάβιαημξ, δζυηζ υθεξ μζ ζοκαθθαβέξ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ ζε εονχ. Δπίζδξ δεκ οθίζηαηαζ 
δακεζαηυξ επζημηζαηυξ ηίκδοκμξ ηαεχξ δ Δηαζνεία δεκ έπεζ ζοκάρεζ ηναπεγζηυ δακεζζιυ. 
 
Οζ ζοκαθθαβέξ ηδξ Δηαζνείαξ ιε πεθάηεξ ηαζ ιζζεςηέξ ακαπηφζζμκηαζ ηαηυπζκ αλζμθυβδζδξ ηδξ θενεββουηδηαξ ηαζ ηδξ 
αλζμπζζηίαξ ημοξ, πνμηεζιέκμο κα πενζμνζζημφκ πνμαθήιαηα ηαεοζηενήζεςκ πθδνςιχκ ηαζ επζζθαθεζχκ. 
 
ΑΚΗΝΖΣΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
Γεκ οπάνπμοκ αηίκδηα ζηδκ Δηαζνεία. 
 
ΣΟΜΔΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
Ζ Δηαζνεία  δεκ έπεζ δναζηδνζυηδηα ζημκ ημιέα αοηυ. 
 
ΆΛΛΑ ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 
 
Σμ Γ.. ηδξ εηαζνείαξ πνυηεζηαζ κα πνμηείκεζ ζηδκ πνμζεπή Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Μεηυπςκ ηδξ, ηδ ιδ δζακμιή ιενίζιαημξ. 

 
 
 
Βαζζγυιεκμζ ζηδκ ηαθφηενδ δοκαηή βκχζδ ηαζ ιε ηαθή πίζηδ, ζαξ δδθχκμοιε υηζ, ιέπνζ ηαζ ηδκ διενμιδκία ζφκηαλδξ ηδξ 
πανμφζαξ επζζημθήξ, υπςξ ακαθένεηαζ ηαζ ζηδ ζδιείςζδ 15 "ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ" ηςκ 
πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, δεκ έπμοκ θάαεζ πχνα ζδιακηζηά βεβμκυηα  πμο κα ηαεζζημφκ ακαβηαία ηδκ ακαιυνθςζδ 
ηςκ ημκδοθίςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε αοηέξ ή ηδ βκςζημπμίδζδ ημοξ ιε ηδκ πανάεεζδ ζπεηζηήξ ζδιείςζδξ ζηζξ 
πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ.  
 
οιπθδνχκμκηαξ ηδκ εζηυκα ηδξ Δηαζνείαξ βζα ημ 2017, πνέπεζ επίζδξ κα βίκεζ ακαθμνά ζημοξ ηαηςηένς δείηηεξ: 
 
• Γείηηδξ άιεζδξ νεοζηυηδηαξ 255,14% 
• Γείηηδξ ηεθαθαζαηήξ δζάνενςζδξ 164,39% 
• Γείηηδξ ζοκμθζηχκ οπμπνεχζεςκ πνμξ ίδζα ηεθάθαζα 64,39% 
• Γείηηδξ ιδ ηοηθμθμνμφκηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πνμξ ίδζα ηεθάθαζα 0,10% 
• Γείηηδξ ηοηθμθμνμφκηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πνμξ ζφκμθμ εκενβδηζημφ 99,94% 
• Γείηηδξ ιδ ηοηθμθμνμφκηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πνμξ ζφκμθμ εκενβδηζημφ 0,06% 
• Γείηηδξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ πνμξ ζφκμθμ οπμπνεχζεςκ 155,30% 
• Γείηηδξ ζοκυθμο οπμπνεχζεςκ πνμξ ζφκμθμ παεδηζημφ 39,17% 
• Γείηηδξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ πνμξ ζφκμθμ παεδηζημφ 60,83% 
• Καεανυ πενζεχνζμ ηένδμοξ πνμ θυνςκ 31,43% 
• Καεανά απμηεθέζιαηα πνήζεςξ πνμ θυνςκ πνμξ ίδζα ηεθάθαζα 44,76% 
 
 
 
ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ 
Οζ ζοκαθθαβέξ ηδξ Δηαζνείαξ ιε ζοκδεδειέκα ιε αοηήκ ιένδ αθμνμφκ ηονίςξ ζοκαθθαβέξ ιε ηδκ ΔΣΒΑ ΒΗ.ΠΔ.Α.Δ.ηαζ ιε 
ζοκδεδειέκεξ ιε αοηήκ εηαζνείεξ ημο Οιίθμο ηδξ  Σνάπεγαξ Πεζναζχξ ηαζ εκηάζζμκηαζ ζηδ ζοκήεδ επζπεζνδιαηζηή ηδξ 
δναζηδνζυηδηα, πμο έπμοκ ζοκμιμθμβδεεί ιε υνμοξ αβμνάξ. Πεναζηένς ακαθμνά ηαζ ακάθοζδ ηςκ ζοκαθθαβχκ αοηχκ 
πενζθαιαάκεηαζ ζηδ ζπεηζηή ζδιείςζδ 14 ''ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ'' ηςκ Υνδιαημμζημκμιζηχκ 

Καηαζηάζεςκ. 



 

 

Έκθεζη Ανεξάπηηηος Οπκωηού Ελεγκηή Λογιζηή 

 

Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «ΔΣΒΑ Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθώλ 

πκκεηνρώλ Α.Δ.» 

 

Έκθεζη ελέγσος επί ηων σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων 

 

Γνώμη 

 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΔΣΒΑ Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθώλ πκκεηνρώλ 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 Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθώλ 

πκκεηνρώλ 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 Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπλάδνπλ κε ηηο θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920. 

 

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 8ε επηεκβξίνπ 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 ΓΠΥΑ, 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 Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθώλ πκκεηνρώλ Α.Δ.» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο 

αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ. 

 

Αζήλα, 10 επηεκβξίνπ 2018 

 

Η Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 
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