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Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από τους Εκκαθαριστές της  ΕΤΒΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)  την 30η  Σεπτεμβρίου 2021 και έχουν αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.piraeusbank.gr  και www.etvafund.gr . 



ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) - 09 Ιουλίου 2021

Πίνακας Περιεχομένων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Σημείωση Σελίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 09.07.2020 2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15.10.2020-09.07.2021 3

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 09.07.2021 4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 09.07.2021 5

Σημειώσεις επί των Χρηματοικονομικών Καταστάσεων:

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6

2 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 6

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 6

2.2 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6

2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο 6

2.4 Αναγνώριση Εσόδων/ Εξόδων 6

2.5 Μερίσματα 6

2.6 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 6

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 6

4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6

5 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 6

6 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

7 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7

8 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 7

9 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 7

10 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

11 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 8

12 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 8

13 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 8

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ



ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) - 9 Ιουλίου 2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 09.07.2021 (Πέρας Εκκαθάρισης)

Σημείωση 09.07.2021 14.10.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπές Απαιτήσεις 4 - 41.536,59

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5 618.075,47 613.292,09

618.075,47 654.828,68

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 618.075,47 654.828,68

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 6 - 100.000,00

Τακτικό αποθεματικό 6 - 28.016,21

Κέρδη εις νέο 6 - 506.093,90

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων - 634.110,11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7 - 20.718,57

Προϊόν Εκκαθάρισης/ Μέτοχοι 7 618.075,47 -

618.075,47 20.718,57

Σύνολο υποχρεώσεων 618.075,47 20.718,57

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 618.075,47 654.828,68

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 8 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων της 9ης Ιουλίου 2021. 2



ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) - 09 Ιουλίου 2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15.10.2020-09.07.2021 (Περίοδος Εκκαθάρισης)

Σημείωση

15.10.2020-09.07.2021 01.01-14.10.2020

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 8 (13.750,68) (14.563,22)

Παροχές τρίτων (325,00) (508,48)

Φόροι - τέλη 9 (1.377,46) (4.287,23)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (581,50) (420,50)

(Ζημιές) προ φόρων (16.034,64) (19.779,43)

Φόρος εισοδήματος 10 - (166,51)

(Ζημιές) μετά από φόρους (16.034,64) (19.945,94)

Συγκεντρωτικά Συνολικά (Έξοδα) μετά από φόρους (16.034,64) (19.945,94)

Χρήση που έληξε την

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 8 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων της 9ης Ιουλίου 2021. 3



ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) - 9 Ιουλίου 2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 09.07.2021 (Πέρας Εκκαθάρισης)

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Τακτικό 

Αποθεματικό

Κέρδη/ 

(Ζημιές) εις 

νέο

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 100.000,00 28.016,21 526.039,84 654.056,05

(Ζημία) χρήσης  μετά από φόρους - - (19.945,94) (19.945,94)
Υπόλοιπο την 14 Οκτωβρίου 2021 100.000,00 28.016,21 506.093,90 634.110,11

Υπόλοιπο την 15 Οκτωβρίου 2021 100.000,00 28.016,21 506.093,90 634.110,11

(Ζημία) χρήσης  μετά από φόρους - - (16.034,64) (16.034,64)

Διάθεση προϊόντος Εκκαθάρισης (100.000,00) (28.016,21) (490.059,26) (618.075,47)

Υπόλοιπο την 9 Ιουλίου 2021 - - - -

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 8 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 9ης 

Ιουλίου 2021. 4



ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) - 9 Ιουλίου 2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 09.07.2021 (Πέρας Εκκαθάρισης)

09.07.2021 14.10.2020

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

(Ζημιές)/ Κέρδη προ φόρων (16.034,64) (19.779,43)

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 41.536,59 (41.511,79)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (20.718,57) 976,21

Μείον :     

Καταβλημένοι φόροι - (25.305,71)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4.783,38 (85.620,72)

Καθαρή μεταβολή των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων 4.783,38 (85.620,72)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 613.292,09 698.912,81

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 618.075,48 613.292,09

0,01  0,00

 

Χρήση που έληξε την

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 8 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων της 9ης Ιουλίου 2021. 5



ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) - 9 Ιουλίου 2021

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και λοιπούς κινδύνους καθώς η Εταιρεία 

δεν έχει δραστηριότητα.

4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

09.07.2021 14.10.2020

Επιστροφή Προκαταβολής Φ.Ε. 2019 - 38.899,35

Επιστροφή Προκαταβολής Φ.Ε. (Ν.4646 12.12.19, αρ.26) - 2.637,24

- 41.536,59

5 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

09.07.2021 14.10.2020

Ταμείο 0,00 0,00

Καταθέσεις όψεως 618.075,47 613.292,09

ΣΥΝΟΛΑ 618.075,47 613.292,09

Ο λογαριασμός όψεως της Εταιρείας είναι άτοκος

Η Εταιρεία ΕΤΒΑ Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών Α.Ε («Εταιρεία») με διακριτικό τίτλο ΕΤΒΑ Διαχείρισης Α.Κ.Ε.Σ. 

Α.Ε. και αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η 132685301000, ιδρύθηκε στις 8/12/2014 στα πλαίσια της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 

2992/2002 όπως εκάστοτε ισχύει. Η Εταιρεία ανήκει κατά 100% στην ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε η οποία είναι μέλος του Ομίλου της 

Τράπεζας Πειραιώς.  

 
Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα 
  
Η Εταιρεία έχει έδρα στην Ελλάδα και η διεύθυνση των γραφείων της είναι στην οδό Βασ. Σοφίας 75, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα. 
η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας στο διαδίκτυο είναι www.etvafund.gr 
  
Με την από 14.10.2020 καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, της απόφασης της Ε.Γ.Σ. της Εταιρείας, περί λύσης της και θέσης αυτής σε εκκαθάριση,η Εταιρεία 
τελεί υπό εκκαθάριση.  
 
Οι χρημοτοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 
Τράπεζας Πειραιώς (χώρα ενοποίησης Ελλάδα). 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά την σύνταξη των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων  της 
Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., παρατίθενται παρακάτω.  
 
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί απο το Λογιστή της Εταιρείας, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.). Οι Εκκαθαριστές ενέκριναν τις Χρηματοκοικονομικές Καταστάσεις με το από 30.09.2021 Πρακτικό 

Εκκαθαριστών. 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι οι τελικές καταστάσεις πέρατος Εκκαθάρισης και ως εκ τούτου έχουν συνταχθεί στη βάση της 

εκκαθάρισης .Όλες οι υποχρεώσεις τις Εταιρείας έχουν διευθετηθεί προκειμένου να λυθεί η Εταιρεία και να αποδοθεί το προϊόν εκκαθάρισης στους 

μετόχους της. 

Η Εταιρεία δεν προέβη στην πρόωρη εφαρμογή κάποιου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου, νέων προτύπων, τροποποιήσεων αυτών και διερμηνειών 

καθώς δεν έχει δραστηριότητα και η 09.07.2021 είναι η τελική ημερομηνία περατώσεως της Εκκαθάρισης. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η παρούσα 

χρήση αφορά στην περίοδο 15 Οκτωβρίου 2020 έως 9 Ιουλίου 2021, τα στοιχεία της κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος της τρέχουσας και της 

προηγούμενης περιόδου δεν είναι συγκρίσιμα.  

Στις επισυναπτόμενες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τα κονδύλια παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2.2. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                         
 
Tο ταμείο και τα χρηματικά διαθέσιμα είναι περιουσιακά στοιχεία μειωμένου κινδύνου και εμπεριέχουν υπόλοιπα με ληκτότητα μικρότερη των τριών 
μηνών από την ημέρα απόκτησής τους, όπως μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα σε Τράπεζες.  
 
2.3. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 
 
Άμεσα έξοδα που είχαν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αύξησης του Μ.Κ. του 2016, είχαν εμφανιστεί, μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης, στις ζημιές εις νέον.  
 
2.4. Αναγνώριση εσόδων/ εξόδων 
 
Η Εταιρεία δεν έχει Έσοδα. Τα έξοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν καθίστανται δεδουλευμένα. 
 
2.5. Μερίσματα 
 
Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση τη χρονική στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται από τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων.   

2.6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Τα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν α) Τη μητρική ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ,β) Εταιρείες που ελέγχει η μητρική και η Τράπεζα και με τις οποίες η 
Εταιρεία τελεί υπό κοινό έλεγχο, γ) Μέλη Δ.Σ. και Διοίκησης της Εταιρείας και δ) Οικονομικά εξαρτώμενα μέλη και συγγενείς πρώτου βαθμού 
(σύζυγοι, τέκνα, κ.ά.) των μελών Δ.Σ. και Διοίκησης. Συναλλαγές παρόμοιας φύσης γνωστοποιούνται συγκεντρωτικά. Όλες οι συναλλαγές με τη 
μητρική και τα συνδεδεμένα μέρη διενεργούνται με όρους που ισοδυναμούν με εκείνους που επικρατούν σε συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση. 
 

6
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6 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μετοχικό

κεφάλαιο

Υπόλοιπο 01.01.2020 100.000,00

Υπόλοιπο 14.10.2020 100.000,00

Μετοχικό

κεφάλαιο

Υπόλοιπο 15.10.2020 100.000,00

Τακτικό Αποθεματικό 28.016,21

Κέρδη εις νέο 490.059,26

Προϊόν Εκκαθάρισης/ Μέτοχοι (618.075,47)

Υπόλοιπο 09.07.2021 -

Η Εταιρεία υπολογίζει και αναγνωρίζει τακτικό αποθεματικό κάθε έτος, το οποίο αντιστοιχεί στο 1/20 των καθαρών κερδών της χρήσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.4548/18. Για την περίοδο 15.10.2020-09.07.2021 δεν υπολογίστηκε τακτικό αποθεματικό καθώς 

δε σημειώθηκαν κέρδη.

7 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

09.07.2021 14.10.2020

Προμηθευτές - 6.573,91

Φόροι τέλη - 750,00

Πιστωτές Διάφοροι - 13.394,66

Προϊόν Εκκαθάρισης/ Μέτοχοι 618.075,47 -

ΣΥΝΟΛΑ 618.075,47 20.718,57

Όλες οι υποχρεώσεις τις Εταιρείας έχουν διευθετηθεί προκειμένου να λυθεί η Εταιρεία και να αποδοθεί το προϊόν Εκκαθάρισης στους 

μετόχους της.

8 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

09.07.2021 14.10.2020

Αμοιβές ορκωτών- ελεγκτών (2.550,00) (10.600,00)

Αμοιβές και έξοδα τρίτων (11.200,68) (3.963,22)

ΣΥΝΟΛΑ (13.750,68) (14.563,22)

Στις Αμοιβές και έξοδα τρίτων περιλαμβάνονται οι αμοιβές των Εκκαθαριστών και του δανειζόμενου προσωπικού.

9 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

14.10.2021 14.10.2020

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (1.365,76) (3.518,93)

Λοιποί Φόροι Τέλη (11,70) (768,30)

ΣΥΝΟΛΑ (1.377,46) (4.287,23)

10 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

09.07.2021 14.10.2020

Τρέχων φόρος - -

Αναβαλλόμενος Φόρος - (166,51)

Σύνολα - (166,51)

09.07.2021 14.10.2020

Ζημίες / Κέρδη προ φόρων με βάση τα ΔΠΧΑ (16.034,64) (19.779,43)

Φόρος υπολογισμένος με 22% (2020: 24%) 3.527,62 4.747,06

Φόρος επί μη εκπτιπτώμενων εξόδων (165,00) (381,53)

Φορολογική ζημιά χρήσης για την οποία δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη αναβαλλόμενης φορολογίας         (3.362,62) (4.365,53)

Αναστροφή αναβαλόμενου φόρου     - (166,51)

Φόροι - (166,51)

Η εταιρεία συστάθηκε την 08.12.2014 .Ο συνολικός αριθμός εγκεκριμένων κοινών μετοχών είναι 10.000 με ονομαστική αξία €10 ανά μετοχή. Το 
μετοχικό κεφάλαιο  κατεβλήθη την 06.02.2015. Το μετοχικό κεφάλαιο ποσού €100.000, μετά το κέρδος εκκαθάρισης ποσού €490.059,26,  έχει 
μεταφερθεί στο παθητικό, στο προϊόν Εκκαθάρισης/ Μέτοχοι (Ε.Σ.Υ.Λ. γνωμ. 312/2001) 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Η Εταιρεία φορολογείται για τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης με ονομαστικό συντελεστή φόρου 22% (2020: 24%) επί των κερδών. Για την τρέχουσα 
χρήση η εταιρεία εμφάνισε φορολογικές ζημιές.  
 
Το υπόλοιπο του φόρου εισοδήματος την 09.07.2021 αναλύεται ως εξής: 
 

Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων αναλύονται ως ακολούθως: 

7



ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) - 9 Ιουλίου 2021

11 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

12 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. - 618.075,47 - 3.315,68

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 618.075,47 - - 21,50

ΣΥΝΟΛΑ 618.075,47 618.075,47 - 3.337,18

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. - 1.795,21 - 4.471,70

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 613.292,09 - - 1,50

ΣΥΝΟΛΑ 613.292,09 1.795,21 - 4.473,20

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις προς το μέτοχο ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. αφορά στο προϊόν της Εκκαθάρισης.

Οι ανωτέρω απαιτήσεις από την Τράπεζα Πειραιώς αφορούν στο σύνολό τους, στις καταθέσεις όψεως της Εταιρείας.

Στα έξοδα περιλαμβάνονται τα τραπεζικά έξοδα και προμήθειες ενώ οι συναλλαγές με τη μητρική ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., αφορούν σε ενοίκια και αμοιβές

δανειζόμενου προσωπικού.

Κατά την περίοδο Εκκαθάρισης (01.10.2020-09.07.2021), καταβλήθηκαν αμοιβές εκκαθαριστών ποσού €8.210

13 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021

09.07.2021 09.07.2021

14.10.2020 14.10.2020

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 9.7.2021 του πέρατος εκκαθάρισης που να αφορούν στην 

Εταιρεία και τα οποία να έχουν σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις.

ΚΑΖΗΛΑ ΧΡΗ ΜΑΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α.Δ.Τ.  ΑΚ 785278 
 
 

ΠΡΙΟΝΑ ΘΩΜ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Α.Δ.Τ. ΑΕ032809  
 

Δεν υφίστανται αγωγές κατά της Εταιρείας ούτε λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις λόγω δεσμεύσεων  την 09.07.2021 που θα επηρέαζαν την 
οικονομική κατάστασή της. 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 
 
Από τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και έπειτα, σύμφωνα με το Νόμο 4174/2013 (άρθρο 65Α), όπως ισχύει (και όπως όριζε το άρθρο 
82 του Νόμου 2238/1994), οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνταν ή δύναται να λαμβάνουν "Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό", το οποίο εκδίδεται, μετά τη διενέργεια 
σχετικού φορολογικού ελέγχου, από το νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας.  
 
Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις  
 
Για τις χρήσεις 2015 & 2016, πραγματοποιήθηκε ο φορολογικός έλεγχος από την PwC Α.Ε. και για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 και 01.01-
14.10.2020 από την Deloitte Α.Ε. και  εκδόθηκε για όλες τις χρήσεις η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.  
 
Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για την περίοδο 15.10.2020- 09.07.2021, καθώς δεν έχει έσοδα και ώς 
εκ τούτου πληροί την εξαίρεση του άρθρου 65α του Νόμου 4174/2013. 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
 ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΙΟ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Α.Δ.Τ.  ΑΙ031472 
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0079124 Α' ΤΑΞΗΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ETBA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Κύριοι μέτοχοι, 
 
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου 15.10.2020- 
09.07 2021, ήτοι  πέρατος εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και ταυτόχρονα να εγκρίνετε τις 
βασικές λογιστικές αρχές με βάση τις οποίες συντάχθηκαν οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η Εταιρεία «ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με το διακριτικό τίτλο 
«ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΕΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2014 και εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο 
Αθηναίων. Η διεύθυνση των γραφείων της είναι Βασ. Σοφίας 75, 115 21, Αθήνα και δε διαθέτει υποκαταστήματα. Η 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.etvafund.gr.  
 
Η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.  
 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αποτελούν τις τελικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πέρατος Εκκαθάρισης. Το 
προϊόν εκκαθάρισης ποσού €618,1 χιλ., κατά το ποσό που υπερβαίνει το καταβεβλημένο κεφάλαιο, υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου μερισμάτων (αρ.57 ν.4172/2013) ποσού €25,9 χιλ, βάσει της ΠΟΛ.1059/18.03.2015. 
 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  
 
Η Εταιρεία για τη χρήση που έληξε 09.07.2021, εμφανίζει Μετοχικό Κεφάλαιο ποσού €100,00 χιλ., τακτικό αποθεματικό 
€28,02 χιλ. και κέρδη εις νέον ποσού € 490,1 χιλ.  η οποία διαμορφώνει το προϊόν εκκαθάρισης σε € 618,1 σύμφωνα με τις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).   
 
Το Ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται σε €618,1 χιλ. και στο σύνολό του αφορά σε Ταμειακά Διαθέσιμα. 
  
Η Εταιρεία απασχόλησε 1 άτομο με τη μορφή δανεισμού από τη μητρική της, ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Για την κατάρτιση των συνημμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εφαρμόσθηκαν οι λογιστικές αρχές, όπως αυτές 
παρουσιάζονται αναλυτικά στις σημειώσεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και ο 
έλεγχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου Εκκαθάρισης (15.10.2020- 09.07.2021), έχει ανατεθεί στην 
ελεγκτική εταιρεία "Deloitte A.E."  
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο που καταβλήθηκε την 06.02.2015, ανέρχεται σε ποσό ευρώ 100.000 κατανεμημένο σε 10.000 
μετοχές ονομαστικής αξίας 10 έκαστη. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
Η Εταιρεία δεν συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών.  
  
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
Η Εταιρεία μέχρι την 09/07/2021 δεν είχε κάποια έργα σε εξέλιξη. 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Δεν υφίστανται περιβαλλοντικά θέματα για την Εταιρεία. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι ενήμερες και δεν ασκείται 
δραστηριότητα, δε δημιουργούνται κίνδυνοι για την Εταιρεία.  
 
Δεν υφίσταται κίνδυνος συναλλάγματος, διότι όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας είναι σε ευρώ. Επίσης δεν υφίσταται 
δανειακός επιτοκιακός κίνδυνος καθώς η Εταιρεία δεν έχει συνάψει τραπεζικό δανεισμό. 
 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Δεν υπάρχουν ακίνητα στην Εταιρεία. 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Η Εταιρεία  δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα αυτό. 
 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν μέρη αφορούν κυρίως συναλλαγές με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.Α.Ε.και με 
συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες του Ομίλου της  Τράπεζας Πειραιώς και εντάσσονται στη συνήθη επιχειρηματική της 
δραστηριότητα, που έχουν συνομολογηθεί με όρους αγοράς. Περαιτέρω αναφορά και ανάλυση των συναλλαγών αυτών 
περιλαμβάνεται στη σχετική σημείωση 12 ''ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ'' των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων. 
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Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021

  Οι Εκκαθαριστές

 

 
 
 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 9.7.2021 του πέρατος εκκαθάρισης που να 
αφορούν στην  Εταιρεία και τα οποία να έχουν σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις.  

  ΚΑΖΗΛΑ ΧΡΗ ΜΑΡΙΑ 
  

 
 
 
 
 
 

  
Α.Δ.Τ. ΑΚ785278 

 

  ΠΡΙΟΝΑ ΘΩΜ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ
   

 
 
 
 
 
 

  
Α.Δ.Τ. ΑΕ032809  

 



 

 

 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους μετόχους της υπό εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΤΒΑ Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών Α.Ε.» πέρατος εκκαθάρισης 

 
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης  της Εταιρείας «Διαχείρισης 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την Τελική 
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 9

η 
Ιουλίου 2021 , τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών για την περίοδο του πέρατος εκκαθάρισης από 15
η
 Οκτωβρίου 2020 μέχρι 9

η
 

Ιουλίου 2021 καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης  παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών Α.Ε.», κατά την 09

η
 Ιουλίου 2021, τη οικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για την 

περίοδο από 15
η
 Οκτωβρίου 2020 μέχρι 9

η
 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Βάση γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία.  Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα  της 
έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων».  Είμαστε ανεξάρτητοι από την 
Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.  Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
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Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των  χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι  χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο 
σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας.  Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.  Σφάλματα 
δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα 
μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με 
βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.  Επίσης:  
 
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.  Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που 
οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.  

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση, της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης 
αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς 
την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.  Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης 
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να εφιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας.  Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή.  Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν 
ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, 
καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.  
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Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης των Εκκαθαριστών, 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης των Εκκαθαριστών έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις 
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 9

η
 Ιουλίου 2021. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΕΤΒΑ Επενδυτική Βιώσιμης 

Ανάπτυξης Α.Ε.» πέρατος εκκαθάρισης και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 
στην Έκθεση Διαχείρισης των Εκκαθαριστών. 

 
 
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2021 
 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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