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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της εταιρείας «BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 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 παράγραφο της
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία
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.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 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 των οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας
της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 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
οικονομικές 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 οικονομικές 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 την 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 βάσης 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 επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των οικονομικών 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 οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν
τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

•

Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των
οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των
οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου
της Εταιρείας. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

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 του Διοικητικού
Συμβουλίου, 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 του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2018

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Μιχαλακοπούλου 91, 115 28, Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 166
Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ International

Εμμανουήλ Πετράκης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731

5

BETA WOOD A.E.B.E
Οικονοµικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ « BETA WOOD A.E.B.E » ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01 - 01 - 2017 ΕΩΣ 31 - 12 - 2017
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας σας παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα της Εταιρείας
µας κατά την 2η διαχειριστική χρήση (01.01.2017 – 31.12.2017) καθώς και την προβλεπόµενη πορεία της
Εταιρείας για έτος 2018.
Με την παρούσα σας παρουσιάζουµε και υποβάλλουµε προς έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας για την δεύτερη διαχειριστική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017, αποτελούµενες από την κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
και την Κατάσταση Ταµειακών Ροών της χρήσεως καθώς και τις αναλύσεις αυτών των Οικονοµικών
Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) που έχουν
εκπονηθεί µε την σύµφωνη γνώµη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Οι ως άνω οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγµατική οικονοµική και περιουσιακή θέση και
κατάσταση της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και οι κείµενες διατάξεις του
ΚΝ 2190/20, ως ισχύει, και διαµορφώθηκε µε τα άρθρα 134 -143 για την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (∆.Λ.Π.).
Ενότητα Α’ : Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας - Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες
επιδόσεων
Η BETA WOOD A.E.B.E µε Κύκλο Εργασιών ύψους 890 χιλ. Ευρώ στην χρήση 2017 εµφάνισε ζηµίες ύψους
(271) χιλ. Ευρώ έναντι ζηµιών (20) χιλ. Ευρώ το 2016. Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 25η Ιουλίου 2016 και ξεκίνησε
την παραγωγική της διαδικασία τον Φεβρουάριο του 2017. Η µη επίτευξη του αναµενόµενου Κύκλου
εργασιών, το αυξηµένο Κόστος Πωληθέντων, καθώς και τα αυξηµένα Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως, σε
συνδυασµό µε το σύντοµο χρονικό διάστηµα λειτουργίας της συνέβαλαν στην δηµιουργία των ζηµιών.
Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στις 34 χιλ. ευρώ. Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων εµφάνισαν ζηµίες ύψους (244) χιλ. έναντι ζηµιών ύψους (20) χιλ. ευρώ της
χρήσης 2016.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της BETA WOOD A.E.B.E της 14ης Μαρτίου 2017 αποφάσισε
την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300 χιλ. €) µε την καταβολή
µετρητών και την συνακόλουθη έκδοση 300.000 νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών,
ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης, µε την αυτή τιµή διάθεσης, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των
παλαιών µετόχων της Εταιρείας .
Στην ως άνω αύξηση η µητρική εταιρεία «BΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.» κάλυψε 266.000 εκ των
συνολικά 300.000 νέων µετοχών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να
ανέρχεται σε ποσοστό 80,00% από ποσοστό 67,00% στο οποίο ήταν.
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Μετά την αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 500 χιλ. Ευρώ και διαιρείται σε
500.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός 1,00 Ευρώ εκάστης
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 206 χιλ. Ευρώ έναντι 180 χιλ. ευρώ της προηγούµενης
χρήσης 2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ακολουθούµενες Βασικές Λογιστικές Αρχές :
Τα βασικά στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και οι λογιστικές αρχές που
εφαρµόζει η εταιρεία περιγράφονται αναλυτικά στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων που
αποτελούν και αναπόσπαστο µέρος αυτών. Επισηµαίνεται ότι επειδή η εταιρεία είναι θυγατρική κατά 80,00%
της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε» συνέταξε τις
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.
H Eταιρεία παρουσιάζεται ως ακολούθως:
1) Η εταιρεία στις 31.12.2017 απασχολούσε προσωπικό 22 ατόµων.
2) Τα αποθέµατα της Εταιρείας κατά την 31.12.2017 ανήλθαν σε 67 χιλ. ευρώ.
3) Οι απαιτήσεις της Εταιρείας µας ανήλθαν στο ποσό των 439 χιλ. ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε
ποσό 306 χιλ. ευρώ που αφορά υπόλοιπα πελατών, ποσό 60 χιλ. ευρώ από αφορά επιταγές εισπρακτέες,
ποσό 2 χιλ. ευρώ αφορούν βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες, ποσό 2 χιλ. ευρώ που
αφορά σε διάφορους χρεώστες, ποσό 51 χιλ. ευρώ αφορά Φ.Π.Α εισπρακτέο, ποσό 2 χιλ. ευρώ αφορά
Προκαταβολές και Πιστώσεις και 16 χιλ. ευρώ που αφορούν έξοδα επόµενων χρήσεων.
4) Τα Χρηµατικά διαθέσιµα ανέρχονται στο ποσό των 38 χιλ. ευρώ που βρίσκονται σε Τράπεζες σε
λογαριασµούς Όψεως και Προθεσµίας.
5) Στο Παθητικό, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας (Μετοχικό Κεφάλαιο, Αποθεµατικά Κεφάλαια και Υπόλοιπο
Κερδών/Ζηµίας) ανέρχονται στο ποσό των 206 χιλ. ευρώ εκ των οποίων Μετοχικό Κεφάλαιο ύψους 500 χιλ.
ευρώ, ποσό (3) χιλ. ευρώ από ∆ιαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και υπόλοιπο Ζηµιών εις νέον
ύψους (291) χιλ. ευρώ.
6)Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναφέρονται στις νόµιµες υποχρεώσεις, ανταποκρίνονται στις
οικονοµικές και συναλλακτικές δραστηριότητες της Εταιρείας και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 539 χιλ.
ευρώ. Το ποσό αυτό αναλύεται περαιτέρω σε υποχρεώσεις µας έναντι των προµηθευτών της εταιρίας 43 χιλ.
ευρώ, υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες ποσού ύψους 8 χιλ. ευρώ, βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
προς συνδεδεµένες εταιρείες ποσού ύψους 311 χιλ. ευρώ, επιταγές πληρωτέες ποσού ύψους 114 χιλ. ευρώ,
προκαταβολές πελατών 9 χιλ. ευρώ, προς διάφορους πιστωτές 1 χιλ. ευρώ, για κοινωνικές ασφαλίσεις 33
χιλ. ευρω, δεδουλευµένα έξοδα ποσού ύψους 4 χιλ. ευρώ και 16 χιλ. ευρώ σε Υποχρεώσεις από Φόρους /
Τέλη.
7) Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ποσού 1 χιλ. ευρώ αφορούν προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
8)Οι λοιπές µακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 12 χιλ. ευρώ και αφορούν εγγυήσεις
λειτουργικών µισθώσεων ποσού 7 χιλ. ευρώ και λοιπές εγγυήσεις ποσού ύψους 4 χιλ. ευρώ
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9) Το Σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε στο ποσό των 1.019 χιλ. ευρώ
10) Τα Ακαθάριστα Έσοδα ανήλθαν σε 890 χιλ. ευρώ από τα οποία 864 χιλ. ευρώ αφορούν έσοδα από
πωλήσεις Εµπορευµάτων και 26 χιλ. ευρώ σε έσοδα από παροχή Υπηρεσίας.
Εξέλιξη της Εταιρείας
Η πορεία των βασικών οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση έχει ως
εξής:

(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Κύκλος Εργασιών

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2016

31.12.2017

890

-

Μικτά Κέρδη

34

-

Κέρδη προ φόρων

(271)

(20)

Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων

(271)

(20)

Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες επιδόσεων της Εταιρείας
Παρακάτω εκθέτουµε βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες που παρουσιάζουν την εξέλιξη των
οικονοµικών µεγεθών Εταιρείας και µε τους οποίους δείκτες η ∆ιοίκηση της Εταιρείας µετράει και αξιολογεί
την αποδοτικότητά της.

∆είκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης

31.12.2017

31.12.2016

Επεξήγηση

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού

53,41%

59,82%

Ο συγκεκριµένος δείκτης
παρουσιάζει το ποσοστό των
στοιχείων άµεσης
ρευστότητας επί του συνόλου
των περιουσιακών στοιχείων

Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού

46,59%

40,18%

Η κατανοµή του Ενεργητικού
σε Πάγια Στοιχεία

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Παθητικού

79,79%

2,55%

Η κατανοµή του Παθητικού
σε Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού

20,21%

97,45%

Η κατανοµή του Παθητικού
σε Ίδια Κεφάλαια

0,03

Ο συγκεκριµένος δείκτης
απεικονίζει την Οικονοµική
Αυτάρκεια της οικονοµικής
Μονάδας

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Ίδια Κεφάλαια

3,95
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∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων
Κεφαλαίων

Κέρδη Μετά Φόρων/ Ίδια Κεφάλαια

31.12.2017

(131,45)%

31.12.2016

Επεξήγηση

(9,74)%

Ο συγκεκριµένος δείκτης
απεικονίζει
τα
Καθαρά
Αποτελέσµατα χρήσης µετά
φόρων ως ποσοστό επί των
Ιδίων Κεφαλαίων

Ενότητα Β’ : Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και
κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη
προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική
τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας .
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της Εταιρείας , η οποία
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες
για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο
πιστωτικός κίνδυνος.
(α) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας διεξάγονται σε
Ευρώ κατά συνέπεια διατρέχει µειωµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των
επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας
ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Τα
πιστωτικά όρια, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της οικονοµικής κρίσης, παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα και επανακαθορίζονται .
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµειακά διαθέσιµα καθώς και
διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.
(δ) Κίνδυνος επιτοκίων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους ταµειακών ροών που λόγω µιας ενδεχόµενης µελλοντικής µεταβολής των
κυµαινόµενων επιτοκίων να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταµειακές εκροές ή / και εκροές που
συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία ή / και υποχρεώσεις της Εταιρείας .
(ε) Προµηθευτές
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Η Εταιρεία έχει συνάψει συµφωνίες µε προµηθευτές και φροντίζει όπου είναι εφικτό να µην υπάρχει
σηµαντική εξάρτηση από τους προµηθευτές, έτσι ώστε κανένας προµηθευτής να µην προµηθεύει υλικά σε
ποσοστό µεγαλύτερο του 15% των συνολικών αγορών της Εταιρείας .
(ζ) Κίνδυνοι από Μακροοικονοµικές Συνθήκες στην Ελλάδα - Περιορισµοί στην ∆ιακίνηση Κεφαλαίων
Το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα εµφανίζει συνεχή σηµάδια
σταθεροποίησης, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς
επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Με
την επιφύλαξη ότι οι συµφωνηµένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράµµατος διάσωσης θα
εφαρµοστούν και οι έλεγχοι κεφαλαίων θα χαλαρώσουν περαιτέρω και βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα θα
εξαλειφθούν, δεν αναµένεται σηµαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας .
Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα παραµένει σε κλίµα αστάθειας, κυρίως λόγω των δυσκολιών που
προκύπτουν από τους κεφαλαιακούς περιορισµούς και την αδυναµία χρηµατοδότησης από τα Πιστωτικά
Ιδρύµατα µε ανάλογο κόστος που απολαµβάνουν οι επιχειρήσεις στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.
Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του µέσω τραπεζικού δανεισµού η Εταιρεία δεν
αντιµετωπίζει κανένα σχετικό περιορισµό, καθώς, στην πράξη, δύναται να προβαίνει απρόσκοπτα σε
συνεχείς κινήσεις για άντληση βραχυπρόθεσµου κεφαλαίου κίνησης και µακροπρόθεσµου δανεισµού, ενώ
παράλληλα διαθέτει ευρύτατη άµεση ρευστότητα που του επιτρέπει να διαπραγµατεύεται µε βελτιούµενους
όρους χρηµατοδότησης.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας συνεχώς αξιολογεί τα νέα δεδοµένα και τις πιθανές µελλοντικές τους επιπτώσεις
στις δραστηριότητές του έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα ενεργώντας όπως
απαιτείται προκειµένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Ενότητα Γ’ : Προοπτικές για το 2018
Η Εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα τον Φεβρουάριο του 2017 µε αποτέλεσµα να
βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και ταυτόχρονα επενδύει σε µηχανολογικό εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό
προκειµένου να µπορέσει να ανταποκριθεί στην αυξηµένη ζήτηση της αγοράς.
Ως εκ τούτου η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την αίσθηση ότι οι συγκεκριµένες επενδύσεις θα συνεισφέρουν
στην κερδοφορία της Εταιρείας στα επόµενα δύο έτη.
Ενότητα ∆’ : Πληροφορίες σχετικά µε Περιβαλλοντικά και Εργασιακά Θέµατα
1. Η Εταιρεία απασχόλησε 22 άτοµα κατά την χρήση του 2017. Οι σχέσεις της Εταιρείας µε το προσωπικό
της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήµατα, ενώ δεν υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές
υποθέσεις που αφορούν σε εργασιακά θέµατα. Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού της Εταιρείας για την
περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2017 ανήλθαν σε 459 χιλ. Ευρώ
2. Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους υφιστάµενους περιβαλλοντολογικούς όρους και τα
διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε µια ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το φυσικό
περιβάλλον.
Ενότητα Ε’ : Λοιπές πληροφορίες - Σηµαντικά Γεγονότα µετά την λήξη της περιόδου αναφοράς Ίδιες Μετοχές
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1. Η Εταιρεία δεν κατέχει Ίδιες Μετοχές κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017.
2. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 500 χιλ. Ευρώ είναι ολοσχερώς
καταβεβληµένο και διαιρείται σε 500.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ
έκαστη.
3. H Εταιρεία διαθέτει ένα υποκατάστηµα στον Αυλώνα Αττικής.
4. Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης, ωστόσο µέσω της διαρκούς
παρακολούθησης της αγοράς από εξειδικευµένα στελέχη της, αποβλέπει στην αναζήτηση επωφελών
συνεργασιών, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην εξέλιξη των ήδη υφισταµένων, µε στόχο την
πληρέστερη κάλυψη των διαρκώς µεταβαλλόµενων αναγκών της αγοράς και την προσαρµογή στις
απαιτήσεις των πελατών.
5. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της BETA WOOD A.E.B.E της 27ης Φεβρουαρίου 2018
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300 χιλ. €) επί σκοπώ
την περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάµωση της Εταιρείας και την ενίσχυση της ρευστότητας αυτής µε την
καταβολή µετρητών και την συνακόλουθη έκδοση 300.000 νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών,
ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης, µε την αυτή τιµή διάθεσης, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των
παλαιών µετόχων της Εταιρείας.
Στην ως άνω αύξηση η µητρική εταιρεία «BΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.» προτίθεται να καλύψει ολόκληρο
το ποσό των µετοχών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής να ανέρχεται
πλέον (µετά την ολοκλήρωση της κάλυψης της αύξησης) σε ποσοστό 87,50% από ποσοστό 80% στο οποίο
είναι σήµερα.
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού της 31
∆εκεµβρίου 2017 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς .
Ενότητα Ζ’ : ∆ιάθεση Καθαρών Κερδών
Από τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας που αφορούν την χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017 και που έχουν
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα προκύπτει ότι τα καθαρά αποτελέσµατα της Εταιρείας
µετά φόρων (ζηµίες) ανέρχονται στο ποσό των (291) χιλ. ευρώ.
Το ποσό αυτό αναλύεται σε αποτελέσµατα χρήσεως (ζηµίες) µετά από φόρους ύψους (271) χιλ. ευρώ,
υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων σε (20) χιλ.
Μετά ταύτα ο Πρόεδρος θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την µεταφορά των ζηµιών
της χρήσης στα αποτελέσµατα (ζηµιές) ως εξής :
•

Υπόλοιπο εις Νέον

(291) χιλ. Eυρώ

•

ΣΥΝΟΛΟ

(291) χιλ. Eυρώ

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε :
1. Να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 2ης εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017.
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2. Να απαλλάξετε εµάς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 01.01.2017 31.12.2017, σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό.
3. Να διορίσετε Τακτικό και Αναπληρωµατικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2018.
Μεταµόρφωση, 24.04.2018
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Νικόλαος ∆. Βογιατζόγλου
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Σηµείωση

01.01.2017

01.01.2016

31.12.2017

31.12.2016

(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις )
Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης

3

890
(857)
34

-

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3
4

17
(141)

(12)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων

4

(168)

(8)

(259)

(20)

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

5

(12)
(271)

(20)

(271)

(20)

Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(271)
(271)

(20)
(20)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

(3)
(274)

(20)

Ιδιοκτήτες µητρικής

(274)

(20)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(274)

(20)

(0,5420)

(0,1002)

(244)

(20)

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως
Κατανεµόµενα σε:

Κατανεµόµενα σε:

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

7
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Ο διαχωρισµός των στοιχείων των «Λοιπών Εσόδων» σε δύο κατηγορίες µε βάση το αν αυτά στο µέλλον
είναι πιθανόν να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι , όπως προβλέπεται στο άρθρο 82α του
∆ΛΠ.1 έχουν ως ακολούθως :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01.2017

01.01.2016

31.12.2017

31.12.2016

(271)

(20)

(3)

-

(3)

-

(274)

(20)

Ιδιοκτήτες µητρικής

(274)

(20)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(274)

(20)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως
Λοιπές Συνολικές (Ζηµίες )/ Εισοδήµατα που µεταφέρονται
στα αποτελέσµατα σε µεταγενέστερες περιόδους
Έξοδα Αύξησης κεφαλαίου
Λοιπές Συνολικές (Ζηµίες )/ Εισοδήµατα που δεν
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σε µεταγενέστερες
περιόδους
Αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη
Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Κατανεµόµενα σε:

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµειώσεις

31.12.2017

31.12.2016

463

60

(Ποσά σε 000 Ευρώ )
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

8

Επενδύσεις σε ακίνητα

-

-

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

-

-

Αναβαλλόµενοι φόροι Ενεργητικού

-

-

12

14

475

74

16

67

-

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

11

439

5

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

12

38

106

544

110

1.019

185

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

10

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

Σύνολο Ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετόχων της µητρικής:
Μετοχικό κεφάλαιο

13

500

200

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

13

(3)

-

-

-

(291)

(20)

206

180

-

-

206

180

Αποθεµατικά
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Iδιοκτητών Μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

14
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σηµειώσεις

31.12.2017

31.12.2016

∆άνεια

-

-

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

-

-

1

-

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

-

-

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων

1

-

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την
έξοδο από την υπηρεσία

15

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

17

523

4

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι

6

16

1

∆άνεια

273

-

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

812

5

Σύνολα Υποχρεώσεων

813

5

1.019

185

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε 000 Ευρώ )

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Κεφάλαιο υπέρ
το άρτιο

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 01.01.2016

-

-

-

-

Καθαρά κέρδη περιόδου 01.01 – 31.12.2016

-

-

(20)

(20)

200

-

-

200

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα

200

-

(20)

180

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου 31.12.2016

200

-

(20)

180

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 01.01.2017

200

-

(20)

180

-

-

(271)

(271)

300

-

-

300

-

(3)

-

(3)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα

300

(3)

(271)

26

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου 31.12.2017

500

(3)

(291)

206

Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου
Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Καθαρά κέρδη περιόδου 01.01 – 31.12.2017
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων

17

BETA WOOD A.E.B.E
Οικονοµικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Έµµεση µέθοδος
(Ποσά σε 000 Ευρώ )

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.11.131.12.2017
31.12.2016

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

(271)

(20)

39
1

-

-

-

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

-

-

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

12

-

(67)
(432)

(19)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:

519

4

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(12)

-

15

1

(196)

(34)

-

-

(442)

(60)

-

-

Τόκοι Εισπραχθέντες

-

-

Μερίσµατα Εισπραχθέντα

-

-

(441)

(60)

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

297

200

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

273

-

-

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

570

200

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης
(α) + (β) + (γ)

(67)

106

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

106

-

38

106

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές

Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
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Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η «BETA WOOD A.E.B.E» είναι µια επιχείρηση που ιδρύθηκε βάσει των νόµων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
και είναι θυγατρική της εταιρείας «Βογιατζόγλου Systems A.E» της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Η «BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε στις 25 Ιουλίου 2016. H
Εταιρεία έχει απογραφεί στην Υπηρεσία Γενικού Εµπορικού Μητρώου του Εµπορικού & Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου Αθηνών και έχει λάβει Αρ. ΓΕΜΗ :139602101000. Έδρα της είναι ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης,
12ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που εκλέχθηκε στις 30 Ιουνίου 2017 µε πενταετή θητεία αποτελείται
από τους:
•

Νικόλαο Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

•

Ανδρέα Τσέπερη, Μέλος

•

Παναγιώτα Πενταράκη, Μέλος

Οι κυριότερες επιχειρηµατικές της δραστηριότητες είναι:
1. Η παραγωγή, επεξεργασία µε κάθε µέσο και τεχνική, µεταποίηση, επισκευή, µετασκευή ή συντήρηση
πάσης φύσεως επίπλων, ραφιών, εξαρτηµάτων και άλλων εν γένει συναφών ειδών και προϊόντων.
2. Η αγορά προς µεταπώληση και γενικά η εµπορία και διάθεση οιωνδήποτε επίπλων, ειδών, εξαρτηµάτων
και προϊόντων, µεταλλικών ή άλλων, επαγγελµατικής ή οικιακής επίπλωσης, διακόσµησης και γενικά
εξοπλισµού.
3. Η µε οιονδήποτε τρόπο ανάληψη κάθε φύσεως σχεδιαστικών, τεχνικών, παραγωγικών, κατασκευαστικών
ή επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών συντήρησης για όλα τα παραπάνω είδη και προϊόντα, σε
οιονδήποτε χώρο και η παροχή των συναφών υπηρεσιών.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της «BETA WOOD A.E.B.E» περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της ολικής
ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 2017 του Οµίλου «Βογιατζόγλου Systems
A.E», η οποία συµµετέχει κατά 80,00% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.
Β. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρµόσει η Εταιρεία «BETA WOOD A.E.B.E» µέλος του Οµίλου
«Βογιατζόγλου Systems A.E» κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων περιγράφονται
παρακάτω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.
Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής ∆ΠΧΑ) του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής
Σ∆ΛΠ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί :
βάση το ιστορικό κόστος, µε εξαίρεση τα γήπεδα και κτίρια που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους
µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern) και µε βάση την αρχή της
αυτοτέλειας των χρήσεων
19

BETA WOOD A.E.B.E
Οικονοµικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και την
υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της ∆ιοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών
στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόµενες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Η ∆ιοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιµήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες βασίζονται στην
υπάρχουσα εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιµήσεις και οι
παραδοχές αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άµεσα διαθέσιµες από άλλες πηγές. Τα πραγµατικά
αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή
συνθήκες.
Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τοµείς όπου οι
υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις, αναφέρονται στην Σηµείωση ∆:
Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης.
Τα ποσά των Οικονοµικών Καταστάσεων απεικονίζονται σε Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Η
Εταιρεία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη εποχικότητα στον Κύκλο δραστηριότητας της.
Β.1 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της
31.12.2017 είναι οι κάτωθι :
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση από
την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
∆ΛΠ 7 (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”
Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές”

αναβαλλόµενων

φορολογικών

απαιτήσεων

σε

µη

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιµετρώνται στην
εύλογη αξία.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»:
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του
∆ΠΧΑ 12 έχει εφαρµογή σε συµµετοχή σε οντότητες που έχει κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενη προς
πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους
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Συγκεκριµένα νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες έχουν τεθεί σε ισχύ για µεταγενέστερες
περιόδους και δεν έχουν εφαρµοστεί κατά την κατάρτιση αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η
Εταιρεία ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις χρηµατοοικονοµικές του
καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που
αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών
ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται
σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία νέα προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε
αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39.
Με βάση την τρέχουσα εκτίµηση της ∆ιοίκησης, το ∆ΠΧΑ 9 κατά την πρώτη εφαρµογή του καθώς και στις
µεταγενέστερες περιόδους, δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15
«Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και
συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου του
2015 είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2018.
Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και
ΜΕ∆ 31.
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που προκύπτουν
από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα
µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών . Οι απαιτήσεις
του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την
πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από
συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις,
συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις
απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης
µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Το ∆ΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στις 22 Σεπτεµβρίου 2016.
Το νέο πρότυπο δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2019): Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο
µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει
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περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό
από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17.
Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και
χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης.
∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση και
επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών” :
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε
τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά ή σε παροχή που
διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2
µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’
ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα
ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση
εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον
αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό
χειρισµό σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά σε
παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγει µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές
του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί
εξ’ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά
ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές
που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση δεν
έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε..
∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι προκειµένου να
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει
πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειµένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στη χρήση του
ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισµό και η αλλαγή στη χρήση να
µπορεί να τεκµηριωθεί. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε..
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019): H τροποποίηση
διευκρινίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να λογιστικοποιούν τις µακροπρόθεσµες συµµετοχές τους σε µία συγγενή
εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης – µε βάση το ∆.Π.Χ.Α. 9.
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε..
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Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε το
πώς προσδιορίζεται η ηµεροµηνία της συναλλαγής όταν εφαρµόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές
σε ξένο νόµισµα, ∆ΛΠ 21. Η διερµηνεία έχει εφαρµογή όταν µια οντότητα είτε καταβάλλει, είτε εισπράττει
προκαταβολικά τίµηµα για συµβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί
ακόµη από την Ε.Ε..
Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος»
εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019): Η διερµηνεία
παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου
εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε την φορολογική αντιµετώπιση κάποιων στοιχείων. Το
Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 23 έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήµατος όταν
υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της φορολογικής
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζηµιές και τους
φορολογικούς συντελεστές. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε..
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός» (εφαρµόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019): H τροποποίηση καθορίζει
τον τρόπο µε τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαµβάνουν
χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
ακόµη από την Ε.Ε..
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 - 2016)
Η τροποποίηση που παρατίθεται παρακάτω περιγράφει τις βασικές αλλαγές σε ένα ∆ΛΠ.
∆ΛΠ 28 «Συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι
οργανισµοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα αµοιβαία κεφάλαια, και οντότητες µε παρόµοιες
δραστηριότητες εφαρµόζουν την επιλογή να επιµετρούν τις συµµετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή
κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2015 (Κύκλος 2015 – 2017)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαµβάνουν αλλαγές σε συγκεκριµένα ∆ΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε..
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»(εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2019): Η τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα επαναµετρά το ποσοστό που
κατείχε προηγουµένως σε µία από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της
επιχείρησης αυτής.
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού συµφωνίες» (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2019): Η τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα δεν επαναµετρά το ποσοστό που
κατείχε προηγουµένως σε µία από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην
επιχείρηση αυτή.
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∆ΛΠ 12 «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2019): H τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο
φόρο εισοδήµατος από πληρωµές µερισµάτων µε τον ίδιο τρόπο.
∆ΛΠ 23 «Κόστος δανεισµού» (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1 Ιανουαρίου 2019): H τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα χειρίζεται ως µέρος του γενικού δανεισµού
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό
είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.
Β. 2 Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της BETA WOOD A.E.B.E ενέκρινε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για την
χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2017, στις 24 Απριλίου 2018.
Γ. Βασικές Λογιστικές Αρχές
Γ.1. Λειτουργικοί Τοµείς
Λειτουργικοί τοµείς της Εταιρείας είναι στρατηγικές µονάδες οι οποίες εµπορεύονται τα ίδια αγαθά αλλά
δραστηριοποιούνται σε ξεχωριστές αγορές και διοικούνται ξεχωριστά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η
Εταιρεία BETA WOOD A.E.B.E δραστηριοποιείται µε το ίδιο αντικείµενο εργασιών και για τον λόγο αυτό
περιλαµβάνει ένα µόνο λειτουργικό τοµέα .
Γ.2. Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας καταχωρούνται στο νόµισµα του πρωτεύοντος
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης και το νόµισµα
παρουσίασης της Εταιρείας.
Γ.3. Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από
την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των
νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία
ισολογισµού, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
Γ.4. Εµπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης.
Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η
διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης
καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
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Γ.5. Ταµειακά διαθέσιµα & Ισοδύναµα Στοιχεία
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, και τις καταθέσεις όψεως.
Γ.6. Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας και περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια.
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε
µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση
επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως ότου οι
ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν.
των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν.
Γ.7. Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από
τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την
αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η
οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που υπάρχει γνώση κατά την
ηµεροµηνία ισολογισµού, ότι θα ισχύουν κατά τη στιγµή που θα αναστραφούν οι προσωρινές διαφορές.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις δύναται να συµψηφίζονται µόνο σε
περίπτωση που αφορούν σε κοινή φορολογική αρχή και υπάρχει το δικαίωµα συµψηφισµού αυτών.
Γ.8. Φορολογία
Η φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και τους φορολογικούς
συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας και καταχωρείται ως έξοδο
στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήµατα.
Γ.9. Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τα
διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
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-

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.

-

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε την υπογραφή των ιδιωτικών Συµφωνητικών οπότε
καθίσταται και απαιτητά. Τα λοιπά έσοδα την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.

-

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο
ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών
προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο
επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας.

-

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.

Γ.10. Μισθώσεις
Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη
της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των
ελάχιστων µισθωµάτων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά
έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε
χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Γ.11. ∆ιάθεση Κερδών και ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διάθεση των κερδών χρήσεως καθώς και η αναγνώριση της υποχρέωσης διανοµής µερίσµατος
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις εφόσον ληφθεί η τελική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των
µετόχων.
Γ.12. Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία - Λογισµικό
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις, µείον
οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο στο
διάστηµα της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία είναι 3 έως 5 χρόνια.
Η τεχνογνωσία αναφέρεται σε συµβάσεις πρόσβασης στην τεχνογνωσία πωλήσεων, διεύρυνση της βάσεως
προµηθειών και προµηθευτών µε συµφέρουσα τιµές και µεθοδολογία οργάνωσης και λειτουργίας
καταστηµάτων καταναλωτικών και διαρκών αγαθών.
Η απόσβεση διενεργείται ανάλογα µε τα χρόνια των συµβάσεων.
Γ.13. Παροχές στο προσωπικό
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
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Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευµένες.
β) Παροχές που θα καταβληθούν µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές αυτές περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και
προγράµµατα καθορισµένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία,
επιβαλλόµενες από το Ν.2112/20). Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών
αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Η υποχρέωση από το πρόγραµµα καθορισµένων
παροχών υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης
πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν
από τις εµπειρικές προσαρµογές στις οικονοµικές και δηµογραφικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στην καθαρή
θέση, κατά τη χρήση στην οποία προκύπτουν. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα
αποτελέσµατα.
Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά
στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος
είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής
εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο
για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει
καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.
Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
(α)

Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθουσών γεγονότων.

(β)

Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης.

(γ)

Τα απαιτούµενα ποσά µπορεί να εκτιµηθούν αξιόπιστα.

∆εν καταχωρούνται προβλέψεις για µελλοντικά έξοδα που σχετίζονται µε τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες
της Εταιρείας .
∆. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
∆.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και
κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη
προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική
τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας .
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της Εταιρείας , η οποία
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες
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για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο
πιστωτικός κίνδυνος.
(α) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας διεξάγονται σε
Ευρώ κατά συνέπεια διατρέχει µειωµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των
επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας
ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Τα
πιστωτικά όρια, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της οικονοµικής κρίσης, παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα και επανακαθορίζονται .
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµειακά διαθέσιµα καθώς και
διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.
(δ) Κίνδυνος επιτοκίων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους ταµειακών ροών που λόγω µιας ενδεχόµενης µελλοντικής µεταβολής των
κυµαινόµενων επιτοκίων να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταµειακές εκροές ή / και εκροές που
συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία ή / και υποχρεώσεις της Εταιρείας .
(ε) Προµηθευτές
Η Εταιρεία έχει συνάψει συµφωνίες µε προµηθευτές και φροντίζει όπου είναι εφικτό να µην υπάρχει
σηµαντική εξάρτηση από τους προµηθευτές, έτσι ώστε κανένας προµηθευτής να µην προµηθεύει υλικά σε
ποσοστό µεγαλύτερο του 15% των συνολικών αγορών της Εταιρείας .
(ζ) Κίνδυνοι από Μακροοικονοµικές Συνθήκες στην Ελλάδα - Περιορισµοί στην ∆ιακίνηση Κεφαλαίων
Το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα εµφανίζει συνεχή σηµάδια
σταθεροποίησης, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς
επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Με
την επιφύλαξη ότι οι συµφωνηµένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράµµατος διάσωσης θα
εφαρµοστούν και οι έλεγχοι κεφαλαίων θα χαλαρώσουν περαιτέρω και βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα θα
εξαλειφθούν, δεν αναµένεται σηµαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας .
Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα παραµένει σε κλίµα αστάθειας, κυρίως λόγω των δυσκολιών που
προκύπτουν από τους κεφαλαιακούς περιορισµούς και την αδυναµία χρηµατοδότησης από τα Πιστωτικά
Ιδρύµατα µε ανάλογο κόστος που απολαµβάνουν οι επιχειρήσεις στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.
Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του µέσω τραπεζικού δανεισµού η Εταιρεία δεν
αντιµετωπίζει κανένα σχετικό περιορισµό, καθώς, στην πράξη, δύναται να προβαίνει απρόσκοπτα σε
συνεχείς κινήσεις για άντληση βραχυπρόθεσµου κεφαλαίου κίνησης και µακροπρόθεσµου δανεισµού, ενώ
παράλληλα διαθέτει ευρύτατη άµεση ρευστότητα που του επιτρέπει να διαπραγµατεύεται µε βελτιούµενους
όρους χρηµατοδότησης.
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Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας συνεχώς αξιολογεί τα νέα δεδοµένα και τις πιθανές µελλοντικές τους επιπτώσεις
στις δραστηριότητές του έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα ενεργώντας όπως
απαιτείται προκειµένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας συνεχώς αξιολογεί τα νέα δεδοµένα και τις πιθανές µελλοντικές τους επιπτώσεις
στις δραστηριότητές της έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα ενεργώντας όπως
απαιτείται προκειµένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Ε. Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης
H σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί την χρήση ορισµένων σηµαντικών
λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης απαιτεί την άσκηση κρίσης από την ∆ιοίκηση για την διαδικασία εφαρµογής
των λογιστικών αρχών. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι
τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις.
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου, είτε να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση µε την µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών.
Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται
στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην
προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε το επίπεδο / όγκο των συναφών
συναλλαγών ή γεγονότων.
Οι βασικές λογιστικές εκτιµήσεις που γίνονται από την ∆ιοίκηση προκειµένου να εφαρµοστούν οι λογιστικές
πολιτικές περιλαµβάνουν τα εξής :
α) Εύλογες αξίες των ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων στοιχείων, τις ωφέλιµες ζωές αυτών και τις
υπολειµµατικές αξίες τους.
β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος
γ) Πρόβλεψη επισφαλών και ένδικων απαιτήσεων
δ) Πρόβλεψη ενδεχόµενων υποχρεώσεων.
ε) Ωφέλιµη ζωή των µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων,
ζ) Έλεγχο αποµείωσης των ενσώµατων παγίων
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις
φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος της εκάστοτε χρήσης και πρόβλεψη για τους
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να επιβληθούν σε µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά
ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά εκτιµάται ότι τυχόν απόκλιση δεν θα
έχει ουσιώδη επίδραση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας .
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Λειτουργικοί τοµείς
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2017 η Εταιρεία δραστηριοποιείται µόνο στην Ελλάδα µε το ίδιο αντικείµενο
εργασιών . Τα αποτελέσµατα του τοµέα έχουν ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Σηµ.

01.01.2017

01.01.2016

31.12.2017

31.12.2016

(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις )
Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης

3

890
(857)
34

-

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3
4

17
(141)

(12)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων

4

(168)

(8)

(259)

(20)

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

5

(12)
(271)

(20)

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως

6

(271)

(20)

Ιδιοκτήτες µητρικής

(271)

(20)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(271)

(20)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

(3)
(274)

(20)

Ιδιοκτήτες µητρικής

(274)

(20)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(274)

(20)

(0,5420)

(0,1002)

(244)

(20)

Κατανεµόµενα σε:

Κατανεµόµενα σε:

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

(Ποσά σε 000 Ευρώ)

7

31.12.2017

31.12.2016

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού

463

60

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού

556

125

-

-

(813)
206

(5)
180

Συµµετοχές
Σύνολο υποχρεώσεων
Καθαρό σύνολο ενεργητικού (Ι.Κ.)
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2.Κόστος Μισθοδοσίας
Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

2017

2016

Έξοδα Μισθοδοσίας

76

-

Εργοδοτικές εισφορές

20

-

Λοιπές Παροχές

10

-

1

-

Μισθοί στην Παροχή - Παραγωγή

353

-

Σύνολο

459

-

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού

Το µόνιµο απασχολούµενο προσωπικό την 31.12.2017 ήταν για την Εταιρεία 22 άτοµα (στην χρήση 2016 η
Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό)
3.Πωλήσεις – Λοιπά Έσοδα
Οι πωλήσεις αναλύονται ως κάτωθι:
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

2017

2016

Έσοδα από Πωλήσεις Εµπορευµάτων

864

-

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών
Σύνολο

26
890

-

2017

2016

16

-

1
17

-

Τα Λοιπά Έσοδα αναλύονται ως κάτωθι :
(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Έσοδα από Ενοίκια
Λοιπά Έσοδα
Σύνολο

4.Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας – Λειτουργίας ∆ιάθεσης και Άλλα Γενικά Έξοδα
Tα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως:
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(Ποσά σε 000 Ευρώ)

1.1. – 31.12.2017

1.1. – 31.12.2016

105

-

Αµοιβές Τρίτων

35

4

Λοιπές Παροχές Τρίτων

56

7

Λειτουργικές µισθώσεις

28

6

2

-

15

2

Φόροι - Τέλη

9

-

Έξοδα προβολής & διαφήµισης

7

-

Έξοδα Ταξιδίων

2

-

Γραφική ύλη

3

-

∆ιάφορα έξοδα

4

-

26

-

-

-

Αποσβέσεις

15

-

Προβλέψεις

1

-

309

20

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Ασφάλιστρα
Επισκευές & Συντηρήσεις

Έξοδα µεταφορών
Συνδροµές

Σύνολο

5.Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα (Έξοδα)
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως:
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

1.1. -31.12.2017

1.1. -31.12.2016

Τόκοι τραπεζικών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων

-

-

Τόκοι τραπεζικών βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

7
4
12

-

-

-

(12)

-

Τόκοι καταθέσεων τραπεζών
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα)

6.Φόροι
Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα ορίστηκε στο 29% για το 2015 και
έπειτα. Τα µερίσµατα που διανέµονται σε εταιρείες εντός του ίδιου Οµίλου, από τον Ιανουάριο του 2014 και
µετά, εξαιρούνται τόσο από το φόρο εισοδήµατος όσο και από τον παρακρατούµενο φόρο, µε την
προϋπόθεση µεταξύ άλλων, ότι η µητρική εταιρεία συµµετέχει στην εταιρεία που διανέµει το µέρισµα µε
ελάχιστο ποσοστό 10% για τουλάχιστον δύο συνεχόµενα έτη.
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Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές
αρχές και τα διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ή
οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές
αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία
εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.
Από την οικονοµική χρήση 2011 και µετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης
έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης (όπως περιγράφεται παρακάτω). Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό
που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το συµψηφισµό
φορολογητέων κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία
πραγµατοποιήθηκαν.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο
προκαταβολή φόρου εισοδήµατος υπολογιζόµενη 100% επί του φόρου εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης η
οποία συµψηφίζεται µε τον πληρωτέο φόρο εισοδήµατος της επόµενης χρήσης. Τυχόν υπερβάλλον ποσό
προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία µετά από φορολογικό έλεγχο.
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Επωνυµία
BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Aνέλεγκτες
Φορολογικές
Χρήσεις
2016 - 2017

1

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης
που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις αρχικώς υποχρεωτικώς και πλεόν δυνητικώς λαµβάνουν
«Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και στο άρθρο 65Α
του Ν.4174/2013 όπως ισχύει, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο
Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης
του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση
Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών.
(1) Η Εταιρεία για την χρήση 2017 έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 65 α Ν.4174/2013.
Για τη χρήση 2017 ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη
και δεν αναµένεται κατά την ολοκλήρωσή του να προκύψουν διαφορές µε ουσιώδη διαφοροποίηση στις
φορολογικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
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Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας, ο έλεγχος και η έκδοση
των ετησίων φορολογικών πιστοποιητικών (όπως αναλύεται ανωτέρω), ισχύει για τις χρήσεις 2016 και
εφεξής, σε προαιρετική βάση.
Οι φόροι που απεικονίζονται στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως κάτωθι:
(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Λοιποί Φόροι Πληρωτέοι

31.12.2017

31.12.2016

-

-

11

-

2
2

1
-

16

1

Φ.Π.Α
Φόροι – Τέλη Αµοιβών
Φόροι – Τέλη Αµοιβών Τρίτων
Λοιποί Φόροι Τέλη
Σύνολο φόρων που απεικονίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής
Θέσης

7. Κέρδη ανά Μετοχή

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της Εταιρείας
κέρδους µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά την διάρκεια της χρήσης. Ο
σταθµισµένος όρος µετοχών την 31 ∆εκεµβρίου 2017 είναι 500.000 µετοχές ενώ 31 ∆εκεµβρίου 2016 ήταν
200.000 µετοχές .

(Ποσά σε 000 Ευρώ)

2017

2016

Καθαρά κέρδη

(271)

(20)

500

200

(0,5420)

(0,1002)

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε €)

8. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την χρήση 2017 αναλύονται ως ακολούθως

Μηχανήµατα

Μεταφ/κά
Μέσα

Λοιπός
Εξοπ/σµός

Έργα Υπο
Κατ/σκευη

-

-

-

60

60

330

51

113

9

502

-

-

-

(60)

(60)

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως

330

51

112

(52)

441

Υπόλοιπο την 31.12.2017

330

51

112

9

502

(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Υπόλοιπο την 01.01.2017
Προσθήκες χρήσης 2017
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές

Σύνολο
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Σωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 01.01.2017

-

-

-

-

-

(23)

(2)

(13)

-

(39)

-

-

-

-

-

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως

(23)

(2)

(13)

-

(39)

Υπόλοιπο την 31.12.2017

(23)

(2)

(13)

-

(39)

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2017

307

49

99

69

463

Προσθήκες χρήσης 2017
Πωλήσεις - ∆ιαγραφές χρήσης 2017

9. Συναλλαγές Συνδεδεµένων Μερών
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
BETA WOOD A.E.B.E

σε

Βογιατζόγλου Systems ΑΕ
437

ΑΓΟΡΕΣ
BETA WOOD A.E.B.E

από

Βογιατζόγλου Systems ΑΕ
142

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
BETA WOOD A.E.B.E

σε

Βογιατζόγλου Systems ΑΕ
147

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
BETA WOOD A.E.B.E

σε

Βeta Contact ΑΕ
164

10.Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας αναφέρονται κυρίως σε δοσµένες εγγυήσεις για
λειτουργικές µισθώσεις ακινήτων και αναλύονται ως ακολούθως:
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

31.12.2017

31.12.2016

Εγγυήσεις Λειτουργικών Μισθώσεων

7

14

Λοιπές Εγγυήσεις

4

-

12

14

Σύνολο
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11.Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

31.12.2017

31.12.2016

306

-

60

-

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις οµίλου

2

-

Eπισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες

-

-

Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις

-

-

51

4

Προκαταβολές & Πιστώσεις

2

-

Έξοδα Εποµένων Χρήσεων

16

-

2

-

439

5

2017

2016

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

-

-

Προσθήκη Χρήσης

-

-

Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη

-

-

Συν/κες ∆ιαφορές

-

-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

-

-

31.12.2017

31.12.2016

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες

306

-

Επιταγές Εισπρακτέες
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

60
366

-

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες

ΦΠΑ εισπρακτέο

Xρεώστες διάφοροι
Υπόλοιπο

Ανάλυση Πρόβλεψης για επισφάλειες :

(Ποσά σε 000 Ευρώ)

Πελάτες
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

Η χρονική ενηλικίωση των απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως εξής :
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(Ποσά σε 000 Ευρώ)

31.12.2017

31.12.2016

366

-

366

-

Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα έως 180
ηµέρες
Ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα :
Πάνω από 180 ηµέρες
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

12.Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε
πρώτη ζήτηση. Οι καταθέσεις τραπεζών είναι εκφρασµένες σε ευρώ και τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια
που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια καταθέσεων.
Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι :

(Ποσά σε 000 Ευρώ)

2017

2016

-

-

Καταθέσεις σε τράπεζες

38

105

Σύνολο

38

106

Ταµείο

13.Μετοχικό Κεφάλαιο
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της BETA WOOD A.E.B.E της 14ης Μαρτίου 2017 αποφάσισε
την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300 χιλ. €) µε την καταβολή
µετρητών και την συνακόλουθη έκδοση 300.000 νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών,
ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης, µε την αυτή τιµή διάθεσης, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των
παλαιών µετόχων της Εταιρείας .
Στην ως άνω αύξηση η µητρική εταιρεία «BΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.» κάλυψε 266.000 εκ των
συνολικά 300.000 νέων µετοχών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να
ανέρχεται σε ποσοστό 80,00% από ποσοστό 67,00% στο οποίο ήταν.
Η εταιρική σύνθεση της Εταιρίας την 31.12.2017 έως και σήµερα έχει ως εξής :

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

(ποσό 000 Ευρώ)

% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

AΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.

400.000

400

80,00%

Πενταράκη Παναγιώτα

100.000

100

20,00%

ΣΥΝΟΛΟ

500.000

500

100,00%
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Κοινές Μετοχές & ∆ιαφορές Υπέρ
το Άρτιον

Αριθµός
Μετοχών

Αξία Κοινών Μετοχών
(ποσό 000 Ευρώ)

Αξία ∆ιαφορών υπέρ
το Αρτιον
(ποσό 000 Ευρώ)

Ονοµαστική Αξία
Μετοχής

Υπόλοιπο την 01.01.2017

500.000

500

(3)

1,0

Υπόλοιπο την 31.12.2017

500.000

500

(3)

1,0

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της BETA WOOD A.E.B.E της 27ης Φεβρουαρίου 2018
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300 χιλ. €) επί σκοπώ
την περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάµωση της Εταιρείας και την ενίσχυση της ρευστότητας αυτής µε την
καταβολή µετρητών και την συνακόλουθη έκδοση 300.000 νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών,
ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης, µε την αυτή τιµή διάθεσης, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των
παλαιών µετόχων της Εταιρείας .
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
οκτακοσίων χιλιάδων (800 χιλ.) Ευρώ και διαιρείται σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) κοινές, ονοµαστικές
µετοχές, ονοµαστικής αξίας ενός 1,00 Ευρώ εκάστης.
14.Κέρδη/Ζηµίες εις νέο
2017

2016

Kέρδη εις νέο

(291)

(20)

Kέρδη εις νέο

(291)

(20)

(Ποσά σε 000 Ευρώ)

15. Αποζηµιώσεις Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που παρουσιάζονται στις
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2017

31.12.2016

Παρούσα αξία υποχρεώσεων

-

-

∆απάνη Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

1

-

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης

1

-

Τα ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων έχουν ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

31.12.2017

31.12.2016

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

1

-

Συνολική επιβάρυνση στην Κατάσταση
Συνολικών Εσόδων

1
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Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης έχει ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

31.12.2017

31.12.2016

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης:

-

-

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

1

-

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης

1

-

Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αναλογιστική αποτίµηση είναι οι ακόλουθες :
Αναλογιστικές Παραδοχές

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών
Ρυθµός αύξησης Πληθωρισµού

31.12.2017

31.12.2016

2,00%

1,82%

0 - 1,50%

0 - 1,50%

1,50%

1,50%

16. Αποθέµατα
Tα αποθέµατα της Εταιρείας έχουν ως εξής :

(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Εµπορεύµατα
Μείον : Προβλέψεις απαξίωσης αποθεµάτων
Σύνολο

31.12.2017

31.12.2016
67

-

-

-

67

-

17.Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας
αναλύονται ως ακολούθως:

προς προµηθευτές, φορολογικές αρχές και λοιπούς τρίτους
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(Ποσά σε 000 Ευρώ)

31.12.2017

31.12.2016

8

1

Προµηθευτές εσωτερικού

43

3

Κοινωνικές Ασφαλίσεις

33

-

311

1

Πιστωτές ∆ιάφοροι

1

-

Προκαταβολές πελατών

9

-

∆εδουλευµένα έξοδα

4

-

Επιταγές πληρωτέες

114

-

Σύνολο

523

4

Υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προς τον Όµιλο

18.Συµβατικές ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων και έχουν καταβληθεί τα παρακάτω ποσά :
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

2017

2016

Λειτουργικές Μισθώσεις

28

6

Σύνολο

28

6

Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα για τις λειτουργικές µισθώσεις θα έχουν ως κάτωθι :
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

2017

2016

Έως 1 έτος

100

85

Από 1 έτος έως 5 έτη

467

439

Περισσότερα από 5 έτη

187

276

Σύνολα

754

799

19.Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν συντρέχει ουδεµία πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη και για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά ούτε και
γνωστοποιούνται ενδεχόµενες υποχρεώσεις.
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20. Συνέχιση ∆ραστηριότητας
Η Εταιρεία στη χρήση λήξης 31.12.2017 εµφάνισε ζηµίες χρήσης ύψους (274) χιλ. Ευρώ έναντι ζηµιών ύψους
(20) χιλ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης.
Επιπρόσθετα στην χρήση λήξης 31.12.2017 η εταιρεία παρουσιάζει αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές
ποσού (196) χιλ. Ευρώ έναντι αρνητικών λειτουργικών ταµειακών ροών ποσού (34) χιλ. Ευρώ της
προηγούµενης χρήσης.
Στις 31.12.2017 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται σε 206 χιλ. Ευρώ έναντι 180 χιλ.
Ευρώ της προηγούµενης χρήσης και είναι κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, µε συνέπεια
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.
Στο πλαίσιο βελτίωσης της σχέσης ιδίων κεφαλαίων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων στις 27
Φεβρουαρίου 2018 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300 χιλ.
€) µε καταβολή µετρητών, ενισχύοντας την ρευστότητα της εταιρείας.
Η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα τον Φεβρουάριο του 2017 και αναµένεται να επιτύχει
τους στόχους κερδοφορίας της, αξιοποιώντας πλήρως τις επενδύσεις της τα επόµενα δύο έτη.
Επιπρόσθετα η ∆ιοίκηση εκτιµά µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι µέτοχοι έχουν την οικονοµική δυνατότητα αλλά
και την πρόθεση να συνεχίσουν να στηρίζουν οικονοµικά την Εταιρεία και κατά συνέπεια να εξασφαλίσουν
την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της.
Κατά συνέπεια οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί στη βάση της δυνατότητας οµαλής
συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές σχετικές µε
την ανάκτηση και την ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόµηση
των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρµογές οι οποίες θα ήταν ως αποτέλεσµα της µη δυνατότητας οµαλής
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.

21.Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της BETA WOOD A.E.B.E της 27ης Φεβρουαρίου 2018
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300 χιλ. €) επί σκοπώ
την περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάµωση της Εταιρείας και την ενίσχυση της ρευστότητας αυτής µε την
καταβολή µετρητών και την συνακόλουθη έκδοση 300.000 νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών,
ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης, µε την αυτή τιµή διάθεσης, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των
παλαιών µετόχων της Εταιρείας .
Στην ως άνω αύξηση η µητρική εταιρεία «BΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.» προτίθεται να καλύψει ολόκληρο
το ποσό των µετοχών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής να ανέρχεται
πλέον (µετά την ολοκλήρωση της κάλυψης της αύξησης) σε ποσοστό 87,50% από ποσοστό 80,00% στο
οποίο είναι σήµερα.
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού της 31
∆εκεµβρίου 2017 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
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Μεταµόρφωση, 24 Απριλίου 2018
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Νικόλαος ∆αµ. Βογιατζόγλου
Α∆Τ : ΑΒ 557000

Μέλος του ∆.Σ.

Ο Οικονοµικός & ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής
& Μέλος του ∆.Σ.

Παναγιώτα Γρ. Πενταράκη
Α∆Τ : ΑA 025782

Ανδρέας Γεωρ. Τσέπερης
Α∆Τ : Ξ 199068, ΑΡ.Μ.ΟΕΕ: 9996003961
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