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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «BETA WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «BETA WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά 

την 31η Δεκεμβρίου 2019, 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 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. 

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 αρχής 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 προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων  
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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 
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 τη 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 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. 

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 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2019.  

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «BETA WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
 

 
                                                                                                                        Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020 

 
TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Μιχαλακοπούλου 91, 115 28, Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 

 

Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ International 
 

 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
 

Εμμανουήλ Πετράκης   

Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  « BETA WOOD ΜΟΝ/ΠΗ A.E.B.E » ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ   ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2019 

 
Κύριοι Μέτοχοι,  

Σύμφωνα με το Νόμο και το  Καταστατικό της Εταιρείας  σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της Εταιρείας  

μας κατά την 4η διαχειριστική χρήση (01.01.2019 - 31.12.2019) καθώς και την προβλεπόμενη πορεία της 

Εταιρείας  για έτος 2020. 

Με την παρούσα σας παρουσιάζουμε και υποβάλλουμε προς έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας για την τέταρτη χρήση 2019, αποτελούμενες από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, 

την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Κατάσταση 

Ταμειακών Ροών της χρήσεως καθώς και τις αναλύσεις αυτών των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν εκπονηθεί με την 

σύμφωνη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

Οι ως άνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή θέση 

και κατάσταση της Εταιρείας. Συντάχθηκαν και είναι εναρμονισμένες με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 

4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13.06.2018), όπως ισχύει σήμερα. 

Ενότητα Α’ : Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας  - Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες 

επιδόσεων 

Η Beta Wood Μον/πη A.E.B.E για το 2019 εμφάνισε αύξηση του Κύκλου εργασιών της τάξεως 66,44% (2.216 

χιλ. Ευρώ το 2019 από 1.332 χιλ. Ευρώ το 2018) και μείωση των ζημιών μετά από φόρους σε (217) χιλ. 

Ευρώ από (284) χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση 2018.  

Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 που δεν είχε την ανάλογη αύξηση και 

κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής και του 

κόστους διάθεσης της εταιρείας και συνέβαλαν στην δημιουργία των ζημιών στην χρήση 2019.   

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στις 389 χιλ. ευρώ. Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων εμφάνισαν ζημίες ύψους (48) χιλ. έναντι ζημιών ύψους (348) χιλ. ευρώ της 

χρήσης 2018.  

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 276 χιλ. Ευρώ έναντι 220 χιλ. ευρώ της προηγούμενης 

χρήσης 2018. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της Beta Wood Μον/πη A.E.B.E της 17ης Ιανουαρίου 2019 

αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300 χιλ. €) ώστε να 

ενισχύσει  περαιτέρω την κεφαλαιακή της ενδυνάμωση και την 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.  
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Στην ως άνω αύξηση η μητρική εταιρεία «Βογιατζόγλου Systems Α.Ε.» κάλυψε ολόκληρο το ποσό των 

μετοχών, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται σε ποσοστό 

96,36%. (1.060.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 1.100.000 μετοχών) 

Η μητρική εταιρεία «Βογιατζόγλου Systems Α.Ε.» την 5η Δεκεμβρίου 2019 απέκτησε με αγορά σαράντα 

χιλιάδες (40.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν 

ποσοστό 3,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων της, με αποτέλεσμα να 

καταστεί μοναδική μέτοχος της, έχουσα πλέον στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή 

και κατοχή της ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ισόποσο ποσοστό 

δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Δεκεμβρίου 2019 αποφασίστηκε η μετατροπή της 

εταιρείας σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία συνεπεία συγκεντρώσεως του συνόλου των μετοχών αυτής 

σε ένα πρόσωπο και συνακόλουθη προσαρμογή του Καταστατικού της. Την 03.02.2020 καταχωρήθηκε στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2071176, η με αριθμό 

415/20/30.01.2020 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού 

περί επωνυμίας άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας, συνεπεία της προσθήκης της ένδειξης 

«Μονοπρόσωπη» στην επωνυμία και το διακριτικό τίτλο αυτής.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα βασικά στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και οι λογιστικές αρχές που 

εφαρμόζει η Εταιρεία περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που 

αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος αυτών. Επισημαίνεται ότι επειδή η Εταιρεία είναι θυγατρική κατά 

100,00% της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρείας «Βογιατζόγλου Systems Α.Ε.» συνέταξε τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.  

Κατόπιν τούτων η Εταιρεία παρουσιάζεται ως ακολούθως : 

1) Η εταιρεία στις 31.12.2019 απασχολούσε προσωπικό 31 ατόμων έναντι 26 ατόμων την 31.12.2018. 

2) Τα αποθέματα της Εταιρείας  κατά την 31.12.2019 ανήλθαν σε 61 χιλ. ευρώ.  

3) Οι απαιτήσεις της Εταιρείας μας ανήλθαν στο ποσό των 353 χιλ. ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε                  

ποσό 243 χιλ. ευρώ που αφορά υπόλοιπα πελατών, ποσό 71 χιλ. ευρώ από αφορά επιταγές εισπρακτέες,  

ποσό 14 χιλ. ευρώ αφορούν βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες, ποσό 5 χιλ. ευρώ 

που αφορά σε διάφορους χρεώστες, ποσό 3 χιλ. ευρώ αφορά Προκαταβολές και Πιστώσεις και 16 χιλ. ευρώ 

που αφορούν έξοδα επόμενων χρήσεων. 

4) Τα Χρηματικά διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό των 26 χιλ. ευρώ εκ των οποίων 1 χιλ. ευρώ βρίσκονται στο 

Ταμείο και 25 χιλ. ευρώ 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 276 χιλ. ευρώ εκ των οποίων Μετοχικό Κεφάλαιο ύψους 1.100 

χιλ. ευρώ, ποσό (10) χιλ. ευρώ από Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και υπόλοιπο Ζημιών εις 

νέον ύψους (814) χιλ. ευρώ.    



BETA WOOD ΜΟΝ/ΠΗ A.E.B.E 
Οικονομικές Καταστάσεις  

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

8 

6) Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναφέρονται στις νόμιμες υποχρεώσεις, ανταποκρίνονται στις 

οικονομικές και συναλλακτικές δραστηριότητες της Εταιρείας και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 735 χιλ. 

ευρώ. Το ποσό αυτό αναλύεται περαιτέρω σε υποχρεώσεις μας έναντι των προμηθευτών της εταιρείας 66 

χιλ. ευρώ, υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες ποσού ύψους 5 χιλ. ευρώ, επιταγές πληρωτέες ποσού 

ύψους 46 χιλ. ευρώ, προκαταβολές πελατών 26 χιλ. ευρώ, προς διάφορους πιστωτές 7 χιλ. ευρώ, για 

κοινωνικές ασφαλίσεις 46 χιλ. ευρώ, δεδουλευμένα έξοδα ποσού ύψους 5 χιλ. ευρώ και 27 χιλ. ευρώ σε 

Υποχρεώσεις από Φόρους / Τέλη, Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Μισθώσεις ποσού ύψους 77 χιλ. 

ευρώ, Βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους 405 χιλ. ευρώ και υποχρεώσεις από Φόρους  ύψους 52 χιλ. ευρώ. 

7) Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού 393 χιλ. ευρώ αφορούν προβλέψεις για αποζημίωση 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ύψους 23 χιλ. ευρώ, υποχρεώσεις από Μισθώσεις 

ποσού ύψους 369 χιλ. ευρώ και Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ποσού ύψους 1 χιλ. ευρώ. 

8)Οι λοιπές μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 13 χιλ. ευρώ και αφορούν εγγυήσεις 

λειτουργικών μισθώσεων ποσού 12 χιλ. ευρώ και λοιπές εγγυήσεις και απαιτήσεις ποσού ύψους 1 χιλ. ευρώ. 

9) Το Σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε στο ποσό των 1.403 χιλ. ευρώ 

10) Τα Ακαθάριστα Έσοδα ανήλθαν σε 2.216 χιλ. ευρώ από τα οποία 2.088 χιλ. ευρώ αφορούν έσοδα από 

πωλήσεις Εμπορευμάτων και 128 χιλ. ευρώ σε έσοδα από παροχή Υπηρεσίας.   

Εξέλιξη  της Εταιρείας  

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας κατά την διάρκεια των χρήσεων 2016 - 2019 έχει 

ως εξής: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
1.1.2019 1.1.2018 1.1.2017 1.1.2016 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Κύκλος Εργασιών  2.216 1.332 890 - 

Μικτά Κέρδη 389 37 34 - 

Κέρδη προ φόρων (147) (391) (271) (20) 

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων (217) (284) (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 Διοίκηση της Εταιρείας μετράει και αξιολογεί 

την αποδοτικότητά της. 

    

Δείκτες  Οικονομικής Διάρθρωσης   
 

31.12.2019 31.12.2018 Επεξήγηση 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού   31,37% 38,35% 

Ο συγκεκριμένος δείκτης 
παρουσιάζει το ποσοστό των 
στοιχείων άμεσης 
ρευστότητας επί του συνόλου 
των περιουσιακών στοιχείων 
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Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού   68,63% 61,65% 
Η κατανομή του Ενεργητικού 
σε Πάγια Στοιχεία 

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Παθητικού 80,35% 78,34% 
Η κατανομή του Παθητικού  
σε Υποχρεώσεις  

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού 19,65% 21,66% 
Η κατανομή του Παθητικού  
σε Ίδια Κεφάλαια 

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Ίδια Κεφάλαια    4,09 3,62 

Ο συγκεκριμένος δείκτης 
απεικονίζει την Οικονομική 
Αυτάρκεια της οικονομικής 
Μονάδας  

 

Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων 
Κεφαλαίων   

31.12.2019 31.12.2018 Επεξήγηση 

Κέρδη Μετά Φόρων/ Ίδια Κεφάλαια    

 

(79,06)% 

 

 

 

(129,41)% 

 

 

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 Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό 

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 δεν διατρέχει 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 Διοίκηση 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. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, δεν υπάρχει κανένας χρεωστικός 

ουσιαστικός επισφαλής πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια πρόβλεψη επισφαλούς 

απαίτησης.  
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(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  

Ο κίνδυνος του επιτοκίου απορρέει  από την σχέση μεταξύ του κόστους δανεισμού και  τυχόν επιπτώσεων 

στα κέρδη και στις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Επιδίωξη της 

Εταιρείας είναι η επίτευξη της βέλτιστης σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και τυχόν επιπτώσεων στα 

κέρδη και τις ταμειακές ροές από τυχόν μεταβολές των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε δανεισμό. 

 (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 Διακίνηση Κεφαλαίων 

Η επιβολή περιορισμών και ελέγχων στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων είχε εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο 

στην ελληνική οικονομία, επηρέασε σημαντικά την ρευστότητα των επιχειρήσεων, την εν γένει συμπεριφορά 

των καταναλωτών και την αγοραστική τους δύναμη. Το σχετικό πλαίσιο διαρκώς βελτιωνόταν προς την 

κατεύθυνση της ελάφρυνσης των περιορισμών και απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν την 28η Ιουνίου 2015, 

ενώ από την 01.09.2019 επήλθε πλήρης άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ήτοι καταργήθηκε 

αφενός μεν η από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη θέσπιση 

περιορισμών στη ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» αφετέρου δε οι υπουργικές αποφάσεις 

που εξεδόθησαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της ως άνω Πράξης καθώς και οι κανονιστικές 

αποφάσεις της συσταθείσας Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Η αποκατάσταση της ελεύθερης 

κίνησης κεφαλαίων αποτέλεσε αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες 

συναλλακτικής ομαλότητας και κανονικότητας, ενώ συνέβαλε σημαντικά στην εδραίωση της εμπιστοσύνης, 

στην ενίσχυση της ρευστότητας, στην επιστροφή κεφαλαίων και καταθέσεων από ιδιώτες και επιχειρήσεις, 

στην προσέλκυση επενδύσεων και στην περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας 

από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η επιβολή και διατήρηση των 

παραπάνω περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και τη διενέργεια συναλλαγών δεν επηρέασε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο, ούτε και αναμένεται πλέον να επηρεάσει τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθόσον η 

Διοίκηση αυτής παρακολουθούσε συστηματικά και με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις και αξιολογούσε τα 

εκάστοτε δεδομένα, ώστε να διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.  

 (η) Κίνδυνοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19   

Η ραγδαία εξάπλωση και η ταχύτατη διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 

την κήρυξη πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), αποτελεί μια πρωτόγνωρη δοκιμασία, 

που αναμένεται μετά βεβαιότητας πλέον να έχει δυσμενείς συνέπειες τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια 

οικονομία και αγορά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ η προοπτική για την παγκόσμια ανάπτυξη είναι 

αρνητική, με ύφεση ίση ή και μεγαλύτερη από αυτή στη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

Η αναπτυξιακή δυναμική που εμφάνισε η ελληνική οικονομία, μετά από μια παρατεταμένη κρίση και 
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εφαρμογή επίπονων προγραμμάτων προσαρμογής και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών διακόπηκαν 

απότομα λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.   

Ήδη από τις αρχές Μαρτίου ο ΟΟΣΑ προχώρησε σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για την 

παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ το Eurogroup ενέκρινε μια δέσμη δράσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα και παρέχει, επί του παρόντος, πλήρη 

δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων 

από την πανδημία. Ειδικότερα, για την Ελλάδα ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% δεν θα ισχύσει 

για  το 2020, ενώ οι δαπάνες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και τη στήριξη της 

οικονομικής δραστηριότητας θα εξαιρεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.    

Κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας Εκθέσεως δεν μπορούν να εξαχθούν με βεβαιότητα ασφαλή 

συμπεράσματα αναφορικά με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του κορωνοϊού στη δραστηριότητα, τα 

οικονομικά αποτελέσματα και τα μεγέθη της Εταιρείας, καθόσον δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς η 

χρονική διάρκεια και η ένταση της υγειονομικής κρίσης. 

Η επιδημία COVID-19 ενδέχεται να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία το 

2020, ενώ στο μέλλον είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Είναι πιθανό η 

συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID-19 να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση ή να προκαλέσει 

άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, καθένα από τα οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα, στα αποτελέσματα λειτουργίας ή στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Ο αντίκτυπος αυτού του ξεσπάσματος είναι ένα μη διορθωτικό γεγονός μετά την κατάρτιση του ισολογισμού 

της 31 Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, ο μελλοντικός αντίκτυπος αυτού του ξεσπάσματος πρέπει να εκτιμηθεί 

υπό το πρίσμα της βάσης της λογιστικής συνέχειας που χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρείας, με μέγιστο αίσθημα ευθύνης, παρακολουθεί συστηματικά τις 

εξελίξεις και φροντίζει καθημερινά για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση των διαδικασιών 

που κρίνονται σκόπιμες και αναγκαίες, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη παραγωγική της 

λειτουργία και η επιχειρηματική της συνέχεια.  

Η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας μεριμνά για τη διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και την 

εξεύρεση των κατάλληλων χρηματοοικονομικών εργαλείων για την έγκαιρη και προσήκουσα αντιμετώπιση 

των συνεπειών της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα μέτρα στήριξης 

που έχει θεσπίσει η ελληνική πολιτεία για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων (πχ. επιδότηση τόκων δανείων, 

παράταση καταβολής δόσεων υφιστάμενων δανείων, αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, 

βεβαιωμένων οφειλών κλπ) και σε συνεργασία με τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα αξιολογεί όλες τις 

διαθέσιμες χρηματοοικονομικές επιλογές, ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο έλλειψης διαθεσίμων 

κεφαλαίων. 

Ενότητα Γ’ :  Προοπτικές για το 2020 

Οι προοπτικές και τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 2020 τελούν σε άμεση συνάρτηση 

με την κατάσταση που επικρατεί αφενός μεν στην παγκόσμια, αφετέρου δε στην εγχώρια οικονομία και 

αγορά. Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης η ελληνική οικονομία, μετά την επίσημη έξοδο από το 

πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, κατόρθωσε να ανακάμψει και να εισέλθει σε τροχιά μεσοπρόθεσμης 

ανάπτυξης.  
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Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ο οποίος ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 

2019 σε περιοχή της Κίνας και έκτοτε εξαπλώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο, 

ήρθε να ανακόψει τη θετική αυτή εξέλιξη και να προκαλέσει νέους κλυδωνισμούς σε ένα ευάλωτο οικονομικό 

σύστημα, δημιουργώντας διαταραχές προσφοράς και ζήτησης και προκαλώντας δομικές μεταβολές τόσο 

στην επιχειρηματική δράση όσο και στην αγορά εργασίας. Η μεγαλύτερη πρόκληση της τρέχουσας περιόδου 

είναι η επίτευξη της χρυσής τομής στην αντιμετώπιση της υγειονομικής και της οικονομικής κρίσης, δηλαδή 

της επανεκκίνησης της οικονομίας, μέσω της επιλογής των κατάλληλων στρατηγικών για την επαναλειτουργία 

των επιχειρήσεων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Η παύση της 

παραγωγικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 

αναμένεται να έχει ισχυρό, αρνητικό αντίκτυπο σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.  

Κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας Εκθέσεως οιαδήποτε πρόβλεψη και εκτίμηση αναφορικά με 

τα αποτελέσματα, την εξέλιξη και την πορεία τόσο της Εταιρείας κρίνεται επισφαλής και παρακινδυνευμένη.  

Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της Εταιρείας θα κινηθεί στην κατεύθυνση της διασφάλισης της βιωσιμότητας 

της επιχείρησης, μέσω της περαιτέρω συμπίεσης του λειτουργικού κόστους και της βελτίωσης όλων των 

επιμέρους διαδικασιών που ακολουθεί. 

Ενότητα Δ’ : Πληροφορίες σχετικά με Περιβαλλοντικά και Εργασιακά Θέματα   

1. Η Εταιρεία απασχόλησε 31 άτομα κατά την χρήση του 2019 έναντι 26 ατόμων το 2018. 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 01.01.2019 έως 31.12.2019 ανήλθαν σε 894 χιλ. Ευρώ 

ενώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο 2018 ανήλθαν σε 711 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.   

Ακολουθώντας μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που 

εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων και της τοπικής 

κοινωνίας. Τα μέτρα και οι αρχές της Εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος βασίζονται ιδίως  

στις ακόλουθες αρχές:  

 Συμμόρφωση με νομοθετικές και εν γένει κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν σε περιβαλλοντικά 

ζητήματα 

 Έλεγχος και συνεχής μείωση των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων και μέριμνα για την ορθή 

διαχείρισή τους σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο  

 Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων και θέσπιση διαδικασιών πέραν των νομικών  υποχρεώσεων 

 Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης και  

επαναχρησιμοποίησης  υλικών  

 Εκπαίδευση και πληροφόρηση προσωπικού και εμπέδωση της έννοιας της οικολογικής ευαισθησίας 

σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων    



BETA WOOD ΜΟΝ/ΠΗ A.E.B.E 
Οικονομικές Καταστάσεις  

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

13 

Ενότητα Ε’ : Λοιπές πληροφορίες - Σημαντικά Γεγονότα μετά την λήξη της περιόδου αναφοράς - 

Ίδιες Μετοχές  

1. Η Εταιρεία δεν κατέχει Ίδιες Μετοχές κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2019. 

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.100 χιλ. Ευρώ είναι ολοσχερώς 
καταβεβλημένο και διαιρείται σε 1.100.000 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. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας «Beta Wood 

Μον/πη Α.Ε.Β.Ε» της 05.06.2020 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 330 χιλ. Ευρώ με 

μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών χωρίς πραγματική επιστροφή του κεφαλαίου της μειώσεως 

στους μετόχους αλλά με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Επίσης αποφασίστηκε η ταυτόχρονη 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 330 χιλ. Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την συνακόλουθη 

αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών. Η παραπάνω αύξηση 

προκρίνεται ως η πλέον κατάλληλη χρηματοδοτική επιλογή και λύση για την περαιτέρω προώθηση και 

επέκταση των σκοπών και δραστηριοτήτων της. 

6. Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού της 31 

Δεκεμβρίου 2019 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Ενότητα Ζ’ : Διάθεση Καθαρών Κερδών 

Από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που αφορούν την χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019  και 

που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα προκύπτει ότι τα καθαρά αποτελέσματα της 

Εταιρείας μετά φόρων (ζημίες) ανέρχονται στο ποσό των (814) χιλ. ευρώ.  

Το ποσό αυτό αναλύεται σε αποτελέσματα χρήσεως (ζημίες) μετά από φόρους ύψους (218) χιλ. ευρώ,  

υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων σε (574) χιλ., επίδραση του ΔΛΠ 16 στα αποτελέσματα 

προηγούμενων χρήσεων ύψους (20) χιλ. Ευρώ και αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημιές ύψους 2 χιλ. ευρώ  

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                    (814) χιλ. Eυρώ  

 ΣΥΝΟΛΟ                 (814) χιλ. Eυρώ 

 Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε : 

1. Να εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 4ης εταιρικής χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019. 
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2. Να απαλλάξετε εμάς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2019 - 

31.12.2019, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό. 

3. Να διορίσετε Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2020.    

Μεταμόρφωση, 23.06.2020 

To Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
Νικόλαος Δ. Βογιατζόγλου         



BETA WOOD ΜΟΝ/ΠΗ A.E.B.E 
Οικονομικές Καταστάσεις  

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

15 

 

   Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
*Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής 
προσέγγισης. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Σημείωση 

01.01.2019 01.01.2018 

31.12.2019 31.12.2018* 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)    

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις ) 3 2.216 1.332 

Μείον: Κόστος πωληθέντων   (1.827) (1.295) 

Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης  389 37 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 3 11 19 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5 (210) (135) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 5 (287) (289) 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων  (97) (369) 

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 4 (51) (23) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  (148) (391) 

Φόρος εισοδήματος 6 (70) 107 

Καθαρά Κέρδη/Ζημίες Χρήσεως   (218) (284) 

Κατανεμόμενα σε:    

Ιδιοκτήτες  μητρικής  (218) (284) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  - - 

  (218) (284) 

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 7 (0,1982) (0,3550) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
01.01.2019 01.01.2018* 

31.12.2019 31.12.2018 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)   

Καθαρά Κέρδη/Ζημίες Χρήσεως  (218) (284) 

Λοιπές  Συνολικές (Ζημίες )/ Εισοδήματα  που  μεταφέρονται 
στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους   

Έξοδα Αύξησης κεφαλαίου (3) (3) 

Λοιπές  Συνολικές (Ζημίες )/ Εισοδήματα που δεν μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους   

Αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη (2) 1 

Συνολικό Εισόδημα μετά από φόρους                           (5)                          (2) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (223) (286) 

Κατανεμόμενα σε:   

Ιδιοκτήτες  μητρικής (223) (286) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - 

 (223) (286) 



BETA WOOD ΜΟΝ/ΠΗ A.E.B.E 
Οικονομικές Καταστάσεις  

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

16 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Σημειώσεις 

 
31.12.2019 

 
31.12.2018* 

(Ποσά σε 000 Ευρώ )    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8 464 477 

Επενδύσεις σε ακίνητα   - - 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  29 23 

Αναβαλλόμενοι φόροι Ενεργητικού  6 45 111 

Περιουσιακά Στοιχεία με Δικαίωμα χρήσης  22 411 - 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10 14 14 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων 

 963 625 

    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέματα 16 61 120 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12 353 235 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 26 34 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων 

 
440 389 

Σύνολο Ενεργητικού  1.403 1.014 

    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της 
Εταιρείας: 

 
  

Μετοχικό κεφάλαιο 13 1.100 800 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 13 (10) (7) 

Αποθεματικά   - - 

Κέρδη (ζημίες) εις νέον 14 (814) (574) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν σε 
μετόχους της Εταιρείας 

 
276 220 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  276 220 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σημειώσεις 
 

31.12.2019 
 

31.12.2018 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  - - 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 22 369 - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 6 1 4 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 

15 
23 7 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  - - 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  393 11 

    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17 201 290 

Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 6 52 18 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 22 77 - 

Βραχυπρόθεσμες  δανειακές υποχρεώσεις 18 405 475 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  735 783 

Σύνολα Υποχρεώσεων   1.127 794 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  1.403 1.014 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
*Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής 
προσέγγισης. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 
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Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
*Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με την 
προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ ) 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
Κεφάλαιο υπέρ 

το άρτιο 

 
Αποτελέσματα  

εις νέον 

 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Χρήσης 01.01.2018* 500 (3) (291) 206 

Καθαρά κέρδη περιόδου 01.01 - 31.12.2018 - - 
 

(284) (284) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 300 - - 300 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - (3) 1 (2) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 300 (3) 
 

(283) 14 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης   Χρήσης  31.12.2018* 800 (7) (574) 220 

     

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης  Χρήσης  01.01.2019 800 (7) (574) 220 

Καθαρά κέρδη περιόδου 01.01 - 31.12.2019 - - (218) (218) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - (3) (2) (5) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - (3) (220) (223) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 300 - - 300 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης - - (20) (20) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης   Χρήσης  31.12.2019 1.100 (10) (814) 276 
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  Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
*Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής 
προσέγγισης. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έμμεση μέθοδος 
(Ποσά σε 000 Ευρώ ) 

1.1-
31.12.2019 

1.1-
31.12.2018 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων (148) (391) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις 159 67 

Προβλέψεις 8 3 

Συναλλαγματικές διαφορές - - 

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

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 23 23 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:   

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 64 (48) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (118) 203 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (94) (233) 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (18) (23) 

Καταβεβλημένοι φόροι 34 3 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (91) (398) 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - - 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων  περιουσιακών στοιχείων (63) (105) 

Τόκοι  Εισπραχθέντες                                                                                                         - - 

Μερίσματα Εισπραχθέντα - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (63) (104) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 297 297 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 305 202 

Εξοφλήσεις δανείων (375) - 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (81) - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 146 498 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης  
(α) + (β) + (γ) (8) (4) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  34 38 

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών - - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  26 34 
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Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  

Η Beta Wood Moν/πη A.E.B.E είναι μια επιχείρηση που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και είναι θυγατρική της εταιρείας «Βογιατζόγλου Systems A.E» της οποίας οι μετοχές είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Η Beta Wood Moν/πη A.E.B.E 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 Δήμος Μεταμόρφωσης, 12ο χλμ  Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας.  

Το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εκλέχθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2020 με πενταετή θητεία 

αποτελείται από τους: 

 Νικόλαο Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 Άννα Βογιατζόγλου, Αντιπρόεδρος και Μέλος  

 Ανδρέα Τσέπερη, 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Beta Wood Moν/πη A.E.B.E περιλαμβάνονται με την μέθοδο της 

ολικής ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2019 του Ομίλου 

«Βογιατζόγλου Systems A.E», η οποία συμμετέχει κατά 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας. 

Β. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρμόσει η εταιρεία Beta Wood Moν/πη A.E.B.E μέλος του Ομίλου 

«Βογιατζόγλου Systems A.E» κατά τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

περιγράφονται παρακάτω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που 

παρουσιάζονται.  

Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές  καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής Δ.Π.Χ.Α) του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής 

Σ.Δ.Λ.Π) και τις  Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την  Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2019. 

Οι χρηματοοικονομικές  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 
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Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της Διοίκησης κατά 

την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο 

βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για 

τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη Σημείωση Ε: «Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις 

και Κρίσης της Διοίκησης». 

Τα ποσά των Οικονομικών Καταστάσεων απεικονίζονται σε Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των 

αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη 

εποχικότητα στον Κύκλο δραστηριότητας τους. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα χρήση: 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Το 

ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί 

ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων. 

Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 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. Η επίδραση από την εφαρμογή του προτύπου περιγράφεται παρακάτω.  

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης»: Η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη 

συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή 

αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω 

των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οντότητες 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 ΔΠΧΑ 9.  

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»:  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.Δ.Δ.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.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»: Η τροποποίηση 

καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν 

λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών.  
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2015 (Κύκλος 2015 - 2017) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε συγκεκριμένα ΔΠΧΑ.  

 ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: 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.  

 ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες»: 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.  

 ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις 

επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

 ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού»: Η 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 την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.  

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν 

έχουν τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμη 

τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) :  

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν 

καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες 

καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει 

ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, 

συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης 

επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και 

καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και  υποχρεώσεων από τις 

Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, 

καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την 

αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε 

σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την 

επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01.01.2020. 

Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020):  
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Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού 

Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα 

περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 

αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος 

την 01.01.2020. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) :  

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, 

προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες 

μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να 

περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι 

τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, 

συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η 

Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01.01.2020. 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου” 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) :  

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις 

συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις 

που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς 

Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη 

σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι 

εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις 

αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01.01.2020. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) :  

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 

προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να 

προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού.  

Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες 

στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, 

χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της 

τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική 



BETA WOOD ΜΟΝ/ΠΗ A.E.B.E 
Οικονομικές Καταστάσεις  

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

24 

καθοδήγηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 

Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01.01.2020. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2022) :  

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 

απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα 

από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει 

το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο 

αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή 

του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η 

ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την 

εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού 

επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων 

μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. 

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 (α) Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά την υπάρχουσα λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων βάσει των ΔΛΠ 17 

Μισθώσεις, ΕΔΔΠΧΑ 4 Προσδιορισμός των συμφωνιών που περιέχουν μίσθωση, SIC 15 Λειτουργικές 

Μισθώσεις – Κίνητρα και SIC 27 Αξιολόγηση συναλλαγών που έχουν τη νομική μορφή μίσθωσης. Το ΔΠΧΑ 

16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων και 

απαιτεί από τον μισθωτή να αναγνωρίζει όλες τις μισθώσεις στις οικονομικές του καταστάσεις, με ένα ενιαίο 

λογιστικό πλαίσιο, με ορισμένες εξαιρέσεις. 

Η λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων για τους εκμισθωτές παραμένει ίδια με αυτή του ΔΛΠ 17. Οι 

εκμισθωτές θα συνεχίσουν να ταξινομούν τις μισθώσεις σε λειτουργικές, ή χρηματοοικονομικές, 

χρησιμοποιώντας αρχές παρόμοιες με αυτές του ΔΛΠ 17.  

Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 2019, χρησιμοποιώντας την 

τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση, βάσει της οποίας η αναδρομική επίδραση της εφαρμογής του 

προτύπου καταχωρήθηκε την ημερομηνία αυτή. Τα συγκριτικά στοιχεία δεν έχουν αναδιατυπωθεί. 

Η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής επηρέασε τα ακόλουθα στοιχεία της κατάστασης Χρηματοοικονομικής 

θέσης της Εταιρείας την 1η Ιανουαρίου 2019: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ ) 

 
31.12.2018 

ΔΠΧΑ 16-  
Προσ/γές 

Μετάβασης 

1.1.2019    
Αναπροσ/νο 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 477 -  477  

Επενδυτικά Ακίνητα  - -  -  

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 23 -  23  

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης - 511 511 

Αναβαλλόμενοι φόροι Ενεργητικού  111 7 117 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 14 - 14 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων 625 517 1.142 

     

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέματα 120 - 120 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 235 104 339 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 34 - 34 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων 389 104 493 

Σύνολο Ενεργητικού 1.014 621 1.635 

     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους 
της Εταιρείας:    

Μετοχικό κεφάλαιο 800 - 800 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (7) - (7) 

Αποθεματικά  - - - 

Κέρδη εις νέον (574) (21) (594) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν σε 
μετόχους της Μητρικής Εταιρείας 220 (21) 199 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
- -  -  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
220 (21) 199 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - -  - 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων - 471 471 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4 - 4 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά 
την έξοδο από την υπηρεσία 7 - 7 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - - 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 11 471 482 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 290 - 290 

Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 18 - 18 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  475 - 475 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων - 170 170 

Προβλέψεις Υποχρεώσεων - - - 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 783 170 953 

Σύνολα Υποχρεώσεων  795 642 1.436 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.014 621 1.635 

Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού κατά την 1η  Ιανουαρίου  

2019 και 31η Δεκεμβρίου 2019 αναλύονται ως εξής: 

 (Ποσά σε  Ευρώ) Κτίρια Μετ/κά Μέσα Σύνολο 

Επίδραση εφαρμογής ΔΠΧΑ 16 - 
Αξία κτήσης (1 Ιανουαρίου 2019)  

 
 

Αναγνώριση δικαιώματος χρήσης περιουσιακών 
στοιχείων  455 56 511 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 
την 01.01.2019 455 56 511 

Προσθήκες - (11) (11) 

Αποσβέσεις (66) (23) (88) 

Υπόλοιπο την 31.12.2019 389 23 411 

Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία χρησιμοποίησε τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις που 

επιτρέπονται από το πρότυπο όσον αφορά μισθώσεις οι οποίες προηγουμένως κατατάσσονταν ως 

λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17:  

• Μισθώσεις με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών από την 1η  Ιανουαρίου 2019, 

αντιμετωπίζονται σαν βραχυπρόθεσμες μισθώσεις.  
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• Μισθώσεις των οποίων το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μικρής αξίας θα συνεχίσουν να 

αναγνωρίζονται με τη σταθερή μέθοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.  

• Εξαίρεση των αρχικών άμεσων δαπανών για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής, 

• Χρησιμοποίησε ένα ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο για χαρτοφυλάκια μισθώσεων με παρόμοια 

χαρακτηριστικά 

• Αξιολόγησε, με βάση την προγενέστερη εμπειρία, τη διάρκεια των μισθώσεων των οποίων η σύμβαση 

περιλαμβάνει όρο επέκτασης ή λύσης 

Η επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 στη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, για την δωδεκάμηνη 

περίοδο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 είναι: 

 (Ποσά σε 000 Ευρώ)  

Μείωση στα λειτουργικά έξοδα και στο κόστος πωληθέντων 109 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (88) 

Χρηματοοικονομικό κόστος περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (28) 

Συνολική επίδραση εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 (116) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) κερδών προ φόρων (8) 

Σημαντικότερες μισθώσεις της Εταιρείας  

Τα δικαιώματα χρήσης της Εταιρείας αφορούν ενοίκια κτιρίων και μεταφορικών μέσων. Η υποχρέωση από 

μίσθωση αρχικά αποτιμάται στην παρούσα αξία των πληρωμών των εν λόγω μισθωμάτων που δεν έχουν 

εξοφληθεί κατά την ημερομηνία έναρξης, προεξοφλημένη, χρησιμοποιώντας το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού 

του μισθωτή. Η υποχρέωση από μίσθωση αυξάνεται στη συνέχεια με το έξοδο τόκου υπολογιζόμενο επί της 

υποχρέωσης από μίσθωση και μειώνεται με την πληρωμή μισθωμάτων. 

Β. 2 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Beta Wood Moν/πη A.E.B.E ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019, την 23η Ιουνίου 2020. 

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 Διοικητικό Συμβούλιο. Η εταιρεία 

Beta Wood Moν/πη A.E.B.E δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα με το ίδιο αντικείμενο εργασιών την 

παραγωγή και την εμπορία επίπλων και άλλων συναφών ειδών και προϊόντων. H Διοίκηση της εταιρείας 

παρακολουθεί την παραγωγή και εμπορία επίπλων και λοιπών συναφών ειδών και προϊόντων ως ένα 

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 
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καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα αποτίμησης και το νόμισμα 

παρουσίασης της Εταιρείας.  

Γ.3. Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου 

νομίσματος που ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι νομισματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα 

μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη 

ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος 

μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας που αποκτήθηκαν. Τα μη νομισματικά στοιχεία που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της 

ημερομηνίας προσδιορισμού των εύλογων αξιών. Στην περίπτωση αυτή οι προκύπτουσες συναλλαγματικές 

διαφορές από τη μεταβολή της εύλογης αξίας καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή απευθείας 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ανάλογα με το είδος του στοιχείου. 

Γ.4. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτιμώνται ανά κατηγορία ως ακολούθως: 

- Τα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, μειωμένη κατά τις 

μεταγενέστερες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. 

- Οι άλλες κατηγορίες παγίων στο κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

ζημίες απομείωσης. Στο κόστος κτήσης περιλαμβάνονται όλες οι άμεσες επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή όταν κριθεί πιο 

κατάλληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την 

αρχική απόδοση του στοιχείου παγίου ενεργητικού και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων όταν πραγματοποιείται. Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του 

λογισμικού κεφαλαιοποιούνται. Η γη δεν αποσβένεται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων 

παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της 

αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία. 

Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των στοιχείων παγίου ενεργητικού είναι ως εξής: 
 

 

Κτίρια 50 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 8 - 12 

Αυτοκίνητα 5 - 7 

Λοιπός εξοπλισμός 3 - 10 
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Η εκτίμηση της εύλογης αξίας των οικοπέδων και κτιρίων προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές. Τα 

ακίνητα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε οι αναπόσβεστες αξίες να μη 

διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις ημερομηνίες κλεισίματος του ισολογισμού. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (ζημιά 

απομείωσης) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Κατά την πώληση ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Γ.5. Άυλα 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.6. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αποτελούν το δικαίωμα της Εταιρείας σε αντάλλαγμα το οποίο είναι ανεπιφύλακτο 

(δηλαδή μόνο η πάροδος του χρόνου απαιτείται προκειμένου να καταστεί απαιτητή η πληρωμή του εν λόγω 

ανταλλάγματος) από τη συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των υπολοίπων αυτών 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους ή και λιγότερο (ή και περισσότερο εάν αποτελεί το γεγονός 

αυτό μέρος του κανονικού λειτουργικού κύκλου της επιχειρηματικής δραστηριότητας), τότε οι απαιτήσεις 

ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Εάν όχι, τότε ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία. Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 

αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. 

Γ.7. Ταμειακά διαθέσιμα & Ισοδύναμα Στοιχεία 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά  και τις καταθέσεις όψεως.  

Γ.8. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές 

μετοχές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια.  

Η διαφορά υπέρ το άρτιο περιλαμβάνει όλα τα επιπρόσθετα ποσά που λήφθηκαν κατά την έκδοση μετοχικού 

κεφαλαίου. Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση 

του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση της διαφοράς υπέρ το άρτιο.  

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση 

μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που 

αποκτάται. 
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Γ.9. Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής.  Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου 

του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) 

και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να 

αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Σε αυτή την περίπτωση ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια 

ισοδυναμούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. 

Γ.10. Φόρος εισοδήματος και Αναβαλλόμενος φόρος 

Στο φόρο της περιόδου περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος και οι αναβαλλόμενοι φόροι. Ο φόρος 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τους φόρους που σχετίζονται με κονδύλια που 

αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτή την περίπτωση, ο 

φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα.  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των 

ισχυουσών φορολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία κατάρτισης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η διοίκηση περιοδικά προβαίνει σε εκτιμήσεις κατά την υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων σε περιπτώσεις που οι σχετικές φορολογικές διατάξεις επιδέχονται ερμηνείας και 

προβαίνει στο σχηματισμό προβλέψεων, όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν 

στις φορολογικές αρχές.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για σκοπούς σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και της φορολογικής τους βάσης.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές εκτός από τις περιπτώσεις: 

όπου η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και 

κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή 

ζημιά, και των προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, 

όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι 

προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και 

μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο 

κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των 

μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών εκτός από τις περιπτώσεις:  
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όπου η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε 

μια συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε 

το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημιά, και των προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές θα αντιστραφούν στο 

προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι 

των προσωρινών διαφορών.  

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάσει φορολογικών συντελεστών που αναμένεται ότι θα ισχύουν στο 

χρόνο που το περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωριστεί ή η υποχρέωση θα διακανονιστεί, και βασίζονται στους 

φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την 

ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο 

βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση εν μέρει ή στο σύνολό της. 

Γ.11. Αναγνώριση Εσόδων - Εξόδων 

Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για 

λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων κτλ). Μια οικονομική 

οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σύμβασης, 

μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο 

του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα 

οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο 

έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον πελάτη, συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία 

ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη.  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες 

παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται, χρησιμοποιώντας είτε 

μεθόδους εκροών, είτε μεθόδους εισροών. Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ 

προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της 

σύμβασης προς τον πελάτη. Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει 

ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η 

πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα 

της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει 

τίμημα από τον πελάτη (προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι 

ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά 

των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι 

υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  
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Τα έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση 

των δανείων ή απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η 

παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό 

επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται έσοδα από τόκους με το ίδιο επιτόκιο (αρχικό πραγματικό επιτόκιο) επί της 

απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.  

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν το δικαίωμα είσπραξής 

τους έχει θεμελιωθεί.  

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο 

χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

Γ.12. Μισθώσεις 
Κατά την έναρξη ισχύος μίας σύμβασης, η Εταιρεία εκτιμά εάν η σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση. 

Μια σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση εάν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης 

ενός αναγνωριζόμενου περιουσιακού στοιχείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος.  

Λογιστική μίσθωσης από το μισθωτή  

Η Εταιρεία εφαρμόζει μια ενιαία προσέγγιση αναγνώρισης και επιμέτρησης για όλες τις μισθώσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και των μισθώσεων μικρής αξίας). Η Εταιρεία 

αναγνωρίζει υποχρεώσεις από μισθώσεις για τις πληρωμές μισθώσεων και περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα 

χρήσης που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.  

i. Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης κατά την ημερομηνία έναρξης της 

μισθωτικής περιόδου (δηλ. την ημερομηνία που το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς 

χρήση). Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης επιμετρώνται στο κόστος, μειωμένα κατά τις τυχόν 

σωρευμένες αποσβέσεις και ζημιές απομείωσης και προσαρμόζονται βάσει τυχόν επανεπιμέτρησης της 

υποχρέωσης από μισθώσεις. Το κόστος των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης αποτελείται από 

το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις που αναγνωρίστηκε, τις αρχικές άμεσες δαπάνες και τυχόν 

μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή προγενέστερα, 

μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 

αποσβένονται με βάση τη σταθερή μέθοδο στη μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της 

μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής τους.  

Εάν η κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στην Εταιρεία στο τέλος της 

μισθωτικής περιόδου ή εάν το κόστος του αντανακλά την άσκηση δικαιώματος αγοράς, οι αποσβέσεις 

υπολογίζονται σύμφωνα με την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου.  

Η Εταιρεία έχει συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (που χρησιμοποιούνται ως γραφεία). Οι συμβάσεις μίσθωσης 

μπορεί να περιέχουν μισθωτικά και μη μισθωτικά στοιχεία. Η Εταιρεία έχει επιλέξει να μη διαχωρίσει τα μέρη 

της σύμβασης που δεν αποτελούν μίσθωση από τα στοιχεία της μίσθωσης και επομένως αντιμετωπίζει κάθε 

στοιχείο της μίσθωσης και οποιαδήποτε συναφή μέρη που δεν αποτελούν μίσθωση ως μία ενιαία μίσθωση.  
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Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους.  

ii. Υποχρεώσεις από μισθώσεις  

Κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση από μισθώσεις στην 

παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία πρόκειται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια μίσθωσης. Τα 

μισθώματα αποτελούνται από τα σταθερά μισθώματα (περιλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών 

μισθωμάτων) μειωμένα κατά τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μισθώσεων, τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία 

εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο και τα ποσά τα οποία αναμένεται να καταβληθούν βάσει των 

εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας. Τα μισθώματα επίσης περιλαμβάνουν την τιμή άσκησης του δικαιώματος 

αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι η Εταιρεία θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα και την καταβολή ρήτρας για 

καταγγελία της μίσθωσης εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση δικαιώματος για καταγγελία. Για 

την προεξόφληση των μισθωμάτων, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου 

καθώς το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα.  

Μετά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις αυξάνεται βάσει των 

τόκων επί της υποχρέωσης και μειώνεται με την καταβολή των μισθωμάτων. Επιπλέον, η λογιστική αξία της 

υποχρέωσης από μισθώσεις επανεπιμετράται εάν υπάρχουν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις του 

συμβολαίου μίσθωσης.  

Λογιστική μίσθωσης από τον εκμισθωτή  

Μισθώσεις στις οποίες ο εκμισθωτής δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη και κινδύνους που 

απορρέουν από την κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές 

μισθώσεις. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται με λειτουργική μίσθωση, το περιουσιακό στοιχείο 

περιλαμβάνεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης βάσει της φύσης του περιουσιακού στοιχείου. Τα 

έσοδα από μισθώματα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται κατά τους όρους της μίσθωσης με τη 

σταθερή μέθοδο.  

Μια μίσθωση που μεταβιβάζει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη και κινδύνους που απορρέουν από την 

κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου κατατάσσεται ως χρηματοδοτική μίσθωση.  

Τα περιουσιακά στοιχεία που τελούν υπό χρηματοδοτική μίσθωση αποαναγνωρίζονται και ο εκμισθωτής 

αναγνωρίζει μια απαίτηση ποσού ίσου με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Η απαίτηση από μισθώσεις 

προεξοφλείται με τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου και η λογιστική αξία προσαρμόζεται αναλόγως. Τα 

εισπρακτέα μισθώματα αυξάνονται βάσει των τόκων επί της απαίτησης και μειώνονται με την είσπραξη των 

μισθωμάτων. 

Γ.13. Διανομή μερισμάτων 

Τα μερίσματα προς τους μετόχους της εταιρείας καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση 

την περίοδο εκείνη στην οποία η πρόταση διανομής από την Διοίκηση εγκρίνεται από τη ετήσια Γενική 

Συνέλευση των μετόχων.  

Γ.14. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας τους. Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μεσοσταθμικού μέσου όρου, όπου ο μέσος όρος 

υπολογίζεται στο τέλος κάθε χρήσης. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στα 

πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων, μειωμένη με το εκτιμώμενο κόστος για την ολοκλήρωση αυτών και το 
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εκτιμώμενο για την πραγματοποίηση της πώλησης κόστος. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας αποθεμάτων που έχουν απομειωθεί, η απομείωση αυτή αντιλογίζεται. 

Γ.15. Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευμένες. 

Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών  

Ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η 

Εταιρεία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε ένα ξεχωριστό φορέα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή 

τεκμαιρόμενη υποχρέωση για να καταβάλλει τυχόν πρόσθετα ποσά, αν ο φορέας δεν κατέχει επαρκή 

περιουσιακά στοιχεία για να καταβάλει τις παροχές που σχετίζονται με την υπηρεσία κατά την τρέχουσα και 

τις προηγούμενες περιόδους. Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.  

Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών  

Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν είναι πρόγραμμα 

καθορισμένων εισφορών. Ως επί το πλείστον, τα προγράμματα καθορισμένων παροχών καθορίζουν ένα 

ποσό παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος κατά τη συνταξιοδότησή του, συνήθως σε συνάρτηση με έναν ή 

περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και οι αποδοχές.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης για τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στο τέλος της 

περιόδου σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται ετησίως από 

ανεξάρτητους αναλογιστές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας (Projected 

Unit Credit Method). Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται είναι η απόδοση υψηλής ποιότητας 

ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων που έχουν ημερομηνία λήξης που προσεγγίζει τα χρονικά όρια της 

σχετικής υποχρέωσης. 

Το κόστος τρέχουσας υπηρεσίας του προγράμματος καθορισμένων παροχών που αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων στις αποδοχές προσωπικού, αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών που προέρχεται από υπηρεσία εργαζόμενου κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλαγές 

της παροχής, περικοπές και διακανονισμούς. Το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα 

στα αποτελέσματα. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές αναγνωρίζονται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα 

στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται και δεν μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε 

μεταγενέστερη περίοδο.  

Υποχρεώσεις προς εργαζομένους - Λοιπό μακροπρόθεσμο μέρος  

Τα αναμενόμενα κόστη αυτών των παροχών καθίστανται δεδουλευμένα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, 

χρησιμοποιώντας την ίδια λογιστική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών, με την εξαίρεση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Αυτές οι υποχρεώσεις αποτιμώνται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους αναλογιστές. 

Παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία  
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Οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση τερματίζεται από την 

Εταιρεία πριν από την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης, ή όταν ένας υπάλληλος αποδέχεται εθελούσια 

έξοδο ως αντάλλαγμα για αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία κατά την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (α) όταν η Εταιρεία δεν δύναται πλέον να 

αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών και (β) όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει το κόστος 

για την αναδιάρθρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή 

παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει 

την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται με βάση τον αριθμό 

των εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Παροχές που οφείλονται 12 μήνες μετά τη 

λήξη της περιόδου αναφοράς, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 

Γ.16. Εμπορικές Υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν 

αποκτηθεί κατά την άσκηση της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από προμηθευτές. Οι πληρωτέοι 

λογαριασμοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους 

ή λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές 

αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Γ.17. Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως 

αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό 

της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του 

χρήματος είναι σημαντική οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση με την χρήση ενός προ 

φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος 

και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η 

αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι 

προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αν δεν 

είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης, αντιλογίζονται. Οι 

προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται 

προβλέψεις για μελλοντικές ζημιές. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Γ.18. Στρογγυλοποιήσεις  

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε Eυρώ. 

Λόγω του γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις 

στρογγυλοποιήσεις.  

Δ.  Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Δ.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 
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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 Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό 

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 δεν διατρέχει 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 Διοίκηση 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. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, δεν υπάρχει κανένας χρεωστικός 

ουσιαστικός επισφαλής πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια πρόβλεψη επισφαλούς 

απαίτησης.  

(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  

Ο κίνδυνος του επιτοκίου απορρέει  από την σχέση μεταξύ του κόστους δανεισμού και  τυχόν επιπτώσεων 

στα κέρδη και στις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Επιδίωξη της 

Εταιρείας είναι η επίτευξη της βέλτιστης σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και τυχόν επιπτώσεων στα 

κέρδη και τις ταμειακές ροές από τυχόν μεταβολές των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε δανεισμό. 

 (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 Διακίνηση Κεφαλαίων 

Η επιβολή περιορισμών και ελέγχων στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων είχε εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο 

στην ελληνική οικονομία, επηρέασε σημαντικά την ρευστότητα των επιχειρήσεων, την εν γένει συμπεριφορά 

των καταναλωτών και την αγοραστική τους δύναμη. Το σχετικό πλαίσιο διαρκώς βελτιωνόταν προς την 

κατεύθυνση της ελάφρυνσης των περιορισμών και απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν την 28η Ιουνίου 2015, 

ενώ από την 01.09.2019 επήλθε πλήρης άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ήτοι καταργήθηκε 

αφενός μεν η από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη θέσπιση 

περιορισμών στη ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» αφετέρου δε οι υπουργικές αποφάσεις 
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που εξεδόθησαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της ως άνω Πράξης καθώς και οι κανονιστικές 

αποφάσεις της συσταθείσας Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Η αποκατάσταση της ελεύθερης 

κίνησης κεφαλαίων αποτέλεσε αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες 

συναλλακτικής ομαλότητας και κανονικότητας, ενώ συνέβαλε σημαντικά στην εδραίωση της εμπιστοσύνης, 

στην ενίσχυση της ρευστότητας, στην επιστροφή κεφαλαίων και καταθέσεων από ιδιώτες και επιχειρήσεις, 

στην προσέλκυση επενδύσεων και στην περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας 

από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η επιβολή και διατήρηση των 

παραπάνω περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και τη διενέργεια συναλλαγών δεν επηρέασε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο, ούτε και αναμένεται πλέον να επηρεάσει τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθόσον η 

Διοίκηση αυτής παρακολουθούσε συστηματικά και με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις και αξιολογούσε τα 

εκάστοτε δεδομένα, ώστε να διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.  

 (η) Κίνδυνοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19   

Η ραγδαία εξάπλωση και η ταχύτατη διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 

την κήρυξη πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), αποτελεί μια πρωτόγνωρη δοκιμασία, 

που αναμένεται μετά βεβαιότητας πλέον να έχει δυσμενείς συνέπειες τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια 

οικονομία και αγορά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ η προοπτική για την παγκόσμια ανάπτυξη είναι 

αρνητική, με ύφεση ίση ή και μεγαλύτερη από αυτή στη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

Η αναπτυξιακή δυναμική που εμφάνισε η ελληνική οικονομία, μετά από μια παρατεταμένη κρίση και 

εφαρμογή επίπονων προγραμμάτων προσαρμογής και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών διακόπηκαν 

απότομα λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.   

Ήδη από τις αρχές Μαρτίου ο ΟΟΣΑ προχώρησε σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για την 

παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ το Eurogroup ενέκρινε μια δέσμη δράσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα και παρέχει, επί του παρόντος, πλήρη 

δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων 

από την πανδημία. Ειδικότερα, για την Ελλάδα ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% δεν θα ισχύσει 

για  το 2020, ενώ οι δαπάνες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και τη στήριξη της 

οικονομικής δραστηριότητας θα εξαιρεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.    

Κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας Εκθέσεως δεν μπορούν να εξαχθούν με βεβαιότητα ασφαλή 

συμπεράσματα αναφορικά με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του κορωνοϊού στη δραστηριότητα, τα 

οικονομικά αποτελέσματα και τα μεγέθη της Εταιρείας, καθόσον δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς η 

χρονική διάρκεια και η ένταση της υγειονομικής κρίσης. 

Η επιδημία COVID-19 ενδέχεται να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία το 

2020, ενώ στο μέλλον είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Είναι πιθανό η 

συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID-19 να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση ή να προκαλέσει 

άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, καθένα από τα οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα, στα αποτελέσματα λειτουργίας ή στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Ο αντίκτυπος αυτού του ξεσπάσματος είναι ένα μη διορθωτικό γεγονός μετά την κατάρτιση του ισολογισμού 

της 31 Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, ο μελλοντικός αντίκτυπος αυτού του ξεσπάσματος πρέπει να εκτιμηθεί 

υπό το πρίσμα της βάσης της λογιστικής συνέχειας που χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρείας, με μέγιστο αίσθημα ευθύνης, παρακολουθεί συστηματικά τις 

εξελίξεις και φροντίζει καθημερινά για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση των διαδικασιών 

που κρίνονται σκόπιμες και αναγκαίες, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη παραγωγική της 

λειτουργία και η επιχειρηματική της συνέχεια.  

Η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας μεριμνά για τη διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και την 

εξεύρεση των κατάλληλων χρηματοοικονομικών εργαλείων για την έγκαιρη και προσήκουσα αντιμετώπιση 

των συνεπειών της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα μέτρα στήριξης 

που έχει θεσπίσει η ελληνική πολιτεία για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων (πχ. επιδότηση τόκων δανείων, 

παράταση καταβολής δόσεων υφιστάμενων δανείων, αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, 

βεβαιωμένων οφειλών κλπ) και συνεργασία με τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα αξιολογεί όλες τις διαθέσιμες 

χρηματοοικονομικές επιλογές, ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο έλλειψης διαθεσίμων κεφαλαίων. 

Ε. Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοίκησης  

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση 

παραδοχών από πλευράς της διοίκησης, 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση 

αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες αναλυτικά παρατίθενται στη συνέχεια της 

παρούσας παραγράφου. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές 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 σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές 

αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό 

κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, έχουν ως εξής: 

Απομείωση υπεραξίας  

Η Εταιρεία αξιολογεί αν υπάρχει απομείωση της υπεραξίας τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Για το λόγο αυτό 

απαιτείται να εκτιμηθεί η αξία χρήσης κάθε μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει επιμεριστεί 

ποσό υπεραξίας. Η εκτίμηση της αξίας χρήσης απαιτεί η Εταιρεία να εκτιμήσει τις μελλοντικές ταμειακές ροές 

της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και να επιλέξει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, με βάση το 

οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω μελλοντικών ταμειακών ροών.  

Φόρος εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» αφορά στα ποσά των φόρων 

που αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρέχοντα 

φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σαν 

αποτέλεσμα ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.  Οι απολογιστικοί φόροι εισοδήματος μπορεί να διαφέρουν 

από αυτές τις εκτιμήσεις, εξαιτίας μελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, σημαντικών αλλαγών 

στις νομοθεσίες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον 
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τελικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές. Αυτές οι 

αλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Στην περίπτωση 

που οι τελικοί πρόσθετοι φόροι που προκύπτουν είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν 

καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για 

αναβαλλόμενους φόρους στη χρήση που πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών 

διαφορών μεταξύ της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσμοθετηθεί και αναμένεται να 

ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές αναμένεται να απαλειφθούν. Αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές 

ζημιές, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων 

φορολογικών ζημιών.  

Σημαντικές εκτιμήσεις της Διοίκησης απαιτούνται για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί, με βάση τον πιθανό χρόνο και το ύψος των 

μελλοντικών φορολογητέων κερδών σε συνδυασμό με το φορολογικό προγραμματισμό της οντότητας. 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι 

οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις  

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων, απαιτεί από την διοίκηση την συνεχή διενέργεια 

παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να 

μην συμβούν καθώς και των πιθανών συνεπειών που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στην δραστηριότητα 

της Εταιρείας. Ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων είναι μια πολύπλοκη 

διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα, νόμους, κανονισμούς κτλ. Μεταβολές 

στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, η Διοίκηση 

επανεξετάζει τα γεγονότα βάσει των οποίων μπορεί να οδηγηθεί και σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Λειτουργικοί τομείς  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα με το ίδιο αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και την 
εμπορία επίπλων και άλλων συναφών ειδών και προϊόντων. H Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί την 
παραγωγή και εμπορία επίπλων και λοιπών συναφών ειδών και προϊόντων ως ένα λειτουργικό τομέα. Τα 
αποτελέσματα του  τομέα  έχουν ως εξής: 

 
   
 

 
2.Κόστος Μισθοδοσίας 

Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως 
εξής: 

   

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού  464 477 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 939 537 

Συμμετοχές - - 

Σύνολο υποχρεώσεων (1.127) (794) 

Καθαρό σύνολο ενεργητικού (Ι.Κ.) 276 220 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

01.01.2019 01.01.2018 

31.12.2019 31.12.2018 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)   

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις ) 2.216 1.332 

Μείον: Κόστος πωληθέντων  (1.827) (1.295) 

Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 389 37 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 11 19 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (210) (135) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (287) (289) 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (97) (369) 

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (51) (23) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (148) (391) 

Φόρος εισοδήματος (70) 107 

Καθαρά Κέρδη/Ζημίες Χρήσεως  (218) (284) 

Κατανεμόμενα σε:   

Ιδιοκτήτες  μητρικής (218) (284) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - 

 (218) (284) 

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) (0,1982) (0,3550) 
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(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2019 2018 

Έξοδα Μισθοδοσίας 156 105 

Εργοδοτικές εισφορές 39 27 

Λοιπές Παροχές  16 10 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού  14 16 

Μισθοί στην Παροχή - Παραγωγή 668 553 

Σύνολο 894 711 

Το μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό την 31.12.2019 ήταν για την Εταιρεία 31 άτομα έναντι 26 ατόμων 

στην χρήση 2018. 

3.Πωλήσεις – Λοιπά Έσοδα 
  Οι πωλήσεις  αναλύονται ως κάτωθι: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2019 2018 

Έσοδα από Πωλήσεις Εμπορευμάτων  2.088 1.251 

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών 128 80 

Σύνολο 2.216 1.332 

Τα Λοιπά Έσοδα αναλύονται ως κάτωθι : 

 

4.Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα (Έξοδα) 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 1.1. -31.12.2019 1.1. -31.12.2018 

Τόκοι τραπεζικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων - - 

Χρηματοοικονομικά Μισθώματα 28 - 

Τόκοι τραπεζικών βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 22 19 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 1 4 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 51 23 

   
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών - - 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων - - 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (51) (23) 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2019 2018 

Έσοδα από Ενοίκια  9 18 

Λοιπά Έσοδα 2 1 

Σύνολο 11 19 
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5.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας – Λειτουργίας Διάθεσης και  Άλλα Γενικά  Έξοδα 

Tα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 

6.Φόροι 

6.1 Φόρος Εισοδήματος 

Με βάση το άρθρο 22 του νόμου 4646/2019 που ψηφίσθηκε στις 12.12.2019, ο συντελεστής φορολογίας 

εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ορίζεται για το έτος 2019 σε 24% από 28% και για τα έτη 

2020 και μετά σε 24%. Aπό τον Ιανουάριο του 2014 και μετά, τα μερίσματα που διανέμονται σε εταιρείες 

εντός του ίδιου Ομίλου από εταιρείες εντός Ε.Ε., 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.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο 

προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογιζόμενη στο 100% επί του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας 

χρήσης η οποία συμψηφίζεται με τον πληρωτέο φόρο εισοδήματος της επόμενης χρήσης. Σύμφωνα με τον 

νόμο 4646/2019, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος μόνο για τη χρήση του 2019 μειώθηκε κατά 5%. Οι 

φόροι που απεικονίζονται στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι : 

 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 1.1. – 31.12.2019 1.1. – 31.12.2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 212 142 

Αμοιβές Τρίτων 69 72 

Λοιπές Παροχές Τρίτων 62 53 

Λειτουργικές μισθώσεις  2 19 

Ασφάλιστρα 5 4 

Επισκευές & Συντηρήσεις 18 18 

Φόροι - Τέλη 16 14 

Έξοδα προβολής & διαφήμισης 7 16 

Έξοδα Ταξιδιών - 2 

Γραφική ύλη 1 2 

Διάφορα έξοδα 2 3 

Έξοδα μεταφορών 41 51 

Συνδρομές  - - 

Αποσβέσεις 48 21 

Προβλέψεις  13 7 

Σύνολο 497 424 
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Οι φόροι που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων αναλύονται ως κάτωθι : 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Τρέχοντες φόροι εισοδήματος:   

Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως - - 

Πλέον:   

Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος 70 (107) 

Σύνολο φόρου εισοδήματος που απεικονίζεται στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  70 (107) 

Ο φόρος εισοδήματος, που αναλογεί στα αποτελέσματα της εταιρείας, διαφέρει από το ποσό που θα 

πρόκυπτε εάν εφαρμόζονταν ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής που ισχύει, ως ακολούθως: 

 

Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού και παθητικού 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 45 111 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (1) (4) 

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην Κατάσταση 
Xρηματοοικονομικής Θέσης 
 

44 107 

Λοιποί Φόροι Πληρωτέοι   (Ποσά σε 000 Ευρώ)   31.12.2019 31.12.2018 

Φ.Π.Α 25 - 

Φόροι – Τέλη Αμοιβών 21 13 

Φόροι – Τέλη Αμοιβών Τρίτων 4 3 

Λοιποί Φόροι Τέλη 2 2 

Σύνολο φόρων που απεικονίζεται στην Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης 52 18 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Κέρδη προ φόρων (148) (391) 

Φορολογικός συντελεστής 24% 29% 

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές (36) 114 

Προσαρμογές στο φόρο σε σχέση με:   

Μη φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα και λοιπές μόνιμες 
διαφορές 78 (139) 

Χρησιμοποίηση ζημιών παρελθουσών χρήσεων 28 (82) 

Προσαρμογή φορολογικού συντελεστή (1) (1) 

Φόροι εισοδήματος 70 (107) 
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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 Δεκεμβρίου 2019 είναι 1.100.000  μετοχές ενώ 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν 800.000 

μετοχές.  

 

8.  Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας  για την χρήση 2019 αναλύονται ως ακολούθως: 

 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) Μηχανήματα 

Μεταφ/κά 
Μέσα 

Λοιπός 
Εξοπ/σμός 

Έργα Υπο 
Κατ/σκευή 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1.1.2019 408 51 121 - 580 

Προσθήκες χρήσης  15 16 20 - 51 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  15 16 20 - 51 

Υπόλοιπο την 31.12.2019 423 67 141 - 631 

Σωρευμένες Αποσβέσεις      

Υπόλοιπο την 1.1.2019 (67) (6) (30) - (103) 

Προσθήκες χρήσης (43) (5) (17) - (65) 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  (43) (5) (17) - (65) 

Υπόλοιπο την 31.12.2019 (110) (11) (47) - (168) 

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2018 340 45 92 - 477 

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2019 313 56 94 - 464 

9. Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών  (Ποσά σε 000 Ευρώ) 
                                     Πωλήσεις  
BETA WOOD ΜΟΝ. AEBE σε Όμιλο 
          235 
                                     
                                       Αγορές  
BETA WOOD ΜΟΝ. AEBE από Όμιλο 

                                                                                    65 
                                        
                                              Απαιτήσεις  
BETA WOOD ΜΟΝ. AEBE  από Όμιλο 

                                                                                   18 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2019 2018 

Καθαρά κέρδη  (218) (284) 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών  1.100 800 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε €) (0,1982) (0,3550) 
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                                        Υποχρεώσεις   
BETA WOOD ΜΟΝ. AEBE  σε Όμιλο 

                                                                                   5 
 
      Συναλλαγές και Αμοιβές Μελών Δ.Σ. και Διοίκησης  

BETA WOOD A.E.B.E σε Συνδεδεμένα Μέρη  
                                                                                   86 

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) 2019 2018 

Εγγυήσεις Λειτουργικών Μισθώσεων 12  7 

Λοιπές Εγγυήσεις 1 6 

Σύνολο 14 14 

 

11.Χρηματικά Διαθέσιμα & 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 : 

12.Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2019 2018 

Ταμείο 1 1 

Καταθέσεις σε τράπεζες 25 33 

Σύνολο 26 34 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων - 3 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις - Πελάτες 243 203 

Επιταγές Εισπρακτέες  71 9 

Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις  ομίλου 14 3 

ΦΠΑ εισπρακτέο - 1 

Προκαταβολές & Πιστώσεις 3 2 

Έξοδα Επομένων Χρήσεων 16 9 

Xρεώστες διάφοροι 5 4 

Υπόλοιπο 353 235 
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                     Η χρονική ενηλικίωση των απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως εξής : 

13.Μετοχικό Κεφάλαιο  

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της Beta Wood Μον/πη A.E.B.E της 17ης Ιανουαρίου 2019 

αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300 χιλ. €) ώστε να 

ενισχύσει  περαιτέρω την κεφαλαιακή της ενδυνάμωση και την 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 «Βογιατζόγλου Systems Α.Ε.» κάλυψε ολόκληρο το ποσό των 

μετοχών, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται σε ποσοστό 

96,36%. (1.060.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 1.100.000 μετοχών) 

Η μητρική εταιρεία «Βογιατζόγλου Systems Α.Ε.» την 5η Δεκεμβρίου 2019 απέκτησε με αγορά σαράντα 

χιλιάδες (40.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν 

ποσοστό 3,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων της, με αποτέλεσμα να 

καταστεί μοναδική μέτοχος της, έχουσα πλέον στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή 

και κατοχή της ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ισόποσο ποσοστό 

δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων 

ευρώ (1.100 χιλ.) Ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) κοινές, ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός 1,00 Ευρώ εκάστης.   

Η εταιρική σύνθεση της Εταιρείας την 31.12.2019 έως και σήμερα έχει ως εξής : 

 

Πελάτες  
 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις - Πελάτες 243 203 

Επιταγές Εισπρακτέες 71 9 

Απαιτήσεις από πελάτες 314 212 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Μη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα έως 180 
ημέρες 301 191 

Ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα :   

Πάνω από 180 ημέρες  13 21 

Απαιτήσεις από πελάτες 314 212 
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14.Κέρδη/Ζημίες εις νέο      

 

15. Αποζημιώσεις Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

H εταιρεία ανέθεσε σε αναλογιστή την εκπόνηση μελέτης προκειμένου να διερευνηθούν και υπολογιστούν τα 
αναλογιστικά μεγέθη, βάσει των προδιαγραφών που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ 19 
αναθεωρημένο), που προβλέπουν την υποχρεωτική καταχώρησή τους στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
και στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. Κατά την αναλογιστική υποχρέωση («Actuarial Liability») 
ελήφθησαν υπόψη όλες οι χρηματοοικονομικές και δημογραφικές παράμετροι που σχετίζονται με τους 
εργαζόμενους της. Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που 
παρουσιάζονται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 7 1 

Πληρωθείσες εισφορές εργοδότη (1) (9) 

Δαπάνη Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 14 16 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες στην κατάσταση λοιπών 
συνολικών εσόδων 3 (2) 

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 23 7 

 

 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ AΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
(ποσό 000 Ευρώ) 

% ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 1.100.000 1.100 100,00% 

Σύνολο 1.100.000 1.100 100,00% 

Κοινές Μετοχές &  
Διαφορές Υπέρ το Άρτιον 

Αριθμός Μετοχών 
Αξία Κοινών 

Μετοχών 
(ποσό 000 Ευρώ) 

Αξία Διαφορών υπέρ 
το Άρτιον 

(ποσό 000 Ευρώ) 

Ονομαστική Αξία 
Μετοχής 

Υπόλοιπο την 01.01.2019 1.100.000 1.100 (10) 1,0 

Υπόλοιπο την 31.12.2019 1.100.000 1.100 (10) 1,0 

   (Ποσά σε 000 Ευρώ) 2019 2018 

Kέρδη εις νέο (814) (574) 

Kέρδη εις νέο (814) (574) 
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Τα ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων έχουν ως εξής: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 13 10 

Κόστος προϋπηρεσίας & ζημίες περικοπών & διακανονισμών 1 6 

Συνολική επιβάρυνση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 14 16 

Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης έχει ως εξής: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης: 7 1 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 13 10 

Χρηματοοικονομικό κόστος - - 

Κόστος προϋπηρεσίας & ζημίες περικοπών & διακανονισμών 1 6 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους (1) (9) 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες στην κατάσταση λοιπών 
συνολικών εσόδων 3 (2) 

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
Θέσης 

23 7 

Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στα Ίδια Κεφάλαια μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες στην κατάσταση λοιπών 
συνολικών εσόδων 3 (2) 

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
Θέσης 

3 (2) 

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

Αναλογιστικές Παραδοχές 

 31.12.2019 31.12.2018 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,05% 1,95% 

Αναμενόμενη αύξηση αποδοχών 1,00% 0 -1,50% 

Ρυθμός αύξησης Πληθωρισμού 1,00% 1,50% 

 

 16. Αποθέματα  

 Tα αποθέματα της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
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17.Προμηθευτές  και Λοιπές Υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας  προς προμηθευτές, φορολογικές αρχές και λοιπούς τρίτους 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 

18. Δάνεια 

 Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων δάνειων  έχει  ως εξής :    

19.Συμβατικές Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και έχουν καταβληθεί τα παρακάτω ποσά : 
 

 (Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Εμπορεύματα 71 125 

Μείον : Προβλέψεις απαξίωσης  αποθεμάτων (10) (5) 

Σύνολο 61 120 

 (Ποσά σε 000 Ευρώ)                
 

31.12.2019 31.12.2018 

Υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα 5 39 

Προμηθευτές σε ξένο νόμισμα - 4 

Προμηθευτές εσωτερικού 66 85 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις 46 37 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προς τον Όμιλο - - 

Πιστωτές Διάφοροι 7 1 

Προκαταβολές πελατών 26 43 

Δεδουλευμένα έξοδα 5 5 

Επιταγές πληρωτέες 46 76 

Σύνολο 201 290 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια   

Τραπεζικά δάνεια 405 475 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Δανείων 405 475 

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο 5,64% 5,70% 
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(Ποσά σε 000 Ευρώ)                2019 2018 

Λειτουργικές Μισθώσεις 2 19 

Σύνολο                           2 28 

         

20.Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της εταιρείας έχουν ως εξής : 

Επωνυμία Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις 

Βeta Wood Mον. Α.Ε.Β.Ε. 2016 - 2019 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2016 και για την χρήση 2017 έχει λάβει Πιστοποιητικό 

Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς προσαρμογές.  Για τις χρήσεις 2018 ως και 2019 η Διοίκηση αποφάσισε 

να μη διενεργηθεί ο συγκεκριμένος έλεγχος καθώς θεωρεί ότι δεν αναμένει να προκύψουν 

πρόσθετες/ουσιώδεις φορολογικές υποχρεώσεις για τα έτη αυτά. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά δεν συντρέχουν λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ώστε να προβεί σε 

σχετική αναγνώριση ή και γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις.  

21. Συνέχιση Δραστηριότητας   

Η Εταιρεία στη χρήση λήξης 31.12.2019 εμφάνισε ζημίες χρήσης ύψους (218) χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών ύψους 

(284) χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης.  

Επιπρόσθετα στην χρήση λήξης 31.12.2019 η εταιρεία παρουσιάζει αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές 

ποσού (91) χιλ. Ευρώ έναντι αρνητικών λειτουργικών ταμειακών ροών ποσού (398) χιλ. Ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης.  

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 295 χιλ. 

Ευρώ την 31.12.2019 έναντι 394 χιλ. Ευρώ την 31.12.2018.  

Στις 31.12.2019 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται σε 276 χιλ. Ευρώ έναντι 220 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 της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια της υποχρέωσής του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ.4 του 

άρθρου 119 του Ν.4548/2018, συγκάλεσε εντός εξάμηνης προθεσμίας γενική συνέλευση με θέμα την λήψη 

κατάλληλων μέτρων ώστε να παύσουν τα ίδια Κεφάλαια να είναι μικρότερα από το ήμισυ του μετοχικού 

κεφαλαίου. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 05.06.2020 αποφασίστηκε η μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου κατά 330 χιλ. Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και συμψηφισμό 

ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ταυτόχρονα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 330 χιλ. Ευρώ 

με την καταβολή μετρητών και την συνακόλουθη αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών 

μετά ψήφου μετοχών. Η παραπάνω αύξηση προκρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη χρηματοδοτική επιλογή και 

λύση για την βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας και την περαιτέρω προώθηση και επέκταση των 

σκοπών και δραστηριοτήτων της. 
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Επιπρόσθετα η Διοίκηση 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. 

22. Δικαίωμα χρήσης και υποχρεώσεις μισθώσεων 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά σε  Ευρώ) Κτίρια Μετ/κά Μέσα Σύνολο 

Επίδραση εφαρμογής ΔΠΧΑ 16 - 
Αξία κτήσης (1 Ιανουαρίου 2019)  

 
 

Αναγνώριση δικαιώματος χρήσης περιουσιακών 
στοιχείων  455 56 511 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 
την 01.01.2019 455 56 511 

Προσθήκες - (11) (11) 

Αποσβέσεις (66) (23) (88) 

Υπόλοιπο την 31.12.2019 389 23 411 

Η εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2019, περιλαμβάνει τα παρακάτω ποσά που σχετίζονται με 

υποχρεώσεις από μισθώσεις: 

Τα παρακάτω ποσά αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)  

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης  

Κτίρια 66 

Μεταφορικά μέσα 23 

Σύνολο 88 

Τόκοι επί της υποχρέωσης από μισθώσεις (περιλαμβάνεται στα 
χρηματοοικονομικά έξοδα) 28 

Έξοδα που σχετίζονται με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις 2 

Η λήξη των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις έχει ως εξής: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)  

Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις μισθώσεων 77 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 369 

Σύνολο 446 
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23.Μεταγενέστερα  του  Ισολογισμού  Γεγονότα 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα τα οποία να έλαβαν χώρα μετά την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2019 και 

μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Έκθεσης και τα οποία να χρήζουν ειδικής μνείας και 

αναφοράς στην παρούσα, με την εξαίρεση των κατωτέρω: 

I. Ο κορωνοϊός COVID-19, ο οποίος ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην Κίνα και 

έκτοτε εξαπλώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο, έχει ήδη επιφέρει δυσμενείς 

συνέπειες τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις και οι κίνδυνοι 

από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 παρουσιάζονται αναλυτικά στην Ενότητα Δ΄ «Διαχείριση 

χρηματοοικονομικού κινδύνου». 

II. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας «Beta Wood 

Μον/πη Α.Ε.Β.Ε» της 05.06.2020 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 330 χιλ. Ευρώ με 

μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών χωρίς πραγματική επιστροφή του κεφαλαίου της μειώσεως 

στους μετόχους αλλά με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Επίσης αποφασίστηκε η ταυτόχρονη 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 330 χιλ. Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την συνακόλουθη 

αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών. Η παραπάνω αύξηση 

προκρίνεται ως η πλέον κατάλληλη χρηματοδοτική επιλογή και λύση για την περαιτέρω προώθηση και 

επέκταση των σκοπών και δραστηριοτήτων της. 

 
Μεταμόρφωση, 23 Ιουνίου 2020 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                        Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.           Ο Οικ/κός & Διοικητικός Διευθυντής 
& Διευθύνων Σύμβουλος                                                                                & Μέλος του Δ.Σ.                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
Νικόλαος  Δαμ. Βογιατζόγλου        Άννα Νικ. Βογιατζόγλου                    Ανδρέας  Γεωρ. Τσέπερης  
ΑΔΤ : ΑΒ 557000                              ΑΔΤ : ΑΒ 224134                    ΑΔΤ : Ξ 199068, ΑΡ.Μ.ΟΕΕ: 9996003961        
 
 
 
 

 
 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)  

Έως 1 έτος 77 

Από 1 έτος έως 5 έτη 369 

Περισσότερα από 5 έτη - 

Σύνολο συμβατικών ταμειακών ροών 446 
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