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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
31ης Δεκεμβρίου 2018, 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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2018, 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, καθ’ όλη 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 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
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
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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.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.4336/2015,
σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.
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β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2019

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

Εμμανουήλ Πετράκης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ « BETA WOOD A.E.B.E » ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01 - 01 - 2018 ΕΩΣ 31 - 12 - 2018
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας σας παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα της Εταιρείας
µας κατά την 3η διαχειριστική χρήση (01.01.2018 - 31.12.2018) καθώς και την προβλεπόµενη πορεία της
Εταιρείας για έτος 2019.
Με την παρούσα σας παρουσιάζουµε και υποβάλλουµε προς έγκριση τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας για την τρίτη διαχειριστική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018, αποτελούµενες από την κατάσταση
Χρηµατοοικονοµικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων
Κεφαλαίων και την Κατάσταση Ταµειακών Ροών της χρήσεως καθώς και τις αναλύσεις αυτών των
χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆.Π.Χ.Α.) που έχουν εκπονηθεί µε την σύµφωνη γνώµη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Οι ως άνω χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγµατική οικονοµική και περιουσιακή θέση
και κατάσταση της Εταιρείας. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν και είναι εναρµονισµένες µε
τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχουν αντικατασταθεί από 01.01.2019 από τα άρθρα 150 154 του Νόµου 4548/2018.

Ενότητα Α’ : Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας - Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες
επιδόσεων
Η BETA WOOD A.E.B.E για το 2018 παρουσίασε αύξηση του Κύκλου εργασιών της τάξεως του 49,58%
(1.332 χιλ. Ευρώ από 890 χιλ. Ευρώ το 2017). Εµφάνισε ζηµίες ύψους (284) χιλ. Ευρώ έναντι ζηµιών (271)
χιλ. Ευρώ το 2017. Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 25η Ιουλίου 2016 και ξεκίνησε την παραγωγική της διαδικασία
τον Φεβρουάριο του 2017. Η µη επίτευξη του αναµενόµενου Κύκλου εργασιών, το αυξηµένο Κόστος
Πωληθέντων, καθώς και τα αυξηµένα Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως, σε συνδυασµό µε το σύντοµο χρονικό
διάστηµα λειτουργίας της ως άνω νεοσύστατης εταιρείας του Οµίλου συνέβαλαν στην δηµιουργία των ζηµιών
στην χρήση 2018.
Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στις 37 χιλ. ευρώ. Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων εµφάνισαν ζηµίες ύψους (348) χιλ. έναντι ζηµιών ύψους (244) χιλ. ευρώ
της χρήσης 2017.
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 220 χιλ. Ευρώ έναντι 206 χιλ. ευρώ της προηγούµενης
χρήσης 2017.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της BETA WOOD A.E.B.E της 27ης Φεβρουαρίου 2018
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300 χιλ. €) 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,
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ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης, µε την αυτή τιµή διάθεσης, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των
παλαιών µετόχων της Εταιρείας.
Στην ως άνω αύξηση η µητρική εταιρεία «BΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.» κάλυψε ολόκληρο το ποσό των
µετοχών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται σε ποσοστό
87,50%. (700.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές και δικαιώµατα ψήφου επί συνόλου 800.000 µετοχών)
Η µητρική εταιρεία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE» προέβη σε αγορά µετοχών τον Αύγουστο του 2018 µε
αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της στην Εταιρεία να ανέρχεται σε 95,00% (760.000 κοινές ονοµαστικές
µετοχές και δικαιώµατα ψήφου επί συνόλου 800.000 µετοχών)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ακολουθούµενες Βασικές Λογιστικές Αρχές :
Τα βασικά στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και οι λογιστικές αρχές που
εφαρµόζει η εταιρεία περιγράφονται αναλυτικά στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων που
αποτελούν και αναπόσπαστο µέρος αυτών. Επισηµαίνεται ότι επειδή η εταιρεία είναι θυγατρική κατά 95,00%
της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε» συνέταξε τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.
H Eταιρεία παρουσιάζεται ως ακολούθως:
1) Η εταιρεία στις 31.12.2018 απασχολούσε προσωπικό 26 ατόµων.
2) Τα αποθέµατα της Εταιρείας κατά την 31.12.2018 ανήλθαν σε 120 χιλ. ευρώ.
3) Οι απαιτήσεις της Εταιρείας µας ανήλθαν στο ποσό των 235 χιλ. ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε
ποσό 203 χιλ. ευρώ που αφορά υπόλοιπα πελατών, προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων ύψους 3 χιλ.
ευρώ, ποσό 9 χιλ. ευρώ από αφορά επιταγές εισπρακτέες, ποσό 3 χιλ. ευρώ αφορούν βραχυπρόθεσµες
απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες, ποσό 4 χιλ. ευρώ που αφορά σε διάφορους χρεώστες, ποσό 1 χιλ.
ευρώ αφορά Φ.Π.Α εισπρακτέο, ποσό 2 χιλ. ευρώ αφορά Προκαταβολές και Πιστώσεις και 9 χιλ. ευρώ που
αφορούν έξοδα επόµενων χρήσεων.
4) Τα Χρηµατικά διαθέσιµα ανέρχονται στο ποσό των 34 χιλ. ευρώ εκ των οποίων 1 χιλ. ευρώ βρίσκονται στο
Ταµείο και 33 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 220 χιλ. ευρώ εκ των οποίων Μετοχικό Κεφάλαιο ύψους 800 χιλ.
ευρώ, ποσό (7) χιλ. ευρώ από ∆ιαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και υπόλοιπο Ζηµιών εις νέον
ύψους (574) χιλ. ευρώ.
6)Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναφέρονται στις νόµιµες υποχρεώσεις, ανταποκρίνονται στις
οικονοµικές και συναλλακτικές δραστηριότητες της Εταιρείας και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 308 χιλ.
ευρώ. Το ποσό αυτό αναλύεται περαιτέρω σε υποχρεώσεις µας έναντι των προµηθευτών της εταιρείας 89
χιλ. ευρώ, υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες ποσού ύψους 39 χιλ. ευρώ, επιταγές πληρωτέες ποσού
ύψους 76 χιλ. ευρώ, προκαταβολές πελατών 43 χιλ. ευρώ, προς διάφορους πιστωτές 1 χιλ. ευρώ, για
κοινωνικές ασφαλίσεις 37 χιλ. ευρώ, δεδουλευµένα έξοδα ποσού ύψους 5 χιλ. ευρώ και 18 χιλ. ευρώ σε
Υποχρεώσεις από Φόρους / Τέλη.
7

BETA WOOD A.E.B.E
Οικονοµικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 ∆εκεµβρίου 2018

7) Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ποσού 7 χιλ. ευρώ αφορούν προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
8)Οι λοιπές µακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 14 χιλ. ευρώ και αφορούν εγγυήσεις
λειτουργικών µισθώσεων ποσού 7 χιλ. ευρώ και λοιπές εγγυήσεις και απαιτήσεις ποσού ύψους 4 χιλ. ευρώ.
9) Το Σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε στο ποσό των 1.014 χιλ. ευρώ
10) Τα Ακαθάριστα Έσοδα ανήλθαν σε 1.332 χιλ. ευρώ από τα οποία 1.251 χιλ. ευρώ αφορούν έσοδα από
πωλήσεις Εµπορευµάτων και 80 χιλ. ευρώ σε έσοδα από παροχή Υπηρεσίας.
Εξέλιξη της Εταιρείας
Η πορεία των βασικών οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας σε σχέση µε τις προηγούµενες χρήσεις έχει ως
εξής:

(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη

1.1.2018

1.1.2017

1.1.2016

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

1.332

890

-

37

34

-

Κέρδη προ φόρων

(391)

(271)

(20)

Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων

(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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας µετράει και αξιολογεί
την αποδοτικότητά της.
∆είκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης

31.12.2018

31.12.2017

Επεξήγηση

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού

38,35%

53,41%

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

Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού

61,65%

46,59%

Η κατανοµή του Ενεργητικού
σε Πάγια Στοιχεία

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Παθητικού

78,34%

79,79%

Η κατανοµή του Παθητικού
σε Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού

21,66%

20,21%

Η κατανοµή του Παθητικού
σε Ίδια Κεφάλαια

3,95

Ο συγκεκριµένος δείκτης
απεικονίζει την Οικονοµική
Αυτάρκεια της οικονοµικής
Μονάδας

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Ίδια Κεφάλαια

3,62
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∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων
Κεφαλαίων

Κέρδη Μετά Φόρων/ Ίδια Κεφάλαια

31.12.2018

(129,41)%

31.12.2017

Επεξήγηση

(131,45)%

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

Ενότητα Β’ : Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και
κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη
προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική
τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες
για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο
πιστωτικός κίνδυνος.
(α) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών της
διεξάγονται σε Ευρώ κατά συνέπεια διατρέχει µειωµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των
επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας
ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Τα
πιστωτικά όρια, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της οικονοµικής κρίσης, παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα και επανακαθορίζονται. Στις 31 ∆εκεµβρίου του 2018, 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 διακύµανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των µελλοντικών
χρηµατοροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου να παρουσιάσει διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στα
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επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο διακύµανσης επιτοκίων µέσω ενός συνδυασµού
δανείων σταθερού και κυµαινόµενου επιτοκίου δανεισµού.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου καθώς και των Ιδίων
Κεφαλαίων σε µια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης των + 0,5 % , + 1% ή - 0,5% , - 1 % .
Οι σχετικές επιδράσεις παρουσιάζονται παρακάτω :
Αύξηση επιτοκίων κατά 0,5 % :
Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα επιβαρυνθούν κατά 2 χιλ. Ευρώ.
Αύξηση επιτοκίων κατά 1 % :
Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα επιβαρυνθούν κατά 3 χιλ. Ευρώ.
Μείωση επιτοκίων κατά 0,5 % :
Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα αυξηθούν κατά 2 χιλ. Ευρώ.
Μείωση επιτοκίων κατά 1 % :
Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα αυξηθούν κατά 3 χιλ. Ευρώ.
(ε) Προµηθευτές
Η Εταιρεία έχει συνάψει συµφωνίες µε προµηθευτές και φροντίζει όπου είναι εφικτό να µην υπάρχει
σηµαντική εξάρτηση από τους προµηθευτές, έτσι ώστε κανένας προµηθευτής να µην προµηθεύει υλικά σε
ποσοστό µεγαλύτερο του 15% των συνολικών αγορών της Εταιρείας.
(ζ) Κίνδυνοι από Μακροοικονοµικές Συνθήκες στην Ελλάδα - Περιορισµοί στην ∆ιακίνηση Κεφαλαίων
Το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα εµφανίζει συνεχή σηµάδια
σταθεροποίησης, όπως καταδεικνύεται και από την επίσηµη έξοδο από το διεθνές πρόγραµµα οικονοµικής
προσαρµογής την 20η Αυγούστου 2018.
Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα, καθώς η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς εποπτείας, και οφείλει
να επιδεικνύει πρόοδο στην επίτευξη των συµφωνηθέντων στόχων ως προς τον προϋπολογισµό και τις
µεταρρυθµίσεις, ενώ η οικονοµία εξακολουθεί να παραµένει ευάλωτη στις διακυµάνσεις του εξωτερικού
περιβάλλοντος.
Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28η Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται,
ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Η πιο πρόσφατη σχετική τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου
2018, ηµεροµηνία από την οποία επιτρέπονται χωρίς περιορισµό ποσού οι πάσης µορφής αναλήψεις
µετρητών από τα ιδρύµατα στην Ελλάδα, διατηρουµένης µόνο της απαγόρευσης µεταφοράς κεφαλαίων στο
εξωτερικό µε εξαίρεση τις πράξεις που επεξεργάζονται σε καθηµερινή βάση οι ειδικές Υποεπιτροπές των
τραπεζών και η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Με την υπόθεση ότι οι συµφωνηµένοι στόχοι ως προς το πρωτογενές πλεόνασµα θα επιτευχθούν στο µέλλον
και οι υφιστάµενοι περιορισµοί θα χαλαρώσουν περαιτέρω και βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα θα
εξαλειφθούν, δεν αναµένεται σηµαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα.
Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας µέσω τραπεζικού δανεισµού δεν
αντιµετωπίζει κανένα σχετικό περιορισµό, καθώς, στην πράξη, δύνανται να προβαίνει απρόσκοπτα σε
συνεχείς κινήσεις για άντληση βραχυπρόθεσµου κεφαλαίου κίνησης.
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Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας συνεχώς αξιολογεί τα νέα δεδοµένα και τις πιθανές µελλοντικές τους επιπτώσεις
στις δραστηριότητές της, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα ενεργώντας όπως
απαιτείται προκειµένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Ενότητα Γ’ : Προοπτικές για το 2019
Η Εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα τον Φεβρουάριο του 2017 µε αποτέλεσµα να
βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και ταυτόχρονα επενδύει σε µηχανολογικό εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό
προκειµένου να µπορέσει να ανταποκριθεί στην αυξηµένη ζήτηση της αγοράς.
Ως εκ τούτου η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την αίσθηση ότι οι συγκεκριµένες επενδύσεις θα συνεισφέρουν
στην κερδοφορία της Εταιρείας στα επόµενα δύο έτη.
Ενότητα ∆’ : Πληροφορίες σχετικά µε Περιβαλλοντικά και Εργασιακά Θέµατα
1. Η Εταιρεία απασχόλησε 26 άτοµα κατά την χρήση του 2018 έναντι 22 ατόµων το 2017. Οι σχέσεις της
Εταιρείας µε το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήµατα, ενώ δεν
υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις που αφορούν σε εργασιακά θέµατα. Οι συνολικές δαπάνες
προσωπικού της Εταιρείας για την περίοδο από 01.01.2018 έως 31.12.2018 ανήλθαν σε 711 χιλ. Ευρώ
ενώ την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο 2017 ανήλθαν σε 459 χιλ. Ευρώ.
2. Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους υφιστάµενους περιβαλλοντολογικούς όρους και τα
διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε µια ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το φυσικό
περιβάλλον.
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
επαναχρησιµοποίησης υλικών

•

Εκπαίδευση και πληροφόρηση προσωπικού και εµπέδωση της έννοιας της οικολογικής ευαισθησίας
σε όλη την πυραµίδα των εργαζοµένων

φυσικών

πόρων,

προώθηση

διαδικασιών

ανακύκλωσης

και

Ενότητα Ε’ : Λοιπές πληροφορίες - Σηµαντικά Γεγονότα µετά την λήξη της περιόδου αναφοράς Ίδιες Μετοχές
1. Η Εταιρεία δεν κατέχει Ίδιες Μετοχές κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018.
2. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 800 χιλ. Ευρώ είναι ολοσχερώς
καταβεβληµένο και διαιρείται σε 800.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ
έκαστη.
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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.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας «BETA WOOD Α.Ε.Β.Ε» της
17.01.2019 αποφασίστηκε για την περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάµωση και ενίσχυση της ρευστότητας αυτής,
η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 300 χιλ. Ευρώ 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 «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.» αποφάσισε να καλύψει
ολόκληρο το σύνολο των νέων εκ της αυξήσεως µετοχών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της στο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται πλέον (µετά την ολοκλήρωση της κάλυψης της ως άνω αύξησης) σε
ποσοστό 96,36% από ποσοστό 95,00%.
Μετά την αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.100 χιλ. Ευρώ και διαιρείται
σε 1.100.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός 1,00 Ευρώ εκάστης
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού της 31
∆εκεµβρίου 2018 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
Ενότητα Ζ’ : ∆ιάθεση Καθαρών Κερδών
Από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας που αφορούν την χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018 και
που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα προκύπτει ότι τα καθαρά αποτελέσµατα της
Εταιρείας µετά φόρων (ζηµίες) ανέρχονται στο ποσό των (574) χιλ. ευρώ.
Το ποσό αυτό αναλύεται σε αποτελέσµατα χρήσεως (ζηµίες) µετά από φόρους ύψους (284) χιλ. ευρώ,
υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων σε (291) χιλ.
Μετά ταύτα ο Πρόεδρος θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την µεταφορά των ζηµιών
της χρήσης στα αποτελέσµατα (ζηµιές) ως εξής :
•

Υπόλοιπο εις Νέον

(574) χιλ. Eυρώ

•

ΣΥΝΟΛΟ

(574) χιλ. Eυρώ

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε :
1. Να εγκρίνετε τις χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της 3ης εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018.
2. Να απαλλάξετε εµάς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 01.01.2018 31.12.2018, σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό.
3. Να διορίσετε Τακτικό και Αναπληρωµατικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2019.
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Μεταµόρφωση, 06.02.2019
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Νικόλαος ∆. Βογιατζόγλου
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σηµείωση

01.01.2018

01.01.2017

31.12.2018

31.12.2017

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

3

1.332
(1.295)
37

890
(857)
34

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3
4

19
(135)

17
(141)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων

4

(289)

(168)

(369)

(259)

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

5

(23)
(391)

(12)
(271)

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως

6

107
(284)

(271)

(284)
(284)

(271)
(271)

(0,3550)

(0,5420)

Κατανεµόµενα σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)

7

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01.2018

01.01.2017

31.12.2018

31.12.2017

(284)

(271)

(3)

(3)

1

-

(2)
(286)

(3)
(274)

Ιδιοκτήτες µητρικής

(286)

(274)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές

(286)

(274)

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

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµειώσεις

31.12.2018

31.12.2017

477

463

-

-

23

-

111

-

14

12

625

475

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

8

Επενδύσεις σε ακίνητα
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Αναβαλλόµενοι φόροι Ενεργητικού
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

10

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

16

120

67

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

12

235

439

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

11

34

38

389

544

1.014

1.019

Σύνολο Ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της
Εταιρείας:
Μετοχικό κεφάλαιο

13

800

500

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

13

(7)

(3)

-

-

(574)

(291)

220

206

-

-

220

206

Αποθεµατικά
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν σε
µετόχους της Εταιρείας
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

14

16
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σηµειώσεις

31.12.2018

31.12.2017

∆άνεια

-

-

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

4

-

7

1

-

-

11

1

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την
έξοδο από την υπηρεσία

15

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

17

290

523

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι

6

18

16

∆άνεια

18

475

273

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

783

812

Σύνολα Υποχρεώσεων

794

813

1.014

1.019

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

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

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Χρήσης 01.01.2017

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Κεφάλαιο υπέρ
το άρτιο

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

200

-

(20)

180

-

-

(271)

(271)

300

-

-

300

-

(3)

-

(3)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα

300

(3)

(271)

26

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης 31.12.2017

500

(3)

(291)

206

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Χρήσης 01.01.2018

500

(3)

(291)

206

-

-

(284)

(284)

300

-

-

300

-

(3)

1

(2)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα

300

(3)

(283)

14

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης 31.12.2018

800

(7)

(574)

220

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

Καθαρά κέρδη περιόδου 01.01 – 31.12.2018
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Έµµεση µέθοδος
(Ποσά σε 000 Ευρώ )

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.11.131.12.2018
31.12.2017

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

(391)

(271)

67
3

39
1

-

-

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

-

-

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

23

12

(48)
203

(67)
(432)

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

(233)

519

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(23)

(12)

3

15

(398)

(196)

-

-

(105)

(442)

-

-

Τόκοι Εισπραχθέντες

-

-

Μερίσµατα Εισπραχθέντα

-

-

(104)

(441)

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

297

297

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

202

273

-

-

498

570

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

(4)

(67)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

38

106

-

-

34

38

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

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

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

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

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

Νικόλαο Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

•

Ανδρέα Τσέπερη, Μέλος

•

Παναγιώτα Πενταράκη, Μέλος

Οι κυριότερες επιχειρηµατικές της δραστηριότητες είναι:
1. Η παραγωγή, επεξεργασία µε κάθε µέσο και τεχνική, µεταποίηση, επισκευή, µετασκευή ή συντήρηση
πάσης φύσεως επίπλων, ραφιών, εξαρτηµάτων και άλλων εν γένει συναφών ειδών και προϊόντων.
2. Η αγορά προς µεταπώληση και γενικά η εµπορία και διάθεση οιωνδήποτε επίπλων, ειδών, εξαρτηµάτων
και προϊόντων, µεταλλικών ή άλλων, επαγγελµατικής ή οικιακής επίπλωσης, διακόσµησης και γενικά
εξοπλισµού.
3. Η µε οιονδήποτε τρόπο ανάληψη κάθε φύσεως σχεδιαστικών, τεχνικών, παραγωγικών, κατασκευαστικών
ή επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών συντήρησης για όλα τα παραπάνω είδη και προϊόντα, σε
οιονδήποτε χώρο και η παροχή των συναφών υπηρεσιών.
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της «BETA WOOD A.E.B.E» περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της ολικής
ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 2018 του Οµίλου «Βογιατζόγλου
Systems A.E», η οποία συµµετέχει κατά 95,00% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.
Β. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρµόσει η Εταιρεία «BETA WOOD A.E.B.E» µέλος του Οµίλου
«Βογιατζόγλου Systems A.E» κατά τη σύνταξη των ετήσιων 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 ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής ∆ΠΧΑ) του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής
Σ∆ΛΠ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί :
βάση το ιστορικό κόστος
µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern) και µε βάση την αρχή της
αυτοτέλειας των χρήσεων
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Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας λαµβάνοντας υπ’ όψιν: α) την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, β) τους
κινδύνους που αντιµετωπίζει και που θα µπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο επιχειρηµατικό
µοντέλο της Εταιρείας και στην κεφαλαιακή τους επάρκεια και γ) το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σηµαντικές
αβεβαιότητες σε σχέση µε την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόµενη
δραστηριότητα για το προβλεπτό µέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών από
την ηµεροµηνία έγκρισης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων, δηλώνει ότι εξακολουθεί να θεωρεί ως
κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας οικονοµικής
µονάδας» και ότι δεν υφίστανται σηµαντικές αβεβαιότητες σε σχέση µε την ικανότητα της Εταιρείας να
συνεχίσει να εφαρµόζει ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων την αρχή
της «δρώσας οικονοµικής µονάδας» για το προβλεπτό µέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστηµα
τουλάχιστον 12 µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και την
υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της ∆ιοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών
στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόµενες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Η ∆ιοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιµήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες βασίζονται στην
υπάρχουσα εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιµήσεις και οι
παραδοχές αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άµεσα διαθέσιµες από άλλες πηγές. Τα πραγµατικά
αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή
συνθήκες.
Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τοµείς όπου οι
υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, αναφέρονται στην
Σηµείωση ∆: Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης.
Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται
διαφορετικά. ∆ιαφορές 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 της.
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν
κατά την σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης, εκτός από την
υιοθέτηση των νέων ή αναθεωρηµένων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών, η εφαρµογή των
οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» : Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση
επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε
µετρητά και το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που
διακανονίζεται σε µετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία
εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται
σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο
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εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των
εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει
στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επιφέρουν σηµαντικές µεταβολές στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι
προκειµένου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει
πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειµένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στη χρήση του
ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισµό και η αλλαγή στη χρήση να
µπορεί να τεκµηριωθεί. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επιφέρουν σηµαντικές µεταβολές στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές»: Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση
σχετικά µε το πώς προσδιορίζεται η ηµεροµηνία της συναλλαγής όταν εφαρµόζεται το πρότυπο που αφορά
τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, ∆ΛΠ 21. Η διερµηνεία έχει εφαρµογή όταν µια οντότητα είτε καταβάλλει, είτε
εισπράττει προκαταβολικά τίµηµα για συµβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα. Η διερµηνεία αυτή δεν
επιφέρει σηµαντικές µεταβολές στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 - 2016)
Η τροποποίηση που παρατίθεται παρακάτω περιγράφει τις βασικές αλλαγές σε ένα ∆ΛΠ.
∆ΛΠ 28 «Συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως
προς το ότι όταν οι οργανισµοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα αµοιβαία κεφάλαια, και οντότητες µε
παρόµοιες δραστηριότητες εφαρµόζουν την επιλογή να επιµετρούν τις συµµετοχές σε συγγενείς ή
κοινοπραξίες σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε
συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επιφέρουν σηµαντικές
µεταβολές στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» :Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του

προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα
συµβόλαια µε πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου,
διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να
εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική
στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει τα έσοδα µε
τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο
αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Την 1 Ιανουαρίου 2018, η
Εταιρία υιοθέτησε το ∆ΧΠΑ 15, χρησιµοποιώντας την τροποποιηµένη αναδροµική µέθοδο, όπου η
επίδραση από τη µετάβαση αναγνωρίζεται συσσωρευτικά στο «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» και τα
συγκριτικά ποσά δεν επαναδιατυπώνονται. Για την Εταιρία δεν είχε καµία επίδραση στην κερδοφορία, ή
την χρηµατοοικονοµική θέση της κατά την πρώτη εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 15. Εποµένως, δεν έγινε καµία
προσαρµογή στο «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» την 1 Ιανουαρίου 2018. Επιπλέον, η εταιρεία άλλαξε την
λογιστική πολιτική της, έτσι ώστε να την προσαρµόσει στις απαιτήσεις του νέου προτύπου (σηµ. Γ. 11).
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∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»: Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική
έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει την ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική
αντιστάθµισης. Το πρότυπο αντικατέστησε το ∆ΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το επιχειρηµατικό
µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των
συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό
κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων δεν έχει
αλλάξει σε σχέση µε τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις
22 Νοεµβρίου 2016.
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έλαβε υπόψη της τις νέες απαιτήσεις του προτύπου και έκρινε ότι η εφαρµογή του
δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόµα
τεθεί σε ισχύ και δεν υιοθετήθηκαν νωρίτερα από τον όµιλο και την Εταιρεία
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2019). Το ∆.Π.Χ.Α. 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆.Α.Π. 17
«Μισθώσεις». Το ∆ΠΧΠ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, την επιµέτρηση, την παρουσίαση και τις
γνωστοποιήσεις των µισθώσεων, µε σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές γνωστοποιούν
σχετική πληροφόρηση που παρουσιάζει την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το πρότυπο
εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί την
αναγνώριση των δικαιωµάτων χρήσης των µισθωµένων περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο
περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Η λογιστική του εκµισθωτή παραµένει ουσιαστικά
αµετάβλητη συγκριτικά µε το ∆.Α.Π. 17. Η λογιστική αντιµετώπιση για τους µισθωτές απαιτεί ότι κατά την
έναρξη της µίσθωσης ο µισθωτής αναγνωρίζει το δικαίωµα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου ως στοιχείο
ενεργητικού και µια αντίστοιχη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση µίσθωσης. Η αρχική επιµέτρηση του
δικαιώµατος χρήσης γίνεται στο ποσό της µισθωτικής υποχρέωσης πλέον των αρχικών άµεσων εξόδων, το
εκτιµώµενο κόστος για την αποκατάσταση του περιουσιακού στοιχείου και οποιεσδήποτε πληρωµές µείον τις
καταβολές πριν από την ηµεροµηνία έναρξης. Ακολούθως, η επιµέτρηση του δικαιώµατος χρήσης γίνεται στο
κόστος µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις, εκτός από τα µισθωµένα επενδυτικά ακίνητα
τα οποία τηρούνται σε εύλογη αξία. Αντίστοιχα, κατά την ηµεροµηνία έναρξης, η µισθωτική υποχρέωση
επιµετράται στην παρούσα αξία των µισθωµάτων της µίσθωσης την ηµεροµηνία αυτή. Η Εταιρεία δεν έχει
υιοθετήσει πρόωρα το εν λόγω Πρότυπο, ενώ η εφαρµογή του δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση
στην Εταιρεία.
∆ΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «∆ικαιώµατα πρόωρης αποπληρωµής µε καταβολή αρνητικής ποινής
εξόφλησης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2019). Η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν µία συγκεκριµένη συνθήκη,
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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.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019). 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 ∆ΠΧΑ 9. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος»
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019). Η
∆ιερµηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόµενου
φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε την φορολογική αντιµετώπιση κάποιων στοιχείων.
Το Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήµατος όταν
υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της φορολογικής
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζηµιές και τους
φορολογικούς συντελεστές.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός» (εφαρµόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019). 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. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Ορισµός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020): Ο νέος ορισµός εστιάζει στην έννοια της
απόδοσης µιας επιχείρησης µε τη µορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση µε τον
προηγούµενο ορισµό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις µε τη µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου κόστους ή
άλλου οικονοµικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά µέρη. H τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισµός του ουσιώδους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020): Η τροποποίηση αποσαφηνίζει τον ορισµό του
ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιµοποιείται, συµπληρώνοντας τον ορισµό µε οδηγίες οι οποίες
παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σηµεία των ∆ΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που
συνοδεύουν τον ορισµό. Τέλος, η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισµός του ουσιώδους εφαρµόζεται µε
συνέπεια σε όλα τα ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαµβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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∆ΠΧΑ 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.
∆ΠΧΑ 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.
∆ΠΧΑ 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.
Β. 2 Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της BETA WOOD A.E.B.E ενέκρινε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για την
χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2018, στις 6 Φεβρουαρίου 2019.
Γ. Βασικές Λογιστικές Αρχές
Γ.1. Λειτουργικοί Τοµείς
Λειτουργικοί τοµείς της Εταιρείας είναι στρατηγικές µονάδες οι οποίες εµπορεύονται τα ίδια αγαθά αλλά
δραστηριοποιούνται σε ξεχωριστές αγορές και διοικούνται ξεχωριστά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η
Εταιρεία BETA WOOD A.E.B.E δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα µε το ίδιο αντικείµενο εργασιών την
παραγωγή και την εµπορία επίπλων και άλλων συναφών ειδών και προϊόντων. H ∆ιοίκηση 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
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
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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. ∆απάνες 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

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.
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Γ.5. Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία - Λογισµικό
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις, µείον
οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο στο
διάστηµα της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία είναι 3 έως 5 χρόνια.
Η τεχνογνωσία αναφέρεται σε συµβάσεις πρόσβασης στην τεχνογνωσία πωλήσεων, διεύρυνση της βάσεως
προµηθειών και προµηθευτών µε συµφέρουσα τιµές και µεθοδολογία οργάνωσης και λειτουργίας
καταστηµάτων καταναλωτικών και διαρκών αγαθών. Η απόσβεση διενεργείται ανάλογα µε τα χρόνια των
συµβάσεων.
Γ.6. Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αποτελούν το δικαίωµα του Οµίλου ή 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 του Οµίλου ή 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.
Γ.9. ∆ανεισµός
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.
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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 ∆ιοίκηση 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 στις χώρες όπου η Εταιρεία δραστηριοποιείται και δηµιουργεί
φορολογητέο εισόδηµα. 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:
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
28

BETA WOOD A.E.B.E
Οικονοµικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 ∆εκεµβρίου 2018

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 Εταιρία 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 Εταιρίας για την έκδοση τιµολογίου. Η συµβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρία 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.
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
29

BETA WOOD A.E.B.E
Οικονοµικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 ∆εκεµβρίου 2018

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
Λογιστική µίσθωσης από το µισθωτή
Μία µίσθωση κατατάσσεται κατά την ηµεροµηνία σύναψης ως χρηµατοδοτική µίσθωση ή λειτουργική
µίσθωση. Μια µίσθωση που µεταβιβάζει στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οικονοµικά
οφέλη που συνοδεύουν την κυριότητα, κατατάσσεται ως χρηµατοδοτική µίσθωση. Κατά την έναρξη της
µίσθωσης, το κεφαλαιοποιηθέν περιουσιακό στοιχείο εµφανίζεται στο χαµηλότερο ποσό, µεταξύ της εύλογης
αξίας του και της παρούσας αξίας των ελάχιστων πληρωµών µισθωµάτων. Η αναπόσβεστη αξία του
µειώνεται µεταγενέστερα µε τις σωρευµένες αποσβέσεις ή τις ζηµιές αποµείωσης του. Tα καταβαλλόµενα
ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηµατοοικονοµικά έξοδα (τόκοι) που καταχωρούνται απευθείας στην κατάσταση
αποτελεσµάτων και σε µείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Αν η µίσθωση δε µεταφέρει ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τα οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου, τότε
θεωρείται λειτουργική και ο µισθωτής καταχωρεί τα ενοίκια ως έξοδα µε βάση τη σταθερή µέθοδο στη
διάρκεια της µίσθωσης.
Λογιστική µίσθωσης από τον εκµισθωτή
Μια µίσθωση που µεταβιβάζει ουσιαστικά όλα τα οικονοµικά οφέλη και κινδύνους που απορρέουν από την
κυριότητα του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου λογίζεται από τον εκµισθωτή ως πώληση και / ή παροχή
χρηµατοδότησης.
Όταν τα περιουσιακά στοιχεία µισθώνονται κάτω από λειτουργική µίσθωση, το περιουσιακό στοιχείο
περιλαµβάνεται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης βάσει της φύσης του περιουσιακού στοιχείου. Το
έσοδο από το µίσθωµα αναγνωρίζεται κατά τους όρους της µίσθωσης µε τη σταθερή µέθοδο.
Γ.13. ∆ιανοµή µερισµάτων
Τα µερίσµατα προς τους µετόχους της εταιρείας καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις ως υποχρέωση
την περίοδο εκείνη στην οποία η πρόταση διανοµής από την ∆ιοίκηση 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
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πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων, µειωµένη µε το εκτιµώµενο κόστος για την ολοκλήρωση αυτών και το
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.
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Παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία
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 ∆ΛΠ 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. 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. ∆εν αναγνωρίζονται
προβλέψεις για µελλοντικές ζηµιές. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Γ.17. 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.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.
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∆. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
∆.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και
κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη
προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική
τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες
για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο
πιστωτικός κίνδυνος.
(α) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών της
διεξάγονται σε Ευρώ κατά συνέπεια διατρέχει µειωµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των
επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας
ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Τα
πιστωτικά όρια, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της οικονοµικής κρίσης, παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα και επανακαθορίζονται. Στις 31 ∆εκεµβρίου του 2018, 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 διακύµανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των µελλοντικών
χρηµατοροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου να παρουσιάσει διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στα
επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο διακύµανσης επιτοκίων µέσω ενός συνδυασµού
δανείων σταθερού και κυµαινόµενου επιτοκίου δανεισµού.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου καθώς και των Ιδίων
Κεφαλαίων σε µια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης των + 0,5 % , + 1% ή - 0,5% , - 1 % .
Οι σχετικές επιδράσεις παρουσιάζονται παρακάτω :
Αύξηση επιτοκίων κατά 0,5 % :
Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα επιβαρυνθούν κατά 2 χιλ. Ευρώ.
Αύξηση επιτοκίων κατά 1 % :
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Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα επιβαρυνθούν κατά 3 χιλ. Ευρώ.
Μείωση επιτοκίων κατά 0,5 % :
Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα αυξηθούν κατά 2 χιλ. Ευρώ.
Μείωση επιτοκίων κατά 1 % :
Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα αυξηθούν κατά 3 χιλ. Ευρώ.
(ε) Προµηθευτές
Η Εταιρεία έχει συνάψει συµφωνίες µε προµηθευτές και φροντίζει όπου είναι εφικτό να µην υπάρχει
σηµαντική εξάρτηση από τους προµηθευτές, έτσι ώστε κανένας προµηθευτής να µην προµηθεύει υλικά σε
ποσοστό µεγαλύτερο του 15% των συνολικών αγορών της Εταιρείας.
(ζ) Κίνδυνοι από Μακροοικονοµικές Συνθήκες στην Ελλάδα - Περιορισµοί στην ∆ιακίνηση Κεφαλαίων
Το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα εµφανίζει συνεχή σηµάδια
σταθεροποίησης, όπως καταδεικνύεται και από την επίσηµη έξοδο από το διεθνές πρόγραµµα οικονοµικής
προσαρµογής την 20η Αυγούστου 2018.
Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα, καθώς η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς εποπτείας, και οφείλει
να επιδεικνύει πρόοδο στην επίτευξη των συµφωνηθέντων στόχων ως προς τον προϋπολογισµό και τις
µεταρρυθµίσεις, ενώ η οικονοµία εξακολουθεί να παραµένει ευάλωτη στις διακυµάνσεις του εξωτερικού
περιβάλλοντος.
Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28η Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται,
ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Η πιο πρόσφατη σχετική τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου
2018, ηµεροµηνία από την οποία επιτρέπονται χωρίς περιορισµό ποσού οι πάσης µορφής αναλήψεις
µετρητών από τα ιδρύµατα στην Ελλάδα, διατηρουµένης µόνο της απαγόρευσης µεταφοράς κεφαλαίων στο
εξωτερικό µε εξαίρεση τις πράξεις που επεξεργάζονται σε καθηµερινή βάση οι ειδικές Υποεπιτροπές των
τραπεζών και η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Με την υπόθεση ότι οι συµφωνηµένοι στόχοι ως προς το πρωτογενές πλεόνασµα θα επιτευχθούν στο µέλλον
και οι υφιστάµενοι περιορισµοί θα χαλαρώσουν περαιτέρω και βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα θα
εξαλειφθούν, δεν αναµένεται σηµαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα.
Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας µέσω τραπεζικού δανεισµού δεν
αντιµετωπίζει κανένα σχετικό περιορισµό, καθώς, στην πράξη, δύνανται να προβαίνει απρόσκοπτα σε
συνεχείς κινήσεις για άντληση βραχυπρόθεσµου κεφαλαίου κίνησης.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας συνεχώς αξιολογεί τα νέα δεδοµένα και τις πιθανές µελλοντικές τους επιπτώσεις
στις δραστηριότητές της, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα ενεργώντας όπως
απαιτείται προκειµένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Ε. Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης
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 ∆ιοίκηση σε συνεχή βάση
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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
Προκειµένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρεία για τους φόρους εισοδήµατος απαιτείται σηµαντική
υποκειµενική κρίση. Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαµβάνουν χώρα πολλές
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην
περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί
από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις
προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών
έλαβε χώρα.
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 ∆ιοίκησης 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
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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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας επανεκτιµά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις σε τακτά
χρονικά διαστήµατα.
Εκτίµηση ωφέλιµης ζωής περιουσιακών στοιχειών
Τα ενσώµατα πάγια και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης
ωφέλιµης ζωής τους. Η πραγµατική ωφέλιµη ζωή των αποτιµάται σε ετήσια βάση. Η Εταιρεία εκτιµά την
ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων παγίων καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία
αναγνωρίζονται είτε µέσω απόκτησής είτε µέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. Οι εκτιµήσεις αυτές
επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη νέα δεδοµένα και τις εκάστοτε συνθήκες
της αγοράς.
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών µεθόδων η διενέργεια
των οποίων απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να εκτιµήσει συγκεκριµένες παραµέτρους όπως η µελλοντική αύξηση
των αµοιβών των εργαζοµένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό
αποχώρησης των εργαζοµένων κλπ. Η ∆ιοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς όπου η εν λόγω
πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιµά µε όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραµέτρους αυτές.
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η ύπαρξη ενδεχόµενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και
αξιολογικών κρίσεων αναφορικά µε την πιθανότητα µελλοντικά γεγονότα να συµβούν ή να µη συµβούν
καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά µπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας.
Πρόβλεψη καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας για αποθέµατα
Σύµφωνα µε την λογιστική αρχή της Εταιρείας η πρόβλεψη για την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των
αποθεµάτων, αποτελεί την καλύτερη εκτίµηση της ∆ιοίκησης, µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των
αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης
όπου συντρέχει περίπτωση.
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
Η χρησιµοποίηση του µέσου σταθµισµένου αριθµού των µετοχών αποδίδει την πιθανότητα µεταβολής του
ποσού του µετοχικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης, λόγω του µεγαλύτερου ή του µικρότερου
αριθµού µετοχών που παραµένουν σε κυκλοφορία κάθε στιγµή. Η κρίση απαιτείται για τον προσδιορισµό του
αριθµού των µετοχών και το χρόνο έκδοσής τους. Ο υπολογισµός του σταθµισµένου µέσου αριθµού µετοχών
έχει επιπτώσεις στον υπολογισµό των βασικών και προσαρµοσµένων κερδών ανά µετοχή.
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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 ∆ιοίκηση 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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

01.01.2018

01.01.2017

31.12.2018

31.12.2017

1.332

890

(1.295)
37

(857)
34

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

19

17

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

(135)

(141)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

(289)

(168)

(369)

(259)

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

(23)
(391)

(12)
(271)

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως

107
(284)

(271)

Ιδιοκτήτες µητρικής

(284)

(271)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές

(284)

(271)

(0,3550)

(0,5420)

Κατανεµόµενα σε:

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)

(Ποσά σε 000 Ευρώ)

31.12.2018

31.12.2017

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού

477

463

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού

537

556

-

-

(794)

(813)

220

206

Συµµετοχές
Σύνολο υποχρεώσεων
Καθαρό σύνολο ενεργητικού (Ι.Κ.)

37

BETA WOOD A.E.B.E
Οικονοµικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 ∆εκεµβρίου 2018

2.Κόστος Μισθοδοσίας
Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

2018

2017

105

76

Εργοδοτικές εισφορές

27

20

Λοιπές Παροχές

10

10

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού

16

1

Μισθοί στην Παροχή - Παραγωγή

553

353

Σύνολο

711

459

Έξοδα Μισθοδοσίας

Το µόνιµο απασχολούµενο προσωπικό την 31.12.2018 ήταν για την Εταιρεία 26 άτοµα έναντι 22 ατόµων
στην χρήση 2017.
3.Πωλήσεις – Λοιπά Έσοδα
Οι πωλήσεις αναλύονται ως κάτωθι:
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

2018

2017

Έσοδα από Πωλήσεις Εµπορευµάτων

1.251

864

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών
Σύνολο

80
1.332

26
890

2018

2017

Έσοδα από Ενοίκια

18

16

Λοιπά Έσοδα

1
19

1
17

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

Σύνολο
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4.Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας – Λειτουργίας ∆ιάθεσης και Άλλα Γενικά Έξοδα
Tα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως:

(Ποσά σε 000 Ευρώ)

1.1. – 31.12.2018

1.1. – 31.12.2017

142

105

Αµοιβές Τρίτων

72

35

Λοιπές Παροχές Τρίτων

53

56

Λειτουργικές µισθώσεις

19

28

4

2

Επισκευές & Συντηρήσεις

18

15

Φόροι - Τέλη

14

9

Έξοδα προβολής & διαφήµισης

16

7

Έξοδα Ταξιδιών

2

2

Γραφική ύλη

2

3

∆ιάφορα έξοδα

3

4

51

26

-

-

Αποσβέσεις

21

15

Προβλέψεις

7

1

424

309

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Ασφάλιστρα

Έξοδα µεταφορών
Συνδροµές

Σύνολο

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

1.1. -31.12.2018

1.1. -31.12.2017

Τόκοι τραπεζικών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων

-

-

Τόκοι τραπεζικών βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων

19

7

4

4

23

12

Τόκοι καταθέσεων τραπεζών

-

-

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

-

-

(23)

(12)

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα)

39

BETA WOOD A.E.B.E
Οικονοµικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 ∆εκεµβρίου 2018

6.Φόροι
6.1 Φόρος Εισοδήµατος
Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα ορίστηκε στο 29% για το 2015 και
έπειτα.
Με την ΠΟΛ.1228/2018 ορίστηκε η σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών των κερδών από
επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα. Οι φορολογικοί συντελεστές που
αναµένεται να ισχύουν κατά τα επόµενα έτη έχουν ως εξής:
Έτος

Φορολογικός Συντελεστής

2019

28%

2020

27%

2021

26%

2022 και έπειτα

25%

Οι φόροι που απεικονίζονται στις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι :
(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Λοιποί Φόροι Πληρωτέοι

31.12.2018

31.12.2017

-

-

13

11

Φόροι – Τέλη Αµοιβών Τρίτων

3

2

Λοιποί Φόροι Τέλη

2

2

18

16

Φ.Π.Α
Φόροι – Τέλη Αµοιβών

Σύνολο φόρων που απεικονίζεται στην Κατάσταση
Χρηµατοοικονοµικής Θέσης

Οι φόροι που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων αναλύονται ως κάτωθι :
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

31.12.2018

31.12.2017

-

-

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος:
Φόρος Εισοδήµατος Χρήσεως
Πλέον:

-

Πρόβλεψη φορολογίας για φορολογικές διαφορές
προηγ.χρήσεων

-

-

Αντιστροφή πρόβλεψης φορολογίας για φορολογ.διαφορές
προηγ.χρήσεων

-

-

(107)

-

(107)

-

Αναβαλλόµενοι Φόροι Εισοδήµατος
Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στην
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

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:
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

31.12.2018

31.12.2017

(391)

(271)

29%

29%

114

79

Μη φορολογικά εκπιπτόµενα έξοδα και λοιπές µόνιµες
διαφορές

(32)

(73)

Χρησιµοποίηση ζηµιών παρελθουσών χρήσεων

(82)

(6)

Αναβαλλόµενος φόρος επί φορολογικών ζηµιών

(107)

-

(1)

-

358

(61)

Κέρδη προ φόρων
Φορολογικός συντελεστής
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές
Προσαρµογές στο φόρο σε σχέση µε:

Προσαρµογή φορολογικού συντελεστή
Φόροι εισοδήµατος

6.2 Αναβαλλόµενη Φορολογία
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας
και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του
ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος. Οι λογαριασµοί των αναβαλλόµενων φόρων αναλύονται ως
ακολούθως:
(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού και παθητικού

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

31.12.2017

111

-

(4)

-

107

-

-

-

Κίνηση Περιόδου

107

-

Υπόλοιπο τέλους

107

-

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην Κατάσταση
Xρηµατοοικονοµικής Θέσης
Ανάλυση
Υπόλοιπο έναρξης

Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και ανά κατηγορία
προσωρινής διαφοράς ήταν ως εξής:
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ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Αποθέµατα

Αποζηµίωση
Προσωπικού

Προβλέψεις
Εγγυήσεων
Μισθωµάτων

Συµ/τεος
Φ.Ε.

Σύνολο

(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Υπόλοιπο την 01.01.2018

-

-

-

-

-

Χρεώσεις / Πιστώσεις στην
Κατ.Αποτελεσµάτων

1

2

-

107

111

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια
Κεφάλαια
Υπόλοιπο την 31.12.2018

1

2

-

-

-

107

111

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

Πρόσθετες
Αποσβέσεις
Κτιρίων

Προβλέψεις
Εσόδων (∆ΛΠ 15)

Σύνολο

Υπόλοιπο την 01.01.2018

-

-

-

Χρεώσεις / Πιστώσεις στην
Κατ.Αποτελεσµάτων

-

(4)

(4)

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια

-

-

-

Υπόλοιπο την 31.12.2018

-

(4)

(4)

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης
που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και στο άρθρο 65Α του
Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή
ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού
ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής
Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο
Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του
ισολογισµού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Η «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» για την χρήση 2017 έχει εκδοθεί από την ελεγκτική εταιρεία TMS
Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, χωρίς προσαρµογές.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις
από 2016 έως και 2018. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι οι φόροι που ενδεχοµένως προκύψουν σε
µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
της εταιρείας.
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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 ∆εκεµβρίου 2018 είναι 800.000 µετοχές ενώ 31 ∆εκεµβρίου 2017 ήταν
500.000 µετοχές.
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

2018

2017

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

(284)

(271)

800

500

(0,3550)

(0,5420)

8. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την χρήση 2018 αναλύονται ως ακολούθως
Μηχανήµατα

Μεταφ/κά
Μέσα

Λοιπός
Εξοπ/σµός

Έργα Υπο
Κατ/σκευή

330

51

112

9

502

78

-

10

-

88

Πωλήσεις - ∆ιαγραφές

-

-

(1)

-

(1)

Μεταφορές από Πάγια υπό Κατασκευή

-

-

-

(9)

(9)

78

-

9

(9)

78

408

51

121

-

580

Υπόλοιπο την 1.1.2018

(23)

(2)

(13)

-

(39)

Προσθήκες χρήσης

(44)

(4)

(16)

-

(64)

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως

(44)

(4)

(16)

-

(64)

Υπόλοιπο την 31.12.2018

(67)

(6)

(30)

-

(103)

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2017

307

49

99

69

463

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2018

340

45

92

-

477

(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Υπόλοιπο την 1.1.2018
Προσθήκες χρήσης

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως
Υπόλοιπο την 31.12.2018

Σύνολο

Σωρευµένες Αποσβέσεις

9. Συναλλαγές Συνδεδεµένων Μερών
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
BETA WOOD A.E.B.E

σε

Όµιλο
167
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ΑΓΟΡΕΣ
BETA WOOD A.E.B.E

από

Όµιλο
53

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
BETA WOOD A.E.B.E

από

Όµιλο
3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
BETA WOOD A.E.B.E

σε

Όµιλο
39

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
BETA WOOD A.E.B.E

από

Συνδεδεµένα Μέρη
1

ΑΜΟΙΒΕΣ
BETA WOOD A.E.B.E

σε

Συνδεδεµένα Μέρη
44

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)

2018

2017

Εγγυήσεις Λειτουργικών Μισθώσεων

7

7

Λοιπές Εγγυήσεις

6

4

14

12

Σύνολο

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

(Ποσά σε 000 Ευρώ)

2018

2017

1

-

Καταθέσεις σε τράπεζες

33

38

Σύνολο

34

38

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

31.12.2018

31.12.2017

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

3

-

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες

203

306

Επιταγές Εισπρακτέες

9

60

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις οµίλου

3

2

Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες

-

-

Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις

-

-

ΦΠΑ εισπρακτέο

1

51

Προκαταβολές & Πιστώσεις

2

2

Έξοδα Εποµένων Χρήσεων

9

16

Xρεώστες διάφοροι

4

2

235

439

2018

2017

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

-

-

Προσθήκη Χρήσης

-

-

Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη

-

-

Συν/κες ∆ιαφορές

-

-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

-

-

31.12.2018

31.12.2017

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες

203

306

Επιταγές Εισπρακτέες
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

9
212

60
366

Υπόλοιπο

Ανάλυση Πρόβλεψης για επισφάλειες :

(Ποσά σε 000 Ευρώ)

Πελάτες
(Ποσά σε 000 Ευρώ)
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Η χρονική ενηλικίωση των απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως εξής :
(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα έως 180
ηµέρες
Ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα :
Πάνω από 180 ηµέρες
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

31.12.2018

31.12.2017

191

366

21
212

366

13.Μετοχικό Κεφάλαιο
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της BETA WOOD A.E.B.E της 27ης Φεβρουαρίου 2018
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300 χιλ. €) 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 «BΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.» κάλυψε ολόκληρο το ποσό των
µετοχών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται σε ποσοστό
87,50%. (700.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές και δικαιώµατα ψήφου επί συνόλου 800.000 µετοχών)
Η µητρική εταιρεία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE» προέβη σε αγορά µετοχών τον Αύγουστο του 2018 µε
αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της στην εταιρεία να ανέρχεται σε 95,00% (760.000 κοινές ονοµαστικές
µετοχές και δικαιώµατα ψήφου επί συνόλου 800.000 µετοχών)
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800 χιλ.) Ευρώ
και διαιρείται σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) κοινές, ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ενός 1,00
Ευρώ εκάστης.
Η εταιρική σύνθεση της Εταιρείας την 31.12.2018 έως και σήµερα έχει ως εξής :

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

(ποσό 000 Ευρώ)

% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

AΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.

760.000

760

95,00%

Πενταράκη Παναγιώτα

100.000

100

5,00%

ΣΥΝΟΛΟ

800.000

800

100,00%

46

BETA WOOD A.E.B.E
Οικονοµικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 ∆εκεµβρίου 2018

Κοινές Μετοχές & ∆ιαφορές Υπέρ
το Άρτιον

Αριθµός Μετοχών

Αξία ∆ιαφορών υπέρ
το Άρτιον
(ποσό 000 Ευρώ)

Αξία Κοινών Μετοχών
(ποσό 000 Ευρώ)

Ονοµαστική Αξία
Μετοχής

Υπόλοιπο την 01.01.2018

800.000

800

(7)

1,0

Υπόλοιπο την 31.12.2018

800.000

800

(7)

1,0

14.Κέρδη/Ζηµίες εις νέο
2018

2017

Kέρδη εις νέο

(574)

(291)

Kέρδη εις νέο

(574)

(291)

(Ποσά σε 000 Ευρώ)

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

31.12.2018

31.12.2017

1

-

Πληρωθείσες εισφορές εργοδότη

(9)

∆απάνη Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

16

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες στην κατάσταση λοιπών
συνολικών εσόδων

(2)

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

1

7

1

Τα ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων έχουν ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε 000 Ευρώ)
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Κόστος προϋπηρεσίας & ζηµίες περικοπών & διακανονισµών
Συνολική επιβάρυνση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

31.12.2018

31.12.2017

10

1

6

-

16

1

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

31.12.2018

31.12.2017

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης:

1

-

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

1

1

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

10

Κόστος προϋπηρεσίας & ζηµίες περικοπών & διακανονισµών

6

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους

(9)

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες στην κατάσταση λοιπών
συνολικών εσόδων

2

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

7

1

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

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών
Ρυθµός αύξησης Πληθωρισµού

31.12.2018

31.12.2017

1,95%

2,00%

0 -1,50%

0 - 1,50%

1,50%

1,50%

16. Αποθέµατα
Tα αποθέµατα της Εταιρείας έχουν ως εξής:

(Ποσά σε 000 Ευρώ)

31.12.2018

31.12.2017

Εµπορεύµατα

125

67

Μείον : Προβλέψεις απαξίωσης αποθεµάτων

(5)
120

-

Σύνολο

67

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

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

31.12.2018

31.12.2017

39

8

4

-

Προµηθευτές εσωτερικού

85

43

Κοινωνικές Ασφαλίσεις

37

33

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προς τον Όµιλο

-

311

Πιστωτές ∆ιάφοροι

1

1

43

9

∆εδουλευµένα έξοδα

5

4

Επιταγές πληρωτέες

76

114

290

523

Υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα
Προµηθευτές σε ξένο νόµισµα

Προκαταβολές πελατών

Σύνολο

18. ∆άνεια
Η ανάλυση των βραχυπρόθεσµων δάνειων έχει ως εξής :
(Ποσά σε 000 Ευρώ)

31.12.2018

31.12.2017

Τραπεζικά δάνεια

475

273

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων ∆ανείων

475

273

5,70%

5,70%

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια

Μέσο σταθµισµένο επιτόκιο

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

2018

2017

Λειτουργικές Μισθώσεις

19

28

Σύνολο

28

28

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

2018

2017

Έως 1 έτος

110

100

Από 1 έτος έως 5 έτη

479

467

87

187

676

754

Περισσότερα από 5 έτη
Σύνολα

20.Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν συντρέχει ουδεµία πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη και για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά ούτε και
γνωστοποιούνται ενδεχόµενες υποχρεώσεις.
21. Συνέχιση ∆ραστηριότητας
Η Εταιρεία στη χρήση λήξης 31.12.2018 εµφάνισε ζηµίες χρήσης ύψους (284) χιλ. Ευρώ έναντι ζηµιών ύψους
(271) χιλ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης.
Επιπρόσθετα στην χρήση λήξης 31.12.2018 η εταιρεία παρουσιάζει αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές
ποσού (398) χιλ. Ευρώ έναντι αρνητικών λειτουργικών ταµειακών ροών ποσού (196) χιλ. Ευρώ της
προηγούµενης χρήσης.
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 394 χιλ.
Ευρώ στις 31.12.2018 και κατά 268 χιλ. Ευρώ στις 31.12.2017.
Στις 31.12.2018 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται σε 220 χιλ. Ευρώ έναντι 206 χιλ.
Ευρώ της προηγούµενης χρήσης και είναι κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, µε συνέπεια
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.
Στα πλαίσια βελτίωσης της ρευστότητας της εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων στις 27
Φεβρουαρίου 2018 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 300 χιλ. ευρώ µε καταβολή
µετρητών. Περαιτέρω η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 17 Ιανουαρίου 2019 αποφάσισε την εκ
νέου αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 300 χιλ. Ευρώ µε την καταβολή µετρητών, µε αποτέλεσµα να
αρθούν άµεσα τις προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.
Η Εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα τον Φεβρουάριο του 2017 και αναµένεται να επιτύχει
τους στόχους κερδοφορίας της, αξιοποιώντας πλήρως τις επενδύσεις της από την χρήση 2019 και µετέπειτα.
Επιπρόσθετα η ∆ιοίκηση εκτιµά µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι µέτοχοι έχουν την οικονοµική δυνατότητα αλλά
και την πρόθεση να συνεχίσουν να στηρίζουν οικονοµικά την Εταιρεία και κατά συνέπεια να εξασφαλίσουν
την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της.
Κατά συνέπεια οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί στη βάση της δυνατότητας οµαλής
συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές σχετικές µε
την ανάκτηση και την ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόµηση
των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρµογές οι οποίες θα ήταν ως αποτέλεσµα της µη δυνατότητας οµαλής
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
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22.Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας «BETA WOOD Α.Ε.Β.Ε» της
17.01.2019 αποφασίστηκε για την περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάµωση και ενίσχυση της ρευστότητας αυτής,
η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 300 χιλ. Ευρώ 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 «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.» αποφάσισε να καλύψει
ολόκληρο το σύνολο των νέων εκ της αυξήσεως µετοχών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της στο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται πλέον (µετά την ολοκλήρωση της κάλυψης της ως άνω αύξησης) σε
ποσοστό 96,36% από ποσοστό 95,00%.
Μετά την αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.100 χιλ. Ευρώ και διαιρείται
σε 1.100.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός 1,00 Ευρώ εκάστης
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού της 31
∆εκεµβρίου 2018 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
Μεταµόρφωση, 6 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Νικόλαος ∆αµ. Βογιατζόγλου
Α∆Τ : ΑΒ 557000

Μέλος του ∆.Σ.

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

Παναγιώτα Γρ. Πενταράκη
Α∆Τ : ΑA 025782

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