
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική  ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της
Beta Wood A.Ε.Β.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία,να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου
της εταιρείας :http:// www.betawood.gr όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή .

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ 31.12.2017 31.12.2016 Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ 01.01. -31.12.2017 01.01. -31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 463 60 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες ) (271) (20)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12 14 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Aποθέµατα 67 - Aποσβέσεις 39 -

Απαιτήσεις από πελάτες 306 - Προβλέψεις 1 -

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 171 110 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.019 185 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12 -

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μετοχικό κεφάλαιο 500 200 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (67) -

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (294) (20) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (432) (19)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Εταιρείας (α) 206 180 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 519 4

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - Μείον:

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) +(β) 206 180 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (12) -

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1 - Καταβεβληµένοι φόροι 15 1

Βραχυπρόθεσµες  δανειακές υποχρεώσεις 273 - Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (196) (34)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 539 5 Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 813 5 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (442) (60)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (γ) + (δ) 1.019 185 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (441) (60)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 297 200

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ
01.01. -

31.12.2017

01.01. -

31.12.2016 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 273 -

Κύκλος εργασιών 890 - Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 570 200

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 34 -

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου  (α) + (β) + (γ) (67) 106

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων (259) (20) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 106 -

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (271) (20) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 38 106

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (271) (20)

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής (271) (20)

 - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ 31.12.2017 31.12.2016

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) (3) -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2017 και 01.01.2016 

αντίστοιχα) 180

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (274) (20) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (274) (20)

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής (274) (20) Αύξηση/ µείωση µετοχικού κεφαλαίου 300 200

 - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - ∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε € ) (0,5420) (0,1002) Aγορές /(πωλήσεις) ιδίων µετοχών -

Προτεινόµενο µέρισµα ανα µετοχή (σε €) 0,0000 0,0000

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (244) (20)

Μεταµόρφωση, 24 Απριλίου 2018

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017 και 31.12.2016 

αντίστοιχα) 206 180

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: Έµµεση µέθοδος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ελεγκτική Εταιρία                                                                     :TMS Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,Α.Μ. ΣΟΕΛ 166
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών                                             :Με σύµφωνη γνώµη

Νόµιµος Ελεγκτής                                                                     :Πετράκης Εµµανουήλ, Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731

:ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΕΠΕΡΗΣ  : ΜΕΛΟΣ  
:ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ  : ΜΕΛΟΣ  

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                               :ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ : ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων                                          :24 Απριλίου 2018

                               BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αριθµός ΓΕΜΗ :139602101000

12ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Eταιρείας                                                :http: // www.betawood.gr 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο)                          :Υπηρεσία Γενικού Εµπορικού Μητρώου του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 
1.Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της  31.12.2017 είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2017 όπως  αναλύονται στην σηµείωση Β’ της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης. 2. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 3. ∆εν 
υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας. 4. Η εταιρεία  απασχολούσε 22 άτοµα 
προσωπικό στην χρήση 2017. 5. Η εταιρεία «Βeta Wood A.E.Β.Ε.» είναι θυγατρική της «Βογιατζόγλου Systems A.E» η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 80,00% του εταιρικού κεφαλαίου της συνολικού 
ποσού 500.000 ευρώ. Συµπεριλαµβάνεται µε την ολική µέθοδο στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου «Βογιατζόγλου Systems A.E» για το έτος 2017. 6. Ο φορολογικός έλεγχος για τη 
χρήση 2017 διενεργείται ήδη από τους νόµιµους ελεγκτές της Εταιρείας (TMS Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,Α.Μ. ΣΟΕΛ 166) και δεν αναµένεται να επιφέρει σηµαντική 
διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωµατωθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Αναλυτικές Πληροφορίες στην σηµείωση 4 της Ετήσιας Έκθεσης 2017. 7. Η Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των Μέτοχων της BETA WOOD A.E.B.E της 14ης Μαρτίου 2017 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300 χιλ. €) µε την καταβολή µετρητών 
και την συνακόλουθη έκδοση 300.000 νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης, µε την αυτή τιµή διάθεσης, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών 
µετόχων της Εταιρείας. Στην ως άνω αύξηση η µητρική εταιρεία «BΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.» κάλυψε 266.000 εκ των συνολικά 300.000 νέων µετοχών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της στο 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε ποσοστό 80,00%.8. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 2017 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 24η Απριλίου 2018. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. &  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
Α∆Τ  ΑΒ 55700 

Ο Λογιστής & Mέλος του ∆.Σ.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡ. ΤΣΕΠΕΡΗΣ
Α∆Τ Ξ 199068
ΑΡ.Μ.ΟΕΕ:9996003961

Μέλος του ∆.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡ. ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ
Α∆Τ  ΑΑ 025782


