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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

«BETA CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «BETA CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

οικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών 

αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και 

τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της 

εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 

εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 

ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονομική θέση της Εταιρείας «BETA CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και 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. 

Άλλο Θέμα 

Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «BETA CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» για τη χρήση που έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2011 είχαν ελεγχθεί 

από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την 29
η
 Μαρτίου 2012 επί των 

οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του 

Κ.Ν.2190/1920. 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 

 
TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Λουκιανού 6, 10675 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Εμμανουήλ Πετράκης   

Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ “BETA CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ” 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01.01.2012 ΕΩΣ 31.12.2012 
 

Κύριοι Μέτοχοι,  

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

µας κατά την 8η  διαχειριστική χρήση (01.01.2012 – 31.12.2012) . 

Με την παρούσα σας παρουσιάζουµε και υποβάλλουµε προς έγκριση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 

εταιρείας για την όγδοη χρήση 2012, αποτελούµενες από την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ,την Κατάσταση 

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

της χρήσεως καθώς και τις αναλύσεις αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  (∆.Π.Χ.Α.) που έχουν εκπονηθεί µε την σύµφωνη γνώµη του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

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

κατάσταση της εταιρείας και για την σύνταξη τους ετηρήθη η ισχύουσα νοµοθεσία και οι κείµενες διατάξεις 

του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει, και διαµορφώθηκε µε τα άρθρα 134 -143 για την εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.). 
 

Α) ΓΕΝΙΚΑ 

Η Beta Contract A.E. ακολουθώντας την τεράστια πτώση που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα στον κατασκευαστικό τοµέα και στην έλλειψη επενδύσεων γενικότερα παρουσίασε και εκείνη πτώση 

στον κύκλο εργασιών της τάξεως του 54,69% και αντίστοιχα εµφάνισε ζηµίες ύψους 9 χιλ. Ευρώ. Η εταιρεία 

εξακολουθεί να δραστηριοποιείται ως κατασκευαστική εταιρεία κυρίως στον χώρο των φαρµακείων, 

προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστική και να εξασφαλίσει τις κατασκευαστικές  εργασίες των φαρµακείων 

όπου η µητρική εταιρεία Βογιατζόγλου Systems A.E. προµηθεύει τον επαγγελµατικό εξοπλισµό τους. Όπως 

είναι ήδη γνωστό για την χρήση του 2012 οι επενδύσεις επαγγελµατιών σε ανάπτυξη/ανακαίνιση φαρµακείων 

ήταν µικρή λόγω των προαναφερθέντων προβληµάτων. 

Η χρονική συγκυρία που διανύουµε είναι εξαιρετικά κρίσιµη. Οποιαδήποτε οικονοµική πρόβλεψη επιχειρείται 

ενέχει µεγάλη πιθανότητα αστοχίας. Ως εκ τούτου η ∆ιοίκηση του Οµίλου θα κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση 

που κινήθηκε και το 2012, στο να διασφαλίζει την βιωσιµότητα της επιχείρησης συµπιέζοντας περαιτέρω το 

λειτουργικό της κόστος και εξορθολογίζοντας όλες τις επιµέρους διαδικασίες που ακολουθεί. 

Παράλληλα αφενός θα είναι σε κατάσταση ετοιµότητας για να εκµεταλλευτεί πιθανά κενά που θα 

δηµιουργηθούν στην αγορά από αδυναµίες του ανταγωνισµού και αφετέρου θα προσπαθήσει να 

ισχυροποιήσει την παρουσία της στις γειτονικές χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται και διαφαίνεται ότι εκεί 

υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη. 

Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρείας για την χρήση του 2012 ανήλθε στα 404 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας 

µείωση κατά 54,69% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2011 (893 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν 

στις 53 χιλ. Ευρώ µειωµένα κατά 56,30% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2011 (121 χιλ. Ευρώ). Τα 
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Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων εµφάνισαν 

ζηµίες ύψους 6 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 87 χιλ. Ευρώ την χρήση 2011). Τα Αποτελέσµατα προ φόρων 

εµφάνισαν ζηµίες ύψους 9 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 86 χιλ. Ευρώ την προηγούµενη χρήση 2011, τα 

αποτελέσµατα µετά από φόρους εµφάνισαν ζηµίες ύψους 9 χιλ. Ευρώ  έναντι κερδών ύψους 66 χιλ. Ευρώ 

της προηγούµενης χρήσης. 

Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 188 χιλ. Ευρώ έναντι 197 χιλ. Ευρώ της προηγούµενης 

χρήσης 2011.  

 
Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα βασικά στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και οι λογιστικές αρχές που 

εφαρµόζει η εταιρεία περιγράφονται αναλυτικά στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων που 

αποτελούν και αναπόσπαστο µέρος αυτών. Επισηµαίνεται ότι επειδή η εταιρεία είναι θυγατρική κατά 99% της 

εισηγµένης στο Χ.Α. εταιρείας ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε συνέταξε τις οικονοµικές καταστάσεις 

σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.  

Κατόπιν τούτων η Εταιρεία παρουσιάζεται ως ακολούθως : 

1) Η εταιρεία  απασχολούσε ένα άτοµο ως προσωπικό κατά την χρήση του 2012. 

2)Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 128 χιλ. Ευρώ που αφορά σε 

απαιτήσεις από πελάτες ύψους 71 χιλ. Ευρώ, επιταγές εισπρακτέες ύψους 39 χιλ. Ευρώ, χρεώστες διάφοροι 

ποσό ύψους 9 χιλ. Ευρώ, πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες ποσού ύψους (7) χιλ. Ευρώ, προκαταβολές 

φόρων ύψους 15 χιλ.  Ευρώ. 

3)Τα Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα  ανέρχονται στο ποσό των 135 χιλ.  Ευρώ εκ των οποίων 1 χιλ. Ευρώ  βρίσκονται 

στο Ταµείο και οι 134 χιλ.  Ευρώ  στις Τράπεζες σε λογαριασµούς  Όψεως και Προθεσµίας. 

4)Στο Παθητικό τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας (Μετοχικό Κεφάλαιο, Αποθεµατικά Κεφάλαια και 

Αποτελέσµατα εις νέον) ανέρχονται στο ποσό των 188 χιλ. Ευρώ τα οποία αναλύονται σε Μετοχικό Κεφάλαιο 

ύψους 90 χιλ. Ευρώ, Αποτελέσµατα εις νέον ύψους 90 χιλ. Ευρώ και Αποθεµατικά ύψους 8 χιλ.  Ευρώ.  

5)Οι Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις αναφέρονται στις νόµιµες υποχρεώσεις που ανταποκρίνονται στις 

οικονοµικές και συναλλακτικές δραστηριότητες της Εταιρείας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 91 χιλ. 

Ευρώ. Το ποσό αυτό αναλύεται περαιτέρω σε υποχρεώσεις της Εταιρείας απέναντι σε προµηθευτές ύψους 

42 χιλ. Eυρώ, προκαταβολές πελατών ύψους 33 χιλ. Eυρώ και επιταγές πληρωτέες ύψους 5 χιλ.  Eυρώ και 

παρακρατούµενοι φόροι πληρωτέοι ποσό ύψους 4 χιλ. Ευρώ, πιστωτές διάφοροι 4 χιλ. Ευρώ και 

υποχρεώσεις προς ταµεία κοινωνικών ασφαλίσεων πόσο ύψους  2 χιλ. Ευρώ. 

6)Το γενικό σύνολο του  Ενεργητικού  ανήλθε στο ποσό των 278 χιλ. Ευρώ. 

7)Τα Ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν σε 404 χιλ. Ευρώ που προέρχονται από την δραστηριότητα της εταιρείας 

ως κατασκευαστική εταιρεία.  

 

Γ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Η κατάσταση συνολικών εσόδων εµφανίζει πίστωση 53 χιλ. Ευρώ που είναι το µικτό κέρδος και στην χρέωση 

οι εκπιπτόµενες δαπάνες χρήσης ανέρχονται στις 61 χιλ. Ευρώ και αφορούν σε έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

ύψους 51 χιλ. Ευρώ και 11 χιλ. Ευρώ έξοδα λειτουργίας διάθεσης . 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων εµφάνισαν ζηµίες ύψους 9 χιλ. Eυρώ. 
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 ∆) ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 

Από τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα και αφορούν στην χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012 προκύπτει ότι τα καθαρά αποτελέσµατα της 

εταιρείας µετά φόρων (κέρδη) ανέρχονται στο ποσό των 90 χιλ. Ευρώ. 

Το ποσό αυτό αναλύεται σε αποτελέσµατα χρήσεως (ζηµίες) µετά από φόρους ύψους 9 χιλ. Ευρώ και  

υπόλοιπο κερδών προηγουµένων χρήσεων σε 99 χιλ. Ευρώ. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ  κος Νικόλαος Βογιατζόγλου θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων 

την µεταφορά των ζηµιών της χρήσης στα αποτελέσµατα (κέρδη) ως εξής :  

 

Μετά ταύτα ο Πρόεδρος πρότεινε την διανοµή των καθαρών κερδών ως εξής:  

• Υπόλοιπο εις Νέον                             90 χιλ. Ευρώ 

• ΣΥΝΟΛΟ                          90 χιλ. Ευρώ 

 

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

 

1. Να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 8ης εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012. 

2. Να απαλλάξετε εµάς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 01.01.2012– 

31.12.2012, σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό. 

3. Να διορίσετε τακτικό και  αναπληρωµατικό ορκωτό ελεγκτή για την χρήση 2012.    

 
Μεταµόρφωση, 26.03.2012 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Νικόλαος ∆. Βογιατζόγλου  
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01.01.2012 01.01.2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

 
Σηµείωση 

31.12.2012 31.12.2011 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)    

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις ) 2 404 893 

Μείον: Κόστος πωληθέντων   (352) (772) 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης  53 121 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 2 - 1 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3 (51) (16) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3 (11) (19) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  (9) 87 

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας  - 1 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων  (9) 86 

Φόρος εισοδήµατος 4 - (20) 

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως   (9) 66 

Κατανεµόµενα σε:    

Ιδιοκτήτες  µητρικής  (9) 66 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  - - 

  (9) 66 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους   - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (9) 66 

Κατανεµόµενα σε:    

Ιδιοκτήτες  µητρικής  (9) 66 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  - - 

  (9) 66 

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 5 (0,2990) 2,2093 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 

 
(6) 87 

 

 

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Σηµειώσεις 31.12.2012 31.12.2011 

(Ποσά σε 000 Ευρώ )    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 13 15 - 

Επενδύσεις σε ακίνητα   - - 

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία  - - 

Συµµετοχές σε Εταιρείες του Οµίλου  - - 

Αναβαλλόµενοι φόροι Ενεργητικού   - - 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  - - 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων  15 - 

    

    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέµατα  - - 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6 128 386 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7 135 118 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων  263 503 

Σύνολο Ενεργητικού  278 504 

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετόχων της µητρικής:    

Μετοχικό κεφάλαιο 8 90 90 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  - - 

Αποθεµατικά  9 8 5 

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον 10 90 102 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Iδιοκτητών Μητρικής  188 197 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  188 197 
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 

(Ποσά σε 000 Ευρώ )  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σηµειώσεις 31.12.2012 31.12.2011 

    

∆άνεια  - - 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  - - 

Προβλέψεις /Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  - - 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  - - 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 87 263 

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 4 4 44 

∆άνεια  - - 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  91 307 

Σύνολα Υποχρεώσεων   91 307 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  278 504 
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ ) 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
Αποθεµατικά 

 
Αποτελέσµατα εις 

νέον 

 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 01/01/2011 90 3 38 130 

Καθαρά κέρδη περιόδου 01/01 - 31/12/2011 - - 66 66 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - 2 (2) - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - 2 64 66 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Περιόδου 31/12/2011 90 5 102 197 

     

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 01/01/2012 90 5 102 197 

Καθαρά κέρδη περιόδου 01/01 - 31/12/2012 - - (9) (9) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - 3 (3) - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - 3 (12) (9) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Περιόδου 31/12/2012 90 8 90 188 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έµµεση µέθοδος          
(Ποσά σε Ευρώ ) 

1.1-
31.12.2012 

1.1-
31.12.2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων (9) 86 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 2 - 

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων - - 

Προβλέψεις - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 

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

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα - 1 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων - - 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 258 (301) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (176) 199 

Μείον: -  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα - (1) 

Καταβεβληµένοι φόροι (41) (2) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 34 (18) 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - - 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  περιουσιακών στοιχείων (17) - 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων                                                                                                            - - 

Τόκοι  Εισπραχθέντες                                                                                                                                                                 - - 

Μερίσµατα Εισπραχθέντα - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (17) - 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - - 

Εξοφλήσεις δανείων - - 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) - - 

Mερίσµατα Πληρωθέντα - - 

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

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης  (α) + (β) + (γ) 17 (18) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης  118 135 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης  135 118 
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Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  
 

Η Beta Contract A.E. είναι µια επιχείρηση που ιδρύθηκε βάσει των νόµων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και 

είναι θυγατρική της Βογιατζόγλου Systems A.E της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών. 

Η Beta Contract Α.Ε ιδρύθηκε το 2004 (Φ.Ε.Κ 2008/10.3.2004) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιριών της Περιφέρειας Αττικής, Γενική ∆/νση Ανάπτυξης, Τµήµα & Εµπορίου Τουρισµού (Αρ. 

Μ.Α.Ε  56327/1AT/B/04/0120). H εταιρεία έχει απογραφεί στην Υπηρεσία Γενικού Εµπορικού Μητρώου του 

Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών και έχει λάβει Αρ. ΓΕΜΗ : 13666417000 . Έδρα της είναι 

ο ∆ήµος Mεταµόρφωσης , 12ο χλµ  Ε.Ο. Αθηνών – Λαµίας.  

 

Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέχθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2012, αποτελείται από τους: 

• Νικόλαο Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

• Ανδρέα Τσέπερη, Μέλος 

• Νίνα Βογιατζόγλου, Μέλος  

Οι κυριότερες επιχειρηµατικές της δραστηριότητες είναι: 

Η µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή  και εκτέλεση  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  πάσης  φύσεως και µορφής 

τεχνικών έργων προκειµένου να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωµένο έργο όσον αφορά την 

διαµόρφωση χώρων καταστηµάτων ή την ανακαίνιση τους καθώς και η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, 

µεταφοράς, διανοµής και τυποποίησης εµπορευµάτων. Η εταιρεία κατά την χρήση του 2012  απασχολούσε 

ένα άτοµο προσωπικό και ταυτόχρονα υλοποιεί τον σκοπό της µε συνεργασίες µε τρίτα πρόσωπα αλλά και 

µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής που παρέχουν αντίστοιχες αναγκαίες υπηρεσίες. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Beta Contract A.E. περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης 

στις ενοποιηµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 2012 της Βογιατζόγλου Systems A.E. η οποία συµµετέχει 

κατά 99% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας. 

 

Β. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρµόσει η εταιρεία Beta Contract A.E µέλος του Οµίλου 

Βογιατζόγλου Systems A.E κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων περιγράφονται 

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

 

Β.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από 

την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού, όπως τα ακίνητα, που έγινε σε εύλογες αξίες 

καθώς και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα , όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 
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καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων 

(I.F.R.I.C.) της IASB .  

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη 

διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που 

επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 

ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα 

αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης. Παρά το γεγονός ότι 

αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες 

συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 

υπολογισµούς.  

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία των οικονοµικών πληροφοριών είναι 

συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 µε εξαίρεση την υιοθέτηση των 

νέων προτύπων και διερµηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική 

για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν 1η Ιανουαρίου 2012. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή 

τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες κατά την 1η Ιανουαρίου 2012: 

∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση) – Μεταφορές 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών  στοιχείων. Η τροποποίηση αυτή απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις 

για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν µεταφερθεί αλλά δεν έχουν αποαναγωριστεί, ώστε οι 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να κατανοήσουν τη σχέση των περιουσιακών αυτών στοιχείων µε τις 

συνδεόµενες τους υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε τη 

συνεχιζόµενη εµπλοκή στα αποαναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία έτσι ώστε να µπορούν οι χρήστες να 

αξιολογήσουν τη φύση της συνεχιζόµενης εµπλοκής καθώς και το κίνδυνο που συνδέεται µε αυτή. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος (Τροποποίηση) - Αναβαλλόµενος Φόρος: Η τροποποίηση διευκρινίζει τον 

καθορισµό του αναβαλλόµενου φόρου επί των επενδυτικών ακινήτων που επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Η 

τροποποίηση εισάγει την αναιρέσιµη υπόθεση ότι ο αναβαλλόµενος φόρος επί των επενδυτικών ακινήτων, τα 

οποία επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο εύλογης αξίας βάσει του ∆ΛΠ 40, πρέπει να καθορίζεται 

στη βάση του ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας τους θα πραγµατοποιηθεί µέσω της πώλησής τους. 

Επιπρόσθετα, εισάγει την απαίτηση υπολογισµού αναβαλλόµενου φόρου επί των µη αποσβέσιµων 

περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο αναπροσαρµογής βάσει ∆ΛΠ 

16, πάντα στη βάση ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί µέσω της πώλησής τους. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων  

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2012)Η τροποποίηση αυτή απαιτεί οι οντότητες να 
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διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, βάσει του αν 

αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013) Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην 

αναγνώριση και στην επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των 

παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις 

γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην 

αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 

περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου για τις συντάξεις, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό 

των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη 

διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και λοιπών µακροπρόθεσµων παροχών.  

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2015) Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ για την 

αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου σκοπεύει να επεκτείνει 

το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 

αντιστάθµισης. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2013) Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου : Εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η διερµηνεία αυτή εφαρµόζεται 

για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγµατοποιούνται κατά την διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη 

διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου (δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγή). Η διερµηνεία 

αναφέρεται στη λογιστική απεικόνιση της ωφέλειας από τη δραστηριότητα αποκάλυψης.  

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την 

τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή 

επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. 

Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής 

του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης. Η τροποποίηση δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Οµάδα προτύπων σχετικά µε την ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013). Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα 

πρότυπα σχετικά µε την ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 

(Τροποποίηση) και ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Η πρόωρη εφαρµογή τους επιτρέπεται µόνο εάν ταυτόχρονα 

εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές  Καταστάσεις:  Το 

νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. 

Για τις εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

ηµεροµηνία εφαρµογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 νοποιηµένες 

και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις που σχετίζεται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, 

αναφέρεται σε θέµατα που αναπτύσσονται στη ∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές Οντότητες Ειδικού 

Σκοπού. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες, 

συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται από το 

∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου να καθορίσει ποιες οντότητες 

ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη µητρική, συγκρινόµενες µε τις απαιτήσεις 

που βρίσκονταν στο ∆ΛΠ 27.  

∆ΠΧΑ 11 «Κοινές ∆ιευθετήσεις» Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: οι από κοινού ελεγχόµενες 

δραστηριότητες και οι κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 

συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 

Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες θα εφαρµόζουν 

παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού 

ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Tο πρότυπο παρέχει επίσης 

διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού 

έλεγχος.  

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε Άλλες Οικονοµικές Οντότητες»Tο ∆ΠXΑ 12 απαιτεί οι 

οικονοµικές οντότητες να γνωστοποιούν πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και 

υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη 

φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής 

οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες.  

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από 
κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες 

µετάβασης». H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά 

µε τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης 

στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας 

περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε 

συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structuredentities) δεν απαιτείται.  

∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση): Το πρότυπο αυτό 

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1Ιανουαρίου 2013. Για τις εταιρείες 

που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηµεροµηνία 
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εφαρµογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 11 Από κοινού συµφωνίες και 

∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις µετονοµάστηκε σε ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και 

περιγράφει την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν των 

επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις.  

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε 

τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει 

έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των 

λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά.  

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός 

συντήρησης ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των 

ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο.  

∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος 

που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα 

έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του τοµέα στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική 

αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς».  

 

Β. 2. Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Beta Contract A.E. ενέκρινε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για την 

χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012, στις 26 Μαρτίου 2013. 

 

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 Contract A.E. δραστηριοποιείται µε το ίδιο αντικείµενο εργασιών στην εγχώρια αγορά (Ελλάδα) και για 

τον λόγο αυτό περιλαµβάνει ένα µόνο λειτουργικό  τοµέα. 

Γ.2. Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της  εταιρείας καταχωρούνται στο νόµισµα του πρωτεύοντος 

οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  

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

νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.  

Γ.3. Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από 
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την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των 

νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία 

ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.    

Γ.4. Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. 

Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η 

διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης 

καταχωρείται ως έξοδο στα Αποτελέσµατα.  

Γ.5. Ταµειακά διαθέσιµα & Ισοδύναµα Στοιχεία 

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

Γ.6. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα 

ίδια κεφάλαια. 

Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε 

µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως ότου οι 

ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν.  

Γ.7. Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος   

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 

τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την 

αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η 

οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο 

αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που υπάρχει γνώση κατά την 

ηµεροµηνία ισολογισµού, ότι θα ισχύουν κατά τη στιγµή που θα αναστραφούν οι προσωρινές διαφορές.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.  
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις δύναται να συµψηφίζονται µόνο σε 

περίπτωση που αφορούν σε κοινή φορολογική αρχή και υπάρχει το δικαίωµα συµψηφισµού αυτών.  

Γ.8. Φορολογία 

Η φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και τους φορολογικούς 

συντελεστές που ισχύουν στην χώρα  όπου διεξάγονται οι εργασίες της εταιρείας  και καταχωρείται ως έξοδο 

στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήµατα.  

Γ.9. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  

 Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:  

- Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

- Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε την υπογραφή των ιδιωτικών Συµφωνητικών οπότε 

καθίσταται και απαιτητά. Τα λοιπά έσοδα την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών 

- Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού 

επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο 

ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών 

προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο 

επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

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

Γ.10. Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 

ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη 

της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 

ελάχιστων µισθωµάτων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 

ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  

Γ.11. ∆ιάθεση Κερδών και ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διάθεση των κερδών χρήσεως καθώς και η αναγνώριση της υποχρέωσης διανοµής µερίσµατος 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις εφόσον ληφθεί η τελική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων.  
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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 στην Ελλάδα  και συνεπώς όλες  οι  συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται  σε 

Ευρώ κατά συνέπεια δεν διατρέχει συναλλαγµατικό κίνδυνο.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος  

Η εταιρεία  έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Από την ∆ιοίκηση της εταιρείας  

ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων.  Τα 

πιστωτικά όρια παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και επανακαθορίζονται .    

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

H 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 .  

(δ) Κίνδυνος επιτοκίων  

Η εταιρεία  εκτίθεται σε κινδύνους ταµειακών ροών που λόγω µιας ενδεχόµενης µελλοντικής µεταβολής των 

κυµαινόµενων επιτοκίων να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταµειακές εκροές ή / και εκροές που 

συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία ή / και υποχρεώσεις της εταιρείας . 

 
(ε) Προµηθευτές  

Η εταιρεία έχει συνάψει συµφωνίες µε προµηθευτές και φροντίζει όπου είναι εφικτό να µην υπάρχει 

σηµαντική εξάρτηση από τους προµηθευτές, έτσι ώστε κανένας προµηθευτής να µην προµηθεύει υλικά σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 15% των συνολικών αγορών της εταιρείας. 

Ε. Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης   

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου, είτε να επιλέξει τις 

καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση µε την µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν 
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λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα 

τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην 

προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης της εταιρείας  σε σχέση µε το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών 

ή γεγονότων. 

Οι βασικές  λογιστικές εκτιµήσεις που γίνονται από την ∆ιοίκηση προκειµένου να εφαρµοστούν οι λογιστικές 

πολιτικές  περιλαµβάνουν τα εξής : 

α) Εύλογες αξίες των ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων στοιχείων , τις ωφέλιµες ζωές αυτών και τις 

υπολειµµατικές αξίες τους . 

β) Εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων  

γ) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 

δ) Πρόβλεψη επισφαλών και ένδικων απαιτήσεων και υποχρεώσεων . 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις 

φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους 

πρόσθετους φόρους που πιθανόν να επιβληθούν σε φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των 

φόρων εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις 

οικονοµικές καταστάσεις αλλά εκτιµάται ότι τυχόν απόκλιση δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Λειτουργικοί τοµείς 
 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η Εταιρεία δραστηριοποιείται µόνο στην Ελλάδα µε το ίδιο αντικείµενο 

εργασιών. Τα αποτελέσµατα του τοµέα  έχουν ως εξής: 

 

01.01.2012 01.01.2011 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

31.12.2012 31.12.2011 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)   

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις ) 404 893 

Μείον: Κόστος πωληθέντων  (352) (772) 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης 53 121 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης - 1 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (51) (16) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (11) (19) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων (9) 87 

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας - 1 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (9) 86 

Φόρος εισοδήµατος - (20) 

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως  (9) 66 

Κατανεµόµενα σε:   

Ιδιοκτήτες  µητρικής (9) 66 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - 

 (9) 66 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (9) 66 

Κατανεµόµενα σε:   

Ιδιοκτήτες  µητρικής (9) 66 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - 

 (9) 66 

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) (0,2990) 2,2093 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (6) 87 
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2. Πωλήσεις – Λοιπά Έσοδα 
 
Οι πωλήσεις  αναλύονται ως κάτωθι: 

 (Ποσά σε 000 Ευρώ) 2012 2011 

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών 404 893 

Σύνολο 404 893 

 
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως κάτωθι: 
 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2012 2011 

Ενοίκια Ακινήτων  - - 

Λοιπά Έσοδα - 1 

Σύνολο - 1 

 

3. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας - Λειτουργίας ∆ιαθέσεως & Άλλα Γενικά Έξοδα 

Tα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 01.01- 31.12.2012 01.01- 31.12.2011 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 32 - 

Αµοιβές Τρίτων 19 17 

Λοιπές Παροχές Τρίτων - 8 

Λειτουργικές µισθώσεις  1 1 

Ασφάλιστρα 1 - 

Επισκευές & Συντηρήσεις - - 

Φόροι - Τέλη - - 

Συνδροµές - 1 

∆ωρεές – επιχορηγήσεις - - 

Έξοδα Μεταφορών 1 - 

∆ιάφορα έξοδα - 1 

Έξοδα δηµοσιεύσεων 2 3 

Αποσβέσεις 2 - 

Προβλέψεις 2 5 

Σύνολο 61 35 
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4. Φόροι 

Για την χρήση του 2012 ο φορολογικός συντελεστής διαµορφώθηκε σε 20% όσο ήταν και στην χρήση 2011. 

Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό Νόµο 4110 (23/1/2013) αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών 

προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα από 20% σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2013 και µετά. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 (παρ.47) και το ∆ΛΠ 10 (παρ.22) η αλλαγή του 

φορολογικού συντελεστή που πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του 2013 αποτελεί «µη διορθωτικό γεγονός» και 

ως εκ τούτου ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίστηκαν µε τον ισχύοντα κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 2012 φορολογικό συντελεστή 20%. 

Από την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 

που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό 

γραφείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να 

λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, 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 εντός δέκα 

ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από τη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της 

τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει 

να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της 

«Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. Σε συνέχεια του φορολογικού ελέγχου 

για την χρήση 2011, που διενεργήθηκε από τον νόµιµο ελεγκτή της Εταιρείας (Delta Ανώνυµη Εταιρεία 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,Α.Μ. ΣΟΕΛ 153)  σύµφωνα µε το αρ. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, εξεδόθη 

φορολογικό  πιστοποιητικό µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη την 8η Ιουνίου 2012. Σε συνέχεια του 

φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2011, που διενεργήθηκε από τον νόµιµο ελεγκτή της Εταιρείας (Delta 

Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,Α.Μ. ΣΟΕΛ 153)  σύµφωνα µε το αρ. 82 παρ. 5 ν. 

2238/1994, εξεδόθη φορολογικό  πιστοποιητικό µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη την 8η Ιουνίου 2012. 

Για την εταιρεία Beta Contract A.E. ως µέλος του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems  ο φορολογικός έλεγχος για 

τη χρήση 2012 ήδη διενεργείται από τους νόµιµους ελεγκτές τους. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού 

ελέγχου, η ∆ιοίκηση της εταιρείας  δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν 

από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Σε έναν µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να επιβληθούν 

πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα στην εταιρεία. Η διοίκηση εκτιµά ότι τα ποσά αυτά θα είναι επουσιώδης 

σηµασίας και για τον λόγο αυτό δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους 

Οι φόροι  που απεικονίζονται στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2012 31.12.2011 

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος: - 20 

Πλέον   

Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων - 20 
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Λοιποί Φόροι Πληρωτέοι   (Ποσά σε 000 Ευρώ)   31.12.2012 31.12.2011 

Φ.Π.Α - 8 

Φόροι – Τέλη Αµοιβών 1 - 

Φόροι – Τέλη Αµοιβών Τρίτων 2 8 

Φόρος Εισοδήµατος - 24 

Λοιποί Φόροι – Τέλη - 3 

Σύνολο φόρων που απεικονίζεται στον Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 
 

4 44 

 

5. 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 2012 και 2011 είναι 30.000  µετοχές. 

  

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2012 2011 

Καθαρά κέρδη  (9) 66 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 30.000 30.000 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε €) (0,2990) 2,2093 

 

6. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2012 31.12.2011 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες 71 320 

Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις  (7) (5) 

Επιταγές Εισπρακτέες - Μεταχρονολογηµένες 39 49 

Xρεώστες διάφοροι 9 4 

Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού - 3 

Προκαταβολές Φόρων 15 15 

Υπόλοιπο 128 386 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού.  



BETA CONTRACT AE 
Οικονοµικές Καταστάσεις 

 Της  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012      

26 

7. Ταµειακά  ∆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) 2012 2011 

Ταµείο 1 1 

Καταθέσεις σε τράπεζες 134 117 

Σύνολο 135 118 

 

8. Μετοχικό Κεφάλαιο  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 30.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας  

3,00 Ευρώ εκάστη. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν διαφοροποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από 

1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων. Η εταιρική σύνθεση της 

Εταιρίας την 31.12. 2012 έως και σήµερα έχει ως εξής: 

 
 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ  
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

 
ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.  
29.700 

 
89 

 
99% 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 300 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 30.000 90 100% 

9. Αποθεµατικά 
 

Τα αποθεµατικά της εταιρείας απαρτίζονται  µόνο από το τακτικό αποθεµατικό. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού αποθεµατικού» - µε 

την κατ' έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5 % των ετήσιων, µετά από φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική 

µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» 

διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας µπορεί, όµως, να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. 

Τα αποθεµατικά της εταιρείας αναλύονται  ως κάτωθι : 
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(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
 

         Τακτικό  
    Αποθεµατικό 

   Έκτακτα  
Αποθεµατικά 

    Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2012                              5                   -        5 

Κινήσεις κατά τη ∆ιάρκεια της Χρήσης                    3 -          3 

Υπόλοιπο την 31.12.2012                              8 - 8 

10. Κέρδη / Ζηµιές εις νέο        

(Ποσά σε Ευρώ) 2012 2011 

Kέρδη εις νέο 90 102 

Kέρδη εις νέο 90 102 

 

11. Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις  

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

αναλύονται ως ακολούθως: 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2012 31.12.2011 

Προµηθευτές Εσωτερικού 42 130 

Επιταγές πληρωτέες 5 92 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεωσεις προς τον Όµιλο - - 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 4 1 

Koινωνικές Ασφαλίσεις  2 - 

Λοιποί µεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού - 11 

Προκαταβολές Πελατών 33 29 

Υπόλοιπο 87 263 

12. Συναλλαγές Συνδεδεµένων Μερών  
   (Ποσά σε Ευρώ)              
       

                                          ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Beta Contract A.E. σε Βογιατζόγλου Systems ΑΕ 

                                                                                      - 
                                        ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 Beta Contract A.E. από Βογιατζόγλου Systems ΑΕ 

                                                                                      - 
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13. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  

 

 
 Κτίρια Μηχανήµατα Μεταφορικά 

Μέσα 
Λοιπός 

Εξοπλισµός Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2012 - - - - - 

Προσθήκες χρήσης 2012 - - 17 - 17 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  - - 17 - 17 

Υπόλοιπο την 31.12.2012 - - 17 - 17 

      

Σωρευµένες Αποσβέσεις      

Υπόλοιπο την 01.01.2012 - - - - - 

Προσθήκες χρήσης 2012 - - (2) - (2) 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  - - (2) - (2) 

Υπόλοιπο την 31.12.2012 - - (2) - (2) 

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2011 - - - - - 

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2012 - - 15 - 15 

14. 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. 

 
15. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31 
∆εκεµβρίου 2012 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς . 

Μεταµόρφωση, 26 Μαρτίου 2013 
 

         
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                                                                    Ο Λογιστής  & Μέλος του ∆.Σ. 
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                              
Νικόλαος  ∆αµ. Βογιατζόγλου                                                     Ανδρέας  Γεωρ. Τσέπερης  
Α∆Τ : ΑΒ 557000                                                                           Α∆Τ : Ξ 199068                   

         ΑΡ.Μ.ΟΕΕ: 9996003961                            
 
 






