
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 14.477 14.878 12.727 12.902
Επενδύσεις σε Ακίνητα 5.072 5.072 5.148 5.148
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 71 99 58 81
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 498 432 2.345 2.254
Αποθέµατα 6.287 6.251 5.232 4.988
Απαιτήσεις από πελάτες 8.388 9.257 7.212 8.441
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.459 7.756 6.071 8.099
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 41.252 43.745 38.792 41.914

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 3.795 3.795 3.795 3.795
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 21.239 22.840 20.169 21.807
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 25.034 26.635 23.964 25.602
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 16 20 - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) +(β) 25.050 26.655 23.964 25.602
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 469 1.406 469 1.406
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.468 1.320 1.330 1.181
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 7.938 8.938 7.938 8.938
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.328 5.427 5.091 4.788
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 16.202 17.090 14.827 16.313
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (γ) + (δ) 41.252 43.745 38.792 41.914

ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ ΚΚΑΑΙΙ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΟΟΥΥ ΑΑΠΠΟΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ 22001111 ΕΕΩΩΣΣ 3300 ΣΣΕΕΠΠΤΤΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ 22001111
(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική  ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E . Συνιστούµε
εποµένως  στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη,  όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η
έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-30.09.2011 1.1-30.09.2010 1.7-30.09.2011 1.7-30.09.2010 1.1-30.09.2011 1.1-30.09.2010 1.7-30.09.2011 1.7-30.09.2010

Κύκλος εργασιών 18.756 23.615 6.861 7.689 15.099 18.963 5.514 6.820
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 6.563 8.416 2.531 2.817 5.168 6.935 2.022 2.467
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων (528) 1.335 567 619 (720) 1.250 490 661
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 10 970 407 476 (173) 933 332 537
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (143) 549 307 341 (231) 551 266 411
- Ιδιοκτήτες Μητρικής (143) 549 307 341 (231) 551 266 411
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 1 - - - - - - -
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) (1.462) (27) (80) 48 (1.407) - - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (1.605) 522 227 389 (1.637) 551 266 411
- Ιδιοκτήτες Μητρικής (1.601) 522 228 389 (1.637) 551 266 411
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (4) - - - - - - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ) (0,0226) 0,0867 0,0485 0,0539 (0,0365) 0,0871 0,0421 0,0649
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 43 2.072 756 845 (391) 1.729 601 816

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-30.09.2011 1.1-30.09.2010 1.1-30.09.2011 1.1-30.09.2010

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες ) 10 970 (173) 933 
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες ) - - - -
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 571 736 328 479 
Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων - - - -
Προβλέψεις 104 332 48 264 
Συναλλαγµατικές διαφορές (13) (6) - -
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (26) (14) (12) (22)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 468 378 457 325 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (87) (886) (244) (712)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.727 (1.218) 3.594 (610)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.127 238 523 107 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (510) (440) (498) (386)
Καταβεβληµένοι φόροι (310) (243) (210) (209)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.062 (152) 3.813 170 
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 3 - (7) -
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (172) (288) (130) (241)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 18 216 3 104 
Τόκοι εισπραχθέντες 16 13 9 8 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (136) (59) (125) (129)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (23) - (15) -
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου (1.392) - (1.392) -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.000 8.500 7.000 7.200 
Εξοφλήσεις δανείων (8.938) (6.838) (8.938) (6.238)
Μερίσµατα πληρωθέντα - (1.365) - (1.365)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (3.352) 298 (3.344) (402)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου  (α) + (β) + (γ) 574 87 344 (361)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 991 1.081 713 720 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.565 1.168 1.057 359 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ : Έµµεση µέθοδος  (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  &  ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Α∆Τ  ΑΒ 557000

Ο Οικονοµικός & ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής & Μέλος του ∆.Σ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡ. ΤΣΕΠΕΡΗΣ

Α∆Τ Ξ 199068   ΑΡ.Μ.ΟΕΕ:9996003961

Ο  Προϊστάµενος Λογιστηρίου
ΗΛΙΑΣ Ι.  ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ

Α∆Τ Ν 031973  ΑΡ.Μ. ΟΕΕ: 9996045624 

Μεταµόρφωση 28 Νοεµβρίου 2011

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30.09.2011 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 26.655 27.744 25.602 26.680
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (1.605) 522 (1.637) 551
∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα - (1.518) - (1.518)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα) 25.050 26.748 23.964 25.713

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : http: // www.voyatzoglou.gr 
Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο των Οικονοµικών Καταστάσεων : 28 Νοεµβρίου 2011
Νόµιµος Ελεγκτής : Καραχρήστου Νίκη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 31011
Ελεγκτική Εταιρεία : Delta Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,Α.Μ. ΣΟΕΛ 153
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : ∆εν απαιτείται

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  Μ . Α . Ε .  2 7 1 2 2 / 0 6 / B / 9 2 / 1 0 4

Ε ∆ Ρ Α :  1 2 ο Χ Λ Μ  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Ο ∆ Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν - Λ Α Μ Ι Α Σ ,  1 4 4 5 1  Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής της µητρικής εταιρείας στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, τις διευθύνσεις τους καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 30.09.2011 παρατίθενται

αναλυτικά στη Σηµείωση 7 των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων.
2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 30.09.2011 είναι ίδιες µε αυτές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2010.
3. Τα εµπράγµατα βάρη του Οµίλου αφορούν προσηµείωση ύψους 8.500 χιλ. Ευρώ επί του ακινήτου της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας για εξασφάλιση σύµβασης µακροπρόθεσµου δανείου ύψους 7.500 χιλ Ευρώ. Η Eταιρεία έχει εγγυηθεί σε Τράπεζες υπέρ

της θυγατρικής της Organizer Stores ΑΕΕ για εξασφάλιση βραχυπρόθεσµου δανείου ύψους έως 1.500 χιλ. Ευρώ. 
4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30.09.2011 ήταν για την Εταιρεία 115 άτοµα και για τον Όµιλο 144 άτοµα έναντι της προηγούµενης αντίστοιχης περιόδου στην οποία ήταν για την Εταιρεία 123 άτοµα και για τον Όµιλο 157 άτοµα. 
5. Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Εννιαµήνου 2011 της Μητρικής και του Οµίλου εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 28 Νοεµβρίου 2011.
6. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν ήδη διενεργηθεί, σωρευτικά µέχρι την 30.09.2011, αναλύονται σε : α) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσό 271 χιλ.Ευρώ για τον Όµιλο και ποσό 220 χιλ.Ευρώ για την Εταιρεία, β) Λοιπές Προβλέψεις ποσό

2.259 χιλ.Ευρώ για τον Όµιλο και 1.832 χιλ.Ευρώ  για την Εταιρεία. Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσό 310 χιλ.Ευρώ για τον Όµιλο και 169 χιλ.Ευρώ για την Εταιρεία,αποζηµίωση προσωπικού (λόγω εξόδου
από την υπηρεσία) ποσό 380 χιλ.Ευρώ  για τον Όµιλο και 369 χιλ.Ευρώ για την Εταιρεία, απαξίωση αποθεµάτων ποσό 1.225 χιλ.Ευρώ για τον Όµιλο και  950 χιλ.Ευρώ για την Εταιρεία και πιστωτικά τζίρου και προµήθειες πωλήσεων ύψους 344 χιλ. Ευρώ για τον 
Όµιλο και για την Εταιρεία. 

7. ∆εν υπάρχει ουδεµία επίδικη ή υπό διαιτησία διαφορά δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου.∆εν έχουν σχηµατιστει σχετικές προβλέψεις.
8. Kατά την λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής εταιρείας που να κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές ή συγγενείς της επιχειρήσεις.
9. H Tακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09ης Ιουνίου 2011 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά  1.392 χιλ. Ευρω µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικoύ «Υπέρ το Άρτιον» ,µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των υφιστάµενων 

µετοχών από 0,60 Ευρώ σε 0,82 Ευρώ και συγχρόνως ισόποση µείωση κεφαλαίου µε επιστροφή στους µετόχους 0,22 Ευρώ ανά µετοχή. Το µετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 6.325.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές , ονοµαστικής αξίας 0,60 Ευρώ 
έκαστης .(Aναλυτικές πληροφορίες στην Σηµείωση 11 των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 30.09.2011).

10. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 2 των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων .
11. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους ύψους (1.462) χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο αφορούν α)συναλλαγµατικές διαφορές κατά την ενοποίηση µε τις θυγατρικές εταιρείες Voyatzoglou Systems Romania  SRL και Revos Management SRL ποσού ύψους (40) χιλ. Ευρώ,

β) συναλλαγµατικές διαφορές επανεκτιµίσεως παγίων στοιχείων ύψους ποσού (11) χιλ. Ευρώ γ) ποσό ύψους (1.392) χιλ. Ευρώ λόγω µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου , δ) ποσό (15) χιλ. Ευρώ αφορά έξοδα αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και ε) ποσό 
ύψους (4) χιλ. Ευρώ λόγω αλλαγών ποσοστού µειοψηφίας .Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους ύψους (1.407) χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία  αφορούν ποσό ύψους (1.392) χιλ. Ευρώ λόγω µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου και ποσό (15) χιλ. Ευρώ αφορά 
έξοδα αύξησης κεφαλαίου.

12. Στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Organizer Stores A.E. ενσωµατώνεται µε ποσοστό 100% αντί ποσοστού 99,41%. Επίσης, δεν υπάρχουν εταιρείες που ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο .Επιπλέον, δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωµατωθεί στην προηγούµενη χρήση. 
∆εν υπάρχουν εταιρείες του Οµίλου οι οποίες δεν ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

13. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής  χρήσης, τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου τα οποία έχουν προκύψει από 
συναλλαγές  µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, µε διακριτή παράθεση των συνολικών αµοιβων διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης , των συναλλαγών τους καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής:          

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΄Οµιλος Εταιρεία
α) Εισροές - 549
β) Εκροές - 14
γ) Απαιτήσεις - 444
δ) Υποχρεώσεις - 4
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 881 873
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 3 2
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 137 137


