
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 12.268 12.321 10.634 10.622
Επενδύσεις σε Ακίνητα 5.228 5.228 5.306 5.306
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 45 41 31 40
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 714 683 2.552 2.530
Αποθέµατα 5.050 5.333 4.054 4.283
Απαιτήσεις από πελάτες 5.480 7.941 4.055 6.079
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.183 6.773 6.675 6.794
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 35.967 38.320 33.308 35.654
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 3.795 3.795 3.795 3.795
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 19.690 20.261 18.067 18.627
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 23.485 24.056 21.862 22.422
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 16 16 - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) +(β) 23.501 24.072 21.862 22.422
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - 469 - 469
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.150 1.098 1.015 962
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 7.938 8.538 7.938 8.538
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.378 4.143 2.493 3.263
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 12.466 14.248 11.446 13.232
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
(γ) + (δ) 35.967 38.320 33.308 35.654

ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ ΚΚΑΑΙΙ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΟΟΥΥ ΑΑΠΠΟΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ 22001122 ΕΕΩΩΣΣ 3311 ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΥΥ 22001122
(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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
1.1-31.03.2012 1.1-31.03.2011 1.1-31.03.2012 1.1-31.03.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες ) (494) (580) (541) (569)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 153 207 87 114 
Προβλέψεις 40 69 15 36 
Συναλλαγµατικές διαφορές (5) 1 - -
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (18) (12) (15) (2)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 159 150 156 147 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 256 (182) 229 (293)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.834 2.326 1.656 2.372 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (984) (425) (915) (561)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (199) (149) (196) (147)
Καταβεβληµένοι φόροι 239 (146) 186 (132)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 980 1.258 663 965 
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά  ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (124) (45) (90) (18)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 1 16 1 2 
Τόκοι εισπραχθέντες 17 2 14 -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (105) (26) (75) (15)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.000 300 7.000 300 
Εξοφλήσεις δανείων (8.069) (469) (8.069) (469)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (1.069) (169) (1.069) (169)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου  (α) + (β) + (γ) (194) 1.063 (481) 781 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.746 991 1.212 713 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.551 2.054 731 1.494 

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 AK 094660  ΑΡ.Μ. ΟΕΕ: 9996045624 

Μεταµόρφωση, 28 Μαΐου 2012

( Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
31.03.2012 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2011

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 24.072 26.655 22.422 25.602
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (571) (429) (560) (523)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα) 23.501 26.226 21.862 25.079

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

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011

Κύκλος εργασιών 3.978 4.787 2.841 3.669
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.470 1.620 1.052 1.223
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (352) (1.426) (398) (1.417)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (494) (580) (541) (569)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (530) (549) (560) (523)
- Ιδιοκτήτες Μητρικής (530) (549) (560) (523)
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - (1) - -
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) (41) 120 - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (571) (429) (560) (523)
- Ιδιοκτήτες Μητρικής (571) (429) (560) (523)
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – 
βασικά (σε Ευρώ) (0,0838) (0,0868) (0,0885) (0,0827)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (199) (1.219) (311) (1.303)

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

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: http: // www.voyatzoglou.gr 
Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο των Οικονοµικών Καταστάσεων: 28 Μαϊου 2012

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 31.03.2012 παρατίθενται 

αναλυτικά στη Σηµείωση 6 των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων Ά Τριµήνου. 
2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.03.2012 είναι ίδιες µε αυτές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2011. 
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 31.03.2012 ήταν για την Εταιρεία 105 άτοµα και για τον Όµιλο 136 άτοµα έναντι της προηγούµενης αντίστοιχης περιόδου στην οποία ήταν για την Εταιρεία 112 άτοµα και για τον Όµιλο 143 άτοµα. 
5. Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Ά Τριµήνου της Μητρικής και του Οµίλου εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 28η Μαΐου 2012.
6. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν ήδη διενεργηθεί, σωρευτικά µέχρι την 31.03.2012, αναλύονται σε : α) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσό 263 χιλ.ευρώ για τον Όµιλο και ποσό 220 χιλ.ευρώ για την Εταιρεία, β) Λοιπές Προβλέψεις ποσό 

2.308 χιλ.ευρώ για τον Όµιλο και 1.810 χιλ.ευρώ  για την Εταιρεία. Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές µε επισφαλείς πελάτες ποσό 452 χιλ.ευρώ  για τον Όµιλο και 281 χιλ.ευρώ για την Εταιρεία ,αποζηµίωση προσωπικού (λόγω
εξόδου από την υπηρεσία) ποσό 364 χιλ.ευρώ  για τον Όµιλο και 356 χιλ.ευρώ για την Εταιρεία, αποθέµατα ποσό 1.393 χιλ.ευρώ για τον Όµιλο και 1.100 χιλ.ευρώ για την Εταιρεία και πιστωτικά τζίρου και προµήθειες πωλήσεων ύψους 99 χιλ. ευρώ για τον 
Όµιλο και 73 χιλ. για την Εταιρεία. 

7. ∆εν υπάρχει ουδεµία επίδικη ή υπό διαιτησία διαφορά δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου.∆εν έχουν σχηµατιστει σχετικές προβλέψεις.
8. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής εταιρείας που να κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές ή συγγενείς της επιχειρήσεις.
9. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 2 των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων Ά Τριµήνου.
10. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους ύψους (41) χιλ. ευρώ για τον Όµιλο αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές κατά την ενοποίηση µε τις θυγατρικές εταιρείες Voyatzoglou Systems Romania  SRL και Revos Management SRL ποσού ύψους (32) χιλ. 

Ευρώ και συναλλαγµατικές διαφορές επανεκτιµίσεως παγίων στοιχείων ύψους ποσού (9) χιλ. Ευρώ .
11. Στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Organizer Stores ενσωµατώνεται µε ποσοστό 100% αντί ποσοστού 99,41%.∆εν έχει γίνει µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης κάποιας εκ των εταιρειών του 

Οµίλου στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση που έληξε την 31.12.2011. 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 είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης είτε στην αµέσως προηγούµενη περίοδο . ∆εν υπάρχουν 
εταιρείες του Οµίλου οι οποίες δεν ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

12. 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 - 161
β)Εκροές - 1
γ) Απαιτήσεις - 642
δ) Υποχρεώσεις - 1
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 478 475
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 2 1
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 143 143


