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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις  της περιόδου από 

01.01.2014 έως 30.09.2014 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

«Βογιατζόγλου Systems AE»  την 27η  Νοεµβρίου 2014 και έχουν  δηµοσιοποιηθεί µε την 

ανάρτησή τους  στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.voyatzoglou.gr , όπου και θα 

παραµείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών 

από την ηµεροµηνία συντάξεως και δηµοσιοποιήσεως τους. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα 

στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα 

γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και 

των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  
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  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01.2014 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2013 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

 
Σηµείωση 30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)      

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις )  12.777 11.860 10.012 9.389 

Μείον: Κόστος πωληθέντων   (8.488) (7.299) (6.642) (5.657) 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης  4.289 4.561 3.371 3.732 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  (106) 500 (121) 437 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.005) (874) (829) (688) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (3.464) (3.734) (2.837) (2.979) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 

 
(286) 453 (417) 502 

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής 
λειτουργίας 

 
(207) (349) 145 (28) 

Κέρδη προ φόρων  (493) 104 (272) 473 

Φόρος εισοδήµατος 2 (159) (577) (115) (565) 

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Περιόδου  (652) (473) (386) (92) 

Κατανεµόµενα σε:      

Ιδιοκτήτες  µητρικής  (652) (473) (386) (92) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  - - - - 

  (652) (473) (386) (92) 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους   (6.028) 2 (6.068) - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους  (6.680) (471) (6.454) (92) 

Κατανεµόµενα σε:      

Ιδιοκτήτες  µητρικής  (6.680) (470) (6.454) (92) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  - (1) - - 

  (6.680) (471) (6.454) (92) 

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 3 (0,1031) (0,0748) (0,0610) (0,0145) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 

 
(169) 757 (310) 721 

 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01.2014 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2013 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)     
Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως  (652) (473) (386) (92) 

Λοιπές  Συνολικές (Ζηµίες )/ Εισοδήµατα  που  
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σε 
µεταγενέστερες περιόδους     

Συναλλαγµατικές  διαφορές  31 6 - - 

Λοιπές  Συνολικές (Ζηµίες )/ Εισοδήµατα που δεν 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σε 
µεταγενέστερες περιόδους 

    

Mείωση Αποθεµατικού Υπέρ το άρτιο  (5.711) - (5.711) - 

Αναβαλλόµενη φορολογία ιδιοχρησιµοποιούµενου 
ενσώµατου παγίου στοιχείου  και µη κυκλοφορούντος 
περιουσιακού στοιχείου κατεχόµενο προς πώληση (185) - (185) - 

Μείωση λοιπών αποθεµατικών (108) - (108) - 

Συναλλαγµατικές διαφορές επανεκτιµίσεως παγίων 
στοιχείων 9 (4) - - 

Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (64) - (64) - 

Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους  (6.028) 2 (6.068) - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (6.680) (471) (6.454) (92) 

Κατανεµόµενα σε:     

Ιδιοκτήτες  µητρικής (6.680) (471) (6.454) (92) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - - - 

 (6.680) (471) (6.454) (92) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

OMIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε 000 Ευρώ 
Σηµεί-
ωση 

01.01.2014
30.09.2014 

01.01.2013
30.09.2013 

01.07.2014 
30.09.2014 

01.07.2013 
30.09.2013 

01.01.2014 
30.09.2014 

01.01.2013 
30.09.2013 

01.07.2014 
30.09.2014 

01.07.2013 
30.09.2013 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)  12.777 11.860 5.057 5.254 10.012 9.389 3.787 4.333 

Μείον : Κόστος πωληθέντων  (8.488) (7.299) (3.333) (3.248) (6.642) (5.657) (2.434) (2.609) 

Μικτά Αποτελέσµατα 
Εκµετάλλευσης 

 4.289 4.561 1.724 2.006 3.371 3.732 1.353 1.724 

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης  (106) 500 30 134 (121) 437 29 122 

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας  (1.005) (874) (279) (268) (829) (688) (212) (201) 

Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως  (3.464) (3.734) (1.089) (1.245) (2.837) (2.979) (869) (1.020) 

Μερικά Αποτελέσµατα 
Εκµετάλλευσης 

 (286) 453 386 626 (417) 502 301 625 

Καθαρά Έσοδα (Έξοδα) 
Χρηµατοοικονοµικής Λειτουργίας 

 
(207) (349) (58) (114) 145 (28) (57) (113) 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων  (493) 104 328 513 (272) 473 244 512 

Φόροι  2 (159) (577) (46) (455) (115) (565) (17) (443) 

Καθαρά Κέρδη / (Ζηµίες) 
Περιόδου   

(652) (473) 282 58 (386) (92) 227 69 

Κατανέµονται σε :          

Ιδιοκτήτες  µητρικής  (652) (473) 282 58 (386) (92) 227 69 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας   - - - - - - - - 

  (652) (473) 282 58 (386) (92) 227 69 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους  

 (6.028) 2 (13) 11 (6.068) - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους 

 (6.680) (471) 269 70 (6.454) (92) 227 69 

Κατανεµόµενα σε:          

Ιδιοκτήτες  µητρικής  (6.680) (470) 269 70 (6.454) (92) 227 69 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  - (1) - (1) - - - - 

  (6.680) (471) 269 70 (6.454) (92) 227 69 

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 3 (0,1031) (0,0748) 0,0446 0,0111 (0,0610) (0,0145) 0,0359 0,0109 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Σηµ. 

 
30.09.2014 

 
31.12.2013 

 
30.09.2014 

 
31.12.2013 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 
στοιχεία 5 2.765 4.365 1.414 3.036 

Επενδύσεις σε ακίνητα  8 - - - - 

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 6 32 16 20 11 

Συµµετοχές σε Εταιρείες του Οµίλου 7 - - 1.458 1.458 

Αναβαλλόµενοι φόροι Ενεργητικού  2 565 479 525 442 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4 79 79 55 54 
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων  3.441 4.939 3.472 5.001 

      

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέµατα 13 3.737 3.458 3.020 2.676 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 9.197 8.574 8.370 7.562 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10 3.394 1.840 2.597 1.212 

Μη Κυκλοφορούντα  περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόµενα για πώληση  - 11.300 - 11.300 
Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων  16.328 25.171 13.987 22.751 

Σύνολο Ενεργητικού  19.769 30.110 17.459 27.752 

      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Μετόχων της µητρικής:    
 

  

Μετοχικό κεφάλαιο 11 3.795 3.795 3.795 3.795 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 11 (63) 5.711 (63) 5.711 

Αποθεµατικά  15 1.699 7.758 1.662 7.760 

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον  6.944 3.055 5.641 1.487 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Iδιοκτητών 
Μητρικής 

 
12.374 20.320 11.035 18.754 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  14 13 - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  12.388 20.333 11.035 18.754 
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(Ποσά σε 000 Ευρώ)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σηµ. 30.09.2014 31.12.2013 
 

30.09.2014 
 

31.12.2013 

      

∆άνεια 12 - - - - 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 2 102 (112) 1 (212) 

Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόµενους µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 

16 
316 284 307 276 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 18 - 48 - 48 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων  418 219 308 112 

      

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14 3.305 2.808 2.577 2.262 

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι 
πληρωτέοι  659 450 540 324 

∆άνεια 12 3.000 6.300 3.000 6.300 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  6.964 9.558 6.117 8.886 

Σύνολα Υποχρεώσεων   7.381 9.777 6.424 8.998 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 

 
19.769 30.110 17.459 27.752 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ ) 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
Κεφάλαιο 
υπέρ το 
άρτιο 

 
Αποθεµατικά 

 
Αποτελέσµατα 
εις νέον 

 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 01.01.2013 3.795 5.711 7.440 2.964 19.911 

Eπίδραση Υιοθέτησης Αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 - - - 15 15 

Νέο Υπόλοιπο την 01.01.2013 3.795 5.711 7.440 2.979 19.926 

Καθαρά κέρδη περιόδου 01.01 - 30.09.2013 - - - (92) (92) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - - - - - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - - - (92) (92) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Περιόδου 30.09.2013 3.795 5.711 7.440 2.888 19.835 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 01.10.2013 3.795 5.711 7.440 2.888 19.835 

Καθαρά κέρδη περιόδου 01.10 - 31.12.2013 - - - (2.171) (2.171) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - - 320 770 1.090 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - - 320 (1.401) (1.081) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Περιόδου 31.12.2013 3.795 5.711 7.760 1.487 18.754 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 01.01.2014 3.795 5.711 7.760 1.487 18.754 

Καθαρά κέρδη περιόδου 01.01 - 30.09.2014 - - - (386) (386) 

Aύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 5.819 (5.711) - - 108 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (5.819) - - - (5.819) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - (64) (6.098) 5.805 (357) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - (5.775) (6.098) 5.419 (6.454) 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα - - - (1.265) (1.265) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Περιόδου 30.09.2014 3.795 (63) 1.662 5.641 11.035 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 ΟΜΙΛΟΣ 
 (Ποσά σε 000 Ευρώ ) 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
Κεφάλαιο 
υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
Iδιοκτητών 
Μητρικής 

 
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 01.01.2013 3.795 5.711 7.749 3.886 21.141 14 21.155 

Eπίδραση Υιοθέτησης Αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 - - - 12 12 - 12 

Νέο Υπόλοιπο την 01.01.2013 3.795 5.711 7.749 3.898 21.153 14 21.168 

 Καθαρά κέρδη περιόδου 01.01 – 30.09.2013 - - - (473) (473) - (473) 

 Λοιπά Συνολικά Έσοδα - - 3 (1) 2 (1) 2 

 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - - 3 (473) (470) (1) (471) 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Περιόδου 30.09.2013 3.795 5.711 7.752 3.425 20.683 14 20.697 

        

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 01.10.2013 3.795 5.711 7.752 3.425 20.683 14 20.697 

 Καθαρά κέρδη περιόδου 01.10 - 31.12.2013 - - - (1.968) (1.968) - (1.969) 

 Λοιπά Συνολικά Έσοδα - - 6 1.599 1.605 - 1.605 

 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - - 6 (370) (363) - (364) 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Περιόδου 31.12.2013 3.795 5.711 7.758 3.055 20.320 13 20.333 

        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 01.01.2014 3.795 5.711 7.758 3.055 20.320 13 20.333 

Καθαρά κέρδη περιόδου 01.01 - 30.09.2014 - - - (652) (652) - (652) 

Aύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 5.819 (5.711) - - 108 - 108 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (5.819) - - - (5.819) - (5.819) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - (64) (6.059) 5.805 (318) - (318) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - (5.775) (6.059) 5.153 (6.680) - (6.680) 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα - - - (1.265) (1.265) - (1.265) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Περιόδου 30.09.2014 3.795 (63) 1.699 6.944 12.374 14 12.388 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έµµεση µέθοδος 
(Ποσά σε 000 Ευρώ ) 

1.1-
30.09.2014 

1.1-
30.09.2013 

1.1-
30.09.2014 

1.1-
30.09.2013 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων (493) 104 (272) 473 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 117 304 107 219 

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων    - 

Προβλέψεις 8 90 (49) 10 

Συναλλαγµατικές διαφορές 2 21 - - 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 11.499 32 11.502 91 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 222 360 216 353 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (210) (211) (264) (254) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (638) 1.239 (808) 929 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 466 342 289 258 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (244) (360) (238) (353) 

Καταβεβληµένοι φόροι (141) (109) (80) (67) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 10.587 1.811 10.403 1.659 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων - - - - 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  περιουσιακών στοιχείων (159) (169) (136) (157) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων                                                                                                                                                                 1.434 63 1.428 55 

Τόκοι  Εισπραχθέντες                                                                                                                                                                 14 11 11 5 

Μερίσµατα Εισπραχθέντα - - - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.289 (95) 1.303 (98) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (64) - (64) - 

Πληρωµές για µείωση του µετοχικού κεφαλαίου (5.819) (1) (5.819) - 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.000 6.300 3.000 6.300 

Εξοφλήσεις δανείων (6.300) (8.069) (6.300) (8.069) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων απο χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) - - - - 

Mερίσµατα Πληρωθέντα (1.139) (1) (1.139) (1) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) (10.322) (1.771) (10.322) (1.770) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.554 (55) 1.385 (208) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.840 1.624 1.212 1.156 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.394 1.570 2.597 948 
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A. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ενδιάµεσες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις 

της Βογιατζόγλου Systems AE (η «Εταιρεία») και τις ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

της Εταιρείας και των θυγατρικών της µαζί (ο «Όµιλος»). 

Η Εταιρεία έχει ως αντικείµενο δραστηριότητας : 

1. Την εισαγωγή – αποθήκευση – διάθεση: 

α.   Υλικών Επιπλοποιίας 

β.   Ειδών Κατηγοριοποίησης, Σήµανσης, Προβολής & Προώθησης Προϊόντων 

γ.   Ειδών Iδιοκατασκευών (Do It Yourself) 

δ.   Ειδών µεταφοράς εµπορευµάτων  

ε.   Υλικών και ειδών εξοπλισµού αποθηκών 

στ. Υλικών και ειδών εξοπλισµού καταστηµάτων  

2. Την µελέτη – σχεδιασµό – υλοποίηση έργων εφαρµογής όλων των προαναφερθέντων ειδών και 

εξοπλισµού σε επαγγελµατικούς χώρους πελατών.    

3. Την µελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση και εν γένει εκµετάλλευση 

συστηµάτων ή σταθµών φωτοβολταϊκών και αιολικών καθώς και η παραγωγή, εµπορία διανοµή 

και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας.  

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η Βογιατζόγλου 

Systems A.E. είναι µια επιχείρηση που ιδρύθηκε βάσει των νόµων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και οι 

µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

Η «Βογιατζόγλου Systems A.E.» ιδρύθηκε το 1992 (ΦΕΚ 4006/11.8.1992) και είναι εγγεγραµµένη στο 

Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης Αττικής (Αρ.Μ. 27122/06/Β/92/104). Το 

Αυτοτελές Τµήµα ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων προέβη στην οριστική καταχώρηση των στοιχείων της εταιρεία µας στην µερίδα µας στο ΓΕΜΗ, 

στις 16 Ιανουαρίου 2013 και έλαβε αριθµό ΓΕΜΗ : 835301000.  

Έδρα της είναι ο ∆ήµος Μεταµορφώσεως Αττικής, 12o χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαµίας και η 

διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι : www.voyatzoglou.gr. 

Η θυγατρική της εταιρείας «Organizer Stores Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού & ∆ιακόσµησης 

Επαγγελµατικών Χώρων» µε έδρα τον ∆ήµο Μεταµόρφωσης  δραστηριοποιείται στο χώρο του παντός 

είδους και τύπου εξοπλισµοί και διακόσµησης επαγγελµατικών και οικιακών χώρων καθώς και της 

εµπορίας ειδών εξοπλισµού, διακοσµήσεως, εµφανίσεως, προβολής, αυτοµατισµού, χωροθετικής 

εκµετάλλευσης και οργανώσεως επαγγελµατικών και οικιακών χώρων. 

Η θυγατρική της εταιρείας «Βeta Contract Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Αποθήκευσης και 

∆ιανοµής Εµπορευµάτων» µε έδρα τον ∆ήµο Μεταµόρφωσης, δραστηριοποιείται στην µελέτη, επίβλεψη, 

κατασκευή  και εκτέλεση  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάσης φύσεως και µορφής τεχνικών έργων και 

στην παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, µεταφοράς, διανοµής,  τυποποίησης εµπορευµάτων.  

Η θυγατρική της εταιρείας «Voyatzoglou Systems Romania SRL» µε έδρα το Βουκουρέστι - Ρουµανίας, 

δραστηριοποιείται στο εµπόριο υλικών επιπλοποιίας και ιδιοκατασκευών (Do It Yourself) και τον 

εξοπλισµό καταστηµάτων και αποθηκών. 
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Η θυγατρική της εταιρείας «Revos Management SRL» µε έδρα το Βουκουρέστι - Ρουµανίας, έχει 

αντικείµενο εργασιών την ενοικίαση και υποµίσθωση ιδιόκτητων ή ενοικιαζοµένων ακινήτων, την αγορά 

και πώληση Ακινήτων. 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30.09.2014 ήταν για την Εταιρεία 89 άτοµα και για τον 

Όµιλο 115 άτοµα έναντι της προηγούµενης χρήσης (30.09.2013) στην οποία ήταν για την Εταιρεία 80 

άτοµα και για τον Όµιλο 108 άτοµα. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας 

την 27η  Νοεµβρίου  2014.  

Οι θυγατρικές εταιρείες οι οποίες περιελήφθησαν στις επισυναπτόµενες ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου περιγράφονται στη σηµείωση 7. 

Β. Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου, µε ηµεροµηνία 30 Σεπτεµβρίου 

2014, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆.Λ.Π) 34 «Ενδιάµεση 

Χρηµατοοικονοµική Αναφορά». Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

εξετάζονται σε συνδυασµό µε τις δηµοσιευµένες ελεγµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την 

χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013, οι οποίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην 

διεύθυνση διαδικτύου :http://www.voyatzoglou.gr .  

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί : 

� µε βάση το ιστορικό κόστος, µε εξαίρεση: α) τα γήπεδα και κτίρια που σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

των ∆ΠΧΑ αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και β) µε εξαίρεση τα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόµενα για πώληση που σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ επιµετρώνται στην 

χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας αποµειωµένης κατά το κόστος 

πωλήσεων.  

� µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern) και  

� µε βάση την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων 

Για τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, οι σηµαντικές λογιστικές κρίσεις της 

∆ιοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών του Οµίλου και οι κύριες πηγές εκτίµησης της 

αβεβαιότητας είναι ίδιες µε αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων της 31ης  ∆εκεµβρίου 2013. 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εποχικότητα στον Κύκλο δραστηριότητας τους. 

Γ. Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Αρχών 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 

υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 και οι 

οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων αυτών, µε 

εξαίρεση την εφαρµογή των νέων προτύπων και διερµηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρµογή 

των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2014:  
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Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες:  

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 

µεταγενέστερα.         

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση  

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» : Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής 

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

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης.  

Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες:   

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, 

∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) και ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Οι κυριότεροι όροι των 

προτύπων είναι οι εξής:  

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» : Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις 

οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο 

πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν 

µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που 

υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) 

µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου 

εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι 

δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, 

αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 

αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης 

και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου.  

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» : Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από 

κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι 

τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και 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 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. Το 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»: Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται 

στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 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 (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε 
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κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 

12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28.  
 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»: Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε 

ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 

«Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό 

χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες 

και συγγενείς εταιρείες όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις. 

Παράλληλα, το Σ∆ΛΠ µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» 

και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»: Το ∆ΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς Επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό 

αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την 

εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11.  

∆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 (structured entities) 

δεν απαιτείται.  

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»: Η τροποποίηση του 

∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά 

επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων 

εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως 

επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο 

∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων.  

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων»: Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας 

ενός περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή 

αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. 

Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία Μ∆ΤΡ περιέχει υπεραξία ή 

άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση.  

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»: Αυτή η 

τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει 

οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν 
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κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες 

συνθήκες.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους : 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους»: (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014). Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση 

εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών 

και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που 

παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού 

ποσοστού του µισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014)  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε επτά 

∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράµµατος 

βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε.  

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»: Η τροποποίηση διευκρινίζει τον 

ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο 

υπηρεσίας».  

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο 

τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισµών του ∆ΛΠ 32 

«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, 

χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  

∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς»: Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της 

διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων.  

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη 

δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων 

σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη.  

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να 

συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους 

στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014)  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ∆ΠΧΑ 

ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του 

Σ∆ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε.  
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∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή 

στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ∆ΠΧΑ 11 

στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.  

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το 

∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio 

exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών 

συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9.  

∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το 

∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα.  

 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΦΑ 7 
«Υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής και γνωστοποιήσεις µετάβασης» και ∆ΠΧΑ 9 «Λογιστική 
αντιστάθµισης» και τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9, ∆ΠΧΑ 7 και ∆ΛΠ 39»: Σο ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά 

µέρος του ∆ΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε επίσης το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική 

Αντιστάθµισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει µία 

προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και 

αδυναµίες στο τρέχον µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Σο πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

17 Ιουνίου 2014): Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς 

που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως 

το δεσµευτικό γεγονός βάσει του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς 

(ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως 

περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί 

να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε 

σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία.  

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να 

εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία 

αποτελεί µία ‘’επιχείρηση’’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Αυτή η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν 

θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται 

σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017): 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 θα αναγνωρίσει 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. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: ∆ιαρκείς φυτείες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν 

τη χρηµατοοικονοµική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αµπέλια και τα δέντρα που παράγουν 

φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα 

ιδιοκατασκευασµένα ενσώµατα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν τις διαρκείς 

φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις 

διαρκείς φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆. Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης  

Ο Όµιλος 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 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 του Οµίλου 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 φόρο εισοδήµατος της εκάστοτε χρήσης και πρόβλεψη για τους 

πρόσθετους φόρους που πιθανόν να επιβληθούν σε µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους για τις 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 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 και του 

Οµίλου.  
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1. Λειτουργικοί τοµείς 

Λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου είναι στρατηγικές µονάδες οι οποίες παρακολουθούνται και διοικούνται 

ξεχωριστά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της Organizer Stores ΑΕΕ, 

Voyatzoglou Systems Romania SRL δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην Ρουµανία µε το ίδιο 

αντικείµενο εργασιών, η θυγατρική Revos Management SRL δεν παρουσιάζει ακόµη καµία 

δραστηριότητα και η εταιρεία Βeta Contract Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Αποθήκευσης και 

∆ιανοµής Εµπορευµάτων της οποίας τα Aποτελέσµατα, το σύνολο των στοιχείων του Ενεργητικού και ο 

Κύκλος Εργασιών της είναι επουσιώδη σε σχέση µε τον Όµιλο.  

Στους λειτουργικούς τοµείς της Ελλάδας περιλαµβάνεται και ο Τοµέας της Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας µετά την έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήµατος ισχύος 996,48 

KW στα Οινόφυτα Βοιωτίας.  

Τα αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου ( Ελλάδα  - Ρουµανία ) κατά τις περιόδους που 

έληξαν την 30η Σεπτεµβρίου 2014 και 2013 αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως: 

 

30.09.2014 ΕΛΛΑ∆Α ΡΟΥΜΑΝΙΑ  

 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

EΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΗΤΑ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

EΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΗΤΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

Κύκλος Εργασιών 
(Πωλήσεις) 10.122 330 10.452 2.325 12.777 

Μείον: Κόστος πωλήσεων (6.892) - (6.892) (1.596) (8.488) 

Μικτά Αποτελέσµατα 
Εκµετάλλευσης 3.230 330 3.560 728 4.289 

Λοιπά έσοδα 
εκµεταλλεύσεως (122) - (122) 16 (106) 

Έξοδα ∆ιοικητικής 
Λειτουργίας  (891) - (891) (113) (1.005) 

Έξοδα Λειτουργίας 
∆ιαθέσεως  (2.917) (83) (3.000) (464) (3.464) 

Μερικά Αποτελέσµατα 
Εκµετάλλευσης (700) 247 (453) 167 (286) 

Καθαρά έσοδα/έξοδα 
χρηµατοοικονοµικής 
λειτουργίας (206) - (206) (2) (207) 

Κέρδη (Ζηµιές) προ 
φόρων (906) 247 (659) 166 (493) 

Φόρος εισοδήµατος (124) - (124) (35) (159) 

Καθαρά Κέρδη (ζηµιές) 
µετά φόρων (1.030) 247 (782) 131 (652) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας     - 

Καθαρό αποτέλεσµα 
Οµίλου     (652) 
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30.09.2013 ΕΛΛΑ∆Α ΡΟΥΜΑΝΙΑ  

 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

EΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΗΤΑ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

EΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΗΤΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

Κύκλος Εργασιών 
(Πωλήσεις) 9.262 488 9.750 2.110 11.860 

Μείον: Κόστος πωλήσεων (5.843) - (5.843) (1.456) (7.299) 

Μικτά Αποτελέσµατα 
Εκµετάλλευσης 3.418 488 3.906 655 4.561 

Λοιπά έσοδα 
εκµεταλλεύσεως 455 - 455 45 500 

Έξοδα ∆ιοικητικής 
Λειτουργίας  (738) - (738) (136) (874) 

Έξοδα Λειτουργίας 
∆ιαθέσεως  (3.049) (189) (3.238) (496) (3.734) 

Μερικά Αποτελέσµατα 
Εκµετάλλευσης 86 299 386 67 453 

Καθαρά έσοδα/έξοδα 
χρηµατοοικονοµικής 
λειτουργίας (340) (10) (350) 1 (349) 

Κέρδη (Ζηµιές) προ 
φόρων (253) 289 36 68 104 

Φόρος εισοδήµατος (491) (75) (566) (11) (577) 

Καθαρά Κέρδη (ζηµιές) 
µετά φόρων (744) 214 (530) 57 (473) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας     - 

Καθαρό αποτέλεσµα 
Οµίλου     (473) 
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                 Τα σύνολα  Ενεργητικού και Παθητικού του τοµέα έχουν ως εξής : 

 
ΟΜΙΛΟΣ 

 
ΕΛΛΑ∆Α 

30.09.2014 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
EΜΠΟΡΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού  380 1.106 1.486 1.311 - 2.797 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 15.114 - 15.114 1.882 (24) 16.972 

Συµµετοχές 1.458 - 1.458 - (1.458) - 

Σύνολο Υποχρεώσεων (6.754) - (6.754) (651) 24 (7.381) 

Καθαρό σύνολο ενεργητικού (Ι.Κ.) 10.198 1.106 11.304 2.542 (1.458) 12.388 

 
ΟΜΙΛΟΣ 

 
ΕΛΛΑ∆Α 

31.12.2013 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
EΜΠΟΡΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΠΟΣΑ 

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού  1.967 1.141 3.108 1.273 - 4.381 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 23.662 - 23.662 2.071 (4) 25.729 

Συµµετοχές 1.458 - 1.458 - (1.458) - 

Σύνολο Υποχρεώσεων (9.160) - (9.160) (621) 4 (9.777) 

Καθαρό σύνολο ενεργητικού (Ι.Κ.) 17.927 1.141 19.069 2.722 (1.458) 20.333 
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2. Φόροι 

Σύµφωνα µε το Ν.4110/2013 που τέθηκε σε ισχύ την 23η Ιανουαρίου 2013, ο συντελεστής φορολογίας 

εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2013 και έπειτα. Για τις 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ρουµανία ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος ορίζεται σε 16%. Οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν επιµετρηθεί µε τη χρήση των 

φορολογικών συντελεστών που θα είναι σε ισχύ τη χρήση που αυτές θα καταστούν οριστικές.  

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Επωνυµία 
Aνέλεγκτες 

Φορολογικές 

Χρήσεις 

Βογιατζόγλου Systems AE 2008 – 2010 

Βeta Contract Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, 

Αποθήκευσης και ∆ιανοµής Εµπορευµάτων 
2010 

Organizer Stores Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία 

Εξοπλισµού  & ∆ιακόσµησης Επαγγελµατικών Χώρων 
2008 – 2010 

Voyatzoglou Systems Romania SRL 2004 – 2013 

Revos Management SRL 2005 – 2013 

Την 9η Σεπτεµβρίου 2014 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης του 2007 (Εντολή Ελέγχου 

Υπ.αριθµ. 2130/0/1118) για την θυγατρική εταιρεία Organizer Stores A.E. και εκδόθηκε από το Κέντρο 

Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων η υπ’αριθµ.92/2014 Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού 

Φόρου Εισοδήµατος η οποία µείωσε τις φορολογικές ζηµιές κατά 17 χιλ. Ευρώ χωρίς να καταλογιστούν 

πρόσθετοι φόροι πλην ενός αυτοτελούς φορολογικού προστίµου ποσού ύψους 1 χιλ. Ευρώ. 

Η Εταιρεία θεωρεί ότι για τις ανωτέρω ανέλεγκτες χρήσεις έχει σχηµατίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι 

των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τους µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, 

βάσει των ευρηµάτων των φορολογικών ελέγχων προηγούµενων ετών και προγενέστερων διερµηνειών 

των φορολογικών νόµων. 

Για τη χρήση 2013, η µητρική εταιρία και οι θυγατρικές της στην Ελλάδα οι οποίες υπόκεινται σε 

φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 82 του 

Ν. 2238/1994, έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για να 

θεωρηθεί η χρήση περαιωµένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόµενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 

1159/2011. 

Για τη χρήση 2014, οι εταιρείες του Οµίλου υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή ή 

ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994.  

Οι φόροι  που απεικονίζονται στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως 

κάτωθι: 
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 30.09.2014 30.09.2013 

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος: - 218 

Πλέον:   

Λοιποί µη Ενσωµ. στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι 75 69 

Αναβαλλόµενοι Φόροι Περιόδου (55) 278 

∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων 94 - 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 115 565 

 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: 

 ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 30.09.2014 30.09.2013 

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος: 42 238 

Πλέον:   

Λοιποί µη Ενσωµ. στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι 78 70 

Αναβαλλόµενοι Φόροι Περιόδου (58) 269 

∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων 96 - 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 159 577 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αναβαλλόµενοι Φόροι Ενεργητικού και Παθητικού 
 

30.09.2014 
 

31.12.2013 
 

30.09.2014 
 

31.12.2013 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 565 479 525 442 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (102) 112 (1) 212 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

463 591 524 654 

Ανάλυση     

Υπόλοιπο έναρξης 591 (207) 654 (129) 

Κίνηση Περιόδου                                                       (128) 798 (130) 783 

Υπόλοιπο τέλους 463 591 524 654 
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Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την περίοδο του 01.01 - 30.09.2014 και ανά κατηγορία προσωρινής διαφοράς ήταν ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Έξοδα 
Ίδρυσης 

 
Αποθέµατα 

 
Aποζηµ. 
Προσωπ. 

 
∆ικαιώµατα 
Τεχν/ίας 

 
Προβλέψεις 
Εγγυήσεων 
Μισθωµάτων  

 
Προβλέψεις 
Επισφαλειών 

 
Αποµείωση 
Επενδυτικού 
Κτιρίου 

 
Πιστωτικά 
Τζίρου-Προµ. 
Πωλήσεων & 
Λοιπά Έξοδα 

 
 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2014 1 400 72 (10) 10 - 6 - 479 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα 
Συν.Έσοδα  (1) (17) 8 10 2 16 - 

 
74 92 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια 
Κεφάλαια - 1 - - - - (6) 

 
- (6) 

Υπόλοιπο την 30.09.2014 - 383 80 - 12 16 - 74 565 

 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Πρόσθετες  
Αποσβέσεις 
Κτιρίων 

 
Έξοδα  
Ίδρυσης  

 
Αναπροσαρµογή 
Αξίας Ακινήτων 

 
Συναλλαγµατικές 

∆ιαφορές 

 
Προβλέψεις 
Ασφαλιστικής 
Αποζηµίωσης 

 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2014 (188) 2 298 (1) - 112 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Συν. Έσοδα 188 - - (2) - 186 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - - (400) - - (400) 

Υπόλοιπο την 30.09.2014 - 2 (101) (3)  (102) 

 

 

 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις  

 της περιόδου  από 1 Ιανουαρίου 2014  έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 

 

25 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
                                          

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Αποθέµατα 

 
Aποζηµ. 
Προσωπ. 

 
∆ικαιώµατα 
Τεχν/ίας 

 
Προεξόφληση 
Εγγύησης  
Μισθωµάτων 

 
Προβλέψεις 
Επισφαλειών 

 
Αποµείωση 
Επενδυτικού 
Κτιρίου 

 
Πιστωτικά 
Τζίρου-Προµ. 
Πωλήσεων & 
Λοιπά Έξοδα 

 
 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2014 364 72 (10) 10 - 6 - 442 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα 
Συν.Έσοδα  (20) 8 10 2 16 - 74 89 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια 
Κεφάλαια - - - - - (6) - (6) 

Υπόλοιπο την 30.09.2014 343 80 - 12 16 - 74 525 

 
 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Πρόσθετες  
Αποσβέσεις 
Κτιρίων 

 
Έξοδα  
Ίδρυσης  

 
Αναπροσαρµογή 
Αξίας Ακινήτων 

 
Συναλλαγµατικές 

∆ιαφορές 

 
Προβλέψεις 
Ασφαλιστικής 
Αποζηµίωσης 

 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2014 (188) 2 398 (1) - 212 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Συν. Έσοδα 188 - - (2) - 186 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - - (398) - - (398) 

Υπόλοιπο την 30.09.2014 - 2 - (3) - (1) 
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3. 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 30η  Σεπτεµβρίου 2014 και 2013 είναι 6.325.000  µετοχές. 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 

Καθαρά κέρδη  (652) (473) (386) (92) 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός 
µετοχών σε κυκλοφορία 6.325 6.325 6.325 6.325 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε €) (0,1031) (0,0748) (0,0610) (0,0145) 

 
4. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρείας αναφέρονται κυρίως σε δοσµένες εγγυήσεις για 

λειτουργικές µισθώσεις ακινήτων και επιβατικών αυτοκινήτων και αναλύονται ως ακολούθως:  

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 

Εγγυήσεις Λειτουργικών 
Μισθώσεων 77 74 53 50 

Λοιπές Εγγυήσεις 2 5 2 4 

Σύνολο 79 79 55 54 

 
 
5. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 

30.09.2014 αναλύονται ως ακολούθως : 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Γήπεδα / 
οικόπεδα 

 
Κτίρια 

 
Μηχανήµατα 

 
Μεταφορικά 

µέσα 

 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

 
Έργα υπό 
κατασκευή 

 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2013 1.975 10.292 210 587 2.901 1.283 17.248 

Προσθήκες  χρήσεως - 86 1.189 91 113 - 1.479 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - - - (202) (3) - (205) 

Μεταφορές από Πάγια υπό 
Κατασκευή - - - - - (1.165) (1.165) 

Μεταφορές & Αναταξινόµηση (1.681) (8.995) - - - (118) (10.794) 

Σύνολο Χρεώσεων 
Xρήσεως (1.681) (8.909) 1.189 (110) 110 (1.283) (10.685) 

Υπόλοιπο την  31.12.2013 294 1.383 1.399 477 3.011 - 6.563 

Υπόλοιπο την 01.01.2014 294 1.383 1.399 477 3.011 - 6.563 

Προσθήκες  περιόδου - 40 2 3 78 - 123 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές (294) (1.341) (116) (99) (769) - (2.618) 

Σύνολο Χρεώσεων 
Χρήσεως (294) (1.301) (114) (96) (691) - (2.496) 

Υπόλοιπο την  30.09.2014 - 83 1.285 381 2.320 - 4.068 

Σωρευµένες αποσβέσεις        

Υπόλοιπο την 01.01.2013 - (2.465) (199) (467) (2.834) - (5.965) 

Προσθήκες  χρήσεως - (182) (51) (15) (34) - (282) 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - - - 121 3 - 124 

Μεταφορές & Αναταξινόµηση - 2.595 - - - - 2.595 

Σύνολο Χρεώσεων 
Xρήσεως - 2.413 (51) 106 (31) - 2.437 

Υπόλοιπο την 31.12.2013 - (52) (250) (361) (2.865) - (3.528) 

Υπόλοιπο την 01.01.2014 - (52) (250) (361) (2.865) - (3.528) 

Προσθήκες  χρήσεως - (17) (39) (8) (39) - (103) 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - 41 116 63 757 - 977 

Σύνολο Χρεώσεων 
Χρήσεως - 24 77 55 717 - 874 

Υπόλοιπο την 30.09.2014 - (28) (173) (306) (2.147) - (2.654) 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2013 

294 1.331 1.149 116 146 - 3.036 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
30.09.2014              - 55 1.112 75 172 - 1.414 
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ΟΜΙΛΟΣ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Γήπεδα / 
οικόπεδα 

 
Κτίρια 

 
Μηχανήµατα 

 
Μεταφορικά 
µέσα 

 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

 
Έργα υπό 
κατασκευή 

 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2013 3.139 10.453 233 694 3.461 1.402 19.382 

Προσθήκες χρήσεως - 86 1.189 91 122 - 1.488 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - (63) - (202) (32) - (297) 

Μεταφορές από Πάγια υπό 
Κατασκευή - - - - - (1.165) (1.165) 

Μεταφορές & Αναταξινόµηση (1.696) (9.059) - - 4 (118) (10.869) 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (14) - - (1) (1) (1) (18) 

Σύνολο Χρεώσεων 
Χρήσεως (1.711) (9.036) 1.189 (112) 94 (1.285) (10.861) 

Υπόλοιπο την  31.12.2013 1.428 1.417 1.422 583 3.555 117 8.522 

Υπόλοιπο την 01.01.2014 1.428 1.417 1.422 583 3.555 117 8.522 

Προσθήκες  περιόδου - 43 2 12 81 - 137 

  Πωλήσεις-∆ιαγραφές (294) (1.341) (131) (106) (781) - (2.652) 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 19 - - 1 1 2 23 

Σύνολο Χρεώσεων 
Χρήσεως (275) (1.298) (128) (92) (699) 2 (2.491) 

Υπόλοιπο την  30.09.2014 1.153 119 1.293 490 2.855 119 6.031 

Σωρευµένες αποσβέσεις        

Υπόλοιπο την 01.01.2013 - (3.042) (209) (557) (3.370) - (7.178) 

Προσθήκες  χρήσεως - (185) (53) (18) (43) - (299) 

Προσαρµογή Αποσβέσεων 
Οµίλου - - - - 2 - 2 

Μεταφορές & Αναταξινόµηση - 3.128 - - (2) - 3.126 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - 39 - 121 30 - 190 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές - - - 1 1 - 2 

Σύνολο Χρεώσεων 
Χρήσεως - 2.982 (53) 104 (12) - 3.021 

Υπόλοιπο την 31.12.2013 - (59) (262) (453) (3.382) - (4.156) 

Υπόλοιπο την 01.01.2014 - (59) (262) (453) (3.382) - (4.156) 

Προσθήκες  - (19) (41) (9) (45) - (114) 

Προσαρµογή Αποσβέσεων 
Οµίλου - - - - 2 - 2 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές - - - (1) (1) - (2) 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - 41 125 70 769 - 1.005 

Σύνολο Χρεώσεων 
Χρήσεως - 22 84 59 725 - 890 

Υπόλοιπο την 30.09.2014 - (37) (178) (394) (2.656) - (3.266) 

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2013 1.428 1.358 1.159 130 173 117 4.365 

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 30.09.2014 1.153 82 1.115 96 199 119 2.765 
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6. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα άυλα  περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν αγορές λογισµικού και  τεχνογνωσία όπως αυτές 

αναλύονται παρακάτω. 
 

            ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Έξοδα Κτήσης 
Λογισµικού 

Σήµατα & 
Τεχνογνωσία 

Λοιπές 
Ασώµατες 

Ακινητοποιήσεις 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2013 432 484 120 1.037 

Προσθήκες Χρήσεως 16 - - 16 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - - - - 

Σύνολα Χρεώσεων Χρήσεως 16 - - 16 

Υπόλοιπο την 31.12.2013 449 484 120 1.053 

Υπόλοιπο την 01.01.2014 449 484 120 1.053 

Προσθήκες περιόδου 13 - - 13 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές (1) - - (1) 

Σύνολα Χρεώσεων Περιόδου 12 - - 12 

Υπόλοιπο την 30.09.2014 461 484 120 1.066 

     

Υπόλοιπο την 01.01.2013 (432) (484) (120) (1.037) 

Προσθήκες χρήσεως (5) - - (5) 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - - - - 

Σύνολα Χρεώσεων Χρήσεως (5) - - (5) 

Υπόλοιπο την 31.12.2013 (438) (484) (120) (1.042) 

Υπόλοιπο την 01.01.2014 (438) (484) (120) (1.042) 

Προσθήκες περιόδου (4) - - (4) 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές 1 - - 1 

Σύνολα Χρεώσεων Περιόδου (3) - - (3) 

Υπόλοιπο την 30.09.2014 (441) (484) (120) (1.046) 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2013 

11 - - 11 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
30.09.2014 

20 - - 20 
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                      ΟΜΙΛΟΣ 
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Έξοδα Κτήσης 
Λογισµικού 

Σήµατα & 
Τεχνογνωσία 

Λοιπές 
Ασώµατες 

Ακινητοποιήσεις 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2013 558 488 120 1.166 

Προσθήκες χρήσεως 23 - - 23 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - - - - 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (1) - - (1) 

Σύνολα Χρεώσεων  Χρήσεως 22 - - 22 

Υπόλοιπο την 31.12.2013 580 488 120 1.188 

Υπόλοιπο την 01.01.2014 580 488 120 1.188 

Προσθήκες περιόδου 22 - - 22 

Πωλήσεις περιόδου (1) - - (1) 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 1 - - 1 

Σύνολα Χρεώσεων Περιόδου 22 - - 22 

Υπόλοιπο την 30.09.2014 602 488 120 1.210 

Σωρευµένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο την 01.01.2013 (558) (488) (120) (1.166) 

Προσθήκες χρήσεως (8) - - (9) 

Πωλήσεις χρήσεως - - - - 

Προσαρµογή Αποσβέσεων Οµίλου 1 - - 2 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 1 - - 1 

Σύνολα Χρεώσεων  Χρήσεως (6) - - (6) 

Υπόλοιπο την 31.12.2013 (564) (488) (120) (1.172) 

Υπόλοιπο την 01.01.2014 (564) (488) (120) (1.172) 

Προσθήκες περιόδου (9) - - (9) 

Προσαρµογή Αποσβέσεων Οµίλου 4 - - 4 

Πωλήσεις  περιόδου 1 - - 1 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (1) - - (1) 

Σύνολα Χρεώσεων Περιόδου (6) - - (6) 

Υπόλοιπο την 30.09.2014 (570) (488) (120) (1.178) 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2013 

16 - - 16 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
30.09.2014 

32 - - 32 
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7. Επενδύσεις σε Θυγατρικές 
 

    Η Εταιρεία συµµετέχει στις παρακάτω θυγατρικές τις οποίες ενοποιεί µε την µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. 

Οι συµµετοχές της µητρικής Εταιρείας στις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες     

αποµείωσης.  

  

Επωνυµία 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 

Έδρα 
Ποσοστό 

συµµετοχής 

Σχέση 

ενοποίησης 

Αξία 

κτήσης 

Περιουσιακά 

στοιχεία 
Υποχρεώσεις Έσοδα 

Κέρδη 

/Ζηµιές µετά 

φόρων 

Voyatzoglou Systems 

Romania SRL 

Βουκουρέστι 

Ρουµανίας 

 

100% 

 

Άµεση 

 

192 1.893 544 2.333 128 

Beta Contract Ανώνυµη 

Τεχνική Εταιρεία 

Κατασκευών, 

Αποθήκευσης και ∆ιανοµής 

Εµπορευµάτων 

∆ήµος 

Μεταµόρφωσης 

 

99% 

 

Άµεση 

 

89 

 

470 

 

280 

 

419 

 

13 

Organizer Stores 

Ανώνυµος Εµπορική 

Εταιρεία Εξοπλισµού  & 

∆ιακόσµησης 

Επαγγελµατικών Χώρων 

∆ήµος 

Μεταµόρφωσης 
100% Άµεση 337 265 142 293 (62) 

 

Revos Management SRL 

Βουκουρέστι 

Ρουµανίας 

 

99% 

 

Άµεση 

 

841 1.300 107 8 3 

 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις  

 της περιόδου  από 1 Ιανουαρίου 2014  έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 

 

32 

30.09.2014 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
Ονοµασία Εταιρείας 

Αρχική 
Αξία Κτήσης 

 
Συνολική 
Αποµειώση 

 

Υπόλοιπο 
Αξία Κτήσης 

Voyatzoglou Systems Romania SRL 
192 - 192 

Beta Contract Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία 
Κατασκευών, Αποθήκευσης και 
∆ιανοµής Εµπορευµάτων 

89 - 89 

Organizer Stores Ανώνυµος Εµπορική 
Εταιρεία Εξοπλισµού  &  ∆ιακόσµησης 
Επαγγελµατικών Χώρων 

2.493  
(2.155) 337 

Revos Management SRL 911 (71) 841 

Σύνολο 3.685 (2.226) 1.458 

 

31.12.2013 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
Ονοµασία Εταιρείας 

Αρχική 
Αξία Κτήσης 

Αποµειώση 
Αξίας Κτήσης 

Υπόλοιπο 
Αξία Κτήσης 

Voyatzoglou Systems Romania SRL 
192 - 192 

Beta Contract Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία 
Κατασκευών, Αποθήκευσης και 
∆ιανοµής Εµπορευµάτων 

89 - 89 

Organizer Stores Ανώνυµος Εµπορική 
Εταιρεία Εξοπλισµού  &  ∆ιακόσµησης 
Επαγγελµατικών Χώρων 

2.493 (2.155) 337 

Revos Management SRL 911 (71) 841 

Σύνολο 3.685 (2.226) 1.458 

Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν 

υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
30.09.2014 

 
31.12.2013 

Υπόλοιπο Έναρξης  1.458 1.529 

Mείωση Μετοχικού Κεφαλαίου  της θυγατρικής Revos 
Management SRL - (71) 

Υπόλοιπο  1.458 1.458 
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8. Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 

Αξία Κτήσης   - 5.027 - 5.102 
Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόµενα για πώληση - (5.027) - (5.102) 

Αξία Λήξης  - - - - 

Έσοδα Μισθωµάτων 46 455 47 462 

Σύνολο 46 455 47 462 

 
9. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 
 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 206 95 205 76 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες 5.824 6.410 4.994 5.499 

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων (118) (45) (63) - 

Γραµµάτια Εισπρακτέα - 2 - 2 

Επιταγές Εισπρακτέες  2.864 1.660 2.770 1.528 

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις  οµίλου - - 111 88 

Λοιπές Απαιτήσεις  50 50 50 50 

Eπισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 123 128 55 61 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (123) (128) (55) (61) 

Λοιποί φόροι   42 42 42 42 

Προκαταβολές Φόρων 15 15 - - 

Προκαταβολές & Πιστώσεις 25 18 16 16 

Έξοδα Εποµένων Χρήσεων 46 68 43 63 

Xρεώστες διάφοροι 190 197 153 156 

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 55 63 49 42 

Υπόλοιπο 9.197 8.574 8.370 7.562 
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         Ανάλυση Πρόβλεψης για επισφάλειες: 

 

 

           Η χρονική ενηλικίωση των απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως εξής : 

 
 
 
 
 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 

Σύνολο Προβλέψεων κατά την Έναρξη 
της χρήσης  174 398 61 284 

Προσθήκη Χρήσης  66 - 57 - 

Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη - (223) - (223) 

Συν/κες ∆ιαφορές  2 (1) - - 

Σύνολο Προβλέψεων κατά την Λήξη 241 174 118 61 

Πελάτες  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες 5.824 6.410 4.994 5.499 

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων (118) (45) (63) - 

Γραµµάτια Εισπρακτέα - 2 - 2 

Επιταγές Εισπρακτέες  2.864 1.660 2.770 1.528 

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις  οµίλου - - 111 88 

Eπισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 123 128 55 61 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (123) (128) (55) (61) 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 8.570 8.027 7.812 7.117 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 

Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα έως 
180 ηµέρες 6.386 7.220 5.673 6.358 

Ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα :     

Πάνω από 180 ηµέρες  2.184 807 2.139 759 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 8.570 8.027 7.812 7.117 
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Η ∆ιοίκηση του  Οµίλου έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την 

ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα.  

Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Από τη 

∆ιεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου 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.  

Η µέση Πιστωτική περίοδος που η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει εγκρίνει ως αποδεκτή, λαµβάνοντας υπόψη 

τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και στον Κλάδο που δραστηριοποιείται είναι οι 180 ηµέρες. Η 

∆ιοίκηση του Οµίλου έχει εγκρίνει την πίστωση άνω των 180 ηµερών για έναν µεγάλο Όµιλο 

επιχειρήσεων που αναπτύσσεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και λόγω της µακροχρόνιας 

συνεργασίας σε συνδυασµό µε την αυξηµένη πιστοληπτική αξιοπιστία του θεωρεί ότι δεν υπάρχει 

περίπτωση επισφάλειας. 

 

10. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα 

Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 

Ταµείο 29 20 22 11 

Καταθέσεις σε τράπεζες 3.365 1.820 2.575 1.201 

Σύνολο 3.394 1.840 2.597 1.212 

 
 
11. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο 
 

Κοινές Μετοχές & ∆ιαφορές Υπέρ το Άρτιον 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Αριθµός 
Μετοχών 

Αξία Κοινών 
Μετοχών  

Αξία 
∆ιαφορών 
υπέρ το 
Άρτιον 

 

Ονοµαστική 
Αξία 

Μετοχής 

Σύνολο 
 

Υπόλοιπο την 01.01.2014 6.325 3.795 5.711 0,60 9.506 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε Κεφαλαιοποίηση  
∆ιαφοράς  Υπέρ το ‘Άρτιο 

- 5.711 (5.711) - - 

Eπιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Μετόχους - (5.711) - - (5.711) 

Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου - - (64) - (64) 

Υπόλοιπο την 30.09.2014 6.325 3.795 (63) 0,60 3.732 
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Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.795 χιλ. Ευρώ είναι ολοσχερώς 

καταβεβληµένο και διαιρείται σε 6.325.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,60 Ευρώ 

έκαστη.  

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που συγκλήθηκε την 29η Ιανουαρίου 2014 

αποφασίστηκε µεταξύ άλλων η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού 5.819 χιλ. ευρώ µε  

κεφαλαιοποίηση διαφόρων αποθεµατικών που έχει σχηµατίσει η Εταιρεία, ειδικότερα µέρους του 

αποθεµατικού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 5.711 χιλ. ευρώ και λοιπών 

αποθεµατικών συνολικού ποσού 108 χιλ. ευρώ µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της 

Εταιρείας κατά 0,92 ευρώ, ήτοι από 0,60 ευρώ σε 1,52 ευρώ καθώς και ταυτόχρονη µείωση του 

µετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, µε ισόποση µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών και 

επιστροφή του ποσού της µείωσης του κεφαλαίου 0,92 ευρώ στους µετόχους µε καταβολή µετρητών. 

Μετά ταύτα το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 3.795 χιλ. ευρώ διαιρουµένου σε 6.325.000 

µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε την 

αριθ. K2- 459/05.02.2014 απόφασή του ενέκρινε την Τροποποίηση του σχετικού άρθρου του 

Καταστατικού της Εταιρείας.   

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Kύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρεία 

δεν κατέχει Ίδιες Μετοχές κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 2014. 

Με βάση το µετοχολόγιο της εταιρείας κατά την 30.09.2014, οι µέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής στην 

Εταιρεία µεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής: 

ΜΕΤΟΧΟΣ Αριθµός µετοχών Ποσοστό συµµετοχής 
την 30.09.2014 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος) 5.244.420 82,915% 

Λοιποί Μέτοχοι (ποσοστό µικρότερο του 2%) 1.080.580 17,085% 

ΣΥΝΟΛΟ 6.325.000 100,000% 

 

12. ∆άνεια  

Οι δανειακές υποχρεώσεις έχουν ως ακολούθως : 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 

Τραπεζικά δάνεια 3.000 6.300 3.000 6.300 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων ∆ανείων 3.000 6.300 3.000 6.300 

Μέσο σταθµισµένο επιτόκιο 6,98% 6,36% 6,98% 6,36% 
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13. Αποθέµατα  
 
Τα αποθέµατα της εταιρείας και του οµίλου µέχρι την 30.09.2014 αναλύονται ως εξής : 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 

Εµπορεύµατα 5.426 5.201 4.340 4.076 

Μείον : Προβλέψεις απαξίωσης  αποθεµάτων (1.689) (1.743) (1.320) (1.400) 

Σύνολο 3.737 3.458 3.020 2.676 

 
14. Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις  

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

αναλύονται ως ακολούθως : 

Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 

Προµηθευτές Εξωτερικού  1.425 1.222 1.054 959 

Υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα - - 5 7 

Προµηθευτές Εσωτερικού 567 543 369 374 

Γραµµάτια Πληρωτέα - 5 - 5 

Επιταγές πληρωτέες 485 414 468 404 

Προκαταβολές Πελατών 266 362 157 275 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις 69 151 54 133 

Μερίσµατα πληρωτέα 3 3 3 3 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 57 56 49 50 

∆εδουλευµένα έξοδα 20 - 20 - 

Λοιποί Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού 415 52 398 52 

Σύνολο 3.305 2.808 2.577 2.262 

 
 
15. Αποθεµατικά 

Τα αποθεµατικά του Οµίλου  και της Εταιρείας κατά την διάρκεια της περιόδου αναλύονται ως κάτωθι :    
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      ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Τακτικό 

Αποθεµατικό 

 
Έκτακτα 

Αποθεµατικά 

 
Αποθεµατικά 
Συν/κων ∆ιαφ. 

 
Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 

 
Αναπρο-
σαρµογή 
Παγίων 

 
Σύνολο 

 
Υπόλοιπο την 01.01.2014 1.082 86 (544) 829 6.305 7.758 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές - - 31 - 9 39 

Kινήσεις κατά την ∆ιάρκεια της 
Περιόδου - (86) - (224) (5.788) (6.098) 

 
Υπόλοιπο την 30.09.2014 1.082 - (513) 605 526 1.699 

 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Τακτικό 

Αποθεµατικό 

 
Έκτακτα 

Αποθεµατικά 

 
Αποθεµατικά 
Συν/κων ∆ιαφ. 

 
Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 

 
Αναπρο-
σαρµογή 
Παγίων 

 
Σύνολο 

 
Υπόλοιπο την 01.01.2014 1.057 86 - 829 5.788 7.760 

Κινήσεις κατά τη ∆ιάρκεια της Χρήσης - (86) - (224) (5.788) (6.098) 

 
Υπόλοιπο την 30.09.2014 

1.057 - - 605 - 1.662 

 

Σηµείωση: Τα αφορολόγητα αποθεµατικά θα φορολογηθούν κατά την διανοµή ή κεφαλαιοποίησή τους . 

 
16. Αποζηµιώσεις Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίστηκαν µέσω αναλογιστικών 

µελετών από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισµένων αναλογιστών µε την µέθοδο Projected Unit 

Credit Method. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στην κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της εταιρείας 

έχει ως ακολούθως: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 

Υπόλοιπο έναρξης   284 314 276 306 

Έξοδο/Έσοδο αναγνωρισµένο στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων 32 (30) 31 (30) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 316 284 307 276 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω : 
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 30.09.2014 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 23 22 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 9 9 

Συνολική χρέωση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 32 31 

Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αναλογιστική αποτίµηση είναι οι 

ακόλουθες :  

Αναλογιστικές Παραδοχές 

 30.09.2014 31.12.2013 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,96% 3,96% 

Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών 4,00% 4,00% 

Ρυθµός αύξησης Πληθωρισµού 2,00% 2,00% 

17. Συναλλαγές Συνδεδεµένων Μερών 

  

           30.09.2014 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

(ΠΟΣΑ ΣΕ 000€)   

 
Organizer Stores 
Ανώνυµος 
Εµπορική 
Εταιρεία 

Εξοπλισµού  & 
∆ιακόσµησης 
Επαγγελµατικών 

Χώρων 

 
Beta Contract 
Ανώνυµη 
Τεχνική 
Εταιρεία 

Κατασκευών, 
Αποθήκευσης 
και ∆ιανοµής 
Εµπορευµάτων 

 
Voyatzoglou 

Systems 
Romania 

SRL 

 
Revon 
Αναπτ.& 
∆ιαχ. Α.Ε 

 
Μέλη  
∆.Σ 

 
Εταιρεία 

 
Όµιλος 

Πωλήσεις  αγαθών και 
υπηρεσιών σε θυγατρικές 166 - 87 - - 253 - 

Έσοδα από συµµετοχές  - - 350 - - 350 - 

Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών από 
θυγατρικές - - 12 - - 12 - 

Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών και 
µελών της διοίκησης - - - 275 316 591 628 

Σύνολο 
166 - 449 275 316 1.206 628 
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           30.09.2013 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

(ΠΟΣΑ ΣΕ 000€)   

 
Organizer Stores 
Ανώνυµος 
Εµπορική 
Εταιρεία 

Εξοπλισµού  & 
∆ιακόσµησης 
Επαγγελµατικών 

Χώρων 

 
Beta Contract 
Ανώνυµη 
Τεχνική 
Εταιρεία 

Κατασκευών, 
Αποθήκευσης 
και ∆ιανοµής 
Εµπορευµάτων 

 
Voyatzoglou 

Systems 
Romania 

SRL 

 
Revon 
Αναπτ.& 
∆ιαχ. Α.Ε 

 
Μέλη  
∆.Σ 

 
Εταιρεία 

 
Όµιλος 

Πωλήσεις  αγαθών και 
υπηρεσιών σε θυγατρικές 163 - 79 - - 241 - 

Έσοδα από συµµετοχές  - - 320 - - 320 - 

Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών από θυγατρικές 2 - 36 - - 38 - 

Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών και 
µελών της διοίκησης - - - 314 354 669 717 

Σύνολο 

165 - 435 314 354 1.268 717 

 

 

            30.09.2014 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

(ΠΟΣΑ ΣΕ 000€)   

 
Organizer Stores 
Ανώνυµος 
Εµπορική 
Εταιρεία 

Εξοπλισµού  & 
∆ιακόσµησης 
Επαγγελµατικών 

Χώρων 

 
Beta Contract 
Ανώνυµη 
Τεχνική 
Εταιρεία 

Κατασκευών, 
Αποθήκευσης 
και ∆ιανοµής 
Εµπορευµάτων 

 
Voyatzoglou 

Systems 
Romania 

SRL 

 
Revon 
Αναπτ.& 
∆ιαχ. Α.Ε 

 
Μέλη  
∆.Σ 

 
Εταιρεία 

 
Όµιλος 

Απαιτήσεις 
από θυγατρικές 90 - 22 - - 111 - 

Yποχρεώσεις σε θυγατρικές  - - 4 - - 5 - 

Aπαιτήσεις από 
∆ιευθυντικά Στελέχη και 
µέλη της ∆ιοίκησης - - - 53 2 55 72 

Yποχρεώσεις  από 
∆ιευθυντικά Στελέχη και 
µέλη της ∆ιοίκησης - - - - - - - 

Σύνολο 
90 - 26 53 2 171 72 
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          31.12.2013 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

 
Organizer Stores 
Ανώνυµος 
Εµπορική 
Εταιρεία 

Εξοπλισµού  & 
∆ιακόσµησης 
Επαγγελµατικών 

Χώρων 

 
Beta Contract 
Ανώνυµη 
Τεχνική 
Εταιρεία 

Κατασκευών, 
Αποθήκευσης 
και ∆ιανοµής 
Εµπορευµάτων 

 
Voyatzoglou 

Systems 
Romania 

SRL 

 
Revon 
Αναπτ.& 
∆ιαχ. Α.Ε 

 
Μέλη  
∆.Σ 

 
Εταιρεία 

 
Όµιλος 

Απαιτήσεις 
από θυγατρικές 81 

- 
7   88 - 

Yποχρεώσεις σε 
θυγατρικές  1 

- 
7   7 - 

Aπαιτήσεις από 
∆ιευθυντικά Στελέχη και 
µέλη της ∆ιοίκησης - 

- 
- 142 2 144 161 

Yποχρεώσεις  από 
∆ιευθυντικά Στελέχη και 
µέλη της ∆ιοίκησης - 

 
 
 

- 
- - 2 2 2 

Σύνολο 
82 

- 
14 142 3 241 163 

Το ποσό των 72 χιλ. Ευρώ που απεικονίζεται στις Aπαιτήσεις από ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της 

∆ιοίκησης προς τον Όµιλο αφορά Εγγυήσεις Μισθωµάτων προς την εταιρεία «Revon Aνάπτυξη & 

∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Α.Ε.». Με την εν λόγω εταιρεία συνδέονται µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της µητρικής εταιρείας. 

 Σηµειώσεις: 

1. Υπάρχουν συνδεδεµένα προς την εταιρεία Νοµικά Πρόσωπα. 

2. ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή σε λοιπά ∆ιευθυντικά Στελέχη της 

Εταιρείας 

     Τα ποσά που αναφέρονται στον Πίνακα των Αµοιβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθυντικού 

Προσωπικού αφορούν στο σύνολό τους αµοιβές που έχουν καταβληθεί προς τα ∆ιευθυντικά Στελέχη και 

Μέλη της ∆ιοίκησης της Εταιρείας  κατά την εν λόγω χρονική περίοδο για τις προσωπικές υπηρεσίες – 

εργασία που προσφέρουν στην Εταιρεία. Οι αµοιβές των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι βάσει των 

αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων. 

3. Πλην των ως άνω αµοιβών δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των εν λόγω 

∆ιευθυντικών Στελεχών και Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

4. ∆εν υφίστανται οιαδήποτε συναλλαγή η οποία να έχει πραγµατοποιηθεί εκτός και πέραν των συνήθων όρων 

της αγοράς. 
5. Η Εταιρεία πραγµατοποιεί τις συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, µέσα στα πλαίσια των εργασιών της 

και σε καθαρά εµπορική βάση. 
6. ∆εν υπάρχουν επισφαλείς Απαιτήσεις ή προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων µεταξύ των συνδεδεµένων 

µερών του Οµίλου. 
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18. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Οι Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  αναλύονται ως εξής : 

 
 
19. Συµβατικές ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
 
Ο Όµιλος και η εταιρεία µέχρι την 30.09.2014 έχουν καταβάλει για λειτουργικές µισθώσεις τα κάτωθι ποσά : 

 
Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα για τις λειτουργικές µισθώσεις θα έχουν ως κάτωθι: 
 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έως 1 έτος 550 385 

Από 1 έτος έως 5 έτη 2.829 1.827 

Περισσότερα από 5 έτη 2.703 2.639 

ΣΥΝΟΛΑ 6.082 4.851 

 
 
20. Xρηµατοοικονοµικά µέσα και διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

20.1 Εύλογη αξία 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης 

αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης:  

Επίπεδο 1: διαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις.  

Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην 

καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες, είτε άµεσα είτε έµµεσα.  

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
 

30.09.2014 
 

31.12.2013 
 

30.09.2014 
 

31.12.2013 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - 48 - 48 

Σύνολο - 48 - 48 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
(Ποσά σε 000 ΕΥΡΩ) 

01.01- 
30.09.2014 

01.01- 
30.09.2013 

01.01- 
30.09.2014 

01.01- 
30.09.2013 

Λειτουργικές µισθώσεις  606 489 475 349 

Σύνολο 606 489 475 349 
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Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη 

εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς.  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των Επιπέδων 1, 2 και 3 για τη µέτρηση της 

εύλογης αξίας. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται µια σύγκριση, των λογιστικών αξιών των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων της Εταιρείας που διακρατούνται στο αποσβεσµένο κόστος και των εύλογων αξιών τους: 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού προσεγγίζουν τις 

λογιστικές τους αξίες. Η λογιστική αξία των δανείων προσεγγίζει την εύλογη, καθώς η επίδραση της 

προεξόφλησης είναι επουσιώδη. 

20.2  Ανάλυση Ληκτότητας Υποχρεώσεων   

   Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων : 

 (Ποσά σε 000 Ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

30.09.2014 

ΟΜΙΛΟΣ 
Αξία 

Ισολογισµού 
Έως 6 
Μήνες 

Έως 6 
Μήνες- 
1 έτος 

2- 5 έτη > 5 έτη ΣΥΝΟΛΟ 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 3.000 3.000 - - - 3.000 

Εµπορικές υποχρεώσεις 3.305 3.305 - - - 3.305 

ΣΥΝΟΛΟ  6.305 6.305 - - - 6.305 

 
21. Eµπράγµατα βάρη 

Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Οµίλου δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη 
 

22. Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις   

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9.197 8.574 9.197 8.574 

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 3.394 1.840 3.394 1.840 

Σύνολο 12.591 10.414 12.591 10.414 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός  3.000 6.300 3.000 6.300 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.305 2.808 3.305 2.808 

Σύνολο  6.305 9.108 6.305 9.108 
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Επωνυµία 
Aνέλεγκτες Φορολογικές  

Χρήσεις 

Βογιατζόγλου Systems AE 2008 – 2010 

Beta Contract Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, 

Αποθήκευσης και ∆ιανοµής Εµπορευµάτων 
2010 

Organizer Stores Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού  & 

∆ιακόσµησης Επαγγελµατικών Χώρων 
2008  - 2010 

Voyatzoglou Systems Romania SRL 2004 – 2013 

Revos Management SRL 2005  - 2013 

 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι  έχει σχηµατίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων 

που πιθανόν να προκύψουν κατά τους µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει των ευρηµάτων των 

φορολογικών ελέγχων προηγούµενων ετών και προγενέστερων διερµηνειών των φορολογικών νόµων. 

Με αφετηρία τη χρήση 2011, και σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, οι εταιρείες 

του Οµίλου των οποίων οι Οικονοµικές Καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµο Ελεγκτή ή 

ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, υπόκεινται και σε φορολογικό έλεγχο από 

Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο και λαµβάνουν ετήσια Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης. Για να 

θεωρηθεί η χρήση περαιωµένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόµενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 

1159/2011.  

Για τη χρήση 2013, η µητρική εταιρία και οι θυγατρικές της στην Ελλάδα οι οποίες υπόκεινται σε 

φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 82 του 

Ν. 2238/1994, έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για να 

θεωρηθεί η χρήση περαιωµένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόµενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 

1159/2011. 

Για τη χρήση 2014, οι εταιρείες του Οµίλου υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή ή 

ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994.  

Την 9η Σεπτεµβρίου 2014 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης του 2007 (Εντολή Ελέγχου 

Υπ.αριθµ. 2130/0/1118) για την θυγατρική εταιρεία Organizer Stores A.E. και εκδόθηκε από το Κέντρο 

Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων η υπ’αριθµ.92/2014 Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού 

Φόρου Εισοδήµατος η οποία µείωσε τις φορολογικές ζηµιές κατά 17 χιλ. Ευρώ χωρίς να καταλογιστούν 

πρόσθετοι φόροι πλην ενός αυτοτελούς φορολογικού προστίµου ποσού ύψους 1 χιλ. Ευρώ. 

 
ii. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις από Επίδικες ή υπό ∆ιαιτησία ∆ιαφορές 

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµόν 111/2005 εκδοθέν φύλλο ελέγχου του προϊστάµενου της ∆ΟΥ : Θηβών 

καταλογίστηκαν στην εταιρεία πρόσθετοι φόροι µεταβίβασης ακινήτου ποσού 266 χιλ. Ευρώ. Η εταιρεία 

υπεβάλλε την από 20.1.2006 προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς µε 

αίτηµα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Ο συµβιβασµός δεν επιτεύχθηκε και η προσφυγή τελικώς 

συζητήθηκε την 23.10.2013 και αναµένεται η έκδοση της απόφασης.   
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Σύµφωνα µε τα υπ’ αριθµόν 83/2008, 78/2009, 22/2009 εκδοθέντα φύλλα ελέγχου και µε σύµφωνα την 

υπ’αριθµόν 719/2008 εκδοθείσα απόφαση πράξης επιβολής προστίµου του ∆.Ε.Κ Αθηνών 

 καταλογίστηκαν στην εταιρεία πρόσθετοι φόροι µεγάλης ακίνητης περιουσίας  ποσού 42 χιλ. Ευρώ για 

τις χρήσεις 2004-2007. Η εταιρεία έχει ήδη υποβάλλει κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου προσφυγές/ αιτήσεις  

συµβιβασµού την οποία κατέθεσε ενώπιον του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και οι οποίες   

καταχωρήθηκαν στο βιβλίο προσφυγών φορολογίας µεγάλης ακίνητης περιουσίας χρήσεων  2004-2007 

µε αίτηµα να ακυρωθούν και να εξαφανιστούν τα προσβαλλόµενα φύλλα ελέγχου. Οι προσφυγές 

επρόκειτο να συζητηθούν στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών την 4.4.2013 αλλά µετά από αίτηµά µας 

αναβλήθηκαν για την 7.11.2013, οπότε και πάλι αναβλήθηκαν, για την 22.5.2014, λόγω συζήτησης της 

προσφυγής στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς. Η δικάσιµη της 22.5.2014 ανεβλήθη λόγω της 

διενέργειας των εκλογών και αναµένεται η κοινοποίηση νέας δικασίµου.  

 Σύµφωνα µε τις υπ’αριθµ. Μ 35/2009, Μ 100/2009, Μ 52/2009 πράξεις επιβολής εισφορών , πρόσθετης 

επιβάρυνσης εισφορών και επιβολής αυτοτελούς προστίµων του ΙΚΑ Οινοφύτων καταλογίστηκαν στην 

εταιρεία µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ποσού ύψους 37 χιλ. ευρώ πλέον προσαυξήσεων και 

αυτοτελούς προστίµου ύψους 11 χιλ. ευρώ για εκπρόθεσµη δήλωση, ήτοι συνολικά 48 χιλ. ευρώ . Η 

εταιρεία έχει υποβάλλει ενώπιον της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ Οινοφύτων ένστανση µε αριθµό 

Πρωτοκόλλου 3906/05.08.2009 µε αίτηµα να ακυρωθούν µε αίτηµα να ακυρωθούν οι παραπάνω πράξεις 

επιβολής εισφορών και προσαυξήσεων. Η ένσταση εκκρεµεί στην Τοπική ∆ιοικητική Επιτροπή ΙΚΑ 

Οινοφύτων και µέχρι σήµερα δεν έχει συζητηθεί. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν µε βεβαιότητα και µε βάση τα στοιχεία 

ότι οι προαναφερθείσες αιτήσεις / προσφυγές  θα έχουν θετική έκβαση για την εταιρεία και κατά συνέπεια 

τα ανωτέρω αναµένονται να µην έχουν καµία αρνητική επίδραση στην ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική 

θέση είτε του Οµίλου ή της Εταιρείας ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας τους. 

Εκτός από τις  προαναφερόµενες  δεν υπάρχει ουδεµία επίδικη ή υπό διαιτησία διαφορά δικαστικών ή 

διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της 

Εταιρείας.  

iii.Προβλέψεις & Υποχρεώσεις  

 30.09.2014   
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανέλεγκτες Φορολογικά  Χρήσεις 254 220 

 

30.09.2014 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Επισφαλείς 

απαιτήσεις 

Αποζηµίωση 

Προσωπικού 

 
Απαξίωση 
Αποθεµάτων 

Πιστωτικά 

Τζίρου 

Σύνολο 

Όµιλος 241 316 1.689 284 2.530 

Εταιρεία 118 307 1.320 284 2.028 
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23. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα  

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού της 30 

Σεπτεµβρίου 2014 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς . 
 

 
 

Μεταµόρφωση, 27η  Νοεµβρίου 2014 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                                       Ο Οικονοµικός & ∆ιοικητικός                              Η Αντιπρόεδρος Ο  Προϊστάµενος                                                                                       
&  ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                 ∆ιευθυντής & Μέλος του ∆.Σ. & Μέλος του ∆.Σ.       Λογιστηρίου   
 
 
 
 
 

   

   
 

 
 

Νικόλαος ∆αµ. Βογιατζόγλου Ανδρέας Γεωρ. Τσέπερης  Άννα Νικ. Βογιατζόγλου Ηλίας Ιωαν. Μαρκεσίνης  
Α∆Τ : ΑΒ 557000 Α∆Τ : Ξ 199068 Α∆Τ   : ΑΒ 224134 Α∆Τ   : ΑΚ 094660 
 ΑΡ.Μ.ΟΕΕ:9996003961                                                             ΑΡ.Μ. ΟΕΕ: 9996045624 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου                                         
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 
Οικονοµικών Καταστάσεων                                                    : 01.01-30.09.2014 01.01.-30.09.2013 01.01-30.09.2014 01.01.-30.09.2013

Νόµιµος Ελεγκτής                                                                      : Λειτουργικές δραστηριότητες

Ελεγκτική Εταιρεία                                                                     :
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες)
(493) 104 (272) 473 

Τύπος έκθεσης επισκόπησης                                                 : : ∆εν απαιτείται Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες ) - - - -

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 117 304 107 219 

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων - - - -

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ Προβλέψεις 8 90 (49) 10 

30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 Συναλλαγµατικές διαφορές 2 21 - -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας
11.499 32 11.502 91 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.765 4.365 1.414 3.036
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 222 360 216 353 

Επενδύσεις σε Ακίνητα - - - -

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 

λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε 

τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 32 16 20 11 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (210) (211) (264) (254)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 644 558 2.038 1.955 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (638) 1.239 (808) 929 

Αποθέµατα 3.737 3.458 3.020 2.676 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 466 342 289 258 

Απαιτήσεις από πελάτες 5.706 6.356 4.931 5.499 Μείον:
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.885 4.049 6.036 3.275 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (244) (360) (238) (353)

πώληση - 11.300 - 11.300 Καταβεβληµένοι φόροι (141) (109) (80) (67)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.769 30.110 17.459 27.752 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)
10.587 1.811 10.403 1.659 

Μετοχικό κεφάλαιο 3.795 3.795 3.795 3.795 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 8.579 16.525 7.240 14.959
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών

επενδύσεων
- - - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 12.374 20.320 11.035 18.754 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (159) (169) (136) (157)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 14 13 - -
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων

στοιχείων
1.434 63 1.428 55 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) +(β) 12.388 20.333 11.035 18.754 Τόκοι εισπραχθέντες 14 11 11 5 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - - - - Μερίσµατα εισπραχθέντα - - - -
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 418 219 308 112 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.000 6.300 3.000 6.300
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
1.289 (95) 1.303 (98)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.964 3.258 3.117 2.586 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση - - - -
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (64) - (64) -

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 7.381 9.777 6.424 8.998 Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου (5.819) (1) (5.819) -
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων (γ)+(δ) 19.769 30.110 17.459 27.752

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.000 6.300 3.000 6.300 

Εξοφλήσεις δανείων (6.300) (8.069) (6.300) (8.069)

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

(χρεολύσια)
- - - -

30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 Μερίσµατα πληρωθέντα (1.139) (1) (1.139) (1)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
20.333 21.168 18.754 19.926 Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (6.680) (471) (6.454) (92)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
(10.322) (1.771) (10.322) (1.770)

Αύξηση/ µείωση µετοχικού κεφαλαίου - - - -

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα (1.265) - (1.265) - 1.554 (55) 1.385 (208)

Aγορές /(πωλήσεις) ιδίων µετοχών - - - - Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.840 1.624 1.212 1.156 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(30.09.2014 και 30.09.2013 αντίστοιχα)
12.388 20.697 11.035 19.835 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.394 1.570 2.597 948 

Ποσά  εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ Ποσά  εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

01.01.-30.09.2014 01.01.-30.09.2013 01.07.- 30.09.2014 01.07.-30.09.2013 01.01.-30.09.2014 01.01.-30.09.2013 01.07.-30.09.2014 01.07.-30.09.2013

Κύκλος εργασιών 12.777 11.860 5.057 5.254 Κύκλος εργασιών 10.012 9.389 3.787 4.333

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 4.289 4.561 1.724 2.006 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 3.371 3.732 1.353 1.724

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων 
(286) 453 386 626 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 
(417) 502 301 625 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (493) 104 328 513 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (272) 473 244 512 

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (652) (473) 282 58 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (386) (92) 227 69 

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής (652) (473) 282 58  - Ιδιοκτήτες Μητρικής (386) (92) 227 69 

 - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - - -  - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - - -

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) (6.028) 2 (13) 11 Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) (6.068) - - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (6.680) (471) 269 70 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (6.454) (92) 227 69 

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής (6.680) (470) 269 70  - Ιδιοκτήτες Μητρικής (6.454) (92) 227 69 

 - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - (1) - (1)  - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) (0,1031) (0,0748) 0,0446 0,0111 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε € ) (0,0610) (0,0145) 0,0359 0,0109

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων

(169) 757 422 688
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
(310) 721 334 659

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΄Οµιλος Εταιρεία Mεταµόρφωση, 27 Νοεµβρίου  2014
α) Εισροές - 603
β)Εκροές - 12
γ) Απαιτήσεις - 111
δ) Υποχρεώσεις - 5
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 
µελών της διοίκησης 

628 591

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης

72 55

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης

- -

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου  (α) + (β) + (γ)

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

                                                                                                                                                      (Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

: 27/11/2014

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 και του Οµίλου της. 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.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΟΜΙΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE

      ΑΡ.Μ.Α.Ε 27122/06/Β/92/104

Ε∆ΡΑ : 12ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθµός ΓΕΜΗ : 835301000

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ: http: // www.voyatzoglou.gr 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

: TMS Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,Α.Μ. ΣΟΕΛ 166

: Πετράκης Εµµανουήλ , Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731

Ο  Προϊστάµενος 
Λογιστηρίου

ΗΛΙΑΣ Ι.  ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ
 Α∆Τ ΑΚ 094660
ΑΡ.Μ. ΟΕΕ: 9996045624 

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

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

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. &  
∆ιευθύνωνΣύµβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
Α∆Τ  ΑΒ 557000

Η Αντιπρόεδρος
& Μέλος του ∆.Σ.

ΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Α∆Τ ΑΒ 224134

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 30.09.2014 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 30.09.2014 είναι ίδιες µε αυτές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2013. 3. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των 
παγίων στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας. 4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30.09.2014 ήταν για την Εταιρεία 89 άτοµα και για τον  Όµιλο 115 άτοµα έναντι της προηγούµενης αντίστοιχης περιόδου στην οποία ήταν για την Εταιρεία 80 άτοµα και για τον Όµιλο 108 άτοµα. 5.Οι 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Εννιαµήνου 2014 της Μητρικής και του Οµίλου εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 27η Νοεµβρίου 2014. 6.Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν ήδη διενεργηθεί, σωρευτικά µέχρι την 30.09.2014, αναλύονται σε : α) Πρόβλεψη 
για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσό 254 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και ποσό 220 χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία, β) Λοιπές Προβλέψεις ποσό 2.530 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και 2.028 χιλ. Ευρώ  για την Εταιρεία. Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές µε επισφαλείς 
πελάτες ποσό 241 χιλ. Ευρώ  για τον Όµιλο και 118 χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία, αποζηµίωση προσωπικού (λόγω εξόδου από την υπηρεσία) ποσό 316 χιλ. Ευρώ  για τον Όµιλο και 307 χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία, αποθέµατα ποσό 1.689 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και 1.320 χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία 
και προβλέψεις πιστωτικών τζίρου ύψους 284 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 έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου. ∆εν έχουν 
σχηµατιστεί 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 Οικονοµικών Καταστάσεων. 10. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους ύψους (6.028) χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο αφορούν Μείωση Αποθεµατικού Υπέρ το άρτιο πόσο ύψους (5.711) χιλ. Ευρώ, Μείωση λοιπών αποθεµατικών πόσο ύψους (108) χιλ. 
Ευρώ, Αναβαλλόµενη φορολογία ιδιοχρησιµοποιούµενου ενσώµατου παγίου στοιχείου καθώς και µη κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου κατεχόµενο προς πώληση πόσο ύψους (185) χιλ. Ευρώ, Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου πόσο ύψους (64) χιλ. Ευρώ, Συναλλαγµατικές διαφορές κατά 
την ενοποίηση µε τις θυγατρικές εταιρείες Voyatzoglou Systems Romania  SRL και Revos Management SRL ποσού ύψους 31 χιλ. Ευρώ και συναλλαγµατικές διαφορές επανεκτιµήσεως παγίων στοιχείων ύψους ποσού 9 χιλ. Ευρώ. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους ύψους (6.068) χιλ. 
Ευρώ για την Εταιρεία αφορούν Μείωση  Αποθεµατικού Υπέρ το άρτιο πόσο ύψους (5.711) χιλ. Ευρώ, Μείωση λοιπών αποθεµατικών πόσο ύψους (108) χιλ. Ευρώ, Αναβαλλόµενη φορολογία ιδιοχρησιµοποιούµενου ενσώµατου παγίου στοιχείου καθώς και µη κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου 
κατεχόµενο προς πώληση πόσο ύψους (185) χιλ. Ευρώ και  Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου πόσο ύψους (64) χιλ. Ευρώ. 11. H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.01.2014 αποφάσισε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού 5.819 χιλ. Ευρώ µε  κεφαλαιοποίηση 
διαφόρων αποθεµατικών που έχει σχηµατίσει η Εταιρεία, ειδικότερα µέρους του αποθεµατικού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 5.711 χιλ. Ευρώ και λοιπών αποθεµατικών συνολικού ποσού 108 χιλ. Ευρώ  µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Εταιρείας κατά 
0,92 Ευρώ , ήτοι από 0,60 Ευρώ σε 1,52 Ευρώ καθώς και ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, µε ισόποση µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών και επιστροφή του ποσού της µείωσης του κεφαλαίου 0,92 Ευρώ στους µετόχους µε καταβολή µετρητών. Το µετοχικό 
Κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 6.325.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,60 Ευρώ έκαστης.
12. ∆εν έχει γίνει µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης κάποιας εκ των εταιρειών του Οµίλου στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 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. Η 
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 28.04.2014, αποφάσισε την  διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων συνολικού ύψους 1.265 χιλ. Ευρώ ( 0,20 ευρώ ανά µετοχή ). Στο διανεµόµενο µέρισµα έγινε παρακράτηση φόρου µε 
συντελεστή 10%, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.4110/2013 και έτσι το καθαρό πληρωτέο µέρισµα ανήλθε σε 0,18 ευρώ ανά µετοχή. Η καταβολή  του µερίσµατος κερδών παρελθουσών χρήσεων άρχισε να πραγµατοποιείται στους δικαιούχους µετόχους από την 12η Μαΐου 2014. 14. 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 αµοιβών διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής:     


