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Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 

Ν.3556/2007  και τις επ’ αυτού εκδοθείσες Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Βογιατζόγλου Systems 
AE» την 27η Μαρτίου 2015 και έχει  δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

http://www.voyatzoglou.gr , όπου και θα παραµείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό 

διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία συντάξεως και δηµοσιοποιήσεως της . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

          ΑΡ.Μ.ΟΕΕ: 9996003961                            
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∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2 του Νόµου  3556/2007) 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Βογιατζόγλου Systems A.E. : 

1. Νικόλαος Βογιατζόγλου του ∆αµιανού, κάτοικος Εκάλης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος  

2. Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου, κάτοικος ∆ιονύσου, Aντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 

3. Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών,  Εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

υπό την ως άνω ιδιότητα µας, και ιδίως ο δεύτερος και ο τρίτος εξ ηµών, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Βογιατζόγλου Systems A.E.» (εφεξής η 

εταιρεία ) δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε : 

Α) Οι Ετήσιες  εταιρικές  και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Βογιατζόγλου Systems A.E για την 

χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων 

που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο. 

Β) Η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη , τις 

επιδόσεις και τη θέση της Βογιατζόγλου Systems A.E , καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται 

στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 

                                                             Μεταµόρφωση, 27 Μαρτίου 2015 

Οι βεβαιούντες , 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                                                                             Τα ορισθέντα από το ∆.Σ. µέλη 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                                                   

 

 

 

Ν.Βογιατζόγλου                                                  Α.Τσέπερης                                      Α.Βογιατζόγλου 

Α∆Τ :ΑΒ 557000                                                Α∆Τ : Ξ 199068                                  Α∆Τ :ΑΒ 224134 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

   Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και 

ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, τις εταιρικές και ενοποιηµένες 

καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 

επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές 

και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

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

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 

αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 

εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 

µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

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

της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική 

τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

α)Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 

οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του 

Κ.Ν.2190/1920. 

β)Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια 

των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν.2190/1920. 

 

 

 

 

                                                                                                         Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 

 
TMS Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Λουκιανού 6, 10675, Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 

 Ανεξάρτητο µέλος της ΙΑΡΑ International 
 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 

Εµµανουήλ Πετράκης  
 Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE» ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190 Άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 107 παράγραφος 3 και άρθρο 

136 παράγραφος 2 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3556/2007 άρθρο 4 παράγραφος 2γ, 6, 7 και 8 καθώς 

και σύµφωνα µε την Απόφαση µε αριθµό 7/448/11.10.2007 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς άρθρο 2 

και το Καταστατικό της Εταιρείας µας σας υποβάλλουµε για την κλειόµενη χρήση από 01.01.2014 -

31.12.2014 την Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στην παρούσα έκθεση περιλαµβάνονται οι ελεγµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις οι 

οποίες συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, οι σηµειώσεις επί των 

οικονοµικών καταστάσεων και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Περιγράφονται συνοπτικά 

χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες του Οµίλου και της εταιρείας «BΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.» που 

στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία 

και τις µεταβολές που επήλθαν κατά την διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως (01.01.2014 – 31.12.2014),  

σηµαντικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας  

περιόδου. Περιγράφονται, επίσης οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ενδέχεται  να αντιµετωπίσει ο 

Όµιλος και η Εταιρεία στο µέλλον, η προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας και του Οµίλου, ο  

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης τον οποίο εφαρµόζει η εταιρεία και τέλος παρατίθενται οι σηµαντικές 

συναλλαγές του εκδότη και των συνδεδεµένων µε αυτόν µερών.  

Στον Όµιλο Βογιατζόγλου Systems AE περιλαµβάνονται εκτός από την µητρική εταιρεία Βογιατζόγλου 

Systems AE και οι ακόλουθές εταιρείες : 

• «Voyatzoglou Systems Romania SRL» µε έδρα το Βουκουρέστι-Ρουµανίας στην οποία η 

Βογιατζόγλου Systems Α.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 100 %. 

•  «Beta Contract Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Αποθήκευσης και ∆ιανοµής 

Εµπορευµάτων» µε έδρα τον ∆ήµο Μεταµόρφωσης, στην οποία η Βογιατζόγλου Systems Α.Ε. 

συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 99%.  

• «Organizer Stores Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού & ∆ιακόσµησης Επαγγελµατικών 

Χώρων» µε έδρα τον ∆ήµο Μεταµόρφωσης, στην οποία η Βογιατζόγλου Systems Α.Ε συµµετέχει µε 

ποσοστό συµµετοχής 100 %.  

•  «Revos Management SRL» µε έδρα το Βουκουρέστι-Ρουµανίας, στην οποία η Βογιατζόγλου 

Systems Α.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 99 %. 

Η παρούσα Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά 

απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία και τις δηλώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην Ετήσια 

Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην χρήση του 2014. Επίσης λόγω της σύνταξης και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων από την Εταιρεία, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία µε κύριο σηµείο αναφοράς τα 

ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας και των συνδεδεµένων προς αυτήν επιχειρήσεων και µε 

αναφορά στα επιµέρους οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας µόνο στα σηµεία  όπου κρίνεται σκόπιµο ή 

αναγκαίο  για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της . 
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Ενότητα 1: Χρηµατοοικονοµικές Εξελίξεις και Επιδόσεις της χρήσης 2014 

Ετήσια Επισκόπηση ∆ραστηριοτήτων 2014 

Παρά την συνεχιζόµενη ύφεση στην χώρα µας και την παρατεταµένη οικονοµική κρίση η χρήση του 2014 

ήταν θετική για τα αποτελέσµατα του Οµίλου µας, που δραστηριοποιείται στο λιανικό και το χονδρικό 

εµπόριο, εµφανίζοντας κέρδη µετά από φόρους ύψους 134 χιλ. Ευρώ και αύξηση του Κύκλου Εργασιών της 

τάξεως 10,06%. 

Η µητρική εταιρεία Βογιατζόγλου Systems A.E. εµφάνισε αύξηση του Κύκλου Εργασιών της τάξεως 13,11% 

και τα αποτελέσµατα µετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 

217 χιλ. Ευρώ έναντι ζηµιών ύψους 2.262 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2013. Τα κέρδη µετά από φόρους ανά 

µετοχή για την εταιρεία διαµορφώνονται  σε 0,0343 Ευρώ. Εντός του πρώτου τριµήνου ολοκληρώθηκαν οι 

πωλήσεις των Ακινήτων της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στην Σίνδο Θεσσαλονίκης ενισχύοντας την 

ρευστότητα της εταιρείας και µειώνοντας σηµαντικά τις δανειακές υποχρεώσεις της. 

Η θυγατρική εταιρεία Beta Contract A.E. εµφάνισε αύξηση του Κύκλου εργασιών της τάξεως του 31,28% και 

αντίστοιχα παρουσίασε κέρδη ύψους 15 χιλ. ευρώ (ζηµίες 11 χιλ. ευρώ το 2013). Η θυγατρική εταιρεία 

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

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

όπου η µητρική εταιρεία προµηθεύει τον επαγγελµατικό εξοπλισµό τους.  

H θυγατρική εταιρεία Organizer Stores A.E για το 2014 παρουσίασε οριακή πτώση του Κύκλου εργασιών της 

τάξεως του 6,52%. Παρουσίασε ζηµίες ύψους 78 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών ύψους 70 χιλ. ευρώ στην χρήση 

2013. Τα έξοδα λειτουργίας και διάθεσης µειώθηκαν κατά 12,68% αλλά η µείωση και των λοιπών 

λειτουργικών εσόδων σε συνδυασµό µε την αύξηση των φόρων δεν επέτρεψαν την µείωση των ζηµιών της 

παρούσας χρήσης. 

Η θυγατρική εταιρεία Voyatzoglou Systems Romania SRL εµφανίζει µικρή µείωση του Κύκλου εργασιών σε 

ποσοστό 4,69% και µείωση των κερδών σε 137 χιλ. Ευρώ από 219 χιλ. Ευρώ την προηγούµενη χρήση 2013. 

Η δυναµική της πορεία συνεχίζεται παρά τα δηµοσιοοικονοµικά προβλήµατα που υπάρχουν και στην 

γειτονική χώρα. Από τα κέρδη της χρήσης του 2013, η εταιρεία Voyatzoglou Systems Romania SRL διένειµε 

µέρισµα εντός της χρήσης στην µητρική ποσού ύψους 350 χιλ. ευρώ. 

Η υγιής Καθαρή θέση του Οµίλου, η µικρή εξάρτηση από δανεικά βάρη σε συνδυασµό µε την θετική 

ρευστότητα εξασφαλίζουν στον Όµιλο την απρόσκοπτη λειτουργία και κάλυψη όλων των λειτουργικών 

εξόδων που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών της. 

Από την σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε φωτοβολταϊκα συστήµατα 

ισχύος 996,48 KW στα Οινόφυτα Βοιωτίας υποστηρίχθηκαν θετικά τα αποτελέσµατα της εταιρείας, αν και 

είναι γνωστές σε όλους τους επενδυτές σε Φωτοβολταικά Πάρκα αφενός οι καθυστερήσεις πληρωµής της 

ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου οι µειώσεις τιµολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας που επήλθαν µε τον 

Ν.4254/2014. Παρόλα αυτά η ∆ιοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι θα προσθέτει θετικά η επένδυση αυτή για 

την επόµενη 20ετία στην κερδοφορία της. 

Οικονοµικά Μεγέθη  
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Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2014 διαµορφώθηκε στα  18.924 

χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,06% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2013 (17.193 χιλ. 

ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έφτασαν τα 6.352 χιλ. ευρώ αυξηµένα  κατά 5,85% έναντι της προηγούµενης χρήσης 

2013 (6.001 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και 

Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στις 433 χιλ. ευρώ (740 χιλ. ευρώ το 2013).  

Τα αποτελέσµατα προ φόρων εµφάνισαν κέρδη ύψους 48 χιλ. ευρώ (ζηµίες ύψους 2.029 χιλ. ευρώ το 2013), 

ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας εµφάνισαν κέρδη ύψους 134 χιλ. ευρώ 

(έναντι ζηµιών ύψους 2.441 χιλ. ευρώ το 2013). Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαµορφώθηκε 

στα 15.086 χιλ. ευρώ έναντι 13.337 χιλ. ευρώ την προηγούµενη χρήση αυξηµένος κατά 13,11%. Τα Μικτά 

Κέρδη έκλεισαν στα 5.179 χιλ. ευρώ αυξηµένα κατά 9,13% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2013 (4.746 

χιλ. ευρώ). Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 

εµφάνισαν κέρδη ύψους 292 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 544 χιλ. ευρώ το 2013). Τα αποτελέσµατα προ φόρων 

της µητρικής εµφάνισαν κέρδη ύψους 93 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών ύψους 1.887 χιλ. ευρώ το 2013, ενώ τα 

αποτελέσµατα µετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 217 

χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών ύψους 2.262 την χρήση του 2013. Τα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή για την 

εταιρεία διαµορφώνονται  σε 0,0343 Ευρώ.  

Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου αντιπροσωπεύουν το 63,40% του Παθητικού του Οµίλου σε αντίθεση µε το 

2013 όπου αντιπροσώπευαν το 67,53%. Το Σύνολο του Ενεργητικού του Οµίλου µειώθηκε σε σχέση µε την 

αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά κύριο λόγο εξαιτίας της πώλησης των ακινήτων της εταιρείας σε Οινόφυτα 

Βοιωτίας  και Σίνδο Θεσσαλονίκης.  

Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες    
 
Παρακάτω εκθέτουµε βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες που παρουσιάζουν την εξέλιξη των 

οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου και µε τους οποίους δείκτες η ∆ιοίκηση του Οµίλου µετράει και αξιολογεί 

την αποδοτικότητά της. 

∆είκτες  Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης   
    

 31.12.2014 31.12.2013 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού   82,48% 83,60% 

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Παθητικού 36,60% 32,47% 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού 63,40% 67,53% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  237,35% 263,36% 

 
∆είκτης Αποδοτικότητας  
 

  
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Κέρδη προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια    0,37% (9,98)% 
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Συντελεστής Μόχλευσης  
 

 31.12.2014 31.12.2013 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις  3.000 6.300 

Μείον : Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & ισοδύναµα (4.272) (1.840) 

Καθαρός ∆ανεισµός  (1.272) 4.460 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13.024 20.333 

Σύνολο Απασχολούµενου Κεφαλαίου 11.752 24.794 

Συντελεστής Μόχλευσης (10,82)% 17,99% 

 
Σηµαντικά Γεγονότα 
 
• Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων  

Στις  29η  Ιανουαρίου 2014 πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας όπου 

µεταξύ άλλων αποφασίστηκε 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. 

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. 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις 

επιβεβληµένες ενέργειες και διαδικασίες που ορίζονται από τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών για 

την υλοποίηση της απόφασης αυτής και την επιστροφή-καταβολή του ποσού της µειώσεως στους 

δικαιούχους µετόχους της Εταιρείας .  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση της στις 11 Φεβρουαρίου 2014 

ενηµερώθηκε για την αύξηση και µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας και την 

επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,92 ευρώ ανά µετοχή.  

Από την 17η Φεβρουαρίού 2014 (ηµεροµηνία αποκοπής) οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονταν στο 

Χ.Α. µε τη νέα ονοµαστική αξία των 0,60 ευρώ ανά µετοχή και χωρίς το δικαίωµα να λάβουν το ποσό της 

επιστροφής κεφαλαίου που ισούται µε 0,92 ευρώ ανά µετοχή. 

Από την ίδια ηµεροµηνία, η τιµή εκκίνησης των µετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. διαµορφώθηκε σύµφωνα µε 

τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε συνδυασµό µε την υπ' αριθ. 27 Απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α., 

όπως ισχύει. ∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου ορίσθηκαν οι µέτοχοι που ήταν εγγεγραµµένοι στα αρχεία 

του Σ.Α.Τ. την 19η Φεβρουαρίου 2014. Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής 

κεφαλαίου είχε ορισθεί η 25η Φεβρουαρίου 2014 και η καταβολή πραγµατοποιήθηκε µέσω της τράπεζας 

"EUROBANK ERGASIAS Α.Ε". Με την πάροδο δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής, 
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δηλ. από την 26η Φεβρουαρίου 2015, η επιστροφή κεφαλαίου σε µετρητά θα καταβάλλεται µόνο από τα 

γραφεία της εταιρείας. 

• Πώληση του ακινήτου στα Οινόφυτα Βοιωτίας   

Την 7η Φεβρουαρίου 2014 ολοκληρώθηκε η πώληση του  ακινήτου της εταιρείας που ευρίσκεται στα 

Οινόφυτα Βοιωτίας προς την εταιρεία JUMBO A.E, έναντι τελικού τιµήµατος ύψους 11.300 χιλ. ευρώ το οποίο 

και εισπράχθηκε στο σύνολο του µέσα στην χρήση του 2014.  

• Πώληση του ακινήτου στην Σίνδο Θεσσαλονίκης  

Την 28η Μαρτίου 2014 ολοκληρώθηκε η πώληση του ακινήτου της εταιρείας στην Σίνδο Θεσσαλονίκης προς 

την εταιρεία «ROYAL SUGΑR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», µε τίµηµα 1.250 

χιλ. ευρώ το οποίο και εισπράχθηκε στο σύνολο του µέσα στην χρήση 2014. Η ζηµία από την πώληση του 

ακινήτου ανήλθε σε 343 χιλ. ευρώ.  

  

• Ετήσια Τακτική  Γενική  Συνέλευση Των Μετόχων της Βογιατζόγλου Systems A.E.  

Την 28η Απριλίου 2014 πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας στην 

έδρα της εταιρείας στην Μεταµόρφωση. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι που 

εκπροσωπoύσαν 5.244.490 µετοχές ή δικαιώµατα ψήφου επί συνόλου 6.325.000 µετοχών ήτοι ποσοστό 

82,92% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκαν οµόφωνα τα παρακάτω: 

•   Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 

εταιρικής  χρήσης 2013 µετά των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Επίσης σηµειώνεται ότι ενεκρίθησαν και οι αναµορφωµένες (αναδιατυπωµένες)  ετήσιες (εταιρικές και 

ενοποιηµένες) οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2012, οι οποίες καταστάσεις αναµορφώθηκαν 

(αναδιατυπώθηκαν) σε ορισµένα κονδύλιά τους , συνεπεία της εφαρµογής του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 

19 «Παροχές σε εργαζοµένους».         

•    Απαλλάχθηκαν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και o Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη 

αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της χρήσης 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013).  

• Εγκρίθηκε η διάθεση (διανοµή) κερδών της εταιρικής χρήσης  2013 (01.01.2013-31.12.2013) και 

ειδικότερα εγκρίθηκε η διανοµή µερίσµατος προερχοµένου εκ των κερδών  παρελθουσών χρήσεων. 

Συγκεκριµένα το µέρισµα που θα διανεµηθεί ανέρχεται σε 0,20 ευρώ ανά µετοχή. Στο διανεµόµενο 

µέρισµα θα γίνει παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10%, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.4110/2013 

και έτσι το καθαρό πληρωτέο µέρισµα θα ανέλθει σε 0,18 ευρώ ανά µετοχή. ∆ικαιούχοι του 

µερίσµατος χρήσεως ήταν οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων τίτλων (Record Date) 

µέτοχοι κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 6 Μαΐου 2014. Από την 2η Μαΐου 2014 (ηµέρα 

αποκοπής) οι µετοχές της Εταιρείας ήταν διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα είσπραξης 

µερίσµατος. Ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής του µερίσµατος στους δικαιούχους ορίσθηκε η 12η Μαΐου 

2014. 

•    Για τον έλεγχο της χρήσης 2014 καθώς επίσης για τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του 

αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού ορίστηκε η Ελεγκτική Εταιρεία µε την επωνυµία 
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«TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» µε ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 166  και εγκρίθηκε 

η αµοιβή της για το 2014. 

• Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύµφωνα µε το άρθρο  23α  του Κ.Ν. 2190/20 στα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές, προκειµένου να µετέχουν σε διοικητικά συµβούλια ή στη 

∆ιεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς 

•    Εγκρίθηκαν οι αµοιβές και αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν προς τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) για τις προσφερθείσες 

από αυτά υπηρεσίες και προεγκρίθηκαν οι αµοιβές που θα καταβληθούν στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου κατά την χρήση 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014) και µέχρι την επόµενη ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση.  

• Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως 2013, σύµφωνα µε το αρ. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 

Σε συνέχεια του φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2013, που διενεργήθηκε από τον νόµιµο ελεγκτή της 

Εταιρείας (TMS Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,Α.Μ. ΣΟΕΛ 166)  σύµφωνα µε το αρ. 82 

παρ. 5 ν. 2238/1994, εξεδόθη στις 27 Ιουνίου 2014 φορολογικό  πιστοποιητικό µε συµπέρασµα χωρίς 

επιφύλαξη για την χρήση του 2013. 

 
Ενότητα 2 : Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα   

Στις 10 Μάρτιου 2015 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2008 για την εταιρεία Βογιατζόγλου 

Systems A.E. (Εντολή Ελέγχου Υπ.αριθµ. 777/18.12.2014) και εκδόθηκαν από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων 

Επιχειρήσεων η υπ’αριθµ.505/2015 Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού Φόρου Εισοδήµατος,  

υπ’αριθµ.506/2015 Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού Τελών Χαρτοσήµου, υπ’αριθµ.507/2015 

Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού Ε.Τ.Α.Κ και η υπ’αριθµ.508/2015 Απόφαση Επιβολής 

Προστίµου Φ.Π.Α όπου καταλογίσθηκαν φόροι ύψους 41 χιλ. ευρώ, πλέον προσαυξήσεων 49 χιλ. ευρώ. Η 

εταιρεία είχε σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη 60 χιλ. ευρώ. Η προκύψασα διαφορά επιβάρυνε τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της χρήσης 2014. 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία 

σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων τα οποία να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου. 

Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες   

Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς) πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το συνολικό 

πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών 

αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική 

απόδοση του Οµίλου.  

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, η οποία 

λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες 
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για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 

πιστωτικός κίνδυνος.  

(α) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών  

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών του Οµίλου 

διεξάγεται σε Ευρώ κατά συνέπεια διατρέχει µειωµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο. Οι συναλλαγές της 

θυγατρικής του Οµίλου στην Ρουµανία αφορούν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του Οµίλου ύψους 

17,00% και η διοίκηση εκτιµά ότι δεν συντρέχει σοβαρός συναλλαγµατικός κίνδυνος. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο Όµιλος έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Εκτός από δύο πελάτες οι οποίοι  

ξεπερνούν 10% έκαστος, κανένας άλλος  πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των πωλήσεων και εποµένως ο 

εµπορικός κίνδυνος είναι κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό πελατών. 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.  

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµειακά διαθέσιµα καθώς και 

διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.  

(δ) Κίνδυνος επιτοκίων  

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους ταµειακών ροών που λόγω µιας ενδεχόµενης µελλοντικής µεταβολής των 

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

που συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία ή / και υποχρεώσεις του Οµίλου. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου καθώς και των Ιδίων 

Κεφαλαίων σε µια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης των + 0,5 % , + 1%   ή - 0,5% , - 1 % . 

Οι σχετικές επιδράσεις παρουσιάζονται παρακάτω : 

� Αύξηση επιτοκίων κατά 0,5 % : 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα επιβαρυνθούν κατά 17 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και 

17 χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία.  

� Αύξηση επιτοκίων κατά 1 % : 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα επιβαρυνθούν κατά 35 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και 

35  χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία. 

� Μείωση  επιτοκίων κατά 0,5 % : 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα αυξηθούν κατά 17 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και 17 

χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία. 

 

� Μείωση  επιτοκίων κατά 1 % : 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα αυξηθούν κατά 35 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και 35 

χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία. 
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(ε) Προµηθευτές  

Ο Όµιλος έχει συνάψει συµφωνίες µε Οίκους του Εξωτερικού αλλά και της εγχώριας αγοράς για την 

προώθηση και την διανοµή των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά, παράλληλα φροντίζει όπου είναι 

εφικτό να µην υπάρχει σηµαντική εξάρτηση από τους προµηθευτές, έτσι ώστε κανένας άλλος προµηθευτής 

πλην ενός εξ αυτών να µην προµηθεύει υλικά σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15,00% των συνολικών αγορών 

του Οµίλου. 

  
Πληροφορίες σχετικά µε Περιβαλλοντικά και Εργασιακά Θέµατα   

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2014 ήταν για την Εταιρεία 84 άτοµα και για τον 

Όµιλο 112 άτοµα έναντι της προηγούµενης χρήσης 31.12.2013 στην οποία ήταν για την Εταιρεία 85 άτοµα 

και για τον Όµιλο 111 άτοµα. Οι σχέσεις της Εταιρείας µε το προσωπικό της είναι άριστες και δεν 

παρουσιάζουν εργασιακά προβλήµατα, και ως εκ  τούτου δεν υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις που αφορούν 

σε εργασιακά θέµατα. 

Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα βελτίωσης της κατάρτισης και της παραγωγικότητας του 

ανθρώπινου δυναµικού της, µέσω της συµµετοχής τους σε εξειδικευµένα σεµινάρια που τους ενηµερώνουν 

για τις νέες εξελίξεις και τους βοηθούν ώστε να είναι πιο αποτελεσµατικοί στο αντικείµενό τους. 

Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού για την περίοδο από 01.01.2014 έως 31.12.2014 ανήλθαν σε 3.188 χιλ. 

Ευρώ ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σε 3.004 χιλ. Ευρώ. 

Η δραστηριότητα της εταιρίας µας δεν έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεν προκύπτουν επιβλαβή 

κατάλοιπα που προκαλούν αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε 

όλους τους υφιστάµενους περιβαλλοντολογικούς όρους και στοχεύει σε µια ισορροπηµένη οικονοµική 

ανάπτυξη σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον. 

 

Προβλέψεις  
 

31.12.2014 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 193 160 

 
 

31.12.2014 

(Ποσά σε 000 

Ευρώ) 

Επισφαλείς 

απαιτήσεις 

Αποζηµίωση 

Προσωπικού 

Προβλέψεις  
Πιστωτικών 

Τζίρου 

Αποθέµατα Σύνολο 

Όµιλος 234 298 5 1.871 2.408 

Εταιρεία 92 291 - 1.400 1.783 

 
Ιδίες Μετοχές  
 
Η Εταιρεία δεν κατέχει Ίδιες Μετοχές κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2014. 
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Μετοχικό Κεφάλαιο  

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. 
 
Μερισµατική Πολιτική 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγµατοποιήθηκε την 28η  Απριλίου 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.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων για µη διανοµή µερίσµατος.  

 

Σηµαντικές  Συναλλαγές Με Συνδεδεµένα Μέρη 
 
Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα 

νοµικά και φυσικά πρόσωπα για την χρήση του 2014 και την χρήση 2013 αντίστοιχα, που είχαν ως εξής : 
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31/12/2014 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
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 233 - 109 - - 341 - 

Έσοδα από Συµµετοχές 
- - 350 - - 350 - 

Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών από 
θυγατρικές - - 20 - - 20 - 

Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών 
και µελών της διοίκησης - - - 335 503 838 891 

Σύνολο 
233 - 478 335 503 1.550 891 

31/12/2013 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
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 212 - 128 - - 340 - 

Έσοδα από Συµµετοχές 
- - 320 - - 320 - 

Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών από 
θυγατρικές 3 - 41 - - 44 - 

Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών 
και µελών της διοίκησης - - - 319 480 799 853 

Σύνολο 
215 - 489 319 480 1.503 853 
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Το ποσό των 85 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 

31/12/2014 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
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 87 - 13 - - 100 - 

Yποχρεώσεις από 
θυγατρικές  - - 12 - - 12 - 

Aπαιτήσεις από 
∆ιευθυντικά Στελέχη 
και µέλη της ∆ιοίκησης - - - 85 4 89 106 

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

Σύνολο 
87 - 24 85 4 201 106 

31/12/2013 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
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 82 - 7 - - 88 - 
Yποχρεώσεις από 
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 
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µητρικής εταιρείας. Το ποσό των 4 χιλ . Ευρώ αφορά απαιτήσεις δοσοληπτικών λογαριασµών της Μητρικής 

από µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και υπόλοιπα µε τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από 

τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου. ∆εν υπήρχαν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της 

Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές 

συνέπειες στη χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρείας για την χρήση 2014. 

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 στην Στήλη «Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 

της διοίκησης» 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. 

Προοπτικές για το 2015 

Οι οικονοµικές εξελίξεις στην χώρα µας το πρώτο τρίµηνο του 2015 σε σχέση µε τις διαπραγµατεύσεις της 

κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα είναι εξαιρετικές κρίσιµες και αβέβαιες. Η εγχώρια αγορά 

έχει στερέψει από ρευστότητα και συνεπώς υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι δυνατόν να προβλέψουµε 

την επίτευξη των στόχων µας γιατί η οποιαδήποτε πρόβλεψη ενέχει µεγάλη πιθανότητα αστοχίας. 

 Ως εκ τούτου η ∆ιοίκηση του Οµίλου θα κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση που κινήθηκε και το 2014, στο να 

διασφαλίζει την βιωσιµότητα της επιχείρησης συµπιέζοντας περαιτέρω το λειτουργικό της κόστος και 

εξορθολογίζοντας όλες τις επιµέρους διαδικασίες που ακολουθεί. 

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

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

ισχυροποιήσει την περαιτέρω παρουσία της στις γειτονικές χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται και 

διαφαίνεται ότι εκεί υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη. 

Η εταιρεία µετά την πώληση του ακινήτου των αποθηκών της στα Οινόφυτα Βοιωτίας αφενός εξασφάλισε 

ικανοποιητική ρευστότητα για την επίτευξη των εµπορικών δραστηριοτήτων της, και αφετέρου µείωσε τον 

δανεισµό της από τις Τράπεζες στο ποσό των 3.000 χιλ. ευρώ. Ταυτόχρονα η µετεγκατάσταση των 

αποθηκών της σε µισθωµένο κτίριο στην Μαγούλα Αττικής εξασφάλισε µείωση του λειτουργικού κόστους σε 

όλο το κύκλωµα αποθήκευσης και διανοµών της εταιρείας. 
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� Επεξηγηµατική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων σύµφωνα µε τις παραγράφους  7 και 8 του άρθρου 4 του  Ν. 3556/2007. 

I. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατοµµύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

(3.795 χιλ. ευρώ) διαιρούµενο σε έξι εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (6.325.000) κοινές 

ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας εξήντα λεπτά (0,60) η κάθε µία. Οι µετοχές της 

Εταιρείας στο σύνολό τους είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά Αξιών του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  

Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και το Καταστατικό της 

Εταιρείας. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 

 
II. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του 

καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους. 

 
III. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/2007  

Την 31.12.2014  οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του συνόλου των δικαιωµάτων 

ψήφου της Εταιρείας : 

 
ΜΕΤΟΧΟΣ 

 
Αριθµός µετοχών 

 
Ποσοστό 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  5.244.420 82,92% 

 
IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
 
V. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν από 

τις µετοχές της. 

 
VI. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας 

∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται 

περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν 

από τις µετοχές της. 

 
VII. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης 
καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20  

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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VIIΙ. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών 
της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20  

1) Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 1 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, µέσα σε πέντε έτη από την 

σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, µε απόφαση του  που 

υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, να αυξάνει το µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας µε την έκδοση νέων µετοχών. Η απόφασή του λαµβάνεται µε πλειοψηφία 

τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του. Στην περίπτωση αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο 

µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβληµένο κατά την ηµεροµηνία που 

χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν 

υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. 

2) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του Κ.Ν.2190/1920, µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 

παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920  µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών, µε τη 

µορφή δικαιώµατος προαίρεσης (option) απόκτησης µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης 

αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό µετοχών που µπορεί να 

εκδοθούν, ο οποίος βάσει του νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάµενων µετοχών, εάν οι 

δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωµα (option) αγοράς µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών 

στους δικαιούχους. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, ρυθµίζει κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, που δε ρυθµίζεται 

διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώµατος αγοράς µετοχών το µήνα 

∆εκέµβριο κάθε έτους και στη συνέχεια εκδίδει τις αντίστοιχες µετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το 

δικαίωµά τους, αυξάνοντας αντίστοιχα το µετοχικό κεφάλαιο και πιστοποιώντας τη σχετική αύξηση αυτού. 

3) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920 µετά από έγκριση της  Γενικής Συνέλευσης η 

Εταιρεία µπορεί να αποκτήσει δικές της µετοχές µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την προϋπόθεση 

ότι η ονοµαστική αξία των µετοχών που αποκτώνται, συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων που είχε 

αποκτήσει η Εταιρεία προηγουµένως και διατηρεί , δεν υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβληµένου µετοχικού της 

κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις 

των προβλεπόµενων αποκτήσεων , τον ανώτατο αριθµό των µετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν , τη 

διάρκεια της χορηγούµενης έγκρισης , η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 24 µήνες και σε περίπτωση 

απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και τα ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η Εταιρεία δεν έχει 

κάνει χρήση της ως άνω δυνατότητας που της  παρέχει ο Νόµος. 

 

IX. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 
ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης 

∆εν υφίστανται συµφωνίες της Εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 

X. Σηµαντικές Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας  
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∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι 

οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 

βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.  
 

∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 

Εισαγωγή 

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. Η 

εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται και δοµείται ως ένα σύστηµα σχέσεων ανάµεσα στη ∆ιοίκηση της 

Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους µετόχους και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, συνιστά τη δοµή µέσω της 

οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας, προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης και 

αξιολόγησης των στόχων αυτών, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζει κατά την λειτουργία της 

και καθίσταται δυνατή η αποτελεσµατική και παράλληλα συστηµατική παρακολούθηση της απόδοσης της 

∆ιοίκησης κατά την διαδικασία εφαρµογής των ανωτέρω.  

Η αποτελεσµατική και ουσιαστική εταιρική διακυβέρνηση διαδραµατίζει ουσιαστικό και πρωτεύοντα ρόλο στην 

προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην βελτίωση των λειτουργικών τους υποδοµών 

και στην ανάπτυξη εκ µέρους τους καινοτόµων δράσεων, ενώ η αυξηµένη διαφάνεια που προάγει έχει ως 

αποτέλεσµα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων αλλά και των δηµοσίων οργανισµών και θεσµών, εις όφελος του συνόλου των µετόχων των 

εταιρειών αλλά και των συναλλασσοµένων µε αυτές. 

Τον Οκτώβριο του έτους 2013 δηµοσιοποιήθηκε ο νέος Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος 

συνετάγη µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), και κατόπιν τροποποιήθηκε 

στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησής του από το Ελληνικό Συµβούλιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆).  

Το ΕΣΕ∆ ιδρύθηκε το 2012 και είναι αποτέλεσµα της σύµπραξης των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων (ΕΧΑΕ) και 

του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) που αναγνώρισαν από κοινού την συµβολή της 

εταιρικής διακυβέρνησης στην διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και 

έκτοτε συνεργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή.         

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Στη χώρα µας το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως µέσω της υιοθέτησης 

υποχρεωτικών κανόνων όπως ο ν. 3016/2002, όπως ισχύει µέχρι και σήµερα, που επιβάλλει την συµµετοχή 

µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων εκτελεστικών µελών στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ελληνικών εταιρειών, των 

οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, την θέσπιση και την 

λειτουργία µονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Στην 

συνέχεια και άλλα µεταγενέστερα νοµοθετήµατα ενσωµάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες 

εταιρικού δικαίου, δηµιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο Ν. 3693/2008, που 

επιβάλλει την σύσταση επιτροπών ελέγχου καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά 

το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση µίας Εταιρείας και ο Ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώµατα 

των µετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους µετόχους κατά το στάδιο 

προετοιµασίας µίας γενικής συνέλευσης. Τέλος και ο Νόµος 3873/2010 ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη 

τάξη την υπ’ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας µε τον τρόπο αυτό ως 
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υπενθύµιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα τον 

θεµέλιο λίθο του.                              

Η  Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφεροµένων 

νοµοθετικών κειµένων (ιδίως Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 3016/2002 και Ν. 3693/2008), οι οποίες αποτελούν και το 

ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και συνιστούν (οι εν λόγω διατάξεις) 

έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα. 

Ενόψει της επεξεργασίας του ΚΕ∆ που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της προηγούµενης χρήσης από το 

ΕΣΕ∆, αλλά και την επικείµενη αναµόρφωση του νόµου 3016/2002, µε την προώθηση προς ψήφιση ήδη 

δηµοσιοποιηθέντος σχεδίου νόµου αναφορικά µε την εταιρική διακυβέρνηση (η διαβούλευση του οποίου έχει 

ήδη ολοκληρωθεί µεταξύ των φορέων της αγοράς και συνακόλουθα εκκρεµεί η επικύρωσή του από την 

Βουλή) και της µη οριστικοποίησης των εν λόγω µεταβολών, µέσω των οποίων θα αναµορφωθεί, 

αναβαθµισθεί και εµπλουτισθεί το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρεία προέκρινε και κατά την 

παρούσα χρήση ως καταλληλότερη την αναστολή οιασδήποτε εργασίας διαµόρφωσης δικού της ΚΕ∆, ώστε 

το περιεχόµενο και οι διατάξεις αυτού, όταν τελικώς διαµορφωθεί, ν’ αντανακλούν και να είναι συµβατές µε τις 

νέες κανονιστικές ρυθµίσεις. 

Υπό το πρίσµα των ως άνω παραµέτρων, η Εταιρεία δηλώνει και κατά την παρούσα χρήση ότι κατά το 

παρόν χρονικό στάδιο υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης που διαµορφώθηκε από το Ελληνικό Συµβούλιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆) (διαθέσιµο 

στο http://www.helex.gr/el/esed), στον οποίο Κώδικα δηλώνει ότι υπάγεται µε τις ακόλουθες αποκλίσεις και 

εξαιρέσεις.   

Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Η Εταιρεία βεβαιώνει κατ’ αρχάς µε την παρούσα δήλωση ότι ακολουθεί πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις 

της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας αναφορικά µε την εταιρική διακυβέρνηση (ιδίως Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 

3016/2002 και Ν. 3693/2008), οι οποίες διαµορφώνουν το ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, που απευθύνεται σε εταιρείες των οποίων οι µετοχές έχουν εισαχθεί προς 

διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.   

Σηµαντική προσθήκη, ωστόσο, στο νέο Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί η υιοθέτηση του 

προτύπου της εξήγησης της µη συµµόρφωσης της Εταιρείας µε συγκεκριµένες ειδικές πρακτικές του Κώδικα. 

Αυτό σηµαίνει ότι ο νέος Κώδικας ακολουθεί την προσέγγιση «συµµόρφωση ή εξήγηση» και απαιτεί από τις 

εισηγµένες εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρµόζουν να δηµοσιοποιούν την πρόθεσή τους αυτή και είτε να 

συµµορφώνονται µε το σύνολο των ειδικών πρακτικών του Κώδικα, είτε να εξηγούν τους λόγους µη 

συµµόρφωσής τους µε συγκεκριµένες ειδικές πρακτικές. 

Σε σχέση µε τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές που καθιερώνει ο νέος ΚΕ∆ υφίστανται κατά την 

παρούσα χρονική στιγµή ορισµένες αποκλίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της περιπτώσεως της µη 

εφαρµογής), για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντοµη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που 

δικαιολογούν αυτές. 

Μέρος Α΄- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του  

• Ρόλος και Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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- το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί µέχρι σήµερα στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία 

προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆Σ και προετοιµάζει προτάσεις προς το 

∆.Σ όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών. 

Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις αµοιβές των 

εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. και των βασικών ανώτατων στελεχών είναι πάγια, συνεπής και λελογισµένη, 

προσαρµόζεται στις εκάστοτε κρατούσες οικονοµικές συνθήκες και στις οικονοµικές εν γένει δυνατότητες του 

Οµίλου, ενώ το ∆.Σ. διασφαλίζει την πιστή και απαρέγκλιτη τήρησή της, προκειµένου να αποφεύγονται 

φαινόµενα καταβολής υπέρογκων αµοιβών που δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία αφενός µε τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες αφετέρου µε την γενικότερη οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. 

Περαιτέρω η µη ύπαρξη ξεχωριστής επιτροπής η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής 

υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆.Σ. εξηγείται από το γεγονός ότι τα υποψήφια προς εκλογή στο ∆.Σ. µέλη, 

από συστάσεως της Εταιρείας µέχρι και σήµερα πληρούν όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις και παρέχουν 

όλα τα εχέγγυα για την απονοµή προς αυτά της ιδιότητας του µέλους του ∆.Σ., διακρίνονται για την υψηλή 

επαγγελµατική τους κατάρτιση, τις γνώσεις, τα προσόντα και την εµπειρία τους, ξεχωρίζουν για το ήθος και 

την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους και ως εκ τούτου δεν έχει ανακύψει µέχρι στιγµής ανάγκη συγκρότησης 

τέτοιας επιτροπής.    

• Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- η πολιτική της ποικιλοµορφίας συµπεριλαµβανοµένης της ισορροπίας µεταξύ των φύλων για τα µέλη του ∆.Σ. όπως 

αυτή έχει υιοθετηθεί από το ∆.Σ. θα αναρτάται στον εταιρικό ιστότοπο. Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα 

πρέπει να περιλαµβάνεται ειδική αναφορά: α) στην πολιτική ποικιλοµορφίας που εφαρµόζεται από την Εταιρεία ως 

προς τη σύνθεση του ∆.Σ. και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και β) το ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου 

αντίστοιχα. 

Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται κατά πλειοψηφία από άνδρες, ήτοι εκ των 

συνολικά επτά (7) µελών του ∆.Σ. τα πέντε (5) είναι άνδρες και µόνο τα δύο (2) είναι γυναίκες.  

Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται από την αδυναµία ανευρέσεως κατά το παρόν χρονικό διάστηµα στελεχών 

που να ανήκουν στο γυναικείο φύλο και οι οποίες να ανταποκρίνονται µε πληρότητα (ιδίως από πλευράς 

χρονικής διαθεσιµότητας) στις αυξηµένες απαιτήσεις που συνδέονται µε την ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ.  

Μεταξύ των προτεραιοτήτων της Εταιρείας στο άµεσο µέλλον συγκαταλέγεται η εύρεση και προσθήκη ικανών 

εκπροσώπων του γυναικείου φύλου µεταξύ των µελών του ∆.Σ., χωρίς όµως να µπορεί να προσδιορισθεί µε 

απόλυτη ακρίβεια το χρονικό σηµείο συµµόρφωσης της Εταιρείας µε την ως άνω πρακτική που καθιερώνει ο 

ΚΕ∆, δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο αποτελεί συνάρτηση αφενός µεν της εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος και 

αφετέρου της εύρεσης ατόµων που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις.  

• Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

- δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.   

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο ότι δεν κρίνεται σκόπιµη η δηµιουργία αυτής της διάκρισης ενόψει του 

µεγέθους, της οργανωτικής δοµής και της λειτουργίας της Εταιρείας. Εφόσον η Εταιρεία ενισχύσει περαιτέρω 

την εξωστρέφειά της, αποκτήσει εντονότερη διεθνή παρουσία και αυξήσει κατά πολύ τον όγκο των 
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δραστηριοτήτων της, πρόκειται να αξιολογηθεί εκ νέου η αναγκαιότητα θέσπισης ρητής διάκρισης µεταξύ των 

αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.  

- το ∆.Σ. δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του.  

Η απόκλιση αυτή αντισταθµίζεται από τον διορισµό εκτελεστικού Αντιπροέδρου καθόσον κατά την παρούσα 

χρονική στιγµή αξιολογείται ως ιδιαίτερα αυξηµένης σηµασίας η καθηµερινή και ουσιαστική συνδροµή του 

Προέδρου εκ µέρους της Αντιπροέδρου και η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς αυτόν προκειµένου να 

ασκεί αποτελεσµατικά τα εκτελεστικά του καθήκοντα και τις εν γένει αρµοδιότητές του και να συµβάλει τα 

µέγιστα στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.  

• Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

 - το ∆.Σ. δεν έχει υιοθετήσει ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της Εταιρείας πολιτικές που να 

εξασφαλίζουν ότι το ∆.Σ. διαθέτει επαρκή πληροφόρηση ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του αναφορικά µε τις 

συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών σύµφωνα µε το πρότυπο του συνετού επιχειρηµατία. Αυτές οι 

πολιτικές θα πρέπει επίσης να εφαρµόζονται στις συναλλαγές των θυγατρικών της Εταιρείας µε τα 

συνδεδεµένα µέρη. Η ∆.Ε.∆. θα πρέπει να περιλαµβάνει ειδική αναφορά στις πολιτικές που εφαρµόζονται από 

την Εταιρεία σε σχέση µε τα παραπάνω.  

Μολονότι δεν υφίσταται ειδική και συγκεκριµένη πολιτική στην κατεύθυνση αυτή, η οποία διαµορφώνει το 

πλαίσιο απόκτησης επαρκούς πληροφόρησης εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ώστε να βασίζει τις 

αποφάσεις του για τις συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών στο πρότυπο του συνετού 

επιχειρηµατία, το ∆.Σ. κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εποµένως και στις συναλλαγές 

µεταξύ Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν µερών, καταβάλλει την επιµέλεια του συνετού επιχειρηµατία, 

ώστε οι εν λόγω συναλλαγές να είναι αφενός µεν απολύτως διαφανείς και σύµφωνες µε τους όρους και 

συνθήκες της αγοράς αφετέρου δε σε απόλυτη συµβατότητα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό 

προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο της εταιρικής όσο και της φορολογικής νοµοθεσίας. Η ίδια 

επιµέλεια ακολουθείται και αναφορικά µε τις συναλλαγές των θυγατρικών της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα 

µέρη.  

Εφόσον κριθεί απαραίτητο η Εταιρεία θα προχωρήσει στην συγκρότηση οµάδας εργασίας περί καθορισµού 

των εφαρµοστέων διαδικασιών για την απόκτηση εκ µέρους του ∆.Σ. επαρκούς πληροφόρησης, ώστε να 

βασίζει τις αποφάσεις του για τις συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών στο πρότυπο του συνετού 

επιχειρηµατία, πάντως κατά την παρούσα χρονική στιγµή ενόψει των καθετοποιηµένων δοµών οργάνωσης 

και λειτουργίας της Εταιρείας τέτοια ανάγκη δεν υφίσταται.  

- δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων των µελών του 

∆.Σ. (συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρείες και µη κερδοσκοπικά 

ιδρύµατα) πριν από το διορισµό τους στο ∆.Σ. 

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι τα µέλη του ∆.Σ. διακρίνονται για το υψηλό µορφωτικό τους 

επίπεδο, την επίδειξη επαγγελµατισµού και έµπρακτης αφοσίωσης προς την Εταιρεία ενόψει και της 

πολυετούς συνδέσεώς τους µε αυτή και των συνακόλουθων αρρήκτων δεσµών που έχουν αναπτυχθεί και ως 

εκ τούτου παρά την έλλειψη θεσµοθετηµένης υποχρέωσης αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν 

επαγγελµατικών δεσµεύσεων των µελών του ∆.Σ. πριν την εκλογή τους σε αυτό, θα προέβαιναν άνευ ετέρου 
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στη σχετική γνωστοποίηση εάν έκριναν ότι υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος σύγκρουσης συµφερόντων ή 

επηρεασµού ψυχολογικού, επαγγελµατικού, ή οικονοµικού χαρακτήρα.  

• Ανάδειξη υποψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

- τα µέλη του ∆.Σ. δεν εκλέγονται µε µέγιστη θητεία τεσσάρων (4) χρόνων.    

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας «τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας, µε πενταετή θητεία, 

δυνάµενη να παραταθεί µέχρι της εκλογής του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπό της πρώτης Τακτικής 

Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει µετά την λήξη της θητείας του δια µυστικής ψηφοφορίας και κατ’ 

απόλυτη πλειοψηφία σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία». 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στην αναγκαιότητα αποφυγής αλλεπάλληλων εκλογών ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε 

συντοµότερα χρονικά διαστήµατα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την επιβάρυνση της Εταιρείας µε έξοδα για 

την τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας και την συνεχή υποβολή νοµιµοποιητικών εγγράφων ενώπιον 

των συνεργαζόµενων τραπεζικών, πιστωτικών ιδρυµάτων και λοιπών νοµικών ή φυσικών προσώπων.  

Άλλωστε η πρόβλεψη για µέγιστη διάρκεια της θητείας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανερχόµενη σε 

τέσσερα (4) έτη εγκυµονεί τον κίνδυνο να µην προλάβει το εκλεγµένο ∆Σ να ολοκληρώσει το έργο του και να 

τίθεται υπό διακινδύνευση η αποτελεσµατική διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και η διαχείριση της 

εταιρικής περιουσίας, λόγω της συχνής εναλλαγής διοικήσεων και της ενδεχόµενης διάστασης απόψεων που 

ενδέχεται να υφίστανται αναφορικά µε την προώθηση των συµφερόντων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.    

- δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆Σ. 

Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται από το µέγεθος, την δοµή και την λειτουργία της Εταιρείας κατά την παρούσα 

χρονική στιγµή, τα οποία δεν καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων.  

• Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

- δεν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆.Σ.  

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας  και του 

Εσωτερικού Κανονισµού σε συνδυασµό µε το υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο αξιολογούνται ως απολύτως 

κατάλληλες για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ∆.Σ. και διασφαλίζουν την πλήρη, ορθή και 

έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του και την επαρκή εξέταση όλων των θεµάτων επί των καλείται να 

λάβει αποφάσεις.    

- το ∆.Σ. στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο πρόγραµµα 

δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας. 

Η απόκλιση αυτή γίνεται εύκολα κατανοητή από το γεγονός ότι όλα τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας είναι 

κάτοικοι του νοµού Αττικής και ως εκ τούτου είναι ευχερής η σύγκληση και η συνεδρίαση του ∆.Σ., κάθε φορά 

που το επιβάλλουν οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόµος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισµένου προγράµµατος 

δράσεως.  

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆.Σ. κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, εξειδικευµένο 

και έµπειρο εταιρικό γραµµατέα, ο οποίος θα παρίσταται στις συνεδριάσεις του.    
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Η απόκλιση αυτή αιτιολογείται από το γεγονός της ύπαρξης άρτιας τεχνολογικής υποδοµής για την άµεση και  

πιστή καταγραφή και αποτύπωση των συνεδριάσεων του ∆.Σ. Περαιτέρω, όλα τα µέλη του ∆.Σ. έχουν 

δυνατότητα, εφόσον παρίσταται σχετική ανάγκη, προσφυγής στις υπηρεσίες των νοµικών συµβούλων της 

Εταιρείας προκειµένου να διασφαλίζεται η συµµόρφωση του ∆.Σ. µε το ισχύον νοµικό και κανονιστικό 

πλαίσιο.  

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το νέο ΚΕ∆ χρέη εταιρικού γραµµατέα µπορεί να επιτελέσει είτε ένας ανώτατος 

υπάλληλος είτε ο νοµικός σύµβουλος, ενώ έργο του εταιρικού γραµµατέα είναι η παροχή πρακτικής 

υποστήριξης προς τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ., ατοµικά και συλλογικά, µε απώτερο σκοπό 

και στόχο την πλήρη συµµόρφωση του ∆.Σ. µε τις νοµικές και καταστατικές απαιτήσεις και προβλέψεις. 

Η Εταιρεία προτίθεται να εξετάσει στο άµεσο µέλλον την αναγκαιότητα θεσπίσεως θέσεως εταιρικού 

γραµµατέα µε σκοπό την έτι περαιτέρω αποτελεσµατική λειτουργία του ∆.Σ. και την παροχή κάθε αναγκαίας 

συνδροµής προς τα µέλη αυτού.    

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του ∆.Σ. αλλά 

και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη.  

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι προς εκλογή µέλη του ∆.Σ. προτείνονται πρόσωπα που 

διαθέτουν ικανή και αποδεδειγµένη εµπειρία, υψηλό µορφωτικό επίπεδο και διαπιστωµένες οργανωτικές και 

διοικητικές ικανότητες. Άλλωστε βασική αρχή που διέπει την λειτουργία τόσο της Εταιρείας όσο και του 

Οµίλου είναι η διαρκής επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών αυτού και η ενίσχυση 

της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα µέσω της διεξαγωγής ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

επιµορφωτικών σεµιναρίων ανάλογα µε τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται το εκάστοτε µέλος και τα 

καθήκοντα µε τα οποία έχει επιφορτισθεί, ήτοι η διαρκής επιµόρφωση διέπει ως αρχή την όλη φιλοσοφία και 

λειτουργία της Εταιρείας και δεν περιορίζεται µόνο στα µέλη του ∆.Σ.   

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆.Σ. για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων στο βαθµό που χρειάζονται.  

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και εγκρίνει ανά περίπτωση 

δαπάνες για την ενδεχόµενη πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες, επί 

σκοπώ συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας.  

• Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

- η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆.Σ. και των επιτροπών του δεν λαµβάνει χώρα τουλάχιστον 

κάθε δύο (2) χρόνια και δεν στηρίζεται σε συγκεκριµένη διαδικασία. Το ∆.Σ. δεν αξιολογεί την επίδοση του 

Προέδρου του σε διαδικασία στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος 

του, ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. 

Κατά την παρούσα χρονική στιγµή δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας του ∆.Σ. και των επιτροπών του, ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του ∆.Σ. 

κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό 

µέλος του, ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου.  

Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δοµής της Εταιρείας, καθόσον µεταξύ 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν υφίστανται στεγανά και όποτε παρίσταται ανάγκη ή 
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διαπιστώνονται αδυναµίες ή δυσλειτουργίες αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία του ∆.Σ., λαµβάνουν 

χώρα συναντήσεις και διεξοδικές συζητήσεις, στις οποίες αναλύονται τα προβλήµατα που παρουσιάζονται, 

ασκείται κριτική σε ληφθείσες αποφάσεις και λοιπές ενέργειες ή δηλώσεις των µελών του ∆.Σ., µηδενός 

εξαιρουµένου. Άλλωστε το ∆.Σ. παρακολουθεί και επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα την 

προσήκουσα υλοποίηση των ληφθεισών αποφάσεών του, µε βάση τα τεθέντα χρονοδιαγράµµατα, ενώ η 

αποτελεσµατικότητα και η εν γένει απόδοση του ίδιου του ∆.Σ. αξιολογείται σε ετήσια βάση από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις αρχές και την διαδικασία που περιγράφεται 

αναλυτικά τόσο στον Κ.Ν. 2190/1920, όσο και στο Καταστατικό της Εταιρείας.              

- το ∆.Σ. δεν περιγράφει συνοπτικά στην Ετήσια ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης την διαδικασία 

αξιολόγησης του ιδίου καθώς και των επιτροπών του 

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από την έλλειψη και την απουσία διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης.    

 
Μέρος Β΄- Εσωτερικός έλεγχος  

•Εσωτερικός έλεγχος-Επιτροπή Ελέγχου   

- η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές τον χρόνο.  

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από την σύγκληση και την συνεδρίαση της επιτροπής ελέγχου κάθε φορά που 

ανακύπτουν ουσιώδη ζητήµατα που άπτονται της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και της 

αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. Άλλωστε ζητούµενο δεν είναι η πραγµατοποίηση 

συνεδριάσεων άνευ αντικειµένου, επί σκοπώ καλύψεως του επιβαλλοµένου από τον ΚΕ∆ αριθµού 

συνεδριάσεων, αλλά η παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, η εξέταση σε περιοδική βάση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

αυτής, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται και αντιµετωπίζονται µε ορθό 

τρόπο, η διαχείριση συγκρούσεων συµφερόντων κατά την διενέργεια συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη και 

η απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης αναφορικά µε την χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας.           

- δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου.  

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της επιτροπής ελέγχου 

περιγράφονται επαρκώς στις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν θεωρεί αναγκαία 

κατά την παρούσα χρονική στιγµή την κατάρτιση ειδικότερου κανονισµού λειτουργίας της ως άνω επιτροπής, 

δεδοµένου ότι αυτό που προέχει είναι η πιστή τήρηση και απαρέγκλιτη εφαρµογή του υφισταµένου 

κανονιστικού πλαισίου και όχι η επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες ενδέχεται να µην υλοποιηθούν.  

- δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην επιτροπή ελέγχου για την εκ µέρους της χρήση υπηρεσιών 

εξωτερικών συµβούλων. 

Η απόκλιση αυτή αιτιολογείται από την παρούσα σύνθεση της επιτροπής ελέγχου, τις εξειδικευµένες γνώσεις 

και την εµπειρία των µελών της, οι οποίες διασφαλίζουν την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία της 

επιτροπής και την εκπλήρωση των καθηκόντων της στο ακέραιο µε αποτέλεσµα να µην καθίσταται αναγκαία 

η χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συµβούλων. 
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Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εάν κριθεί σκόπιµη και ενδεδειγµένη η συνδροµή εξωτερικών συµβούλων, επί 

σκοπώ περαιτέρω βελτίωσης της δοµής και λειτουργίας της επιτροπής, είναι αυτονόητο ότι η Εταιρεία θα 

θέσει στην διάθεσή της όλα τα απαραίτητα κονδύλια.        

Μέρος Γ΄- Αµοιβές  

• Αµοιβές - Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών: 

- δεν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, ανεξάρτητα στην 

πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών και µη 

εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δοµής και της εν 

γένει λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι σήµερα και τούτο γιατί η ∆ιοίκηση της 

Εταιρείας που επιµελείται της διαδικασίας καθορισµού των αµοιβών και της υποβολής των σχετικών, 

φροντίζει ώστε αυτή (διαδικασία καθορισµού αµοιβών) να χαρακτηρίζεται από αντικειµενικότητα, διαφάνεια 

και επαγγελµατισµό, απαλλαγµένη από συγκρούσεις συµφερόντων. Όσον αφορά τον καθορισµό των 

αµοιβών των µελών του ∆.Σ., εκτελεστικών και µη, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας ενεργεί µε γνώµονα την 

δηµιουργία µακροπρόθεσµης εταιρικής αξίας, την διατήρηση των αναγκαίων ισορροπιών και την προώθηση 

της αξιοκρατίας, ώστε η επιχείρηση να προσελκύει στελέχη που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την 

αποτελεσµατική λειτουργία της Εταιρείας.  

Η ∆ιοίκηση φροντίζει ώστε η αµοιβή των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. να συνδέεται µε την εταιρική 

στρατηγική και την πραγµάτωση των σκοπών της Εταιρείας και διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία 

ανάµεσα σε σταθερά στοιχεία (π.χ. βασικός µισθός), µεταβλητά στοιχεία συνδεόµενα µε την απόδοση (π.χ. 

bonus) και άλλες συµβατικές ρυθµίσεις (π.χ. σύνταξη, αποζηµίωση λόγω αποχώρησης, πρόσθετες παροχές 

συµπεριλαµβανοµένων παροχών σε είδος κλπ.) και η αµοιβή των µη εκτελεστικών µελών να αντανακλά τον 

πραγµατικό χρόνο απασχόλησής τους και τις ανατεθείσες σε αυτά αρµοδιότητες και να µην συναρτάται 

άµεσα µε την απόδοση της Εταιρείας, προκειµένου να µην αποθαρρύνεται η διάθεση ενδεχόµενης 

αµφισβήτησης των επιλογών και των λοιπών αποφάσεων της ∆ιοίκησης. 

Το ∆.Σ. κατά τον προσδιορισµό της αµοιβής των µελών αυτού και ιδιαίτερα των εκτελεστικών, λαµβάνει 

υπόψη του τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους, την επίδοσή τους σε σχέση µε προκαθορισµένους 

ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, την οικονοµική κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της 

Εταιρείας, το ύψος των αµοιβών για παροχή παρόµοιων υπηρεσιών σε οµοειδείς εταιρείες καθώς και το 

ύψος των αµοιβών των εργαζοµένων στην Εταιρεία και σε ολόκληρο τον Όµιλο.  

Από την περιγραφόµενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία καθορισµού των αµοιβών των µελών του ∆.Σ., 

εκτελεστικών και µη, και των κριτηρίων που λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό αυτών, προκύπτει µε 

σαφήνεια ότι δεν παρίσταται ανάγκη σύστασης ιδιαίτερης επιτροπής αµοιβών, καθόσον τα καθήκοντα και οι 

αρµοδιότητες αυτής ασκούνται αποτελεσµατικά από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας.  

- οι συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. δεν προβλέπουν ότι το ∆.Σ. µπορεί να απαιτήσει την 

επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί, λόγω παραπτωµάτων ή ανακριβών οικονοµικών 

καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, που 

χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού.  
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Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι αφενός µεν τα τυχόν δικαιώµατα bonus ωριµάζουν µόνο µετά 

τον έλεγχο και την οριστική έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων των οικονοµικών καταστάσεων 

αφετέρου δε µέχρι σήµερα λόγω της άρτιας οργάνωσης και ελεγκτικών διαδικασιών, δεν έχει παρατηρηθεί το 

φαινόµενο υπολογισµού οιουδήποτε τυχόν χορηγούµενου bonus βάσει ανακριβών οικονοµικών καταστάσεων 

ή εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

Εν τούτοις, και επί σκοπώ συµµόρφωσης µε την ως άνω επιταγή του ΚΕ∆ η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει 

σοβαρά το ενδεχόµενο εισαγωγής στις σχετικές συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. πρόβλεψης περί 

δικαιώµατος του ∆.Σ. να απαιτεί την επιστροφή όλου ή µέρους του τυχόν   bonus που έχει απονεµηθεί λόγω 

παραπτωµάτων ή εσφαλµένων οικονοµικών καταστάσεων και λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.    

- η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆.Σ. δεν εγκρίνεται από το ∆.Σ. µετά από πρόταση της επιτροπής 

αµοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών αυτού. 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υφίσταται επιτροπή αµοιβών κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα.    

 

Μέρος ∆΄ - Σχέσεις µε τους µετόχους  
•  Επικοινωνία µε τους µετόχους  

- η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει ειδική πρακτική αναφορικά µε την επικοινωνία της µε τους µετόχους, η οποία 

περιλαµβάνει την πολιτική της Εταιρείας σχετικά µε την υποβολή ερωτήσεων από τους µετόχους προς το ∆.Σ.  

Κατά την παρούσα χρονική στιγµή δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη ειδική διαδικασία σχετικά µε την υποβολή 

ερωτήσεων από τους µετόχους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθόσον οποιοσδήποτε από τους µετόχους 

έχει την δυνατότητα να απευθύνεται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υποβάλλοντας αιτήµατα και 

ερωτήσεις, τα οποία, εφόσον κριθεί ως αναγκαίο, διαβιβάζονται οµαδοποιηµένα στο ∆.Σ. για περαιτέρω 

επεξεργασία και η σχετική απάντηση ή ενηµέρωση αποστέλλεται αµελλητί στον ενδιαφερόµενο.  

Η απευθείας επικοινωνία των µετόχων µε το ∆.Σ. θα δηµιουργούσε δυσχέρειες στην απρόσκοπτη λειτουργία 

του ∆.Σ., καθώς θα επιβάρυνε τα µέλη αυτού µε σηµαντικό όγκο ατελέσφορης εν πολλοίς εργασίας, ενώ 

παράλληλα µια τέτοια επικοινωνία θα αξιολογείτο αρνητικά και υπό το πρίσµα της αρχής της ισοδύναµης 

πληροφόρησης των µετόχων της Εταιρείας. Εξάλλου η θεσµικά υφισταµένη και λειτουργούσα Υπηρεσία 

Εξυπηρέτησης υπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό, είναι δε υπεύθυνη για την ροή της πληροφόρησης που 

διοχετεύεται στους µετόχους.   

Περαιτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 περιγράφουν µε λεπτοµερή τρόπο την διαδικασία 

συµµετοχής των µετόχων της µειοψηφίας στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων, διαδικασία η οποία τηρείται 

απαρέγκλιτα σε κάθε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειµένου να εξασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό 

η προσήκουσα, έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση των µετόχων αναφορικά µε την πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων.  

Εν τούτοις και παρά την ύπαρξη των ανωτέρω αναφεροµένων δικλείδων, η Εταιρεία εξετάζει το ενδεχόµενο 

υιοθέτησης ειδικής πολιτικής σχετικά µε την αναβάθµιση της διαδικασίας υποβολής ερωτήσεων από τους 

µετόχους προς την Εταιρεία, µέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων, πλην όµως εξακολουθεί να 

θεωρεί ότι η απευθείας επικοινωνία οιουδήποτε µετόχου µε τα µέλη του ∆.Σ. δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε 

ενδεδειγµένη.   

 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων  
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- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση 

Γενική σηµείωση αναφορικά µε το χρονικό σηµείο άρσης της µη συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τις 

ειδικές πρακτικές που υιοθετεί ο νέος ΚΕ∆  

Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή της παρούσας ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ο νέος ΚΕ∆, όπως 

ισχύει από τον Οκτώβριο 2013, ακολουθεί την προσέγγιση «συµµόρφωση ή εξήγηση» και απαιτεί από τις 

εισηγµένες εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρµόζουν να δηµοσιοποιούν την πρόθεσή τους αυτή και είτε να 

συµµορφώνονται µε το σύνολο των ειδικών πρακτικών του Κώδικα, είτε να εξηγούν τους λόγους µη 

συµµόρφωσής τους µε συγκεκριµένες ειδικές πρακτικές. 

Περαιτέρω, η σχετική εξήγηση των λόγων µη συµµόρφωσης µε συγκεκριµένες ειδικές πρακτικές, δεν 

περιορίζεται µόνον σε απλή αναφορά της γενικής αρχής ή της ειδικής πρακτικής µε την οποία δεν 

συµµορφώνεται η Εταιρεία, αλλά πρέπει, µεταξύ άλλων, να αναφέρει κατά πόσον η απόκλιση από τις 

διατάξεις του Κώδικα είναι χρονικά περιορισµένη και πότε η Εταιρεία προτίθεται να ευθυγραµµισθεί µε τις 

διατάξεις αυτού.  

Οι αποκλίσεις της Εταιρείας από τις πρακτικές που καθιερώνει ο νέος ΚΕ∆ δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι 

υπόκεινται σε αυστηρό χρονικό περιορισµό, δεδοµένου ότι οι εν λόγω πρακτικές δεν ανταποκρίνονται στην  

φύση της λειτουργίας, την δοµή, την οργανωτική διάρθρωση, την παράδοση, τις εταιρικές αρχές και αξίες, το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις ανάγκες της Εταιρείας και ενδεχοµένως η συµµόρφωση µε αυτές να 

καταστήσει πιο δύσκολη την εφαρµογή της ουσίας των αρχών του Κώδικα.  

Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε Κώδικας δεν µπορεί, ούτε προορίζεται να υποκαταστήσει το πλαίσιο των 

αρχών, αξιών και δοµών οργάνωσης και λειτουργίας οιασδήποτε Εταιρείας και συνακόλουθα δεν νοείται η 

υιοθέτηση διατάξεων που δεν είναι συµβατές µε τις αρχές αυτές.       

Πάντως η Εταιρεία έχει ήδη προβεί στην σύσταση οµάδας εργασίας, η οποία εξετάζει τις υφιστάµενες 

αποκλίσεις από τις ειδικές πρακτικές που καθιερώνει ο νέος ΚΕ∆, διερευνά την πιθανότητα συµµόρφωσης µε 

αυτές και εξετάζει το ενδεχόµενο κατάρτισης και διαµόρφωσης δικού της Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,  η 

ταυτότητα και οι ρυθµίσεις του οποίου θα ανταποκρίνονται πρωτίστως στις εξατοµικευµένες ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες της Εταιρείας και θα ενισχύσουν µακροπρόθεσµα την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία της 

Εταιρείας.   

 
Αναφορά στα πληροφοριακά στοιχεία (γ), (δ), (στ), (η), και (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της 
Οδηγίας 2004 /25/ΕΚ . 

Η Εταιρεία δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2004/25/ΕΚ. Τα παραπάνω πληροφοριακά 

στοιχεία, ωστόσο, εµπεριέχονται σε άλλο τµήµα της Έκθεσης ∆ιαχείρισης που αναφέρεται στις πρόσθετες 

πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 και 8 του νόµου 3556/2007. 

 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
Περιγραφή Κύριων Χαρακτηριστικών Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από τον εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας και 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας. Ο 

έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική έκθεση διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Νόµου 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα, και ειδικότερα σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του παραπάνω νόµου 
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καθώς επίσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε την Απόφαση 5/204/2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς µε αριθµό 3/348/19.7.2005. 

Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαµβάνει γνώση όλων των αναγκαίων 

βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασµών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την 

απόλυτη και διαρκή συνεργασία της  ∆ιοίκησης προκειµένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες 

πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό την απόκτηση εκ µέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση µίας 

Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά µε τις πληροφορίες και τα 

συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαµβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των 

εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου εκ µέρους του 

Νοµίµου Ελεγκτή της Εταιρείας. 

Αντικείµενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Μέσω των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου παρακολουθείται η 

εφαρµογή και η συνεχής τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, του Καταστατικού καθώς επίσης η 

τήρηση της νοµοθεσίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Σε σταθερή και µόνιµη βάση ελέγχονται και 

εξετάζονται αφενός µεν η λειτουργία και οργάνωση του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η 

λειτουργία της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων που 

λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και των αποφάσεων και των εγκυκλίων της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

 

∆ιαχείριση Κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων 

Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει ελεγκτικούς µηχανισµούς και δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες 

εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και ιδίως  : 

• Κατάλληλη στελέχωση της οικονοµικής υπηρεσίας µε άτοµα που διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις, 

προσόντα και εµπειρία για τις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται. Επιπρόσθετα υπάρχει σαφής διαχωρισµός 

αρµοδιοτήτων και εξουσιών. 

• Ύπαρξη ενιαίου λογιστικού σχεδίου, ενιαίων πολιτικών καθώς και διαδικασιών του τρόπου που 

παρακολουθούνται τα λογιστήρια για όλες τις εταιρείες του Οµίλου. Οι λογιστικές αρχές τηρούνται µε 

συνέπεια και οι όλες οι διαδικασίες βάσει των οποίων γίνονται οι καταχωρήσεις των λογιστικών εγγραφών  

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα παραστατικά και τις αντίστοιχες εγκρίσεις όλων των αρµόδιων προσώπων. 

• Η ενοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών που περιλαµβάνονται στον Όµιλο γίνεται από 

την οικονοµική υπηρεσία της µητρικής εταιρείας βάση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς. Πραγµατοποιείται διασταύρωση στοιχείων και ελέγχονται τα προς απαλοιφή στοιχεία, γίνονται 

εγγραφές απαλοιφών και ενοποίησης και στην συνέχεια εκπονούνται οι οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης 

έχουν τεθεί προθεσµίες για την λήψη των οικονοµικών καταστάσεων όλων των θυγατρικών σύµφωνα µε 

ενδεδειγµένο από την εταιρεία τρόπο. 

• Τηρείται Μητρώο Παγίων στο οποίο παρακολουθούνται οι προσθήκες και οι µειώσεις των παγίων 

στοιχείων, όπως επίσης καταγράφονται οι αποσβέσεις των ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων 
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σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την φορολογική νοµοθεσία και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς. 

• Η Εταιρεία προβαίνει σε διενέργεια προβλέψεων για πιθανούς κινδύνους και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις να παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική της θέση. 

• Υπάρχει συχνή επικοινωνία µε τους Ανεξάρτητους Ορκωτούς ελεγκτές και την  ∆ιοίκηση της Εταιρείας. 

• ∆ιενεργούνται κυλιόµενες εποχιακές απογραφές των αποθεµάτων ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή 

απεικόνισή τους. Τυχόν διαφορές µεταξύ λογιστικής και φυσικής απογραφής ελέγχονται, αιτιολογούνται και 

στην συνέχεια καταχωρούνται στα βιβλία της Εταιρείας ώστε να υπάρχει πλήρης συµφωνία µεταξύ λογιστικής 

και φυσικής απογραφής. Επιπρόσθετα πραγµατοποιείται έλεγχος τυχόν απαξίωσης των αποθεµάτων καθώς 

και της ορθής αποτίµησής τους. 

• Ύπαρξη καταγεγραµµένων εγκρίσεων και εκχωρηθείσων εξουσιών σε διάφορα στελέχη της Εταιρείας για 

διενέργεια συγκεκριµένων συναλλαγών και ενεργειών (πληρωµές, µεταφορά χρηµάτων, παροχή εντολών 

προς Τράπεζες, εισπράξεις κ.τ.λ.). 

• Η ∆ιοίκηση του Οµίλου αξιολογεί σε ετήσια βάση κατ’ ελάχιστον τις διαδικασίες ποιότητας της Εταιρείας 

βάση του Συστήµατος Ποιότητας που εφαρµόζει. 

• Για την διασφάλιση της ορθής απεικόνισης των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας αλλά και 

των εταιρειών του Οµίλου διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα συµφωνίες των υπολοίπων των 

λογαριασµών. Οι συµφωνίες αυτές αφορούν τα υπόλοιπα πελατών και προµηθευτών, το ταµείο, τις 

Τράπεζες, φορολογικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις ασφαλιστικών ταµείων κ.τ.λ. 

• Το Τµήµα Μηχανογράφησης φέρει την ευθύνη της υποστήριξης των πληροφοριακών συστηµάτων και της 

ασφάλειας δεδοµένων του Οµίλου. Υπάρχει ολοκληρωµένη στρατηγική πρόσβασης στα προγράµµατα που 

χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις αρµοδιότητες και την θέση του κάθε χρήστη. Τα συστήµατα πληροφορικής 

που χρησιµοποιούνται στις εταιρείες του Οµίλου έχουν αναπτυχθεί και προσαρµοστεί σύµφωνα µε τους 

µακροπρόθεσµους στόχους και τις ανάγκες του Οµίλου. Στα συστήµατα αυτά υπάρχει µια σειρά από 

δικλείδες ασφαλείας που εξασφαλίζουν την ορθή απεικόνιση των οικονοµικών µεγεθών. 

Πιο συγκεκριµένα: 

• Erp-Crm που υποστηρίζει την Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση, Management Reporting και τις 

διαδικασίες των τµηµάτων της Εταιρείας. Πλήθος από δικλείδες ασφαλείας που προλαµβάνουν το πιθανό 

ανθρώπινο λάθος. Αυτόµατες ειδοποιήσεις µέσω E - mail πωλήσεων, αγορών, Edi, Mis, Supply Chain, 

Dashboard, Abc analysis, Timesheet, Price List κ.λ.π. 

• Wms που υποστηρίζει θέσεις αποθηκευτικών χώρων, που τοποθετούνται τα προιόντα και barcode για 

εύκολη ανεύρεση τους µε ασύρµατα scanner και υπηρεσίες πακετοποίησης και δροµολόγησης που αφορούν 

την εταιρία αλλά και αποθέτες. 

• Web Site µε E-shop και καλάθι αγοράς µε όλη την διαδικασία παραγγελιοληψίας και µε αυτόµατες 

ενηµερώσεις περιγραφών, τιµών, φωτογραφιών, και διαθεσιµότητας. 

• Σχεσιακές βάσεις δεδοµένων που υποστηρίζουν όλα τα παραπάνω. 

• Αρχιτεκτονικό και 3d animation software που αφορά το τµήµα σχεδιαστηρίου της Εταιρείας. 

• Υποστήριξη E-mail (internal, external) και αρχεία χρηστών. 

• Intranet και Library που εµπεριέχει όλες τις διαδικασίες της Εταιρείας για ενηµέρωση των νέων 

εργαζοµένων. 

• Μετοχολόγιο Εταιρείας. 
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• Αποµακρυσµένη τηλε-υποστήριξη. 

• Υποστήριξη και επισκευή όπου είναι δυνατόν σε PC, Servers, Laptop, Rf Scanner, οθόνες, Τ/Κ, Switch, 

Routers, Ups, Fax, Εκτυπωτές, Φωτοτυπικά κ.λ.π). 

• Κατάρτιση και επίβλεψη συµβολαίων συντήρησης µε εξωτερικούς συνεργάτες που αφορούν κρίσιµο υλικό 

για την Εταιρεία και την επαναφορά της από Disaster Recovery. 

• Πολιτική εβδοµαδιαίας επιτήρησης κρίσιµου Hardware. 

• ∆ιαδικασία Backup όλων των παραπάνω (καθηµερινά-εβδοµαδιαία-µηνιαία-ετήσια) και ελεγµένη διαδικασία 

επαναφοράς. 

• Προστασία από όλους τους «πιθανούς εχθρούς» των πληροφοριακών συστηµάτων Antivirus, Antispam, 

Antispyware, Firewall. 

• Πολιτική και διαδικασίες πληροφοριακών συστηµάτων που κοινοποιούνται σε νέους εργαζόµενους της 

Εταιρείας. 

• Πολιτική ελέγχου περιήγησης στο διαδίκτυο. 

• Πολιτική αδειών χρήσης λογισµικού ανά εργαζόµενο. 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην  ∆ιοίκηση της 

Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της µε εξαίρεση των 

θεµάτων και των αποφάσεων εκείνων που κατά τον νόµο ή το Καταστατικό ανάγονται στην αρµοδιότητα της 

Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και 

εξωδίκως.  

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας σύµφωνα µε το Καταστατικό της αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) µέλη. 

Σήµερα το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) µέλη, τρία (3) εκτελεστικά, δύο (2) 

µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα και δυο (2) µη εκτελεστικά µέλη. Το µέγεθος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

κρίνεται ως επαρκές αναφορικά µε τις ανάγκες της Εταιρείας. Τα εκτελεστικά µέλη της Εταιρείας 

απασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα της διοίκησης και της διαχείρισης της Εταιρείας. Τα µη εκτελεστικά 

µέλη δεν ασκούν διοικητικά καθήκοντα στην Εταιρεία και είναι επιφορτισµένα µε την προαγωγή όλων των 

εταιρικών ζητηµάτων. Ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών δεν πρέπει να είναι µικρότερος του 1/3 του 

συνολικού αριθµού των µελών του. Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πληρούν 

όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύµφωνα µε τον Νόµο 3016/2002. Οι αµοιβές των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

• Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Καταστατικού αυτής, αποτελείται από 

επτά (7) έως δεκαπέντε (15) µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε απόλυτη 

πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί 

να είναι µέτοχοι της Εταιρείας ή άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (µη µέτοχοι). Τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιµα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα 

από τον χρόνο λήξης της θητείας τους. 

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέρχεται σε πέντε (5) έτη, αρχόµενη από την εποµένη της 

ηµέρας της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία του πέµπτου 
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έτους. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της θητείας του δεν έχει εκλεγεί νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

παρατείνεται η θητεία του αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά την λήξη της θητείας 

του, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβεί την εξαετία. Κάθε σύµβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των 

απόρρητων της επιχειρήσεως τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητός του. 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συµβούλου, που δεν µπορεί να αναπληρωθεί από κάποιο 

αναπληρωµατικό εκλεγµένο από τη Γενική Συνέλευση µέλος, οι αποµένοντες σύµβουλοι του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρεις µπορούν να προβούν στην εκλογή αντικαταστατού για το 

υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωθέντος συµβούλου. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες 

ακόµη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συγκεκριµένου 

συµβούλου θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Μέχρι να 

συµπληρωθεί η κενωθείσα θέση συµβούλου η εταιρία νοµίµως διοικείται υπό των εναποµενόντων 

συµβούλων εφ’ όσον έχουν την νόµιµη απαρτία. 

Η Εταιρεία µπορεί επίσης, εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συµβούλου να συνεχίσει να διοικείται και 

να εκπροσωπείται από τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου χωρίς να γίνει αντικατάσταση 

σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναποµείναντα µέλη είναι πλέον του 

ηµίσεως του συνόλου των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πριν την κένωση θέσεως και ποτέ λιγότερα των 

τριών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µε την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας τον 

Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει ένα Αντιπρόεδρο ως και ένα ή περισσότερους ∆ιευθύνοντας ή 

Εντεταλµένους Συµβούλους, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρµοδιότητες τους.  

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει, συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον 

Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει καθ’ όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και 

τούτου κωλυόµενου ο εκάστοτε υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οριζόµενος Σύµβουλος. Ο Πρόεδρος και ο 

Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Εντεταλµένος Σύµβουλος είναι 

πάντοτε επανεκλέξιµοι. Τα καθήκοντα του Προέδρου, του Εντεταλµένου Σύµβουλου ή του ∆ιευθύνοντος 

Σύµβουλου της Εταιρείας δύναται να ανατεθούν σε ένα και το αυτό πρόσωπο. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου έχει την γενική διεύθυνση της Εταιρείας και όλα τα δικαιώµατα που του έχουν χορηγηθεί υπό του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος 

έχουν τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα τα οποία ρητά ανατίθενται σ’ αυτούς από το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε 

απόφασή του. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόµος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της 

Εταιρείας, µόνο στην έδρα της, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του, που 

γνωστοποιείται στα µέλη του µία (1) τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα πριν από την συνεδρίαση. Στην 

πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, 

διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Την σύγκληση του διοικητικού 

συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των µελών του ∆.Σ. µε αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή 

τον αναπληρωτή του ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία επτά 

(7) ηµερών από την υποβολή της. 
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Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στην άνω προθεσµία η 

εκπρόθεσµης σύγκλησης του επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την λήξη του επταήµερου γνωστοποιώντας 

τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην άνω αίτηση τους πρέπει µε ποινή 

απαράδεκτου να αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα, µε τα οποία θα ασχοληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ’ όσον παρίσταται ή 

αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να 

παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) µέλη. Σύµβουλος κωλυόµενος δύναται να εκπροσωπείται 

µόνο υπό ετέρου συµβούλου. Έκαστος σύµβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει µόνο έναν απόντα 

σύµβουλο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχοµένη εγγράφως δύναται να αφορά σε µια ή 

περισσότερες συνεδριάσεις. Νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται δια οριζοµένου φυσικού προσώπου. Οι 

αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφίας των παρόντων και 

αντιπροσωπευόµενων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πιστοποιούνται µέσω των πρακτικών, τα οποία 

καταχωρούνται σε ειδικό τηρούµενο βιβλίο που τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα, 

υπογραφόµενων υπό του Προέδρου και των παρισταµένων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση 

συµβούλων. Τα πρακτικά είναι δυνατόν να υπογράφονται µόνον από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και από άλλο πρόσωπο που θα ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός ή εκτός του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ή τους αντιπρόσωπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακόµη και αν δεν έχει 

προηγηθεί συνεδρίαση. 

Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του προσώπου που έχει ορισθεί χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Ουδείς 

σύµβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε µέρος, 

δικαιούται όµως να ζητήσει την αναγραφή της γνώµης του στα πρακτικά εάν διαφωνεί προς την λαµβανοµένη 

απόφαση. 

Η υπογραφή των πρακτικών είναι υποχρεωτική για τα παρόντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η µη 

υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν επιφέρει ακυρότητα της 

συνεδρίασης ούτε ακυρότητα του πρακτικού ούτε επηρεάζει την νοµιµότητα και τις συνέπειες των 

αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Πάντως η άρνηση υπογραφής των πρακτικών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου από οιοδήποτε µέλος πρέπει να αναγράφεται στο πρακτικό. Η υπογραφή των πρακτικών από τα 

παρόντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν είναι υποχρεωτική όταν υπογράφονται από τον Πρόεδρο και 

το άλλο πρόσωπο που έχει ορισθεί για την τήρηση των πρακτικών και την έκδοση αντιγράφων. 

Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της Εταιρείας, που πραγµατοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2012 και απαρτίζεται από επτά (7) µέλη, τρία 

(3) εκτελεστικά, δύο (2) µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα και δυο (2) µη εκτελεστικά µέλη. Η θητεία του είναι 

πενταετής και λήγει την 28η Ιουνίου 2017. 

Εντός της χρήσης του 2014 πραγµατοποιήθηκαν είκοσι (20) συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Όλα 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµµετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκτός 
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από τους Κους Γεώργιο Μπακάκο, Ανδρέα Σταµόπουλο και ∆ηµήτρη Γιανουλόπουλο που συµµετείχαν σε 19 

συνεδριάσεις. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη: 

1. Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος. 

2. Άννα Βογιατζόγλου, Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό µέλος. 

3. Ανδρέας Τσέπερης, εκτελεστικό µέλος. 

4. Νίνα Βογιατζόγλου, µη εκτελεστικό µέλος. 

5.  ∆ηµήτρης Γιαννουλόπουλος, µη εκτελεστικό µέλος. 

6. Γεώργιος Μπακάκος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. 

7. Ανδρέας Σταµόπουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. 

Τα συνοπτικά Βιογραφικά στοιχεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν ως ακολούθως: 

Νικόλαος Βογιατζόγλου του ∆αµιανού: γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1955. Πτυχιούχος του Τµήµατος 

της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (πρώην ΑΒΣΘ) στην Θεσσαλονίκη. Έχει 

πολυετή εµπειρία στον χώρο του εξοπλισµού καταστηµάτων και στον χώρο της επιπλοποιίας. Είναι από τους 

ιδρυτικούς µετόχους της «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.» και κατέχει την θέση του Προέδρου της 

Εταιρείας από την ίδρυσή της. 

Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου: γεννήθηκε το 1982 στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος του Emerson College 

Boston, κάτοχος B.Sc. Marketing Communications και M.Sc. Marketing and Advertising. Εργάζεται στην 

Εταιρία από το 2006. ∆ραστηριοποιείται στο τµήµα Marketing και Έργων της Εταιρείας. 

Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου: γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Πτυχιούχος του Τµήµατος ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (πρώην ΑΒΣΠ). Απασχολήθηκε ως προϊστάµενος λογιστηρίου 

άλλων εταιρειών για 9 χρόνια. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1994. Είναι Οικονοµικός και ∆ιοικητικός 

∆ιευθυντής της Εταιρείας. 

Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου: γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα. Απόφοιτος του Boston University, 

κάτοχος Β.Sc. International Relations with concentration in International Business and Economics. 

Εργάστηκε στο Λος Άντζελες στο τµήµα Ιnternational sales & marketing της Εταιρείας «New Films 

International» και ασχολήθηκε τις διαφηµιστικές καµπάνιες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης των 

εκδηλώσεων της εταιρείας«No Such Agency». Επέστρεψε στην Ελλάδα το  ∆εκέµβρη του 2011 και έκτοτε 

εργάζεται σε εταιρεία του Οµίλου. 

∆ηµήτρης Γιαννουλόπουλος του Γεωργίου: γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Πτυχιούχος Μηχανικός της 

Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου του Τορίνου. Έχει πολυετή εµπειρία στην µελέτη και κατασκευή 

ιδιωτικών έργων, κτιρίων γραφείων και εµπορικών κέντρων όπως επίσης και σε ξύλινες 

προκατασκευασµένες κατοικίες. Έχει διατελέσει 16 χρόνια έφορος και οικονοµοτεχνικός σύµβουλος στον 

Αθλητικό Όµιλο Κηφισιάς. 

Μπακάκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου: γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Απόφοιτος Φαρµακευτικής από 

το Massachusetts College of Pharmacy & Allied Health Sciences και µε πτυχίο MBA από το Boston College, 

ξεκίνησε την καριέρα του στην Εταιρεία Johnson & Johnson στο New Jersey των ΗΠΑ και σήµερα είναι 

Πρόεδρος &  ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε. Είναι επίσης µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου & της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΙΟΒΕ (Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών) και 
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µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ελληνοαµερικανικού Εµπορικού 

Επιµελητηρίου. 

Ανδρέας Σταµόπουλος του Γεωργίου: γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα. Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Ζυρίχης 

(1974) της Σχολής Οικονοµικών, Απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Βέρνης (1979) της Σχολής ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακές Σπουδές 1980 (ΜΒΑ) στο Πανεπιστήµιο ASTON της Μ. Βρετανίας. Ξεκίνησε 

την καριέρα του στην Πειραϊκή - Πατραϊκή το 1980 στο Τµήµα Marketing στην συνέχεια κατείχε διευθυντικές 

θέσεις στο Τµήµα Πωλήσεων των εταιρειών LEGRAND SA, LUCAS SERVICE SA, ΤΡΑΝΟΣ Α.Ε. Το 1990 

ίδρυσε την οµώνυµη εταιρεία Α. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ - ASIP, η οποία ασχολείται µε την εµπορία 

βιοµηχανικών υδραυλικών ειδών, και πρόσφατα µε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων. 

H διάρκεια της θητείας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

Επιτροπή Ελέγχου 

Την λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποστηρίζει η Επιτροπή Ελέγχου. Η Εταιρεία συµµορφούµενη 

πλήρως µε τις επιταγές του Νόµου 3693/2008 εξέλεξε, κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της 28ης Ιουνίου 2012, Επιτροπή Ελέγχου αποτελούµενη από τα ακόλουθα µη εκτελεστικά µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας: 

1. Ανδρέα Σταµόπουλο, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. 

2. Γεώργιο Μπακάκο, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. 

3. ∆ηµήτρη Γιαννουλόπουλο, µη εκτελεστικό µέλος. 

Τα ανωτέρω µέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν όλες τις κατά νόµο αρµοδιότητες που προβλέπονται στο 

άρθρο 37 του νόµου 3693/2008 και διαθέτουν τα κατά νόµο προσόντα. Το ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που συµµετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, έχει αποδεδειγµένη επαρκή γνώση σε 

θέµατα ελεγκτικής και λογιστικής. 

Οι βασικές αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΘΗΤΕΙΑΣ 

(πιο πρόσφατη) 

ΛΗΞΗ 

ΘΗΤΕΙΑΣ 

Νικόλαος Βογιατζόγλου, 
 

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Εκτελεστικό µέλος 
28/06/2012 28/06/2017 

Άννα Βογιατζόγλου Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό µέλος 28/06/2012 28/06/2017 

Ανδρέας Τσέπερης Εκτελεστικό µέλος 28/06/2012 28/06/2017 

Νίνα Βογιατζόγλου Μη εκτελεστικό µέλος 28/06/2012 28/06/2017 

∆ηµήτρης Γιαννουλόπουλος Μη εκτελεστικό µέλος 28/06/2012 28/06/2017 

Γεώργιος Μπακάκος Ανεξάρτητο  Μη εκτελεστικό µέλος 28/06/2012 28/06/2017 

Ανδρέας Σταµόπουλος Ανεξάρτητο  Μη εκτελεστικό µέλος 28/06/2012 28/06/2017 
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- Η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

- Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων Οικονοµικών 

Καταστάσεων. 

- Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας 

και της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή 

στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 

- Η παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του 

συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της µονάδας των 

εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας. 

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσης 2014 πραγµατοποίησε τρεις συνεδριάσεις. 

Ανεξάρτητοι Εξωτερικοί Ελεγκτές 

Επισηµαίνεται ότι ο Νόµιµος Ελεγκτής της Εταιρίας δεν παρέχει άλλου είδους µη ελεγκτικές υπηρεσίες στην 

Εταιρία ή στον Όµιλο, εκτός της διενέργειας ελέγχου των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών της 

καταστάσεων και του φορολογικού ελέγχου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 82 του νόµου 2238/1994 όπως 

ισχύει, ούτε συνδέεται µε οιαδήποτε άλλη σχέση µε την Εταιρεία ή τον Όµιλο, ώστε να διασφαλίζεται η 

αµεροληψία, η αντικειµενικότητα και η ανεξαρτησία του. Στην χρήση του 2014 ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε 

από την εταιρεία TMS Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας 

πραγµατοποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της 28ης Απριλίου 2014. 

 

Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας 

∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της 

Εταιρείας. 

 
Γενική Συνέλευση των µετόχων 

• ∆ικαιώµατα των Μετόχων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας 

είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά. 

Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε την ∆ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών 

Συνελεύσεων και σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον νόµο και το Καταστατικό. Κάθε µέτοχος δικαιούται να 

µετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου. Κάθε µετοχή 

παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών 

που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το νόµο και τις 

διατάξεις του Καταστατικού. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή από 

τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν µέρος σε αυτήν. 

Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει περί: 

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,  



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  

 Της  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 

38 

β) τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τέτοιων θεωρούµενων και των αυξήσεων ή µειώσεων του µετοχικού 

κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων αυξήσεων των που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού της 

Εταιρείας και των επιβαλλοµένων από διατάξεις άλλων νόµων,  

γ) εκλογής και παύσης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  

δ) εκλογής Ελεγκτών και καθορισµού αµοιβής αυτών,  

ε) απαλλαγής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζηµιώσεως,  

στ) διορισµού εκκαθαριστών,  

ζ) διαθέσεως των ετήσιων κερδών,  

η)εγκρίσεως των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του πίνακα διαθέσεως 

αποτελεσµάτων, 

θ) έκδοση οµολογιακών δανείων. 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της 

Εταιρείας ή και στην περιφέρεια του ∆ήµου Αθηναίων, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 

τουλάχιστον µια φορά για κάθε εταιρική χρήση και δη εντός του πρώτου εξαµήνου από την λήξη της χρήσης 

αυτής. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των 

µετόχων όποτε κρίνεται σκόπιµο.  

Η Γενική Συνέλευση µε εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και εκείνων εξοµοιωµένων προς αυτές 

πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν της οριζόµενης ηµεροµηνίας της συνεδρίασης, 

υπολογιζόµενων και των εξαιρετέων ηµερών. Η ηµέρα της δηµοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής 

Συνελεύσεως και η ηµέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. 

Στην πρόσκληση των µετόχων για συµµετοχή στην Γενική Συνέλευση αναφέρεται η χρονολογία, η ηµέρα, 

ώρα, το οίκηµα µε την ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέµατα της ηµερησίας 

διατάξεως µε σαφήνεια καθώς και τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής µε σαφείς οδηγίες για τον 

τρόπο µε τον οποίο µπορούν να µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερησίας 

διατάξεως, όταν παρίστανται µέτοχοι ή αντιπρόσωποι µετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέµπτο (1/5) 

τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία κατά την πρώτη 

συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών από της χρονολογίας της 

µαταιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούµενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών. Η επαναληπτική 

Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διάταξης 

οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούµενο τµήµα του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Οι 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουµένων ψήφων. 

Εξαιρετικώς , σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης µόνον εφόσον παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 

όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν: α) την µεταβολή της έδρας της Εταιρείας, β) την 

µεταβολή του αντικειµένου της επιχειρήσεως αυτής, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, δ) την 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πέραν της προβλεποµένης υπό του άρθρου 6 του Καταστατικού ή 

επιβαλλόµενη από διατάξεις νόµων ή γενόµενη µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ή µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου, ε) την έκδοση οµολογιακού δανείου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 του Καταστατικού και 

περί των το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του α.ν. 148/1967 και το Ν. 34/1968, στ) την 
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µεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) την συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, παράταση ή 

συντόµευση της διάρκειας, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου σύµφωνα µε το 

άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της παραπάνω παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη 

επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ηµερών, προσκαλούµενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών, και 

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διάταξης όταν 

εκπροσωπείται σε αυτή το ήµισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν 

συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλιν εντός είκοσι (20) ηµερών προσκαλούµενη προ δέκα 

(10) τουλάχιστον ηµερών δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέµπτο (1/5) 

τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις λαµβάνονται µε την 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.  

Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τούτου 

κωλυοµένου ο νόµιµος αναπληρωτής του. Ο προσωρινός Προεδρεύων της Συνέλευσης προσλαµβάνει έναν 

προσωρινό γραµµατέα, µέτοχο ή µη, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου. 

Ο προσωρινός Προεδρεύων της Συνελεύσεως µετά τον έλεγχο των εγγράφων περί της νόµιµης σύγκλισης 

αυτής και της παράστασης των µετόχων διαπιστώνει εάν σχηµατίζεται απαρτία. Όταν διαπιστωθεί η απαρτία 

οι παριστάµενοι βάσει του πινάκα µε τον αριθµό των ψήφων των αποφαίνονται για την επικύρωση του 

κατάλογου των µετόχων που δικαιούνται να µετάσχουν σε αυτήν. Στην συνέχεια εκλέγονται ο οριστικός 

Πρόεδρος της Συνέλευσης και ένας ή δύο γραµµατείς που εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλέκτων. Οι συζητήσεις 

και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που αναγράφονται στην ηµερησία 

διάταξη. 

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται σε πρακτικά, που καταχωρούνται σε 

ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της Γενικής Συνελεύσεως. Στα πρακτικά 

καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστατών και αντιπροσωπευθέντων µετόχων και των αντίστοιχων 

ψήφων. Μετά από αίτηση µετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή 

περίληψη της γνώµης αυτού. 

• Συµµετοχή στην Γενική Συνέλευση 

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εµφανίζεται ως µέτοχος 

στα αρχεία του Συστήµατος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), 

στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας (5ης) 

ηµέρας πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής - record day). 

Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω 

φορέα ή εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία αυτού. Η σχετική 

βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε την µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία 

το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας 

θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα 

του µετόχου κατά την παραπάνω ηµεροµηνία καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του µετόχου 

προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση 
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µόνο µετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων (συµµετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την 

δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την 

δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην 

ηµεροµηνία καταγραφής και στην ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

Ο µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπων. 

Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νοµικά πρόσωπα µπορούν να 

µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο 

µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς 

αξιών, αυτό δεν εµποδίζει τον εν λόγω µέτοχο να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που 

εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί 

να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. 

Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης 

της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για 

την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων 

του αντιπροσωπευοµένου µετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, µπορεί να προκύπτει 

σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 

α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία 

ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν, 

β) είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον 

έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον 

έλεγχο της Εταιρείας, 

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νοµικού 

προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 

(α) έως (γ). 

Στο Καταστατικό της Εταιρείας έχει προβλεφθεί η δυνατότητα συµµετοχής των µετόχων στη Γενική 

Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των µετόχων στον τόπο διεξαγωγής της υπό 

τους όρους του Κ.Ν.. 2190/1920. Επίσης, στο Καταστατικό της Εταιρείας έχει προβλεφθεί η δυνατότητα εξ 

αποστάσεως συµµετοχής των µετόχων στην ψηφοφορία είτε µε την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µε 

ηλεκτρονικά µέσα είτε µε ψηφοφορία δι` αλληλογραφίας υπό τους όρους του Κ.Ν.. 2190/1920. Κάθε µέτοχος 

µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις, τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 

• ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 

Μετά από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου: 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα 

σαράντα πέντε (45) ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης της αιτούµενης 

Συνέλευσης. 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  

 Της  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 

41 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη Γενικής 

Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει σε αυτό δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 

ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, 

µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον µέρες πριν 

από τη Γενική Συνέλευση. 

Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής 

συνέλευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του  Κ.Ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη 

δηµοσίευση κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο µε δαπάνη της Εταιρείας. 

• Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από 

τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της 

συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτησή τους, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από 

τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα αναβολής. 

Η µετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των 

διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτή δε, µπορούν να µετάσχουν και νέοι 

µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920. 

• Με αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

υποχρεούται να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε 

κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ∆ιευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα 

πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρίας µε αυτούς. Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται 

να αρνηθεί την παροχή των αιτουµένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα 

πρακτικά. 

• Η λήψη απόφασης επί οιουδήποτε θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης διενεργείται µε 

ονοµαστική κλήση. 

• Έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο της Εταιρείας, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 40 και 40ε του Κ.Ν. 2190/1920.  

• Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου υποβαλλοµένη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από 

την Τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούµενες συγκεκριµένες 

πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες και για την πραγµατική 

εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή 

των αιτουµένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

• Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η 

οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των 

εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να 

αρνηθεί την παροχή των αιτουµένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα 

πρακτικά. 

• Επίσης, µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 

δικαιούνται να ζητήσουν από το µονοµελές πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο 

της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση 

αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διοίκηση. 
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Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα της ετήσιας Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

 
Μεταµόρφωση, 27 Μαρτίου 2015 
 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Νικόλαος ∆. Βογιατζόγλου          
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  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01.2014 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2013 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

 
Σηµείωση 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)      

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις ) 3 18.924 17.193 15.086 13.337 

Μείον: Κόστος πωληθέντων   (12.572) (11.192) (9.907) (8.591) 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης  6.352 6.001 5.179 4.746 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 3 247 683 208 607 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (1.683) (1.227) (1.455) (972) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4 (4.649) (5.021) (3.791) (4.124) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 

 
266 436 140 257 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 4 - (2.001) - (2.001) 

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής 
λειτουργίας 

5 
(219) (464) (48) (142) 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων  48 (2.029) 93 (1.887) 

Φόρος εισοδήµατος 6 86 (412) 125 (375) 

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως   134 (2.441) 217 (2.262) 

Κατανεµόµενα σε:      

Ιδιοκτήτες  µητρικής  134 (2.441) 217 (2.262) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  - - - - 

  134 (2.441) 217 (2.262) 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους   (6.178) 1.606 (6.070) 1.090 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους 

 
(6.044) (835) (5.852) (1.172) 

Κατανεµόµενα σε:      

Ιδιοκτήτες  µητρικής  (6.044) (834) (5.852) (1.172) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  (1) (1) - - 

  (6.044) (835) (5.852) (1.172) 

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 7 0,0212 (0,3859) 0,0343 (0,3576) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 

 
433 740 292 544 

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 
 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)     
Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως  134 (2.441) 217 (2.262) 

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

Συναλλαγµατικές  διαφορές  - (15) - - 

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

    

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

Μείωση λοιπών αποθεµατικών (108) - (108) - 

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

Αποτίµηση µη κυκλοφορούντος περιουσιακού 
στοιχείου κατεχόµενου προς πώληση - 531 - - 

Αναβαλλόµενη φορολογία µη κυκλοφορούντος 
περιουσιακού στοιχείου κατεχόµενου προς πώληση - 1.090 - 1.090 

Αναβαλλόµενη φορολογία ιδιοχρησιµοποιούµενων 
ενσώµατων παγίων στοιχείου και µη κυκλοφορούντος 
περιουσιακού στοιχείου κατεχόµενο προς πώληση (185) - (185) - 

Ζηµία λόγω επενακτιµήσεως της αξίας των ακινήτων 
της θυγατρικής εταιρείας «Revos Management SRL» (108) - - - 

Αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµίες  (2) - (2) - 

Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους  (6.178) 1.606 (6.070) 1.090 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (6.044) (835) (5.852) (1.172) 

Κατανεµόµενα σε:     

Ιδιοκτήτες  µητρικής (6.044) (834) (5.852) (1.172) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (1) (1) - - 

 (6.044) (835) (5.852) (1.172) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Σηµειώσεις 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

(Ποσά σε 000 Ευρώ )      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 
στοιχεία 8 2.591 4.365 1.395 3.036 

Επενδύσεις σε ακίνητα  9 - - - - 

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 10 53 16 38 11 

Συµµετοχές σε Εταιρείες του Οµίλου 11 - - 1.276 1.458 

Αναβαλλόµενοι φόροι Ενεργητικού  6 839 479 790 442 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 115 79 87 54 
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων  3.599 4.939 3.586 5.001 

      

      

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέµατα 13 3.446 3.458 2.750 2.676 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14 9.226 8.574 8.221 7.562 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 4.272 1.840 3.799 1.212 

Μη Κυκλοφορούντα  περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόµενα για πώληση  - 11.300 - 11.300 
Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων  16.943 25.171 14.769 22.751 

Σύνολο Ενεργητικού  20.542 30.110 18.355 27.752 

      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Μετόχων της µητρικής:      

Μετοχικό κεφάλαιο 16 3.795 3.795 3.795 3.795 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο 16 (63) 5.711 (63) 5.711 

Αποθεµατικά  17 1.902 7.758 2.012 7.760 

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον 18 7.377 3.055 5.892 1.487 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Iδιοκτητών 
Μητρικής 

 
13.011 20.320 11.636 18.754 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  13 13 - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  13.024 20.333 11.636 18.754 
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(Ποσά σε 000 Ευρώ )  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σηµειώσεις  
31.12.2014 

 
31.12.2013 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

      

∆άνεια  - - - - 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6 82 (112) 3 (212) 

Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόµενους µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 19 298 284 291 276 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 20 - 48 - 48 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων  380 219 293 112 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21 3.448 2.808 2.877 2.262 

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι 
πληρωτέοι 6 691 450 549 324 

∆άνεια 22 3.000 6.300 3.000 6.300 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων  7.139 9.558 6.425 8.886 

Σύνολα Υποχρεώσεων   7.518 9.777 6.719 8.998 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 

 
20.542 30.110 18.355 27.752 

 
 

          Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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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  Χρήσης  
01.01.2013 3.795 5.711 7.440 2.979 19.926 

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.1 – 31.12.2013 - - - (2.262) (2.262) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - - 320 770 1.090 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - - 320 (1.492) (1.172) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης 
31.12.2013 3.795 5.711 7.760 1.487 18.754 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης  Χρήσης  
01.01.2014 3.795 5.711 7.760 1.487 18.754 

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.1 – 31.12.2014 - - - 217 217 

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

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

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - (64) (5.640) 5.453 (251) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - (5.755) (5.748) 5.671 (5.852) 

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

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Χρήσης  
31.12.2014 3.795 (63) 2.012 5.892 11.636 
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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 Χρήσης 01.01.2013 3.795 5.711 7.749 3.898 21.153 14 21.168 

 Καθαρά κέρδη περιόδου 1.1 – 31.12.2013 - - - (2.441) (2.441) - (2.441) 

 Λοιπά Συνολικά Έσοδα - - 9 1.598 1.607 (1) 1.606 

 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - - 9 (843) (834) (1) (835) 

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

        

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

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.1 – 31.12.2014 - - - 134 134 - 134 

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

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

 Λοιπά Συνολικά Έσοδα - (64) (5.748) 5.453 (358) (1) (359) 

 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - (5.755) (5.856) 5.587 (6.044) (1) (6.044) 

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

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης 31.12.2014 3.795 (63) 1.902 7.377 13.011 13 13.024 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έµµεση µέθοδος 
(Ποσά σε 000 Ευρώ ) 

1.1-
31.12.2014
12 

1.1-
31.12.2013
12 

1.1-
31.12.2014

12 

1.1-
31.12.2013

12 
Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων 48 (2.029) 93 (1.887) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 166 304 151 288 
Αποµείωση / Αναπροσαρµογή  ενσώµατων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων - - - - 

Προβλέψεις 107 383 (48) 270 

Συναλλαγµατικές διαφορές (2) 18 - - 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 11.478 2.029 11.685 2.091 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 281 479 272 469 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (116) 192 (74) 158 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (716) 1.303 (691) 1.258 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 602 286 577 109 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (290) (493) (282) (484) 

Καταβεβληµένοι φόροι (68) (218) (34) (176) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 11.489 2.253 11.649 2.096 

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

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  περιουσιακών στοιχείων (207) (346) (181) (331) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  
στοιχείων                                                                                          1.455 64 1.428 55 

Τόκοι  Εισπραχθέντες                                                                                                                                                 17 14 12 7 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.265 (267) 1.259 (269) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

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

Πληρωµές για µείωση 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) 

Mερίσµατα Πληρωθέντα (1.139) (2) (1.139) (2) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) (10.322) (1.771) (10.322) (1.770) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσης  (α) + (β) + (γ) 2.432 215 2.587 56 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης  1.840 1.624 1.212 1.156 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης  4.272 1.840 3.799 1.212 
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Α.Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 

Βογιατζόγλου Systems A.E. (η «Εταιρεία») και τις ετήσιες 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 εταιρεία «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 εταιρεία «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 εταιρεία «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 εταιρεία «Revos Management SRL» µε έδρα το Βουκουρέστι - Ρουµανίας, έχει αντικείµενο 

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

Ακινήτων. 

Οι θυγατρικές εταιρείες οι οποίες περιελήφθησαν στις επισυναπτόµενες ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου περιγράφονται στη σηµείωση 11 . 

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

27η  Μαρτίου 2015. 

Β. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου καλύπτουν την περίοδο 01.01.2014-

31.12.2014. Έχουν συνταχθεί: 

� µε βάση το ιστορικό κόστος, µε εξαίρεση τα γήπεδα και κτίρια που σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους   

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

� µε βάση την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(I.A.S.B.), καθώς και των διερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων 

(I.F.R.I.C.) του I.A.S.B. και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 

31.12.2014 είναι οι ίδιες µε εκείνες που περιγράφονται στις δηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

της 31.12.2013, αφού ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις των προτύπων, τα νέα πρότυπα και οι νέες 

∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2014. ∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να 

έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους.  

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

Γ.Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

Οι ετήσιες 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:  

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  
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∆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 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 
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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 κεντρικό 

αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους : 

 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018).Το ∆ΠΧΑ 9 

αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  

 Της  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 

54 

επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των 

πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης 

καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες 

και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης 

του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον 

Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017) Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. 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. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15 στις 

οικονοµικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 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 τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το 

δεσµευτικό γεγονός βάση 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. 

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

λογιστικές περιόδους πουξεκινούν την ή µετά την 1η 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. 

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

ξεκινούν την ή µετά την 1Ιανουαρίου 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 
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ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν 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. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές 

οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις 

επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης 

ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός 
επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία ασυνέπεια µεταξύ των 

διατάξεων του ∆ΠΧΑ 10 και του ∆ΛΠ 28 σχετικά µε την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων 

µεταξύ ενός επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων 

είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµιά µιας συναλλαγής που περιλαµβάνει µία 

δραστηριότητα (είτε µε τη µορφή µιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζηµιά αναγνωρίζεται όταν η 

συναλλαγή περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν µια δραστηριότητα, ακόµα και αν 

αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη µορφή µιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις 

έννοιες της σηµαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή 

των οικονοµικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής 
από την υποχρέωση ενοποίησης”  (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών 

επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

την 1η Φεβρουαρίου 2015).  

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

επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. 
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∆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 επιµετράτε 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 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται 

η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια 

οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. 

∆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 1η Ιανουαρίου 2015). 

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

επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού 

οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση 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» 
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Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως 

αποκλειόµενα. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από 

«διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή 

στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν 

οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει 

µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν 

απαιτείται από το ∆ΛΠ 34. 

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις 

παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο 

παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

Βασικές Λογιστικές Αρχές  

Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

α) Θυγατρικές Εταιρείες 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τον Όµιλο. Η ύπαρξη τυχόν 

δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των 

θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο 

έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος παύει να υφίσταται.  

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης µιας 

θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και 

των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής . Τα επιµέρους περιουσιακά 

στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση 

επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος 

εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. 

Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που 

αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα.  
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∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών 

του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, αλλά λαµβάνονται υπόψη 

ως ένδειξη αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών 

έχουν τροποποιηθεί, όπου κρίθηκε απαραίτητο, ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί 

από τον Όµιλο.  

Η εταιρία καταχωρεί τις επενδύσεις της σε θυγατρικές εταιρίες στο κόστος κτήσης µείον την αποµείωση.  

β) Συγγενείς Επιχειρήσεις 

Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά 

ισχύει όταν το ποσοστό συµµετοχής κυµαίνεται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις 

σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται 

στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαµβάνει και την 

υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης).  

Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων µετά την εξαγορά αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών στα λοιπά συνολικά έσοδα µετά την εξαγορά, 

αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία 

των επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί των ζηµιών 

µιας συγγενούς υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συνδεδεµένη, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζηµιές, 

εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενούς.  

Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών επιχειρήσεων 

απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες 

ζηµιές απαλείφονται, αλλά λαµβάνονται υπόψη ως ένδειξη αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού 

στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες 

µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.  

Η εταιρία καταχωρεί τις επενδύσεις της σε συγγενείς εταιρίες στο κόστος κτήσης µείον την αποµείωση.  

Λειτουργικοί Τοµείς  

Λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου είναι στρατηγικές µονάδες οι οποίες εµπορεύονται τα ίδια αγαθά αλλά 

δραστηριοποιούνται σε ξεχωριστές αγορές και διοικούνται ξεχωριστά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο . Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο διαχωρίζει τους λειτουργικούς τοµείς του Οµίλου σε εγχώρια αγορά (Ελλάδα) και 

εξωτερικό (Ρουµανία) . 

Στους λειτουργικούς τοµείς της Ελλάδας περιλαµβάνεται εκτός από τον Τοµέα της Εµπορικής 

∆ραστηριότητας και ο Τοµέας της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µετά την έναρξη της λειτουργίας της 

εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήµατος.  

Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τοµείς είναι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται για την 

σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Η αποδοτικότητα των τοµέων επιµετρείται στην βάση του 

αποτελέσµατος κέρδους ή ζηµίας από τις λειτουργικές δραστηριότητες προ φόρου εισοδήµατος . 

Λειτουργικό Νόµισµα και Νόµισµα Παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου καταχωρούνται στο νόµισµα του 

πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  
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Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα 

αποτίµησης και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.  

Συναλλαγές και Υπόλοιπα 

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

ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από 

την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των 

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

ισολογισµού, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  

Εταιρείες του Οµίλου 

Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου (καµία εκ των οποίων δεν έχει 

νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από το νόµισµα 

παρουσίασης του Οµίλου γίνεται ως εξής:  

Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού.  

Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε τις µέσες ισοτιµίες της χρήσης και οι προκύπτουσες 

συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα 

µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών ως µέρος του κέρδους ή ζηµίας από τη πώληση.  

Η υπεραξία και οι προσαρµογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την εξαγορά επιχειρήσεων στο 

εξωτερικό, αντιµετωπίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης εξωτερικού και 

µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες της ηµεροµηνίας ισολογισµού.  

Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αποτιµώνται ανά κατηγορία ως ακολούθως: 

- Τα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, µειωµένη κατά τις 

µεταγενέστερες αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης. 

- Οι άλλες κατηγορίες παγίων στο κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

ζηµίες αποµείωσης. Στο κόστος κτήσης περιλαµβάνονται όλες οι άµεσες επιριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων. 

Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος κτήσης των σχετικών 

περιουσιακών στοιχείων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή και την παραγωγική δυναµικότητα. Οι 

δαπάνες επισκευής και συντήρησης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία 

πραγµατοποιούνται. 

Η εκτίµηση της εύλογης αξίας των οικοπέδων και κτιρίων προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιµητές. Τα 

ακίνητα αναπροσαρµόζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ούτως ώστε οι αναπόσβεστες αξίες να µη 

διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις ηµεροµηνίες κλεισίµατος του ισολογισµού. 

Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων που προκύπτουν από αναπροσαρµογές στην 

εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή µειωτικής 
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αναπροσαρµογής (υποτίµησης) συγκεκριµένου ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτήν την 

περίπτωση ισόποσο µέρος της αναπροσαρµογής καταχωρείται στα έσοδα. 

Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή, καταχωρούνται στα έξοδα αφού 

πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηµατισµένο αποθεµατικό αναπροσαρµογής για το συγκεκριµένο στοιχείο. 

Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας, καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Για τα παραγωγικά ακίνητα που 

αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια 

κατά την πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 

Ο Όµιλος ακολουθεί στην σταθερή µέθοδο αποσβέσεων για τα πάγια καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης 

ζωής τους, δηλαδή οι ετήσιες αποσβέσεις κάθε παγίου προσδιορίζονται από την εφαρµογή ενός συντελεστή 

απόσβεσης επί της αξίας κτήσης του και επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης. Η ωφέλιµη ζωή 

επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. 

Η ωφέλιµη ζωή των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου, εκτός των οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται, έχει καθορισθεί ως εξής: 

Κτίρια 50 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 8 - 12 

Αυτοκίνητα 5 - 7 

Λοιπός εξοπλισµός 3 - 10 

Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του µεριδίου 

της καθαρής θέσης της θυγατρικής / συνδεδεµένης επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.  Η 

υπεραξία από εξαγορές θυγατρικών εταιρειών αναγνωρίζεται στις ασώµατες ακινητοποιήσεις.  Η υπεραξία 

που προκύπτει από εξαγορές συγγενών επιχειρήσεων περιλαµβάνεται στην αξία της επένδυσης.  

Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για αποµείωση και αποτιµάται στο κόστος µείον τις τυχόν σωρευµένες ζηµιές 

αποµείωσης. 

Κατά την εκάστοτε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά κατά πόσον υφίστανται ενδείξεις αποµείωσης. 

Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πραγµατοποιείται ανάλυση µε στόχο να αξιολογηθεί κατά πόσον η λογιστική 

αξία της υπεραξίας είναι πλήρως ανακτήσιµη.  

Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη από την αναπόσβεστη λογιστική 

αξία.  Κέρδη και ζηµίες από την πώληση µιας επιχείρησης περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας 

που αντιστοιχεί στην επιχείρηση που πωλήθηκε.  

Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας για αποµείωση, η υπεραξία κατανέµεται σε µονάδες δηµιουργίας 

ταµειακών ροών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον πρωτεύοντα τύπο πληροφόρησης κατά τοµέα. Αρνητική 

υπεραξία διαγράφεται στα αποτελέσµατα. 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  

 Της  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 

61 

Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία - Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις, µείον 

οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο στο 

διάστηµα της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία είναι 3 έως 5 χρόνια.  

Η τεχνογνωσία αναφέρεται σε συµβάσεις πρόσβασης στην τεχνογνωσία πωλήσεων, διεύρυνση της βάσεως 

προµηθειών και προµηθευτών µε συµφέρουσα τιµές και  µεθοδολογία οργάνωσης και λειτουργίας 

καταστηµάτων καταναλωτικών και διαρκών αγαθών . 

Η απόσβεση διενεργείται ανάλογα µε τα χρόνια των συµβάσεων.  

Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε 

έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι 

ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη 

µεταξύ της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται 

σαν έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στη χρήση που προκύπτουν.  

(α) Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένης της 

υπεραξίας και των ασώµατων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµειώσεως,όταν γεγονότα ή 

αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη 

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη 

ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως 

η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως.  

Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα 

πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 

οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, 

ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που 

αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο 

που αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

(β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές 

εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 

συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν 

στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους 

κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης σε µετοχές που 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

Επενδύσεις 
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Οι επενδύσεις ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους και µε βάση το σκοπό για τον 

οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται 

στο κόστος κτήσεως που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον σε ορισµένες περιπτώσεις, των άµεσων 

δαπανών απόκτησης/συναλλαγής. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και 

επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης.  

Οι επενδύσεις ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες. 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 
αποτελέσµατα. 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την πώληση σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα. Πρόκειται για το εµπορικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας που περιλαµβάνει 

επενδύσεις που αποκτήθηκαν µε σκοπό την ρευστοποίηση τους στο άµεσο µέλλον. Κέρδη ή ζηµίες από την 

αποτίµηση σε εύλογες αξίες των συγκεκριµένων στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης. Τα 

παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθµίσεις.  Στοιχεία 

ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για εµπορία ή η 

∆ιοίκηση σκοπεύει να τα ρευστοποιήσει εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι εύλογες αξίες 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης.  Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες 

προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και προεξόφληση ταµειακών ροών. 

(β) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 

πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  

Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από 

την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία.   

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα 

δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. 

(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες 

πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα 

διακρατήσει ως τη λήξη τους.   

Οι διακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις αποτιµώνται, µετά την αρχική καταχώρηση, στο αναπόσβεστο 

κόστος µε βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα 

χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας 

απόσβεσης. 

(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
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Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 

αυτήν την κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. 

Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να 

τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού.  

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος 

κτήσης τους που είναι η εύλογη αξία του τιµήµατος που δίδεται  και στη συνέχεια αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία τους µε τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές να καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα 

στοιχεία αυτά να πωληθούν ή να υποστούν αποµείωση.  Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα κέρδη ή οι 

ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.  Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα 

δεν αντιστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι 

και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.   

Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου τριµηνιαίου  σταθµικού κόστους. 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της 

συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  

Τα αποθέµατα του Οµίλου αποτιµώνται µε την µέθοδο του τριµηνιαίου µέσου σταθµικού κόστους. 

Εµπορικές Απαιτήσεις 

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

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

Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να 

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

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

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

καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα Στοιχεία 

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

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση 
Τα περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση περιλαµβάνουν περιουσιακά στοιχεία που η εταιρεία 

σκοπεύει να πωλήσει µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός έτους από την ηµεροµηνία χαρακτηρισµού τους ως 

«Κατεχόµενα προς πώληση». Αυτά τα στοιχεία µπορεί να αποτελούν ένα συστατικό µέρος του Οµίλου, µια 

οµάδα στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων ή ένα ανεξάρτητο µη κυκλοφορούν πάγιο στοιχείο. 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που χαρακτηρίζονται ως «Κατεχόµενα προς πώληση» επιµετρούνται στην 

χαµηλότερη τιµή µεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας µειωµένης µε τα έξοδα που η επιχείρηση 

θα κληθεί να καταβάλλει για την πραγµατοποίηση της πώλησης και δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις. Το κέρδος 

ή η ζηµιά από την πώληση ή την αναπροσαρµογή των «Κατεχόµενων προς πώληση» παγίων απεικονίζονται 

στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης στα κονδύλια «Λοιπά Έσοδα» ή «Λοιπά Έξοδα» αντίστοιχα. 
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Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας και περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια. 

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

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

επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

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

ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν.  

∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου 

του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) 

και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της 

µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το δικαίωµα να 

αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Σε αυτή την περίπτωση ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια 

ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. 

Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

φορολογική απαίτηση.  

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

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

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

αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις δύναται να συµψηφίζονται µόνο σε 

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

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

συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες του Οµίλου και καταχωρείται ως έξοδο 

στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήµατα.  

Παροχές στο προσωπικό 
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευµένες. 

β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Σύµφωνα µε τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόµενους αποζηµιώσεις επί 

απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόµενων ποσών αποζηµίωσης 

εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης από την 

υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εν λόγω αποζηµιώσεις κατά την έξοδο από την υπηρεσία 

εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών (defined benefit plan) µε βάση το τροποποιηµένο 

∆.Λ.Π. 19 «Παροχές στους εργαζόµενους». Οι εν λόγω υποχρεώσεις προσδιορίζονται µε βάση την 

αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (projected unit credit method). 

Ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών καθορίζει µε βάση διάφορες παραµέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη 

προϋπηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. 

Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαµβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις 

συνηµµένες απλές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνίστανται από το τρέχον και 

παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές και τις 

όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά µε τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές, 

ακολουθείται το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 19, το οποίο περιλαµβάνει µια σειρά από τροποποιήσεις στην 

λογιστική των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών, µεταξύ άλλων: 

� την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζηµιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική 

εξαίρεση τους από τα αποτελέσµατα της χρήσης, 

� τη µη αναγνώριση πλέον των αναµενόµενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράµµατος στα 

αποτελέσµατα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής 

υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόµενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που 

χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών , 

� την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσµατα της χρήσης την νωρίτερη εκ των 

ηµεροµηνιών τροποποίησης του προγράµµατος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η 

τερµατική παροχή, 

� λοιπές αλλαγές περιλαµβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας. 

Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα 

Το προσωπικό του Οµίλου καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον 

ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι 

υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς 

καλύπτεται από τον Όµιλο. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την 
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καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια ο Όµιλος δεν έχει καµία 

νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. 

Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

(α) Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθουσών γεγονότων. 

(β) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης. 

(γ) Τα απαιτούµενα ποσά µπορεί να εκτιµηθούν αξιόπιστα. 

∆εν καταχωρούνται προβλέψεις για µελλοντικά έξοδα που σχετίζονται µε τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

του οµίλου. 

Αναγνώριση Εσόδων 

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

Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τα 

διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:  

- Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

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

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

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

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

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

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

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

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

επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

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

 Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους.  

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε 

να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων, περιλαµβάνονται στις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο κατά την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των 

σχετικών περιουσιακών στοιχείων.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά συµµετοχών, καταχωρούνται σε λογαριασµούς 

αποθεµατικών και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα κατά τη πώλησή τους.  

∆ιάθεση Κερδών και ∆ιανοµή Μερισµάτων 

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

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

µετόχων.  

Κέρδη Ανά Μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµισµένο 

αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των 

κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές. 

Τα αποµειούµενα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους 

µετόχους της µητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των µετατρέψιµων µετοχών, µετά φόρων) µε τον µέσο 

σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο για την 

επίδραση των αποµειούµενων µετατρέψιµων µετοχών). 

Στρογγυλοποιήσεις  

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε Eυρω. Λόγω 

του γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.  

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  

Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες ,επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό 

πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών 

αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική 

απόδοση του Οµίλου.  

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, η οποία 

λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες 
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για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 

πιστωτικός κίνδυνος.  

α) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών  

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών του Οµίλου 

διεξάγεται σε Ευρώ κατά συνέπεια διατρέχει µειωµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο. Οι συναλλαγές της 

θυγατρικής του Οµίλου στην Ρουµανία αφορούν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του Οµίλου 17,00% και η 

διοίκηση εκτιµά ότι δεν συντρέχει σοβαρός συναλλαγµατικός κίνδυνος. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο Όµιλος έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Εκτός από δύο πελάτες οι οποίοι  

ξεπερνούν 10% έκαστος, κανένας άλλος πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των πωλήσεων και εποµένως ο 

εµπορικός κίνδυνος είναι κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό πελατών. 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.  

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµειακά διαθέσιµα καθώς και 

διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.  

(δ) Κίνδυνος επιτοκίων  

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους ταµειακών ροών που λόγω µιας ενδεχόµενης µελλοντικής µεταβολής των 

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

που συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία ή / και υποχρεώσεις του Οµίλου. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου καθώς και των Ιδίων 

Κεφαλαίων σε µια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης των + 0,5 % , + 1%   ή - 0,5% , - 1 % . 

Οι σχετικές επιδράσεις παρουσιάζονται παρακάτω : 

� Αύξηση επιτοκίων κατά 0,5 % : 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα επιβαρυνθούν κατά 17 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και 

17 χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία.  

� Αύξηση επιτοκίων κατά 1 % : 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα επιβαρυνθούν κατά 35 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και 

35 χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία. 

� Μείωση  επιτοκίων κατά 0,5 % : 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα αυξηθούν κατά 17 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και 17 

χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία. 

� Μείωση  επιτοκίων κατά 1 % : 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα αυξηθούν κατά 35 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και 35 

χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία 
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(ε) Προµηθευτές  

Ο Όµιλος έχει συνάψει συµφωνίες µε  Οίκους του Εξωτερικού αλλά και της εγχώριας αγοράς για την 

προώθηση και την διανοµή των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά ,παράλληλα φροντίζει όπου είναι 

εφικτό να µην υπάρχει σηµαντική εξάρτηση από τους προµηθευτές, έτσι ώστε κανένας άλλος προµηθευτής 

πλην ενός εξ αυτών να µην προµηθεύει υλικά σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15 % των συνολικών αγορών του 

Οµίλου. 

 ∆. Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης  

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων και 

κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. 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.  

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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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

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.  

 

31.12.2014 ΕΛΛΑ∆Α ΡΟΥΜΑΝΙΑ  

 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

EΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΗΤΑ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

EΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΗΤΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

Κύκλος Εργασιών 
(Πωλήσεις) 15.372 376 15.748 3.176 18.924 

Μείον: Κόστος πωλήσεων (10.360) - (10.360) (2.212) (12.572) 

Μικτά Αποτελέσµατα 
Εκµετάλλευσης 5.011 376 5.387 964 6.352 

Λοιπά έσοδα 
εκµεταλλεύσεως 225 - 225 21 247 

Έξοδα ∆ιοικητικής 
Λειτουργίας  (1.530) - (1.530) (153) (1.683) 

Έξοδα Λειτουργίας 
∆ιαθέσεως  (3.880) (110) (3.990) (659) (4.649) 

Μερικά Αποτελέσµατα 
Εκµετάλλευσης (174) 267 93 174 266 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα - - - - - 

Καθαρά έσοδα/έξοδα 
χρηµατοοικονοµικής 
λειτουργίας (216) - (216) (2) (219) 

Κέρδη (Ζηµιές) προ 
φόρων (390) - (124) 171 48 

Φόρος εισοδήµατος 116 - 116 (30) 86 

Καθαρά Κέρδη (ζηµιές) 
µετά φόρων (274) 267 (8) 142 134 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας     - 

Καθαρό αποτέλεσµα 
Οµίλου     

134 
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31.12.2013 ΕΛΛΑ∆Α ΡΟΥΜΑΝΙΑ  

 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

EΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΗΤΑ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

EΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΗΤΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

Κύκλος Εργασιών 
(Πωλήσεις) 13.292 570 13.862 3.332 17.193 

Μείον: Κόστος πωλήσεων (8.897) - (8.897) (2.296) (11.192) 

Μικτά Αποτελέσµατα 
Εκµετάλλευσης 4.395 570 4.965 1.036 6.001 

Λοιπά έσοδα 
εκµεταλλεύσεως 627 - 627 56 683 

Έξοδα ∆ιοικητικής 
Λειτουργίας  (1.049) - (1.049) (178) (1.227) 

Έξοδα Λειτουργίας 
∆ιαθέσεως  (4.126) (227) (4.353) (668) (5.021) 

Μερικά Αποτελέσµατα 
Εκµετάλλευσης (153) 343 190 246 436 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα (2.001) - (2.001) - (2.001) 

Καθαρά έσοδα/έξοδα 
χρηµατοοικονοµικής 
λειτουργίας (454) (10) (464) - (464) 

Κέρδη (Ζηµιές) προ 
φόρων (2.609) 333 (2.276) 246 (2.029) 

Φόρος εισοδήµατος (376) - (376) (36) (412) 

Καθαρά Κέρδη (ζηµιές) 
µετά φόρων (2.985) 333 (2.651) 210 (2.441) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας     - 

Καθαρό αποτέλεσµα 
Οµίλου     

(2.441) 
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        Τα σύνολα  Ενεργητικού και Παθητικού του τοµέα έχουν ως εξής :           

  

 
ΟΜΙΛΟΣ 

 
ΕΛΛΑ∆Α 

31.12.2014 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
EΜΠΟΡΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΠΟΣΑ 

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού  371 1.109 1.480 1.164 - 2.645 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 15.887 134 16.021 1.899 (22) 17.897 

Συµµετοχές 1.276 - 1.276 - (1.276) - 

Σύνολο Υποχρεώσεων (6.883) - (6.883) (658) 22 (7.518) 

Καθαρό σύνολο ενεργητικού (Ι.Κ.) 10.651 1.243 11.895 2.405 (1.276) 13.024 

 
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. Κόστος Μισθοδοσίας 

Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2014 2013 2014 2013 

Έξοδα Μισθοδοσίας 2.333 2.173 1.902 1.781 

Εργοδοτικές εισφορές 581 608 467 498 

Λοιπές Παροχές 70 81 60 72 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού  120 73 119 69 

Μισθοί στην Παροχή Υπηρεσίας  84 69 61 46 

Σύνολο 3.188 3.004 2.610 2.467 

Το µόνιµο απασχολούµενο προσωπικό την 31.12.2014 ήταν για την Εταιρεία 84 άτοµα και για τον Όµιλο 112 

άτοµα έναντι της προηγούµενης χρήσης 31.12.2013 στην οποία ήταν για την Εταιρεία 85 άτοµα και για τον 

Όµιλο 111 άτοµα. 

 

3. Πωλήσεις – Λοιπά Έσοδα 
 
Οι πωλήσεις  αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2014 2013 2014 2013 

Έσοδα από Πωλήσεις 
Εµπορευµάτων  17.396 15.936 14.396 12.858 

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών 1.527 1.257 690 479 

Σύνολο 18.924 17.193 15.086 13.337 

 
Τα Λοιπά Έσοδα αναλύονται ως κάτωθι : 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2014 2013 2014 2013 

Ενοίκια Ακινήτων  46 455 47 462 

Λοιπά Έσοδα 201 228 162 145 

Σύνολο 247 683 208 607 
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4.  Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας - Λειτουργίας  ∆ιάθεσης και Άλλα Γενικά Έξοδα 

Tα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 1.1- 31.12.2014 1.1- 31.12.2013 1.1- 31.12.2014 1.1- 31.12.2013 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.296 2.862 2.742 2.351 

Αµοιβές Τρίτων 307 704 237 570 

Λοιπές Παροχές Τρίτων 237 305 206 264 

Λειτουργικές µισθώσεις  818 629 644 447 

Ασφάλιστρα 94 92 88 86 

Επισκευές & Συντηρήσεις 106 106 96 95 

Φόροι - Τέλη 154 347 148 342 

Έξοδα προβολής & διαφήµισης 143 169 105 131 

Έξοδα ταξιδίων 87 76 82 72 

Συνδροµές 9 10 8 8 

∆ωρεές – επιχορηγήσεις - 6 - - 

Γραφική ύλη 60 49 23 16 

∆ιάφορα έξοδα 346 146 291 49 

Ζηµία αποτίµησης από κατεχόµενο 
προς πώληση περιουσιακό στοιχείο - 2.001 - 2.001 

Έξοδα µεταφορών 317 359 282 304 

Έξοδα δηµοσιεύσεων 4 4 3 2 

Αποσβέσεις 166 304 151 288 

Προβλέψεις 188 80 141 71 

Σύνολο 6.332 8.249 5.247 7.098 
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5. Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα (Έξοδα) 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

6. 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 1.1- 31.12.2014 1.1- 31.12.2013 1.1- 31.12.2014 1.1- 31.12.2013 
Τόκοι τραπεζικών µακροπροθέσµων 
υποχρεώσεων - - - - 

Τόκοι τραπεζικών βραχυπροθέσµων 
υποχρεώσεων 241 439 241 439 

Aποµείωση  αξίας κτήσης θυγατρικής  
Οrganizer Stores A.E.Ε - - 182 - 

Προµήθειες Εγγυητικών επιστολών 3 2 3 2 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 36 38 28 29 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων 281 479 455 469 

     
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 17 14 12 7 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 45 - 45 - 

Έσοδα από µερίσµατα θυγατρικών  - - 350 320 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
εσόδων 62 14 407 327 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
(έξοδα) (219) (464) (48) (142) 
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Επωνυµία 
Aνέλεγκτες 

Φορολογικές 

Χρήσεις 

Βογιατζόγλου Systems AE 2009 – 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 

Στις 9 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. 

Στις 10 Μάρτιου 2015 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2008 για την εταιρεία Βογιατζόγλου 

Systems A.E. (Εντολή Ελέγχου Υπ.αριθµ. 777/18.12.2014) και εκδόθηκαν από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων 

Επιχειρήσεων η υπ’αριθµ.505/2015 Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού Φόρου Εισοδήµατος,  

υπ’αριθµ.506/2015 Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού Τελών Χαρτοσήµου, υπ’αριθµ.507/2015 

Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού Ε.Τ.Α.Κ και η υπ’αριθµ.508/2015  Απόφαση Επιβολής 

Προστίµου Φ.Π.Α  όπου καταλογίσθηκαν φόροι ύψους 41 χιλ. ευρώ, πλέον προσαυξήσεων 49 χιλ. ευρώ. Η 

εταιρεία είχε σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη 60 χιλ. ευρώ. Η προκύψασα διαφορά επιβάρυνε τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της χρήσης 2014. 

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. 

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 την χρήση 2013, οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω, έλαβαν εντός του 2014 Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές.  
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Για τις εταιρίες του Οµίλου στην Ελλάδα, ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2014 διενεργείται ήδη από 

τους νόµιµους ελεγκτές και δεν αναµένεται να επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές 

υποχρεώσεις που έχουν ενσωµατωθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

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

 ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013 

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος:   

Φόρος Εισοδήµατος Χρήσεως 46 51 

Πλέον:   

Αντιστροφή πρόβλεψης φορολογίας για φορολογ.διαφορές 
προηγ.χρήσεων (60) - 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 90 - 

Λοιποί µη Ενσωµ. στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι 71 69 

Αναβαλλόµενοι Φόροι Εισοδήµατος (329) 292 

∆ιαφορά Φόρου λόγω Ανάκτησης Ειδικού Αφορολόγητου 
Αποθεµατικού Ν.3220/2004 95 - 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  (86) 412 

 
 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013 

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος:   

Φόρος Εισοδήµατος Χρήσεως - - 

Πλέον:   

Αντιστροφή πρόβλεψης φορολογίας για φορολογ.διαφορές 
προηγ.χρήσεων (60) - 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 90 - 

Λοιποί µη Ενσωµατ.στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι  68 68 

Αναβαλλόµενοι Φόροι Εισοδήµατος (317) 307 

∆ιαφορά Φόρου λόγω Ανάκτησης Ειδικού Αφορολόγητου 
Αποθεµατικού Ν.3220/2004 94 - 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (125) 375 
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(Ποσά σε 000 Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λοιποί Φόροι Πληρωτέοι    31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Φ.Π.Α 293 45 216 - 

Φόροι – Τέλη Αµοιβών Προσωπικού 72 38 64 34 

Φόροι – Τέλη Αµοιβών Τρίτων 8 14 4 10 

Φόρος Εισοδήµατος 18 38 - - 

Λοιποί Φόροι – Τέλη 17 62 14 59 

Φόροι Τέλη Προηγ. Χρήσεων 90 - 90 - 

Πρόβλεψη Φόρων Ανέλεγκτων χρήσεων 193 253 160 220 

Σύνολο φόρων που απεικονίζεται 
στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

691 450 549 324 

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: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού και 
παθητικού 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 839 479 790 442 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (82) 112 (3) 212 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

757 591 787 654 

Ανάλυση     

Υπόλοιπο έναρξης 591 (207) 654 (129) 

Κίνηση Περιόδου                                                       165 798 133 783 

Υπόλοιπο τέλους 757 591 787 654 
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6. Φόροι (συνέχεια) 

Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την περίοδο του 01.01 - 31.12.2014 και ανά κατηγορία προσωρινής διαφοράς ήταν ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ  2014 

 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Έξοδα 

Ίδρυσης 

 
Αποθέµατα 

 
Aποζηµίωση 
Προσωπικού 

 
∆ικαιώµατα 

Τεχνογνωσίας 

 
Προβλέψεις 
Εγγυήσεων 
Μισθωµάτων  

 
Προβλέψεις 
επισφαλειών 

 
Αποµείωση 
Επενδυτικού 

Κτιρίου 

 
Συµ/τεος 

Φ.Ε. 

 
Προβλέψεις  

Πιστωτ. 
Τζίρου 

 
 

Σύνολο 

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

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα 
Συν.Έσοδα  (1) 12 4 (10) (8) 19 - 

 
330 1 366 

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

Υπόλοιπο την 31.12.2014 (1) 412 76 - 2 19 - 330 1 839 

 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Πρόσθετες 
Αποσβέσεις 

Κτιρίων 

 
Έξοδα 

Ίδρυσης  

 
Αναπροσαρµογή 
Αξίας Ακινήτων 

 
Συναλλαγµατικές 

∆ιαφορές 

Πρόβλεψη 
Ασφαλιστικής 
Αποζηµίωσης 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2014 (170) 2 281 (1) - 112 

Αναταξινόµηση Κονδυλίων  (17) - 17 - - - 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Συν. Έσοδα 188 (2) - (1) - 184 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - - (378) - - (378) 

Υπόλοιπο την 31.12.2014 - - 79 (3) - (82) 
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Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την περίοδο του 01.01 - 31.12.2013 και ανά κατηγορία προσωρινής διαφοράς ήταν ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ  2013 

 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Έξοδα 

Ίδρυσης 

 
Αποθέµατα 

 
Aποζηµίωση 
Προσωπικού 

 
∆ικαιώµατα 

Τεχνογνωσίας 

 
Προβλέψεις 
Εγγυήσεων 
Μισθωµάτων  

 
Συµψ/στεος 

Φ.Ε. 

 
Αποµείωση 
Επενδυτικού 

Κτιρίου 

 
 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2013 1 241 80 (10) 7 90 6 416 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Συν.Έσοδα  (1) 159 (7) - 3 (90) - 64 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια 
Κεφάλαια - - - - - - - - 

Υπόλοιπο την 31.12.2013 1 400 72 (10) 10 0 6 479 

 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Πρόσθετες 
Αποσβέσεις 

Κτιρίων 

 
Έξοδα 

Ίδρυσης  

 
Αναπροσαρµογή 
Αξίας Ακινήτων 

 
Συναλλαγµατικές 

∆ιαφορές 

Πρόβλεψη 
Ασφαλιστικής 
Αποζηµίωσης 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2013 (854) 2 280 (1) (50) (623) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Συν. Έσοδα 684 - - - 50 734 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - - 1 - - 1 

Υπόλοιπο την 31.12.2013 (170) 2 281 (1) - 112 
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Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την περίοδο του 01.01 - 31.12.2014 και ανά κατηγορία προσωρινής διαφοράς έχει ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  2014 
 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Αποθέµατα 

 
Προεξόφληση 
Εγγύησης  

Μισθωµάτων  

 
∆ικαιώµατα 

Τεχνογνωσίας 

 
Aποζηµίωση 
Προσωπικού 

 
Αποµείωση 
Επενδυτικού 

Κτιρίου 

 
Προβλέψεις 
Επισφαλειών Συµψ/στεος 

Φ.Ε. 

 
 

Σύνολο 

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

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Συν. Έσοδα - (8) 10 4 - 19 330 354 

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

Υπόλοιπο την 31.12.2014 364 2 - 76 - 19 330 790 

 

 
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) - (1) - 184 

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

Υπόλοιπο την 31.12.2014 - - - (3) - (3) 

Στις Πρόσθετες Αποσβέσεις Κτιρίων συνολικού ύψους 188 χιλ. ευρώ περιλαµβάνεται ποσό ύψους  (32) χιλ. ευρώ καθώς και η διαγραφή ποσού 
ύψους  220 χιλ. ευρώ λόγω της πώλησης του ακινήτου στην Σίνδο.  
Το ποσό των (185) χιλ. ευρώ της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων αναλύεται ως εξής : Τακτοποίηση Αναβαλλόµενου Φόρου Παθητικού από 
διαφορά αναπροσαρµογής ακινήτων λόγω πώλησής τους  ποσού ύψους (398) χιλ. ευρώ, Τακτοποίηση Αναβαλλόµενου Φόρου Ενεργητικού από 
διαφορά αναπροσαρµογής ακινήτων λόγω πώλησής τους ποσού ύψους (6) χιλ. ευρώ, και τακτοποίηση Αναβαλλόµενου Φόρου Παθητικού από 
διαφορά αποσβέσεων σε ακίνητο Σίνδου λόγω πώλησης του ποσού ύψους 220 χιλ. ευρώ. 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  

 Της  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 

83 

 
Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την περίοδο του 01.01 - 31.12.2013 και ανά κατηγορία προσωρινής διαφοράς έχει ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  2013 
 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Αποθέµατα 

 
Προεξόφληση 
Εγγύησης  

Μισθωµάτων  

 
 Συµψ/στεος 

Φ.Ε. 

 
∆ικαιώµατα 

Τεχνογνωσίας 

 
Aποζηµίωση 
Προσωπικού 

 
Αποµείωση 
Επενδυτικού 

Κτιρίου 

 
 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2013 220 7 90 (10) 80 6 393 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Συν. Έσοδα 144 3 (90) - (8) - 49 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - - - - - - - 

Υπόλοιπο την 31.12.2013 364 10 - (10) 72 6 442 

 
 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Πρόσθετες  
Αποσβέσεις 

Κτιρίων 

 
Έξοδα  

Ίδρυσης  

 
Αναπροσαρµογή 
Αξίας Ακινήτων 

 
Συναλλαγµατικές 

∆ιαφορές 

 
Προβλέψεις 
Ασφαλιστικής 
Αποζηµίωσης 

 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2013 (872) 2 398 (1) (50) (522) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Συν. Έσοδα 684 - - - 50 734 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - - - - - - 

Υπόλοιπο την 31.12.2013 (188) 2 398 (1) - 212 
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7.  Κέρδη ανά Μετοχή 
 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της Εταιρείας κέρδους 

µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά την διάρκεια της χρήσης. Ο σταθµισµένος 

όρος µετοχών την 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 2013  είναι 6.325.000  µετοχές. 

 

 
 
 

8.  Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  

Στην χρήση 2014 διενεργήθηκε επανεκτίµηση της αγοραίας αξίας των οικοπέδων της θυγατρικής εταιρείας 

«Revos Management SRL» από τους πραγµατογνώµονες εκτιµητές της εταιρείας Geoaxis Property & 

Valuation Services,  µε αποτέλεσµα την µείωση της εύλογης αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων του 

Οµίλου κατά 129 χιλ ευρώ. Η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Οµίλου επιβαρύνθηκε µε ζηµία ποσού 

ύψους 108 χιλ. Ευρώ µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.  

Στην χρήση 2013 για την Εταιρεία, η µείωση του κονδυλίου «Γήπεδα και Οικόπεδα» κατά ποσό ύψους 1.681 

χιλ. ευρώ, η µείωση του κονδυλίου «Κτίρια» κατά ποσό ύψους 6.400 χιλ. ευρώ καθώς και η µείωση του 

κονδυλίου «Έργα υπό Κατασκευή» κατά ποσό ύψους 118 χιλ. ευρώ οφείλεται στο γεγονός ότι το ακίνητο της 

εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας αναταξινοµήθηκε ως «∆ιαθέσιµο προς πώληση περιουσιακό στοιχείο».  

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας για την χρήση 2014 και 2013  

αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2014 2013 2014 2013 

Καθαρά κέρδη /Ζηµίες  134 (2.441) 217 (2.262) 

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 6.325 6.325 6.325 6.325 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε €) 0,0212 (0,3859) 0,0343 (0,3576) 
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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 χρήσεως - 40 18 12 91 - 161 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές (294) (1.341) (131) (131) (950) - 2.846 

Αναπροσαρµογές (129) - - - - - (129) 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 1 - - - - - 1 

Σύνολο Χρεώσεων 
Χρήσεως (422) 

   
(1.301) (112) (120) (858) - (2.812) 

Υπόλοιπο την  31.12.2014 1.007 116 1.309 463 2.697 118 5.710 

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  χρήσεως - (22) (54) (19) (66) - (162) 

Προσαρµογή Αποσβέσεων 
Οµίλου - - - - 3 - 4 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - 41 125 96 935 - 1.197 

Σύνολο Χρεώσεων 
Χρήσεως - 19 71 76 872 - 1.038 

Υπόλοιπο την 31.12.2014 - (41) (192) (376) (2.509) - (3.118) 

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2013 1.428 1.358 1.159 130 173 117 4.365 

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2014 1.007 76 1.118 86 187 118 2.591 
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9. Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 

           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  χρήσεως - 40 18 3 87 - 148 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές (294) (1.341) (116) (100) (789) - (2.640) 

Σύνολο Χρεώσεων 
Xρήσεως (294) 

    
(1.301) (98) (98) (702) - (2.491) 

Υπόλοιπο την  31.12.2014 - 83 1.301 379 2.309 - 4.072 

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 - (19) (52) (16) (59) - (146) 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - 41 116 64 775 - 997 

Σύνολο Χρεώσεων 
Xρήσεως - 22 64 49 716 - 851 

Υπόλοιπο την 31.12.2014 - (31) (186) (312) (2.149) - (2.677) 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2013 

294 1.331 1.149 116 146 - 3.036 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2014 - 52 1.115 67 160 - 1.395 
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2014 2013 2014 2013 

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

Αξία Λήξης  - - - - 

Έσοδα Μισθωµάτων 47 455 46 462 

Σύνολο 47 455 46 462 

Στην χρήση 2013, η διαγραφή του κονδυλίου ποσού ύψους 5.102 χιλ. ευρώ οφείλεται στο γεγονός ότι το 

ακίνητο της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας αναταξινοµήθηκε ως «∆ιαθέσιµο προς πώληση περιουσιακό 

στοιχείο».    

10.  Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

            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 

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 Χρήσεως 33 - - 33 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές (1) - - (1) 

Σύνολα Χρεώσεων Χρήσεως 32 - - 32 

Υπόλοιπο την 31.12.2014 481 484 120 1.085 

Σωρευµένες αποσβέσεις     

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

Προσθήκες χρήσεως (5) - - (5) 

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 χρήσεως (5) - - (5) 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές 1 - - 1 

Σύνολα Χρεώσεων Χρήσεως (5) - - (5) 

Υπόλοιπο την 31.12.2014 (443) (484) (120) (1.047) 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2013 11 - - 11 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2014 

38 - - 38 
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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 χρήσεως 45 - - 45 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές (1) - - (1) 

Σύνολα Χρεώσεων  Χρήσεως 45 - - 45 

Υπόλοιπο την 31.12.2014 625 488 120 1.233 

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 χρήσεως (12) - - (13) 

Πωλήσεις χρήσεως 1 - - 1 

Προσαρµογή Αποσβέσεων Οµίλου 4 - - 5 

Σύνολα Χρεώσεων  Χρήσεως (8) - - (8) 

Υπόλοιπο την 31.12.2014 (572) (488) (120) (1.180) 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2013 

16 - - 16 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2014 

53 - - 53 
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11. Επενδύσεις σε Θυγατρικές / Συµµετοχές σε Εταιρείες του Οµίλου 

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. Κατά την 31/12/2014, 

πραγµατοποιήθηκε έλεγχος αποµείωσης στην θυγατρική Οrganizer Stores A.E. λόγω ενδείξεων αποµείωσης, η οποία οδήγησε σε 

συµπληρωµατική συνολική ζηµία αποµείωσης 182 χιλ. Ευρώ και έχει συµπεριληφθεί στο Κονδύλι των Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων της 

Καταστάσης Ταµειακών Ροών. Για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης της εν λόγω θυγατρικής, η ανακτήσιµη αξία καθορίστηκε από την Αξία 

Χρήσης, η οποία υπολογίστηκε βάσει των προβλεπόµενων ταµειακών ροών από χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς του Οµίλου 

εγκεκριµένους από την ∆ιοίκηση, καλύπτοντας µια περίοδο 5 ετών. Το επιτόκιο προ φόρου που χρησιµοποιήθηκε για την προεξόφληση των 

προβλεπόµενων ταµειακών ροών είναι 16,28% στο οποίο ενσωµατώνεται το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου και o Kίνδυνος της Αγοράς. 

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 1.911 574 3.186 137 

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

 

∆ήµος 

Μεταµόρφωσης  

99% Άµεση 89 

 

316 

 

124 

 

605 

 

15 

Organizer Stores Ανώνυµος 
Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού  & 
∆ιακόσµησης Επαγγελµατικών 
Χώρων 

 

∆ήµος 

Μεταµόρφωσης 

100% Άµεση 155 

 

237 

 

130 

 

446 

 

(78) 

Revos Management SRL 
Βουκουρέστι 

Ρουµανίας 
99% Άµεση 841 1.152 84 11 4 
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31.12.2014 

(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 (2.337) 155 

Revos Management SRL 911 (71) 841 

Σύνολο 3.685 (2.408) 1.276 

31.12.2013 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
Ονοµασία Εταιρείας 

Αρχική 
Αξία Κτήσης 

Αποµείωση 
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 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Υπόλοιπο Έναρξης  1.458 1.529 

Aποµείωση αξίας κτήσης θυγατρικής  Οrganizer Stores A.E.Ε. (182) - 

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

Υπόλοιπο  1.276 1.458 
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Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν 

υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 
 

 12. 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) 2014 2013 2014 2013 

Εγγυήσεις Λειτουργικών Μισθώσεων 113 74 85 50 

Λοιπές Εγγυήσεις 2 5 2 4 

Σύνολο 115 79 87 54 

 
 
13. Αποθέµατα  
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει προβεί σε αποµείωση της αξίας των βραδέως κινούµενων αποθεµάτων της 

Εταιρείας κατά το πόσο των 1.400 χιλ. ευρώ και ποσό 1.871 χιλ. ευρώ για τον Όµιλο. Οι εταιρείες Beta 

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

Management SRL είναι εταιρείες παροχής υπηρεσιών και στερούνται αποθεµάτων.   

Τα αποθέµατα της εταιρείας και του οµίλου αναλύονται ως εξής : 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2014 2013 2014 2013 

Εµπορεύµατα 5.317 5.201 4.150 4.076 

Μείον : Προβλέψεις απαξίωσης  αποθεµάτων (1.871) (1.743) (1.400) (1.400) 

Σύνολο 3.446 3.458 2.750 2.676 

 

  14. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

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. ∆ύναται η ∆ιοίκηση του Οµίλου να εγκρίνει την πίστωση άνω των 
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180 ηµερών για µεµονωµένους µεγάλους πελάτες της, λόγω της µακροχρόνιας συνεργασίας σε συνδυασµό 

µε την  αυξηµένη πιστοληπτική τους αξιοπιστίας και  θεωρεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση επισφάλειας. 

 

             Ανάλυση Πρόβλεψης για επισφάλειες : 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 9 95 1 76 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες 6.021 6.410 5.122 5.499 

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων - (45) - - 

Γραµµάτια Εισπρακτέα - 2 - 2 

Επιταγές Εισπρακτέες  2.622 1.660 2.489 1.528 

Επιταγές Εισπρακτέες σε καθυστέρηση  - - - 

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις  οµίλου  - 100 88 

Λοιπές Απαιτήσεις  50 50 50 50 

Eπισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 234 128 92 61 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (234) (128) (92) (61) 

ΦΠΑ εισπρακτέο  - - - - 

Λοιποί φόροι   42 42 42 42 

Προκαταβολές Φόρων 18 15 - - 

Προκαταβολές & Πιστώσεις 22 18 19 16 

Πρόβλεψη επισφαλών Προκαταβολών & 
Πιστώσεων - - - - 

Έξοδα Εποµένων Χρήσεων 94 68 87 63 

Xρεώστες διάφοροι 217 197 186 156 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  - - - - 

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 132 63 125 42 

Υπόλοιπο 9.226 8.574 8.221 7.562 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2014 2013 2014 2013 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 174 398 61 284 

Προσθήκη Χρήσης  120 - 85 - 

Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (59) (223) (54) (223) 

Συν/κες ∆ιαφορές  - (1) - - 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 234 174 92 61 
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            Η χρονική ενηλικίωση των απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως εξής :   

 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την  

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 
15. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο του Οµίλου και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε 

πρώτη ζήτηση. Οι καταθέσεις τραπεζών είναι εκφρασµένες σε ευρώ και τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια 

που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια καταθέσεων. 

Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 

 

 

 

Πελάτες  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες 6.021 6.410 5.122 5.499 

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων - (45) - - 

Γραµµάτια Εισπρακτέα - 2 - 2 

Επιταγές Εισπρακτέες  2.622 1.660 2.489 1.528 

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις  οµίλου - - 100 88 

Eπισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 234 128 92 61 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (234) (128) (92) (61) 

Απαιτήσεις από πελάτες  8.643 8.027 7.711 7.117 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα έως 
180 ηµέρες 8.061 7.220 7.142 6.358 

Ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα :     

Πάνω από 180 ηµέρες  582 807 569 759 

Απαιτήσεις από πελάτες 8.643 8.027 7.711 7.117 
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2014 2013 2014 2013 

Ταµείο 15 20 10 11 

Καταθέσεις σε τράπεζες 4.257 1.820 3.789 1.201 

Σύνολο 4.272 1.840 3.799 1.212 

 

16. 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 31.12.2014 6.325 3.795 (63) 0,60 3.732 

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.   

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις 

επιβεβληµένες ενέργειες και διαδικασίες που ορίζονται από τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών για 
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την υλοποίηση της απόφασης αυτής και την επιστροφή - καταβολή του ποσού της µειώσεως στους 

δικαιούχους µετόχους της Εταιρείας .  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση της στις 11 Φεβρουαρίου 2014 

ενηµερώθηκε για την αύξηση και µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας και την 

επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,92 ευρώ ανά µετοχή.  

Από την 17η Φεβρουαρίού 2014 (ηµεροµηνία αποκοπής) οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονταν στο 

Χ.Α. µε τη νέα ονοµαστική αξία των 0,60 ευρώ ανά µετοχή και χωρίς το δικαίωµα να λάβουν το ποσό της 

επιστροφής κεφαλαίου που ισούται µε 0,92 ευρώ ανά µετοχή. 

Από την ίδια ηµεροµηνία, η τιµή εκκίνησης των µετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. διαµορφώθηκε σύµφωνα µε 

τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε συνδυασµό µε την υπ' αριθ. 27 Απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α., 

όπως ισχύει. ∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου ορίσθηκαν οι µέτοχοι που ήταν εγγεγραµµένοι στα αρχεία 

του Σ.Α.Τ. την 19η Φεβρουαρίου 2014. Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής 

κεφαλαίου είχε ορισθεί η 25η Φεβρουαρίου 2014 και η καταβολή πραγµατοποιήθηκε µέσω της τράπεζας 

"EUROBANK ERGASIAS Α.Ε". Με την πάροδο δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής, 

δηλ. από την 26η Φεβρουαρίου 2015, η επιστροφή κεφαλαίου σε µετρητά θα καταβάλλεται µόνο από τα 

γραφεία της εταιρείας. 

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

κατέχει Ίδιες Μετοχές κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014. 

Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31.12.2014, οι µέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής 

στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής: 

ΜΕΤΟΧΟΣ Αριθµός µετοχών Ποσοστό συµµετοχής 
την 31.12.2014 

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% 

17.  Αποθεµατικά 

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

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

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

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

Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας οι 

οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της 

διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας 

επενδύσεων. Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων φορολογούνται µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 

κατά την ηµεροµηνία διανοµής τους ή κατά την λύση της εταιρείας . 

Τα αποθεµατικά του Οµίλου 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 - - (1) - - (1) 

Κινήσεις κατά τη ∆ιάρκεια της 
Περιόδου  (86) - 126 (5.916) (5.877) 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - - - - - 

Αναβαλλόµενοι Φόροι  - - - - - - 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2014 1.082 - (545) 955 411 1.902 

 

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) - 126 (5.788) (5.748) 

Αναβαλλόµενοι Φόροι - - - - - - 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2014 1.057 - - 955 - 2.012 

H µείωση των Έκτακτων Αποθεµατικών κατά 86 χιλ. Ευρώ οφείλεται στην κεφαλαιοποίησή τους σύµφωνα µε 

την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 29.01.2014. 

Η αύξηση των Αφορολόγητων Αποθεµατικών κατά 126 χιλ. Ευρώ αναλύεται ως εξής: 

Αύξηση κατά 350 χιλ. Ευρώ λόγω σχηµατισµού Αφορολόγητου Αποθεµατικού από απαλλασσόµενα κέρδη 

(µέρισµα) που εισέπραξε η εταιρεία από την θυγατρική της «Voyatzoglou Systems Romania SRL», µείωση 

κατά (22) χιλ. Ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησής τους σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων την 29.01.2014 και κατά (202) χιλ. Ευρώ εξαιτίας της ανάκτησης του ειδικού 

Αφορολόγητου Αποθεµατικού του Ν.3220/2004. 

Η µεταφορά του κονδυλίου «Αναπροσαρµογή Παγίων» κατά 5.788 χιλ. Ευρώ στα Αποτελέσµατα εις Νέο 

οφείλεται στην ολοκλήρωση της πώλησης των ακινήτων της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στην Σίνδο 

Θεσσαλονίκης. 

Η µείωση του κονδυλίου «Αναπροσαρµογή Παγίων» κατά 129 χιλ. Ευρώ οφείλεται στην επανεκτίµηση της 

αγοραίας αξίας των οικοπέδων της θυγατρικής εταιρείας «Revos Management SRL» για τον Όµιλο. 
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18. Κέρδη (Ζηµιές) εις νέο 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2014 2013 2014 2013 

Kέρδη εις νέο 7.377 3.055 5.892 1.487 

Kέρδη εις νέο 7.377 3.055 5.892 1.487 

 

19. Αποζηµιώσεις Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στην κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της εταιρείας έχει ως ακολούθως: 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Υπόλοιπο έναρξης   284 314 276 306 

Μεταβολή Υποχρέωσης  14 (30) 15 (30) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 298 284 291 276 

Η ανάλυση των µεταβολών των υποχρεώσεων των παροχών του προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία είναι η ακόλουθη:  

 2014 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 1η Ιανουαρίου: 284 276 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 30 30 

∆απάνη τόκου 12 12 

Αναλογιστικά ( κέρδη) /ζηµίες   

Αναλογιστικά ( κέρδη) /ζηµίες από µεταβολή οικονοµικών 
υποθέσεων 1 1 

Αναλογιστικά ( κέρδη) /ζηµίες λόγω αποκλίσεων εµπειρίας και άλλων 
παραγόντων 2 2 

Καταβληθείσες Παροχές   

Παροχές που καταβάλλονται από τον εργοδότη (113) (107) 

Κόστος προϋπηρεσίας & (κέρδη)/ζηµίες περικοπών & 
διακανονισµών 82 78 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 31 ∆εκεµβρίου: 298 291 

Οι συνολικές µεταβολές στην καθαρή υποχρέωση που έχει αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις είναι: 
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 2014 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 1η Ιανουαρίου: 284 276 

∆απάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 125 119 

∆απάνη προς καταχώρηση στην Κατάσταση  Λοιπών Συνολικών 
Εσόδων : Αναλογιστικά ( κέρδη) /ζηµίες 3 3 

Καταβληθείσες Παροχές (113) (107) 

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισµό την 
31η ∆εκεµβρίου 298 291 

 

Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αναλογιστική αποτίµηση είναι οι ακόλουθες :  

Αναλογιστικές Παραδοχές 

 31.12.2014 31.12.2013 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,31% 3,96% 

Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών 0 - 2,40% 4,00% 

Ρυθµός αύξησης Πληθωρισµού 2,00% 2,00% 

20. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

Οι Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής : 

 

21. Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας - - - - 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - 48 - 48 

Σύνολο - 48 - 48 
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Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Προµηθευτές Εξωτερικού  1.402 1.222 1.054 959 

Υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα - - 12 7 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες. - - - - 

Προµηθευτές Εσωτερικού 461 543 355 374 

Γραµµάτια Πληρωτέα - 5 - 5 

Επιταγές πληρωτέες 318 414 260 404 

Προκαταβολές Πελατών 160 362 118 275 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις 112 151 92 133 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρ. Προς τον Όµιλο  - - - - 

Μερίσµατα πληρωτέα 3 3 3 3 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 960 56 954 50 

∆εδουλευµένα έξοδα 28 - 28 - 

Λοιποί Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού 4 52 - 52 

Σύνολο 3.448 2.808 2.877 2.262 

 

22. ∆άνεια 

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια της εταιρείας αναλύονται ως εξής :    

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 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 6,95% 6,36% 6,95% 6,36% 

 
23. Μέρισµα 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγµατοποιήθηκε την 28η Απριλίου 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 . 
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24. Συναλλαγές Συνδεδεµένων Μερών  

 
 
 

 

 

 

 

31/12/2014 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
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 

233 - 109 - - 341 - 

Έσοδα από Συµµετοχές - - 350 - - 350 - 

Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών από 
θυγατρικές 

- - 20 - - 20 - 

Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών 
και µελών της διοίκησης 

- - - 335 503 838 891 

Σύνολο 233 - 478 335 503 1.550 891 

31/12/2013 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
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 

212 - 128 - - 340 - 

Έσοδα από Συµµετοχές - - 320 - - 320 - 

Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών από 
θυγατρικές 

3 - 41 - - 44 - 

Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών 
και µελών της διοίκησης 

- - - 319 480 799 853 

Σύνολο 215 - 489 319 480 1.503 853 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  

 Της  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 
 

101 

 

Το ποσό των 85 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. Το ποσό των 4 χιλ . Ευρώ αφορά απαιτήσεις δοσοληπτικών λογαριασµών της Μητρικής 

από µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 Σηµειώσεις: 

31/12/2014 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
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 87 - 13 - - 100 - 

Yποχρεώσεις από 
θυγατρικές  - - 12 - - 12 - 

Aπαιτήσεις από 
∆ιευθυντικά Στελέχη και 
µέλη της ∆ιοίκησης - - - 85 4 89 106 

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

Σύνολο 87 - 24 85 4 201 106 

31/12/2013 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
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 από 
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 
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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 στην Στήλη «Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 

της διοίκησης» 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. 

25. Xρηµατοοικονοµικά µέσα και διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

25.1 ∆ιαχείριση Κεφαλαίου 

Στόχος της ∆ιαχείρισης Κεφαλαίου του Οµίλου είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρηµατικών  

δραστηριοτήτων του και η επίτευξη των αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασµό µε την πιστοληπτική του 

ικανότητα. Για τον σκοπό της διαχείρισης κεφαλαίου ο Όµιλος παρακολουθεί τον δείκτη «Καθαρός ∆ανεισµός 

προς Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 

(ΕΒΙΤDA)».  

Σαν καθαρό δανεισµό ο Όµιλος ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων µείον το σύνολο 

των διαθεσίµων του. Ο Όµιλος διαχειρίζεται τον δείκτη µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει πιστοληπτική 

συµβατή µε την αναπτυξιακή του στρατηγική. 

Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου του 2014 και 2013, αντίστοιχα ο δείκτης εξελίχθηκε ως εξής : 
 

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ 
 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 3.000 6.300 

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα (4.272) (1.840) 

Καθαρός ∆ανεισµός του Οµίλου (1.272) 4.460 

EBITDA Οµίλου 433 740 

Καθαρός ∆ανεισµός του Οµίλου /EBITDA Οµίλου (2,94) 6,03 
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25.2 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.  

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. 

25.3  Ανάλυση Ληκτότητας Υποχρεώσεων   

   Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων : 

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

31.12.2014 
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 3.448 2.548 900 - - 3.448 

ΣΥΝΟΛΟ  6.448 5.548 900 - - 6.448 

ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9.226 8.574 9.226 8.574 

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 4.272 1.840 4.272 1.840 

Σύνολο 13.498 10.414 13.498 10.414 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός  3.000 6.300 3.000 6.300 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.448 2.808 3.448 2.808 

Σύνολο  6.448 9.108 6.448 9.108 
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26. Συµβατικές ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
 

Ο Όµιλος και η εταιρεία κατά την 31.12.2014 έχουν καταβάλει για λειτουργικές  µισθώσεις τα κάτωθι ποσά : 

 

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

(Ποσά σε 000 Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έως 1 έτος 632 451 

Από 1 έτος έως 5 έτη 2.781 1.645 

Περισσότερα από 5 έτη 1.074 1.058 

ΣΥΝΟΛΑ 4.487 3.154 

 

27. Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις   
 
i. Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις  
 
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :  
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Λειτουργικές µισθώσεις  818 629 644 447 

Σύνολο 818 629 644 447 

 

Επωνυµία 
Aνέλεγκτες 

Φορολογικές 

Χρήσεις 

Βογιατζόγλου Systems AE 2009 – 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 – 2014 

Revos Management SRL 2005  - 2014 
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Στις 9 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. 

Στις 10 Μάρτιου 2015 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2008 για την εταιρεία Βογιατζόγλου 

Systems A.E. (Εντολή Ελέγχου Υπ.αριθµ. 777/18.12.2014) και εκδόθηκαν από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων 

Επιχειρήσεων η υπ’αριθµ.505/2015 Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού Φόρου Εισοδήµατος,  

υπ’αριθµ.506/2015 Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού Τελών Χαρτοσήµου, υπ’αριθµ.507/2015 

Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού Ε.Τ.Α.Κ και η υπ’αριθµ.508/2015 Απόφαση Επιβολής 

Προστίµου Φ.Π.Α όπου καταλογίσθηκαν φόροι ύψους 41 χιλ. ευρώ, πλέον προσαυξήσεων 49 χιλ. ευρώ. Η 

εταιρεία είχε σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη 60 χιλ. ευρώ. Η προκύψασα διαφορά επιβάρυνε τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της χρήσης 2014. 

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 την χρήση 2013, οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω, έλαβαν εντός του 2014 Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές.  

Για τις εταιρίες του Οµίλου στην Ελλάδα, ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2014  διενεργείται ήδη από 

τους νόµιµους ελεγκτές και δεν αναµένεται να επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές 

υποχρεώσεις που έχουν ενσωµατωθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η ∆ιοίκηση των εταιρειών του Οµίλου δεν αναµένει να 

προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που 

απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
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 

υπέβαλλε 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.   

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 
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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 η νέα δικάσιµος 

ορίσθηκε την 8.12.2014 η οποία µετά από αίτηµά µας λόγω µη έκδοσης απόφασης από το ∆ιοικητικό 

Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, αναβλήθηκε για την 25.5.2015. 

 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 ένσταση 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  

31.12.2014 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανέλεγκτες Φορολογικά  Χρήσεις 193 160 

 

31.12.2014 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Επισφαλείς 

απαιτήσεις 

Αποζηµίωση 

Προσωπικού 

Αποθέµατα Προβλέψεις 

Πιστωτικών 

Τζίρου 

Σύνολο 

Όµιλος 234 298 1.871 5 2.408 

Εταιρεία 92 291 1.400 - 1.783 
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iv. Υφιστάµενα Εµπράγµατα Βάρη 

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

 
28. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 

Στις 10 Μάρτιου 2015 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2008 για την εταιρεία Βογιατζόγλου 

Systems A.E. (Εντολή Ελέγχου Υπ.αριθµ. 777/18.12.2014) και εκδόθηκαν από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων 

Επιχειρήσεων η υπ’αριθµ.505/2015 Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού Φόρου Εισοδήµατος,  

υπ’αριθµ.506/2015 Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού Τελών Χαρτοσήµου, υπ’αριθµ.507/2015 

Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού Ε.Τ.Α.Κ και η υπ’αριθµ.508/2015  Απόφαση Επιβολής 

Προστίµου Φ.Π.Α  όπου καταλογίσθηκαν φόροι ύψους 41 χιλ. Ευρώ, πλέον προσαυξήσεων 49 χιλ. Ευρώ. Η 

εταιρεία είχε σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη 60 χιλ. Ευρώ. Η προκύψασα διαφορά επιβάρυνε τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της χρήσης 2014. 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία 

σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων τα οποία να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 
 

Μεταµόρφωση, 27 Μαρτίου 2015 
 
 
 

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 
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Πληροφορίες Άρθρου 10 του ν. 3401/2005 
 

Η Βογιατζόγλου Systems Α.Ε δηµοσίευσε και κατέστησε διαθέσιµες τις παρακάτω Ανακοινώσεις / Γνωστοποιήσεις κατά 
την διάρκεια της χρήσης από 01.01.2014 – 31.12.2014 κατ’εφαρµογήν της νοµοθεσίας και στα πλαίσια της 
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, οι οποίες είναι αναρτηµένες στον διαδικτυακό τόπο  της εταιρείας 
www.voyatzoglou.gr  (στην ενότητα Ενηµέρωση Επενδυτών /∆ελτία Τύπου) καθώς και  στην Ιστοσελίδα του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών www.helex.gr .     

 

Ηµ/νία 
 
 

Θέµα Ηλεκτρονική ∆/νση 
Καταχώρησης 

7.01.2014 Ανακοίνωση για την Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

10.01.2014 Ανακοίνωση σχετική µε Τροποποιήσεις του Καταστατικού www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

29.01.2014 Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.01.2014 
www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

04.02.2014 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη) 
www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

10.02.2014 Ανακοίνωση σχετική µε επιχειρηµατικές / Οικονοµικές Εξελίξεις στην εταιρία www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

12.02.2014 Ανακοίνωση για µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής  

www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

31.03.2014 Ανακοίνωση Οικονοµικού Ηµερολογίου 2014 
www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

31.03.2014 Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 01.01 – 31.12.2013 σε 
Ενοποιηµένη και µη Ενοποιηµένη βάση  

www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

31.03.2014 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2013 σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 
Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες Αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

31.03.2014 
 

Ανακοίνωση περί σχολιασµού Οικονοµικών Καταστάσεων/Εκθέσεων 
www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

7.04.2014 Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  
www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

11.04.2014 Απάντηση σε Επιστολή – Ερώτηµα Ε.Κ. www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

11.04.2014 Ανακοίνωση  Απάντησης σε  Ερώτηµα  –  Επιστολή της  Ε.Κ. 
www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

28.04.2014 Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.04.2014 
www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

28.04.2014 
Ανακοίνωση Αποκοπής ∆ικαιώµατος Μερίσµατος και πληρωµής 
Μερίσµατος από Κέρδη Παρελθουσών Χρήσεων 

www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

30.04.2014 Ανακοίνωση σχετική µε επιχειρηµατικές / Οικονοµικές Εξελίξεις στην εταιρία 
www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

30.05.2014 Ανακοίνωση περί σχολιασµού Οικονοµικών Καταστάσεων/Εκθέσεων 
www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

30.05.2014 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01- 
31.03.2014 

www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

30.05.2014 
Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 01.01 - 31.03.2014  σε 
Ενοποιηµένη και µη Ενοποιηµένη βάση 

www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

2.07.2014 Ανακοίνωση για Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου 
www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 
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∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 

Σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην Απόφαση 7/448/2007 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποι- 

είται ότι οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σε ενοποιηµένη και µη βάση, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση από 01.01.2014 έως 

31.12.2014 είναι καταχωρηµένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας στην διεύθυνση www.voyatzoglou.gr, η 

οποία είναι η νόµιµα καταχωρηµένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας. 

Επίσης στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.voyatzoglou.gr  θα αναρτηθούν  µε την δηµοσίευση τους οι 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, τα πιστοποιητικά Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή  Λογιστή και οι Εκθέσεις 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των θυγατρικών εταιρειών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας . 

 

 

 

 

Ηµ/νία 
 

Θέµα Ηλεκτρονική ∆/νση 
Καταχώρησης 

29.08.2014 Ανακοίνωση περί σχολιασµού Οικονοµικών Καταστάσεων/Εκθέσεων 
www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

29.08.2014 Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 01.01 - 30.06.2014 
www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

29.08.2014 Στοιχεία και Πληροφορίες της  περιόδου από 01.01 - 30.06.2014  σε 
Ενοποιηµένη και µη Ενοποιηµένη βάση. 

www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

28.11.2014 Στοιχεία και Πληροφορίες της  περιόδου από 01.01 - 30.09.2014 σε 
Ενοποιηµένη και µη Ενοποιηµένη βάση 

www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

28.11.2014 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 - 30.09.2014 
www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 

28.11.2014 Ανακοίνωση περί σχολιασµού Οικονοµικών Καταστάσεων/Εκθέσεων 
www.voyatzoglou.gr και  
www.helex.gr 



Aρμόδια Υπηρεσία                           

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας                                         
01.01-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 01.01-31.12.2014 01.01.-31.12.2014

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες)
48 (2.029) 93 (1.887)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες ) - - - -

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 166 304 151 288 

Απομειώση/Αναπροσαρμογή ενσώματων & άυλων 

περιουσιακών στοιχείων
- - - -

Προβλέψεις 107 383 (48) 270 

Συναλλαγματικές διαφορές (2) 18 - -

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών 

Καταστάσεων                                                

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας
11.478 2.029 11.685 2.091 

Νόμιμος Ελεγκτής Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 281 479 272 469 

Ελεγκτική Εταιρεία                                                                   

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 

τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών                                                            : Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (116) 192 (74) 158 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (716) 1.303 (691) 1.258 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 602 286 577 109 

Μείον:

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (290) (493) (282) (484)

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Καταβεβλημένοι φόροι (68) (218) (34) (176)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 2.591 4.365 1.395 3.036
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)
11.489 2.253 11.649 2.096 

Επενδύσεις σε Ακίνητα - - - - Επενδυτικές δραστηριότητες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 53 16 38 11
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών

επενδύσεων
- - - -

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 954 558 2.153 1.955 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων  στοιχείων (207) (346) (181) (331)

Αποθέματα 3.446 3.458 2.750 2.676
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων

στοιχείων
1.455 64 1.428 55 

Απαιτήσεις από πελάτες 6.021 6.365 5.122 5.499 Τόκοι εισπραχθέντες 17 14 12 7 
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.477 4.049 6.897 3.275 Μερίσματα εισπραχθέντα - - - -
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση - 11.300 - 11.300 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.542 30.110 18.355 27.752
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
1.265 (267) 1.259 (269)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μετοχικό κεφάλαιο 3.795 3.795 3.795 3.795 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (64) - (64) -

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 9.216 16.525 7.841 14.959 Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου (5.819) (1) (5.819) -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 13.011 20.320 11.636 18.754

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 13 13 - - Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.000 6.300 3.000 6.300 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) +(β) 13.024 20.333 11.636 18.754 Εξοφλήσεις δανείων (6.300) (8.069) (6.300) (8.069)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - - - -
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(χρεολύσια)
- - - -

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 380 219 293 112 Μερίσματα πληρωθέντα (1.139) (2) (1.139) (2)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.000 6.300 3.000 6.300 Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.139 3.258 3.425 2.586
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

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

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία προοριζόμενα για πώληση - - - -

2.432 215 2.587 56 

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 7.518 9.777 6.719 8.998 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.840 1.624 1.212 1.156 

Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων (γ)+(δ) 20.542 30.110 18.355 27.752 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 4.272 1.840 3.799 1.212 

Ποσά  εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Κύκλος εργασιών 18.924 17.193 15.086 13.337
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
20.333 21.168 18.754 19.926

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 6.352 6.001 5.179 4.746 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (6.044) (835) (5.852) (1.172)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 
266 436 140 257 Αύξηση/ μείωση μετοχικού κεφαλαίου - - - -

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 48 (2.029) 93 (1.887) Διανεμηθέντα  μερίσματα (1.265) - (1.265) -

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 134 (2.441) 217 (2.262) Aγορές /(πωλήσεις) ιδίων μετοχών - - - -

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 134 (2.441) 217 (2.262)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2014 

και 31.12.2013 αντίστοιχα)
13.024 20.333 11.636 18.754

 - Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β) (6.178) 1.606 (6.070) 1.090 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (6.044) (835) (5.852) (1.172)

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής (6.044) (834) (5.582) (1.172)

 - Δικαιώματα Μειοψηφίας (1) (1) - -

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε € ) 0,0212 (0,3859) 0,0343 0,3576

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

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
433 740 292 544

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΄Ομιλος Εταιρία Mεταμόρφωση, 27 Mαρτίου  2015

α) Εισροές - 691

β)Εκροές - 20

γ) Απαιτήσεις - 100

δ) Υποχρεώσεις - 12

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 

διοίκησης 

891 838

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 106 89

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -

ΟΜΙΛΟΣ       ΕΤΑΙΡΕΙΑ

: 27 Mαρτίου 2015

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 ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε επομένως  στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους 

επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση μας στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται οι ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή ,όποτε αυτή απαιτείται.

: Με σύμφωνη γνώμη

      ΟΜΙΛΟΣ                                                ΕΤΑΙΡΕΙΑ

: Πετράκης Εμμανουήλ , Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731

Ανδρέας Τσέπερης, Εκτελεστικό Μέλος

Νίνα Βογιατζόγλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτρης Γιαννουλόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Μπακάκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανδρέας Σταμόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

: http: // www.voyatzoglou.gr 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου  (α) + (β) + (γ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου, Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών και ΓΕΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

: Νικόλαος Βογιατζόγλου,Πρόεδρος & Δ /νων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος

Άννα Βογιατζόγλου, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠXA)     

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE

      ΑΡ.Μ.Α.Ε 27122/06/Β/92/104

ΕΔΡΑ : 12ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμός ΓΕΜΗ : 835301000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  ΜΕΧΡΙ  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο  Προϊστάμενος  
Λογιστηρίου 
 
 
 
ΗΛΙΑΣ Ι.  ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ 
 ΑΔΤ ΑΚ 094660 
ΑΡ.Μ. ΟΕΕ: 9996045624  

Ο Οικονομικός & Διοικητικός  
Διευθυντής & Μέλος του Δ.Σ. 
 
 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡ. ΤΣΕΠΕΡΗΣ 
ΑΔΤ Ξ 199068 
ΑΡ.Μ.ΟΕΕ:9996003961 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  

 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &  
ΔιευθύνωνΣύμβουλος 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  
ΑΔΤ  ΑΒ 557000 

Η Αντιπρόεδρος 
& Μέλος του Δ.Σ. 
 
 
 
ΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΑΔΤ 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 χρήσης παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 11 της Ετήσιας Οικονομικής 
Έκθεσης. 2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Οικονομικών  Καταστάσεων της 31.12.2014 είναι ίδιες με αυτές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2013, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2014 και αναλύονται στην 
σημείωση Γ’ σελ.51 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. 3. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας.4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2014 ήταν για την Εταιρεία 84 άτομα και για τον Όμιλο 112 άτομα έναντι της προηγούμενης αντίστοιχης 
χρήσης  στην οποία ήταν για την Εταιρεία 85 άτομα και για τον Όμιλο 111 άτομα. 5.Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής και του Ομίλου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 27η Μαρτίου 2015. 6.Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν ήδη διενεργηθεί, σωρευτικά μέχρι την 
31.12.2014, αναλύονται σε : α) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσό 193 χιλ.ευρώ για τον Όμιλο και ποσό 160 χιλ.ευρώ για την Εταιρεία, β) Λοιπές Προβλέψεις ποσό 2.408 χιλ.ευρώ για τον Όμιλο και 1.783 χιλ.ευρώ  για την Εταιρεία. Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις 
σχετικές με επισφαλείς πελάτες ποσό 234 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 92 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία, αποζημίωση προσωπικού (λόγω εξόδου από την υπηρεσία) ποσό 298 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 291 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία, αποθέματα ποσό 1.871 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 1.400 χιλ. ευρώ για την 
Εταιρεία και Πρόβλεψη Πιστωτικών Τζίρου 5 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο.7.Δεν υπάρχει ουδεμία επίδικη ή υπό διαιτησία διαφορά δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Δεν έχουν σχηματιστεί σχετικές προβλέψεις. 
8.Kατά την λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που να κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές ή συγγενείς της επιχειρήσεις. 9.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 6 της Ετήσιας 
Οικονομικής Έκθεσης. 10. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους ύψους (6.178) χιλ. Ευρώ για τον Όμιλο αφορούν Μείωση Αποθεματικού Υπέρ το άρτιο πόσο ύψους (5.711) χιλ. Ευρώ, Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου πόσο ύψους (64) χιλ. Ευρώ ,Μείωση λοιπών αποθεματικών πόσο ύψους (108) χιλ. 
Ευρώ, Αναβαλλόμενη φορολογία ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων καθώς και μη κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου κατεχόμενο προς πώληση πόσο ύψους (185) χιλ. Ευρώ, Ζημία λόγω επενακτιμήσεως της αξίας των ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας «Revos Management SRL» πόσο 
ύψους (108) χιλ. Ευρώ  και Αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημίες ποσού ύψους (2) χιλ. Ευρω. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους ύψους (6.070) χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία αφορούν Μείωση Αποθεματικού Υπέρ το άρτιο πόσο ύψους (5.711) χιλ. Ευρώ, Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου πόσο ύψους 
(64) χιλ. Ευρώ ,Μείωση λοιπών αποθεματικών πόσο ύψους (108) χιλ. Ευρώ, Αναβαλλόμενη φορολογία ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων καθώς και μη κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου κατεχόμενο προς πώληση πόσο ύψους (185) χιλ. Ευρώ και Αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημίες 
ποσού ύψους (2) χιλ. Ευρω. 11. Δεν έχει γίνει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εκ των εταιρειών του Ομίλου στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31.12.2013. Επίσης, δεν υπάρχουν εταιρείες που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για 
πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο .Επιπλέον, δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο . Δεν υπάρχουν 
εταιρείες του Ομίλου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.12. 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 «Διαφορά 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.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(0,20ευρώ 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 χρήσης τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές  με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια 
του ΔΛΠ 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:          


