
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου                                         Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ
Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Εξαµηνιαίων 
Οικονοµικών Καταστάσεων                                                    01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015

Νόµιµος Ελεγκτής                                                                   Λειτουργικές δραστηριότητες

Ελεγκτική Εταιρεία                                                                    Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 53 58 923 107 

Τύπος έκθεσης επισκόπησης                                                Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες ) - - - -

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 100 81 85 72 

Aναπροσαρµογές/Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων - - - (79)

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ Προβλέψεις 25 (9) 16 19 

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 Συναλλαγµατικές διαφορές 1 - - -

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

δραστηριότητας
(6) 4 (590) (1)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.969 5.987 4.887 4.899
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 102 105 98 100 

Επενδύσεις σε Ακίνητα - - 1.037 1.037

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 84 65 63 48 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (206) (187) (238) (151)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 815 757 2.027 1.973 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (721) 201 (709) (345)

Αποθέµατα 3.374 3.175 2.823 2.585 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.176 2.289 684 2.564 

Απαιτήσεις από πελάτες 5.207 4.540 4.553 3.832 Μείον:
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.671 5.279 3.368 2.870 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (104) (105) (100) (100)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση - - - - Καταβεβληµένοι φόροι (427) 117 47 175 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.119 19.803 18.758 17.244 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

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

(α)
(8) 2.554 216 2.361 

Μετοχικό κεφάλαιο 3.795 3.795 3.795 3.795 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 9.524 9.439 8.630 7.665
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών

επενδύσεων
- - - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 13.319 13.234 12.425 11.460 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (100) (4.356) (88) (4.354)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 9 15 - - Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 5 4 - 1 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) +(β) 13.327 13.249 12.425 11.460 Τόκοι εισπραχθέντες 1 1 - -
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.500 1.600 1.500 1.600 Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 590 -
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 377 353 382 358 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.355 1.457 1.355 1.457
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β)
(94) (4.351) 503 (4.352)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.560 3.145 3.096 2.368 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία προοριζόµενα για πώληση - - - -
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - - -

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 6.791 6.554 6.333 5.783 Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου - - - -
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων (γ)+(δ) 20.119 19.803 18.758 17.244

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 855 1.494 855 1.494 

Εξοφλήσεις δανείων (1.057) (2.761) (1.057) (2.761)

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) - - - -

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015 Μερίσµατα πληρωθέντα (7) (1) (1) (1)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2016 και 

01.01.2015 αντίστοιχα)
13.249 13.024 11.460 11.636 Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 84 180 965 155 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
(209) (1.268) (203) (1.268)

Αύξηση/ µείωση µετοχικού κεφαλαίου - - - -

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα (6) - - - (311) (3.065) 515 (3.260)

Aγορές /(πωλήσεις) ιδίων µετοχών - - - - Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.310 4.272 844 3.799 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2016 και 

30.06.2015 αντίστοιχα)
13.327 13.204 12.425 11.792 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.999 1.207 1.360 539 

Ποσά  εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ                                                                                                                 ΟΜΙΛΟΣ Ποσά  εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016 01.04.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016 01.04.-30.06.2015

Κύκλος εργασιών 7.722 8.190 4.651 5.146 Κύκλος εργασιών 6.177 6.924 3.736 4.466

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 2.658 2.883 1.590 1.855 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 2.157 2.428 1.289 1.622

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 
154 157 336 484 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 
83 124 229 468 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 53 58 271 440 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 923 107 1.104 504 

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 82 (74) 288 385 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 965 (39) 1.132 432

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 82 (74) 288 385  - Ιδιοκτήτες Μητρικής 965 (39) 1.132 432 

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

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) 2 255 (15) 215 Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) - 194 - 194 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 84 180 273 600 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 965 155 1.132 626 

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 84 181 273 600  - Ιδιοκτήτες Μητρικής 965 155 1.132 626 

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

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,0130 (0,0117) 0,0455 0,0609 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,1526 (0,0062) 0,1790 0,0683

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
254 238 385 527 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
168 196 269 506 

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΄Οµιλος Εταιρεία Mεταµόρφωση, 27  Σεπτεµβρίου  2016

α) Εισροές - 1.118
β)Εκροές - 26
γ) Απαιτήσεις - 414
δ) Υποχρεώσεις - 82
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 

267 261

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 2 2

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 1 1

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

: http: // www.voyatzoglou.gr 

                                                                                                                                                      
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

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

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

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου  (α) + (β) + (γ)

: Mε σύµφωνη γνώµη

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

ΟΜΙΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE

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

Αριθµός ΓΕΜΗ : 835301000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

:27 Σεπτεµβρίου 2016

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

: Nίκη Καραχρήστου , Α.Μ. ΣΟΕΛ 31011

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

Ο  Προϊστάµενος 
Λογιστηρίου

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

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

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

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. &  ∆ιευθύνωνΣύµβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
Α∆Τ  ΑΒ 557000

Η Αντιπρόεδρος
& Μέλος του ∆.Σ.

ΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Α∆Τ ΑΒ 224134

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής εταιρείας στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, τις διευθύνσεις τους καθώς  και η μέθοδος  ενσωμάτωσής  τους  στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της  30.06.2016 παρατίθενται αναλυτικά  στη Σημείωση 10 των Ενδιάμεσων Οικονομικών 

Καταστάσεων. 2. Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθηθήκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός από τα νέα 

πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. 3. Τα εμπράγματα βάρη του Ομίλου αφορούν προσημείωση ύψους  2.220 χιλ. ευρώ επί του ακινήτου της μητρικής εταιρείας στo 12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας  για εξασφάλιση 

σύμβασης μακροπρόθεσμου δανείου ύψους  1.850 χιλ. ευρώ . 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2016 ήταν για την Εταιρεία 86 άτομα και για τον Όμιλο 115 άτομα έναντι της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου στην οποία ήταν για την Εταιρεία 93 άτομα και για τον Όμιλο 121 άτομα. 5.Οι 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  Ά Εξαμήνου της Μητρικής και του Ομίλου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 27 Σεπτεμβρίου 2016.  6. Τα  ποσά των προβλέψεων που έχουν ήδη διενεργηθεί, σωρευτικά μέχρι την 30.06.2016, αναλύονται σε :α) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

ποσό 204 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και ποσό 160 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία, β) Λοιπές Προβλέψεις ποσό 2.785 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 2.201 χιλ. ευρώ  για την Εταιρεία. Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές με επισφαλείς πελάτες ποσό 223 χιλ. Ευρώ για τον Όμιλο και 123 χιλ. ευρώ για την 

Εταιρεία, αποζημίωση προσωπικού (λόγω εξόδου από την υπηρεσία) ποσό 249 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 244 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία , Απαξίωση  αποθεμάτων  ποσό 1.879 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 1.400 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία, Προβλέψεις Πιστωτικών Τζίρου και Λοιπών Δαπανών 168 χιλ. Ευρώ για τον Όμιλο 

και την Εταιρεία και Προβλέψεις Ενδεχόμενων Επίδικων Υποχρεώσεων 266 χιλ. Ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία  7. Η έκβαση των επίδικων υποθέσεων που εκκρεμούν δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Τα ποσά των σωρευμένων προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί κατά την 

30η Ιουνίου  2016 για επίδικες υποθέσεις ανέρχονται για τον Όμιλο και την Εταιρεία σε 266 χιλ. ευρώ .Οι σημαντικότερες εκκρεμείς νομικές υποθέσεις παρατίθενται στη Σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων. 8. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που να κατέχονται είτε 

από την ίδια είτε από θυγατρικές ή συγγενείς της επιχειρήσεις. 9.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 5 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 10. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους ποσού 2 χιλ. Ευρώ για τον Όμιλο 

αφορούν συναλλαγματικές διαφορές κατά την ενοποίηση με τις θυγατρικές Voyatzoglou Systems Romania  SRL και Revos Management SRL. 11. Δεν έχει γίνει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εκ των εταιρειών του Ομίλου στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επίσης, δεν υπάρχουν 

εταιρείες που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο. Επιπλέον, δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη χρήση. Δεν υπάρχουν εταιρείες 

του Ομίλου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.12. Στις 22 Ιουλίου 2016 συστάθηκε η νέα θυγατρική εταιρία του Ομίλου με την επωνυμία «BETA WOOD Α.Ε.B.Ε.» με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής. Το αρχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε  200 χιλ. Ευρώ και η μητρική εταιρεία 

«Βογιατζόγλου Systems  A.E.» συμμετέχει σε αυτήν με ποσοστό 67%.  13.Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής  χρήσης, τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου τα οποία έχουν προκύψει από 

συναλλαγές  με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του 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


