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Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην χρήση 2017 (01.01.2017-

31.12.2017), συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες 

εκτελεστικές Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι εκείνη που 

εγκρίθηκε οµόφωνα στο σύνολό της από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Βογιατζόγλου Systems A.E»  κατά 

την συνεδρίαση αυτού της 27ης Απριλίου 2018, ενώ έχει  δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, 

στη νόµιµα καταχωρηµένη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.voyatzoglou.gr , όπου και θα παραµείνει στη 

διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία 

συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς  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 κατωτέρω 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 ειδικότερα η  δεύτερη και ο τρίτος εξ ηµών, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες 

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

(εφεξής καλουµένης και ως η «Εταιρεία») δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων 

γνωρίζουµε : 

Α) Οι Ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2017 - 

31.12.2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο 

αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και 

της Εταιρείας. 

Β) Η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα σηµαντικά 

γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και την επίδρασή τους στις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις, τις σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και των 

συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων και την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των 

επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης 

της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 

                                                             Μεταµόρφωση, 27 Απριλίου 2018 

Οι δηλούντες  

 

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 Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Γνώµη 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική 

και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, 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. 

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 (ο Όµιλος) κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη 

χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ενοποιηµένες 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.  

Βάση γνώµης 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων”. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι 

επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 

Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 

Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούµενες θυγατρικές της καθ’ όλη τη διάρκεια του 

διορισµού µας σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών 

Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις 

απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. 

Σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου 

Τα σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου είναι εκείνα τα θέµατα που, κατά την επαγγελµατική µας κρίση, ήταν 

εξέχουσας σηµασίας στον έλεγχό µας επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 

τρέχουσας χρήσεως. Τα θέµατα αυτά και οι σχετιζόµενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιµετωπίστηκαν 

στο πλαίσιο του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη 

διαµόρφωση της γνώµης µας επί αυτών και δεν εκφέρουµε ξεχωριστή γνώµη για τα θέµατα αυτά. 
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Σηµαντικότερο θέµα ελέγχου Αντιµετώπιση ελεγκτικού θέµατος 
Αποτίµηση αξίας οικοπέδων και κτιρίων   

Την 31.12.2017 η εύλογη αξία των 
ιδιοχρησιµοποιούµενων οικοπέδων και κτιρίων, που 
παρουσιάζεται στη σηµείωση (9) ανέρχεται σε € 
3.558 χιλ. (€ 3.554 χιλ. κατά την 31.12.2016) και 
καθορίσθηκε βάσει της εκτίµησης ανεξάρτητων 
πιστοποιηµένων επαγγελµατιών εκτιµητών. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου µας ζητήσαµε και λάβαµε 
από τη ∆ιοίκηση, για αξιολόγηση, την έκθεση 
εκτίµησης της εύλογης αξίας του ακινήτου που 
διενεργήθηκε από τους ανεξάρτητους επαγγελµατίες 
εκτιµητές και συζητήσαµε µε τη ∆ιοίκηση τη 
διαδικασία και τις µεθόδους εκτίµησης. 
Επιπρόσθετα, διενεργήσαµε, µεταξύ άλλων, τις 
κατωτέρω ελεγκτικές διαδικασίες: 

Η σηµαντική αξία που αντιπροσωπεύει για τον 
Όµιλο, ως ποσοστό επί του συνολικού ενεργητικού 
το ιδιοχρησιµοποιούµενο οικόπεδο και κτίριο που 
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αυτό, το 
συνεχιζόµενο περιβάλλον ύφεσης που επικρατεί 
στην ελληνική αγορά ακινήτων, καθώς και η 
υποκειµενικότητα και οι σηµαντικές κρίσεις που 
ασκεί η ∆ιοίκηση και εµπεριέχεται στη διαδικασία 
εκτίµησης της εύλογης αξίας τους καθιστούν την 
αποτίµηση αυτών ένα από τα σηµαντικότερα 
θέµατα του ελέγχου.  

•   Αξιολόγηση της ανεξαρτησίας, της 
αντικειµενικότητας, της καταλληλότητας, της 
επάρκειας των προσόντων και της ικανότητας των 
ανεξάρτητων επαγγελµατιών εκτιµητών που 
χρησιµοποιήθηκαν από τη ∆ιοίκηση για την 
εκτίµηση της εύλογης αξίας του ακινήτου κατά την 
31.12.2017. 

Όπως περιγράφεται στη σηµείωση (9), η εκτίµηση 
της εύλογης αξίας βασίσθηκε στη Συγκριτική 
Μέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη της παράγοντες που 
καθορίζουν την αξία του ανωτέρω ακινήτου, 
συµπεριλαµβανοµένων των συγκριτικών τιµών 
πωλήσεων καθώς και τις τάσεις της οικονοµίας και 
της αγοράς ακινήτων. 

•   Αξιολόγηση της καταλληλόλητας της µεθόδου 
εκτίµησης της εύλογης αξίας του ακινήτου σε σχέση 
µε τις αποδεκτές µεθόδους εκτίµησης της εύλογης 
αξίας, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του ακινήτου. 

  

•   Αξιολόγηση του εύλογου των παραδοχών που 
χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη εκτίµησης των 
ανεξάρτητων επαγγελµατιών εκτιµητών που 
χρησιµοποιήθηκαν από τη ∆ιοίκηση. 

  

•   Έλεγχο καταλληλότητας, πληρότητας και 
ακρίβειας της εισαγωγής των δεδοµένων στην 
µελέτη εκτιµήσεως των ανεξάρτητων επαγγελµατιών 
εκτιµητών. 

  

•   Έλεγχο των λογιστικών εγγραφών για την 
εξακρίβωση της ορθής καταχώρησης της εύλογης 
αξίας του ακινήτου. 

  

•   Συµφωνία των ποσών που απεικονίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις µε τις εύλογες αξίες στην 
µελέτη εκτιµήσεως των ανεξάρτητων επαγγελµατιών 
εκτιµητών). 

  

•   Επιπλέον αξιολογήσαµε την επάρκεια και την 
καταλληλότητα των γνωστοποιήσεων στη σηµείωση 
(9) των οικονοµικών καταστάσεων.  
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Αποτίµηση αποθεµάτων   

Την 31.12.2017, τα αποθέµατα του Οµίλου 
ανέρχονται σε € 3.935 χιλ. (€ 3.501 χιλ. την 
31.12.2016) ενώ η σχετική συσσωρευµένη 
αποµείωση ανέρχεται σε € 1.934 χιλ. (€ 1.858 χιλ. 
την 31.12.2016), όπως αναφέρεται στην σηµείωση 
(13) των οικονοµικών καταστάσεων. 

Αξιολογήσαµε το εύλογο των παραδοχών της 
∆ιοίκησης που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση 
της αξίας των αποθεµάτων από: 

Όπως περιγράφεται στη Σύνοψη Σηµαντικών 
Λογιστικών Αρχών των οικονοµικών καταστάσεων, 
τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή 
µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας.  

•   Την παρακολούθηση της φυσικής απογραφής 
καθώς και την ορθή φύλαξη και χωροθέτησή τους. 

Ως εκ τούτου, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας διενεργεί 
εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό των κατάλληλων 
αποµειώσεων για παρωχηµένα αποθέµατα 
βασιζόµενη σε λεπτοµερείς αναλύσεις των βραδέως 
κινούµενων αποθεµάτων και σε µελλοντικά σχέδια 
ρευστοποίησής τους. 

•   Την εξέταση δείγµατος εµπορευµάτων µε σκοπό 
την επιβεβαίωση του ορθού υπολογισµού του 
κόστους κτήσης των αποθεµάτων σύµφωνα µε τα 
τιµολόγια αγορών και τον ορθό επιµερισµό των 
εξόδων αγοράς 

Θεωρούµε ότι η αξιολόγηση της αποτίµησης των 
αποθεµάτων του Οµίλου είναι ένα από τα 
σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου αφενός γιατί τα 
αποθέµατα είναι το κυριότερο στοιχείο του 
Ενεργητικού και αφετέρου λόγω των σηµαντικών 
εκτιµήσεων και κρίσεων της ∆ιοίκησης για τον 
προσδιορισµό της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας 
τους. 

•   Την εξέταση της πληρότητας της αποτίµησης µε 
την σύγκριση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας 
και του κόστους κτήσης των αποθεµάτων 

  •   Την εξέταση του ισοζυγίου αποθήκης για τον 
εντοπισµό ακίνητων και βραδέως κινούµενων 
αποθεµάτων. 

  •   Επιπλέον αξιολογήσαµε την επάρκεια και την 
καταλληλότητα των γνωστοποιήσεων στη σηµείωση 
(13) των οικονοµικών καταστάσεων. 

    

Ανακτησιµότητα εµπορικών απαιτήσεων   
Την 31.12.2017, οι εµπορικές απαιτήσεις του 
Οµίλου ανέρχονται σε € 7.594 χιλ. (€ 8.139 χιλ. την 
31.12.2016) ενώ η σχετική συσσωρευµένη 
αποµείωση ανέρχεται σε € 145 χιλ. (€ 158 χιλ. την 
31.12.2016), όπως αναφέρεται στην σηµείωση (14) 
των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι ελεγκτικές µας διαδικασίες σχετικά µε την 
ανακτησιµότητα των εµπορικών απαιτήσεων 
περιλάµβαναν, µεταξύ άλλων: 
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Η σηµαντική αξία που αντιπροσωπεύουν για τον 
Όµιλο, ως ποσοστό (περίπου 35%) επί του 
συνολικού ενεργητικού οι εµπορικές απαιτήσεις, το 
συνεχιζόµενο περιβάλλον ύφεσης που επικρατεί 
στην ελληνική οικονοµία καθώς και ο κίνδυνος που 
εκτίθεται ο όµιλος από πελάτες οι οποίοι αδυνατούν 
να ανταπεξέλθουν στις συµβατικές τους 
υποχρεώσεις, καθιστούν την αποτίµηση αυτών ένα 
από τα σηµαντικότερα θέµατα του ελέγχου 

•   Την κατανόηση και την εξέταση των διαδικασιών 
πιστωτικού ελέγχου της Εταιρείας.  

Η ∆ιοίκηση για να εκτιµήσει το ποσό της 
αποµείωσης των εµπορικών της απαιτήσεων, 
αξιολογεί την ανακτησιµότητα των εµπορικών 
απαιτήσεων επισκοπώντας την ληκτότητα των 
υπολοίπων των πελατών, το πιστωτικό ιστορικό 
τους και την διευθέτηση των µεταγενέστερων 
πληρωµών σύµφωνα µε τον εκάστοτε 
διακανονισµό. 

•   Την εκτίµηση των παραδοχών και της 
µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε από την 
Εταιρεία για τον προσδιορισµό της ανακτησιµότητας 
των εµπορικών της απαιτήσεων ή του 
χαρακτηρισµού τους ως επισφαλείς. 

∆εδοµένης της σηµαντικότητας του θέµατος και του 
επιπέδου της κρίσης και των εκτιµήσεων που 
απαιτήθηκαν, θεωρούµε πως αυτό αποτελεί ένα 
από τα σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου. 

•   Την εξέταση των απαντητικών επιστολών των 
Νοµικών Συµβούλων, για θέµατα που χειρίστηκαν 
κατά τη διάρκεια του έτους για τον εντοπισµό τυχόν 
θεµάτων που υποδεικνύουν υπόλοιπα από 
εµπορικές απαιτήσεις που δεν είναι ανακτήσιµα στο 
µέλλον. 

  
•   Την εξέταση της ληκτότητας των υπολοίπων των 
εµπορικών απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.   

  •   Τον επαναϋπολογισµό της αποµείωσης των 
εµπορικών απαιτήσεων λαµβάνοντας υπόψη 
συγκεκριµένες παραµέτρους για οφειλέτες, όπως 
την ληκτότητα υπολοίπων, τους µεγάλους οφειλέτες 
και τους οφειλέτες υψηλού κινδύνου. 

  •   Την αξιολόγηση ανακτησιµότητας των 
υπολοίπων συγκρίνοντας τα ποσά του τέλους της 
χρήσης µε µεταγενέστερες 
εισπράξεις/τακτοποιήσεις. 

  •   Επιπλέον αξιολογήσαµε την επάρκεια και την 
καταλληλότητα των γνωστοποιήσεων στη σηµείωση 
(14) των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαµβάνονται στην Έκθεση 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων 

Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, στη ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, στην Επεξηγηµατική 

Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στις ∆ηλώσεις Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τις οποίες η 

Εταιρεία ενσωµάτωσε στην προβλεπόµενη από το Ν.3556/2007 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση, αλλά δεν 

περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

H γνώµη µας επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες 

πληροφορίες και δεν εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα διασφάλισης επί 

αυτών. Σε σχέση µε τον έλεγχο µας επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, η 

ευθύνη µας είναι να αναγνώσουµε τις άλλες πληροφορίες και,  µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι 

άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ή τις 

γνώσεις που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση 

τις εργασίες που έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις 

άλλες πληροφορίες, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε τίποτα να 

αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα αυτό.  

Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων 

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

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων 

από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη 

για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη 

δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η 

διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όµιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή 

δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ’ αυτές τις ενέργειες. 

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς της Εταιρείας και του Οµίλου. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων  

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη 

διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα 

ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 

θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν 

τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιηµένες 
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οικονοµικές καταστάσεις. 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, 

ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης: 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις εταιρικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια 

που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού 

ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, 

καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί 

της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Οµίλου. 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση. 

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. 

Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα 

συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης 

ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία και ο 

Όµιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα 

γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

• Συλλέγουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε την χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εντός του Όµιλου για την έκφραση 

γνώµης επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Είµαστε υπεύθυνοι για την 

καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. 

Παραµένουµε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική µας γνώµη. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το 

χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων 

σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 

Επιπλέον, δηλώνουµε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουµε συµµορφωθεί µε τις σχετικές 

απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούµε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα 

θέµατα που µπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία µας και τα σχετικά µέτρα 
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προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση. 

Από τα θέµατα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουµε τα θέµατα 

εκείνα που ήταν εξέχουσας σηµασίας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου. 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  

1. Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που περιλαµβάνεται στην έκθεση αυτή, 
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (µέρος Β), σηµειώνουµε 
ότι: 
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, 

η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.  
β)  Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) 
του άρθρου 43ββ του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.  

γ)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

2. Συµπληρωµατική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου 
Η γνώµη µας επί των συνηµµένων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπής µε 
τη Συµπληρωµατική Έκθεσή µας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 
11 του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών 
∆εν παρείχαµε στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της µη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύµφωνα 
µε το άρθρο 5 του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ή λοιπές επιτρεπόµενες µη 
ελεγκτικές υπηρεσίες. 

4. ∆ιορισµός Ελεγκτή 
∆ιοριστήκαµε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας µε την από 28/06/2012 
απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων. Έκτοτε ο διορισµός µας έχει αδιαλείπτως 
ανανεωθεί για µια συνολική περίοδο 6 ετών µε βάση τις κατ’ έτος λαµβανόµενες αποφάσεις της τακτικής 
γενικής συνέλευσης των µετόχων. 

 
                                                                                                    Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 

 
TMS Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Μιχαλακοπούλου 91, 115 28 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 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουµένη 

για λόγους συντοµίας και ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017). 

H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του Νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 

91Α΄/30.04.2007), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από τον Ν.4374/2016 (ΦΕΚ 50Α’/01.04.2016) 

καθώς και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις 

Αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµούς 8/754/14.04.2016 και 1/434/03.07.2007, 

αλλά και την µε αριθµό πρωτοκόλλου 62784/06.06.2017 Εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του 

Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

Στην παρούσα Έκθεση περιλαµβάνονται κατά τρόπο ευσύνοπτο, εύληπτο και εµπεριστατωµένο όλες οι 

αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες και προσήκουσες επεξηγήσεις, προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική 

ενηµέρωση για την δραστηριότητα του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως 

(01.01.2017 - 31.12.2017), τα σηµαντικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα κατά την εν λόγω χρήση και την 

επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου, συµπεριλαµβανοµένης της 

περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιµετωπίσει στο µέλλον, την 

προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας και τέλος τις σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και 

των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών.  

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

AE και οι ακόλουθες θυγατρικές της µητρικής εταιρείες: 

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

συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 100%. 

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

Χώρων» µε έδρα τον ∆ήµο Μεταµόρφωσης Αττικής, στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 

συµµετοχής 100%.  

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

Εµπορευµάτων» µε έδρα τον ∆ήµο Μεταµόρφωσης Αττικής, στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε 

ποσοστό συµµετοχής 99%.  

•  «Beta Wood Aνώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία» µε έδρα τον ∆ήµο Μεταµόρφωσης Αττικής, 

στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 80%. 

Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2017 (01.01.2017 -

31.12.2017) και µαζί µε τα λοιπά  απαιτούµενα κατά νόµο στοιχεία και δηλώσεις περιλαµβάνεται αυτούσια 

στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην κλειόµενη χρήση  2017.  

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 αυτό κρίνεται σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της. 
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Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως, οι οποίες έχουν τεθεί επί σκοπώ ευχερέστερης ανάγνωσης και 

παρακολούθησης αυτής, και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 

Ενότητα Α’ : Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας - Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες 
επιδόσεων 

Παρά την συνεχιζόµενη ύφεση στην χώρα µας και την παρατεταµένη οικονοµική αστάθεια ο Όµιλος κατάφερε 

για την χρήση 2017 να εµφανίσει κέρδη µετά από φόρους ύψους 1.452 χιλ. Ευρώ και αύξηση του Κύκλου 

Εργασιών της τάξεως του 9,71%, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2016. 

Η µητρική Εταιρεία εµφάνισε αύξηση του Κύκλου Εργασιών της τάξεως του 9,23% και τα αποτελέσµατα µετά 

φόρων παρουσίασαν κέρδη ύψους 1.765 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.373 χιλ. Ευρώ κατά την χρήση 

του 2016.  

Η µητρική Εταιρεία εισέπραξε κατά την διάρκεια της χρήσης µέρισµα ποσού ύψους 1.797.074 RON (395 χιλ. 

Ευρώ) από την θυγατρική εταιρεία «Voyatzoglou Systems Romania SRL».  

Στις 31.12.2017 διενεργήθηκε αποτίµηση στην εύλογη αξία του ακινήτου της Εταιρείας στην Μεταµόρφωση 

Αττικής από τους ανεξάρτητους πραγµατογνώµονες εκτιµητές της εταιρείας «Geoaxis Property & Valuation 

Services» µε αποτέλεσµα την αύξηση της εύλογης αξίας ιδιοχρησιµοποιούµενου ακινήτου από 3.554 χιλ. 

Ευρώ στην χρήση 2016 σε 3.558 χιλ. Ευρώ στην χρήση 2017. Η εκτίµηση της εύλογης αξίας 

πραγµατοποιήθηκε µε εφαρµογή της Συγκριτικής Μεθόδου. Κατά συνέπεια στην χρήση 2017 για την Εταιρεία 

αυξήθηκαν η αξία του ιδιοχρησιµοποιούµενου οικοπέδου κατά 1 χιλ. Ευρώ, η αξία του 

ιδιοχρησιµοποιούµενου κτιρίου κατά 47 χιλ. Ευρώ, η αξία του επενδυτικού ακινήτου κατά 9 χιλ. Ευρώ, η 

καθαρή θέση κατά 34 χιλ. Ευρώ µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και τα αποτελέσµατα χρήσης 

βελτιώθηκαν κατά 7 χιλ. Ευρώ µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου. Αντίστοιχα για τον Όµιλο 

αυξήθηκε η αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων οικοπέδων κατά 4 χιλ. Ευρώ, των ιδιοχρησιµοποιούµενων 

κτιρίων κατά 53 χιλ. Ευρώ και η καθαρή θέση κατά 61 χιλ. Ευρώ µετά την αφαίρεση του αναλογούντος 

φόρου.  

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 µεν οι καθυστερήσεις πληρωµών 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο τον Λ.ΑΓ.Η.Ε και αφετέρου οι µειώσεις τιµολόγησης ηλεκτρικής 

ενέργειας που επήλθαν µε τον Ν.4254/2014. Παρόλα αυτά η ∆ιοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η επένδυση 

θα προσθέτει θετικά στην κερδοφορία της για την επόµενη 15ετία. 

Η θυγατρική εταιρεία Beta Contract A.E. εµφάνισε µείωση του Κύκλου εργασιών της τάξεως του 34,62% (231 

χιλ. Ευρώ το 2017 από 353 χιλ. Ευρώ το 2016)  και αντίστοιχα παρουσίασε κέρδη µετά από φόρους ύψους 8 

χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 17 χιλ. Ευρώ το 2016. Η θυγατρική εταιρεία εξακολουθεί να 

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

παραµένει ανταγωνιστική και να εξασφαλίζει τις κατασκευαστικές εργασίες των φαρµακείων, προς τα οποία η 

µητρική εταιρεία προµηθεύει τον επαγγελµατικό εξοπλισµό τους.  

Η µείωση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται στην γενικότερη µείωση που παρουσιάζει πολύ έντονα από την 

έναρξη της χρηµατοπιστωτικής κρίσης ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα. 
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H θυγατρική εταιρεία Organizer Stores A.E. για το 2017 παρουσίασε αύξηση του Κύκλου εργασιών της 

τάξεως του 8,99% (571 χιλ. Ευρώ από 524 χιλ. Ευρώ το 2016). Παρουσίασε αυξηµένα κέρδη µετά από 

φόρους ύψους 47 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 11 χιλ. Ευρώ στην χρήση 2016. Η αύξηση του περιθωρίου 

Μικτού κέρδους και η πολύ αποτελεσµατική λειτουργία του E - shop της Εταιρείας, του οποίου συνεχίζεται και 

βρίσκεται σε εξέλιξη η περαιτέρω βελτίωση και αναβάθµισή του, συνετέλεσαν στην βελτίωση των κερδών.  

Η θυγατρική εταιρεία Voyatzoglou Systems Romania SRL εµφάνισε οριακή αύξηση του Κύκλου εργασιών της  

τάξεως 4,47% (4.476 χιλ. Ευρώ το 2017 από 4.285 χιλ. Ευρώ το 2016) και µείωση των κερδών µετά από 

φόρους σε 372 χιλ. Ευρώ από 395 χιλ. Ευρώ την προηγούµενη χρήση 2016. Η σταθερή της πορεία 

συνεχίζεται παρά τα δηµοσιοοικονοµικά προβλήµατα που υπάρχουν και στην γειτονική χώρα.  

Η θυγατρική εταιρεία Beta Wood Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία µε Κύκλο Εργασιών ύψους 890 

χιλ. Ευρώ εµφάνισε ζηµίες ύψους 271 χιλ. Ευρώ. Η εν λόγω θυγατρική ιδρύθηκε την 25η Ιουλίου 2016 και 

ξεκίνησε την παραγωγική της διαδικασία τον Φεβρουάριο του 2017. Η µη επίτευξη του αναµενόµενου Κύκλου 

εργασιών, το αυξήµενο Κόστος Πωληθέντων, καθώς και τα αυξηµένα  Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως, σε 

συνδυασµό µε το σύντοµο χρονικό διάστηµα λειτουργίας της ως άνω νεοσύστατης εταιρείας του Οµίλου 

συνέβαλαν στην δηµιουργία των ζηµιών.   

Η υγιής Καθαρή θέση του Οµίλου, η µικρή εξάρτηση από δανειακά 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 του. 

Οικονοµικά Μεγέθη  

Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. για την χρήση 2017 διαµορφώθηκε στα 21.504 

χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,71% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2016 (19.600 χιλ. 

Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη διαµορφώθηκαν στα 7.317 χιλ. Ευρώ αυξηµένα κατά 10,64% έναντι της 

προηγούµενης χρήσης 2016 (6.613 χιλ. Ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν στις 1.896 χιλ. Ευρώ (1.200 χιλ. Ευρώ το 

2016). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων (EBIT) διαµορφώθηκαν στις 

1.661 χιλ. Ευρώ (994 χιλ. Ευρώ το 2016).  

Τα Αποτελέσµατα προ φόρων εµφάνισαν κέρδη ύψους 1.461 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 862 χιλ. Ευρώ το 

2016), ενώ τα Αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας εµφάνισαν κέρδη ύψους 1.452 

χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 743 χιλ. Ευρώ το 2016).  

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαµορφώθηκε στα 16.186 χιλ. Ευρώ έναντι 14.819 χιλ. Ευρώ 

την προηγούµενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,23%. Τα Μικτά Κέρδη διαµορφώθηκαν στα 5.701 

χιλ. Ευρώ αυξηµένα κατά 10,57% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2016 (5.156 χιλ. Ευρώ). Τα 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων εµφάνισαν 

κέρδη ύψους 1.645 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 896 χιλ. Ευρώ το 2016). Τα Κέρδη Προ Φόρων, 

Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων (EBIT) έφτασαν τις 1.464 χιλ. Ευρώ (κέρδη 722 χιλ. Ευρώ το 

2016). Τα Αποτελέσµατα προ φόρων της µητρικής εµφάνισαν κέρδη ύψους 1.704 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 

ύψους 1.405 χιλ. Ευρώ το 2016, ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη 

ύψους 1.765 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.373 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2016. Τα κέρδη µετά από 

φόρους ανά µετοχή για την εταιρεία διαµορφώνεται  σε 0,2790  Ευρώ.  
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Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου αντιπροσωπεύουν το 69,58% του Παθητικού του Οµίλου, σε σύγκριση µε την 

χρήση 2016 όπου αντιπροσώπευαν το 68,83%.  

Το σύνολο του Ενεργητικού του Οµίλου αυξήθηκε κατά 4,58% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016 

κυρίως λόγω της αύξησης των ενσώµατων παγίων, ταµειακών διαθεσίµων και των αποθεµάτων της 

εταιρείας. Οι Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου µειώθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη 

αντίστοιχη περίοδο λόγω της µείωσης των µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων. Οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις παρουσίασαν αύξηση λόγω της αύξησης των υπόχρεωσεων σε Προµηθευτές και σε Λοιπές 

Υποχρεώσεις καθως και των δανειακών υποχρεώσεων.  

Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους για την Εταιρεία ποσού 39 χιλ. ευρώ περιλαµβάνουν 

αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη ποσού 5 χιλ. Ευρώ και αποθεµατικό αναπροσαρµογής ακινήτου ποσού 

34 χιλ.Ευρώ. 

Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους για τον Όµιλο ποσού ύψους 28 χιλ. Ευρώ περιλαµβάνουν 

χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές λόγω ενοποίησης ποσού (39) χιλ. Ευρώ, αναγνωρισµένα 

αναλογιστικά κέρδη ποσού 6 χιλ. Ευρώ και κέρδος από αποτίµηση στην εύλογη αξία του 

ιδιοχρησιµοποιούµενου ακινήτου ποσού 61 χιλ. Ευρώ.  

Εξέλιξη  της Εταιρείας  

Η πορεία των βασικών οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας 2013 -

2017 έχει ως εξής: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Κύκλος Εργασιών  17.193 18.924 15.886 19.600 21.504 

Μικτά Κέρδη 6.001 6.352 5.671 6.613 7.317 

Κέρδη προ φόρων (2.029) 48 194 862 1.461 

Καθαρά µετά Φόρων  (2.441) 134 (18) 743 1.452 

Σε επίπεδο ποσοστιαίας µεταβολής, οι επιδόσεις του Οµίλου για τις ίδιες χρήσεις, απεικονίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2014 vs 2013 2015 vs 2014  2016 vs 2015  2017 vs 2016  

Κύκλος Εργασιών  10,06 (16,05) 23,38 9,71 

Μικτά Κέρδη 5,85 (10,72) 16,62 10,64 

Κέρδη προ φόρων (102,35) 305,51 345,48 69,41 

Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων  (105,49) (113,34) 4.258,37 95,46 

Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες επιδόσεων του Οµίλου 

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. 
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∆είκτες Εξέλιξης  
 

31.12.2017 Επεξήγηση 

Κύκλου Εργασιών    
 

9,71% 

 

Ο συγκεκριµένος δείκτης παρουσιάζει την 
µεταβολή των Πωλήσεων του Οµίλου στην 
τρέχουσα χρήση 2017 έναντι της 
προηγούµενης χρήσης 2016 

Κερδών προ Φόρων 69,41% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης παρουσιάζει την 
µεταβολή των Κερδών προ Φόρων του 
Οµίλου στην τρέχουσα χρήση 2017 έναντι της 
προηγούµενης χρήσης 2016 

 

    

∆είκτες  Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης   
 

31.12.2017 31.12.2016 Επεξήγηση 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού   66,97% 66,82% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης 
παρουσιάζει το ποσοστό των 
στοιχείων άµεσης 
ρευστότητας επί του συνόλου 
των περιουσιακών στοιχείων 

Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού   33,03% 33,18% 
Η κατανοµή του Ενεργητικού 
σε Πάγια Στοιχεία 

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Παθητικού 30,42% 31,17% 
Η κατανοµή του Παθητικού  
σε Υποχρεώσεις  

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού 69,58% 68,83% Η κατανοµή του Παθητικού  
σε Ίδια Κεφάλαια 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις  

292,62% 296,17% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης 
απεικονίζει το ποσοστό 
κάλυψης των 
βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων µε την 
ρευστοποίηση των άµεσα 
ρευστοποιήσιµων 
περιουσιακών στοιχείων 

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Ίδια Κεφάλαια    0,44 0,45 

Ο συγκεκριµένος δείκτης 
απεικονίζει την Οικονοµική 
Αυτάρκεια της οικονοµικής 
Μονάδας  

Ενσώµατα Πάγια & Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία / 
Ίδια Κεφάλαια    0,42 0,42 

Ο συγκεκριµένος δείκτης 
απεικονίζει την ποσοστό 
Παγιοποίησης των Ιδίων 
Κεφαλαίων 
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∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων 
Κεφαλαίων   

31.12.2017 31.12.2016 Επεξήγηση 

Κέρδη Μετά  Φόρων/ Ίδια Κεφάλαια    

 

9,61% 

 

 

 

5,20% 

 

 

Ο συγκεκριµένος δείκτης 
απεικονίζει τα Καθαρά 
Αποτελέσµατα χρήσης µετά 
φόρων ως ποσοστό επί των 
Ιδιών Κεφαλαίων 

………… 

∆είκτες ∆ανειακής Επιβάρυνσης  
 

31.12.2017 31.12.2016 Επεξήγηση 

Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια (Με εξαίρεση τα 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας)    0,44 0,45 

Ο συγκεκριµένος δείκτης 
απεικονίζει τα Ξένα Κεφάλαια 
ως ποσοστό επί των Ιδιών 

Κεφαλαίων 

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια  0,17 0,15 

Ο συγκεκριµένος δείκτης 
απεικονίζει τις Τραπεζικές 
Υποχρεώσεις ως ποσοστό 
επί των Ιδιών Κεφαλαίων 

  
Ενότητα Β’ : Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης 
 

Ως Εναλλακτικός ∆είκτης µέτρησης Απόδοσης («Ε∆ΜΑ») νοείται, µε βάση τον ορισµό της Ευρωπαϊκής 

Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, ένας χρηµατοοικονοµικός δείκτης µέτρησης της ιστορικής ή µελλοντικής 

χρηµατοοικονοµικής απόδοσης, της οικονοµικής θέσης ή των ταµειακών ροών, ο οποίος ωστόσο δεν ορίζεται 

ή προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (∆ΠΧΑ). Οι Εναλλακτικοί ∆είκτες 

Μέτρησης της Απόδοσης δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα µεγέθη που έχουν υπολογισθεί 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα ∆.Π.Χ.Α. και για τον λόγο αυτό πρέπει ν΄αξιολογούνται επικουρικά και πάντοτε 

σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν και περιλαµβάνονται στα ∆ΠΧΑ . 

∆είκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας   
 

31.12.2017 31.12.2016 Επεξήγηση 

Κέρδη προ Φόρων / Σύνολο Κύκλου Εργασιών    6,79% 4,40% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης 
απεικονίζει τα Καθαρά 
Αποτελέσµατα χρήσης προ 
φόρων ως ποσοστό επί του 
Κύκλου Εργασιών 

Κέρδη Μετά  Φόρων / Σύνολο Κύκλου Εργασιών    6,75% 3,79% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης 
απεικονίζει τα Καθαρά 
Αποτελέσµατα χρήσης µετά 
φόρων ως ποσοστό επί του 
Κύκλου Εργασιών 

Μικτά Αποτελέσµατα / Σύνολο Κύκλου Εργασιών   34,03% 33,74% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης 
απεικονίζει τα Μικτά Κέρδη 
ως  ποσοστό επί του Κύκλου 
Εργασιών 
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Ο Όµιλος χρησιµοποιεί σε περιορισµένο βαθµό Εναλλακτικούς ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης («Ε∆ΜΑ») κατά 

τη δηµοσίευση των οικονοµικών του επιδόσεων µε στόχο την καλύτερη κατανόηση των λειτουργικών 

αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής θέσης του Οµίλου. Η Εταιρεία έχει ως γενική αρχή, η 

παρουσίαση των εν λόγω δεικτών µέτρησης να είναι σαφής, ώστε οι δείκτες να είναι κατάλληλοι και χρήσιµοι 

για τη λήψη αποφάσεων εκ µέρους των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. 

Ο Όµιλος κατά την παρούσα οικονοµική περίοδο και τη συγκριτική αυτής δεν έχει κάνει χρήση 

Προσαρµοσµένων Ε∆ΜΑ, (δηλαδή προσαρµογές σε κονδύλια των καταστάσεων συνολικών εσόδων, των 

καταστάσεων οικονοµικής θέσης ή των καταστάσεων ταµειακών ροών), καθώς δεν έχουν πραγµατοποιηθεί 

έκτακτα γεγονότα και δράσεις  (όπως για παράδειγµα λειτουργικές αναδιαρθρώσεις ή µη επαναλαµβανόµενα 

έσοδα ή έξοδα) που δεν σχετίζονται µε την κύρια δραστηριότητά του και που επιφέρουν σηµαντική επίδραση 

στο σχηµατισµό των εν λόγω δεικτών.  
 
A. Αποτελέσµατα πριν από Τόκους, Φόρους, Αποσβέσεις και αποµειώσεις - EBITDA :  

Αποτελεί τον πλέον χρησιµοποιούµενο δείκτη παρουσίασης της λειτουργικής αποδοτικότητας, γιατί λαµβάνει 

υπόψη µόνο τα έξοδα εκείνα που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει η Εταιρεία. Υπολογίζεται ως το 

άθροισµα των λειτουργικών αποτελεσµάτων (Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων) των αποσβέσεων και των αποµειώσεων. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται ως το 

πηλίκο του EBITDA µε το σύνολο του Κύκλου Εργασιών: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
EBITDA – Περιθώριο EBITDA   

01.01.2017 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2016 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)     
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  1.661 994 1.464 722 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων – (EBITDA)  (A) 1.896  1.200 1.645 896 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) (Β) 21.504 19.600 16.186 14.819 

Περιθώριο EBITDA  (A)/(B) 8,81% 6,12% 10,16% 6,05% 

 

B.  Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ή Φερεγγυότητας :  

Ο εν λόγω δείκτης αφορά το ποσοστό χρηµατοδότησης του Ενεργητικού από τα Ίδια κεφάλαια και προκύπτει 

ως εξής: Ίδια κεφάλαια δια του συνόλου του Ενεργητικού χωρίς µετρητά και ισοδύναµα αυτών.  

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  01.01.2017 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2016 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)     
Ίδια κεφάλαια  (Α) 15.112 14.293 13.953 12.845 

Σύνολο Ενεργητικού 21.718 20.765 19.217 18.297 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.164 1.730 1.464 861 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  

 Της  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017 

19 

Υπόλοιπο  (B) 19.554 19.035 17.753 17.436 

∆είκτης κεφαλαιακής επάρκειας ή 
φερεγγυότητας (A) /(B) 77,28% 75,08% 78,59% 73,66% 

 

Γ. Καθαρός ∆ανεισµός (Καθαρή Ρευστότητα) :  
 

Ο εν λόγω Ε∆ΜΑ χρησιµοποιείται για να εκτιµηθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου. Υπολογίζεται ως η 

διαφορά µεταξύ του συνολικού δανεισµού (µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου)  και του συνόλου των 

διαθεσίµων. Εφόσον το αποτέλεσµα της διαφοράς είναι αρνητικό, υποδηλώνει ότι η ρευστότητα της Εταιρείας 

υπερκαλύπτει τις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της.  

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  01.01.2017 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2016 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)     

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων  1.190 1.400 1.190 1.400 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων  1.337 754 1.064 754 

Συνολικός ∆ανεισµός (Α) 2.527 2.154 2.254 2.154 

Μείον : Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & ισοδύναµα (Β) (2.164) (1.730) (1.464) (861) 

Καθαρός ∆ανεισµός (Ρευστότητα) (Α)-(Β)   363 424 790 1.293 

 

Ταµειακές Ροές 

Οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την Εταιρεία ανήλθαν σε 1.009 χιλ. Ευρώ 

κατά τη χρήση 2017, έναντι 243 χιλ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης. Οι ταµειακές ροές για επενδυτικές 

δραστηριότητες για την Εταιρεία ανήλθαν σε 85 χιλ. Ευρώ έναντι 677 χιλ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης. 

Οι ταµειακές ροές για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες για την Εταιρεία ανήλθαν σε (491) χιλ. Ευρώ έναντι 

(903)  χιλ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης.  

Οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για τον Όµιλο ανήλθαν σε 1.131 χιλ. Ευρώ κατά 

τη χρήση 2017, έναντι (504) χιλ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης. Οι ταµειακές ροές για επενδυτικές 

δραστηριότητες για τον Όµιλο ανήλθαν σε (512) χιλ. Ευρώ έναντι (225) χιλ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης. 

Οι ταµειακές ροές για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες για τον Όµιλο ανήλθαν σε (184) χιλ. Ευρώ έναντι (852) 

χιλ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης.  

 
Ενότητα Γ’ : Σηµαντικά Γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως 2017 

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα, µε χρονολογική σειρά, κατά την χρήση 2017 σε επίπεδο 

Οµίλου και Εταιρείας καθώς και η όποια τυχόν επίδρασή τους στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι τα 

ακόλουθα:  

• Aύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας «Βeta Wood A.E.B.E.» 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας «Beta Wood Α.Ε.Β.Ε» 

της 14ης Mαρτίου.2017 αποφασίστηκε για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράµµατος, η αύξηση του 
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µετοχικού κεφαλαίου της κατά 300 χιλ. Ευρώ µε την καταβολή µετρητών και την συνακόλουθη έκδοση 

300.000 νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης, µε την 

αυτή τιµή διάθεσης, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της Εταιρείας. Στην ως άνω 

αύξηση η µητρική εταιρεία αποφάσισε να καλύψει 266.000 εκ των συνολικά 300.000 νέων µετοχών, µε 

αποτέλεσµα η συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής να ανέρχεται πλέον σε ποσοστό 80% 

από ποσοστό 67%.  

• Λύση και Εκκαθάριση θυγατρικής εταιρείας «Revos Management SRL» 

Ολοκληρώθηκαν στις αρχές Απριλίου 2017 οι διαδικασίες της λύσης και εκκαθάρισης της θυγατρικής  

εταιρείας µε την επωνυµία «Revos Management SRL», η οποία εδρεύει στο Βουκουρέστι Ρουµανίας και στην 

οποία η Εταιρεία συµµετείχε µε ποσοστό 99%.    

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

Την 22η Ιουνίου 2017 πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας στην έδρα 

αυτής στην Μεταµόρφωση Αττικής. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι που 

εκπροσωπούσαν 5.247.683 µετοχές και  δικαιώµατα ψήφου επί συνόλου 6.325.000 µετοχών (και ισαριθµων 

δικαιωµάτων ψήφου) , ήτοι ποσοστό 82,97% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκαν 

οµόφωνα τα παρακάτω: 

•    Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) της εταιρικής  χρήσης 2016 

(01.01.2016-31.12.2016) µετά των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.  

•    Απαλλάχθηκαν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και oι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη 

αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της κλειόµενης χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016).  

•    Εγκρίθηκε η διάθεση (διανοµή) των αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσεως 2016 και ειδικότερα 

εγκρίθηκε η διανοµή (καταβολή) µερίσµατος συνολικού ποσού 696 χιλ. Ευρώ (µικτό ποσό), ήτοι 

ποσού 0,11 Ευρώ ανά µετοχή της Εταιρείας (µικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν 

στο µέρισµα φόρος ποσοστού 15%. ∆ικαιούχοι είσπραξης του µερίσµατος ορίσθηκαν οι 

εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017 

(Record date). Ηµεροµηνία αποκοπής του µερίσµατος ορίσθηκε η Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017, ενώ η 

καταβολή του µερίσµατος ξεκίνησε την Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017.  

•    Για τον έλεγχο των ετησίων και εξαµηνιαίων (εταιρικών και ενοποιηµένων) οικονοµικών καταστάσεων 

της Εταιρείας της χρήσης 2017 καθώς επίσης για την έκδοση της φορολογικής συµµόρφωσης και την 

έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

65Α του ν. 4174/2013, ορίστηκε η Ελεγκτική Εταιρεία µε την επωνυµία «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» µε ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 166 και ειδικότερα ο κος.  Εµµανουήλ Πετράκης 

του Μιχαήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18731) ως Τακτικός Ελεγκτής και η κα. Νίκη Καραχρήστου του Βασιλείου 

(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31011) ως Αναπληρωµατικός Ελεγκτής και εγκρίθηκε η αµοιβή της ελεγκτικής 

εταιρείας  για το 2017. 

•    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 ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη 
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∆ιεύθυνση Εταιρειών του Οµίλου (υφιστάµενων ή/και µελλοντικών) που επιδιώκουν όµοιους, 

συναφείς ή παρεµφερείς σκοπούς 

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

Συµβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) για τις προσφερθείσες 

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

Συµβουλίου κατά την χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) και µέχρι την επόµενη ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση.  

•    Εγκρίθηκε η εκλογή νέου επταµελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε θητεία µέχρι την 22α Ιουνίου 2022, 

παρατεινόµενη µέχρι τη λήξη της προθεσµίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως 

επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Ειδικότερα ως µέλη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι: 

1) Νικόλαος Βογιατζόγλου του ∆αµιανού,  

2) Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου,  

3) Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου,    

4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου,  

5) ∆ηµήτριος Γιαννουλόπουλος του Γεωργίου, 

6) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου και   

7) Ανδρέας Σταµόπουλος του Γεωργίου.    

Ταυτόχρονα µε την αυτή απόφαση ορισθηκαν ως ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα, οι  κ.κ. ∆ηµήτριος Γιαννουλόπουλος 

του Γεωργίου, Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου και Ανδρέας Σταµόπουλος του Γεωργίου, οι 

οποίοι πληρούν τις τασσόµενες από το νόµο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.  

•    Εγκρίθηκε ο διορισµός της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee) σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) ανεξάρτητα µη 

εκτελεστικά  µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Ιωάννη Βεργίνη του 

Κωνσταντίνου, 2) Ανδρέα Σταµόπουλο του Γεωργίου και 3) ∆ηµήτριο Γιαννουλόπουλο του Γεωργίου 

•  Συγκρότηση νεοεκλεγέντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα 

Το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 22.06.2017, 

επταµελές (7µελές) ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:  
1) Νικόλαος Βογιατζόγλου του ∆αµιανού, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

της Εταιρείας (εκτελεστικό µέλος).  

2) Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εκτελεστικό µέλος).  

3) Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εκτελεστικό µέλος).  

4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (µη εκτελεστικό µέλος).  

5) ∆ηµήτριος Γιαννουλόπουλος του Γεωργίου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 

µέλος). 

6) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 

µέλος) και 
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7) Ανδρέας Σταµόπουλος του Γεωργίου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 

µέλος).  

Όλα τα ως άνω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν την ελληνική υπηκοότητα 

• Έγκριση διανοµής µερίσµατος από την θυγατρική εταιρεία «Voyatzoglou Systems Romania SRL» 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας  της 23ης Ιουνίου 2017 – η οποία επικυρώθηκε και 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής εταιρείας «Voyatzoglou Systems Romania 

SRL» - αποφασίστηκε η διανοµή µερίσµατος της θυγατρικής εταιρείας  ποσού ύψους 1.797.074 RON (395 

χιλ. Ευρώ) στην κατά 100% µοναδική της µέτοχο, την µητρική εταιρεία «Βογιατζόγλου Systems A.E.».  

• ∆ιανοµή µερίσµατος χρήσης 2016  

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Βογιατζόγλου Systems A.E.» η οποία έλαβε χώρα την 

Πέµπτη 22.06.2017 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο διανοµή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή µερίσµατος συνολικού ποσού 696 χιλ. 

Ευρώ (µικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,11 Ευρώ ανά µετοχή της Εταιρείας (µικτό ποσό), από το οποίο 

παρακρατείται ο αναλογούν στο µέρισµα φόρος ποσοστού 15%. ∆ικαιούχοι είσπραξης του µερίσµατος 

ορίσθηκαν οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη, 5 Ιουλίου 

2017 (Record date). Ηµεροµηνία αποκοπής του µερίσµατος ορίσθηκε η Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017, ενώ η 

καταβολή του µερίσµατος ξεκίνησε την Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 και πραγµατοποιήθηκε µέσω του δικτύου των 

καταστηµάτων της τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.»  

• Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως 2016, σύµφωνα µε το αρ. 65Α του Ν. 4174/2013 

Την 20η Σεπτεµβρίου 2017 ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας και των ελληνικών 

θυγατρικών της («Beta Contract A.E.» και «Organizer Stores A.E.E.») για τη χρήση 2016, που διενεργήθηκε 

από τους Νόµιµους Ελεγκτές σύµφωνα µε το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και εκδόθηκαν 

αντίστοιχα Φορολογικά Πιστοποιητικά µε Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη. 

• Εγγύηση υπέρ θυγατρικής «Beta Wood A.E.B.E.»  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µετά από συνεδρίασή του την 30η Νοεµβρίου 2017 αποφάσισε την 

αύξηση της παροχής εγγύησης σε Τράπεζες υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας «Beta Wood A.E.B.E.» για 

την ικανοποίηση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης  µέχρι ποσού ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500 

χιλ. €). 

• Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας «Organizer Stores A.E.E»  

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της θυγατρικής «Organizer Stores Α.Ε.E.» της 8ης ∆εκεµβρίου 

2017 αποφάσισε την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500 χιλ. €) µε 

ισόποση διαγραφή ζηµιών προηγούµενων χρήσεων, µέσω της µείωσης της ονοµαστικής αξίας των µετοχών 

της εταιρείας κατά 0,40 Ευρώ (Καταχώρηση στο Τµήµα Μητρώου ΓΕΜΗ, Κωδ.Κατ.1280405/13.12.2017, 

Αριθµ. Πρωτ. 1108888/19.12.2017). Μετά την µείωση το µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας 

ανέρχεται στο ποσό των Πεντακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (500 χιλ. €) και διαιρείται σε 1.250.000 ονοµαστικές 

µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε µια.  
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Ενότητα ∆’: 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 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 

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 20,52% επί του κύκλου εργασιών και η ∆ιοίκηση 

εκτιµά ότι ο συγκεκριµένος κίνδυνος είναι σε κάθε περίπτωση ελεγχόµενος. 

(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, έκαστος των 

οποίων υπερβαίνει ποσοστό 10% του κύκλου εργασιών, 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 κατά την παρούσα χρονική στιγµή εξακολούθησης της 

οικονοµικής κρίσης και διατήρησης των επιβληθέντων κεφαλαιακών ελέγχων, µολονότι το σχετικό πλαίσιο 

διαρκώς βελτιώνεται προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των αρχικών περιορισµών, παρακολουθούνται 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα και επανακαθορίζονται.  

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, καθόσον η Εταιρεία έχει ικανά ταµειακά διαθέσιµα, 

ενώ έχει εξασφαλίσει επαρκή πιστωτικά όρια από τις συνεργαζόµενες µε αυτήν τράπεζες, προκειµένου να 

αντιµετωπίσει οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων, περίπτωση πάντως η οποία δεν έχει 

συντρέξει µέχρι σήµερα, παρά τις εξαιρετικά δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που έχει βιώσει η εγχώρια 

οικονοµία.  

(δ) Κίνδυνος επιτοκίων  

Ο κίνδυνος του επιτοκίου απορρέει  από την σχέση µεταξύ του κόστους δανεισµού και  τυχόν επιπτώσεων 

στα κέρδη και στις ταµειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι µεταβολές των επιτοκίων. Επιδίωξη του 

Οµίλου είναι η επίτευξη της βέλτιστης σχέσης µεταξύ του κόστους δανεισµού και τυχόν επιπτώσεων στα 

κέρδη και τις ταµειακές ροές από τυχόν µεταβολές των επιτοκίων. Ο Όµιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται 
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το δανεισµό και γενικά την οικονοµική του στρατηγική προβαίνοντας στη συνδυασµένη χρήση 

βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού.  

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

κυµαινόµενων επιτοκίων 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 5 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και 

για την Εταιρεία.  

� Αύξηση επιτοκίων κατά 1 % : 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα επιβαρυνθούν κατά 9 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και 

για την Εταιρεία. 

� Μείωση  επιτοκίων κατά 0,5 % : 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα αυξηθούν κατά 5 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και για 

την Εταιρεία. 

� Μείωση  επιτοκίων κατά 1 % : 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα αυξηθούν κατά 9 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και για 

την Εταιρεία. 

(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, ενώ παράλληλα φροντίζει, όπου είναι 

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

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

Οµίλου. 

(ζ) Κίνδυνοι από Μακροοικονοµικές Συνθήκες στην Ελλάδα – Περιορισµοί στην ∆ιακίνηση 
Κεφαλαίων 

Το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα εµφανίζει συνεχή σηµάδια 

σταθεροποίησης, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς 

επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Με 

την επιφύλαξη ότι οι συµφωνηµένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράµµατος διάσωσης θα 

εφαρµοστούν και οι έλεγχοι κεφαλαίων θα χαλαρώσουν περαιτέρω και βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα θα 

εξαλειφθούν, δεν αναµένεται σηµαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες του Οµίλου στην Ελλάδα. 

Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα παραµένει σε κλίµα αστάθειας, κυρίως λόγω των δυσκολιών που 

προκύπτουν από τους κεφαλαιακούς περιορισµούς και την αδυναµία χρηµατοδότησης από τα Πιστωτικά 

Ιδρύµατα µε ανάλογο κόστος που απολαµβάνουν οι επιχειρήσεις στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.  

Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του µέσω τραπεζικού δανεισµού η Εταιρεία και ο 

Όµιλος δεν αντιµετωπίζουν κανένα σχετικό περιορισµό, καθώς, στην πράξη, δύναται να προβαίνει 

απρόσκοπτα σε συνεχείς κινήσεις για άντληση βραχυπρόθεσµου κεφαλαίου κίνησης και µακροπρόθεσµου 
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δανεισµού, ενώ παράλληλα διαθέτει ευρύτατη άµεση ρευστότητα που του επιτρέπει να διαπραγµατεύεται µε 

βελτιούµενους όρους χρηµατοδότησης. 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου συνεχώς αξιολογεί τα νέα δεδοµένα και τις πιθανές µελλοντικές τους επιπτώσεις στις 

δραστηριότητές του έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα ενεργώντας όπως απαιτείται 

προκειµένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της. 

Ενότητα Ε’ : Πληροφορίες σχετικά µε Περιβαλλοντικά και Εργασιακά Θέµατα   

1. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2017 ήταν για την Εταιρεία 89 άτοµα και για τον 

Όµιλο 143 άτοµα έναντι της προηγούµενης χρήσης 31.12.2016 στην οποία ήταν για την Εταιρεία 88 άτοµα 

και για τον Όµιλο 118 άτοµα. Οι σχέσεις της Εταιρείας µε το προσωπικό της είναι άριστες και δεν 

παρουσιάζονται εργασιακά προβλήµατα, ενώ δεν υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις που αφορούν σε 

εργασιακά θέµατα. 

Ο Όµιλος δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα διαρκής επιµόρφωσης, υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, 

βελτίωσης της κατάρτισης, της παραγωγικότητας αλλά και ενίσχυσης της εταιρικής συνείδησης του 

ανθρώπινου δυναµικού του, αναγνωρίζοντας ότι οι δεξιότητες, τα χαρίσµατα, οι ικανότητες και η 

δηµιουργικότητα των ανθρώπων του επηρεάζουν τις επιδόσεις του Οµίλου και καθορίζουν τη µελλοντική του 

πορεία και περαιτέρω ανάπτυξη. 

Ο Όµιλος γνωρίζοντας τη µέγιστη αξία των ανθρώπινων πόρων του, καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για 

την σωστή ανάπτυξη και αξιοποίηση των εργαζοµένων του. Κατά την διάρκεια της εξεταζόµενης χρήσης οι 

εργαζόµενοι του Οµίλου συµµετείχαν σε πλήθος εξειδικευµένων σεµινάριων που τους ενηµερώνουν για τις 

νέες εξελίξεις και τους βοηθούν ώστε να είναι πιο αποτελεσµατικοί στο αντικείµενό τους, να αναλαµβάνουν 

πρωτοβουλίες επ’ ωφελεία του εταιρικού συµφέροντος και να διαχειρίζονται την προσωπική τους εξέλιξη µε 

ζήλο και υπευθυνότητα. 

Βασική επιδίωξη του Οµίλου είναι ένα εργασιακό περιβάλλον που εξασφαλίζει τις αρχές της ίσης 

µεταχείρισης, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της διαφορετικότητας και της παροχής ίσων 

ευκαιριών προς όλους τους εργαζόµενους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, 

θρησκείας, εθνικότητας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικών προτιµήσεων, τυχόν συµµετοχής σε 

συνδικαλιστικά όργανα ή οιωνδήποτε άλλων ειδικότερων χαρακτηριστικών και της αποφυγής χρήσης 

παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας. Παρακολουθούνται  και ελέγχονται  συστηµατικά όλοι οι κινδύνοι που 

ενδέχεται να ανακύψουν από τις δραστηριότητες του Οµίλου και λαµβάνονται όλα τα αναγκαία προληπτικά 

µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων. Για τον λόγο αυτό έχουν διενεργηθεί εκπαιδευτικά σεµινάρια στους 

εργαζόµενους σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, πυροπροστασίας, πυρόσβεσης και 

διενέργειας ασκήσεων ετοιµότητας µε σκοπό την πρόληψη και αντιµετώπιση έκτακτων γεγονότων.  

Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού του Οµίλου για την περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2017 ανήλθαν σε 

3.585 χιλ. Ευρώ ενώ την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο 2016 σε 2.818 χιλ. Ευρώ. 

2. Ο Όµιλος συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους υφιστάµενους περιβαλλοντολογικούς όρους και τα 

διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε µια ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το φυσικό 

περιβάλλον. Τα µέτρα και οι αρχές της Εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος βασίζονται  στις 

ακόλουθες αρχές:  

• Συµµόρφωση µε νοµοθετικές απαιτήσεις που αφορούν σε περιβαλλοντικά ζητήµατα 

• Έλεγχος και συνεχής µείωση των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων 
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• Τήρηση συµφωνιών και δεσµεύσεων πέραν των νοµικών µας υποχρεώσεων 

• Εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων, προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης και  

επαναχρησιµοποίησης  

• Εκπαίδευση και πληροφόρηση προσωπικού και εµπέδωση της έννοιας της οικολογικής ευαισθησίας 

σε όλη την πυραµίδα των εργαζοµένων    

 

Ενότητα Ζ’ : Σηµαντικές  Συναλλαγές Με Συνδεδεµένα Μέρη 
 
Σηµειώνουµε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές, η οποία ακολουθεί, περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών για την χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), 

(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της χρήσης (31.12.2017), 

(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε την Εταιρεία καθώς και 

(δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της 

οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, µόνον όµως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής:  

 

 

31.12.2017 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Organizer 

Stores 
Α.Ε. 

 
Beta 

Contract 
Α.Ε. 

 
Voyatzoglou 

Systems 
Romania 

SRL 

Beta 
Wood 
AEBE 

 
Revos 

Management 
SRL 

 

 
Μέλη  
∆.Σ 

 
Εταιρεία 

 
Όµιλος 

Πωλήσεις  αγαθών 
και υπηρεσιών σε 
θυγατρικές 363 1 (36) 142 - - 470 - 

Έσοδα από 
Συµµετοχές - - 395 - - - 395 - 

Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών από 
θυγατρικές - - 63 437 - - 500 - 
Συναλλαγές και 
αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών 
της διοίκησης - - - - - 393 393 452 

Σύνολο 363 1 421 580 - 393 1.758 452 
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31.12.2016 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Organizer 

Stores 
Α.Ε. 

 
Beta 

Contract 
Α.Ε. 

 
Voyatzoglou 

Systems 
Romania 

SRL 

Beta 
Wood 
AEBE 

 
Revos 

Management 
SRL 

 

 
Μέλη  
∆.Σ 

 
Εταιρεία 

 
Όµιλος 

Πωλήσεις  αγαθών 
και υπηρεσιών σε 
θυγατρικές 335 1 23 1 - - 360 1 

Έσοδα από 
Συµµετοχές - - 348 - 590 - 938 - 

Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών από 
θυγατρικές - - 23 - - - 23 - 
Συναλλαγές και 
αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών 
της διοίκησης - - - 68 - 550 618 630 

Σύνολο 335 1 394 69 590 550 1.939 630 

31.12.2017 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Organizer 

Stores 
Α.Ε. 

 
Beta 

Contract 
Α.Ε. 

 
Voyatzoglou 

Systems 
Romania 

SRL 

Beta 
Wood 
AEBE 

 
Revos 

Management 
SRL 

 

 
Μέλη  
∆.Σ 

 
Εταιρεία 

 
Όµιλος 

Απαιτήσεις 
από θυγατρικές 

1 - - 150 - - 151 - 

Yποχρεώσεις από 
θυγατρικές  11 - 100 - - - 111 - 
Aπαιτήσεις από 
∆ιευθυντικά Στελέχη 
και µέλη της 
∆ιοίκησης - - - - - 110 110 110 
Yποχρεώσεις  από 
∆ιευθυντικά Στελέχη 
και µέλη της 
∆ιοίκησης - - - - -  - - 

Σύνολο 11 1 100 151 - 110 372 110 
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Η θυγατρική εταιρεία «Beta Wood A.Ε.Β.Ε.» ιδρύθηκε την 25η Ιουλίου 2016 και ενσωµατώθηκε για πρώτη 

φορά στις Οικονοµικές καταστάσεις το β΄εξάµηνο της χρήσης 2016. Η θυγατρική εταιρεία «Revos 

Management SRL» που ελύθη και περαιώθηκε έπαυσε να ενσωµατώνεται  στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις από 01.01.2017. 

Το ποσό των 110 χιλ. Ευρώ που απεικονίζεται στις Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της 

∆ιοίκησης προς τον Όµιλο και την Εταιρεία αφορά απαιτήσεις της Εταιρείας από το µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της θυγατρικής εταιρείας «Βeta Wood A.E.B.E» και πιο συγκεκριµένα αφορά σε δάνειο ποσού 

ύψους 104 χιλ. Ευρώ στην κα. Πενταράκη Παναγιώτα - Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Μέτοχο της εν 

λόγω θυγατρικής µε ταυτόχρονη ενεχυρίαση των µετοχών της από την Εταιρεία και ποσό 6 χιλ. Ευρώ 

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 του 2017. 

 Σηµειώσεις : 

1. Πλην των ανωτέρω αναφεροµένων δεν υπάρχουν άλλα συνδεδεµένα προς την Εταιρεία µέρη. 

2. ∆εν έχουν χορηγηθεί λοιπά δάνεια ή άλλες πιστωτικές εν γένει διευκολύνσεις σε µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή σε λοιπά ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας. Τα ποσά που αναφέρονται στον Πίνακα των 

Αµοιβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθυντικού Προσωπικού αφορούν στο σύνολό τους αµοιβές 

που έχουν καταβληθεί προς τα ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη της ∆ιοίκησης της Εταιρείας  κατά την εν 

λόγω χρονική περίοδο για τις προσωπικές υπηρεσίες - εργασία που προσφέρουν στην Εταιρεία. Οι 

αµοιβές των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι βάσει των αποφάσεων των Τακτικών Γενικών 

Συνελεύσεων των Μετόχων. 

31.12.2016 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Organizer 

Stores 
Α.Ε. 

 
Beta 

Contract 
Α.Ε. 

 
Voyatzoglou 

Systems 
Romania 

SRL 

Beta 
Wood 
AEBE 

 
Revos 

Management 
SRL 

 

 
Μέλη  
∆.Σ 

 
Εταιρεία 

 
Όµιλος 

Απαιτήσεις 
από θυγατρικές 

10 1 45 1 - - 57 1 

Yποχρεώσεις από 
θυγατρικές  11 - 79 - - - 90 - 
Aπαιτήσεις από 
∆ιευθυντικά Στελέχη 
και µέλη της 
∆ιοίκησης - - - 68 - - 68 68 
Yποχρεώσεις  από 
∆ιευθυντικά Στελέχη 
και µέλη της 
∆ιοίκησης - - - - - - - - 

Σύνολο 21 1 124 69 - - 215 70 
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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. Οι εν λόγω συναλλαγές δεν περιέχουν κανένα εξαιρετικό ή εξατοµικευµένο γνώρισµα, το οποίο θα 

καθιστούσε επιβεβληµένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεµένο πρόσωπο ανάλυση αυτών. 
7. ∆εν υπάρχουν επισφαλείς Απαιτήσεις ή προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων µεταξύ των συνδεδεµένων 

µερών του Οµίλου. 
8. ∆εν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή, η αξία της οποίας υπερβαίνει ποσοστό 10% της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες δηµοσιευµένες καταστάσεις 

9. ∆εν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή, η οποία να αξιολογείται ως σηµαντική,  κατά την έννοια της µε 

αριθµό 45/2011 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Ενότητα Η’ : Προοπτικές για το 2018 

Οι πολιτικό-οικονοµικές εξελίξεις του προηγούµενου έτους 2017 συνέχισαν να προσθέτουν αρνητικές 

επιπτώσεις και αλλαγές στην λειτουργία όλων των επιχειρήσεων (κυρίως στον Τοµέα του Χονδρικού και 

Λιανικού Εµπορίου). Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά και στο τρέχον έτος 

2018 την εγχώρια αγορά. Συνεπώς οποιαδήποτε πρόβλεψη για το τρέχον έτος είναι παρακινδυνευµένη. Στις 

συνέπειες των περιορισµών στις κινήσεις κεφαλαίων µε κάποιες βελτιώσεις, της οικονοµικής αβεβαιότητας 

και αστάθειας, έρχεται να προστεθεί και η παρατεταµένη χρονικά αξιολόγηση από τους δανειστές της 

Ελληνικής Οικονοµίας η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους και να λάβει µόνο 

εποπτικό χαρακτήρα. Το µόνο θετικό στοιχείο στο οποίο όλες οι επιχειρήσεις αποβλέπουν είναι να 

αναθερµανθούν οι επενδύσεις µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ και του νέου Αναπτυξιακού Νόµου. 

Εποµένως η ∆ιοίκηση του Οµίλου θα κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση που κινήθηκε και το 2017, ήτοι στη 

διασφάλιση της βιωσιµότητας της επιχείρησης, συµπιέζοντας περαιτέρω το λειτουργικό της κόστος και 

εξορθολογίζοντας όλες τις επιµέρους διαδικασίες που ακολουθεί. 

Παράλληλα αφενός µεν θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε κατάσταση ετοιµότητας για να εκµεταλλευτεί 

πιθανά κενά που θα δηµιουργηθούν στην αγορά από αδυναµίες του ανταγωνισµού αφετέρου δε θα 

προσπαθήσει να ισχυροποιήσει περαιτέρω την παρουσία της στις γειτονικές χώρες όπου ήδη 

δραστηριοποιείται και θα συνεχίσει τον προσεκτικό επενδυτικό σχεδιασµό, επανεξετάζοντας, ανάλογα µε τις 

εκάστοτε διαµορφούµενες συνθήκες, τα επενδυτικά του πλάνα, τόσο εντός Ελλάδας αλλά και στην ευρύτερη 

περιοχή των Βαλκανίων. Η Εταιρεία για έκτη χρονιά παραµένει συνδεδεµένη µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η., 

πωλώντας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εκµετάλλευση Φωτοβολταικού Σταθµού. Oι δυσµενείς 

συνθήκες που επικρατούν στην Ρουµανία και στα Βαλκάνια καθιστούν πολύ δύσκολες τις προβλέψεις για την 

αναπτυξιακή πορεία της θυγατρικής «Voyatzoglou Systems Romania SRL». 

Παρά τις ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και στον χώρο των µικρών καταστηµάτων 

που αποτελεί το target group των πελατών της θυγατρικής εταιρείας «Organizer Stores A.E.Ε.» η θυγατρική 

εταιρεία βελτίωσε σηµαντικά την κερδοφορία της. Παρότι η ∆ιοίκηση της Εταιρείας συνεχώς εµπλουτίζει το 
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ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop) µε προϊόντα που είναι ιδιαίτερα χρηστικά στους επαγγελµατίες πελάτες της, 

εξακολουθεί να ανησυχεί για την συνεχιζόµενη ύφεση στην ελληνική αγορά.  

Ήδη µε την σύσταση της νέας θυγατρικής εταιρείας «Beta Wood A.E.B.E», η οποία εντάσσεται στα πλαίσια 

των στρατηγικών επιλογών ανάπτυξης και επενδύσεων του Οµίλου και της Εταιρείας για την περαιτέρω 

επέκταση των δραστηριοτήτων της στα παραπάνω επιχειρηµατικά αντικείµενα και µε δεδοµένο ότι η εν λόγω 

εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγική της λειτουργία τον Φεβρουάριο 2017 αναµένεται η συγκεκριµένη επένδυση 

να συνεισφέρει στην κερδοφορία του Οµίλου στα επόµενα δύο έτη.    

Συνεχίζεται ο εµπλουτισµός των προϊοντικών  σειρών µε νέες γκάµες προϊόντων, στοχεύοντας σε περαιτέρω 

ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας σε καταστήµατα της περιφέρειας, µικρά καταστήµατα D.I.Y. όπου 

εκτιµάται ότι υπάρχει ακόµα περιθώριο για την προώθηση υφιστάµενων και νέων σειρών προϊόντων.  

Ο Όµιλος επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων αυτού που έχουν ως 

στόχο την βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών αλλά και την µείωση του λειτουργικού κόστους. Η 

παρουσία του Οµίλου στα social media και στο digital marketing γίνεται µε συστηµατική οργάνωση και πολύ 

επιτυχηµένα. 

Ενότητα Θ’ : Επεξηγηµατική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων σύµφωνα µε την παραγράφο  7 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 

(3.795.000,00€) διαιρούµενο σε έξι εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (6.325.000) κοινές, 

ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας εξήντα λεπτών (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 31.12.2017  οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του συνόλου των δικαιωµάτων 

ψήφου της Εταιρείας : 

 
ΜΕΤΟΧΟΣ 

 
Αριθµός µετοχών 

 
Ποσοστό 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  3.225.750 51,00% 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 1.009.335 15,96% 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΝΑ 1.009.335 15,96% 

 
Οι σηµαντικές  συµµετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 
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α) Voyatzoglou Systems Romania SRL  (θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100% 

των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου, 

β) Organizer Stores Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού  & ∆ιακόσµησης Επαγγελµατικών 

Χώρων (θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100% των µετοχών και δικαιωµάτων 

ψήφου, 

γ) Beta Contract  Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Αποθήκευσης και ∆ιανοµής 

Εµπορευµάτων (θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 99% των µετοχών και 

δικαιωµάτων ψήφου, 

γ) Beta Wood A νώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία (θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει 

µε ποσοστό 80% των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου, 

 
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. 

 
VIIΙ. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών 
της Εταιρείας 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. 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  

 Της  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017 

32 

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  

∆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.  

� Επεξηγηµατική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων σύµφωνα µε την παραγράφο  8  του άρθρου 4 του  Ν. 3556/2007. 

Η αρίθµηση στην παρούσα επεξηγηµατική Έκθεση ακολουθεί την αντίστοιχη σχετική αρίθµηση των 

πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, όπως οι πληροφορίες αυτές παρατίθενται ανωτέρω: 

1. Η διάρθρωση και ο τρόπος σχηµατισµού του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας παρατίθεται αναλυτικά 

στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας όπως αυτό ισχύει µετά από την τροποποίησή του κατόπιν της 

αποφάσεως της Έκτακτης Τακτικής Γ.Σ. των µετόχων της 29ης Ιανουαρίου 2014. 

2. Ουδείς τέτοιος περιορισµός υφίσταται είτε εκ του νόµου, είτε εκ του Καταστατικού της Εταιρείας, ούτε από 

οιαδήποτε άλλη συµφωνία 
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3. Τα στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου των προσώπων που διαθέτουν 

σηµαντικές συµµετοχές, έχουν αντληθεί από το τηρούµενο από την Εταιρεία µετοχολόγιο και τις 

γνωστοποιήσεις που έχουν περιέλθει κατά νόµο στην Εταιρεία. 

4. ∆εν υπάρχουν άλλες κατηγορίες µετοχών, εκτός των κοινών, ονοµαστικών µετά ψήφου. 

5. ∆εν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τέτοιοι περιορισµοί. 

6. Οµοίως δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τέτοιες συµφωνίες. 

7. Στα συγκεκριµένα θέµατα το Καταστατικό της Εταιρείας δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις προβλέψεις 

του κ.ν. 2190/1920. 

8. ∆εν υφίσταται τέτοια ειδική αρµοδιότητα. 

9. Ελλείψει τέτοιων συµφωνιών, παρέλκει οποιαδήποτε επεξήγηση. 

10. Οµοίως, ελλείψει τέτοιων συµφωνιών παρέλκει οποιαδήποτε επεξήγηση. 

 
Ενότητα Ι’ : Λοιπές πληροφορίες – Σηµαντικά Γεγονότα µετά την λήξη της περιόδου αναφοράς – 

Ίδιες Μετοχές  

 

1. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας «BETA WOOD 

Α.Ε.Β.Ε» της 27.02.2018 αποφασίστηκε για την περαιτέρω κεφαλαιακή της ενδυνάµωση, η αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου της κατά 300 χιλ. Ευρώ µε την καταβολή µετρητών και την συνακόλουθη έκδοση 

300.000 νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης, µε την 

αυτή τιµή διάθεσης, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της Εταιρείας. Στην ως άνω 

αύξηση η Εταιρεία αποφάσισε να καλύψει να καλύψει ολόκληρο το ποσό των νέων εκ της αυξήσεως 

µετοχών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω θυγατρικής να ανέρχεται 

πλέον (µετά την ολοκλήρωση της κάλυψης της ως άνω αύξησης) σε ποσοστό 87,50% από ποσοστό 80%.    

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

κλειόµενης χρήσης και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης τα οποία ενδέχεται 

να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου. 

2.Η Εταιρεία δεν κατέχει Ίδιες Μετοχές κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2017. 

3.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.  

4.H Εταιρεία διατηρεί ένα υποκατάστηµα στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 35, ένα 

υποκατάστηµα στην Μαγούλα Αττικής, στην θέση Χάβωσι και ένα υποκατάστηµα στην Αυλώνα Αττικής, στην 

θέση Τσούµπα. 

5.Η Εταιρεία δεν διαθέτει ιδιαίτερο Τµήµα Ερευνών και Ανάπτυξης, ωστόσο µέσω της διαρκούς 

παρακολούθησης της αγοράς από εξειδικευµένα στελέχη της, αποβλέπει στην αναζήτηση επωφελών 

συνεργασιών, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην εξέλιξη των ήδη υφισταµένων, µε στόχο την 

πληρέστερη κάλυψη των διαρκώς µεταβαλλόµενων αναγκών της αγοράς και την προσαρµογή στις 

απαιτήσεις των πελατών. 
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Ενότητα ΙΑ’ : ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 

Εισαγωγή 

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες 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 (Σ.Ε.Β.), και κατόπιν 

τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησής του από το Ελληνικό Συµβούλιο Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.∆.).  

Το Ε.Σ.Ε.∆ ιδρύθηκε το 2012 και είναι αποτέλεσµα της σύµπραξης των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων 

(Ε.Χ.Α.Ε.) και του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) 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, ο οποίος 

έχει αντικατασταθεί πλέον από το ν. 4449/2017, 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 υπενθύµιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα τον θεµέλιο λίθο του.                              
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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 και ήδη 4449/2017), οι οποίες 

αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και συνιστούν (οι εν 

λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω 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 και ήδη 4449/2017), 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 Κ.Ε.∆. 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 

- 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 και 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 
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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 επουσιώδης αυτή απόκλιση αυτή δικαιολογείται από την αδυναµία ανευρέσεως κατά το παρόν χρονικό 

διάστηµα στελεχών που να ανήκουν στο γυναικείο φύλο και τα οποία 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 Κ.Ε.∆., 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 

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 
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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 άρρηκτων 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 

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 
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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.    

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 Κ.Ε.∆. 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 
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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 

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

συνεδριάσεων άνευ αντικειµένου, επί σκοπώ καλύψεως του επιβαλλοµένου από τον Κ.Ε.∆. 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. 

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 

προτάσεων, 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 
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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.  

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 χορηγηθεί 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 
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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  

- 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.       
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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.   

Πληροφοριακά στοιχεία του άρθρου 10 παρ.1 γ, δ, στ, η και θ της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις δηµόσιες 
προσφορές εξαγοράς  

• Οι απαιτούµενες πληροφορίες του στοιχείου (γ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ 

εµπεριέχονται ήδη σε άλλο τµήµα της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης που αναφέρεται στις πρόσθετες 

πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του ν.3556/2007.  

• Σχετικά µε τις απαιτούµενες πληροφορίες του στοιχείου (δ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 

2004/25/ΕΚ, δεν υφίστανται κανενός είδους τίτλοι της Εταιρείας οι οποίοι να παρέχουν ειδικά δικαιώµατα 

ελέγχου στους κατόχους.  

• Σχετικά µε τις απαιτούµενες πληροφορίες του στοιχείου (στ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 

2004/25/ΕΚ, δεν υφίσταται κανενός είδους περιορισµός στα δικαιώµατα ψήφου.  

• Σχετικά µε τις απαιτούµενες πληροφορίες του στοιχείου (η) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 

2004/25/ΕΚ, οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας για τον ορισµό και την αντικατάσταση µελών του 

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

προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920.  

• Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να είναι από 

επτά (7) κατ’ ελάχιστον και µέχρι δέκα πέντε (15) κατ’ ανώτατο όριο, εκλέγονται από την Γενική 

Συνέλευση, µε απόφαση της οποίας ορίζεται και ο αριθµός τους. Η θητεία τους είναι πενταετής, 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 Εταιρεία δύναται 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, 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. 

Ήδη µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι επτά (7).  

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιµα και µπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε 

από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.  

• Οι απαιτούµενες πληροφορίες του στοιχείου (θ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ, 

εµπεριέχονται ήδη σε άλλο τµήµα της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης που αναφέρεται στις πρόσθετες 

πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του ν.3556/2007.  

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

καθώς επίσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε την Απόφαση 5/204/2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει σήµερα. 

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 
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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 

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. 
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• 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. 

• 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, τρία (3) 

ανεξάρτητα µη εκτελεστικά και ένα (1) µη εκτελεστικό µέλος. Το µέγεθος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κρίνεται 

ως επαρκές σε σχέση µε το µέγεθος και τις εν γένει 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 
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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 

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 Eταιρεία 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 
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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. 

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 από πρόσωπο 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 22α Ιουνίου 2017 και απαρτίζεται από επτά (7) µέλη, τρία 
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(3) εκτελεστικά, τρία (3) ανεξάρτητα µη εκτελεστικά και ένα (1) µη εκτελεστικό µέλος. Η θητεία του είναι 

πενταετής και λήγει την 22α Ιουνίου 2022. 

Εντός της χρήσης του 2017 πραγµατοποιήθηκαν δέκα οκτώ (18) συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Άπαντα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµµετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις αυτού. 

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, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. 

6. Ιωάννης Βεργίνης, 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 

Εταιρεία 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 

εργάστηκε σε εταιρεία του Οµίλου. Από τον Μάρτιο του 2016 εργάζεται στην µητρική εταιρεία. 

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

Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου του Τορίνο. 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. 

Ιωάννης Βεργίνης του Κων/νου: γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1954. Πτυχιούχος του Οικονοµικού 

Τµήµατος της Σχολής Νοµικών και Οικονοµικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης. Επίτιµος Πρόξενος του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου, Μέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης και  Πρόεδρος του Εµπορικού 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  

 Της  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017 

50 

Τµήµατος. Πρωην Αντιπροεδρος και Γενικος Γραµµατεας και  του Συνδεσµου Βιοµηχανιων Βορειου Ελλαδος 

και του Εµπορικου και Βιοµηχανικου Επιµελητηριου Θεσ/νικης. Έχει µεγάλη εµπειρία και εξειδίκευση στο 

Εξωτερικό Εµπόριο και στην Ανάπτυξη εταιρειών καθώς υπήρξε ∆ιευθύνων Σύµβουλος και κύριος µέτοχος 

σε Βιοµηχανική, Εµπορική και Εξαγωγική Επιχείρηση για τρεις δεκαετίες. 

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 

Η Εταιρεία συµµορφούµενη πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

7/24.01.2017), έχει υποχρέωση να συστήσει και να διατηρήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από 

τρία (3) τουλάχιστον µέλη που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Η ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των µετόχων που έλαβε χώρα την 22α Ιουνίου 2017 όρισε τριµελή Επιτροπή Ελέγχου (Audit 

Committee)  αποτελούµενη από τα ακόλουθα πρόσωπα:  

1) κ. Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.  

2) κ. Ανδρέα Σταµόπουλο του Γεωργίου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. και 

3) κ. ∆ηµήτριο Γιαννουλόπουλο του Γεωργίου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.,  

Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα πλέον µε το άρθρο 44 του νόµου 

4449/2017, συνίστανται στα ακόλουθα: 

α) ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ελεγχόµενης οντότητας για το αποτέλεσµα του υποχρεωτικού 

ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος αυτής στην εν λόγω διαδικασία, 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
ΕΝΑΡΞΗ 
ΘΗΤΕΙΑΣ 

(πιο πρόσφατη) 

ΛΗΞΗ 

ΘΗΤΕΙΑΣ 

Νικόλαος Βογιατζόγλου, 
 

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Εκτελεστικό µέλος 
22/06/2017 22/06/2022 

Άννα Βογιατζόγλου Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό µέλος 22/06/2017 22/06/2022 

Ανδρέας Τσέπερης Εκτελεστικό µέλος 22/06/2017 22/06/2022 

Νίνα Βογιατζόγλου Μη εκτελεστικό µέλος 22/06/2017 22/06/2022 

∆ηµήτρης Γιαννουλόπουλος Ανεξάρτητο  Μη εκτελεστικό µέλος 22/06/2017 22/06/2022 

Ιωάννης Βεργίνης Ανεξάρτητο  Μη εκτελεστικό µέλος 22/06/2017 22/06/2022 

Ανδρέας Σταµόπουλος Ανεξάρτητο  Μη εκτελεστικό µέλος 22/06/2017 22/06/2022 
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β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή 

προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, 

γ) παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της 

ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου 

της, όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της ελεγχόµενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την 

ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,  

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και ιδίως την 

απόδοσή του, λαµβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσµατα και συµπεράσµατα της αρµόδιας αρχής,  

ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών και ιδίως την 

καταλληλότητα της παροχής µη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόµενη οντότητα και τέλος 

στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και 

προτείνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν.  

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσης 2017 πραγµατοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις. 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρµοδιοτήτων, η Επιτροπή Ελέγχου εγγυάται ότι οι εσωτερικοί κι εξωτερικοί 

έλεγχοι της Εταιρείας εκτελούνται µε τρόπο αποτελεσµατικό, ανεξάρτητο και απολύτως σύµφωνο µε τις 

απαιτήσεις του θεσµικού πλαισίου. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου µεριµνά για τη διασφάλιση της καλής 

επικοινωνίας των εκάστοτε ελεγκτών µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ακόµη, η Επιτροπή Ελέγχου επιβλέπει τον 

ετήσιο τακτικό έλεγχο, την εξαµηνιαία επισκόπηση καθώς επίσης και την ελεγκτική εργασία που διεξάγεται 

από την υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, ενώ συγχρόνως διασφαλίζει τη συµµόρφωση της 

διοίκησης της Εταιρείας µε τις παρατηρήσεις τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών ελεγκτών. 

Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί τις εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου καθώς και την επάρκεια του τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου ως προς το ανθρώπινο δυναµικό και τον εξοπλισµό που παρέχεται. Επιπλέον, η 

Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την καταλληλότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, των πληροφοριακών 

συστηµάτων και των συστηµάτων ασφαλείας που διαθέτει η Εταιρεία, καθώς επίσης και τις εκθέσεις των 

εξωτερικών ελεγκτών αναφορικά µε τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης, παρακολουθεί τη 

διαδικασία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος 

διαχείρισης κινδύνων. Τέλος, είναι αρµόδια για τη διαµόρφωση σύστασης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

προκειµένου αυτό να διαµορφώσει πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για τον ορισµό του νόµιµου ελεγκτή. 

Ανεξάρτητοι Εξωτερικοί Ελεγκτές 

Επισηµαίνεται ότι ο Νόµιµος Ελεγκτής της Εταιρείας δεν παρέχει άλλου είδους µη ελεγκτικές υπηρεσίες στην 

Εταιρία ή στον Όµιλο, εκτός της διενέργειας του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών της 

καταστάσεων και του φορολογικού ελέγχου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 65Α του Νόµου 4174/2013, 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 2017 ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε 

από την ελεγκτική εταιρεία «TMS Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η εκλογή της οποίας 

πραγµατοποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της 22ας Ιουνίου 2017. 

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. 
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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,  

β) τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τέτοιων θεωρούµενων και των αυξήσεων ή µειώσεων του µετοχικού 

κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων αυξήσεων 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) έκδοσης 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 εξαιρουµένων των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξοµοιουµένων 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) 
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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 

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 
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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 

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). 
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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. 

• 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 Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα 

πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρείας 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.  
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• 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 Εταιρεία 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. 

Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα της ετήσιας Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

 
 
 
 
Μεταµόρφωση, 27 Απριλίου 2018 
 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Νικόλαος ∆. Βογιατζόγλου          
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Σηµειώσεις 

 
31.12.2017 

 
31.12.2016 

 
31.12.2017 

 
31.12.2016 

(Ποσά σε 000 Ευρώ )      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 
στοιχεία 9 6.321 5.983 4.777 4.851 

Επενδύσεις σε ακίνητα  8 - - 1.019 1.009 

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 10 74 81 59 62 

Συµµετοχές σε Εταιρείες του Οµίλου 11 - - 789 523 

Αναβαλλόµενοι φόροι Ενεργητικού  6 592 675 566 642 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 187 151 154 117 
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων  
περιουσιακών στοιχείων  7.173 6.890 7.364 7.205 

      

      

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέµατα 13 3.935 3.501 3.262 2.937 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14 8.446 8.644 7.127 7.293 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 2.164 1.730 1.464 861 
Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων  14.545 13.875 11.853 11.091 

Σύνολο Ενεργητικού  21.718 20.765 19.217 18.297 

      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους 
µετόχους της Εταιρείας:      

Μετοχικό κεφάλαιο 16 3.795 3.795 3.795 3.795 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο 16 (63) (63) (63) (63) 

Αποθεµατικά  17 2.465 2.914 2.886 3.153 

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον 18 8.873 7.585 7.336 5.960 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που 
αναλογούν σε µετόχους της Μητρικής 
Εταιρείας 

 

15.071 14.231 13.953 12.845 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  41 61 - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  
15.112 14.293 13.953 12.845 
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(Ποσά σε 000 Ευρώ )  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σηµειώσεις  
31.12.2017 

 
31.12.2016 

 
31.12.2017 

 
31.12.2016 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 22 1.190 1.400 1.190 1.400 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6 171 131 171 131 

Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόµενους µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 19 275 256 268 250 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 20 - - 11 11 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων  1.636 1.787 1.640 1.792 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις      

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21 3.127 2.862 2.265 2.043 

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι 
πληρωτέοι 6 464 1.027 252 820 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις  22 1.337 754 1.064 754 

Προβλέψεις Υποχρεώσεων 28 42 42 42 42 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων  4.971 4.685 3.623 3.659 

Σύνολα Υποχρεώσεων   6.606 6.472 5.263 5.452 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 

 

21.718 20.765 19.217 18.297 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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ΟΜΙΛΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Σηµ. 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 

31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)  Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες 

Σύνολο 
∆ραστηρ/των 

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες 

Σύνολο 
∆ραστηρ/των 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις ) 3 21.504 - 21.504 19.600 - 19.600 

Μείον: Κόστος πωληθέντων   (14.187) - (14.187) (12.987) - (12.987) 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης  7.317 - 7.317 6.613 - 6.613 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 3 118 - 118 170 32 202 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (1.207) - (1.207) (1.404) (213) (1.617) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4 (4.566) - (4.566) (4.205) - (4.205) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 

 
1.661 

- 
1.661 1.174 (181) 994 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 4 - - - - - - 

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής 
λειτουργίας 

5 
(201) 

- 
(201) (131) (1) (132) 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων  1.461 - 1.461 1.044 (181) 862 

Φόρος εισοδήµατος 6 (8) - (8) (113) (6) (119) 

Κέρδη / (ζηµιές) µετά φόρων  1.452 - 1.452 931 (188) 743 

Κατανεµόµενα σε:   -     

Ιδιοκτήτες  µητρικής  1.507 - 1.507 937 (188) 750 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  (54) - (54) (6) - (6) 

  1.452 - 1.452 931 (188) 743 

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 7 0,2295 - 0,2295 0,1472 (0,0297) 0,1175 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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ΟΜΙΛΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 

31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες 

Σύνολο 
∆ραστηρ/των 

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες 

Σύνολο 
∆ραστηρ/των 

       

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως 1.452 - 1.452 931 (188) 743 

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

Zηµίες από Συναλλαγµατικές διαφορές (39) - (39) (11) - (11) 

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

 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - 342 342 

Απαλοιφή Λοιπών Στοιχείων  
από ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες  - - - (13) (20) (33) 

Αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες 
αξίες 61 - 61 (67) - (67) 

Αναγνωρισµένα Αναλογιστικά Κέρδη 6 - 6 3 - 3 

Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους  28 - 28 (88) 322 234 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1.481 - 1.481 844 134 978 

Κατανεµόµενα σε:       

Ιδιοκτήτες  µητρικής 1.535 - 1.535 863 134 997 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (54) - (54) (20) - (20) 

 1.481 - 1.481 844 134 978 

 
 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 
Σηµείωση 

01.01.2017 01.01.2016 

31.12.2017 31.12.2016 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)    

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις ) 3 16.186 14.819 

Μείον: Κόστος πωληθέντων   (10.485) (9.663) 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης  5.701 5.156 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 3 72 56 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (826) (1.190) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4 (3.483) (3.300) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 

 
1.464 722 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 4 - - 

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 5 240 684 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων  1.704 1.405 

Φόρος εισοδήµατος 6 61 (32) 

Κέρδη / (ζηµιές) µετά φόρων  1.765 1.373 

Κατανεµόµενα σε:    

Ιδιοκτήτες  µητρικής  1.765 1.373 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  - - 

  1.765 1.373 

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 7 0,2790 0,2170 
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

01.01.2017 01.01.2016 

31.12.2017 31.12.2016 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)   
Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως  1.765 1.373 

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

Zηµίες από Συναλλαγµατικές διαφορές - - 

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

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 

Αναγνωρισµένα Αναλογιστικά κέρδη 5 3 

Αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες 34 9 

Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους  39 12 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1.804 1.385 

Κατανεµόµενα σε:   

Μετόχους της εταιρείας  1.804 1.385 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - 

 1.804 1.385 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
Κεφάλαιο 
υπέρ το 
άρτιο 

 
Αποθεµατικά 

 
Αποτελέσµατα 

εις νέον 

 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ ) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης  Χρήσης  
01.01.2016 3.795 (63) 2.206 5.522 11.460 

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.1 – 31.12.2016 - - - 1.373 1.373 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - - 946 (935) 12 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - - 946 438 1.385 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Χρήσης  
31.12.2016 3.795 (63) 3.153 5.960 12.845 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης  Χρήσης  
01.01.2017 3.795 (63) 3.153 5.960 12.845 

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.1 – 31.12.2017 - - - 1.765 1.765 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - - (267) 306 39 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - - (267) 2.071 1.804 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα - - - (696) (696) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Χρήσης  
31.12.2017 3.795 (63) 2.886 7.336 13.953 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
Κεφάλαιο 
υπέρ το 
άρτιο 

 
Αποθεµατικά 

 
Αποτελέσµατα 

εις νέον 

 
Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
Iδιοκτητών 
Μητρικής 

 
Μη 

ελέγχουσες 
συµµετοχές 

 
Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ ) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Χρήσης 01.01.2016 3.795 (63) 1.712 7.790 13.234 15 13.249 

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.1 – 31.12.2016 - - - 750 750 (6) 743 

 Λοιπά Συνολικά Έσοδα - - 1.202 (955) 248 (13) 234 

 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - - 1.202 (205) 997 (20) 978 

 Αναλογία της µη ελεγχουσας  
 συµµετοχής στη ίδρυση εταιρείας - - - - - 66 66 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης 31.12.2016 3.795 (63) 2.914 7.585 14.231 61 14.293 

        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Χρήσης 01.01.2017 3.795 (63) 2.914 7.585 14.231 61 14.293 

Καθαρά κέρδη περιόδου 1.1 – 31.12.2017 - - - 1.507 1.507 (54) 1.452 

 Λοιπά Συνολικά Έσοδα - - (449) 477 28 - 28 

 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - - (449) 1.984 1.535 (54) 1.481 

 Αναλογία της µη ελεγχουσας  
 συµµετοχής στην ίδρυση εταιρείας - - - - - 34 34 

 ∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα - - - (696) (696) - (696) 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης 31.12.2017 3.795 (63) 2.465 8.873 15.071 41 15.112 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Έµµεση µέθοδος (Ποσά σε 000 Ευρώ ) 1.1-

31.12.2017 
1.1-
31.12.2016 

1.1-
31.12.2017 

1.1-
31.12.2016 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων 1.461 862 1.704 1.405 

Κέρδος / Ζηµία προ φόρων (∆ιακοπείσες δραστηριότητες) - 181 - - 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 258 206 181 174 

Αποµείωση / Αναπροσαρµογή  ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 20 (56) (9) 28 

Προβλέψεις (54) (197) (18) (195) 
Συναλλαγµατικές διαφορές (14) (6) - - 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (21) (8) (405) (54) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 192 189 172 182 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (531) (317) (451) (352) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 137 (2.251) 138 (1.525) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 126 816 62 199 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (193) (191) (174) (184) 

Καταβεβληµένοι φόροι (250) 571 (191) 564 

Λειτουργικές  ροές από ∆ιακοπείσες δραστηριότητες - (305) - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.131 (504) 1.009 243 
Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - - (266) (134) 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  περιουσιακών στοιχείων (534) (233) (55) (130) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων                                                                11 6 3 1 

Τόκοι  Εισπραχθέντες                                                                                                         11 2 8 2 

Mερίσµατα  Εισπραχθέντα       - - 395 938 
Επενδυτικές  ροές από ∆ιακοπείσες δραστηριότητες - - - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (512) (225) 85 677 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 34 66 - - 

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου - 841 - - 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.227 254 1.954 254 

Εξοφλήσεις δανείων (1.854) (1.157) (1.854) (1.157) 

Mερίσµατα Πληρωθέντα (591) 589 (591) (1) 

Χρηµατοδοτικές ροές από ∆ιακοπείσες δραστηριότητες - (1.445) - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (184) (852) (491) (903) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσης  (α) + (β) + (γ) 434 (1.580) 603 17 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης  1.730 3.310 861 844 

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών - - - - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης  2.164 1.730 1.464 861 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  

 Της  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017 

66 

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 Εταιρεία είναι µια 

επιχείρηση που ιδρύθηκε βάσει των νόµων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και οι µετοχές της είναι εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 (ΦΕΚ 4006/11.08.1992) και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε 

Αρ.ΜΑΕ 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  στο 

ΓΕΜΗ, στις 16 Ιανουαρίου 2013 και η Εταιρεία έλαβε αριθµό ΓΕΜΗ : 835301000.  

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

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

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

Επαγγελµατικών Χώρων» µε έδρα τον ∆ήµο Μεταµόρφωσης Αττικής δραστηριοποιείται στο χώρο των 

παντός είδους και τύπου εξοπλισµών 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 εταιρεία «Βeta Contract Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Αποθήκευσης και ∆ιανοµής 

Εµπορευµάτων» µε έδρα τον ∆ήµο Μεταµόρφωσης Αττικής, 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 και  τυποποίησης εµπορευµάτων.  

Η θυγατρική εταιρεία «Beta Wood Aνώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία» µε έδρα τον ∆ήµο 

Μεταµόρφωσης Αττικής, δραστηριοποιείται στην  παραγωγή, επεξεργασία µε κάθε µέσο και τεχνική, 

µεταποίηση, επισκευή, µετασκευή ή/και συντήρηση πάσης φύσεως επίπλων, ραφιών, εξαρτηµάτων και 

άλλων εν γένει συναφών ειδών και προϊόντων καθώς και στην εµπορία και διάθεση, χονδρικώς ή/και 

λιανικώς οιωνδήποτε επίπλων, ειδών, εξαρτηµάτων και προϊόντων, µεταλλικών ή/και ξυλουργικών ή/και 
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άλλων, επαγγελµατικής ή/και οικιακής επίπλωσης, διακόσµησης και γενικά εξοπλισµού. H εν λόγω εταιρεία 

ξεκίνησε την παραγωγική της λειτουργία τον Φεβρουάριο 2017. 

Η θυγατρική 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. 

Η θυγατρική εταιρεία «Revos Management SRL» µε έδρα το Βουκουρέστι - Ρουµανίας, οι εργασίες 

εκκαθάρισης της οποίας ολοκληρώθηκαν στις αρχές Απριλίου 2017, είχε ως 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 ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την 

συνεδρίασή του της 27ης Απριλίου 2018. 

Β. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις 

έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής ∆ΠΧΑ) του 

Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής Σ∆ΛΠ) και τις  ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών 

των ∆ΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί :  

� βάση το ιστορικό κόστος, µε εξαίρεση τα γήπεδα και κτίρια που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους   

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

αυτοτέλειας των χρήσεων 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και την 

υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της ∆ιοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόµενες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  

Η ∆ιοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιµήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες βασίζονται στην 

υπάρχουσα εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιµήσεις και οι 

παραδοχές αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άµεσα διαθέσιµες από άλλες πηγές. Τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή 

συνθήκες.  

Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τοµείς όπου οι 

υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις, αναφέρονται στην Σηµείωση ∆: 

Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης.  

Τα ποσά των Οικονοµικών Καταστάσεων απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται 

διαφορετικά. Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε 

χιλιάδες. ∆ιαφορές που τυχόν παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των 

αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  

Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εποχικότητα στον Κύκλο δραστηριότητας τους. 
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Γ. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Οικονοµικών  Καταστάσεων της 

31.12.2017 είναι ίδιες µε αυτές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2016, εκτός από την υιοθέτηση των 

νέων Προτύπων και ∆ιερµηνειών, η εφαρµογή των οποίων έγινε  υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2017 και ειδικότερα:  

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση από 

την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

∆ΛΠ 7 (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”  

Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.  

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 

πραγµατοποιηθείσες ζηµιές”  

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιµετρώνται στην 

εύλογη αξία.  

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»:  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του 

∆ΠΧΑ 12 έχει εφαρµογή σε συµµετοχή σε οντότητες που έχει κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενη προς 

πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

Συγκεκριµένα νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες έχουν τεθεί σε ισχύ για µεταγενέστερες 

περιόδους και δεν έχουν εφαρµοστεί κατά την κατάρτιση αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ο 

Όµιλος ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις χρηµατοοικονοµικές του 

καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7 

«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» (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 επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών 

ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται 

σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία νέα προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε 

αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39.  
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Με βάση την τρέχουσα εκτίµηση της ∆ιοίκησης, το ∆ΠΧΑ 9 κατά την πρώτη εφαρµογή του καθώς και στις 

µεταγενέστερες περιόδους, δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»  Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 

«Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και 

συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου του 

2015 είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018.  

Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και 

ΜΕ∆ 31.  

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που προκύπτουν 

από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα 

µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών . Οι απαιτήσεις 

του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την 

πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από 

συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, 

συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις 

απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης 

µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Το ∆ΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στις 22 Σεπτεµβρίου 2016.  

Το νέο πρότυπο δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2019): Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που 

παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο 

µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό 

από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. 

Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης.  

∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση και 
επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών” : 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε 

τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά ή σε παροχή που 

διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 

µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ 

ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα 
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ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση 

εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»  (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον 

αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό 

χειρισµό σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά σε 

παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγει µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές 

του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί 

εξ’ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά 

ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές 

που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε..  

∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι προκειµένου να 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει 

πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειµένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στη χρήση του 

ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισµό και η αλλαγή στη χρήση να 

µπορεί να τεκµηριωθεί. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε..  

 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019): H τροποποίηση 

διευκρινίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να λογιστικοποιούν τις µακροπρόθεσµες συµµετοχές τους σε µία συγγενή 

εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης – µε βάση το ∆.Π.Χ.Α. 9. 

Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε..  

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε το 

πώς προσδιορίζεται η ηµεροµηνία της συναλλαγής όταν εφαρµόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές 

σε ξένο νόµισµα, ∆ΛΠ 21. Η διερµηνεία έχει εφαρµογή όταν µια οντότητα είτε καταβάλλει, είτε εισπράττει 

προκαταβολικά τίµηµα για συµβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόµη από την Ε.Ε..  

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος» 

εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019): Η διερµηνεία 

παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου 

εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε την φορολογική αντιµετώπιση κάποιων στοιχείων. Το 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 23 έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήµατος όταν 

υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της φορολογικής 
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βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζηµιές και τους 

φορολογικούς συντελεστές. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε..  

 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός» (εφαρµόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019): H τροποποίηση καθορίζει 

τον τρόπο µε τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαµβάνουν 

χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόµη από την Ε.Ε..  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 - 2016)  
Η τροποποίηση που παρατίθεται παρακάτω περιγράφει τις βασικές αλλαγές σε ένα ∆ΛΠ.  
 
∆ΛΠ 28 «Συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι 
οργανισµοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα αµοιβαία κεφάλαια, και οντότητες µε παρόµοιες 
δραστηριότητες εφαρµόζουν την επιλογή να επιµετρούν τις συµµετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή 
κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.  
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2015 (Κύκλος 2015 – 2017)  
 
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαµβάνουν αλλαγές σε συγκεκριµένα ∆ΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε..  

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»(εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2019): Η τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα επαναµετρά το ποσοστό που 

κατείχε προηγουµένως σε µία από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της 

επιχείρησης αυτής.  

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού συµφωνίες» (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2019): Η τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα δεν επαναµετρά το ποσοστό που 

κατείχε προηγουµένως σε µία από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην 

επιχείρηση αυτή.  

∆ΛΠ 12 «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2019): H τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο 

φόρο εισοδήµατος από πληρωµές µερισµάτων µε τον ίδιο τρόπο.  

 

∆ΛΠ 23 «Κόστος δανεισµού» (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

1 Ιανουαρίου 2019): H τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα χειρίζεται ως µέρος του γενικού δανεισµού 

οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό 

είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.  

Βασικές Λογιστικές Αρχές  

Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

α) Θυγατρικές Εταιρείες 

Oι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και 

των θυγατρικών εταιρειών της. Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τον 
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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 συµµετοχήςΤο 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.  

∆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 Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις της σε θυγατρικές εταιρείες στο κόστος κτήσης µείον την αποµείωση.  

Πώληση θυγατρικών  

Όταν ο Όµιλος διαθέτει ή παύει να έχει τον έλεγχο στη θυγατρική, αυτή επιµετράται στη εύλογη αξία της κατά 

την ηµεροµηνία διάθεσής της ή όταν ο έλεγχος αυτής χάνεται, µε την αλλαγή στη λογιστική αξία να 

αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία. Η εύλογη αξία είναι η αρχική λογιστική αξία για σκοπούς µελλοντικής 

αναγνώρισης του εναποµείναντος ως συγγενού ή ως χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. 

Επιπλέον, τα ποσά που είχαν προηγουµένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα σε σχέση µε τηv εν 

λόγω θυγατρική µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. 

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.  
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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 Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις της σε συγγενείς εταιρείες 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 καθως και ο τοµέας της παραγωγής και εµπορίας επίπλων λόγω 

της δραστηριότητας της θυγατρικής «BΕΤΑ WΟΟD A.E.B.E» 

Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τοµείς είναι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται για την 

σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Η αποδοτικότητα των τοµέων επιµετράται 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»).  

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες 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 την πώληση.  
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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 επιρριπτέες 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 

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 
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Επενδύσεις σε ακίνητα 

Ακίνητα τα οποία διακρατούνται για µακροχρόνιες αποδόσεις ενοικίων ή για ανατίµηση κεφαλαίου ή και τα 

δύο και δεν χρησιµοποιούνται από καµία θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις 

σε ακίνητα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν ιδιόκτητα οικόπεδα, ιδιόκτητα κτίρια και κτίρια από 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις, καθώς και ακίνητα υπό κατασκευή τα οποία αναπτύσσονται για µελλοντική 

χρήση ως επενδυτικά ακίνητα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, 

συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών άµεσων εξόδων κτήσης και του κόστους δανεισµού. Το κόστος 

δανεισµού, που προκύπτει για σκοπούς απόκτησης, κατασκευής ή παράγωγης ενός ακινήτου επένδυσης, 

κεφαλαιοποιείται στο κόστος της επένδυσης. Το κόστος δανεισµού κεφαλαιοποιείται όσο διαρκεί η απόκτηση 

ή η κατασκευή και παύει όταν το πάγιο ολοκληρωθεί ή σταµατήσει η κατασκευή του. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται σε «εύλογη αξία». Η «εύλογη αξία» 

βασίζεται σε τιµές που ισχύουν σε µία ενεργή αγορά, αναµορφωµένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, λόγω 

διαφορών στη φύση, την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου. Εάν αυτές οι 

πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες, τότε η Εταιρεία εφαρµόζει εναλλακτικές µεθόδους αποτίµησης, όπως 

πρόσφατες τιµές σε λιγότερο ενεργές αγορές ή προεξόφληση ταµειακών ροών. Αυτές οι εκτιµήσεις 

επανεξετάζονται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές σύµφωνα µε τις οδηγίες που 

εκδίδονται από την Επιτροπή ∆ιεθνών Προτύπων Αποτίµησης (International Valuation Standards 

Committee). Η µέθοδος της εύλογης αξίας στα υπό κατασκευή ακίνητα εφαρµόζεται µονάχα όταν αυτή 

µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. Οι επενδύσεις σε ακίνητα που αξιοποιούνται περαιτέρω για 

συνεχιζόµενη χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα ή για τα οποία η αγορά έχει εξελιχθεί σε λιγότερο ενεργή, 

συνεχίζουν να αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζει, µεταξύ 

άλλων, έσοδα από ενοίκια υφιστάµενων µισθώσεων και παραδοχές σχετικά µε τα έσοδα από ενοίκια από 

µελλοντικές µισθώσεις, υπό το φως των τρεχουσών συνθηκών που ισχύουν στην αγορά. Η εύλογη αξία 

επίσης αντικατοπτρίζει, σε παρόµοια βάση, οποιαδήποτε ταµειακή εκροή (συµπεριλαµβανοµένων 

πληρωµών ενοικίων και άλλων εκροών) που θα ήταν αναµενόµενη, από κάθε ακίνητο. Ορισµένες από αυτές 

τις εκροές αναγνωρίζονται ως υποχρέωση, ενώ άλλες, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένων πληρωµών 

ενοικίων, δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία του ακινήτου µόνο όταν είναι πιθανόν ότι 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που σχετίζονται µε το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και ότι τα 

σχετικά κόστη µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα έξοδα επισκευών και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα 

αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Μεταβολές στις «εύλογες αξίες» 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παύουν να αναγνωρίζονται όταν 

πωλούνται ή όταν παύει οριστικά η χρήση ενός επενδυτικού ακινήτου και δεν αναµένεται οικονοµικό όφελος 

από την πώληση του. Εάν µια επένδυση σε ακίνητο µεταβληθεί σε ιδιοχρησιµοποιούµενο πάγιο, τότε 

αναταξινοµείται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις και η «εύλογη αξία» του κατά την ηµεροµηνία της 

αναταξινόµησης ορίζεται ως το κόστος κτήσης του, για λογιστικούς σκοπούς.  

Εάν ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο αναταξινοµηθεί από ενσώµατες ακινητοποιήσεις σε επένδυση σε 

ακίνητα, λόγω αλλαγής στη χρήση του, όποια διαφορά προκύψει µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

«εύλογης αξίας» κατά την ηµεροµηνία της µεταφοράς του, αναγνωρίζεται στα Ίδια Κεφάλαια ως 

αναπροσαρµογή της αξίας ενσώµατων ακινητοποιήσεων, βάσει του ∆.Λ.Π. 16. Ωστόσο, εάν το κέρδος από 
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αποτίµηση σε εύλογη αξία αντιστρέφει προγενέστερες ζηµιές αποµείωσης, τότε το κέρδος αυτό 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης στο βαθµό που αντιλογίζει µια προγενέστερη ζηµία αποµείωσης. 

Τυχόν υπόλοιπο κέρδους αναγνωρίζεται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα αυξάνοντας το αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής παγίων στα Ίδια Κεφάλαια. Όταν η χρήση ενός επενδυτικού ακίνητου υπόκειται σε αλλαγή, 

µε ένδειξη για πώληση χωρίς επαναξιοποίηση, το ακίνητο ταξινοµείται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία, ως διαθέσιµο προς πώληση εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του ∆ΠΧΑ 5. Το κόστος του ακινήτου 

για τον µετέπειτα λογιστικό χειρισµό είναι η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της µεταφοράς.  

∆ιακοπείσες δραστηριότητες 

∆ιακοπείσα δραστηριότητα είναι ένα συστατικό µέρος µιας επιχειρηµατικής οντότητας, το οποίο είτε έχει 

πωληθεί, είτε έχει χαρακτηρισθεί ως κατεχόµενο προς πώληση και αντιπροσωπεύει:  

- µία κύρια επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου ή  

- σύνολο δραστηριοτήτων σε µία γεωγραφική περιοχή λειτουργίας ή  

- µία θυγατρική η οποία αποκτήθηκε µε σκοπό τη µεταπώλησή της.  

Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων των διακοπεισών δραστηριοτήτων εµφανίζονται διακριτά (σε µία 

ξεχωριστή γραµµή) από τα υπόλοιπα στοιχεία του ισολογισµού, δίχως να συµψηφίζονται µεταξύ τους. Τυχόν 

αποτελέσµατα που αφορούν τις διακοπείσες δραστη-ριότητες, τα οποία έχουν καταχωρηθεί απευθείας στην 

καθα-ρή θέση, εµφανίζονται επίσης διακριτά (ως ξεχωριστή γραµµή εντός της καθαρής θέσεως). Τα κέρδη ή 

οι ζηµίες µετά από φόρο που προέρχονται από τις διακοπείσες δραστηριότητες, εµφανίζονται σε ξεχωριστή 

γραµµή της κατάστασης αποτελεσµάτων, µετά τα καθαρά κέρδη από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες της 

επιχείρησης. Οι οικονοµικές καταστάσεις των συγκριτικών περιόδων αναµορφώνονται µόνο σε ότι αφορά τις 

καταστάσεις αποτε-λεσµάτων και ταµειακών ροών. 

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. 
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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. 
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Επενδύσεις 

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. 
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(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

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 
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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. 

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.  



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  

 Της  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017 

81 

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.  

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 που θα καταβληθούν µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές αυτές περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, 

επιβαλλόµενες από το Ν.2112/20). Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών 

αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Η υποχρέωση από το πρόγραµµα καθορισµένων 

παροχών υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης 

πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν 

από τις εµπειρικές προσαρµογές στις οικονοµικές και δηµογραφικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στην καθαρή 

θέση, κατά τη χρήση στην οποία προκύπτουν. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα 

αποτελέσµατα. 

Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα 

Το προσωπικό του Οµίλου καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον 

ιδιωτικό τοµέα (ΕΦΚΑ - 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 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. 
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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 

Μίσθωση η οποία µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την 

κυριότητα ενός παγίου λογίζεται από το µισθωτή ως χρηµατοδοτική µίσθωση και λογίζεται ως απόκτηση 

παγίου και ανάληψη υποχρέωσης, ενώ από τον εκµισθωτή ως πώληση και/ή παροχή χρηµατοδότησης.  

Λογιστική µίσθωσης από το µισθωτή  

Τα καταβαλλόµενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηµατοοικονοµικά έξοδα (τόκοι) που καταχωρούνται απευθείας 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων και σε µείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Οι χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις εµφανίζονται στο χαµηλότερο ποσό, µεταξύ της εύλογης αξίας τους και της παρούσας αξίας των 

ελάχιστων πληρωµών µισθωµάτων, κατά την έναρξη της µίσθωσης, µειωµένες µε τις σωρευµένες 

αποσβέσεις ή τις ζηµίες αποµείωσης τους. Αν η µίσθωση δε µεταφέρει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και 

τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου, τότε θεωρείται λειτουργική και ο µισθωτής 

καταχωρεί τα ενοίκια ως έξοδα µε βάση τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της µίσθωσης.  

Λογιστική µίσθωσης από τον εκµισθωτή  

Όταν τα περιουσιακά στοιχεία µισθώνονται κάτω από λειτουργική µίσθωση, το περιουσιακό στοιχείο 

περιλαµβάνεται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης βάσει της φύσης του περιουσιακού στοιχείου. Το 

έσοδο από το µίσθωµα αναγνωρίζεται κατά τους όρους της µίσθωσης µε τη σταθερή µέθοδο. 

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.  
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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 

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 20,52% επί του κύκλου εργασιών και η ∆ιοίκηση 

εκτιµά ότι ο συγκεκριµένος κίνδυνος είναι σε κάθε περίπτωση ελεγχόµενος. 
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(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, έκαστος των 

οποίων υπερβαίνει ποσοστό 10% του κύκλου εργασιών, 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 κατά την παρούσα χρονική στιγµή εξακολούθησης της 

οικονοµικής κρίσης και διατήρησης των επιβληθέντων κεφαλαιακών ελέγχων, µολονότι το σχετικό πλαίσιο 

διαρκώς βελτιώνεται προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των αρχικών περιορισµών, παρακολουθούνται 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα και επανακαθορίζονται.  

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, καθόσον η Εταιρεία έχει ικανά ταµειακά διαθέσιµα, 

ενώ έχει εξασφαλίσει επαρκή πιστωτικά όρια από τις συνεργαζόµενες µε αυτήν τράπεζες, προκειµένου να 

αντιµετωπίσει οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων, περίπτωση πάντως η οποία δεν έχει 

συντρέξει µέχρι σήµερα, παρά τις εξαιρετικά δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που έχει βιώσει η εγχώρια 

οικονοµία.  

(δ) Κίνδυνος επιτοκίων  

Ο κίνδυνος του επιτοκίου απορρέει  από την σχέση µεταξύ του κόστους δανεισµού και  τυχόν επιπτώσεων 

στα κέρδη και στις ταµειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι µεταβολές των επιτοκίων. Επιδίωξη του 

Οµίλου είναι η επίτευξη της βέλτιστης σχέσης µεταξύ του κόστους δανεισµού και τυχόν επιπτώσεων στα 

κέρδη και τις ταµειακές ροές από τυχόν µεταβολές των επιτοκίων. Ο Όµιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται 

το δανεισµό και γενικά την οικονοµική του στρατηγική προβαίνοντας στη συνδυασµένη χρήση 

βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού.  

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

κυµαινόµενων επιτοκίων 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 5 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και 

για την Εταιρεία.  

� Αύξηση επιτοκίων κατά 1 % : 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα επιβαρυνθούν κατά 9 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και 

για την Εταιρεία. 

� Μείωση  επιτοκίων κατά 0,5 % : 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα αυξηθούν κατά 5 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και για 

την Εταιρεία. 
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� Μείωση  επιτοκίων κατά 1 % : 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια θα αυξηθούν κατά 9 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο και για 

την Εταιρεία. 

(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, ενώ παράλληλα φροντίζει, όπου είναι 

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

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

Οµίλου. 

(ζ) Κίνδυνοι από Μακροοικονοµικές Συνθήκες στην Ελλάδα – Περιορισµοί στην ∆ιακίνηση 
Κεφαλαίων 

Το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα εµφανίζει συνεχή σηµάδια 

σταθεροποίησης, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς 

επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Με 

την επιφύλαξη ότι οι συµφωνηµένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράµµατος διάσωσης θα 

εφαρµοστούν και οι έλεγχοι κεφαλαίων θα χαλαρώσουν περαιτέρω και βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα θα 

εξαλειφθούν, δεν αναµένεται σηµαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες του Οµίλου στην Ελλάδα. 

Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα παραµένει σε κλίµα αστάθειας, κυρίως λόγω των δυσκολιών που 

προκύπτουν από τους κεφαλαιακούς περιορισµούς και την αδυναµία χρηµατοδότησης από τα Πιστωτικά 

Ιδρύµατα µε ανάλογο κόστος που απολαµβάνουν οι επιχειρήσεις στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.  

Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του µέσω τραπεζικού δανεισµού η Εταιρεία και ο 

Όµιλος δεν αντιµετωπίζουν κανένα σχετικό περιορισµό, καθώς, στην πράξη, δύναται να προβαίνει 

απρόσκοπτα σε συνεχείς κινήσεις για άντληση βραχυπρόθεσµου κεφαλαίου κίνησης και µακροπρόθεσµου 

δανεισµού, ενώ παράλληλα διαθέτει ευρύτατη άµεση ρευστότητα που του επιτρέπει να διαπραγµατεύεται µε 

βελτιούµενους όρους χρηµατοδότησης. 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου συνεχώς αξιολογεί τα νέα δεδοµένα και τις πιθανές µελλοντικές τους επιπτώσεις στις 

δραστηριότητές του έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα ενεργώντας όπως απαιτείται 

προκειµένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της. 

∆. Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης  

H σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί την χρήση ορισµένων σηµαντικών 

λογιστικών εκτιµήσεων.  Επίσης απαιτεί την άσκηση κρίσης από την ∆ιοίκηση για την διαδικασία εφαρµογής 

των λογιστικών αρχών. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι 

τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις. 

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. 
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Οι βασικές λογιστικές εκτιµήσεις που γίνονται από την ∆ιοίκηση προκειµένου να εφαρµοστούν οι λογιστικές 

πολιτικές  περιλαµβάνουν τα εξής : 

α) Εύλογες αξίες των ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων στοιχείων, τις ωφέλιµες ζωές αυτών και τις 

υπολειµµατικές αξίες τους.  

β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 

γ) Πρόβλεψη επισφαλών και ένδικων απαιτήσεων 

δ) Πρόβλεψη ενδεχόµενων υποχρεώσεων. 

ε) Ωφέλιµη ζωή των µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, 

ζ) Έλεγχο αποµείωσης των ενσώµατων παγίων 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις 

φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος της εκάστοτε χρήσης και πρόβλεψη για τους 

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

φορολογικά χρήσεις. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά 

ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά εκτιµάται ότι τυχόν απόκλιση δεν θα 

έχει ουσιώδη επίδραση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας και του Οµίλου.  
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1.  Λειτουργικοί τοµείς 
Λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου είναι στρατηγικές µονάδες οι οποίες παρακολουθούνται και διοικούνται ξεχωριστά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Εταιρεία και 
οι θυγατρικές της «Organizer Stores ΑΕΕ», «Voyatzoglou Systems Romania SRL» δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην Ρουµανία µε το ίδιο αντικείµενο 
εργασιών, ενώ για την θυγατρική εταιρεία «Βeta Contract Α.Ε.» τα αποτελέσµατα της, το σύνολο των στοιχείων του Ενεργητικού και ο Κύκλος Εργασιών της 
είναι επουσιώδη σε σχέση µε τον Όµιλο. Η θυγατρική εταιρεία «BΕΤΑ WΟΟD A.E.B.E» δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε αντικείµενο την παραγωγή και την 
εµπορία επίπλων και άλλων συναφών ειδών και προϊόντων. Στους λειτουργικούς τοµείς της Ελλάδας εκτός από τον Τοµέα της Εµπορικής ∆ραστηριότητας  
περιλαµβάνεται και ο Τοµέας της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µετά την έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήµατος ισχύος 
996,48 KW στα Οινόφυτα Βοιωτίας καθώς και η Κατασκευή (παραγωγή)  επίπλων από την θυγατρική εταιρεία «BΕΤΑ WΟΟD A.E.B.E.». 
 

 
 

31.12.2017 ΕΛΛΑ∆Α ΡΟΥΜΑΝΙΑ   

 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

EΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΗΤΑ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ EΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΗΤΑ 

∆ΙΑΚ/ΣΕΣ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Κύκλος Εργασιών  15.785 353 890 17.028 4.476 - 21.504 

Μείον: Κόστος 
πωλήσεων 

(10.250) - (857) (11.107) (3.080) - (14.187) 

Μικτά Αποτελέσµατα 
Εκµετάλλευσης 5.535 353 34 5.921 1.396 

- 
7.317 

Λοιπά έσοδα 
εκµεταλλεύσεως 55 - 17 71 47 

- 
118 

Έξοδα ∆ιοικητικής 
Λειτουργίας  (872) - (141) (1.013) (194) 

- 
(1.207) 

Έξοδα Λειτουργίας 
∆ιαθέσεως  (3.508) (84) (168) (3.761) (806) 

- 
(4.566) 

Μερικά Αποτελέσµατα 
Εκµετάλλευσης 1.209 269 (259) 1.219 443 

- 
1.661 

Καθαρά έσοδα/έξοδα 
χρηµατοοικονοµικής 
λειτουργίας (185) - (12) (197) (4) 

- 

(201) 

Κέρδη (Ζηµιές) προ 
φόρων 1.024 269 (271) 1.022 439 

- 
1.461 

Φόρος εισοδήµατος 59 - - 59 (67) - (8) 

Καθαρά Κέρδη 
(ζηµιές) µετά φόρων 1.082 269 (271) 1.080 372 

- 
1.452 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας       54 

Καθαρό αποτέλεσµα 
Οµίλου   

 
  

 1.507 
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31.12.2016 ΕΛΛΑ∆Α ΡΟΥΜΑΝΙΑ  

 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

EΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΗΤΑ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

EΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΗΤΑ 

∆ΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 14.969 347 15.316 4.285 - 19.600 

Μείον: Κόστος πωλήσεων (9.991) - (9.991) (2.996) - (12.987) 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης 4.978 347 5.325 1.289 - 6.613 

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 54 - 54 115 32 202 

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας  (1.240) - (1.240) (164) (213) (1.617) 

Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως  (3.332) (88) (3.420) (785) - (4.205) 

Μερικά Αποτελέσµατα 
Εκµετάλλευσης 461 259 720 455 (181) 994 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα - - - - - - 

Καθαρά έσοδα/έξοδα 
χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας (128) - (128) (3) (1) (132) 

Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων 333 259 592 452 (181) 862 

Φόρος εισοδήµατος (56) - (56) (56) (6) (119) 

Καθαρά Κέρδη (ζηµιές) µετά φόρων 277 259 536 395 (188) 743 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές      6 

Καθαρό αποτέλεσµα Οµίλου      750 
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        Τα σύνολα  Ενεργητικού και Παθητικού του τοµέα έχουν ως εξής :      

 

ΟΜΙΛΟΣ 

31.12.2017 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

ΕΛΛΑ∆Α  
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 
EΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΠΙΠΛΩΝ 

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού  4.870 973 463 89 - 6.395 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 12.751 146 556 2.293 (422) 15.323 

Συµµετοχές 789 - - - (789) - 

Σύνολο Υποχρεώσεων (5.333) - (813) (882) 422 (6.606) 

Καθαρό σύνολο ενεργητικού (Ι.Κ.) 13.077 1.119 206 1.500 (789) 15.112 

ΟΜΙΛΟΣ 

31.12.2016 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
ΕΛΛΑ∆Α 

 
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΠΟΣΑ 

EΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού  4.973 1.018 5.991 73 - 6.064 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 12.062 230 12.292 2.533 (124) 14.701 

Συµµετοχές 523 - 523 - (523) - 

Σύνολο Υποχρεώσεων (5.550) - (5.550) (1.045) 124 (6.472) 

Καθαρό σύνολο ενεργητικού (Ι.Κ.) 12.007 1.248 13.255 1.560 (523) 14.293 
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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) 2017 2016 2017 2016 

Έξοδα Μισθοδοσίας 2.392 2.102 1.763 1.653 

Εργοδοτικές εισφορές 589 515 439 410 

Λοιπές Παροχές 128 82 96 70 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού  52 28 51 27 

Μισθοί στην Παροχή Υπηρεσίας  423 91 49 64 

Σύνολο 3.585 2.818 2.398 2.223 

Το µόνιµο απασχολούµενο προσωπικό την 31.12.2017 ήταν για την Εταιρεία 89 άτοµα και για τον Όµιλο 143 

άτοµα έναντι της προηγούµενης χρήσης 31.12.2016 στην οποία ήταν για την Εταιρεία 88 άτοµα και για τον 

Όµιλο 118 άτοµα. 

 

3. Πωλήσεις – Λοιπά Έσοδα 
 
Οι πωλήσεις  αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2017 2016 2017 2016 

Έσοδα από Πωλήσεις 
Εµπορευµάτων  19.858 18.343 15.224 14.352 

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών 1.646 1.258 962 467 

Σύνολο 21.504 19.600 16.186 14.819 

 
Τα Λοιπά Έσοδα αναλύονται ως κάτωθι : 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2017 2016 2017 2016 

Ενοίκια Ακινήτων  - 2 4 6 

Λοιπά Έσοδα 118 200 68 50 

Σύνολο 118 202 72 56 

 
 
 
 



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  

 Της  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017 

92 

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- 31.12.2017 1.1- 31.12.2016 1.1- 31.12.2017 1.1- 31.12.2016 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.110 2.700 2.298 2.133 

Αµοιβές Τρίτων 487 694 367 611 

Λοιπές Παροχές Τρίτων 212 161 130 130 

Λειτουργικές µισθώσεις  566 538 407 395 

Ασφάλιστρα 86 81 74 75 

Επισκευές & Συντηρήσεις 132 91 108 72 

Φόροι - Τέλη 128 144 112 124 

Έξοδα προβολής & διαφήµισης 178 178 158 154 

Έξοδα ταξιδίων 109 111 92 101 

Συνδροµές 9 9 7 8 

∆ωρεές – επιχορηγήσεις 6 2 6 2 

Γραφική ύλη 55 49 18 18 

∆ιάφορα έξοδα 156 545 82 211 

Έξοδα µεταφορών 288 235 247 222 

Έξοδα δηµοσιεύσεων 2 2 1 2 

Αποσβέσεις 234 206 181 174 

Προβλέψεις 18 76 20 59 

Σύνολο 5.774 5.822 4.309 4.490 
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5. Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα (Έξοδα) 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

6. Φόροι 

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα ορίστηκε στο 29% για το 2015 και 

έπειτα. Τα µερίσµατα που διανέµονται σε εταιρείες εντός του ίδιου Οµίλου, από τον Ιανουάριο του 2014 και 

µετά, εξαιρούνται τόσο από το φόρο εισοδήµατος όσο και από τον παρακρατούµενο φόρο, µε την 

προϋπόθεση µεταξύ άλλων, ότι η µητρική εταιρεία συµµετέχει στην εταιρεία που διανέµει το µέρισµα µε 

ελάχιστο ποσοστό 10% για τουλάχιστον δύο συνεχόµενα έτη. 

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές 

αρχές και τα διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ή 

οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές 

αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία 

εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.  

Από την οικονοµική χρήση 2011 και µετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης 

έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης (όπως περιγράφεται παρακάτω). Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό 

που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το συµψηφισµό 

φορολογητέων κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία 

πραγµατοποιήθηκαν.  

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 1.1- 31.12.2017 1.1- 31.12.2016 1.1- 31.12.2017 1.1- 31.12.2016 
Τόκοι τραπεζικών µακροπροθέσµων 
υποχρεώσεων 76 87 76 87 

Τόκοι τραπεζικών βραχυπροθέσµων 
υποχρεώσεων 64 61 60 61 

Aποµείωση από επενδυτικά ακίνητα - - - 28 

Aποµείωση  αξίας κτήσης θυγατρικής  
Οrganizer Stores A.E.Ε - - - 47 

Προµήθειες Εγγυητικών επιστολών 1 - 1 - 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 48 43 36 34 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων 189 190 172 257 

     
Πιστωτικοί Τόκοι τραπεζών 4 2 7 2 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 4 1 1 1 

Κέρδη στην εύλογη αξία ∆.Π.X.Α. 40 (20) 56 9 - 

Έσοδα από µερίσµατα θυγατρικών  - - 395 938 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
εσόδων (12) 59 412 940 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
(έξοδα) (201) (132) 240 684 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο 

προκαταβολή φόρου εισοδήµατος υπολογιζόµενη 100% επί του φόρου εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης η 

οποία συµψηφίζεται µε τον πληρωτέο φόρο εισοδήµατος της επόµενης χρήσης. Τυχόν υπερβάλλον ποσό 

προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία µετά από φορολογικό έλεγχο. 

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

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

Επωνυµία Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις 

Βογιατζόγλου Systems AE 2012 - 20171 

Βeta Contract Α.Ε. 2012 - 20171 

Organizer Stores Α.Ε.Ε. 2012 - 20171 

Voyatzoglou Systems Romania SRL                                    2004 - 2017 

Beta Wood Α.Ε.Β.Ε 2016 – 20172 

Ο Όµιλος 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. 

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης  

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 

που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις αρχικώς υποχρεωτικώς και πλεόν δυνητικώς λαµβάνουν 

«Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και στο άρθρο 65Α 

του Ν.4174/2013 όπως ισχύει, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο 

Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης 

του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση 

Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει 

ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών.  

(1) Οι Εταιρείες του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems µε έδρα στην Ελλάδα, για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 

έχουν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών µε βάση τις διατάξεις 

του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/ 1994 και για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016 και 2017 µε βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 65 α Ν.4174/2013.  

Έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016. 

Για τη χρήση 2017 ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη 

και δεν αναµένεται κατά την ολοκλήρωσή του να προκύψουν διαφορές µε ουσιώδη διαφοροποίηση στις 

φορολογικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  

Την 31.12.2017 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31.12.2011 βάση των διατάξεων της παρ.1 άρθρου 36 

Ν.4174/2013 όπως κοινοποιήθηκε µε την ΠΟΛ.1208/2017. Η περαίωση των χρήσεων 2014 και 2015 

πραγµατοποιείται βάσει της ΠΟΛ.1124/2015. 
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Επισηµαίνεται  ότι σύµφωνα µε πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής ως άνω νοµοθεσίας, ο έλεγχος και η 

έκδοση των ετησίων φορολογικών πιστοποιητικών (όπως αναλύεται ανωτέρω), ισχύει για τις χρήσεις 2016 

και εφεξής, σε προαιρετική βάση. 

Για την χρήση 2016 ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας και των Ελληνικών 

θυγατρικών της, που διενεργήθηκε από τους Νόµιµους Ελεγκτές σύµφωνα µε το άρθρο 65Α του 

Ν.4174/2013, όπως ισχύει, και εκδόθηκαν αντίστοιχα Φορολογικά Πιστοποιητικά µε Συµπέρασµα χωρίς 

επιφύλαξη στις 20 Σεπτεµβρίου 2017. 

(2) Η θυγατρική «Beta Wood A.E.B.E» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2016 και για την χρήση 

2017 θα λάβει Φορολογικό Πιστοποιητικό βάση των  διατάξεων του άρθρου 65 α Ν.4174/2013. 

Οι φόροι  που απεικονίζονται στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως κάτωθι : 

 ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος:   

Φόρος Εισοδήµατος Χρήσεως 60 63 

Πλέον:   

Πρόβλεψη φορολογίας για φορολογικές διαφορές 
προηγ.χρήσεων 5 2 

Αντιστροφή πρόβλεψης φορολογίας για φορολογ.διαφορές 
προηγ.χρήσεων (160) - 

Αναβαλλόµενοι Φόροι Εισοδήµατος 104 55 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  8 119 

 
 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος:   

Φόρος Εισοδήµατος Χρήσεως - - 

Πλέον:   

Αντιστροφή πρόβλεψης φορολογίας για φορολογ.διαφορές 
προηγ.χρήσεων (160) - 

Αναβαλλόµενοι Φόροι Εισοδήµατος 99 32 

Προσαρµογή φορολογικού συντελεστή - - 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (61) 32 
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(Ποσά σε 000 Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λοιποί Φόροι Πληρωτέοι    31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Φ.Π.Α 289 419 185 319 

Φόροι – Τέλη Αµοιβών Προσωπικού 69 76 52 71 

Φόροι – Τέλη Αµοιβών Τρίτων 13 13 9 10 

Φόρος Εισοδήµατος 29 41 - - 

Λοιποί Φόροι – Τέλη 13 16 6 4 

Φόροι Τέλη Προηγ. Χρήσεων - 257 - 257 

Πρόβλεψη Φόρων Ανέλεγκτων χρήσεων 50 206 - 160 

Σύνολο φόρων που απεικονίζεται 
στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

464 1.027 252 820 

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 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 592 675 566 642 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (171) (131) (171) (131) 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην 
Κατάσταση Xρηµατοοικονοµικής Θέσης 
 

421 544 395 510 

Ανάλυση     

Υπόλοιπο έναρξης 544 596 510 548 

Κίνηση Περιόδου                                                       (123) (52) (115) (37) 

Υπόλοιπο τέλους 421 544 395 510 
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Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την χρήση 2017 (1.1.2017- 31.12.2017) και ανά κατηγορία προσωρινής διαφοράς ήταν ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ  2017 

 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

 
Έξοδα 
Ίδρυσης 

 
Αποθέµατα 

 
Αποζηµίωση 
Προσωπικού 

 
Προβλέψεις 
Εγγυήσεων 
Μισθωµάτων  

 
Προβλέψεις 
επισφαλειών 

 
Πιστ. Τζίρου-

Προµ. 
Πωλήσεων & 
Λοιπά Έξοδα 

 
Συµ/τεος 
Φ.Ε. 

 
 

Σύνολο 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Υπόλοιπο την 01.01.2017 (6) 455 2 1 36 - 186 675 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στην 
Κατ.Αποτελεσµάτων  (2) 30 7 1 (3) 1 (113) (80) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - (1) (2) - - - - (3) 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 (8) 483 8 2 34 1 73 592 

 

 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   

 
Πρόσθετες 
Αποσβέσεις 
Κτιρίων 

 
Έξοδα 
Ίδρυσης  

 
Αναπροσαρµογή 
Αξίας Ακινήτων 

 
Συναλλαγµατικές 

∆ιαφορές Σύνολο 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Υπόλοιπο την 01.01.2017 (33) - (98) - (131) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στην Κατ.Αποτελεσµάτων (23) - - - (23) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - - (17) - (17) 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 (56) - (115) - (171) 
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Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την χρήση 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) και ανά κατηγορία προσωρινής διαφοράς ήταν ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ  2016 

 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

 
Έξοδα 
Ίδρυσης 

 
Αποθέµατα 

 
Αποζηµίωση 
Προσωπικού 

 
Προβλέψεις 
Εγγυήσεων 
Μισθωµάτων  

 
Προβλέψεις 
επισφαλειών 

 
Πρόβλεψη 
Ενδεχ. 

Υποχρεώσεων σε 
∆ΟΥ ΘΗΒΩΝ 

 
Συµ/τεος 
Φ.Ε. 

 
 

Σύνολο 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Υπόλοιπο την 01.01.2016 (3) 456 (3) 1 35 28 199 711 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στην 
Κατ.Αποτελεσµάτων (3) - 7 - 2 (28) (13) (35) 

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

Υπόλοιπο την 31.12.2016 (6) 455 2 1 36 - 186 675 

 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   

 
Πρόσθετες 
Αποσβέσεις 
Κτιρίων 

 
Έξοδα 
Ίδρυσης  

 
Αναπροσαρµογή 
Αξίας Ακινήτων 

 
Συναλλαγµατικές 

∆ιαφορές Σύνολο 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Υπόλοιπο την 01.01.2016 (10) - (102) (3) (116) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στην Κατ.Αποτελεσµάτων (23) - - 3 (20) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - - 4 - 4 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 (33) - (98) - (131) 
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Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την χρήση 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) και ανά κατηγορία προσωρινής διαφοράς ήταν ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  2017 
 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

 
Αποθέµατα 

 
Προεξόφληση 
Εγγύησης  

Μισθωµάτων  

 
Έξοδα 
Ίδρυσης  

 
Aποζηµίωση 
Προσωπικού 

 
Προβλέψεις 
Επισφαλειών 

 
Αποµείωση 
θυγατρικής Συµψ/στεος 

Φ.Ε. 

 
 

Σύνολο 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Υπόλοιπο την 01.01.2017 406 1 (4) 2 36 14 186 642 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στην 
Κατ.Αποτελεσµάτων 37 - (2) 7 (3) - (113) (74) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια 
Κεφάλαια - - - (2) - - - (2) 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 443 2 (6) 8 34 14 73 566 

 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   

 
Πρόσθετες  Αποσβέσεις 

Κτιρίων 

 
Επενδυτικό Ακίνητο 
Μεταµόρφωσης   

 
Αναπροσαρµογή Αξίας 

Ακινήτων 
 

Σύνολο 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Υπόλοιπο την 01.01.2017 (33) (15) (83) (131) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στην 
Κατ.Αποτελεσµάτων (23) (3) - (26) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - - (14) (14) 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 (56) (18) (97) (171) 

 
Στις 31.12.2017 η Εταιρεία είχε σωρευµένες φορολογικές ζηµίες διετίας ύψους 250 χιλ. Ευρώ για τις οποίες η ∆ιοίκηση της Εταιρείας 

πιστεύει ότι θα καλυφθούν από κέρδη των επόµενων ετών και γι’ αυτό το λόγο έχει αναγνωρίσει αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις ύψους 73 χιλ.Ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους 113 χιλ. Ευρώ µεταφέρθηκε 

σε βάρος των αποτελεσµάτων της παρούσας χρήσης. 
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H κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την χρήση 2016 (1.1.2016- 31.12.2016) και ανά κατηγορία προσωρινής διαφοράς ήταν ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  2016 
 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

 
Αποθέµατα 

 
Προεξόφληση 
Εγγύησης  

Μισθωµάτων  

 
Έξοδα 
Ίδρυσης  

 
Aποζηµίωση 
Προσωπικού 

 
Πρόβλεψη 
Ενδεχ. 

Υποχρεώσεων 
σε ∆ΟΥ 
ΘΗΒΩΝ 

 
Προβλέψεις 
Επισφαλειών 

 
Αποµείωση 
θυγατρικής Συµψ/στεος 

Φ.Ε. 

 
 

Σύνολο 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Υπόλοιπο την 01.01.2016 406 1 (2) (3) 28 35 - 199 663 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στην 
Κατ.Αποτελεσµάτων - - (2) 7 (28) 2 14 (13) (20) 

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

Υπόλοιπο την 31.12.2016 406 1 (4) 2 - 36 14 186 642 

 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   

 
Πρόσθετες  
Αποσβέσεις 
Κτιρίων 

 
Επενδυτικό 
Ακίνητο 

Μεταµόρφωσης   

 
Αναπροσαρµογή 
Αξίας Ακινήτων 

 
Συναλλαγµατικές 

∆ιαφορές 

 
Προβλέψεις 
Ασφαλιστικής 
Αποζηµίωσης 

 
Σύνολο 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Υπόλοιπο την 01.01.2016 (10) (23) (79) (3) - (116) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στην 
Κατ.Αποτελεσµάτων (23) 8 - 3 - (12) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - - (4) - - (4) 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 (33) (15) (83) - - (131) 
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62 

 
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 2017 και 2016 είναι 6.325.000  µετοχές. 

 

8. Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2017 2016 2017 2016 

Αξία Κτήσης   - - 1.037 1.037 

Αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία - - (18) (28) 
Αξία Λήξης  - - 1.019 1.009 

Έσοδα Μισθωµάτων - 2 4 6 

Κέρδη στην εύλογη αξία ∆.Π.Χ.Α. 40 (20) 56 9 - 

Σύνολο (20) 58 14 6 

 

9.  Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  
Στις 31.12.2017 διενεργήθηκε αποτίµηση στην εύλογη αξία του ακινήτου της Εταιρείας στην Μεταµόρφωση 

Αττικής από τους ανεξάρτητους πραγµατογνώµονες εκτιµητές της εταιρείας «Geoaxis Property & Valuation 

Services» µε αποτέλεσµα την αύξηση της εύλογης αξίας ιδιοχρησιµοποιούµενου ακινήτου από  3.554 χιλ. 

Ευρώ στην χρήση 2016 σε 3.558 χιλ. Ευρώ στην χρήση 2017. Η εκτίµηση της εύλογης αξίας 

πραγµατοποιήθηκε µε εφαρµογή της Συγκριτικής Μεθόδου. Κατά συνέπεια στην χρήση 2017 για την Εταιρεία 

αυξήθηκαν η αξία του ιδιοχρησιµοποιούµενου οικοπέδου κατά 1 χιλ. Ευρώ, η αξία του 

ιδιοχρησιµοποιούµενου κτιρίου κατά 47 χιλ. Ευρώ, η αξία του επενδυτικού ακινήτου κατά 9 χιλ. Ευρώ, η 

καθαρή θέση κατά 34 χιλ. Ευρώ µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και τα αποτελέσµατα χρήσης 

βελτιώθηκαν κατά 7 χιλ. Ευρώ µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.   

Αντίστοιχα για τον Όµιλο αυξήθηκε η αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων οικοπέδων κατά 4 χιλ. Ευρώ, των 

ιδιοχρησιµοποιούµενων κτιρίων κατά 53 χιλ. Ευρώ και η καθαρή θέση κατά 61 χιλ. Ευρώ µετά την αφαίρεση 

του αναλογούντος φόρου. Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας για την 

χρήση 2017 και 2016  αναλύονται ως ακολούθως: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2017 2016 2017 2016 

Καθαρά κέρδη /Ζηµίες  1.452 743 1.765 1.373 

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 6.325 6.325 6.325 6.325 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε €) 0,2295 0,1175 0,2790 0,2170 
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ΟΜΙΛΟΣ 
   (Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Γήπεδα / 
οικόπεδα 

Κτίρια Μηχανήµατα Μεταφορικά 
µέσα 

Λοιπός 
Εξοπλισµός 

Έργα υπό 
κατασκευή Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2016 1.836 2.884 1.295 440 2.465 - 8.919 

Προσθήκες χρήσεως - 13 1 45 73 60 192 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - - - (29) (150) - (179) 

Αναπροσαρµογές (13) (2) - - - - (16) 

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

Σύνολο Χρεώσεων 
Χρήσεως (13) 11 1 16 (78) 60 (3) 

Υπόλοιπο την  31.12.2016 1.822 2.895 1.297 455 2.387 60 8.916 

Υπόλοιπο την 01.01.2017 1.822 2.895 1.297 455 2.387 60 8.916 

Προσθήκες  χρήσεως - - 334 79 153 9 574 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - - - (29) (23) - (52) 

Μεταφορές από Πάγια υπό 
Κατασκευή - - - - - (60) (60) 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές - - - (1) (3) - (4) 

Αναπροσαρµογές 5 53 - - - - 58 

Σύνολο Χρεώσεων 
Χρήσεως 5 53 334 48 127 (52) 515 

Υπόλοιπο την  31.12.2017 1.827 2.948 1.630 503 2.514 9 9.431 

Σωρευµένες αποσβέσεις        

Υπόλοιπο την 01.01.2016 - (58) (220) (369) (2.285) - (2.932) 

Προσθήκες  χρήσεως - (63) (51) (21) (48) - (183) 

 - - - 1 1 - 2 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - - - 29 150 - 180 

Σύνολο Χρεώσεων 
Χρήσεως - (63) (51) 10 103 - (2) 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 - (121) (271) (359) (2.182) - (2.934) 

Υπόλοιπο την 01.01.2017 - (121) (271) (359) (2.182) - (2.934) 

Προσθήκες  χρήσεως - (63) (73) (29) (66) - (232) 

Προσαρµογή αποσβέσεων 
Οµίλου - - - 2 (1) - 1 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - - - 30 21 - 51 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές - - - 1 2 - 3 

Σύνολο Χρεώσεων 
Χρήσεως - (63) (73) 4 (44) - (177) 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 - (184) (345) (356) (2.226) - (3.110) 

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2016 1.822 2.774 1.025 96 205 60 5.983 

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2017 1.827 2.764 1.286 148 288 9 6.321 
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           ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  (Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Γήπεδα / 
οικόπεδα 

 
Κτίρια 

 
Μηχανήµατα 

 
Μεταφορικά 

µέσα 

 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

 
Έργα υπό 
κατασκευή 

 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2016 1.425 2.229 1.283 356 2.135 - 7.427 

Προσθήκες  χρήσεως - 13 1 45 37 - 96 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - - - (17) (149) - (166) 

Αναπροσαρµογές (6) 18 - - - - 12 

Σύνολο Χρεώσεων 
Xρήσεως (6) 31 1 28 (112) - (57) 

Υπόλοιπο την  31.12.2016 1.419 2.259 1.284 384 2.023 - 7.370 

Υπόλοιπο την 01.01.2017 1.419 2.259 1.284 384 2.023 - 7.370 

Προσθήκες  χρήσεως - - 4 - 34 - 38 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - - - - (22) - (22) 

Αναπροσαρµογές 1 47 - - - - 48 

Σύνολο Χρεώσεων 
Xρήσεως 1 47 4 - 11 - 64 

Υπόλοιπο την  31.12.2017 1.420 2.307 1.289 384 2.034 - 7.434 

Σωρευµένες αποσβέσεις        

Υπόλοιπο την 01.01.2016 - (38) (213) (302) (1.975) - (2.528) 

Προσθήκες  χρήσεως - (49) (50) (16) (41) - (156) 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - - - 17 149 - 166 

Σύνολο Χρεώσεων 
Xρήσεως - (49) (50) 1 108 - 10 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 - (87) (264) (300) (1.867) - (2.518) 

Υπόλοιπο την 01.01.2017 - (87) (264) (300) (1.867) - (2.518) 

Προσθήκες  χρήσεως - (50) (49) (19) (42) - (160) 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές - - - - 21 - 21 

Σύνολο Χρεώσεων 
Xρήσεως - (50) (49) (19) (21) - (139) 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 - (137) (313) (319) (1.889) - (2.657) 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2016 

1.419 2.172 1.021 84 156 - 4.851 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2017 1.420 2.170 976 65 146 - 4.777 
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10.  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

            ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
     (Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Έξοδα Κτήσης 
Λογισµικού 

Σήµατα & 
Τεχνογνωσία 

Λοιπές 
Ασώµατες 

Ακινητοποιήσεις 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2016 504 484 120 1.108 

Προσθήκες Χρήσεως 33 - - 33 

Σύνολα Χρεώσεων Χρήσεως 33 - - 33 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 537 484 120 1.141 

Υπόλοιπο την 01.01.2017 537 484 120 1.141 

Προσθήκες Χρήσεως 17 - - 17 

Σύνολα Χρεώσεων Χρήσεως 17 - - 17 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 554 484 120 1.159 

Σωρευµένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο την 01.01.2016 (456) (484) (120) (1.060) 

Προσθήκες χρήσεως (19) - - (19) 

Σύνολα Χρεώσεων Χρήσεως (19) - - (19) 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 (475) (484) (120) (1.079) 

Υπόλοιπο την 01.01.2017 (475) (484) (120) (1.079) 

Προσθήκες χρήσεως (21) - - (21) 

Σύνολα Χρεώσεων Χρήσεως (21) - - (21) 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 (495) (484) (120) (1.100) 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2016 

62 - - 62 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2017 

59 - - 59 
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                      ΟΜΙΛΟΣ 
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
     (Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Έξοδα Κτήσης 
Λογισµικού 

Σήµατα & 
Τεχνογνωσία 

Λοιπές 
Ασώµατες 

Ακινητοποιήσεις 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2016 654 489 120 1.262 

Προσθήκες χρήσεως 41 - - 41 

Σύνολα Χρεώσεων  Χρήσεως 41 - - 41 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 694 489 120 1.303 

Υπόλοιπο την 01.01.2017 694 489 120 1.303 

Προσθήκες χρήσεως 20 - - 20 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (2) - - (3) 

Σύνολα Χρεώσεων  Χρήσεως 18 - - 18 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 712 489 120 1.320 

Σωρευµένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο την 01.01.2016 (588) (489) (120) (1.197) 

Προσθήκες χρήσεως (30) (1) - (30) 

Πωλήσεις χρήσεως 5 - - 5 

Σύνολα Χρεώσεων  Χρήσεως (24) - - (25) 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 (613) (489) (120) (1.222) 

Υπόλοιπο την 01.01.2017 (613) (489) (120) (1.222) 

Προσθήκες χρήσεως (28) - - (29) 

Προσαρµογή αποσβέσεων Οµίλου 1 - - 2 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 2 - - 2 

Σύνολα Χρεώσεων  Χρήσεως (25) - - (25) 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 (638) (489) (120) (1.247) 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2016 

81 - - 81 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2017 

74 - - 74 
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11. Επενδύσεις σε Θυγατρικές / Συµµετοχές σε Εταιρείες του Οµίλου 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας αξιολογεί αν υπάρχει αποµείωση των συµµετοχών της τουλάχιστον σε ετήσια βάση.  Από τον ετήσιο 

έλεγχος αποµείωσης των συµµετοχών της εταιρείας, δεν προέκυψε αποµείωση της αξίας των συµµετοχών της εταιρείας. 

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 2.382 882 4.523 372 

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

∆ήµος 

Μεταµόρφωσης 
99% Άµεση 89 255 57 231 8 

Organizer Stores Ανώνυµος 
Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού  & 
∆ιακόσµησης Επαγγελµατικών 
Χώρων 

∆ήµος 

Μεταµόρφωσης 
100% Άµεση 108 197 25 575 47 

Beta Wood Ανώνυµη Εµπορική 
Βιοµηχανική Εταιρεία 
 

∆ήµος 

Μεταµόρφωσης 
80% Άµεση 400 1.019 813 907 (271) 
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31.12.2017 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
Ονοµασία Εταιρείας 

Αρχική 
Αξία Κτήσης 

Αποµείωση 
Αξίας Κτήσης 

Αύξηση Μετ. 
Κεφαλαίου/Συµµετοχής  

Υπόλοιπο 
Αξία Κτήσης 

Voyatzoglou Systems 
Romania SRL 192  - - 192 

Beta Contract Α.Ε. 89 - - 89 

Organizer Stores Α.Ε.Ε. 2.493 (2.384) - 108 

Beta Wood A. Ε.Β.Ε. 134 - 266 400 

Σύνολο 3.819 (2.384) 266 789 

 

31.12.2016 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
Ονοµασία Εταιρείας 

Αρχική 
Αξία Κτήσης 

Αποµείωση 
Αξίας Κτήσης 

Υπόλοιπο 
Αξία Κτήσης 

Voyatzoglou Systems Romania SRL 192  - 192 

Beta Contract Α.Ε. 89 - 89 

Organizer Stores Α.Ε.Ε. 2.493 (2.384) 108 

Revos Management SRL 911 (911) - 

Beta Wood A. Ε.Β.Ε. 134 - 134 

Σύνολο 3.819 (3.295) 523 

 

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

υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
31.12.2017 

 
31.12.2016 

Υπόλοιπο Έναρξης  523 1.276 

Λύση Revos Management SRL - (841) 

Αύξηση Μετ. Κεφαλαίου/Ίδρυση Beta Wood A.Ε.Β.Ε. 266 134 

Aποµείωση αξίας κτήσης Οrganizer Stores A.E.Ε. - (47) 

Υπόλοιπο  789 523 
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 12. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας αναφέρονται κυρίως σε χορηγηθείσες εγγυήσεις για 

λειτουργικές µισθώσεις ακινήτων και επιβατικών αυτοκινήτων και αναλύονται ως ακολούθως:  

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2017 2016 2017 2016 

Εγγυήσεις Λειτουργικών Μισθώσεων 54 59 26 26 

Λοιπές Εγγυήσεις 134 92 129 92 

Σύνολο 187 151 154 117 

 
 
13. Αποθέµατα  
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει προβεί σε αποµείωση της αξίας των βραδέως κινούµενων αποθεµάτων της 

Εταιρείας κατά το πόσο των 1.526 χιλ. Ευρώ και ποσό 1.934 χιλ. Ευρώ για τον Όµιλο. Η εταιρεία Beta 

Contract  Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Αποθήκευσης και ∆ιανοµής Εµπορευµάτων είναι εταιρεία 

παροχής υπηρεσιών και στερείται αποθεµάτων.   

Τα αποθέµατα της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται ως εξής : 

  

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2017 2016 2017 2016 

Εµπορεύµατα 5.869 5.359 4.788 4.337 

Μείον : Προβλέψεις απαξίωσης  αποθεµάτων (1.934) (1.858) (1.526) (1.400) 

Σύνολο 3.935 3.501 3.262 2.937 

 

  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. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου δύναται να εγκρίνει την πίστωση άνω των 

180 ηµερών για µεµονωµένους µεγάλους πελάτες της, λόγω της µακροχρόνιας συνεργασίας σε συνδυασµό 

µε την αυξηµένη πιστοληπτική τους αξιοπιστία και θεωρεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση επισφάλειας. 
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            Ανάλυση Πρόβλεψης για επισφάλειες : 

 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 163 96 163 96 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες 6.022 5.956 4.728 4.627 

Επιταγές Εισπρακτέες  1.572 2.183 1.499 2.165 

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις  οµίλου - - 151 57 

Λοιπές Απαιτήσεις  50 50 50 50 

Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 145 158 116 125 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (145) (158) (116) (125) 

Λοιποί φόροι   14 14 14 14 

ΦΠΑ Εισπρακτέο 51 4 - - 

Προκαταβολές Φόρων - 3 - - 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 12 - 12 - 

Προκαταβολές & Πιστώσεις 32 25 25 18 

Έξοδα Εποµένων Χρήσεων 116 75 92 68 

Xρεώστες διάφοροι 233 70 212 45 

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 182 168 181 153 

Υπόλοιπο 8.446 8.644 7.127 7.293 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2017 2016 2017 2016 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 158 219 125 119 

Προσθήκη Χρήσης  - 22 - 5 

Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (13) (82) (9) - 

Συν/κες ∆ιαφορές  - (1) - - 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 145 158 116 125 
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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: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2017 2016 2017 2016 

Ταµείο 39 21 31 18 

Καταθέσεις σε τράπεζες 2.125 1.709 1.433 844 

Σύνολο 2.164 1.730 1.464 861 

 

Πελάτες  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες 6.022 5.956 4.728 4.627 

Επιταγές Εισπρακτέες  1.572 2.183 1.499 2.165 

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις  οµίλου - - 151 57 

Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 145 158 116 125 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (145) (158) (116) (125) 

Απαιτήσεις από πελάτες  7.594 8.139 6.378 6.849 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα έως 
180 ηµέρες 7.136 7.698 5.936 6.420 

Ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα :     

Πάνω από 180 ηµέρες  458 441 443 429 

Απαιτήσεις από πελάτες 7.594 8.139 6.378 6.849 
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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 01.01.2017 6.325 3.795 (63) 0,60 3.732 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 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. Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Kύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η 

Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές κατά την 31η ∆εκεµβρίου  2017. 

Με βάση το µετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου  2017, οι µέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής 

στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2% ήταν οι εξής: 

ΜΕΤΟΧΟΣ Αριθµός µετοχών Ποσοστό συµµετοχής 
την 31.12.2017 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος) 3.225.750 51,00% 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ (Αντιπρόεδρος &  Μέλος του ∆.Σ.) 1.009.335 15,96% 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΝΑ (Μέλος του ∆.Σ.) 1.009.335 15,96% 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (ποσοστό µικρότερο του 2%) 1.080.580 17,08% 

ΣΥΝΟΛΟ 6.325.000 100,00% 

 

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 

 
Αποθεµατικά 
Συν/κων ∆ιαφ. 

 
Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 

 
Αναπρο-
σαρµογή 
Παγίων 

 
 

Σύνολο 

 
Υπόλοιπο την 01.01.2017 1.082 (243) 1.892 183 2.914 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές - (209) - - (209) 

Κινήσεις κατά τη ∆ιάρκεια της 
Περιόδου 1 - (301) 61 (240) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - - - - 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2017 1.083 (452) 1.591 244 2.465 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
 

 
Τακτικό 

Αποθεµατικό 

 
Αποθεµατικά 
Συν/κων ∆ιαφ. 

 
Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 

 
Αναπρο-
σαρµογή 
Παγίων 

 
 

Σύνολο 

 
Υπόλοιπο την 01.01.2017 1.057 - 1.892 203 3.153 

Κινήσεις κατά τη ∆ιάρκεια της 
Χρήσης - - (301) 34 (267) 

Αναβαλλόµενοι Φόροι - - - - - 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2017 1.057 - 1.591 237 2.886 

Στις 31.12.2017 διενεργήθηκε αποτίµηση στην εύλογη αξία του ακινήτου της Εταιρείας στην Μεταµόρφωση 
Αττικής από τους ανεξάρτητους πραγµατογνώµονες εκτιµητές της εταιρείας «Geoaxis Property & Valuation 
Services» µε αποτέλεσµα την αύξηση της εύλογης αξίας ιδιοχρησιµοποιούµενου ακινήτου από 3.554 χιλ. 
Ευρώ στην χρήση 2016 σε  3.558 χιλ. Ευρώ στην χρήση 2017. Η εκτίµηση της εύλογης αξίας 
πραγµατοποιήθηκε µε εφαρµογή της Συγκριτικής Μεθόδου. Κατά συνέπεια στην χρήση 2017 για την Εταιρεία 
αυξήθηκαν η αξία του ιδιοχρησιµοποιούµενου οικοπέδου κατά 1 χιλ. Ευρώ, η αξία του 
ιδιοχρησιµοποιούµενου κτιρίου κατά 47 χιλ. Ευρώ, η αξία του επενδυτικού ακινήτου κατά 9 χιλ. Ευρώ, η 
καθαρή θέση κατά 34 χιλ. Ευρώ µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και τα αποτελέσµατα χρήσης 
βελτιώθηκαν κατά 7 χιλ. Ευρώ µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου. Αντίστοιχα για τον Όµιλο 
αυξήθηκε η αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων οικοπέδων κατά 4 χιλ. Ευρώ, των ιδιοχρησιµοποιούµενων 
κτιρίων κατά 53 χιλ. Ευρώ και η καθαρή θέση κατά 61 χιλ. Ευρώ µετά την αφαίρεση του αναλογούντος 
φόρου.  

 18. Κέρδη (Ζηµιές) εις νέο 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2017 2016 2017 2016 

Kέρδη εις νέο 8.873 7.585 7.336 5.960 

Kέρδη εις νέο 8.873 7.585 7.336 5.960 
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19. Αποζηµιώσεις Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

Ο Όµιλος ανέθεσε σε αναλογιστή την εκπόνηση µελέτης προκειµένου να διερευνηθούν και υπολογιστούν τα 
αναλογιστικά µεγέθη, βάσει των προδιαγραφών που θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ 19 
αναθεωρηµένο), που προβλέπουν την υποχρεωτική καταχώρησή τους στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
και στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. Κατά την αναλογιστική αποτίµηση («actuarial valuation») 
ελήφθησαν υπόψη όλες οι οικονοµικές και δηµογραφικές παράµετροι που σχετίζονται µε τους εργαζόµενους 
του Οµίλου.  
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που παρουσιάζονται στις 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 256 236 250 231 

Πληρωθείσες εισφορές εργοδότη (31) (10) (31) (10) 

∆απάνη Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 58 34 56 33 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες στην κατάσταση 
λοιπών συνολικών εσόδων (8) (4) (7) (4) 

Εσωτερικές µετακινήσεις - - - - 

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 275 256 268 250 

Τα ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων έχουν ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 36 20 34 20 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 5 6 5 6 

Κόστος προϋπηρεσίας & ζηµίες περικοπών & 
διακανονισµών 16 7 16 7 

Συνολική επιβάρυνση στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων 58 34 56 33 

Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης έχει ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης: 256 236 250 231 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 36 20 34 20 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 5 6 5 6 

Κόστος προϋπηρεσίας & ζηµίες περικοπών & 
διακανονισµών 16 7 16 7 
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Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος 
έτους (31) (10) (31) (10) 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες στην κατάσταση 
λοιπών συνολικών εσόδων (8) (4) (7) (4) 

Εσωτερικές µετακινήσεις - - - - 

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 275 256 268 250 

Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στα Ίδια Κεφάλαια µέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι: 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες στην κατάσταση 
λοιπών συνολικών εσόδων (8) (4) (7) (4) 

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης (8) (4) (7) (4) 

Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αναλογιστική αποτίµηση είναι οι ακόλουθες :  

Αναλογιστικές Παραδοχές 

 31.12.2017 31.12.2016 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,00% 1,82% 

Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών 0 -1,50% 0 -1,50% 

Ρυθµός αύξησης Πληθωρισµού 1,50% 1,50% 

20. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

Οι λοιπές 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) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας - - - - 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - - 11 11 

Σύνολο - - 11 11 
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Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Προµηθευτές Εξωτερικού  2.007 1.493 1.527 903 

Υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα - - 79 79 

Προµηθευτές Εσωτερικού 137 545 - 400 

Γραµµάτια Πληρωτέα - 6 - 6 

Επιταγές πληρωτέες 295 244 175 242 

Προκαταβολές Πελατών 384 329 255 205 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρ. Προς τον Όµιλο - - 21 - 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις 178 138 125 118 

Μερίσµατα πληρωτέα 2 1 2 1 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 77 76 40 60 

∆εδουλευµένα έξοδα 25 23 21 23 

Λοιποί Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού 21 7 19 4 

Σύνολο 3.127 2.862 2.265 2.043 

22. ∆άνεια 

Τα εµπράγµατα βάρη του Οµίλου αφορούν σε προσηµείωση ύψους 2.220 χιλ. Ευρώ επί του ακινήτου της 

µητρικής εταιρείας στο 12ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας στην Μεταµόρφωση Αττικής για εξασφάλιση 

σύµβασης µακροπρόθεσµου δανείου ύψους 1.850 χιλ. Ευρώ (το υπόλοιπο του οποίου την 31.12.2017 

ανερχόταν σε 1.190 χιλ. Ευρώ).  

Η ανάλυση των µακροπρόθεσµων δάνειων έχει ως εξής:    

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια     

Τραπεζικά δάνεια 1.190 1.400 1.190 1.400 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων ∆ανείων 1.190 1.400 1.190 1.400 

Μέσο επιτόκιο 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 

 

Στον  παρακάτω πίνακα  παρατίθεται ανάλυση της ληκτότητας των µακροπρόθεσµων δανείων της Εταιρείας 
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(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2- 3 έτη 3- 5 έτη ΣΥΝΟΛΟ 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 560 630 1.190 

ΣΥΝΟΛΟ  560 630 1.190 

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσµων δάνειων  έχει  ως εξής :    

Με δεδοµένο ότι τα βραχυπρόθεσµα δάνεια της Εταιρείας είναι κυµαινόµενου επιτοκίου, οι εύλογες αξίες 

ταυτίζονται περίπου µε τις λογιστικές. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας  κατά την συνεδρίασή του την 30η Νοεµβρίου 2017 αποφάσισε την 

αύξηση της παροχής εγγύησης σε Τράπεζες της  θυγατρικής εταιρείας «Beta Wood AEBE» σε κεφάλαια 

κίνησης για την ικανοποίηση των αναγκών της µέχρι ποσού ύψους Πεντακόσων χιλιάδων ευρώ(500 χιλ. €)  

 
23. Μέρισµα 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, κάθε χρόνο οι εταιρείες υποχρεούνται να διανέµουν ως µέρισµα στους 

µετόχους τους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών που εµφανίζονται στα λογιστικά τους 

βιβλία (δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις) αφού προηγουµένως από τα καθαρά αυτά κέρδη 

έχει γίνει η, εκ του νόµου, κράτηση για το τακτικό αποθεµατικό. Οι εταιρείες δύνανται να µη διανέµουν το ως 

άνω µέρισµα α) είτε µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε πλειοψηφία του 65% του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου της, οπότε το µη διανεµόµενο µέρισµα µέχρι του ως άνω ποσοστού του 35% των 

καθαρών κερδών µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού β) είτε µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης µε πλειοψηφία του 70% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της, χωρίς υποχρέωση 

δηµιουργίας ειδικού αποθεµατικού γι’ αυτό. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγµατοποιήθηκε την 22η Ιουνίου 2017, 

αποφάσισε την  διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσεως 2016  συνολικού ύψους 696 χιλ. Ευρώ (0,11 

ευρώ ανά µετοχή). Στο διανεµόµενο µέρισµα έγινε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 15%, σύµφωνα µε το 

άρθρο 40, παρ.1 του Ν.4172/2013 και έτσι το καθαρό πληρωτέο µέρισµα ανήλθε σε 0,0935 ευρώ ανά 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια     

Τραπεζικά δάνεια 1.127 554 854 554 

Βραχυπρόθεσµο Υπόλοιπο 

Μακροπρόθεσµου ∆ανείου 210 200 210 200 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων ∆ανείων 1.337 754 1.064 754 

Μέσο σταθµισµένο επιτόκιο 5,92% 6,39% 5,92% 6,39% 
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µετοχή. Η καταβολή του εν λόγω µερίσµατος άρχισε να πραγµατοποιείται στους δικαιούχους µετόχους από 

την 11η Ιουλίου 2017. 

24. Συναλλαγές Συνδεδεµένων Μερών  

Σηµειώνουµε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές, η οποία ακολουθεί, περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών για την χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), 

(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της χρήσης (31.12.2017), 

(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε την Εταιρεία καθώς και 

(δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της 

οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, µόνον όµως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής:  

 

 

 

31.12.2017 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Organizer 

Stores 
Α.Ε. 

 
Beta 

Contract 
Α.Ε. 

 
Voyatzoglou 

Systems 
Romania 

SRL 

Beta 
Wood 
AEBE 

 
Revos 

Management 
SRL 

 

 
Μέλη  
∆.Σ 

 
Εταιρεία 

 
Όµιλος 

Πωλήσεις  αγαθών 
και υπηρεσιών σε 
θυγατρικές 363 1 (36) 142 - - 470 - 

Έσοδα από 
Συµµετοχές - - 395 - - - 395 - 

Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών από 
θυγατρικές - - 63 437 - - 500 - 
Συναλλαγές και 
αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών 
της διοίκησης - - - - - 393 393 452 

Σύνολο 363 1 421 580 - 393 1.758 452 
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31.12.2016 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Organizer 

Stores 
Α.Ε. 

 
Beta 

Contract 
Α.Ε. 

 
Voyatzoglou 

Systems 
Romania 

SRL 

Beta 
Wood 
AEBE 

 
Revos 

Management 
SRL 

 

 
Μέλη  
∆.Σ 

 
Εταιρεία 

 
Όµιλος 

Πωλήσεις  αγαθών 
και υπηρεσιών σε 
θυγατρικές 335 1 23 1 - - 360 1 

Έσοδα από 
Συµµετοχές - - 348 - 590 - 938 - 
Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών από 
θυγατρικές - - 23 - - - 24 - 
Συναλλαγές και 
αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών 
της διοίκησης - - - 68 - 550 618 630 

Σύνολο 335 1 394 69 590 550 1.939 630 

31.12.2017 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Organizer 

Stores 
Α.Ε. 

 
Beta 

Contract 
Α.Ε. 

 
Voyatzoglou 

Systems 
Romania 

SRL 

Beta 
Wood 
AEBE 

 
Revos 

Management 
SRL 

 

 
Μέλη  
∆.Σ 

 
Εταιρεία 

 
Όµιλος 

Απαιτήσεις 
από θυγατρικές 

1 - - 150 - - 151 - 

Yποχρεώσεις από 
θυγατρικές  11 - 100 - - - 111 - 
Aπαιτήσεις από 
∆ιευθυντικά Στελέχη 
και µέλη της 
∆ιοίκησης - - - - - 110 110 110 
Yποχρεώσεις  από 
∆ιευθυντικά Στελέχη 
και µέλη της 
∆ιοίκησης - - - - -  - - 

Σύνολο 11 1 100 151 - 110 372 110 
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Η θυγατρική εταιρεία  «Beta Wood A.Ε.Β.Ε.» ιδρύθηκε την 25η Ιουλίου 2016 και ενσωµατώθηκε για πρώτη 

φορά στις Οικονοµικές καταστάσεις το β΄εξάµηνο της χρήσης 2016. Η θυγατρική εταιρεία «Revos 

Management SRL» που ελύθη και περαιώθηκε έπαυσε να ενσωµατώνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις από 01.01.2017. 

Το ποσό των 110 χιλ. Ευρώ που απεικονίζεται στις Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της 

∆ιοίκησης προς τον Όµιλο και την Εταιρεία αφορά σε απαιτήσεις της Εταιρείας από το µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της θυγατρικής εταιρείας «Βeta Wood A.E.B.E» και πιο συγκεκριµένα αφορά σε δάνειο ποσού 

ύψους 104 χιλ. Ευρώ στην κα. Πενταράκη Παναγιώτα - Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Μέτοχο της εν 

λόγω θυγατρικής µε ταυτόχρονη ενεχυρίαση των µετοχών της από την Εταιρεία και ποσό 6 χιλ. Ευρώ 

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 του 2017. 

 Σηµειώσεις : 

1. Πλην των ανωτέρω αναφεροµένων δεν υπάρχουν άλλα συνδεδεµένα προς την Εταιρεία µέρη. 

2. ∆εν έχουν χορηγηθεί λοιπά δάνεια ή άλλες πιστωτικές εν γένει διευκολύνσεις σε µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή σε λοιπά ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας. Τα ποσά που αναφέρονται στον Πίνακα των 

Αµοιβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθυντικού Προσωπικού αφορούν στο σύνολό τους αµοιβές 

που έχουν καταβληθεί προς τα ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη της ∆ιοίκησης της Εταιρείας  κατά την εν 

λόγω χρονική περίοδο για τις προσωπικές υπηρεσίες - εργασία που προσφέρουν στην Εταιρεία. Οι 

αµοιβές των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι βάσει των αποφάσεων των Τακτικών Γενικών 

Συνελεύσεων των Μετόχων. 

31.12.2016 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Organizer 

Stores 
Α.Ε. 

 
Beta 

Contract 
Α.Ε. 

 
Voyatzoglou 

Systems 
Romania 

SRL 

Beta 
Wood 
AEBE 

 
Revos 

Management 
SRL 

 

 
Μέλη  
∆.Σ 

 
Εταιρεία 

 
Όµιλος 

Απαιτήσεις 
από θυγατρικές 

10 1 45 1 - - 57 1 

Yποχρεώσεις από 
θυγατρικές  11 - 79 - - - 90 - 
Aπαιτήσεις από 
∆ιευθυντικά Στελέχη 
και µέλη της 
∆ιοίκησης - - - 68 - - 68 68 
Yποχρεώσεις  από 
∆ιευθυντικά Στελέχη 
και µέλη της 
∆ιοίκησης - - - - - - - - 

Σύνολο 21 1 124 69 - - 215 70 
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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. Οι εν λόγω συναλλαγές δεν περιέχουν κανένα εξαιρετικό ή εξατοµικευµένο γνώρισµα, το οποίο θα 

καθιστούσε επιβεβληµένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεµένο πρόσωπο ανάλυση αυτών. 
7. ∆εν υπάρχουν επισφαλείς Απαιτήσεις ή προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων µεταξύ των συνδεδεµένων 

µερών του Οµίλου. 

8. ∆εν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή, η αξία της οποίας υπερβαίνει ποσοστό 10% της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες δηµοσιευµένες καταστάσεις 

9. ∆εν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή, η οποία να αξιολογείται ως σηµαντική,  κατά την έννοια της µε 

αριθµό 45/2011 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
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 2017 και 2016, αντίστοιχα ο δείκτης εξελίχθηκε ως εξής : 

 

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:  

 ΟΜΙΛΟΣ 
 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 

Σύνολο ∆ανεισµού 2.527 2.154 

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα (2.164) (1.730) 

Καθαρός ∆ανεισµός του Οµίλου 363 424 

EBITDA Οµίλου 1.896 1.200 

Καθαρός ∆ανεισµός του Οµίλου /EBITDA Οµίλου 0,1914 0,3533 
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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. 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2017 η Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία. 

 

25.3  Ανάλυση Ληκτότητας Υποχρεώσεων   

   Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων : 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8.446 8.644 8.446 8.644 

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 2.164 1.730 2.164 1.730 

Σύνολο 10.610 10.374 10.610 10.374 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός  1.337 754 1.337 754 

Μακροπρόθεσµος  δανεισµός 1.190 1.400 1.190 1.400 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.127 2.862 3.127 2.862 

Σύνολο  5.654 5.016 5.654 5.016 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑ  ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 31.12.2017 31.12.2016  

Επενδυτικά Ακίνητα 1.019 1.037 Επίπεδο 3 
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(Ποσά σε 000 Ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

31.12.2017 
ΟΜΙΛΟΣ 

Αξία 
Ισολογισµού 

Έως 6 
Μήνες 

Έως 6 
Μήνες- 
1 έτος 

2- 5 έτη ΣΥΝΟΛΟ 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 1.337 1.337 - - 1.337 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 1.190 - - 1.190 1.190 

Εµπορικές υποχρεώσεις 3.127 3.127 - - 3.127 

ΣΥΝΟΛΟ  5.654 4.464 - 1.190 5.654 

 
 
26. Αµοιβές ελεγκτών  

Οι ελεγκτές της εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της για την χρήση 2017 ήταν η ελεγκτική εταιρεία  «TMS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» . Οι ελεγκτικές και λοιπές αµοιβές της εταιρείας 
και του Οµίλου αναλύονται ως εξής :  

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Αµοιβές για ελεγκτικές Υπηρεσίες 36 33 25 25 

Αµοιβές για Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό 22 18 13 13 

Σύνολο 58 51 38 38 

 
 
27. Συµβατικές ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά την 31.12.2017 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 623 393 

Από 1 έτος έως 5 έτη 2.820 1.594 

Περισσότερα από 5 έτη 354 166 

ΣΥΝΟΛΑ 3.797 2.153 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Λειτουργικές µισθώσεις  566 538 407 395 

Σύνολο 566 538 407 395 
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28. Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις   
i. Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις  

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

Επωνυµία Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις 

Βογιατζόγλου Systems AE  2012 - 20171 

Βeta Contract Α.Ε. 2012 - 20171 

Organizer Stores Α.Ε.Ε. 2012 - 20171 

Voyatzoglou Systems Romania SRL                                   2004 - 2017 

Beta Wood Α.Ε.Β.Ε 2016 – 20172 

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. 

(1) Οι Εταιρείες του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems µε έδρα στην Ελλάδα, για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 

έχουν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών µε βάση τις διατάξεις 

του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/ 1994 και για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016 και 2017 µε βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 65 α Ν.4174/2013.  

Έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016. 

Για τη χρήση 2017 ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη 

και δεν αναµένεται κατά την ολοκλήρωσή του να προκύψουν διαφορές µε ουσιώδη διαφοροποίηση στις 

φορολογικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  

Την 31.12.2017 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31.12.2011 βάση των διατάξεων της παρ.1 άρθρου 36 

Ν.4174/2013 όπως κοινοποιήθηκε µε την ΠΟΛ.1208/2017. Η περαίωση των χρήσεων 2014 και 2015 

πραγµατοποιείται βάσει της ΠΟΛ.1124/2015. 

Επισηµαίνεται  ότι σύµφωνα µε πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής ως άνω νοµοθεσίας, ο έλεγχος και η 

έκδοση των ετησίων φορολογικών πιστοποιητικών (όπως αναλύεται ανωτέρω), ισχύει για τις χρήσεις 2016 

και εφεξής, σε προαιρετική βάση. 

Για την χρήση 2016 ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας και των Ελληνικών 

θυγατρικών της, που διενεργήθηκε από τους Νόµιµους Ελεγκτές σύµφωνα µε το άρθρο 65Α του 

Ν.4174/2013, όπως ισχύει, και εκδόθηκαν αντίστοιχα Φορολογικά Πιστοποιητικά µε Συµπέρασµα χωρίς 

επιφύλαξη στις 20 Σεπτεµβρίου 2017. 

(2) Η θυγατρική «Beta Wood A.E.B.E» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2016 και για την χρήση 

2017 θα λάβει Φορολογικό Πιστοποιητικό βάση των  διατάξεων του άρθρου 65 α Ν.4174/2013. 

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

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµόν 111/2005 εκδοθέν φύλλο ελέγχου του προϊστάµενου της ∆.Ο.Υ. Θηβών 

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

άσκησε 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. Επί της ως άνω προσφυγής εξεδόθη η υπ’ αριθ. 3/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού 
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Πρωτοδικείου Λειβαδιάς, η οποία απέρριψε την προσφυγή και κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία στις 24.2.2017. 

Συνεπώς η Εταιρεία ορθώς είχε προβεί στον σχηµατισµό ισόποσης πρόβλεψης ποσού 266 χιλ. Ευρώ (χρήση 

2015), ενώ στην χρήση 2016 το ποσό µεταφέρθηκε στις υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη µε επιβάρυνση 

ποσού ύψους 18 χιλ. Ευρώ λόγω προσαυξήσεων. Η Εταιρεία προέβη σε άσκηση έφεσης για την εξαφάνισή 

της ως ανω απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λειβαδιάς την 03.04.2017 (για την οποία έφεση δεν έχει 

ακόµη ορισθεί ηµεροµηνία συζήτησής της) και η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι υφίστανται σοβαρές και 

βάσιµες πιθανότητες ευδοκιµήσεως της. 

Σύµφωνα µε τα υπ’ αριθµόν 83/2008, 78/2009, 22/2009 εκδοθέντα φύλλα ελέγχου και µε σύµφωνα την 

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

στην Εταιρεία πρόσθετοι φόροι µεγάλης ακίνητης περιουσίας ποσού 42 χιλ. Ευρώ για τις χρήσεις 2004-2007. 

Η Εταιρεία έχει ήδη υποβάλλει κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου προσφυγές/αιτήσεις συµβιβασµού, οι οποίες 

κατατέθηκαν ενώπιον του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στο βιβλίο προσφυγών 

φορολογίας µεγάλης ακίνητης περιουσίας χρήσεων 2004-2007 µε αίτηµα να ακυρωθούν και να εξαφανιστούν 

τα προσβαλλόµενα φύλλα ελέγχου. Οι προσφυγές, σε συνέχεια πολλαπλών αναβολών, συζητήθηκαν τελικά 

κατά την δικάσιµο της 12ης Ιανουαρίου 2017. Για λόγους συντηρητικότητας η εταιρεία προέβη σε πρόβλεψη 

του ποσού των 42 χιλ. Ευρώ. Επί των τεσσάρων αυτών προσφυγών εκδόθησαν δύο απορριπτικές 

αποφάσεις των οποίων αναµένεται η επίδοση προκειµένου να ασκηθούν εφέσεις, ενώ αναµένεται η 

απόφαση επί των λοιπών προσφυγών. 

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 την ακύρωση των παραπάνω πράξεων 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 ανωτέρω αναφερθείσες εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις, δεν υπάρχει ουδεµία άλλη επίδικη ή 

υπό διαιτησία διαφορά δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην 

οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου.  

iii.Προβλέψεις & Υποχρεώσεις  

31.12.2017 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 50 - 

Προβλέψεις Ενδεχόµενων Επίδικων υποχρεώσεων 42 42 
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31.12.2016 

(Ποσά σε 000 

Ευρώ) 

Επισφαλείς 
απαιτήσεις 

Αποζηµίωση 
Προσωπικού 

Απαξίωση 

Αποθεµάτων 

Προβλέψεις 
Πιστωτικών 
Τζίρου και 
Λοιπών 
∆απανών 

Σύνολο 

Όµιλος 145 275 1.934 6 2.360 

Εταιρεία 116 268 1.526 -  1.910 

iv. Υφιστάµενα Εµπράγµατα Βάρη 

Τα εµπράγµατα βάρη του Οµίλου αφορούν σε προσηµείωση ύψους 2.220 χιλ. Ευρώ επί του ακινήτου της 

µητρικής εταιρείας στο 12ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας στην Μεταµόρφωση Αττικής για εξασφάλιση 

σύµβασης µακροπρόθεσµου δανείου ύψους 1.850 χιλ. Ευρώ (το υπόλοιπο του οποίου την 31.12.2017 

ανερχόταν σε 1.190 χιλ. Ευρώ).   

 
29. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας «Beta Wood Α.Ε.Β.Ε» 

της 27.02.2018 αποφασίστηκε για την περαιτέρω κεφαλαιακή της ενδυνάµωση, η αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της κατά 300 χιλ. Ευρώ µε την καταβολή µετρητών και την συνακόλουθη έκδοση 300.000 νέων 

κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης, µε την αυτή τιµή 

διάθεσης, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της Εταιρείας. Στην ως άνω αύξηση η 

Εταιρεία αποφάσισε να καλύψει να καλύψει ολόκληρο το ποσό των νέων εκ της αυξήσεως µετοχών, µε 

αποτέλεσµα η συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω θυγατρικής να ανέρχεται πλέον (µετά την 

ολοκλήρωση της κάλυψης της αύξησης) σε ποσοστό 87,50% από ποσοστό 80%.   

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

κλειόµενης χρήσης και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης τα οποία ενδέχεται 

να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου. 
 
 

Μεταµόρφωση, 27 Απριλίου 2018 
 
 
 

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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∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης των Οικονοµικών εκθέσεων του Οµίλου και  
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση µε αριθµό 8/754/14.04.2016 του ∆.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι η ετήσια Οικονοµική Έκθεση η οποία περιλαµβάνει τις Ετήσιες 

Οικονοµικές Καταστάσεις σε ενοποιηµένη και µη βάση, την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

και την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017, είναι 

ανηρτηµένη στο διαδίκτυο στην νόµιµα καταχωρηµένη εταιρική της ιστοσελίδα  www.voyatzoglou.gr. 

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.  
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  Αριθµός ΓΕΜΗ : 835301000

                          ΑΡ.Μ.Α.Ε 27122/06/Β/92/104
12ο χλµ. ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

                                                                                                                                                      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017  ΜΕΧΡΙ  31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
                                                                                                                                       (δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις , ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠXA)

Αρµόδια Υπηρεσία         
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: Έµµεση µέθοδος (Eνοποιηµένα και µη Eνοποιηµένα)

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 01.01. -

31.12.2017

01.01. -

31.12.2016

01.01. -

31.12.2017

01.01. -

31.12.2016

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες )
1.461 862 1.704 1.405 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες ) - 181 - -

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις
258 206 181 174 

Αποµείωση/Αναπροσαρµογή ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 20 (56) (9) 28

Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 
Ετήσιων  Οικονοµικών Καταστάσεων Προβλέψεις (54) (197) (18) (195)

Νόµιµος Ελεγκτής  
Συναλλαγµατικές διαφορές (14) (6) - -

Ελεγκτική Εταιρεία 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (21) (8) (405) (54)

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 192 189 172 182 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (531) (317) (451) (352)

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 137 (2.251) 138 (1.525)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 126 816 62 199

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.321 5.983 4.777 4.851 Μείον:

Επενδύσεις σε Ακίνητα - - 1.019 1.009 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (193) (191) (174) (184)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 74 81 59 62 Καταβεβληµένοι φόροι (250) 571 (191) 564

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 779 827 1.509 1.282 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - (305) - -

Αποθέµατα 3.935 3.501 3.262 2.937 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.131 (504) 1.009 243 

Απαιτήσεις από πελάτες 6.022 5.956 4.728 4.627 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.588 4.418 3.863 3.527 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - - (266) (134)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση - - - - Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (534) (233) (55) (130)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.718 20.765 19.217 18.297 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 11 6 3 1

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τόκοι εισπραχθέντες 11 2 8 2

Μετοχικό κεφάλαιο 3.795 3.795 3.795 3.795 Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 395 938

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 11.276 10.436 10.158 9.050 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Mητρικής (α) 15.071 14.231 13.953 12.845 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (512) (225) 85 677

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 41 61 - - Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) +(β) 15.112 14.293 13.953 12.845 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 34 66 - -

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.190 1.400 1.190 1.400 Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου - 841 - -

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 446 387 450 392 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.227 254 1.954 254

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.337 754 1.064 754 Εξοφλήσεις δανείων (1.854) (1.157) (1.854) (1.157)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.633 3.930 2.559 2.905 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) - - - -

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόµενα για πώληση - - - - Μερίσµατα πληρωθέντα (591) 589 (591) (1)

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 6.606 6.472 5.263 5.452 Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - (1.445) - -

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (γ) + (δ) 21.718 20.765 19.217 18.297 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (184) (852) (491) (903)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου  

(α) + (β) + (γ) 434 (1.580) 603 17

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.730 3.310 861 844

Ποσά  εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.164 1.730 1.464 861

01.01. -

31.12.2017

01.01. -

31.12.2016

01.01. -

31.12.2017

01.01. -

31.12.2016

Κύκλος εργασιών 21.504 19.600 16.186 14.819

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 7.317 6.613 5.701 5.156

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 1.661 994 1.464 722 Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 1.461 862 1.704 1.405

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2017 και 01.01.2016 

αντίστοιχα) 14.293 13.249 12.845 11.460

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 1.452 743 1.765 1.373 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1.481 978 1.804 1.385

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.507 750 1.765 1.373 Αύξηση/ µείωση µετοχικού κεφαλαίου - - - -

 - Μη ελέγχουσες συµµετοχές (54) (6) - - ∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα (696) - (696) -
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) 28 234 39 12 Αναλογία της µη ελέγχουσας συµµετοχής στην ίδρυση εταιρείας 34 66 - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 1.481 978 1.804 1.385

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017 και 31.12.2016 

αντίστοιχα) 15.112 14.293 13.953 12.845

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.535 997 1.804 1.385

 - Μη ελέγχουσες συµµετοχές (54) (20) - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε € ) 0,2295 0,1175 0,2790 0,2170

Προτεινόµενο µέρισµα ανα µετοχή (σε €) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.896 1.200 1.645 896

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΄Οµιλος Εταιρεία

α)Εισροές - 865 Mεταµόρφωση , 27 Απρίλιου 2018

β)Εκροές - 500
γ) Απαιτήσεις - 151
δ)Υποχρεώσεις - 111
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 

452 393

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης

110 110

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
διοίκησης

- -

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Eνοποιηµένα και µη Eνοποιηµένα)

: Υπουργείο Οικονοµίας , Ανάπτυξης & Τουρισµού , ∆/νση Ανωνύµων  Εταιρειών και ΓΕΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ηµήτρης Γιαννουλόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Βεργίνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανδρέας Σταµόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

: http: // www.voyatzoglou.gr 

: 27.4.2018

: Με σύµφωνη γνώµη

: Νικόλαος Βογιατζόγλου,Πρόεδρος & ∆ /νων Σύµβουλος & Εκτελεστικό Μέλος

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

Ανδρέας Τσέπερης, Εκτελεστικό Μέλος

Άννα Βογιατζόγλου, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος

Νίνα Βογιατζόγλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

: Πετράκης Εµµανουήλ, Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΟΜΙΛΟΣ

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  31.12.2017 είναι ίδιες με αυτές των Οικονομικών Καταστάσεων της  31.12.2016, εκτός από την υιοθέτηση των νέων 
Προτύπων και Διερμηνειών, η εφαρμογή των οποίων έγινε  υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.  3. Τα εμπράγματα βάρη του Ομίλου αφορούν προσημείωση ύψους  2.220 χιλ. Ευρώ επί του ακινήτου της εταιρείας στo 12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας για 
εξασφάλιση σύμβασης μακροπρόθεσμου δανείου ύψους  1.850 χιλ. Ευρώ. (το υπόλοιπο του οποίου την 31.12.2017 ανερχόταν σε 1.190 χιλ. Ευρώ).  4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2017 ήταν για την Εταιρεία 89 άτομα και για τον Όμιλο 143 άτομα 
έναντι της  προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης  στην οποία ήταν για την Εταιρεία 88 άτομα και για τον Όμιλο 118 άτομα. 5. Οι Ετήσιες  Οικονομικές  Καταστάσεις της  Μητρικής και του Ομίλου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 27η Απριλίου 2018. 6.Τα 
ποσά των προβλέψεων που έχουν ήδη διενεργηθεί, σωρευτικά μέχρι την 31.12.2017, αναλύονται σε : α) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες  φορολογικά  χρήσεις  ποσό 50 χιλ. Ευρώ για τον Όμιλο  β) Λοιπές Προβλέψεις ποσό 2.360 χιλ. Ευρώ για τον Όμιλο και 1.910 χιλ. Ευρώ  για την 
Εταιρεία. Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε  προβλέψεις  σχετικές  με επισφαλείς  πελάτες  ποσό 145 χιλ. Ευρώ για τον Όμιλο και 116 χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία, αποζημίωση προσωπικού (λόγω εξόδου από την υπηρεσία) ποσό 275 χιλ. Ευρώ για τον Όμιλο και  268 
χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία και αποθέματα ποσό 1.934 χιλ. Ευρώ  για τον Όμιλο και  1.526 χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία καθώς και ποσό ύψους  6 χιλ. Ευρώ  για Προβλέψεις  Πιστωτικών Τζίρου και Λοιπών Δαπανών για τον Όμιλο. 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 31 Δεκεμβρίου 2017 για επίδικες υποθέσεις ανέρχονται για τον Όμιλο και την Εταιρεία σε 42 χιλ. Ευρώ .Οι 
σημαντικότερες  εκκρεμείς  νομικές  υποθέσεις  παρατίθενται στη  Σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων. 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  χρήσει ς  της  Εταιρείας  και  των  εταιρειών του Ομίλου  παρατίθενται  αναλυτικά  στην σημείωση 6 της  Ετήσιας  Οικονομικής  Έκθεσης.  10. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους για την Εταιρεία ποσού 39 χιλ. Ευρώ 
περιλαμβάνουν αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ποσού 5 χιλ. Ευρώ και αποθεματικό αναπροσαρμογής ακινήτου ποσού 34 χιλ. Ευρώ. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους  για τον Όμιλο ποσού ύψους 28 χιλ. Ευρώ περιλαμβάνουν χρεωστικές συναλλαγματικές 
διαφορές λόγω ενοποίησης ποσού (39) χιλ. Ευρώ, αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ποσού  6 χιλ. Ευρώ και κέρδος από αποτίμηση στην εύλογη αξία του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου ποσού 61 χιλ. Ευρώ.  11. Δεν έχει γίνει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εκ 
των εταιρειών του Ομίλου στην τρέχουσα  χρήση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31.12.2016. Επίσης, δεν υπάρχουν εταιρείες  που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα χρήση. Στην χρήση 2017 δεν 
ενσωματώθηκε η θυγατρική εταιρεία «REVOS MANAGEMENT SRL» σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση 2016 λόγω της λύσης και εκκαθάρισής της . Δεν υπάρχουν εταιρείες του Ομίλου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 12.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας  της  22ας  Ιουνίου 2017, αποφάσισε την  διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 696 χιλ. Ευρώ (0,11 Ευρώ ανά μετοχή). Στο διανεμόμενο μέρισμα έγινε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, σύμφωνα με το 
άρθρο 40, παρ.1 του Ν.4172/2013 και έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανήλθε σε 0,0935 Ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος κερδών παρελθουσών χρήσεων άρχισε να πραγματοποιείται στους δικαιούχους μετόχους από την 11η Ιουλίου 2017. 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 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 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
&  ∆ιευθύνωνΣύµβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
Α∆Τ  ΑΒ 557000

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

Η Αντιπρόεδρος
& Μέλος του ∆.Σ.

ΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Α∆Τ ΑΒ 224134


