
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου                                         Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ
Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Εξαµηνιαίων 
Οικονοµικών Καταστάσεων                                                    01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017

Νόµιµος Ελεγκτής                                                                   Λειτουργικές δραστηριότητες

Ελεγκτική Εταιρεία                                                                    Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 777 749 848 1.212 

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

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 150 113 100 89 

Aναπροσαρµογές/Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων - - - -

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ Προβλέψεις 79 12 63 12 

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 Συναλλαγµατικές διαφορές (1) (2) - -

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

δραστηριότητας
(15) (10) (13) (3)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.409 6.321 4.844 4.777
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 96 80 81 75 

Επενδύσεις σε Ακίνητα - - 1.019 1.019

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 101 74 50 59 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (165) (726) (111) (556)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 787 779 1.819 1.509 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.845) (682) (1.545) (1.015)

Αποθέµατα 4.100 3.935 3.373 3.262 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 719 966 462 485 

Απαιτήσεις από πελάτες 7.886 6.022 6.435 4.728 Μείον:
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.850 4.588 3.278 3.863 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (97) (81) (82) (76)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση - - - - Καταβεβληµένοι φόροι (101) (255) (19) (172)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.134 21.718 20.817 19.217 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

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

(α)
(404) 165 (217) 51 

Μετοχικό κεφάλαιο 3.795 3.795 3.795 3.795 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 10.976 11.276 9.966 10.158
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών

επενδύσεων
- - (300) (266)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 14.771 15.071 13.761 13.953 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (266) (459) (158) (16)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 37 41 - - Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 12 10 12 2 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) +(β) 14.809 15.112 13.761 13.953 Τόκοι εισπραχθέντες 4 - 2 -
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.050 1.190 1.050 1.190 Μερίσµατα εισπραχθέντα - - - -
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 480 446 478 450 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.739 1.337 1.434 1.064
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β)
(250) (449) (445) (280)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.056 3.633 4.095 2.559 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία προοριζόµενα για πώληση - - - -
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - 34 - -

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 8.325 6.606 7.057 5.263 Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου - - - -
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων (γ)+(δ) 23.134 21.718 20.817 19.217

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 913 734 882 734 

Εξοφλήσεις δανείων (652) (354) (652) (354)

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

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 Μερίσµατα πληρωθέντα - - - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2018 και 

01.01.2017 αντίστοιχα)
15.112 14.293 13.953 12.845 Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 646 582 756 1.064 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
261 414 230 380 

Αύξηση/ µείωση µετοχικού κεφαλαίου - - - -

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα (949) (696) (949) (696) (392) 130 (432) 151 

Αναλογία της µη ελέγχουσας συµµετοχής στην ίδρυση εταιρείας - 34 - - Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.164 1.730 1.464 861 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2018 και 

30.06.2017 αντίστοιχα)
14.809 14.213 13.761 13.213 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.772 1.860 1.033 1.013 

Ποσά  εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ                                                                                                                 ΟΜΙΛΟΣ Ποσά  εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

01.01.-30.06.2018 01.01.-30.06.2017 01.04.-30.06.2018 01.04.-30.06.2017 01.01.-30.06.2018 01.01.-30.06.2017 01.04.-30.06.2018 01.04.-30.06.2017

Κύκλος εργασιών 12.132 10.749 6.360 5.752 Κύκλος εργασιών 8.720 8.588 4.591 4.753

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 3.900 3.744 2.064 1.943 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 2.878 3.132 1.545 1.668

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 
869 828 476 460 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 
594 892 341 511 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 777 749 421 408 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 848 1.212 626 856 

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 647 587 305 240 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 756 1.064 521 694

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 650 618 295 256  - Ιδιοκτήτες Μητρικής 756 1.064 521 694 

 - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (4) (31) 10 (16)  - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - - -

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) (1) (5) (1) (1) Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) - - - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 646 582 304 239 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 756 1.064 521 694 

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 650 613 294 255  - Ιδιοκτήτες Μητρικής 756 1.064 521 694 

 - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (4) (31) 10 (16)  - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,1022 0,0928 0,0482 0,0379 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,1195 0,1682 0,0823 0,1098

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
998 941 534 514 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
693 981 386 551 

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΄Οµιλος Εταιρεία Mεταµόρφωση, 27  Σεπτεµβρίου  2018

α) Εισροές - 560
β)Εκροές - 80
γ) Απαιτήσεις - 442
δ) Υποχρεώσεις - 98
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 

227 198

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 111 110

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

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE

                Πρώην Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27122/06/Β/92/104

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

Αριθµός ΓΕΜΗ : 835301000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

:27 Σεπτεµβρίου 2018

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

: Πετράκης Εµµανουήλ, Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

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

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

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου  (α) + (β) + (γ)

: Mε σύµφωνη γνώµη

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

: http: // www.voyatzoglou.gr 

                                                                                                                                                                                    
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

Ο  Προϊστάµενος 
Λογιστηρίου

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

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

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

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. &  ∆ιευθύνωνΣύµβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
Α∆Τ  ΑΒ 557000

Η Αντιπρόεδρος
& Μέλος του ∆.Σ.

ΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Α∆Τ ΑΒ 224134

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής εταιρείας στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, τις διευθύνσεις τους καθώς  και η μέθοδος  ενσωμάτωσής  τους  στις Ενοποιημένες  Οικονομικές καταστάσεις της  30.06.2018 παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 10 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών 

Οικονομικών Καταστάσεων. 2. Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθηθήκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 εκτός από 

εκείνες που αφορούν την υιοθέτηση των νέων ΔΠΧΑ που ήρθαν σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2018.3. 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 30.06.2018 ανερχόταν σε 1.050 χιλ. Ευρώ). 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2018 ήταν για την Εταιρεία 95 άτομα και για τον Όμιλο 154 άτομα έναντι της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου στην οποία ήταν για την Εταιρεία 89 άτομα και για τον Όμιλο 142 

άτομα. 5.Οι Ενδιάμεσες  Συνοπτικές  Οικονομικές Καταστάσεις  Ά Εξαμήνου της Μητρικής και του Ομίλου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 27 Σεπτεμβρίου 2018. 6.Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν ήδη διενεργηθεί, σωρευτικά μέχρι την 30.06.2018, αναλύονται σε : α) Πρόβλεψη για 

ανέλεγκτες  φορολογικά  χρήσεις  ποσό 50 χιλ. Ευρώ για τον Όμιλο  β) Λοιπές Προβλέψεις ποσό 2.531 χιλ. Ευρώ για τον Όμιλο και 2.082 χιλ. Ευρώ  για την Εταιρεία. Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε  προβλέψεις  σχετικές  με επισφαλείς  πελάτες  ποσό 140 χιλ. Ευρώ για τον Όμιλο και 111 χιλ. Ευρώ για την 

Εταιρεία, αποζημίωση προσωπικού (λόγω εξόδου από την υπηρεσία) ποσό  297 χιλ. Ευρώ για τον Όμιλο και  284 χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία και αποθέματα ποσό 1.933 χιλ. Ευρώ  για τον Όμιλο και  1.526 χιλ. Ευρώ για την Εταιρεία καθώς και ποσό ύψους  160 χιλ. Ευρώ για Προβλέψεις  Πιστωτικών Τζίρου και Λοιπών 

Δαπανών για τον Όμιλο και την Εταιρεία. 7. Η έκβαση των επίδικων υποθέσεων που εκκρεμούν δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Δεν έχουν σχηματιστεί σχετικές προβλέψεις. Οι σημαντικότερες  εκκρεμείς  νομικές  υποθέσεις  παρατίθενται στη  Σημείωση 25 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 

5 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.  10. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους για τον Όμιλο ποσού ύψους (1) χιλ. Ευρώ περιλαμβάνουν  συναλλαγματικές διαφορές λόγω ενοποίησης ποσού  (1) χιλ. Ευρώ.  11. Δεν έχει γίνει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εκ των εταιρειών του 

Ομίλου στην τρέχουσα  περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31.12.2017. Επίσης, δεν υπάρχουν εταιρείες  που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην περίοδο. 12. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας  της  28ας  Ιουνίου 2018, 

αποφάσισε την  διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 949 χιλ. Ευρώ (0,15 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 0,1275 Ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του 

μερίσματος κερδών παρελθουσών χρήσεων άρχισε να πραγματοποιείται στους δικαιούχους μετόχους από την 10η Ιουλίου 2018. 13.Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής  χρήσης, τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στην 

λήξη της τρέχουσας  περιόδου  τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές  με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής         


