
Διεύθυνση Διαδικτύου                                         Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών 

Καταστάσεων                                                    01.01-31.03.2015 01.01.-31.03.2014 01.01-31.03.2015 01.01.-31.03.2014

Νόμιμος Ελεγκτής                                                                      Λειτουργικές δραστηριότητες

Ελεγκτική Εταιρεία                                                                     
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες)
(382) (801) (397) (469)

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

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 39 43 34 39 

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων - - -

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Προβλέψεις 10 94 10 94 

31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014 Συναλλαγματικές διαφορές 5 - - -

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

δραστηριότητας
6 11.507 - 11.509 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 2.589 2.591 1.385 1.395
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 55 83 53 81 

Επενδύσεις σε Ακίνητα - - - -

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 

τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 64 53 50 38 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (537) (88) (459) (88)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 972 954 2.171 2.153 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.731 123 1.387 (218)

Αποθέματα 3.993 3.446 3.209 2.750 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 34 (243) 240 (194)

Απαιτήσεις από πελάτες 4.834 6.021 4.337 5.122 Μείον:
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.644 7.477 5.946 6.897 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (56) (106) (54) (104)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση - - - - Καταβεβλημένοι φόροι (131) (29) (83) 29 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.094 20.542 17.097 18.355 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)
774 10.584 730 10.680 

Μετοχικό κεφάλαιο 3.795 3.795 3.795 3.795 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 8.796 9.216 7.370 7.841

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών

επενδύσεων
- - - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 12.591 13.011 11.165 11.636 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων  στοιχείων (37) (67) (36) (52)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 13 13 - -

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων

στοιχείων
3 1.425 - 1.425 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) +(β) 12.604 13.024 11.165 11.636 Τόκοι εισπραχθέντες 1 8 6 
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - - - - Μερίσματα εισπραχθέντα - - - -
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 394 380 305 293 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.956 3.000 1.956 3.000

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
(34) 1.366 (36) 1.379 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.141 4.139 3.670 3.425 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

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

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 6.491 7.518 5.931 6.719 Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - (5.819) - (5.819)

Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων (γ)+(δ) 19.094 20.542 17.097 18.355

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.000 3.000 1.000 3.000 

Εξοφλήσεις δανείων (2.044) (6.300) (2.044) (6.300)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(χρεολύσια)
- - - -

31.03.2015 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2014 Μερίσματα πληρωθέντα - (1) - (1)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 

01.01.2014 αντίστοιχα)
13.024 20.333 11.636 18.754 Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (420) (6.992) (471) (6.668)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
(1.044) (9.184) (1.044) (9.184)

Αύξηση/ μείωση μετοχικού κεφαλαίου - - - -

Διανεμηθέντα  μερίσματα - - (304) 2.766 (350) 2.874 

Aγορές /(πωλήσεις) ιδίων μετοχών - - - - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.272 1.840 3.799 1.212 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2015 και 

31.03.2014 αντίστοιχα)
12.604 13.342 11.165 12.086 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.967 4.606 3.449 4.087 

Ποσά  εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2014 01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2014

Κύκλος εργασιών 3.044 3.327 2.458 2.668

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.029 1.030 806 765

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 
(327) (725) (344) (744)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (382) (801) (397) (469)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (459) (624) (471) (286)

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής (459) (624) (471) (286)

 - Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β) 40 (6.368) - (6.382)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (420) (6.992) (471) (6.668)

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής (420) (6.991) (471) (6.668)

 - Δικαιώματα Μειοψηφίας - (1) - -

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) (0,0726) (0,0987) (0,0745) (0,0452)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
(289) (682) (310) (705)

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΄Ομιλος Εταιρεία Mεταμόρφωση, 27 Μαΐου   2015

α) Εισροές - 94

β)Εκροές - 5

γ) Απαιτήσεις - 103

δ) Υποχρεώσεις - -

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 

διοίκησης 

209 197

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 113 95

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 3 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

                                                                                                                                                      (Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

:27 Μαΐου 2015

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική  ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E και του 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.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE

      ΑΡ.Μ.Α.Ε 27122/06/Β/92/104

ΕΔΡΑ : 12ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμός ΓΕΜΗ : 835301000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου  (α) + (β) + (γ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

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

: Nίκη Καραχρήστου , Α.Μ. ΣΟΕΛ 31011

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ: http: // www.voyatzoglou.gr 

Ο  Προϊστάμενος  
Λογιστηρίου 
 
 
 
ΗΛΙΑΣ Ι.  ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ 
 ΑΔΤ ΑΚ 094660 
ΑΡ.Μ. ΟΕΕ: 9996045624  

Ο Οικονομικός & Διοικητικός  
Διευθυντής & Μέλος του Δ.Σ. 
 
 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡ. ΤΣΕΠΕΡΗΣ 
ΑΔΤ Ξ 199068 
ΑΡ.Μ.ΟΕΕ:9996003961 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  

 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &  ΔιευθύνωνΣύμβουλος 
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  
ΑΔΤ  ΑΒ 557000 

Η Αντιπρόεδρος 
& Μέλος του Δ.Σ. 
 
 
 
ΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΑΔΤ ΑΒ 224134 
 

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής εταιρείας στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, τις διευθύνσεις τους καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Eνοποιημένες Oικονομικές Kαταστάσεις της 31.03.2015 παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 6 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών 
Οικονομικών Καταστάσεων  Ά Τριμήνου. 2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2015 είναι ίδιες με αυτές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014,εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν 
από 1η Ιανουαρίου 2015 και αναλύονται στην σημείωση Γ’ σελ.11 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων  Ά Τριμήνου. 3. Δεν υπάρχουν  εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας.4.Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.03.2014 ήταν για την Εταιρεία 89 
άτομα και για τον Όμιλο 117 άτομα έναντι της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου στην οποία ήταν για την Εταιρεία 88 άτομα και για τον Όμιλο 115 άτομα. 5. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ά Τριμήνου της Μητρικής και του Ομίλου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 27η 
Μαΐου 2015.6.Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν ήδη διενεργηθεί, σωρευτικά μέχρι την 31.03.2015, αναλύονται σε :α) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσό 193 χιλ.ευρώ για τον Όμιλο και ποσό 160 χιλ.ευρώ για την Εταιρεία, β) Λοιπές Προβλέψεις ποσό 2.485 χιλ.ευρώ για τον Όμιλο και 1.852 χιλ.ευρώ  
για την Εταιρεία. Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές με επισφαλείς πελάτες ποσό 236 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 92 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία, αποζημίωση προσωπικού (λόγω εξόδου από την υπηρεσία) ποσό 308 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 300 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία, αποθέματα 
ποσό 1.876 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 1.400 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία και Πρόβλεψη Πιστωτικών Τζίρου 65 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 60 χιλ. για την Εταιρεία.7.Δεν υπάρχει ουδεμία επίδικη ή υπό διαιτησία διαφορά δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Δεν έχουν σχηματιστεί σχετικές προβλέψεις. 8.Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που να κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές ή συγγενείς της επιχειρήσεις.9.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των 
εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 2 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων Ά Τριμήνου. 10. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους ποσού 40 χιλ. Ευρώ για τον Όμιλο αφορούν συναλλαγματικές διαφορές κατά την ενοποίηση με τις θυγατρικές  Voyatzoglou Systems 
Romania  SRL και Revos Management SRL ποσoύ ύψους  33 χιλ. Ευρώ και συναλλαγματικές διαφορές επανεκτιμήσεως παγίων στοιχείων ποσού 7 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. 
Επίσης, δεν υπάρχουν εταιρείες που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο .Επιπλέον, δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη χρήση. 
Δεν υπάρχουν εταιρείες του Ομίλου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.12.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:       


