
         ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE
Αριθμός ΓΕΜΗ : 835301000

 ΑΡ.Μ.Α.Ε 27122/06/Β/92/104

12ο χλμ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
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                                                                                                                      (δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠXA)

Αρμόδια Υπηρεσία         
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: Έμμεση μέθοδος (Eνοποιημένα και μη Eνοποιημένα)

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 01.01. -

31.12.2015

01.01. -

31.12.2014

01.01. -

31.12.2015

01.01. -

31.12.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες )
194 48 (241) 93 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες ) - - - -

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις
191 166 166 151 

Απομείωση/Αναπροσαρμογή ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων - - (79) -

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των 

Ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων Προβλέψεις 250 107 264 (48)

Νόμιμος Ελεγκτής  
Συναλλαγματικές διαφορές (33) (2) - -

Ελεγκτική Εταιρεία 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (270) 11.478 (2) 11.685

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 228 281 219 272 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 263 (116) 165 (74)

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.779 (716) 2.389 (691)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.368) 602 (988) 577

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.987 2.591 4.899 1.395 Μείον:

Επενδύσεις σε Ακίνητα - - 1.037 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (217) (290) (208) (282)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 65 53 48 38 Καταβεβλημένοι φόροι (68) (68) (334) (34)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 757 954 1.973 2.153 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Αποθέματα 3.175 3.446 2.585 2.750 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.949 11.489 1.351 11.649 

Απαιτήσεις από πελάτες 4.540 6.021 3.832 5.122 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.279 7.477 2.870 6.897 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - - - -

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση - - - - Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων  στοιχείων (4.384) (207) (4.364) (181)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.803 20.542 17.244 18.355 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 1.412 1.455 1 1.428

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τόκοι εισπραχθέντες 5 17 - 12

Μετοχικό κεφάλαιο 3.795 3.795 3.795 3.795 Μερίσματα εισπραχθέντα - - - -

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 9.439 9.216 7.665 7.841 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Mητρικής (α) 13.234 13.011 11.460 11.636 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.967) 1.265 (4.362) 1.259

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 15 13 - - Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) +(β) 13.249 13.024 11.460 11.636 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - (64) - (64)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.600 - 1.600 - Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - (5.819) - (5.819)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 353 380 358 293 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.566 3.000 3.566 3.000

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.457 3.000 1.457 3.000 Εξοφλήσεις δανείων (3.510) (6.300) (3.510) (6.300)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.145 4.139 2.368 3.425 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) - - - -

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόμενα για πώληση - - - - Μερίσματα πληρωθέντα (1) (1.139) (1) (1.139)

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 6.554 7.518 5.783 6.719 Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (γ) + (δ) 19.803 20.542 17.244 18.355 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 56 (10.322) 56 (10.322)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου  

(α) + (β) + (γ) (962) 2.432 (2.955) 2.587

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 4.272 1.840 3.799 1.212

Ποσά  εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 3.310 4.272 844 3.799

01.01. -

31.12.2015

01.01. -

31.12.2014

01.01.  -

31.12.2015

01.01.  -

31.12.2014

Κύκλος εργασιών 15.886 18.924 12.481 15.086

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 5.671 6.352 4.555 5.179

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 412 266 (106) 140 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 194 48 (241) 93

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 

αντίστοιχα) 13.024 20.333 11.636 18.754

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (18) 134 (392) 217 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 225 (6.044) (176) (5.852)

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής (20) 134 (392) 217 Αύξηση/ μείωση μετοχικού κεφαλαίου - - - -

 - Δικαιώματα Μειοψηφίας 2 - - - Διανεμηθέντα  μερίσματα - (1.265) - (1.265)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β) 243 (6.178) 216 (6.070) Aγορές /(πωλήσεις) ιδίων μετοχών - - - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 225 (6.044) (176) (5.852)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 

αντίστοιχα) 13.249 13.024 11.460 11.636

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 223 (6.044) (176) (5.582)

 - Δικαιώματα Μειοψηφίας 2 (1) - -

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε € ) (0,0028) 0,0212 (0,0620) 0,0343

Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή (σε €) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 603 433 60 292

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΄Ομιλος Εταιρεία

α)Εισροές - 314 Mεταμόρφωση , 29 Μαρτίου 2016

β)Εκροές 4.100 4.337

γ) Απαιτήσεις - 97

δ)Υποχρεώσεις - 66

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 

διοίκησης 

617 582

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 6 6

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

διοίκησης

- -

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Eνοποιημένα και μη Eνοποιημένα)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Eνοποιημένα και μη Eνοποιημένα)

ΟΜΙΛΟΣ

: 29/3/2016

: Με σύμφωνη γνώμη

: Νικόλαος Βογιατζόγλου,Πρόεδρος & Δ /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

: Νίκη Καραχρηστού, Α.Μ. ΣΟΕΛ 31011

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 , Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού , Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 

Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών και ΓΕΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δημήτρης Γιαννουλόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Μπακάκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανδρέας Σταμόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

: http: // www.voyatzoglou.gr 

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 31.12.2015 είναι ίδιες με αυτές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014, εκτός 
από την υιοθέτηση των νέων Προτύπων και Διερμηνειών , η εφαρμογή των οποίων έγινε  υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.  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 . 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2015 ήταν για την Εταιρεία 87 άτομα και για τον Όμιλο 114 άτομα έναντι της 
προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης  στην οποία ήταν για την Εταιρεία 84 άτομα και για τον Όμιλο 112 άτομα. 5.Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής και του Ομίλου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 29η Μαρτίου 2016. 
6.Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν ήδη διενεργηθεί, σωρευτικά μέχρι την 31.12.2015, αναλύονται σε : α) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσό 204 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και ποσό 160 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία, β) Λοιπές Προβλέψεις 
ποσό 2.325 χιλ.ευρώ για τον Όμιλο και 1.750  χιλ. ευρώ  για την Εταιρεία. Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές με επισφαλείς πελάτες ποσό 219 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 119 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία, αποζημίωση 
προσωπικού (λόγω εξόδου από την υπηρεσία) ποσό 236 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 231 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία και αποθέματα ποσό 1.870 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 1.400 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία.7. Η έκβαση των επίδικων υποθέσεων που εκκρεμούν 
δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Τα ποσά των σωρευμένων προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 για επίδικες υποθέσεις ανέρχονται για τον Όμιλο και την Εταιρεία σε 266 χιλ. ευρώ .Οι 
σημαντικότερες εκκρεμείς νομικές υποθέσεις παρατίθενται στη Σημείωση 27 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 χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 6 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.  10. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους ποσού 243 χιλ. Ευρώ 
για τον Όμιλο περιλαμβάνουν αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ποσoύ ύψους 23 χιλ. ευρώ, αποθεματικό αναπροσαρμογής ακινήτου ποσoύ ύψους 250 χιλ. ευρώ και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές κατά την ενοποίηση με τις θυγατρικές Voyatzoglou 
Systems Romania  SRL και Revos Management SRL ποσoύ ύψους (30) χιλ. Ευρώ.Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα για την Εταιρεία μετά από φόρους ποσού ύψους 216 χιλ. Ευρώ περιλαμβάνουν αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ποσού ύψους 21 χιλ. ευρώ και 
αποθεματικό αναπροσαρμογής ακινήτου ποσού ύψους 194 χιλ. ευρώ . 11.Στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (σελ.13 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων) γίνεται εκτενής αναφορά για την Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων σε σχέση με τους 
ελέγχους στην διακίνηση κεφαλαίων στις Eλληνικές Τράπεζες που επεβλήθησαν και ισχύουν και για του οποίους η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου για το προβλέψιμο μέλλον.12. 
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 31.12.2014. Επίσης, δεν υπάρχουν εταιρείες που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο .Επιπλέον, δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί είτε στην αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούμενης χρήσης είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο . Δεν υπάρχουν εταιρείες του Ομίλου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.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 Δ.Σ.  
&  ΔιευθύνωνΣύμβουλος 

 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  
ΑΔΤ  ΑΒ 557000 

                       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  

Η Αντιπρόεδρος 
& Μέλος του Δ.Σ. 

 
 
 
ΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΑΔΤ ΑΒ 224134 

 


