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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «LOGISYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» 

 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «LOGISYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ», της 1ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της 
εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των 
οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την 
εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να 
στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο 
έλεγχος επίσης περιλαµβάνει αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των 
εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις 
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει 
επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της Έκθεσής µας. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 
οικονοµική θέση της εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών 
της καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της εταιρείας της 
χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε τη προσοχή 
σας στο γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την 
υπερδωδεκάµηνη χρήση λήξης 31/12/2005, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα 
οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο 
παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές 
καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

 
 

Αθήνα, 8/3/2006 

 
Εµµανουήλ Πετράκης  

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 18731 

BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ “LOGISYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ” ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 5-3-2004 ΕΩΣ 31-12-

2005 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

Σύµφωνα µε το Νόµο και το  Καταστατικό της Εταιρίας σας παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα της 

Εταιρίας µας κατά την 1η  υπερδωδεκαµηνη διαχειριστική χρήση (5/3/2004 έως 31/12/2005) 

καθώς και την προβλεπόµενη πορεία της Εταιρίας για το έτος 2006. 

Με την παρούσα σας παρουσιάζουµε και υποβάλλουµε προς έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις 

της εταιρίας για τη υπερδωδεκαµηνη χρήση 2004-2005, αποτελούµενες από τον Ισολογισµό, τον 

Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσεως από 5.3.2004 έως 31.12.2005, την κατάσταση Ταµιακών 

Ροών, καθώς και τις αναλύσεις αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µα τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) που έχουν εκπονηθεί µε την σύµφωνο 

γνώµη του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Οι ως άνω οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγµατική οικονοµική και περιουσιακή θέση 

και κατάσταση της εταιρίας και για την σύνταξη τους ετηρήθη η ισχύουσα νοµοθεσία και οι 

κείµενες διατάξεις του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει, και διαµορφώθηκε µε τα άρθρα 134-143 για την 

εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.). 

 

Α) ΓΕΝΙΚΑ  

Κατά την παρουσιαζόµενη υπερδωδεκαµηνη διαχειριστική χρήση 2004-2005 η εταιρεία µας 

ξεκίνησε την εκµετάλλευση αποθηκευτικού χώρου στα Οινόφυτα Βοιωτίας που µισθώνει από την 

Μητρική Εταιρεία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.  παρέχοντας υπηρεσίες Αποθήκευσης στην 

Εταιρεία JUMPO Α.Ε.σε εφαρµογή των όρων  σύµβασης που έχει υπογράψει µε την εν λόγω 

εταιρεία.   

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η εταιρία παρότι ευρισκετο στην πρώτη διαχειριστική περίοδο, 

παρουσίασε κέρδη . 

 

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ακολουθούµενες Βασικές Λογιστικές αρχές 

Τα βασικά στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και οι λογιστικές αρχές που 

εφαρµόζει η εταιρεία περιγράφονται αναλυτικά στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων που 

αποτελούν και αναπόσπαστο µέρος αυτών. Επισηµαίνεται ότι επειδή η εταιρεία είναι θυγατρική 

κατά 99% της εισηγµενης στο ΧΑΑ εταιρείας ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ συνέταξε τις 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.  

 

Η εταιρεία κατά το τέλος της χρήσης δεν διέθετε Ξένο συνάλλαγµα:  

Κατόπιν τούτων η Εταιρία παρουσιάζεται ως ακολούθως: 

1)Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.  
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2) Οι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ της εταιρίας µας ανήλθαν στο ποσό των € 25.518,67 οι οποίες ποσο 22.118,03 

€ αφορά υπόλοιπο πελατών και 3.400,64 € αφορούν  υπόλοιπο λογ/µού διαφόρων χρεωστών. 

3) Τα ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ανέρχονται στο ποσό των € 86.451,71 εκ των οποίων € 6,39 βρίσκονται στο 

Ταµείο και € 86.445,32 στις Τράπεζες σε λογ/σµούς Όψεως και Προθεσµίας. 

4) Οι λοιπές µακροπρόθεσµες Απαιτήσεις που αφορούν εγγύηση µισθωµάτων ανέρχονται στο ποσό 

των 14.000,00 € . 

5) Στο ΠΑΘΗΤΙΚΟ τα Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ της εταιρίας (µετοχικό κεφάλαιο, Αποθεµατικά Κεφάλαια και 

Υπόλοιπο Κερδών) ανέρχονται στο ποσό των € 107.812,89 εκ των οποίων α) Μετοχικό Κεφάλαιο € 

90.000,00 β) από υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον € 16.881,14 και γ)από Τακτικό Αποθεµατικό 

€ 931,75.  

6) Οι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ αναφέρονται στις νόµιµες υποχρεώσεις που ανταποκρίνονται στις οικονοµικές 

και συναλ/κές δραστηριότητες της Εταιρίας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των € 18.157,49. Το 

ποσό αυτό αναλύεται περαιτέρω σε υποχρεώσεις µας έναντι των προµηθευτών της εταιρίας € 

1904,00, σε  υποχρεώσεις της εταιρίας απέναντι στο ∆ηµόσιο για Φόρους –τέλη € 16.253,49.  

 

7) Το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ανήλθε στο ποσό των € 125.970,38 

 

8) Τα ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α ανήλθαν σε 341.046,09€  και ανά δραστηριότητα η ανάλυση είναι 

(ποσά σε ευρώ): 

 

 Α) Από Υπηρεσίες Αποθήκευσης           341.046,09€ 

Σύνολο       341.046,09€            

 
 

Γ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσεως εµφανίζει πίστωση € 369.933,73 που απαρτίζεται από 

µικτό κέρδος € 29716,49 από παροχή υπηρεσιών Αποθήκευσης και από άλλα έσοδα 28.887,64 € . 

Στη χρέωση οι εκπιπτόµενες δαπάνες χρήσης ανέρχονται στις € 31.198,97 και αφορούν € 

5.171,31 έξοδα διοικητικής λειτουργίας € 26.027,66 έξοδα λειτουργίας διάθεσης. 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ,χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων  ανέρχονται στο 

ποσόν € 27.404,45, τα οποία µετά την  αφαίρεση των φόρων  € 9.591,56 ανέρχονται σε € 

17.812,89.  

 

∆) ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 

Τα κέρδη µετα απο φορους της υπερδωδεκαµηνης χρήσεως 2004-2005 € 17.812,89 προτείνεται 

να διανεµηθούν ως εξής(ποσά σε € ): 

Για Τακτικό Αποθεµατικό                   931,75 

Για Υπόλοιπο κερδών εις Νέον            16.881,14    

                        ΣΥΝΟΛΟ:     17.812,89 
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Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε  

 

1.Να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 1ης υπερδωδεκαµηνης χρήσης 5/3/2004-

31/12/2005. 

2.Να απαλλάξετε εµάς και τους Ελεγκτές απο κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 

5/3/2004-31/12/2005,συµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό. 

3.Να διορίσετε  τακτικό και  αναπληρωµατικό ορκωτό ελεγκτή για την χρήση 2006.    

 

 
Μεταµόρφωση, 9/3/2006 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Νικόλαος ∆. Βογιατζόγλου  
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

(ποσά σε Ευρώ)  

 Σηµείωση 
5/3/2004 

31/12/2005 
   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ   
Παροχή Υπηρεσιών  2 341.046 

Μείον: Κόστος Παροχής Υπηρεσιών  -311.330 

Μικτό κέρδος  29.716 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 2 28.888 
   
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3 -5.171 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3 -26.028 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  27.404 
Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας  0 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών  27.404 

Αποτελέσµατα προ φόρων  27.404 

Φόρος εισοδήµατος 4 -9.592 

Αποτελέσµατα µετά φόρων  17.812 
Κατανεµόµενα σε:   
Μετόχους της εταιρείας  17.812 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 
   
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 5 0,59 
Προτεινόµενο µέρισµα ανα µετοχή (σε €)  0,00 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31.12.2005 
 Σηµειώσεις  
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  14.000 

  14.000 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Αποθέµατα  0 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 25.518 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8 86.452 

  111.970 
Σύνολο Ενεργητικού  125.970 

    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Μετόχων της µητρικής:   
Μετοχικό κεφάλαιο 9 90.000 
Αποθεµατικά  10 932 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον  16.881 
  107.812 
Μειοψηφίας:  0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  107.812 
   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 
 

31.12.2005 
   
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  0 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 1.904 
Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι  16.253 
∆άνεια   
  18.157 
Σύνολα Υποχρεώσεων   18.157 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  125.970 
   

 
 
 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 
Εταιρεία 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Κεφάλαιο 
υπέρ το 
άρτιο Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

       
Υπόλοιπα την 05/03/2004 - - - - - - 
Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου  90.000 - - - - 90.000 
Μεταβολές αποθεµατικών - - - - - - 
Μερίσµατα - - - - - - 
Αποθεµατικό Πώλησης 
Ακινήτου - - - - - - 
Καθαρά Ετήσια Κέρδη - - - 9.754 - 9.754 
Υπόλοιπο την 31/12/2004 90.000 - - 9.754 - 99.754 
       
Υπόλοιπα την 01/01/2005  90.000 - - 9.754 - 99.754 
Μεταβολές αποθεµατικών - - 932 (932) - 0 
Μερίσµατα - - - - - - 
Καθαρά κέρδη  - - - 8.881 - 8.881 
Υπόλοιπο την 31/12/2005 90.000 - 932 17.703  - 108.635 

 

 

 

(*) 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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10/24 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

      

 Έµµεση µέθοδος 

 

5/3/2004-
31/12/2005 Ποσά σε ευρώ 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων 27.404 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 

  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (39.518) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.904 

Μείον:   

Καταβεβληµένοι φόροι 6.662 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

(3.548) 

Επενδυτικές δραστηριότητες  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

0 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 90.000 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 

90.000 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 

86.452 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 0 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 86.452 

 
 

(*) Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  οικονοµικών καταστάσεων 
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Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  
 

Η LogiSystems AE είναι µια επιχείρηση που ιδρύθηκε βάσει των νόµων της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας και είναι θυγατρική της Βογιατζόγλου Systems AE της οποίας οι µετοχές είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 

Η «LogiSystems Ανώνυµη Εταιρεία Αποθήκευσης και ∆ιανοµής Εµπορευµάτων AE» 

ιδρύθηκε το 2004 (ΦΕΚ 2008/10.3.04) και κλείνει την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση την 

31/12/2005 και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας 

Λιβαδειάς (ΑΜ56327/11/B/04/6). Έδρα της είναι ο ∆ήµος Οινοφύτων Βοιωτίας, 54ο χλµ 

Παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Χαλκίδας. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους: 

Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ανδρέας Τσέπερης, Μέλος 

Ματθαίος Μανσόλας, Μέλος 

 

Οι κυριότερες επιχειρηµατικές της δραστηριότητες είναι: 

η παροχή υπηρεσιών, αποθήκευσης, µεταφοράς, διανοµής και τυποποίησης 

εµπορευµάτων, δραστηριότητες οι οποίες είναι συναφείς µε τους σκοπούς της µητρικής της 

εταιρίας Βογιατζόγλου Systems AE.  

Η εταιρεία δεν διαθέτει ακόµα προσωπικό και υλοποιεί τον σκοπό της µε συνεργασίες µε 

τρίτα πρόσωπα αλλά και µε τα µέλη του ∆Σ αυτής που παρέχουν αντίστοιχες αναγκαίες 

υπηρεσίες. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της LogiSystems AE περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της ολικής 

ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 2005 της Βογιατζόγλου 

Systems AE η οποία συµµετέχει κατά 99% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας. 

 

 

Β. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

Β.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της LogiSystems AE µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2005 έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 

που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ∆ιερµηνείες που 

εκδόθηκαν από την Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Η εταιρεία συνέταξε οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ που έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρµόζοντας το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ»  

από την ίδρυσή της µε ηµεροµηνία 5 Μαρτίου 2004. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 

έχει τροποποιηθεί από την επανεκτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

διαθέσιµων προς πώληση και µε εξαίρεση ορισµένων κατηγοριών ενσώµατων 

περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτιµήθηκαν σε εύλογες αξίες κατά την ηµεροµηνία 

µετάβασης στα ∆ΠΧΠ και οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος. 

 

(α) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η Logisystems AE, έως την 31 ∆εκεµβρίου 2004, τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και 

ετοίµαζε τις οικονοµικές της καταστάσεις µε βάση τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο 2190/1920 

και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Από την 1 Ιανουαρίου 2005 και εφεξής, η Εταιρεία 

όπως και η µητρική Βογιατζόγλου Systems AE, υποχρεούνται βάσει των διατάξεων της 

κείµενης νοµοθεσίας, να συντάσσουν τις καταστατικές οικονοµικές τους καταστάσεις 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως όµως 

έχουν το δικαίωµα, εξακολουθούν να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία µε βάση τις διατάξεις 

της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, Κατά συνέπεια οι οικονοµικές καταστάσεις και οι 

φορολογικές οικονοµικές καταστάσεις της Logisystems ΑΕ προσαρµόστηκαν και 

αναµορφώθηκαν  µέσω εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆ΠΧΠ. 

 
 

(β) Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/2004 (όπως 

τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3301/2004), οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες σε 

οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή) καθώς και οι 

θυγατρικές τους (στην ηµεδαπή) υποχρεούνται να συντάσσουν τις καταστατικές οικονοµικές 

καταστάσεις τους (απλές και ενοποιηµένες) από τη χρήση που αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 

2005 εφεξής σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. 

Η Εταιρεία εφάρµοσε το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» στη σύνταξη των 

συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες είναι οι πρώτες πλήρεις οικονοµικές 

καταστάσεις µε βάση τα ∆ΠΧΠ, δεδοµένου ότι οι µέχρι τούδε δηµοσιοποιηθείσες 

οικονοµικές καταστάσεις των τριµήνων του 2005 συνιστούν καταστάσεις που συντάχθηκαν 

µε βάση το ∆ΛΠ 34 και ήταν εν δυνάµει προσωρινές υπό την έννοια του ότι η τελική 

επεξεργασία και οριστικοποίηση των κονδυλίων έγινε στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. 

Με βάση τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», στη σύνταξη των 

πρώτων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ∆ΠΧΠ, µια εταιρεία θα πρέπει να 

χρησιµοποιήσει τα ∆ΠΧΠ που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των 
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πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται καθώς και 

στον ισολογισµό µετάβασης. 

Σύµφωνα επίσης µε το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» και τον προαναφερόµενο 

ελληνικό νόµο οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ τουλάχιστον µίας χρήσης. 

Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στον 

Όµιλο που ανήκει η εταιρεία και είναι σε ισχύ την 31 ∆εκεµβρίου 2005 χρησιµοποιήθηκαν για 

τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης, των συγκριτικών 

οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2004.  

 

(γ) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Logisystems AE ενέκρινε τις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005, στις 9 Μαρτίου 2006 . 

 
(δ) Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 

απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που 

επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού τη γνωστοποίηση 

ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών 

καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. 

Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Αναφορικά 

µε τις σηµαντικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης στην σύνταξη των συνηµµένων 

οικονοµικών καταστάσεων βλέπε σηµειώσεις επ’ αυτών. 
 

Β.2. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 

Η Εταιρεία παρουσιάζει ανάλυση της δραστηριότητας της κατά γεωγραφικό τοµέα καθώς 

δραστηριοποιείται µόνο στην Ελλάδα µε το ίδιο αντικείµενο κατά συνέπεια δεν προκύπτει 

υποχρέωση παρουσίασης δευτερεύοντος τοµέα ανά δραστηριότητα. 

 

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα 

και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες 

περιοχές. 

Β.3. Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει 

του νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία 

λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, 

που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας. 
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Το νόµισµα λειτουργίας των ξένων θυγατρικών του Οµίλου είναι το επίσηµο νόµισµα της 

εκάστοτε χώρας όπου κάθε θυγατρική λειτουργεί. Εποµένως, σε κάθε ηµεροµηνία 

οικονοµικών καταστάσεων όλα τα στοιχεία του ισολογισµού αυτών των θυγατρικών 

µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την συναλλαγµατική ισοτιµία σε ισχύ την ηµεροµηνία των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε βάση την µέση σταθµική ισοτιµία κατά την διάρκεια 

του έτους. Η σωρευµένη διαφορά που προκύπτει από την ανωτέρω µετατροπή 

καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια έως την πώληση, διαγραφή ή από-αναγνώριση 

κάποιας θυγατρικής, οπότε και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

 

(β) 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 στα 

αποτελέσµατα ή στα ίδια κεφάλαια.  

 

Β.4. Εµπορικές απαιτήσεις 
(α) Λογαριασµοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική: Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί 

απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη 

εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που 

εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση 

την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου εκτός εάν η διαφορά δεν είναι σηµαντική. Η Εταιρεία 

έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραµµές 

βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, µε παράλληλη εκτίµηση σχετικών 

οικονοµικών πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά πραγµατοποιούνται µε τους πελάτες µε 

κανονικούς όρους και µε αναµενόµενη µέση διάρκεια είσπραξης εξήντα ηµέρες από την 

παροχή των υπηρεσιών. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι καθυστερηµένες ή 

επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης για 

επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης για επισφαλείς 

απαιτήσεις προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού ώστε 

να αντανακλά τους πιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους. 

Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να µη διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν 

όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της. 
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Β.5. Ταµειακά διαθέσιµα  
Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και 

τις τραπεζικές υπεραναλήψεις. 

 

Β.6. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές 

περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 

 

Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της 

Εταιρείας, έως ότου οι ίδιες µετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από 

πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, 

περιλαµβάνεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

 

Β.7. Φόρος εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος)  
 

(i) Τρέχων φόρος εισοδήµατος 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισµού, σύµφωνα µε τους 

φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος 

περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών της εταιρείας όπως 

αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους 

και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις 

θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές. 

 

(ii) Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος 

εισοδήµατος δε 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.  

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την 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, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή 
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των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 

διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

Β.8. Αναγνώριση εσόδων 
 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των παροχών υπηρεσιών, καθαρά από τους 

ανακτώµενους φόρους και εκπτώσεις. Τα διαιτερικά έσοδα µέσα στην Εταιρεία διαγράφονται 

πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

(α) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 

υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

Β.9. Μισθώσεις 
 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη 

της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας 

του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα 

επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, 

απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της 

µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη 

µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 

µίσθωσής τους. 

 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 

εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για 

λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον 

εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της 

µίσθωσης. 

 

Β.10. ∆ιανοµή µερισµάτων 
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∆ιανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την 

Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

Β.11.  Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών, έχουν 

ήδη εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών των οποίων η εφαρµογή 

είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 

και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω). Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά 

µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: 

∆ΠΧΠ 6: Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων: ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία 

και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΠΧΠ 7: Γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών µέσων: Το πρότυπο αυτό έχει 

υποχρεωτική ισχύ για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 

και µεταγενέστερα. ∆εν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. Το πρότυπο απαιτεί κυρίως πρόσθετες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε 

χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

∆ΕΕΧΠ 3: ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων: Η διερµηνεία αυτή αργότερα αποσύρθηκε από 

την Επιτροπή ∆ιερµηνειών. ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις 

οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΕΕΧΠ 4: Προσδιορισµός εάν µια σύµβαση περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµική 
µίσθωση: 

Η εφαρµογή του ∆ΕΕΧΠ 4 δεν αναµένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό οποιασδήποτε 

από τις ισχύουσες συµβάσεις της Εταιρείας. 

∆ΕΕΧΠ 5: ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού. 

ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης: ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία  και 

δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΕΕΧΠ 6: Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες 

αγορές αποβλήτων, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές: ∆εν έχει εφαρµογή στην 

Εταιρείας και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΕΕΧΠ 7: Εφαρµογή της µεθόδου µετατροπής ∆ΛΠ 29: ∆εν έχει εφαρµογή στην 

Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΕΕΧΠ 8: Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2: ∆εν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις στην 

Εταιρεία. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε το ίδιο 
αντικείµενο. Τα αποτελέσµατα των τοµέων αυτών κατά την χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2005 έχουν ως εξής: 

 

 
ΕΛΛΑ∆Α 
5/3/2004 

31/12/2005 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
Παροχή Υπηρεσιών 341.046 

Μείον: Κόστος Παροχής Υπηρεσιών -311.330 

Μικτό κέρδος 29.716 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 28.888 
  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -5.171 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -26.028 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 27.404 
Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 0 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών 27.404 

Αποτελέσµατα προ φόρων 27.404 

Φόρος εισοδήµατος -9.592 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 17.812 
  
 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται εντός της Ελληνικής επικράτειας µε το ίδιο αντικείµενο 
εργασιών και δεν παρουσιάζει πληροφόρηση ανά τοµέα. 
 

2. Πωλήσεις – Λοιπά Έσοδα 
 
Οι πωλήσεις  αναλύονται ως κάτωθι: 

 5/3/04-31/12/2005  
Έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών (αποθήκευτρα) 341.046  
Σύνολο 341.046  

 

 
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως κάτωθι:  
 5/3/04-31/12/2005  
Λοιπά έσοδα 28.888 

Σύνολα  28.888  
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3.  Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας & Άλλα Γενικά Έξοδα 

Tα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν 
µεταξύ άλλων µε τα ακόλουθα: 

 
   

 
5/3/2004-
31/12/05 

Έξοδα ίδρυσης και πρώτης 
Εγκατάστασης 3.983 
Αµοιβές Τρίτων 1.188 
Έξοδα Πωλήσεων 26.028 
Σύνολο 31.199 

 

4. Φόροι 
Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις 
εταιρείες για τη χρήση 2005 είναι 32% (35% έως την 31/12/2004). Τον Νοέµβριο του 2004 
εγκρίθηκε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο σύµφωνα µε το οποίο ο συντελεστής φορολογίας 
των επιχειρήσεων µειώνεται σταδιακά από 35% σε 25%. Συγκεκριµένα για τις χρήσεις  2005 
και 2006 ο φορολογικός συντελεστής µειώνεται στο 32% και 29% αντίστοιχα, ενώ για την 
χρήση 2007 και µεταγενέστερα θα διαµορφωθεί στο 25%. 

Η εταιρεία Logisystems AE δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές διότι η πρώτη 
εταιρική της χρήση έληξε την 31-12-2005.  

Σε έναν µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να 
επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα στην εταιρεία. Η Εταιρεία δεν θεωρεί ότι θα 
επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα σε µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους για τις 
χρήσεις αυτές. 

Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις αναλύεται ως κάτωθι: 

 31.12.2005   

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος:   
- Φόρος εισοδήµατος χρήσεως 9.592  
- Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 0  
Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων  9.592  

 
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. 

Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού και 
παθητικού 

31.12.2005   31.12.2004 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0  1.394 
Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στον 
Ισολογισµό 0  1.394 

Κίνηση περιόδου    
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Υπόλοιπο έναρξης 1.394  0 
Φόρος αποτελεσµάτων (1.394)  1.394 

Υπόλοιπο τέλους 0  1.394 

 

4. Φόροι (συνέχεια) 

Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την περίοδο του 05/03/2004-31/12/2005 και ανά 
κατηγορία προσωρινής διαφοράς έχει ως εξής: 

2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟ∆Α 
Ι∆ΡΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

   

Υπόλοιπα 01.01.2005 1.394 1.394 

Χρεώσεις / (πιστώσεις) στα Α.Χ. (1.394) (1.394) 

Υπόλοιπα 31.12.2005 0 0 
   

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟ∆Α 
Ι∆ΡΥΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

   

Υπόλοιπα 01.01.2005 0 0 

Χρεώσεις / (πιστώσεις) στα Α.Χ.   

Υπόλοιπα 31.12.2005 0 0 
 
 
 

2004 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟ∆Α 
Ι∆ΡΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

   

Υπόλοιπα 05.03.2004 0 0 

Χρεώσεις / (πιστώσεις) στα Α.Χ. 1.394 1.394 

Υπόλοιπα 31.12.2004 1.394 1.394 
   

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟ∆Α 
Ι∆ΡΥΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

   

Υπόλοιπα 01.01.2005 0 0 

Χρεώσεις / (πιστώσεις) στα Α.Χ.   

Υπόλοιπα 31.12.2005 0 0 
 
 
5. 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 2005 και 2004 είναι 
30.000  µετοχές. 
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05/03/04-31/12/2005 

Καθαρά κέρδη  17.812 
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 30.000 

Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών 0 

Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε 
κυκλοφορία 30.000 
  

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε €) 0,59 
 
 
 
Συναλλαγές Συνδεδεµένων Μερών  
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
Λ. ΕΣΟ∆ΩΝ 

σε ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
SYSTEMS AE 

Από   
LOGISYSTEMS AE  200.622 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ σε ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

SYSTEMS AE  
Από  1.904 
LOGISYSTEMS AE  
 
 
 
6. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρείας αναφέρονται κυρίως σε δοσµένες 
εγγυήσεις για λειτουργικές µισθώσεις ακινήτων και αναλύονται ως ακολούθως:  

 
  
 2005  

Εγγυήσεις Μισθωµάτων 14.000  
 14.000  

7. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
     
Απαιτήσεις & Έξοδα Εποµένων Χρήσεων 2005 
Πελάτες 22.118 
Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις  0 
Μεταχρονολογηµένες Επιταγές & Γραµµάτια 0  

 22.118 

Λοιποί Χρεώστες 3.109 

Σύνολο 25.227 

 
 



LOGISYSTEMS AE 
Οικονοµικές Καταστάσεις 

 Της  χρήσης από 5 Μαρτίου 2004 έως 31 ∆εκεµβρίου 2005 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία 
του Ισολογισµού. 
 
∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από 
πελάτες, καθώς Η Εταιρεία έχει έναν πελάτη που βάσει Σύµβασης εξοφλεί εντός δέκα 
ηµερών από την χρέωση των υπηρεσιών. 

 

8. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της εταιρείας 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: 

 

 2005  

Ταµείο 6  

Καταθέσεις σε τράπεζες 86.445  

Σύνολο 86.452  

 

 

9. Μετοχικό Κεφάλαιο  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 30.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας € 3,00 εκάστη. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν διαφοροποιήθηκε 
κατά το χρονικό διάστηµα από 5 Μαρτίου 2004 µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των 
οικονοµικών καταστάσεων.  
Η εταιρική σύνθεση της Εταιρίας την 31/12/2005 έως και σήµερα έχει ως εξής: 
 

 
ΜΕΤΟΧΟΙ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 

   
29.700 

 
99% 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ     300 1% 
ΣΥΝΟΛΟ 30.000 100% 

 

 

10. Αποθεµατικά 

Τα αποθεµατικά της εταιρείας απαρτίζονται από το τακτικό αποθεµατικό. 

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 της εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι: 
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11. Προµηθευτές, Φόροι Πληρωτέοι και Λοιπές Υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προµηθευτές, φορολογικές αρχές και 
λοιπούς τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 
 
  
 2005 

Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  1.904 

Σύνολο 1.904 

12. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

 

i.  ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 
 
Η Εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων και για την υπερδωδεκάµηνη 
χρήση 5/3/2004-31/12/2005 έχει καταβληθεί το συνολικό ποσά των 311.330 Ευρώ 
 
 

ii. Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις  

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι δεν συντρέχει ουδεµία πιθανότητα εκροής πόρων που 
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη και για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές 
καταστάσεις αλλά ούτε και γνωστοποιούνται ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 
13. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού 
της 31 ∆εκεµβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 

14. Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

Τα παρόντα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες είναι τα πρώτα συνοπτικά  

οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες  που συντάσσει και δηµοσιεύει η Εταιρεία σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). Σύµφωνα µε το νόµο, η 

εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική από 1 Ιανουαρίου 2005 

 2005  
Τακτικό αποθεµατικό 932  

ΣΥΝΟΛΟ 932  
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για όλες τις Εταιρείες των οποίων οι µετοχές τους είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών ή θυγατρικές εισηγµένων. 

Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις είναι και οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που 

συντάσσει και δηµοσιεύει η Εταιρεία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Ουδεµία Προσαρµογή απαιτήθηκε. 


