
Ποσά σε ευρώ Ποσά σε ευρώ

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 65.266 115.561 Κέρδη προ φόρων (83.344) 112.990 

Επενδύσεις σε Ακίνητα 0 0 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 14.025 26.625 Αποσβέσεις 58.342 65.946 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 49.700 48.565 Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 0 0 

Αποθέµατα 687.038 1.020.655 Προβλέψεις 38.840 124.876 

Απαιτήσεις από πελάτες 595.840 859.026 Συναλλαγµατικές διαφορές (6.115) (24.482)

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 173.769 222.421

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας (6.353) 2.131 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.585.639 2.292.852 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.536 9.208 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μετοχικό κεφάλαιο 191.507 191.507 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 268.126 (332.933)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 949.352 1.115.245 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 241.768 77.140 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 1.140.859 1.306.752 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (488.442) 90.849 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0 0 Μείον:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) +(β) 1.140.859 1.306.752 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (4.536) (9.208)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0 5.292 Καταβεβληµένοι φόροι (11.356) (75.751)

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α) 11.466 40.766 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0 550 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 444.780 980.259 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0 
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (12.434) (43.706)

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 444.780 986.100 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 9.020 9.670 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.585.639 2.292.852 Τόκοι εισπραχθέντες 6.002 1.278 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β) 2.589 (32.758)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

31.12.2009 31.12.2008 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 

αντίστοιχα) 1.306.752 1.353.714 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια (518) (7.516)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (165.893) (46.962) Εξοφλήσεις δανείων (4.987) 0 

Αύξηση - µείωση µετοχικού κεφαλαίου Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0 0 

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 31.12.2008 και 

31.12.2009 αντίστοιχα) 1.140.859 1.306.752

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (5.506) (7.516)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου  (α) + (β) + (γ) 8.550 491 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 105.792 105.301 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 114.342 105.792 

01.01.2009-

31.12.2009 31.12.2008

Κύκλος εργασιών 2.593.920 4.077.700

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 868.675 1.417.053
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων (84.811) 120.920

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (83.344) 112.990

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (90.597) 87.025

 - Ιδιοκτήτες µητρικής (90.597) 87.025

 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Λοιπα συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (75.295) (133.987)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (165.893) (46.962)

 - Ιδιοκτήτες µητρικής (165.893) (46.962)

 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (26.468) 186.865

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ : Έµµεση µέθοδος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA S.R.L.

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε ευρώ


