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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE» 
Αριθ.ΜΑΕ 27112/06/Β/92/104 

 

Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, 
η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 18/5/2006 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας να συνέλθουν σε 
Τακτική Γενική Συνέλευση την 22/6/2006 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. στα γραφεία της εταιρίας επί της 
Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας 12ον χιλιόµετρο, Μεταµόρφωση µε θέµατα Ηµερησίας ∆ιατάξεως: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιηµένων 

Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005. 

2. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου 

του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονοµικών Καταστάσεων και πεπραγµένων της εταιρικής 

χρήσης που έληξε 31.12.2005. 

3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για 

τη χρήση 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 

4. Έγκριση διάθεσης και διανοµής κερδών και πληρωµής µερισµάτων. 

5. Σύναψη οµολογιακού δανείου µε έκδοση οµολογιών µη µετατρεψίµων σε µετοχές µέχρι του ποσού των 

ευρώ 6.000.000 και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή σε µέλη αυτού για την 

συνοµολόγηση των όρων και λεπτοµερειών. 

6.  Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωµατικού για την χρήση 2006 για τον έλεγχο των 

ενοποιηµένων και µη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

7. Προέγκριση και καθορισµός αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2006 που 

παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρία. 

8. Προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρίας για τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

τους κατά το έτος 2006 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

9. Παρουσίαση και υποβολή της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί των συναλλαγών της εταιρίας µε 

τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν 3016/2002 για το διαχειριστικό έτος 

2005  

10. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις 

Καλούνται όθεν οι κκ µέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυµούν να µετάσχουν στην Γενική 
Συνέλευση, σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της εταιρίας, να εφαρµόσουν όσα οι κείµενες διατάξεις 
προβλέπουν σχετικά µε την δέσµευση των άϋλων τίτλων µετοχών τους προκειµένου να συµµετάσχουν νόµιµα 
στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας. 

Επειδή οι µετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άϋλη µορφή καλούνται οι κκ µέτοχοι να δεσµεύσουν τις 
άϋλες µετοχές τους µέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσµευσης τους από το 
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε., σύµφωνα µε 
το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας. 

Όσοι εκ των µετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις µετοχές τους και δεν έχουν χειριστή θα πρέπει να 
δεσµεύσουν τις µετοχές τους µε σχετική δήλωση τους  απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ και να 
παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσµευσης ώστε να καταθέσουν εµπρόθεσµα τις σχετικές βεβαιώσεις στην 
εταιρία.  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι µέτοχοι να προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα 
έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την 
ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 18/5/2006 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης         6 
Ισολογισµός            7 
Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων         9 
Κατάσταση ταµιακών ροών          11 
 
Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία        12 
Β. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών        13 
Β1.Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων       13 
Β2. Ενοποίηση            15 
Β3 Πληροφόρηση κατά τοµέα          17 
Β4. Συναλλαγµατικές Μετατροπές         17 
Β5.Ενσώµατα  πάγια περιουσιακά στοιχεία        18 
Β6.Ανσώµατα  περιουσιακά στοιχεία         19 
Β7. Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων        20 
Β8. Αποθέµατα            21 
Β9. Εµπορικές απαιτήσεις          21 
Β.10. Ταµιακά διαθέσιµα          21 
Β.11 Μετοχικό κεφάλαιο           21 
Β.12 ∆ανεισµός            22 
Β.13 Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων & Αναβαλλόµενος)       22 
Β.14. Κρατικές Επιχορηγήσεις          23 
Β.15. Παροχές στο προσωπικό          23 
Β.16. Προβλέψεις           24 
Β.17. Αναγνώριση εσόδων          25 
Β.18 Μισθώσεις            25 
Β.19 ∆ιανοµή µερισµάτων          26 
Β.20. Νέα Λογιστικά Πρότυπα & ∆ιερµηνείες        26 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ      28 
1. Πληροφόρηση κατά Τοµέα          28 
2. Κόστος Μισθοδοσίας           31 
3. Πωλήσεις –Λοιπά Έσοδα          31 
4. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας και Άλλα Γενικά έξοδα       31 
5. Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα (Έξοδα)        32 
6. Φόροι            32 
7. Κέρδη Ανά Μετοχή           36 
8. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις          37 
9. Επενδύσεις σε Ακίνητα          41 
10. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις          41 
11. Επενδύσεις σε Θυγατρικές          43 
12. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις        44 
13. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις         45 
14. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα          46 
15. Μετοχικό Κεφάλαιο           46 
16. Αποθεµατικά           47 
17. ∆άνεια            48 
18. Αποζηµιώσεις Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία      49 
19. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις και Έσοδα Επόµενων Χρήσεων     50 
20. Προµηθευτές Φόροι Πληρωτέοι και Λοιπές Υποχρεώσεις      51 
21. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις        52 
22. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα        52 
23. Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης    52 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
(ποσά σε Ευρώ) 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1/1/2005 1/1/2004 1/1/2005 1/1/2004 
 Σηµείωση 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 
      
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ      
Πωλήσεις  3 25.088.615 24.322.170 23.723.207 23.074.940 

Μείον: Κόστος πωλήσεων  (15.644.342) (14.953.417) (15.408.414) (14.587.147) 

Μικτό κέρδος  9.444.273 9.368.754 8.314.793 8.487.794 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 3 214.198 (47.876) 301.095 38.921 
      
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (1.452.320) (1.308.683) (1.264.963) (1.213.373) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4 (6.473.076) (4.976.099) (5.284.523) (4.606.619) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  1.733.074 3.036.096 2.066.401 2.706.723 
Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 5 (530.610) (440.877) (527.753) (441.084) 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών  1.202.464 2.595.219 1.538.648 2.265.640 

Αποτελέσµατα προ φόρων  1.202.464 2.595.219 1.538.648 2.265.640 

Φόρος εισοδήµατος 6 (725.478) (97.396) (635.405) (8.075) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων  476.986 2.497.823 903.243 2.257.564 
Κατανεµόµενα σε:      
Μετόχους της µητρικής  481.303 2.497.725 903.242 2.257.564 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  (4.318) 98 - - 
      
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 7 0,08 0,39 0,14 0,36 
Προτεινόµενο µέρισµα ανα µετοχή (σε €)  - - 0,09 0,23 

 
 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

(ποσά σε Ευρώ)  Όµιλος  Εταιρεία 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31.12.2005 31.12.2004  31.12.2005 31.12.2004 
 Σηµειώσεις      
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 8 16.121.096 15.613.260  13.156.541 15.596.533 
Επενδύσεις σε ακίνητα  9 602.309 -  2.085.482 - 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις  10 534.349 83.865  527.611 83.865 
Συµµετοχές σε Εταιρείες του Οµίλου 11 - -  1.963.607 280.607 
Αναβαλλόµενοι φόροι Ενεργητικού  6 210.201 211.891  198.163 210.464 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 135.627 76.118  86.524 75.853 

  17.603.582 15.985.134  18.017.927 16.247.322 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέµατα  6.426.049 5.247.033  5.249.241 4.820.147 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 12.855.535 11.854.052  13.288.544 11.952.504 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14 388.183 2.166.486  85.063 2.073.926 

  19.669.767 19.267.570  18.622.849 18.846.577 
Σύνολο Ενεργητικού  37.273.349 35.252.704  36.640.777 35.093.899 

           
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετόχων της µητρικής:       
Μετοχικό κεφάλαιο 15 3.795.000 3.795.000  3.795.000 3.795.000 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  8.141.423 8.141.423  8.141.423 8.141.423 
Αποθεµατικά  16 4.285.124 4.231.117  4.328.544 4.329.243 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον  3.287.664 4.262.217   3.514.229 4.065.737 
  19.509.211 20.429.757  19.779.196 20.331.403 
Μειοψηφίας:  13.680 997  - - 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  19.522.891 20.430.754  19.779.196 20.331.403 
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                 Όµιλος Εταιρεία 
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       
∆άνεια 17 6.093.750 6.970.755  6.093.750 6.970.755 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6 316.980 247.596  316.980 247.596 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 
µετά την έξοδο από την υπηρεσία 18 180.044 132.532  176.080 132.532 

Προβλέψεις και λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 19 253.804 93.417  267.804 107.417 

  6.844.577 7.444.300  6.854.614 7.458.300 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 20 5.367.367 4.415.103  4.897.306 4.356.124 
Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 6 1.050.691 2.493.775  971.838 2.479.299 
∆άνεια 17 4.487.823 468.773  4.137.823 468.773 
  10.905.881 7.377.651  10.006.967 7.304.197 
Σύνολα Υποχρεώσεων   17.750.458 14.821.950  16.861.581 14.762.496 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  37.273.349 35.252.704  36.640.777 35.093.899 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων 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 01/01/2004  3.795.000 8.141.423 6.275.757 367.659 - 18.579.839 
Μεταβολές αποθεµατικών - - 644.076 (644.076) - - 
Μερίσµατα - - - (506.000) - (506.000) 
Αποθεµατικό Πώλησης Ακινήτου - - (2.590.590) 2.590.590 - - 
Καθαρά Ετήσια Κέρδη - - - 2.257.564 - 2.257.564 
Υπόλοιπο την 31/12/2004 3.795.000 8.141.423 4.329.243 4.065.737 - 20.331.403 
       
Υπόλοιπα την 01/01/2005  3.795.000 8.141.423 4.329.243 4.065.737 - 20.331.403 
Μεταβολές αποθεµατικών - - (699) - - (699) 
Μερίσµατα - - - (1.454.750) - (1.454.750) 
Καθαρά κέρδη περιόδου - - - 903.243 - 903.243 
Υπόλοιπο την 31/12/2005 3.795.000 8.141.423 4.328.544 3.514.229   19.779.196 

 

 

(*) 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ε  Τ  Η  Σ  Ι  Ο    ∆  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο    Χ  Ρ  Η  Σ  Η  Σ    2 0 0 5  

  

10/82 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(συνέχεια)      
       

Όµιλος   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Κεφάλαιο 
υπέρ το 
άρτιο Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 01/01/2004  3.795.000 8.141.423 6.164.342 314.125  18.414.890 
Μεταβολές αποθεµατικών - - 657.365 (657.365) - - 
Πλεόνασµα / Έλλειµµα Επανεκτιµήσεως  
Επενδύσεων                                                                            - - (2.590.590) 2.590.590 - - 
Μεταβολές µειοψηφίας - - - - 900 900 
Κέρδος που καταχωρήθηκε απ’ ευθείας  
στα Αποτελέσµατα Χρήσεως                                                   -                     - - 23.141 - 23.141 
Μερίσµατα - - - (506.000) - (506.000) 
Καθαρά Ετήσια Κέρδη  - - - 2.497.726 98 2.497.824 
Υπόλοιπο την 31/12/2004 3.795.000 8.141.423 4.231.117 4.262.216 998 20.430.754 
       
Υπόλοιπα την 01/01/2005  3.795.000 8.141.423 4.231.117 4.262.216 998 20.430.754 
Μεταβολές αποθεµατικών - - 54.007 (1.105) - 52.902 
Μερίσµατα - - - (1.454.750) - (1.454.750) 
Μεταφορές στη µειοψηφία - - - - 17.000 17.000 
Καθαρά Ετήσια Κέρδη   -  -  -  481.303 (4.317) 476.986 
Υπόλοιπο την 31/12/2005 3.795.000 8.141.423 4.285.124 3.287.664 13.680 19.522.891 
 
 

(*) Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Έµµεση µέθοδος (Ποσά σε ευρώ) 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων 1.202.464 2.595.219 1.538.648 2.265.639 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις 875.882 578.384 691.138 571.428 
Προβλέψεις 37.866 -47.772 48.902 -47.772 
Συναλλαγµατικές διαφορές -22.290 107.585 - - 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 

-11.037 82 -11.037 82 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 486.908 461.608 478.985 459.856 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -1.197.967 -1.055.448 -449.094 -992.215 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -987.604 -1.188.910 -1.296.259 -1.020.545 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 934.331 -312.544 527.825 -56.415 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -307.628 -281.108 -299.705 -279.356 
Καταβεβληµένοι φόροι -2.058.195 -629.386 -2.061.183 -635.014 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -1.047.270 227.710 -831.780 265.688 
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 

-602.309 -6.392 -1.683.000 -95.492 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 

-1.868.288 -3.591.920 -846.648 -3.584.898 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων 

26.859 4.003.359 26.859 4.003.359 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -2.443.738 405.047 -2.502.789 322.969 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 17.000 900   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.487.800 6.970.755 4.137.800 6.970.755 
Εξοφλήσεις δανείων -1.345.755 -5.571.250 -1.345.754 -5.571.250 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) 

    

Μερίσµατα πληρωθέντα -1.446.340 -504.931 -1.446.340 -504.931 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 1.712.705 895.474 1.345.706 894.574 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -1.778.303 1.528.231 -1.988.863 1.483.232 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.166.486 638.255 2.073.926 590.694 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 388.183 2.166.486 85.063 2.073.926 
 
 

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

Η Βογιατζόγλου  Systems AE είναι µια επιχείρηση που ιδρύθηκε βάσει των νόµων της 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

 

Η «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1992 (ΦΕΚ 4006/11.8.1992) και είναι 

εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης Αττικής (ΑΜ 

27122/06/Β/92/104). Έδρα της είναι ο ∆ήµος Μεταµορφώσεως Αττικής, 12o χλµ. Εθνικής 

Οδού Αθηνών-Λαµίας και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι: www.voyatzoglou.gr   

 

Το ∆οικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους: 

Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος-Εκτελεστικό Μέλος 

Ανδρέας Τσεπέρης, Εκτελεστικό Μέλος 

Ματθαίος Μανσόλας Εκτελεστικό Μέλος 

Κυριάκος Τσαγκαλίδης, Εκτελεστικό Μέλος 

Γεώργιος Μπακάκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Παύλος Εµµανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

∆ηµήτριος Καρώνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Οι κυριότερες επιχειρηµατικές της δραστηριότητες είναι: 

1. Η εισαγωγή – αποθήκευση – διάθεση: 

α.   υλικών επιπλοποιίας 

β.   ειδών Κατηγοριοποίησης, Σήµανσης, Προβολής & Προώθησης    Προϊόντων 

γ.   ειδών ιδιοκατασκευών (do it your self) 

δ.   ειδών µεταφοράς εµπορευµάτων  

ε.   υλικών και ειδών εξοπλισµού αποθηκών 

στ. υλικών και ειδών εξοπλισµού καταστηµάτων  

2. Η µελέτη – σχεδιασµός – υλοποίηση έργων εφαρµογής όλων των προαναφερθέντων 

ειδών και εξοπλισµού σε επαγγελµατικούς χώρους πελατών.    

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2005 ήταν για την Εταιρεία 135 

άτοµα και για τον Όµιλο 180 άτοµα έναντι της προηγούµενης χρήσης (31/12/2004) στην 

οποία ήταν για την Εταιρεία 136 άτοµα και για τον Όµιλο 158 άτοµα. 
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Οι θυγατρικές εταιρείες οι οποίες περιελήφθησαν στις επισυναπτόµενες ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιγράφονται στη σηµείωση 11  

 

 

Β. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

Β.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Βογιατζόγλου  Systems 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. 

Η εταιρεία συνέταξε οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ που έχουν που έχουν 

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

∆ΠΧΠ» µε ηµεροµηνία µετάβασης τη 1 Ιανουαρίου 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 Βογιατζογλου Systems AE και οι Ελληνικές θυγατρικές της, έως την 31 ∆εκεµβρίου 2004, 

τηρούσαν τα λογιστικά τους βιβλία και ετοίµαζαν τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε βάση 

τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Οι ξένες 

θυγατρικές της Βογιατζόγλου Systems AE τηρούν τα λογιστικά τους στοιχεία και ετοιµάζουν 

οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς των χωρών στις 

οποίες λειτουργούν. Από την 1 Ιανουαρίου 2005 και εφεξής, η µητρική Εταιρεία και οι 

Ελληνικές θυγατρικές της 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 και αναφορικά µε τη σύνταξη των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων, οι οικονοµικές καταστάσεις των ξένων θυγατρικών και οι 

φορολογικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και των ελληνικών θυγατρικών 

προσαρµόζονται και αναµορφώνονται µέσω εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να 

συµφωνούν µε τα ∆ΠΧΠ. 
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Οι κύριες εξωλογιστικές εγγραφές που διενεργήθηκαν επί του ισολογισµού της 1 Ιανουαρίου 

2004 και των οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2004 προκειµένου να 

ευθυγραµµιστούν µε τα ∆ΠΧΠ και οι σηµαντικές διαφορές προσαρµογής και αναµόρφωσης 

παρουσιάζονται στην Σηµείωση 23. 
 

(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) 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. 

Ο Όµιλος 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 

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 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 καθώς και του ισολογισµού µετάβασης της 1 

Ιανουαρίου 2004. 

Το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» παρέχει τη δυνατότητα ειδικά κατά τη µετάβαση 

στα ∆ΠΧΠ να εφαρµοσθούν ορισµένες εξαιρέσεις από τις γενικές διατάξεις τους. 

 

Οι εναλλακτικοί χειρισµοί – εξαιρέσεις που εφαρµόστηκαν από την εταιρεία κατά τη 

διαδικασία µετάβασης είναι οι εξής: 

(i) Ο Όµιλος επέλεξε να µην εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

αναδροµικά, για συνενώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες προέκυψαν πριν την ηµεροµηνία 

µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (1 Ιανουαρίου 2004). Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
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∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» σχετικά µε τις προγενέστερες συνενώσεις 

επιχειρήσεων ο Όµιλος: 

• διατήρησε την ίδια ταξινόµηση µε τις οικονοµικές καταστάσεις που συνέτασσε βάσει των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων («ΕΛΠ»). 

• αναγνώρισε το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού κατά την ηµεροµηνία µετάβασης 

στα ∆ΠΧΠ που είχε αποκτηθεί ή αναληφθεί σε συνενώσεις επιχειρήσεων εκτός: 

• συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων που δεν είχαν αναγνωριστεί σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά 

πρότυπα και, 

• στοιχείων ενεργητικού περιλαµβανοµένης υπεραξίας επιχείρησης και στοιχείων 

παθητικού τα οποία δεν είχαν αναγνωριστεί στον ενοποιηµένο ισολογισµό του 

Οµίλου σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα και τα οποία, επιπλέον, 

δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ στον ιδιαίτερο 

ισολογισµό της εξαγορασθείσας. 

Τα στοιχεία αυτά ενεργητικού και παθητικού αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

∆ΠΧΠ. 

• εξαίρεσε/ διέγραψε από τον ενοποιηµένο ισολογισµό έναρξης κάθε στοιχείο το οποίο 

αναγνωρίσθηκε σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα και το οποίο δεν πληρεί 

τα κριτήρια αναγνώρισης ως στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΠ 

 

(γ) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Βογιατζόγλου Systems AE ενέκρινε τις συνηµµένες απλές και 

ενοποιηµένες 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.  Ενοποίηση 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιµασία των συνηµµένων 

οικονοµικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 
(α) Βάση Ενοποίησης 
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Οι συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνουν τις 

οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας Βογιατζόγλου Systems AE καθώς και όλων 

των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η Βογιατζόγλου Systems AE ασκεί έλεγχο. 

Ο έλεγχος υφίσταται όταν η Βογιατζόγλου Systems AE µέσω άµεσης ή έµµεσης κατοχής 

διατηρεί την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου ή έχει τη δύναµη άσκησης ελέγχου στο 

Συµβούλιο των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο 

ουσιαστικός έλεγχος µεταφέρεται στον Όµιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ηµέρα 

κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται. 

Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνηµµένες 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των 

θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια µε τις λογιστικές 

αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο.  

 

(β) Συµµετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες (απλές οικονοµικές καταστάσεις) 

Οι συµµετοχές της µητρικής Εταιρείας στις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτιµώνται στο 

κόστος κτήσεως µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

Επωνυµία Έδρα 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

Σχέση 

ενοποίησης 

Ανέλεγκτες 

φορολογικά 

χρήσεις 

Voyatzoglou Systems Romania SRL 

Βουκουρέστι –

Ρουµανίας 100% Άµεση 6 

Logisystems Ανώνυµη Εταιρεία 

Αποθήκευσης & ∆ιανοµής 

Εµπορευµάτων  

∆ήµος 

Οινοφύτων 

Βοιωτίας 99% Άµεση 1 

Organizer Stores Ανώνυµος 

Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού  & 

∆ιακόσµησης Επαγγελµατικών 

Χώρων 

∆ήµος Αγ. 

Ιωάννη, Ρέντη 99% Άµεση 0 

Revos Management SRL  

Βουκουρέστι –

Ρουµανίας 99% Άµεση 1 

 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου εξαγοράς.  Το 

κόστος κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που 

δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την 

ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε τη συναλλαγή.  

Τα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε 

µία εξαγορά επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του 

ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους 

στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της 

εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, 

η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 
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Ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές 

µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές επίσης 

απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος 

περιουσιακού στοιχείου.  

 

Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε 

αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

(γ) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Συγγενείς επιχειρήσεις είναι αυτές στις οποίες ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή, µέσω 

πλειοψηφίας στα µέλη του ∆Σ ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής του επί των 

δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της 

καθαρής θέσης. Αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασµός των 

επενδύσεων σε συγγενείς περιλαµβάνει και την υπεραξία µειωµένη µε τυχόν ζηµίες 

αποµείωσης.  

 

Β.3. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 

Ο Όµιλος έχει παρουσιάσει την ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα καθώς δραστηριοποιείται 

στην Ελλάδα και στην Ρουµανία 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.4. 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 ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης 

της µητρικής Εταιρείας. 

Το νόµισµα λειτουργίας των ξένων θυγατρικών του Οµίλου είναι το επίσηµο νόµισµα της 
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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.5. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις 

και αποµείωσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για 

την απόκτηση των στοιχείων. 

 

Επιπλέον δαπάνες αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή καταχωρούνται 

ως ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν 

στον Όµιλο και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και 

συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα το έτος που πραγµατοποιούνται. 

 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων 

παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως 

εξής: 

- Κτίρια 40 Έτη 

- Αυτοκίνητα 5-7 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 3-5 έτη 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ισολογισµό. 
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Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η 

διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται 

και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήµατα επανεξετάζει τις εύλογες αξίες των 

γηπέδων-οικοπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων µε την χρήση ανεξάρτητων εκτιµητών και 

οι τυχόν διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικά αναπροσαρµογής των ιδίων κεφαλαίων. 

Το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, 

µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 

 

Β.6.  Ασώµατα περιουσιακά στοιχεία 

(α) Υπεραξία 

 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης 

αξίας του µεριδίου της καθαρής θέσης της θυγατρικής / συνδεδεµένης επιχείρησης κατά την 

ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία από εξαγορές θυγατρικών εταιρειών αναγνωρίζεται 

στις ασώµατες ακινητοποιήσεις. Η υπεραξία από εξαγορές συνδεδεµένων επιχειρήσεων 

αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.  

 

Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για αποµείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος µείον τις όποιες 

ζηµιές αποµείωσης. 

 

Κέρδη και ζηµίες από την πώληση µιας επιχείρησης περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία της 

υπεραξίας αντιστοιχεί στην επιχείρηση που πουλήθηκε. 

 

Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας για αποµείωση, η υπεραξία κατανέµεται σε µονάδες 

δηµιουργίας ταµειακών ροών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον πρωτεύοντα τύπο 

πληροφόρησης κατά τοµέα. Αρνητική υπεραξία διαγράφεται στα αποτελέσµατα. 

(β) Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων 

αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 

∆απάνες που σχετίζονται µε λογισµικά αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται.  

 

(γ)     Τεχνογνωσία 
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Η τεχνογνωσία αναφέρεται σε συµβάσεις πρόσβασης στην τεχνογνωσία πωλήσεων, 
διεύρυνση της βάσεως προµηθειών και προµηθευτών µε συµφέρουσα τιµές και  
µεθοδολογία οργάνωσης και λειτουργίας καταστηµάτων καταναλωτικών και διαρκών 
αγαθών . 
Η απόσβεση διενεργείται ανάλογα µε τα χρόνια των συµβάσεων.  
 

Β.7.   Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 

(α)    Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: 
(i) Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων µε 

απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια 

βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων µακροπρόθεσµου ενεργητικού 

ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 

υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική 

αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η 

αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής 

πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να 

ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας 

αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους 

διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία 

των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν 

από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που 

αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης 

ζωής του.  

Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού 

οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να 

προσδιοριστούν ξεχωριστά. 

(ii) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: 

Ο Οµιλος αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος τα δεδοµένα αναφορικά µε το 

κατά πόσον ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχει αποµειωθεί. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης 

(εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο 

κόστος κτήσεως (συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες στον απλό 

ισολογισµό),περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 

(µακροπρόθεσµες απαιτήσεις) και διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις. 
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B.8. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος των αποθεµάτων περιλαµβάνει όλα τα έξοδα που 

πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν σε κατάσταση πώλησης, αλλά χωρίς να 

περιλαµβάνει κόστη δανεισµού. Το κόστος των αποθεµάτων καθορίζεται µε βάση το µέσο 

τριµηνιαίο σταθµικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων είναι η 

εκτιµώµενη τιµή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας µείον εκτιµώµενα 

αναγκαία κόστη για την πώλησή τους.  

 

Β.9. 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. Ο Όµιλος 

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 

αποστολή των εµπορευµάτων. 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 του Οµίλου να µη διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες 

οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της. 

 

Β.10. 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.11. Μετοχικό κεφάλαιο 

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

περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 
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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.12. ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα 

για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του 

εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου. 

 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα 

συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, 

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία 

απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. 

 

Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο στη περίοδο κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται. 

 

Β.13. Φόρος εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος)  
 

(i) Τρέχων φόρος εισοδήµατος 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισµών κάθε µιας εκ των 

εταιρειών που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε 

τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των 

οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος 

περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε 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 
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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 

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. 

 

B.14. Κρατικές Επιχορηγήσεις 
 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν την επιδότηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων, 

αναγνωρίζονται στην εύλογη τους αξία όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση 

θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα τηρηθούν. 

Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται ως έσοδα εποµένων χρήσεων και µεταφέρονται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε ισόποσες ετήσιες δόσεις βάσει της αναµενόµενης 

ωφέλιµης ζωής των επιχορηγούµενων παγίων, αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων 

αποσβέσεων. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια 

της περιόδου που απαιτείται για την συστηµατική συσχέτιση τους µε τα επιχορηγούµενα 

έξοδα. 

 

 

Β.15. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα 

καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.   

 

Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως 

έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
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Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την 

εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που 

προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της 

προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 

ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος 

(projected unit credit method).  

 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα 

ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης 

υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό 

χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα 

στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος 

εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση 

αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα 

στην περίοδο ωρίµανσης. 

 

(β) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως 

από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που 

χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι 

υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της 

συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το 

συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών 

στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή 

υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. 

 

Β.16. Προβλέψεις 
 

(α) Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες 

υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους 

µέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι 

προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι 

ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης, Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν 

σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι 

σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές 

ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 

εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, 
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τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 

εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι 

ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

Β.17. Αναγνώριση εσόδων 
 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διαιτερικά έσοδα 

µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη. 

 

(β) Παροχή υπηρεσιών 

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

υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου. 

 

 (δ) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

Β.18. Μισθώσεις 
 

Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος 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 
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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.19. ∆ιανοµή µερισµάτων 
 

∆ιανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την 

Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

Β.20.  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 του Οµίλου σχετικά 

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

∆ΠΧΠ 6: Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων: ∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο 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 του 

Οµίλου. 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 στον Όµιλο 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 του Οµίλου. 

∆ΕΕΧΠ 5: ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού. 
ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης: ∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και 

δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 
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∆ΕΕΧΠ 6: Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες 
αγορές αποβλήτων, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές: ∆εν έχει εφαρµογή στον 

Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

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

και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

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

Οµίλου. 

 

(β) Ανακατατάξεις κονδυλίων  

Ορισµένα από τα κονδύλια του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων της προηγούµενης 

χρήσεως 2004 αναταξινοµήθηκαν για σκοπούς παρουσίασης, προκειµένου να καταστούν 

οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στη Ρουµανία µε 
το ίδιο αντικείµενο. Τα αποτελέσµατα των τοµέων αυτών κατά την χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2004 και 31 ∆εκεµβρίου 2005 έχουν ως εξής: 
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ΕΤΗΣΙΑ 2005 Ελλάδα Ρουµανία Σύνολο 
 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

Πωλήσεις 22.314.031  22.494.222 2.774.585  1.827.949 25.088.615  24.322.170 

Μείον: Κόστος πωλήσεων (13.880.506) 
(13.902.90

9) (1.763.837) (1.050.508) (15.644.342) (14.953.417) 

Μικτό κέρδος 8.433.525  8.591.313 1.010.748  777.441 9.444.273  9.368.754 
 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 126.086  (80.438) 88.111  32.561 214.198  (47.876) 
       
Λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης και 
διοίκησης) (7.164.530) (5.832.696) (760.866) (452.086) (7.925.396) (6.284.782) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα 1.395.081  2.678.179 337.993  357.916 1.733.074  3.036.095 
       
Καθαρά έσοδα/έξοδα 
χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας (529.212) (441.084) (1.398) 207 (530.610) (440.877) 
 
Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών 865.869  2.237.096 336.595  358.123 1.202.464  2.595.219 
Φόρος εισοδήµατος (639.887) (6.681) (85.592) (90.714) (725.479) (97.396) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 225.982  2.230.414 251.003  267.409 476.985  2.497.823 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας     (4.317) 98 

Καθαρό αποτέλεσµα Οµίλου     481.303  2.497.725 
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31.12.2005 Ελλάδα 

 

Ρουµανία 
Απαλοιφή διατοµεακών 

συναλλαγών Συνολικά ποσά 
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού  16.563.906  91.539 - 16.655.445 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 20.117.386  2.168.317 (1.667.799) 20.617.905 

Συµµετοχές 1.963.607  - (1.963.607) - 

Σύνολο υποχρεώσεων (18.463.813)  (954.444) 1.667.799 (17.750.458) 
Καθαρό σύνολο ενεργητικού 
(Ι.Κ.) 20.181.086 

 
1.305.412 (1.963.607) 19.522.891 

 
  

 
   

     
 
 
31.12.2004 Ελλάδα 

 

Ρουµανία 
Απαλοιφή διατοµεακών 

συναλλαγών Συνολικά ποσά 
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού  15.680.398  16.726 - 15.697.124 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 19.184.708  888.225 (517.353) 19.555.580 

Συµµετοχές 280.607  - (280.607) - 

Σύνολο υποχρεώσεων (14.751.460)  (578.843) 517.353 (14.821.950) 
Καθαρό σύνολο ενεργητικού 
(ΙΚ) 20.394.253 

 
317.108 (280.607) 20.430.754 

         

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

Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 
αναλύεται ως εξής: 

 2005  2004  2005  2004 
 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μισθοί και ηµεροµίσθια 2.996.434  2.793.321  2.771.963  2.669.417 
Εργοδοτικές εισφορές 771.624  728.927  704.298  685.999 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού (σηµείωση 18) 47.511  -  43.547  - 

Μισθοί στην Παροχή   130.065   111.538    130.065   111.538 

Σύνολο 4.587.193  3.633.786  3.649.873  3.466.954 
 

Το µόνιµο απασχολούµενο προσωπικό την 31/12/2005 ήταν για την Εταιρεία 135 άτοµα και 

για τον Όµιλο 180 άτοµα έναντι της προηγούµενης χρήσης (31/12/2004) στην οποία ήταν για 

την Εταιρεία 136 άτοµα και για τον Όµιλο 158 άτοµα. 

 

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

        
 ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005  2004  2005  2004 
Έσοδα από πωλήσεις 
εµπορευµάτων 24.016.790  23.529.580  22.897.202  22.422.947 
Έσοδα από παροχή 
υπηρεσίες 1.071.824   792.590   826.005   651.993  
Σύνολο 25.088.615  24.322.170  23.723.207  23.074.940 

        
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως 
κάτωθι: 

 
                           

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005  2004  2005  2004 
Ενοίκια ακινήτων - -  176.804  - 
Λοιπά έσοδα  214.198 -   124.290  - 
Σύνολα  214.198  -  301.094   - 

 

4.  Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας & Άλλα Γενικά Έξοδα 

Tα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν 
µεταξύ άλλων µε τα ακόλουθα: 
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1-31/12/05 1/1-31/12/04 1/1-31/12/05 1/1-31/12/04 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.769.090 3.562.380 3.476.310 3.395.547 
Αµοιβές Τρίτων 304.420 214.219 210.254 180.678 
Λοιπές Παροχές Τρίτων 296.680 304.318 269.540 279.266 
Λειτουργικές µισθώσεις  838.518 632.455 528.792 513.686 
Ασφάλιστρα 100.344 89.764 84.928 83.910 
Επισκευές & Συντηρήσεις 92.948 82.169 83.047 66.424 
Φόροι - Τέλη 200.500 131.039 164.068 128.350 
Έξοδα προβολής & διαφήµισης 298.556 154.402 127.668 144.301 
Έξοδα ταξιδίων 139.949 131.375 119.232 124.582 
Συνδροµές 11.679 12.020 11.679 12.020 
∆ωρεές – επιχορηγήσεις 570 4.045 570 4.045 
Γραφική ύλη 59.827 33.674 31.268 28.305 
∆ιάφορα έξοδα 443.779 167.433 306.901 121.741 
Έξοδα µεταφορών 359.186 228.423 316.432 204.323 
Έξοδα δηµοσιεύσεων 9.821 9.734 7.975 9.158 
Αποσβέσεις 875.881 575.104 691.137 571.427 
Προβλέψεις 123.648 (47.772) 119.684 (47.772) 
Σύνολο 7.925.396 6.284.782 6.549.486 5.819.992 
     

 

5. Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα (Έξοδα) 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 1/1-31/12/05 1/1-31/12/04 1/1-31/12/05 1/1-31/12/04 
Τόκοι τραπεζικών µακροπροθέσµων 
υποχρεώσεων 482.652 405.125 482.652 405.125 
Τόκοι τραπεζικών βραχυπροθέσµων 
υποχρεώσεων 27.755 25.717 24.943 25.717 
Προµήθειες Εγγυητικών επιστολών 2.830 1.624 2.830 1.624 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 34.199 30.963 29.055 27.389 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 547.436 463.429 539.480 459.856 
     
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 13.345 19.820 8.246 16.040 
Τόκοι Πελατών 3.481 2.733 3.481 2.733 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 16.826 22.553 11.727 18.772 
     
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
(έξοδα) (530.610) (440.877) (527.753) (441.084) 
     

 

6. 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 
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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 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2004-2005. Η 
θυγατρική εταιρεία Voyatzoglou Systems Romania SRL δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες 
αρχές για τις χρήσεις 2000-2005. Η θυγατρική εταιρεία Logisystems AE δεν έχει ελεγχθεί 
από τις Φορολογικές Αρχές διότι η πρώτη εταιρική της χρήση έληξε την 31-12-2005. Οι 
θυγατρικές εταιρείες Organizer Stores AEE και Revos Management SRL δεν έχουν ελεγχθεί 
από τις Φορολογικές Αρχές διότι η πρώτη εταιρική τους χρήση λήγει την 31/12/2006 και 
31/12/2005 αντίστοιχα.  

Σε έναν µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να 
επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα στην εταιρεία. Η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει 
σχηµατίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν 
κατά τους µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει των ευρηµάτων των φορολογικών 
ελέγχων προηγούµενων ετών και προγενέστερων διερµηνειών των φορολογικών νόµων. 

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

ΟΜΙΛΟΣ 
31.12.2005   31.12.2004 

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος:    
- Φόρος εισοδήµατος χρήσεως 554.794  1.517.656 
- Πρόβλεψη φορολογίας εισοδήµατος για φορολογικές 
  διαφορές προηγούµενων χρήσεων                                                   99.694  - 

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 71.041  (1.609.290) 

∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων -  189.029 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων  725.478  97.396 

 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2005   31.12.2004 

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος:    
- Φόρος εισοδήµατος χρήσεως 484.026  1.426.909 
- Πρόβλεψη φορολογίας εισοδήµατος για φορολογικές 
  διαφορές προηγούµενων χρήσεων                                                   

69.694  - 

  Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 81.686  (1.607.863) 

∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων -  189.029 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων  635.405  8.075 

 
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. 
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αναβαλλόµενοι φόροι 
ενεργητικού και παθητικού 

31.12.2005   31.12.2004 31.12.2005   31.12.2004 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

210.201  211.891 198.163  210.464 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

(316.980)  (247.596) (316.980)  (247.596) 

Σύνολο αναβαλλόµενων 
φόρων στον Ισολογισµό (106.779)  (35.705) (118.817)  (37.132) 

       

Κίνηση περιόδου       

Υπόλοιπο έναρξης (35.705)  (1.644.994) (37.132)  (1.644.994) 
Φόρος αποτελεσµάτων                                                 (71.074)  1.609.290 (81.686)  1.607.863 

Υπόλοιπο τέλους (106.779)  (35.705) (118.817)  (37.132) 

 

6. Φόροι (συνέχεια) 

Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την περίοδο του 01.01-31/12/2005 και ανά 
κατηγορία προσωρινής διαφοράς έχει ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Προβλέψεις 
επισφαλών 

∆ικαιώµατα 
Τεχνογνωσίας  

Απαξιώσεις 
στοιχείων 

ενεργητικού 
 Αποζηµιώσεις 
προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ 

      

Υπόλοιπα 01.01.2005 - - 166.242 45.650 211.891 
Χρεώσεις / (πιστώσεις) στα 
Αποτελέσµτα Χρήσης 24.364 14.020 4.307 (44.981) (1.690) 

Υπόλοιπα 31.12.2005 24.364 14.020 170.549 1.268 210.201 

      

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Αναπρο-
σαρµογή αξίας 

ακινήτων 
Προσαρµογή 
αποσβέσεων  

Αναπρο-
σαρµογές 

λοιπών παγίων 
στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ 

     

Υπόλοιπα 01.01.2005 (207.620)  (39.976) (247.596) 
Χρεώσεις / (πιστώσεις) στα 
Α.Χ.  (111.151) 41.767 (69.384) 

Υπόλοιπα 31.12.2005 (207.620) (111.151) 1.791 (316.980) 

Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την περίοδο του 01.01-31/12/2004 και ανά 
κατηγορία προσωρινής διαφοράς ήταν ως εξής: 
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ΟΜΙΛΟΣ 2004 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Προβλέψεις 
επισφαλών 

∆ικαιώµατα 
Τεχνογνωσίας  

Απαξιώσεις 
στοιχείων 

ενεργητικού 
 Αποζηµιώσεις 
προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ 

      

Υπόλοιπα 01.01.2004 - - 214.951 58.503 273.454 
Χρεώσεις / (πιστώσεις) 
στα Α.Χ. - - (48.709) (12.853) (61.562) 

Υπόλοιπα 31.12.2004 - - 166.242 45.650 211.891 

      

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Αναπρο-
σαρµογή αξίας 

ακινήτων 
Προσαρµογή 
αποσβέσεων  

Αναπρο-
σαρµογές 

λοιπών παγίων 
στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ 

     

Υπόλοιπα 01.01.2004 (1.901.302) - (17.146) (1.918.448) 
Χρεώσεις / (πιστώσεις) 
στα Α.Χ. 1.693.682 - (22.830) 1.670.852 

Υπόλοιπα 31.12.2004 (207.620) - (39.976) (247.596) 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Προβλέψεις 
επισφαλών 

∆ικαιώµατα 
Τεχνογνωσίας 

Απαξιώσεις 
στοιχείων 

ενεργητικού 
 Αποζηµιώσεις 
προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ 

      

Υπόλοιπα 01.01.2005 - - 166.815 45.650 210.465 
Χρεώσεις / (πιστώσεις) 
στα Α.Χ. 24.364 14.020 (5.036) (45.650) (12.302) 

Υπόλοιπα 31.12.2005 24.364 14.020 159.779 - 198.163 

      

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Αναπρο-
σαρµογή αξίας 

ακινήτων 
Προσαρµογή 
αποσβέσεων 

Αναπρο-
σαρµογές 

λοιπών παγίων 
στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ 

     

Υπόλοιπα 01.01.2005 (207.620) - (39.976) (247.596) 
Χρεώσεις / (πιστώσεις) 
στα Α.Χ. - (111.151) 41.767 (69.384) 

Υπόλοιπα 31.12.2005 (207.620) (111.151) 1.791 (316.980) 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Προβλέψεις 
επισφαλών 

∆ικαιώµατα 
Τεχνογνωσίας  

Απαξιώσεις 
στοιχείων 

ενεργητικού 
 Αποζηµιώσεις 
προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

    

Υπόλοιπα 01.01.2004 - - 214.951 58.503 273.454 
Χρεώσεις / (πιστώσεις) 
στα Α.Χ. - - (50.136) (12.853) (62.989) 

Υπόλοιπα 31.12.2004 - - 164.815 45.650 210.464 

      

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Αναπρο-
σαρµογή αξίας 

ακινήτων 
Προσαρµογή 
αποσβέσεων  

Αναπρο-
σαρµογές 

λοιπών παγίων 
στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ 

     

Υπόλοιπα 01.01.2004 (1.901.302) - (17.146) (1.918.448) 
Χρεώσεις / (πιστώσεις) 
στα Α.Χ. 1.693.682 - (22.830) 1.670.852 

Υπόλοιπα 31.12.200 (207.620) - (39.976) (247.596) 
 
 
 
7.  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 
6.325.000  µετοχές. 
 

 ΟΜΙΛ0Σ                ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
2005 2004 2005 2004 

 
Καθαρά κέρδη  476.985 2.497.823 903.243 2.257.564 

     
Μέσος σταθµισµένος αριθµός 
µετοχών σε κυκλοφορία 6.325.000 6.325.000 6.325.000 6.325.000 
Μείον: Μέσος σταθµισµένος 
αριθµός ιδίων µετοχών - - - - 
Συνολικός µέσος σταθµισµένος 
αριθµός µετοχών σε 
κυκλοφορία 6.325.000 6.325.000 6.325.000 6.325.000 

     
Βασικά κέρδη ανά µετοχή 
(σε €) 0,08 0,39 0,14 0,36 
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8.  Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου για την χρήση 2005 αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 ΟΜΙΛΟΥ 2005 
 

Γήπεδα / 
Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Λοιπός 
Εξοπλισµός 

Αγορές                
σε Εξέλιξη Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης        
Υπόλοιπο την 01/01/05 3.397.650 11.383.097 192.040 222.430 1.996.178 412.405 17.603.800 
Προσθήκες χρήσης 2005 - 793.457 29.655 119.575 778.473 4.252 1.725.412 
Εκποιήσεις χρήσης 2005 - (15.332) (390) (127.073) (36.460) - (179.256) 
Αναπροσαρµογές  - - - 299.132 - - 299.132 

Μεταφορές & Αναταξινόµηση  - - - - 30.846 (415.930) (385.084) 

Υπόλοιπο την 31/12/05 3.397.650 12.161.221 221.305 514.064 2.769.037 727 19.064.005 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις         
Υπόλοιπο την 01/01/05 - (444.697) (64.700) (71.971) (1.409.172) - (1.990.540) 
Προσθήκες χρήσης 2005 - (312.254) (20.589) (57.150) (354.127) - (744.120) 
Εκποιήσεις χρήσης 2005 - 801 - 126.773 35.861 - 163.435) 
Αναπροσαρµογές  - - - (349.584) - - (349.584) 
Προσαρµογή Αποσβέσεων Οµίλου - - - - (22.099) - (22.099) 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  - (311.453) (20.589) (279.961) (340.365) - (952.369) 

Υπόλοιπο την 31/12/05 - (756.150) (85.288) (351.932) (1.749.537) - (2.942.909) 

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 31/12/05 3.397.650 11.405.071 136.017 162.132 1.019.500 727 16.121.096 
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ΟΜΙΛΟΥ 2004 

Γήπεδα / 
Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχα-
νήµατα 

Μεταφορι
κά Μέσα 

Λοιπός 
Εξοπλισµός 

Αγορές                
σε 

Εξέλιξη Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης        
Υπόλοιπο την 01/01/04 3.397.650 6.578.889 92.986 168.491 1.649.084 6.284.895 18.171.995 
Προσθήκες χρήσης 2004 - 8.804.208 99.268 56.655 426.066 2.385.317 11.771.514 
Εκποιήσεις χρήσης 2004 - (4.000.000) (214) (2.717) (78.973) - (4.081.904) 

Μεταφορές & Αναταξινόµηση  - - - - - 
-

8.257.807 (8.257.807) 

Υπόλοιπο την 31/12/04 3.397.650 11.383.097 192.040 222.430 1.996.178 412.405 17.603.800 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις         
Υπόλοιπο την 01/01/04 - (166.463) (52.712) (40.793) (1.251.482) - (1.511.449) 
Προσθήκες χρήσης 2005 - (278.235) (12.202) (35.358) (231.759) - (557.553) 
Εκποιήσεις χρήσης 2005 - - 214 1.717 74.069 - 75.999 
Αναπροσαρµογές  - - - 2.463 - - 2.463 
Προσαρµογή Αποσβέσεων Οµίλου - - - - - - - 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  - (278.235) (11.988) (31.178) (157.690) - (479.091) 

Υπόλοιπο την 31/12/05  (444.698) (64.700) (71.971) (1.409.172) - (1.990.540) 

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 31/12/05 3.397.650 10.938.399 127.340 150.459 587.006 412.405 15.613.260 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2005 

 
 

Γήπεδα / Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχανή-

µατα 
Μεταφορικά 

Μέσα 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 
Αγορές                

σε Εξέλιξη Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης        

Υπόλοιπο την 01/01/05 3.397.650  11.383.097  192.040  222.430  1.963.666  412.405  17.571.288  

Προσθήκες χρήσης 2005  - 169.240  9.316  19.537  511.960  4.252  714.305  

Εκποιήσεις χρήσης 2005  - (15.332)  (391)  (127.073)  (36.460)   - (179.256)  

Αναπροσαρµογές  -  -  - 299.132   -  - 299.132  

Μεταφορές & Αναταξινόµηση   - (2.085.482)   - -   - (415.930)  (2.501.411)  

Υπόλοιπο την 31/12/05 3.397.650  9.451.523  200.965  414.026  2.439.166  727  15.904.057  
               
Σωρευµένες αποσβέσεις         
Υπόλοιπο την 01/01/04 -  (444.697)  (64.700)  (71.971)  (1.393.386)  - (1.974.754)  

Προσθήκες χρήσης 2005  - (288.493)  (19.938)  (34.880)  (295.438)  -  (638.749 ) 

Εκποιήσεις χρήσης 2005  - 801   - 126.773  35.861   - 163.435  

Μεταφορές & αναταξινόµηση  - 52.137   -  -  -  - 52.137  

Αναπροσαρµογές   -  -  - (349.584)  -   - (349.584)  

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  -  (235.555)  (19.938)  (257.691)  (259.577)  -  (772.762)  

Υπόλοιπο την 31/12/05 -  (680.252)  (84.638)  (329.663)  (1.652.964)  -  (2.747.516)  

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 31/12/05 3.397.650  8.771.271  116.327  84.363  786.203  727  13.156.541  
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2004 Γήπεδα / 

Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχανή-

µατα 
Μεταφορικά 

Μέσα 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 
Αγορές                

σε Εξέλιξη Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης               

Υπόλοιπο την 01/01/04 3.397.650  6.578.889  92.986  168.491  1.621.230  6.284.895  18.144.141  

Προσθήκες χρήσης 2004  - 8.804.208  99.268  56.655  421.409  2.385.317  11.766.857  

Εκποιήσεις χρήσης 2004 - (4.000.000)  (214)  (2.717)  (78.973)   - (4.081.903)  

Μεταφορές & Αναταξινόµηση   - - - - - (8.257.807)  (8.257.807)  

Υπόλοιπο την 31/12/04 3.397.650  11.383.097  192.040  222.430  1.963.666  412.405  17.571.288  

               

Σωρευµένες αποσβέσεις         

Υπόλοιπο την 01/01/04 -  (166.463)  (52.712)  (40.793)  (1.239.373)  -  (1.499.340)  

Προσθήκες χρήσης 2004  - (278.235)  (12.202)  (35.358)  (228.082)   - (553.877)  

Εκποιήσεις χρήσης 2004 - - 214  1.717  74.069   - 75.999  

Αναπροσαρµογές   - -  - 2.463  -   - 2.463  

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  -  (278.235)  (11.988)  (31.178)  (154.013)  -  (475.414)  

Υπόλοιπο την 31/12/04 -  (444.698)  (64.700)  (71.971)  (1.393.386)  -  (1.974.755)  
Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 
31/12/04 3.397.650  10.938.399  127.340  150.458  570.280  412.405  15.596.533  
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Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρµόσθηκαν στην εύλογη αξία κατά την µετάβαση στα 
∆ΠΧΠ την 01-01-2004 από ανεξάρτητους εκτιµητές. Το πλεόνασµα αναπροσαρµογής 
καθαρό από αναβαλλόµενους φόρους πιστώθηκε στ’ αποθεµατικά των ιδίων κεφαλαίων. 

Στην διάρκεια της χρήσης πλεόνασµα ποσού ευρώ 2.590.590 µεταφέρθηκε κατά την 
πώληση ακινήτου από τα αποθεµατικά Ιδίων κεφαλαίων στα Αποτελέσµατα Χρήσης της 
εταιρείας  

9. Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Τα ακίνητα τα οποία κατέχει η εταιρεία και τα εκµισθώνει έχουν καταχωρηθεί σε κόστος 
αγοράς ή σε κατασκευαστικό κόστος. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 40 παρακολουθούνται ως 
ακίνητα για επένδυση. 

Η διοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι λόγω του πρόσφατου των συναλλαγών και ουδεµίας 
µεταβολής των συνθηκών στην αγορά  ακινήτων δεν συντρέχει λόγος αποµείωσης της αξίας 
τους.  

 2005 2005 

 ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εύλογη αξία  602.309 2.085.482 

Έσοδα µισθωµάτων - 176.804 

 

10. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν λογισµικά και αγορά 
τεχνογνωσία όπως αναλύονται παρακάτω: 

Οµίλου 2005 

 Έξοδα Κτήσης Σήµατα &  Σύνολο 
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης Λογισµικού Τεχνογνωσία  
Κατά την 01/01/2005 274.258 266 274.524 
Προσθήκες χρήσης 2005 100.772  457.860  558.632  
Μεταφορές και αναταξινόµηση 1.482                                 - 1.482  
Σύνολο κατά την 31/12/2005 376.512  458.126  834.637  
Σωρευµένες αποσβέσεις    
Κατά την 01/01/2005 -190.393  -266  -190.659  
Προσθήκες χρήσης 2005 -16.445  -91.572  -108.017  

Προσαρµογή Αποσβέσεων Οµίλου  -1.613  -  -1.613  

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως -18.058  -91.572  -109.630  

Υπόλοιπο την 31.12.2005 -208.451  -91.838  -300.289  
Αναπόσβεστη αξία κατά την 
31/12/05 168.061 366.288 534.349 
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Οµίλου 2004 

 Έξοδα Κτήσης Σήµατα &  Σύνολο 
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης Λογισµικού Τεχνογνωσία  
Κατά την 01/01/2004 198.410  - 198.410  
Προσθήκες χρήσης 2004 75.848  - 75.848  
Σύνολο κατά την 31/12/2004 274.258  - 274.258  
Σωρευµένες αποσβέσεις  -  
Κατά την 01/01/2004 (172.842)  - (172.842)  
Προσθήκες χρήσης 2004 (17.551)  - (17.551)  

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως (17.551)  - (17.551)  

Υπόλοιπο την 31.12.2004 (190.393)  - (190.393) 
Αναπόσβεστη αξία κατά την 
31/12/04 83.865  - 83.865  

    

Εταιρείας 2005 

 Έξοδα Κτήσης Σήµατα &  Σύνολο 
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης Λογισµικού Τεχνογνωσία  

Κατά την 01/01/2005 274.258 - 274.258 
Προσθήκες χρήσης 2005 90.411  457.860  548.271  
Σύνολο κατά την 31/12/2005 364.669  457.860  822.529  
Σωρευµένες αποσβέσεις    
Κατά την 01/01/2005 (190.393)  -  (190.393)  
Προσθήκες χρήσης 2005 (12.954)  (91.572)  (104.526)  

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως (12.954)  (91.572)  (104.526)  

Υπόλοιπο την 31.12.2005 (203.347)  (91.572)  (294.919) 
Αναπόσβεστη αξία κατά την 
31/12/05 161.322  366.288  527.611  

    

Εταιρείας 2004 

 Έξοδα Κτήσης Σήµατα &  Σύνολο 
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης Λογισµικού Τεχνογνωσία  
Κατά την 01/01/2004 198.410  - 198.410  
Προσθήκες χρήσης 2004 75.848  - 75.848  
Σύνολο κατά την 31/12/2004 274.258  - 274.258  
Σωρευµένες αποσβέσεις    
Κατά την 01/01/2004 (172.842)  - (172.842)  
Προσθήκες χρήσης 2004 (17.551)  - (17.551)  

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως (17.551)  - (17.551)  
Υπόλοιπο την 31.12.2004 (190.393)  - (190.393)  
Αναπόσβεστη αξία κατά την 
31/12/04 83.865  - 83.865  
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Η Σύµβαση πρόσβασης στην τεχνογνωσία πωλήσεων, διεύρυνση της βάσεως προµηθειών 
και προµηθευτών µε συµφέρουσα τιµές και η µεθοδολογία οργάνωσης και λειτουργίας 
καταστηµάτων καταναλωτικών και διαρκών αγαθών µε τις αλλοδαπές εταιρείες Retif & Fiter 
έχει αποτιµηθεί στο κόστος κτήσης.  
Το ανεξόφλητο υπόλοιπο έχει καταχωρηθεί στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και 
προεξοφλήθηκε µε επιτόκιο 5% (Βλ. Σηµείωση 19). 
 

 
11. Επενδύσεις σε Θυγατρικές  
 
Η Εταιρεία συµµετέχει στις παρακάτω θυγατρικές τις οποίες ενοποιεί µε την µέθοδο 
της ολικής ενοποίησης. 
 
Οι συµµετοχές της µητρικής Εταιρείας στις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτιµώνται στο 

κόστος κτήσεως µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

Επωνυµία Έδρα 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

Σχέση 

ενοποίησης 

Ποσό 

Συµµετοχής 

Voyatzoglou Systems Romania SRL 

Βουκουρέστι –

Ρουµανίας 100% Άµεση 191.507 

Logisystems Ανώνυµη Εταιρεία 

Αποθήκευσης & ∆ιανοµής 

Εµπορευµάτων  

∆ήµος 

Οινοφύτων 

Βοιωτίας 99% Άµεση 89.100 

Organizer Stores Ανώνυµος 

Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού  & 

∆ιακόσµησης Επαγγελµατικών 

Χώρων 

∆ήµος Αγ. 

Ιωάννη, Ρέντη 99% Άµεση 990.000 

Revos Management SRL  

Βουκουρέστι –

Ρουµανίας 99% Άµεση 693.000 

 

Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε 

αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

Η εταιρεία Organizer Stores Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού & ∆ιακόσµησης 
Επαγγελµατικών Χώρων και η Revos Management SRL ιδρύθηκαν στην χρήση 2005. 
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Συναλλαγές Συνδεδεµένων Μερών  
 
 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ  σε Voyatzoglou Systems 

Romania SRL 
Logisystems 

AE 
Organizer 

Stores AEE 
ΣΥΝΟΛΟ 

από      
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
SYSTEMS AE 

 745.528 200.622 1.227.818 2.173.968 

 
  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  σε Voyatzoglou Systems 

Romania SRL 
Logisystems 

AE 
Organizer 

Stores AEE 
ΣΥΝΟΛΟ 

από      
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
SYSTEMS AE 

 609.623 1.904 1.056.272 1.667.799 

 
 
 
12. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

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

 
 Όµιλος  Εταιρεία 
 2005 2004  2005 2004 

Εγγυήσεις Λειτουργικών 
Μισθώσεων 108.801 63.224  62.801 63.224 

      
Λοιπές Εγγυήσεις 26.825 12.894  23.723 12.629 

 135.626 76.118  86.524 75.853 
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13. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
     
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Απαιτήσεις & Έξοδα Εποµένων 
Χρήσεων 2005 2004 2005 2004 
Πελάτες 5.901.922  5.725.306  5.070.039  5.330.394  
Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις  οµίλου                   - -  1.667.799  517.353  
Μεταχρονολογηµένες Επιταγές & 
γραµµάτια 6.125.613  5.241.004  6.125.613  5.221.713  
Μείον: Προβλέψεις Αποµείωσης (257.412)  (194.536)  (257.412)  (194.536)  

  11.770.123  10.771.774  12.606.039  10.874.924  

Λοιπές προκαταβολές & προπληρωµές 192.276  169.671  186.936  167.000  

Λοιποι Χρεώστες 861.424  887.184  486.581  885.157  

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 31.712  25.422  8.989  25.422  

Σύνολο 12.855.535  11.854.052  13.288.544  11.952.504  
 
 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία 
του Ισολογισµού. 

Η διοίκηση της εταιρείας εκτίµησε ότι έπρεπε να προβεί σε διαγραφή ποσού € 257.412 για το 
οποίο υπάρχει σηµαντική αβεβαιότητα ως προς την δυνατότητα είσπραξης του. 
 
∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από 
πελάτες, καθώς ο Όµιλος έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος 
διασπείρεται.  
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14. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο του Οµίλου 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: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ      ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 2005    2004  2005     2004 

Ταµείο 50.638 7.827  20.244  6.673 

Καταθέσεις σε τράπεζες 337.546 2.158.659  64.819  2.067.253 

Σύνολο 388.183 2.166.486  85.063  2.073.926 

 

 

15. Μετοχικό Κεφάλαιο  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 6.325.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας € 0,60 εκάστη. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν διαφοροποιήθηκε 

κατά το χρονικό διάστηµα από 1 Ιανουαρίου 2004 µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των 

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην 

Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 

Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2005, οι µέτοχοι µε 

ποσοστό συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής: 

ΜΕΤΟΧΟΣ Αριθµός 
µετοχών    

Ποσοστό 
συµµετοχής 

την         
31/12/2005 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος) 2.866.330  45.317% 
GEBA PARTICIPATIONS S.A. 2.378.090  37,598% 
Λοιποί Μέτοχοι (ποσοστό µικρότερο του 2%) 1.080.580  17,085% 

ΣΥΝΟΛΟ 6.325.000  100,000% 

 

Σηµειώνεται ότι ο κ. Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ., κατέχει 

70 µετοχές, ο κ. Μπακάκος Γεώργιος του Κων/νου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆Σ κατέχει 

1.100 µετοχές της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.  
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Το υπέρ το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε κατά τη χρήση 2000, 

συνολικού ποσού € 8.231.842 µε την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερη 

της ονοµαστικής τους αξίας.  

 

16. Αποθεµατικά 

Τα αποθεµατικά της Οµίλου απαρτίζονται από το τακτικό αποθεµατικό και από άλλα 
αποθεµατικά διαφόρων διατάξεων φορολογικών νόµων. 

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 φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της 
φορολογικής νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας 
ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν 
φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων.  

Τα αποθεµατικά του Οµίλου αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
    2005 2004 2005  2004 
Τακτικό αποθεµατικό 664.949 664.018 648.279  648.279 
Αποθεµατικό 
αναπροσαρµογής λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων 2.841.001 2.841.700 2.841.001 

 
 

2.841.700 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά 753.119 753.119 753.119  753.119 
Αποθεµατικό Συν. ∆ιαφορών  (60.090) (113.865) -  - 
Έκτακτα Αποθεµατικά 86.145 86.145 86.145  86.145 

ΣΥΝΟΛΟ 4.285.124 4.231.117 4.328.544 
 

4.329.243 
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17. ∆άνεια 
 
Τα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασµένα 

σε ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε 

µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. 

Η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για τους δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των 

δανείων της και επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως της εκάστοτε χρήσης.  

Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:  

 

 Οµίλου  Εταιρείας 

 31.12.2005 31.12.2004  31.12.2005 31.12.2004 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια      

Τραπεζικά ∆άνεια 3.550.323 23  3.200.323 23 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
µακροπρόθεσµου δανείου 937.500 468.750  937.500 468.750 

Σύνολο 4.487.823 468.773  4.137.823 468.750 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια      

Τραπεζικά ∆άνεια 6.093.750 6.970.755  6.093.750 6.970.755 

Σύνολο 6.093.750 6.970.755  6.093.750 6.970.755 

Μέσο Σταθµικό Επιτόκιο των: 30.09.2005 31.12.2004  30.09.2005 31.12.2004 

Τραπεζικά Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 5,70% 5,10%  5,70% 
         

5,10% 

Τραπεζικά Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια     3,80% 3,06%  3,80% 3.06% 
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18.  Αποζηµιώσεις Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση 

στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζηµιώσεων 

υπολογίζεται µε βάση τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης 

(απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται 

αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε περίπτωση 

συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε 

περίπτωση αναίτιας απόλυσης µε την προϋπόθεση ότι ο εργαζόµενος καλύπτεται από 

κάποιο επικουρικό ταµείο. Στην περίπτωση που ο εργαζόµενος δεν καλύπτεται από κάποιο 

επικουρικό ταµείο η   πληρωτέα αποζηµίωση ισούται µε το 50% της αποζηµίωσης που θα 

ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την τοπική 

πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται και συνιστούν προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών (defined benefit plans) σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 19. Η Εταιρεία 

χρεώνει τα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε χρήση µε αντίστοιχη αύξηση 

της σχετικής αναλογιστικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους 

συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. 

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στον ισολογισµό της εταιρείας έχει ως ακολούθως: 

 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

       
 31.12.2005   31.12.2004 31.12.2005   31.12.2004 

Υπόλοιπο έναρξης   133  169 133  169 
Παροχές που καταβλήθηκαν στη 
χρήση - 

 
(68) - 

 
  (68) 

Έξοδο αναγνωρισµένο στη 
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης  47 

 
32 43 

 
32 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 180  133 176  133 

 

 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίστηκαν µέσω 

αναλογιστικών µελετών από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισµένων αναλογιστών. Οι 

λεπτοµέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31 ∆εκεµβρίου 2005 

και 2004 έχουν ως κάτωθι: 
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                   ΟΜΙΛΟΣ          ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005  2004 2005  2004 
Παρούσα αξία δέσµευσης καθορισµένων 
παροχών 180  198 176  198 
Μη αναγνωρισµένες αναλογιστικές (κέρδη) 
/ζηµίες -  (65) -  (65) 

Υποχρέωση καταχωρηµένη στον 
ισολογισµό 180  133 176  133 
Ποσά αναγνωρισµένα στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων       
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 33  25 29  25 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 8  7 8  7 

Συνολική χρέωση στα αποτελέσµατα 41  32 37  32 
Συµφωνία υποχρεώσεων παροχών:       
Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου 133  169 133  169 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 33  25 29  25 
Κόστος τόκων 8  7 8  7 
Πληρωθείσες παροχές -  (68) -  (68) 

Αναλογιστικές ζηµίες 6  - 6  - 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης  180  133 176  133 

 
 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των 

σχετικών προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού είναι: Προεξοφλητικό επιτόκιο 2005 3,76 

% (2004: 4,06%), Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών 2005 3,5% (2004: 3,5%), Ρυθµός 

αύξησης Πληθωρισµού 2005 2% (2004: 2%). 

 
19. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις και Έσοδα Εποµένων Χρήσεων 
 

 

 

 

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31.12.2005 

 
     
31.12.2004   31.12.2005   31.12.2004 

       
∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας 240.000 -  240.000  - 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

13.804 93.417  27.804  107.417 

 253.804 93.417  267.804  107.417 
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Οι Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναφέρονται σε ληφθείσης εγγυήσεις και στο υπόλοιπο 
των δικαιωµάτων τεχνογνωσίας το οποίο θα εξοφληθεί. 

 

20. Προµηθευτές, Φόροι Πληρωτέοι και Λοιπές Υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προµηθευτές, φορολογικές αρχές και 
λοιπούς τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005 2004 2005 2004 
     
Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις  4.465.720 3.401.672 4.118.213  3.350.118  

Κοινωνικές Ασφαλίσεις 186.665 189.230 178.978  189.230  

Μερίσµατα πληρωτέα 20.384 11.973 20.384  11.973  

Πιστωτές ∆ιάφοροι 71.984 50.863 69.462  50.863  

∆εδουλευµένα Εξοδα 200.281 229.494 200.281  227.577  

Προκαταβολές πελατών 258.291 301.054 252.068  295.545  

Γραµµάτια πληρωτέα 33.591 85.034 33.591  85.034  

Επιταγές πληρωτέες 130.452 145.784 24.330  145.784  

Σύνολο 5.367.367 4.415.103 4.897.306  4.356.124  
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21. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

 

i.  ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 
 
Ο Όµιλος έχει συνάψει συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων και για τις χρήσεις 2004, 2005 
έχουν καταβληθεί τα παρακάτω ποσά : 
 
 

 2005 2004 
Όµιλος 838.518 632.455 
Εταιρεία 528.792 513.686 
   
   

 

ii. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις από Επίδικες ή υπό ∆ιαιτησία ∆ιαφορές 

α) Η εταιρεία έχει υποβάλλει προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 
αναφορικά µε το υπ’ αριθµόν 111/2005 εκδοθέν  φύλλο ελέγχου του προϊστάµενου της ∆ΟΥ 
Θηβών σχετικά µε την επιβολή πρόσθετου φόρου µεταβίβασης ακινήτου.  

Η ∆ιοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν µε βεβαιότητα ότι η προσφυγή θα έχει 
θετική έκβαση για την εταιρεία και κατά συνέπεια το ανωτέρω συµβάν αναµένεται να µην 
έχει καµία αρνητική επίδραση στην ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική θέση είτε του Οµίλου ή 
της εταιρείας ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας τους. 
∆εν υπάρχει ουδεµία  επίδικη ή υπό διαιτησία διαφορά δικαστικών ή διοικητικών οργάνων 
που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.  

 

iii. 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. 

 
22. 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. 

 

23. 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 



Ε  Τ  Η  Σ  Ι  Ο    ∆  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο    Χ  Ρ  Η  Σ  Η  Σ    2 0 0 5  

  

53/82 

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

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

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

Αθηνών. ∆εδοµένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης 

χρήσης στην ίδια βάση, η αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των επιµέρους 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας έγινε ουσιαστικά την 31η 

∆εκεµβρίου 2003, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονοµικών καταστάσεων που είχαν 

προγενέστερα συνταχθεί και δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις της 

Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας.  

Οι κύριες προσαρµογές στα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες των χρήσεων 

που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2003 και 31η ∆εκεµβρίου 2004 έχουν ως ακολούθως: 

 

Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που 

συντάσσει και δηµοσιεύει ο Όµιλος σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

∆εδοµένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης χρήσης 

στην ίδια βάση, η αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των επιµέρους περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου έγινε ουσιαστικά την 31 

∆εκεµβρίου 2003, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονοµικών καταστάσεων που είχαν 

προγενέστερα συνταχθεί και δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις της 

Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας.  
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε ευρώ 01.01.2005 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2004 

Ίδια Κεφάλαια όπως είχαν προγενέστερα 
απεικονισθεί  19.446.302 14.941.643 19.345.385 14.963.115 

Επιδράσεις από την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π.         

Από αποτίµηση ασωµάτων ακινητοποιήσεων (221.619) (454.565) (217.636) (454.565) 

Από αποτίµηση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων 102.153 5.481.280 102.153 5.481.280 
Από µεταφορά µερισµάτων στο χρόνο που 
εγκρίνονται 1.454.750 506.000 1.454.750 506.000 
Από διαφορές αποτιµήσεως θυγατρικών 
επιχειρ. και χρεογράφων - - - 143.478 

Από διαφορές αποτίµησης αποθεµάτων (250.000) (250.000) (250.000) (250.000) 

Από αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας (35.738) (1.644.994) (37.132) (1.644.994) 
Από  αναγνώριση πρόβλεψης παροχών 
προσωπικού (130.427) (167.150) (130.427) (167.150) 

Από λοιπές εγγραφές προσαρµογής 65.333 2.675 64.310 2.675 
Σύνολο προσαρµογών  984.452 3.473.246 986.018 3.616.724 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά τα ∆.Π.Χ.Π. 20.430.754 18.414.889 20.331.403 18.579.839 

 

Ποσά σε ευρώ 
ΟΜΙΛΟΣ 

 2004 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2004 
Καθαρά Κέρδη (µετά φόρων και µετά δικαιωµάτων 
µειοψηφίας) όπως είχαν προγενέστερα 
απεικονισθεί 3.095.389 2.996.020 

Τακτοποίηση εξόδων εγκατάστασης 232.740 236.929 

∆ιαφορά αποσβέσεων  51.000 52.464 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  36.723 36.723 

Αντιστροφή προβλέψεων 1.139 (142.340) 

Αναβαλλόµενοι φόροι 1.609.290 1.607.863 

Αποθεµατικό Πώλησης Ακινήτου (2.590.590) (2.590.590) 

Προσαρµογές διαφορών ενοποίησης  62.132 60.495 
 
Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ  2.497.823 2.257.564 
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ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 2005, ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ  
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.» 
και των θυγατρικών της 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.», της 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 και την ενοποιηµένη οικονοµική θέση του Οµίλου κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2005, τα αποτελέσµατα των εργασιών της Εταιρείας και του Οµίλου καθώς και 
τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της εταιρείας και του Οµίλου 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 
προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 

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 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
 «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE»  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
 ΑΠΟ 1-1-2005 ΕΩΣ 31-12-2005 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE»  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

 ΑΠΟ 1-1-2005 ΕΩΣ 31-12-2005 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

Σύµφωνα µε το Νόµο και το  Καταστατικό της Εταιρίας σας παρουσιάζουµε τις  οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρίας µας (ενοποιηµένες και µη) που αναφέρονται και περιλαµβάνουν 

την µητρική και τις θυγατρικές εταιρίες κατά την  διαχειριστική χρήση έτους από 1-1-2005 

έως 31-12-2005 καθώς και την προβλεπόµενη πορεία των Εταιριών του Οµίλου για το 

τρέχον έτος 2006. Η εταιρία συνέταξε και υποβάλλει για έκτη (6η) συνεχόµενη χρήση τις 

ενοποιηµένες καταστάσεις και για δέκατη τρίτη (13η) χρήση οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής εταιρείας ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.  

Με την παρούσα σας υποβάλλουµε προς έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας 

σε ενοποιηµένη και µη   µορφή για τη χρήση 2005, αποτελούµενες από τον Ισολογισµό, τον 

Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσεως από 1.1.2005 έως 31.12.2005,, την Κατάσταση 

Ταµειακών Ροών ,την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης,  καθώς και τις αναλύσεις 

αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων ,για πρώτη φορά σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

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

γνώµη του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Οι ως άνω οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγµατική οικονοµική θέση και 

κατάσταση της εταιρίας και του Οµίλου και για την σύνταξη τους ετηρήθη η ισχύουσα 

νοµοθεσία και ιδιαιτέρως οι περί Χρηµατιστηρίου και Κεφαλαιαγοράς κείµενες διατάξεις τις 

οποίες υποχρεούται συµπληρωµατικώς των λοιπών να τηρεί η εταιρία ως εισηγµένη στο 

ΧΑΑ. Η µορφή εµφάνισης των ενοποιηµένων και µη οικονοµικών καταστάσεων είναι 

σύµφωνη µε τον  ΚΝ 2190/20, ως ισχύει, και διαµορφώθηκε µε τα άρθρα 134-143 για την 

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

Στις  Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις συµπεριλαµβάνονται οι εταιρείες 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. και οι τέσσερις θυγατρικές της VOYATZOGLOU 

SYSTEMS ROMANIA SRL , LOGISYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , ORGANIZER STORES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΚΑΙ RENOS 

MANAGEMENT SRL.     

Α) ΓΕΝΙΚΑ  

Κατά την παρουσιαζόµενη διαχειριστική χρήση 2005 συνεχίστηκε χωρίς ουσιώδεις 

παρεκκλίσεις η επαλήθευση των προβλέψεων του καταρτισθέντος επιχειρηµατικού σχεδίου 

µε βάση το οποίο η εταιρία προέβη σε επενδύσεις. Η εµφάνιση των ικανοποιητικών 

εταιρικών αποτελεσµάτων σε ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη και στην 

παρουσιαζόµενη χρήση επιβεβαιώνει τις επιλογές της. Κατά την παρουσιαζόµενη εταιρική 
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χρήση θα πρέπει ιδιαιτέρως να αναφερθεί και τονισθεί ότι εκαλύφθησαν σε ικανοποιητικό 

βαθµό τα ποιοτικά κριτήρια που έθεσε η διοίκηση της εταιρίας κατά τα προηγούµενα έτη . 

Ταυτόχρονα η εταιρία παρακολούθησε και διαχειρίστηκε την εσωτερική και διεθνή συγκυρία 

στην δραστηριότητα του εξοπλισµού των καταστηµάτων, των τεχνικών προϊόντων και των 

λοιπών αντικειµένων της εις τρόπον ώστε να διατηρήσει ηγετική θέση στον χώρο που 

δραστηριοποιείται .  

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η εταιρία διατήρησε και κατά την εξεταζόµενη χρήση την 

ηγετική θέση της στην αντίστοιχη αγορά και είµεθα βέβαιοι ότι και κατά την τρέχουσα χρήση 

θα την διατηρήσει  µε περαιτέρω βελτίωση και αύξηση όλων των λειτουργικών 

αποτελεσµάτων της. Οµοίως κατά την εξεταζόµενη χρήση η εταιρία συντήρησε τους 

ρυθµούς ανάπτυξης αλλά δεν  απέφυγε την υστέρηση σε  κέρδη εξαιτίας των αισιόδοξων 

επενδυτικών επιλογών της ,που κατά την διάρκεια της χρήσης δεν ήταν δυνατόν να 

αποδώσουν τα αναµενόµενα. Όπως είναι γνωστό η εταιρεία από τις αρχές του 2005 έχει 

ιδρύσει δυο νέες θυγατρικές εταιρείες, την ORGANIZER STORES ΑΕΕ και την REVOS 

MANAGEMENT SRL µε σκοπό  την επέκταση σε νέες αγορές µέσω δικτύου καταστηµάτων 

σε Ελλάδα και Βαλκάνια για την πρώτη και εκµετάλλευση ακινήτων στην Ρουµανία για την 

δεύτερη  , πρόσθεσε  νέους προµηθευτές και νέα προϊόντα συναφή ή συµπληρωµατικά µε 

τους εξοπλισµούς και την διακόσµηση των καταστηµάτων αλλά και νέα τα οποία θεωρεί ότι 

αποτελούν σοβαρό αντικείµενο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας ώστε να µεγεθύνει 

την ποσότητα των προϊόντων και των κωδικών που εµπορεύεται να βελτιώσει την ποιότητα 

των προϊόντων και υπηρεσιών της µε ταυτόχρονη συµπίεση του κόστους  αγορών της. 

Άλλωστε η στρατηγική της εταιρίας για την διεύρυνση του εµπορικού της αντικειµένου και σε 

νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες αποτελεί µέρος των υποδοµών που σχεδίασε και 

εφαρµόζει για την διαχείριση µελλοντικών και µη υπαίτιων κρίσεων και για την απεξάρτηση 

της από τυχόν µεταβολές στην αγορά, η τις δεσπόζουσες επιρροές από τους ξένους 

προµηθευτές της ακόµη και από ενδεχόµενες εξαρτήσεις της αλλά και στην διαπίστωση 

σηµαντικών περιθωρίων εσόδων.  

 Τέλος η ενασχόληση της εταιρίας και σε υπηρεσίες εφοδιαστικής και αποθηκεύσεων για 

λογαριασµό τρίτων αποσκοπεί στην εκµετάλλευση της εµπειρίας που κατέχει η εταιρία στο 

αντίστοιχο αντικείµενο, στο κοµβικό χωροταξικό σηµείο που βρίσκεται το κέδρο διανοµής 

στα Οινόφυτα και στους πλεονάζοντες σήµερα χώρους που διαθέτει. 

Για τον λόγο αυτό την δραστηριότητα αυτή η εταιρία ασκεί αφενός µε την θυγατρική εταιρία 

την οποία συνέστησε εντός της χρήσεως 2004 µε την επωνυµία LOGISYSTEMS AE προς 

την οποία παραχώρησε µε σύµβαση µισθώσεως µέρος από τους πλεονάζοντες χώρους του 

ακίνητου στα Οινόφυτα και αφετέρου µε την από 1/7/2005 ,επέκταση του σκοπού εργασιών 

της µητρικής εταιρείας ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ σε υπηρεσίες αποθηκεύσεων 

,κάλυψε όλους τους πλεονάζοντες αποθηκευτικούς χώρους στο Κέντρο ∆ιανοµής 

Οινοφύτων, έτσι ώστε σήµερα να έχει αξιοποιηθεί πλήρως αυτό το υπερσύγχρονο κέντρο 

διανοµών. Από την 1/1/2006 η εταιρεία λειτούργησε επιτυχώς στο κέντρο διανοµών των 
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Οινοφύτων το νέο µηχανογραφικό πρόγραµµα WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT 

SYSTEM) το οποίο απλοποιεί και οργανώνει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα ,µε 

ελαχιστοποίηση των λαθών και οικονοµικότερη διαχείριση. 

Εξ άλλου η διοίκηση της εταιρίας δεν αποµακρύνθηκε από την ανάπτυξη συνεργασιών σε 

νέες αγορές κυρίως της Ασίας και για νέα προϊόντα στην διείσδυση της σε νέους πελάτες και 

στην επέκταση της σε νέες αγορές κυρίως στην Ρουµανία όπου οι επενδύσεις της µέσω της 

θυγατρικής ήδη αποδίδουν µεγάλα έσοδα και κέρδη µε µεγάλες προοπτικές περαιτέρω 

ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της. 

Περαιτέρω και η διεύρυνση των προϊοντικών σειρών η αναβάθµιση ποιοτικά και χρονικά των 

υπηρεσιών της, η ορθολογική διαχείριση ανθρώπινων πόρων, η πολιτική παραγγελιών και 

αποθεµάτων, η ένταση στην προβολή και προώθηση των πωλήσεων και στο µάρκετινγκ, 

τιµολογιακή πολιτική κλπ εξακολουθούν να αποτελούν πάγιους στόχους της εταιρίας και 

επικεντρώνουν τις προσπάθειες της διοίκησης και των στελεχών της. Και αυτό αποδείχθηκε 

πανηγυρικά µε την ευκολία που ανταποκρίθηκε το ανθρώπινο και τεχνολογικό δυναµικό της 

εταιρείας από την προσθήκη και διαχείριση νέων εµπορευµάτων που πρόσθεσαν οι 

εµπορικές δραστηριότητες της νέας εταιρείας ORGANIZER STORES AE.    

Κατά την εξεταζόµενη χρήση τα αποτελέσµατα της µητρικής εταιρίας κρίνονται 

ικανοποιητικά. Η εταιρία µε συγκρατηµένη αισιοδοξία παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς 

στο εσωτερικό και σε διεθνές επίπεδο και προγραµµατίζει τις επιλογές και εντείνει τις 

προσπάθειες της στο 2006 µε τον ίδιο ρυθµό. 

 

 

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων 2005 είναι ίδιες µε αυτές της χρήσης 2004. 

Τα βασικά στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας και του οµίλου καθώς και οι 

λογιστικές αρχές που εφαρµόζει η εταιρεία και ο όµιλος περιγράφονται αναλυτικά στις 

σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Επισηµαίνεται ότι το 2005 ήταν η πρώτη οικονοµική 

χρήση που οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). 

 

Τα αποθέµατα αποτιµήθηκαν µε την µέθοδο του τριµηνιαίου µέσου σταθµικού κόστους για 

τις εταιρείες Βογιατζόγλου Systems A.E. ,Organizer Stores ΑΕΕ και µε την µέθοδο του 

ετήσιου µέσου σταθµικού κόστους για την θυγατρική Voyatzoglou Systems Romania SRL. 

όπως και κατά την προηγούµενη χρήση. Η εταιρεία Logisystems AE και η εταιρεία Revos 

Management SRL είναι εταιρείες παροχής υπηρεσιών και δεν έχουν αποθέµατα.   
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Οι λοιπές υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε Ξένο νόµισµα της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS 

A.E. αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή του Ξ.Ν. της 31/12/2005 ως σχετική εγκύκλιο 

της Τράπεζας Ελλάδος που εκδόθηκε ειδικά για τις αποτιµήσεις και οι υποχρεώσεις και 

απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα της VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA SRL και της 

REVOS MANAGEMENT SRL αποτιµήθηκαν στην τιµή Ξ.Ν. της 31/12/2005 µε την ισοτιµία 

της Εθνικής Τράπεζας Ρουµανίας (ΒΝR)  

 

Κατόπιν τούτων οι ενοποιηµένες καταστάσεις παρουσιάζουν την µητρική εταιρία 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Systems ΑΕ και τις θυγατρικές της ως ακολούθως: 

 

1) Η εταιρεία συµµετέχει στις παρακάτω εταιρείες. 

   α.- Θυγατρική εταιρία υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρίας µας είναι η εταιρία 

«VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA S.R.L», που εδρεύει στο Βουκουρέστι της 

Ρουµανίας της οποίας έχουµε ποσοστό 100% του µετοχικού κεφαλαίου. Έτος ίδρυσης 1999 

η οποία κλείνει τις Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τους Νόµους της χώρας ίδρυσης 

της την 31/12 έκαστου έτους. Τα οικονοµικά Αποτελέσµατα αυτής ενοποιούνται στις 

ενοποιηµένες καταστάσεις της εταιρείας µας.    

 

     β.- Θυγατρική εταιρία υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρίας µας είναι η εταιρία 

LOGISYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών την 5/3/2004)., που 

εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας της οποίας έχουµε ποσοστό 99% του µετοχικού κεφαλαίου. 

Έτος ίδρυσης 2004 η οποία κλείνει τις Οικονοµικές Καταστάσεις την 31/12 έκαστου έτους. Ο 

πρώτος Ισολογισµός συντάχθηκε την 31/12/2005. Τα οικονοµικά Αποτελέσµατα αυτής 

ενοποιούνται στις ενοποιηµένες καταστάσεις της εταιρείας µας. 

    

    γ.- Θυγατρική εταιρεία υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας µας είναι η εταιρεία 

ORGANIZER STORES Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού και ∆ιακόσµησης 

Επαγγελµατικών Χώρων (καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών την 

05/01/2005) ,που εδρεύει στον Αγ.Ι.Ρέντη, της οποίας έχουµε ποσοστό 99% του µετοχικού 

κεφαλαίου. Έτος ίδρυσης 2005, η οποία κλείνει τις Οικονοµικές Καταστάσεις την 31/12 

έκαστου έτους .Ο πρώτος Ισολογισµός κλείνει την 31/12/2006. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα 

αυτής ενοποιούνται στις ενοποιηµένες καταστάσεις της εταιρείας µας. 

 

   δ. –Θυγατρική εταιρεία υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας µας είναι η REVOS 

MANAGEMENT SRL που εδρεύει στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας, της οποίας έχουµε 

ποσοστό 99% του εταιρικού κεφαλαίου. Έτος ίδρυσης 2005, η οποία κλείνει Οικονοµικές 

Καταστάσεις την 31/12 έκαστου έτους. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα αυτής ενοποιούνται 

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας µας. 
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2) Ο µέσος όρος του αριθµού προσωπικού που απασχολήθηκε στις Εταιρίες που 

ενοποιούνται στην διάρκεια της χρήσης 2005 ανήλθε σε 180 άτοµα και την Μητρική 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ 135 άτοµα εκ των οποίων τρία άτοµα είναι µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και πιο συγκεκριµένα  ο Οικονοµικός και ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής, ο 

κ. Ανδρέας Τσέπερης , ο Εµπορικός ∆/ντης, ο κος Ματθαίος Μανσόλας και ο ∆ιευθυντής 

Έργων, ο κος Κυριάκος Τσαγκαλίδης.  

 

3) Η Εταιρία έχει εις την κυριότητα της τα παρακάτω ΑΚΙΝΗΤΑ ήτοι: 

 α. Ένα οικόπεδο (αγροτεµάχιο) που βρίσκεται στην περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, 

επιφανείας τµ 8.277, αξία κτήσεως € 234.776,23 που µετά την αναπροσαρµογή Ν.2065/92 

της 31/12/2004 ανήλθε στα 413.850€.  

Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε ως οικόπεδο (αγροτεµάχιο) στην εταιρία µε αγορά από τον 

Ιωάννη Γρηγοριάδη του Κυριάκου, την Σωτήρια συζ. Ανέστη Ζαγκότση και τον Θεόδωρο 

Γρηγοριάδη του Κυριάκου και είναι ελεύθερο από κάθε εν γένει βάρος και διεκδίκηση τρίτου. 

Επί του εν λόγω οικοπέδου ολοκληρώθηκε η ανέγερση κτιρίου αποθηκών-γραφείων 

συνολικής επιφάνειας 4.348 τ.µ. Αξία ανέγερσης κτιρίου €1.296.784,74 που µετά την 

αναπροσαρµογή Ν.2065/92 της 31/12/2004 ανήλθε στα 1.704.883€ επί του οποίου 

υπολογίζονται οι αποσβέσεις.  

 β. Κατά την χρήση του 2000 η εταιρεία απέκτησε ένα αγροτεµάχιο µετά του έπ’ 

αυτού υπάρχοντος κτίσµατος που βρίσκεται στην κτηµατική περιφέρεια της Κοινότητας 

Οινοφύτων Θηβών Βοιωτίας (του τέως ∆ήµου Τανάγρας) επί του 54ου χλµ της Εθνικής Οδού 

Αθηνών Λαµίας επιφανείας 49.730 τµ. του αγροτεµαχίου και 12.750 τµ του κτίσµατος.  

 Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε στην εταιρία µε αγορά από την οµόρρυθµη εταιρία 

«ΑΦΟΙ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε.» µε συνολικό κόστος € 1.956.272,93. Επί του ακινήτου της 

εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας έχει εγγραφή προσηµείωση Α' σειράς ύψους 8.500.000 

ευρώ για εξασφάλιση σύµβασης δανείου της 31/12/03. Τον Αύγουστο του 2002 εκδόθηκε η 

υπ. αρ. 196 άδεια κατεδάφισης µέρους του εν λόγω κτιρίου µε σκοπό την ανέγερση νέου 

υπερσύγχρονου κτιρίου αποθηκών και γραφείων επιφάνειας περίπου 26.000 τ.µ. Η 

κατεδάφιση άρχισε τον Ιανουάριο του 2003 και ταυτόχρονα λήφθηκε η νέα άδεια οικοδοµής. 

Η ανοικοδόµηση άρχισε τον Φεβρουάριο 2003 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2004. Το 

συνολικό κόστος γηπέδου και κτιρίου µετά την αναπροσαρµογή Ν2065/92 της 31/12/2004 

ανέρχεται στα 12.727.546,09 ευρώ. 

           γ. Κατά την χρήση 2005 η θυγατρική εταιρεία REVOS MANAGEMENT SRL απέκτησε 

ένα οικόπεδο 13.000 τµ στην Εθνική Οδό Βουκουρεστίου – Κωστάντζας επί του οποίου θα 

ανεγείρει κτίριο αποθηκών κατάστηµα και γραφεία συνολικά περίπου 6.500 τµ εντός του 

τρέχοντος έτους. 
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Τα ακαθάριστα έσοδα του Οµίλου ανήλθαν σε € 25.088.615 έναντι € 24.322.170 το 2004 

(αύξηση 3,1%), ενώ τα ακαθάριστα έσοδα της µητρικής εταιρείας ανήλθαν σε € 23.723.207 

έναντι € 23.074.940 το 2004 (αύξηση 2,8%) 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων του 

Οµίλου ανήλθαν σε 2.608.956€ έναντι 3.614.479 € το 2004 (µείωση 28%), ενώ της µητρικής 

εταιρείας αντίστοιχα, ήταν 2.757.540 € έναντι 3.278.151 € το 2004 (µείωση 16%) 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε 1.202.464 € έναντι 2.595.219 € το 2004 

(µείωση 54%), ενώ της µητρικής εταιρείας αντίστοιχα ήταν 1.538.648 € έναντι 2.265.639 € 

το 2004 (µείωση 32%) 

Οι κυριότεροι λόγοι της υστέρησης των κερδών είναι οι κάτωθι: 

1. Η εταιρείες του Οµίλου επένδυσαν σε ανθρώπινο δυναµικό και σε πάγια για την 

λειτουργία της νέας εταιρείας του Οµίλου ORGANIZER STORES AEE, η οποία άρχισε την 

εµπορική της δραστηριότητα τον Σεπτέµβριο 2005. Στο λίγο χρονικό διάστηµα που 

λειτούργησε το 1Ο κατάστηµα της, στην Λ. Κηφισού 159, Αγ. Ι. Ρέντης δεν ήταν δυνατόν να 

καλύψει το ύψος των δαπανών που απαίτησε η λειτουργία της. 

2. Η ίδρυση της νέας θυγατρικής εταιρείας REVOS MANAGEMENT SRL στο 

Βουκουρέστι Ρουµανίας και οι δαπάνες που πρόσθεσε, τόσο η ίδρυση της εταιρείας, όσο και 

οι δαπάνες για την αγορά οικοπέδου 13.000 τµ επιβάρυναν τα αποτελέσµατα του Οµίλου 

χωρίς να αποφέρει στην εξεταζόµενη χρήση κανένα έσοδο.  Σκοπός αυτής της επένδυσης 

είναι να ανεγερθούν στο χώρο αυτό περίπου 6.500 τµ αποθηκών, καταστήµατος και 

γραφείων, όπου θα λειτουργήσει στις αρχές του 2007, το πρώτο εµπορικό κατάστηµα 

“ORGANIZER STORES “ στο Βουκουρέστι.  Επίσης, στο υπό ανέγερσιν ακίνητο της 

REVOS MANAGEMENT θα στεγαστεί η εταιρεία του Οµίλου VOYATZOGLOU SYSTEMS 

ROMANIA SRL. 

3. Η στασιµότητα του κύκλου εργασιών του Οµίλου και της µητρικής εταιρείας δεν 

ήταν δυνατόν να καλύψει τις αυξηµένες λειτουργικές δαπάνες των εταιρειών του Οµίλου. 

Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, διαµορφώθηκαν σε 

19.522.891€ έναντι 20.430.754 € του 2004.  Τα ίδια κεφάλαια της µητρικής εταιρείας  

Βογιατζόγλου Systems ΑΕ διαµορφώθηκαν σε 19.779.196 € έναντι 20.331.403 € της 

προηγούµενης χρήσης 2004.   
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Τα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή για τον Όµιλο διαµορφώθηκαν σε 0,08 €, ενώ για 

την µητρική εταιρεία διαµορφώθηκαν σε 0,14 €. 

Το προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή προς την Γενική Συνέλευση  των µετόχων είναι 0,09 €. 

 
Γ) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 

 

Για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση 2006 οι προοπτικές της εταιρίας προδιαγράφονται 

εξαιρετικά θετικές. 

Η εταιρία ήδη έχει συστήσει την θυγατρική της εταιρία ORGANΙZER STORES AE  και 

λειτουργεί το πρώτο  κατάστηµα σε ακίνητο στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη Ρέντη στην Αττική 

σε περιοχή και Λεωφόρο πρώτης προβολής όπου η θυγατρική εταιρία υλοποιεί τον σκοπό 

της στην νέα συναφή και προσθετική δραστηριότητα των καταναλωτικών και αναλώσιµων 

ειδών εξοπλισµού και λειτουργίας επαγγελµατικών και οικιακών χωρών. Η εταιρία διέκρινε 

εγκαίρως την έλλειψη παρόµοιων καταστηµάτων και σε συνδυασµό µε την παραπάνω 

συνεργασία της µε την γαλλική εταιρία Retif προσδοκά µεγάλα έσοδα και κέρδη. Οι 

επενδύσεις της εταιρίας στα νέα αντικείµενα πιστεύουµε ότι θα αποδώσουν σε εύλογο 

βάθος χρόνου µε το κατάστηµα που ήδη λειτουργεί και µε την ανάπτυξη δικτύου 

καταστηµάτων.  Ήδη στελέχη της εταιρείας είναι προς τον εντοπισµό των κατάλληλων 

καταστηµάτων για µίσθωση ή αγορά. 

Παράλληλα η εταιρία έχει επενδύσει και στην Ρουµανία µε την αγορά ακινήτου για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της. Λόγω των παρουσιαζόµενων ευκαιριών στην αγορά 

ακινήτων στην Ρουµανία µε την µεγάλη πραγµατική αύξηση των τιµών η εταιρία συνέστησε 

νέα θυγατρική την REVOS MANAGEMENT SRL η οποία εταιρία έχει ως αντικείµενο 

δραστηριότητος την διαχείριση, ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων στην Ρουµανία. Με 

την θυγατρική και µε τις επιλογές της η εταιρία διαχειρίζεται τυχόν αστοχίες της εµπορικής 

δραστηριότητος της VOΥATZOGLOU ROMANIA SRL και συγχρόνως αποεξαρτει τα 

λειτουργικά αποτελέσµατα της εµπορικής δραστηριότητος από την δραστηριότητα της στην 

ανάπτυξη διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων.  Η εταιρεία έχει ήδη αναθέσει σε 

αρχιτέκτονα της Ρουµανίας να καταθέσει φάκελο στις αρµόδιες αρχές της χώρας για την 

έκδοση οικοδοµικής άδειας για ανέγερση κτιρίων, αποθηκών και καταστήµατος.  Με την 

ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου η εταιρεία θα λειτουργήσει κατάστηµα 

“ORGANIZER STORES” στη χώρα, που αναµένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 

επόµενου έτους. 

 

Κατά την κλειόµενη αλλά και κατά την παρούσα διανυόµενη χρήση λειτουργεί σε πλήρη 

ανάπτυξη το µηχανογραφικό σύστηµα της εταιρίας που επιτρέπει την παρακολούθηση όλων 

των µεγεθών της εταιρίας ενώ το εφαρµοζόµενο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου έχει 

κυριολεκτικά εξαφανίσει τις επισφάλειες της εταιρίας και απώλειες εσόδων, ενώ απεδείχθη 
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ότι πράγµατι συµβάλλει στον ορθολογικό προγραµµατισµό στην διαχείριση αποθεµάτων, 

προµηθευτών, πελατών καθώς και στην παρακολούθηση όλων των µεταβλητών µεγεθών 

της εταιρίας. Από την 01/01/2006 λειτουργεί µε επιτυχία στο κέντρο διανοµών των 

Οινοφύτων το νέο µηχανογραφικό πρόγραµµα WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT 

SYSTEM), το οποίο απλοποιεί και οργανώνει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα,  µε 

ελαχιστοποίηση των λαθών και οικονοµικότερη διαχείριση. Η εταιρική διακυβέρνηση ως 

θεσµός νοµοθετηµένος εξασφαλίζει την νοµιµότητα κατά την λήψη των αποφάσεων και των 

επιλογών της εταιρίας και συµβάλλει στην λειτουργία της εταιρίας µε αυστηρά εταιρικά 

κριτήρια.  

Κατά την τρέχουσα χρήση δεν συνέτρεξε οποιοσδήποτε σοβαρός λόγος που να επιδρά 

αρνητικά επί της οικονοµικής και περιουσιακής διάρθρωσης και της λειτουργίας της εταιρίας 

ενώ τα αποτελέσµατα σε ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη αναµένονται ότι θα 

διαµορφωθούν βελτιωµένα σε σχέση µε την κλειόµενη χρήση.  

 

Τέλος η δοθείσα έµφαση στην διαχείριση της φήµης και της εταιρικής ταυτότητας 

εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα της εταιρίας η οποία λόγω της σοβαρής 

αντιµετώπισης του εταιρικού της ονόµατος – επωνυµίας ενίσχυσε την αναγνωρισιµότητά της 

τόσον στην Ελλάδα όσον και στην Αλλοδαπή κυρίως ως συνεπής και φερέγγυα προς όλους 

τους τοµείς.  

 

Με βάση τα ανωτέρω αλλά και από την µέχρι σήµερα πορεία των εσόδων, κερδών, 

αποδόσεως των επενδύσεων και πολιτικής πωλήσεων τα αποτελέσµατα για την χρήση 

2006 διαφαίνεται ότι θα αυξηθούν σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της παρουσιαζόµενης 

χρήσεως εφ’ όσον δε συµβεί κάποιο απρόοπτο και µη προβλέψιµο γεγονός. 

   
Μεταµόρφωση, 09/03/2006 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Ο Πρόεδρος του ∆Σ 
Νικόλαος ∆. Βογιατζόγλου               
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE” ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ 

 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

(από 01/01/2005 έως 31/12/2005) 

 

Βάσει του άρθρου 42
ε 
παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 
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«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE” ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ άρθρου 42

ε 
παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 

 (από 01/01/2005 έως 31/12/2005)» 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Βογιατζόγλου Systems AE στα πλαίσια του νόµου 3016 

άρθρο 2 παρ. 4 σας καταθέτει την ετήσια έκθεσή του, για την διαχειριστική χρήση από 

01/01/2005 έως 31/12/2005, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλες οι συναλλαγές που 

πραγµατοποιήθηκαν στα βιβλία της Βογιατζόγλου Systems AE, µε όλες τις συνδεδεµένες µε 

αυτήν επιχειρήσεις βάση του άρθρου 42
ε 
παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.  

 

VOYATZOGLOY SYSTEMS ROMANIA SRL  

H «VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA S.R.L.» µε αντικείµενο εργασιών το εµπόριο 

εξαρτηµάτων επίπλων και  ιδιοκατασκευών (do-it-yourself) είναι θυγατρική εταιρία µε 

συµµετοχή 100% της εταιρείας Βογιατζόγλου Systems AE. 

 

  2005   

Λογ. 70.01.00.000 : Πωλήσεις εµπορευµάτων εξωτερικού 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   745.528,36   

    745.528,36 

 

  2005   

Λογ. 30.01.00.000: Πελάτες εξωτερικού 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο  517.352,93    

Κίνηση περιόδου  745.528,36 653.330,23   

   609.551,06  

 

  2005   

Λογ. 33.11.00.001 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο  71,96    

Κίνηση περιόδου      

   71,96  
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Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Voyatzoglou Systems Romania SRL και της 

Βογιατζόγλου Systems AE αφορούσαν την πώληση υλικών επιπλοποιίας και υλικών για 

επαγγελµατικό εξοπλισµό από την ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. στην Voyatzoglou 

Systems Romania SRL συνολικού ποσού 745.528 ευρώ, το ανοιχτό υπόλοιπο αυτών των 

πωλήσεων 609.551,06 ευρώ και βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις συνδεδεµένων ποσού 71,96 

ευρώ.  

 

 

LOGISYSTEMS AE 

H «LOGISYSTEMS AE» µε αντικείµενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, 

µεταφοράς, διανοµής και τυποποίησης εµπορευµάτων, είναι η θυγατρική εταιρία (έτος 

ίδρυσης 2004) µε συµµετοχή 99% της εταιρείας Βογιατζόγλου Systems AE. και 1% του κ. 

Νικόλαου Βογιατζόγλου, βασικός µέτοχος της Βογιατζόγλου Systems AE. (Κεφάλαιο 

LogiSystems AE 90.000 ευρώ µε συµµετοχή της Βογιατζόγλου Systems AE 89.100 ευρώ) 

Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της LOGISYSTEMS AE και της Βογιατζόγλου Systems AE 

αφορούσαν την καταβολή µισθωµάτων αποθηκευτικού χώρου από την εταιρεία 

LogiSystems AE στην Βογιατζόγλου Systems AE ποσού 176.803,62 ευρώ και παροχή 

υπηρεσιών ποσού 23.818,66 ευρώ  
 

 

 

  2005   

Λογ. 75.05.00.000 : Έσοδα από ενοίκια κτιρίων 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο  0 0   

Κίνηση περιόδου   176.803,62   

   0 176.803,62 

 

  2005   

Λογ. 75.00.00.999: Λοιπά Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών σε τρίτους 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   23.818,66   

    23.818,66 
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  2005   

Λογ. 54.00 : Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη-ΦΠΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   10.674,06   

    10.674,06 

  2005   

Λογ. 30.00.00.000 : Πελάτες εσωτερικού 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο  0 0   

Κίνηση περιόδου  211.296,34 209.392,34   

   1.904,00 0 

 

 

REVOS MANAGEMENT SRL  

H «REVOS MANAGEMENT SRL» µε αντικείµενο εργασιών την αγορά, µίσθωση, και 

εκµετάλλευση ακινήτων που θα ανήκουν στην εταιρία ή σε τρίτους, είναι η νέα θυγατρική 

εταιρία περιορισµένης ευθύνης στην Ρουµανία (ίδρυση Μάιος 2005) µε συµµετοχή 99% της 

εταιρείας Βογιατζόγλου Systems AE και 1% του κ. Νικόλαου Βογιατζόγλου, βασικός µέτοχος 

της Βογιατζόγλου Systems AE. (Κεφάλαιο Revos Management SRL 700.000,00 ευρώ µε 

συµµετοχή της Βογιατζόγλου Systems AE 693.000,00 ευρώ) 

∆εν υπάρχουν διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Revos Management SRL και της 

Βογιατζόγλου Systems AE  
 

 

 

ORGANIZER STORES AEE 

Η εταιρία ORGANΙZΕR STORES ΑΕΕ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2005 από την Βογιατζόγλου 

Systems AE (99%) και τον κ. Νικόλαο ∆αµ. Βογιατζόγλου (1%). Το Κεφάλαιο της Organizer 

Stores ΑΕΕ είναι 1.000.000,00 ευρώ και η Βογιατζόγλου Systems AE συµµετέχει µε 

990.000,00 ευρώ.  

Η έδρα της είναι ο ∆ήµος Αγ. Ιωάννη Ρέντη και έχει ως αντικείµενο εργασιών οι παντός 

είδους και τύπου εξοπλισµοί και διακοσµήσεις επαγγελµατικών και οικιακών χώρων καθώς 

και η εµπορία ειδών εξοπλισµού, διακοσµήσεως, εµφανίσεως, προβολής, αυτοµατισµού, 

χωροθετικής εκµετάλλευσης και οργανώσεως επαγγελµατικών και οικιακών χώρων.  

 

Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της ORGANΙZΕR STORES ΑΕ και της Βογιατζόγλου 

Systems AE αφορούσαν την πώληση εµπορευµάτων και υπηρεσιών από την εταιρεία 

Βογιατζόγλου Systems AE στην ORGANΙZΕR STORES ΑΕ ποσού 1.227.818 ευρώ.  
 



Ε  Τ  Η  Σ  Ι  Ο    ∆  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο    Χ  Ρ  Η  Σ  Η  Σ    2 0 0 5  

  

72/82 

  2005   

 Λογ. 70.00.00.019: Πωλήσεις Εµπορευµάτων 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   1.227.524   

    1.227.524 

 

 

  2005   

Λογ. 75.00.00.999: Λοιπά Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών σε τρίτους 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   23,60   

    23,60 

 

  2005   

Λογ. 73.00.00.019:  Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   270,00   

    270,00 

 

  2005   

Λογ. 54.00.70.019 : ΦΠΑ Εκροών 19% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   233.229,56   

    233.229,56 

 

  2005   

Λογ. 54.00.73.019 : ΦΠΑ Εκροών Λοιπών Εσόδων 19% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   55,78   

    55,78 
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  2005   

Λογ. 54.00.78.019 : ΦΠΑ Πωλήσεων παγίων 19% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   2.295,07   

    2.295,07 

 

 

  2005   

Λογ.14: Πωλήσεις Παγίων  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   12.079,31   

    12.079,31 

 

  2005   

Λογ. 30.00.00.000: Πελάτες εσωτερικού 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου  1.475.477,32 419.205,35   

   1.056.271,97  

 

 

 

REVON ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ 

Η Revon Κτηµατική ΑΕ µε αντικείµενο εργασιών την Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση ακίνητης 

περιουσίας είναι συνδεδεµένη εταιρεία δεδοµένου ότι στο µετοχικό της κεφάλαιο συµµετέχει 

κατά ποσοστό 90% ο βασικός µέτοχος  και πρόεδρος του ∆Σ της εταιρείας Βογιατζόγλου 

Systems AE, κος Νικόλαος Βογιατζόγλου.  
 

  2005   

Λογ. 62.04.00.001: ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου  343.175,94    

   343.175,94  
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  2005   

Λογ. 63.98.00.000 : Χ/ΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου  12.354,35    

   12.354,35  

     

  2005   

Λογ. 63.98.00.002 : ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου  10.295,28    

   10.295,28  

 

  2005   

Λογ. 38.00.00.000 : ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   365.825,57   

    365.825,57 

 

  2005   

Λογ. 50.00.00.000: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο   9.116,51   

Κίνηση περιόδου  374.942,08 365.825,57 0  

     

     

 

 

Η REVON ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ απέκτησε την 1.12.2003 το ακίνητο επί του 12ου χλµ ΕΟ 

Αθηνών Λαµίας όπου ευρίσκεται η έδρα της εταιρείας Βογιατζόγλου Systems AE και από 

την ανωτέρω ηµεροµηνία υπεισήλθε στην θέση της εκµισθώτριας λόγω αποκτήσεως των 

µισθωτικών δικαιωµάτων επί του ακινήτου. Το έτος 2005 η Βογιατζόγλου Systems AE 

κατέβαλε στην REVON ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ το ποσό των  343.175,94 ευρώ ως µισθώµατα 

έτους 2005.    
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ΣΗΦΑΝ ΝΕΠΑ 

Η εταιρία ΣΗΦΑΝ ΝΕΠΑ Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο 

του 2005 και έχει έδρα το δήµο Μεταµόρφωσης Αττικής. Είναι συνδεδεµένη εταιρεία 

δεδοµένου ότι στο µετοχικό της κεφάλαιο συµµετέχει µε ποσοστό 99% ο πρόεδρος και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της Βογιατζόγλου Systems AE κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου και µε 

ποσοστό 1% ο Οικονοµικός & ∆ιοικητικός ∆/ντής της Βογιατζόγλου Systems AE κ. Ανδρέας 

Τσέπερης. 

Η εταιρία έχει ως αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση και διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων 

αναψυχής. Το εταιρικό κεφάλαιο της ΣΗΦΑΝ ΝΕΠΑ ανέρχεται σε 1.851 χιλ. ευρώ και 

διαιρείται σε 61.700 ονοµαστικές µετοχές των 30 ευρώ η κάθε µία.  

∆ιεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της ΣΗΦΑΝ ΝΕΠΑ και της Βογιατζόγλου Systems AE δεν 

υπάρχουν. 

 

Ι∆ΕΟΠΟΙΟΣ ΑΕ  

Η Ι∆ΕΟΠΟΙΟΣ ΑΕ µε αντικείµενο εργασιών την παροχή παντός είδους φοροτεχνικών και 

επενδυτικών συµβουλών, ήταν συνδεδεµένη εταιρεία έως την 30/6/2005 δεδοµένου ότι στο 

µετοχικό της κεφάλαιο συµµετέχει µε ποσοστό 80% το πρώην µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ 

της Βογιατζόγλου Systems AE κ. Σπύρος Σουρλάς ο οποίος διετέλεσε ως µέλος της 

Βογιατζόγλου έως την 30/6/2005. 
 

 

  2005   

Λογ. 62.98 : Λοιπές Παροχές Τρίτων 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου  23.391,49    

   23.391,49  

 

  2005   

Λογ. 54.00.29.019                                ΦΠΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου  3.667,50    

   3.667,50  
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  2005   

Λογ. 50.00.00.000 : Προµηθευτές Εσωτερικού  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου  26.327,50 27.058,99  731,49 

    731,49 

 

Το 2005 οι οικονοµικές σχέσεις µεταξύ της Ι∆ΕΟΠΟΙΟΣ Α.Ε. και της Βογιατζόγλου Systems 

αφορούσαν την παροχή φοροτεχνικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών από την 

Ι∆ΕΟΠΟΙΟΣ Α.Ε. στην Βογιατζόγλου Systems A.E. έναντι των οποίων κατεβλήθη το ποσό 

των 27.058,99 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σύµφωνα µε την από 2/8/2002 σύµβαση 

παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. 

Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΕ 

Η Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΕ µε αντικείµενο εργασιών την εµπορία φαρµακευτικών και χηµικών 

προϊόντων είναι συνδεδεµένη εταιρεία δεδοµένου ότι στο µετοχικό της κεφάλαιο συµµετέχει 

µε ποσοστό 84,31% το µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ της Βογιατζόγλου Systems AE κ. 

Γεώργιος Μπακάκος.   

  2005   

Λογ. 70.00.00.019 :Πωλήσεις εσωτερικού Εµπορευµάτων  19% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   2.943,93   

    2.943,93 

 

  2005   

Λογ. 73.00.00.019 : Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού 19% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   395,00   

    395,00 
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  2005   

Λογ. 54.00.70.019 : ΦΠΑ Πωλήσεων Εµπορευµάτων Εσωτερικού 19% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   558,61   

    558,61 

 

  2005   

Λογ. 54.00.73.019 : ΦΠΑ Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού συντ. 19% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου   75,05   

    75,05 

 

  2005   

Λογ. 30.00.00.000 : Πελάτες εσωτερικού 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο  1.671,23    

Κίνηση περιόδου  3.972,59 2.182,17   

   3.461,65  

 

Το 2005 οι οικονοµικές σχέσεις µεταξύ της Π.ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε. και της Εταιρίας ανήλθαν 

στο ποσό των 3.338,93 ευρώ και αφορούσαν πώληση εµπορευµάτων και παροχή 

υπηρεσιών για επαγγελµατικό εξοπλισµό από την ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. στην Π. 

ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.  

 

 

LA CIGALE - Π.ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-Π.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε.Π.Ε. 

Η εταιρία LA CIGALE-Π.ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-Π.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε.Π.Ε. µε αντικείµενο εργασιών 

την παρασκευή και πώληση ειδών ζαχαροπλαστικής, και αλµυρών παρασκευασµάτων, είναι 

συνδεδεµένη εταιρεία δεδοµένου ότι στο µετοχικό της κεφάλαιο συµµετέχει µε ποσοστό 50% 

το µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ της Βογιατζόγλου Systems AE κ. Παύλος Εµµανουήλ.  

Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της La Cigale ΕΠΕ και της Βογιατζόγλου Systems AE 

αφορούσαν την πώληση ειδών ζαχαροπλαστικής από την εταιρεία La Cigale στην 

Βογιατζόγλου Systems AE ποσού 69,92 ευρώ. 
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  2005   

Λογ. 64.02.00.005 : Έξοδα Συνεδρίων & ∆εξιώσεων 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου  69,92    

   69,92  

 

  2005   

Λογ. 54.00.29 : ΦΠΑ ∆απανών  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο      

Κίνηση περιόδου  10,08    

   10,08  

 

 

  2005   

Λογ. 50.00.00.000 : Προµηθευτές Εσωτερικού 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2005 
 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

Αρχικό Υπόλοιπο   150,00   

Κίνηση περιόδου  150,00 80,00   

    80,00 

 

 

 

YAREAS ΑΕ  

Ο Όµιλος YAREAS ΑΕ µε αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση εστιατορίων, είναι 

συνδεδεµένη εταιρεία δεδοµένου ότι στο µετοχικό της κεφάλαιο συµµετέχει µε ποσοστό 95% 

το ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ της Βογιατζόγλου Systems AE κ. ∆ηµήτριος 

Καρώνης.  

∆εν υπάρχουν διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της YAREAS AE και της Βογιατζόγλου 

Systems AE  

 

 
ANDINE GROUP AE  

H ANDINE GROUP AE µε αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση εστιατορίων, είναι 

συνδεδεµένη εταιρεία δεδοµένου ότι στο µετοχικό της κεφάλαιο συµµετέχει µε ποσοστό 

0,5% το ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ της Βογιατζόγλου Systems AE κ. 

∆ηµήτριος Καρώνης.  
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∆εν υπάρχουν διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της ANDINE GROUP AE και της 

Βογιατζόγλου Systems AE  
 

Ουδεµία άλλη συναλλαγή δεν πραγµατοποιήθηκε στην διαχειριστική χρήση από 

01/01/2005-31/12/2005  

 
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Βογιατζόγλου Systems AE 

Μεταµόρφωση, 18/5/2006 

Ο Πρόεδρος του ∆Σ 

Νικόλαος ∆. Βογιατζόγλου 
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Πίνακας Αντιστοιχίας Παραποµπών µε τις πληροφορίες 

του άρθρου 10 του ν. 3401/2005 
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Πίνακας Αντιστοιχίας Παραποµπών µε τις πληροφορίες 
του άρθρου 10 του ν. 3401/2005 

 
 

Ηµ/νία 
 
 

Θέµα Ηλεκτρονική ∆/νση 
Καταχώρησης 

30-11-05 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Εννεαµήνου 2005 www.voyatzoglou.gr 

30-11-05 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005-30/09/2005 www.voyatzoglou.gr 

30-11-05 ∆ελτίο Τύπου : Αποτελέσµατα της 30/09/2005 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα 

www.voyatzoglou.gr 

30-09-05 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α΄ Εξαµήνου 2005 www.voyatzoglou.gr 

30-09-05 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005-30/06/2005 www.voyatzoglou.gr 

30-09-05 ∆ελτίο Τύπου: ∆ηµοσιευµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Α' 
Εξαµήνου 2005, βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

www.voyatzoglou.gr 

31-08-05 Αλλαγή Επωνυµίας Θυγατρικής Εταιρίας www.voyatzoglou.gr 

07-07-05 ∆ιανοµή Μερίσµατος Χρήσης 2004 www.voyatzoglou.gr 

01-07-05 Αποφάσεις της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης 30.06.05 www.voyatzoglou.gr 

01-07-05 Συγκρότηση σε Σώµα του ∆Σ www.voyatzoglou.gr 

30-06-05 Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος µερίσµατος 2004 www.voyatzoglou.gr 

30-06-05 
∆ελτίο Τύπου: Αποτελέσµατα Α' Τριµήνου Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα 
www.voyatzoglou.gr 

30-06-05 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α΄ Τριµήνου 2005 www.voyatzoglou.gr 

30-06-05 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2005-31/03/2005 www.voyatzoglou.gr 

28-06-05 Σχέδιο Tροποποίησης Άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας www.voyatzoglou.gr 

24-06-05 ∆ιάθεση Ετήσιου ∆ελτίου Χρήσης 2004 www.voyatzoglou.gr 

07-06-05 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών της Ανώνυµης 
Εταιρίας «Βογιατζόγλου Systems AΕ» 

www.voyatzoglou.gr 

02-06-05 ∆ηµοσίευση Ισολογισµού σε Ενοποιηµένη και µη βάση 2004 www.voyatzoglou.gr 

27-05-05 Σύσταση Νέας Θυγατρικής Εταιρείας www.voyatzoglou.gr 

27-04-05 Υπογραφή Σύµβασης Συνεργασίας µε τον Γαλλικό Πολυεθνικό Όµιλο 
Εταιρειών Retif SΑ & Fiter SΑ 

www.voyatzoglou.gr 

10-03-05 Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής www.voyatzoglou.gr 

26-02-05 ∆ηµοσίευση Συνοπτικής Λογιστικής Κατάστασης της 31/12/2004 (σε 
ενοποιηµένη και µη βάση) 

www.voyatzoglou.gr 

28-02-05 ∆ελτίο Τύπου:Ενοποιηµένα Κέρδη Προ Φόρων 4,7 Εκατ. Ευρώ (+227%) www.voyatzoglou.gr 

23-02-05 Πρόγραµµα Σκοπούµενων Εταιρικών Πράξεων www.voyatzoglou.gr 
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Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση ανάρτησης Οικονοµικών Καταστάσεων  

Ενοποιούµενων Εταιρειών 
 

 
 
 
Οι ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή 
και οι εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών που ενσωµατώνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείες είναι καταχωρηµένες στο διαδύκτιο στη 
διεύθυνση  http://www.voyatzoglou.gr .  


