
™∆√πÃ∂π∞ π™√§√°π™ª√À 

(Ποσά σε Ευρώ)
∂¡∂ƒ°∏∆π∫√ 31-12-2005
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 14.000
Απαιτήσεις από πελάτες 22.118
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 89.852
™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À 125.970

¶∞£∏∆π∫√
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 18.157
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 18.157
Μετοχικό Κεφάλαιο 90.000
Λοιπά στοιχεία  Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας 17.812
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (β) 107.812
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β)+(γ) 107.812
™À¡√§√ ¶∞£∏∆π∫√À (Â) = (·) + (‰) 125.970

™∆√πÃ∂π∞ ∆∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™
∞ÚÈıÌfi˜ ªËÙÚÒÔ˘ ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ : 56327/11/B/04/6
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ : 54ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ-ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
∞ÚÌfi‰È· ¡ÔÌ·Ú¯›· : ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ
™‡ÓıÂÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ : ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΕΛΗ: ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΕΠΕΡΗΣ,   
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΝΣΟΛΑΣ

™ÙÔÈ¯Â›· √ÚÎˆÙÔ‡ §ÔÁÈÛÙ‹: : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, 
ΑΜ ΣΟΕΛ 1873 

∂ÏÂÁÎÙÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚ›· : ΒKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
∆‡Ô˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÔÚÎˆÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ : ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ŒÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ∂Ù‹ÛÈˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ 
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó 
Ù· Û˘ÓÔÙÈÎ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· : 9 Mαρτίου 2006

™∆√πÃ∂π∞ KATA™∆∞™∏™ ª∂∆∞µ√§ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ Ãƒ∏™∏™

(Ποσά σε  Ευρώ) 31-12-2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (5.03.2004) 0
Κέρδη / (ζηµιές) της περιόδου/χρήσης µετά από φόρους 17.812
ΣΥΝΟΛΟ 17.812
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 90.000
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2005) 107.812

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η εταιρεία Logisystems AE δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές διότι η πρώτη 

(υπερδωδεκάµηνη) εταιρική της χρήση έληξε την 31-12-2005. 
2. Τα ποσά των υπηρεσιών της εταιρείας από και προς τις συνδεδεµένες εταιρείες, 

σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 
200.622 ευρώ και 1.904 ευρώ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της εταιρείας 
από τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις στην λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε 0 ευρώ.

3. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας. 
5. Η εταιρεία δεν διαθέτει έµµισθο προσωπικό. 
6. Η εταιρεία Logisystems AE είναι θυγατρική της Βογιατζόγλου Systems AE η οποία 

συµµετέχει µε ποσοστό 99% του εταιρικού κεφαλαίου της συνολικού ποσού 90.000 
ευρώ. Συµπεριλαµβάνεται µε την ολική µέθοδο στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE για το έτος 2004 και 2005

7. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 2005 εγκρίθηκαν από το ∆Σ της εταιρείας την 9η Μαρτίου 2006.

LLOOGGIISSYYSSTTEEMMSS
ANøNYMH ETAIPEIA ∞¶√£∏∫∂À™∏™ ∫∞π ¢π∞¡√ª∏™ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞∆ø¡

™À¡√¶∆π∫∞ √π∫√¡√ªπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ & ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∆∏™ 1Ë˜ ∂∆∞πƒπ∫∏™ Ãƒ∏™∏™ ∞¶√ 5 ª∞ƒ∆π√À 2004 ª∂Ãƒπ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2005

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική  ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας
LogiSystems AE. O αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελέσµάτων της, πρέπει να
εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του
ορκωτού ελεγκτή Λογιστή.Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής: http://www.voyatzoglou.gr όπου αναρτώνται
τα εν λόγω στοιχεία.

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆ø¡ Ãƒ∏™∏™

(Ποσά σε Ευρώ) 05/03/04-31/12/05
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 341.046
Μικτά κέρδη 29.716
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 27.404
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 27.404
Κέρδη προ φόρων σύνολο 27.404
Φόροι (9.592)
∫¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ 17.812
∫·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÂ:
Μετόχους Εταιρίας 17.812
Μετόχους Μειοψηφίας 0
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ευρώ) 0,00

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡ (¤ÌÌÂÛË Ì¤ıÔ‰Ô˜)

(Ποσά σε Ευρώ) 05/03/04-31/12/05
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Κέρδη προ φόρων 27.404
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (39.518)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.904
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι 6.662
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (·) (3.548)
∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (‚) 0
ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 90.000
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (Á) 90.000
∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË / (ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· 
Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÂÚÈfi‰Ô˘ (·) + (‚) + (Á) 86.452
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 0
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 86.452

Μεταµόρφωση 8 Μαρτίου 2006

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Α∆Τ Τ 101630

Το Μέλος του ∆.Σ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ 
Α∆Τ Μ 023008

Το Μέλος του ∆.Σ. & Λογιστής

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡ. ΤΣΕΠΕΡΗΣ
Α∆Τ Ξ 199068 ΑΡ.Μ.ΟΕΕ:9996003961


