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∆ελτίο Τύπου, 28 Μαρτίου 2008  

 

Σύµφωνα µε τις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις 2007, ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου 

Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2007 ανήλθε στα 37.044 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 25,91% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2006 (29.421 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν 

στα 14.590 χιλ. ευρώ αυξανόµενα κατά 25,95% έναντι της προηγούµενης χρήσης 2006 (11.584 χιλ. 

ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και 

Αποσβέσεων έκλεισαν στα 5.066 χιλ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση κατά 25,99% (4.021 χιλ. ευρώ το 

2006). Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 3.205 χιλ. ευρώ αυξηµένα κατά 24,42% (2.576 χιλ. 

ευρώ το 2006), ενώ τα Καθαρά Κέρδη µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για 

φόρους εισοδήµατος του Οµίλου, έκλεισαν στα 2.033 χιλ. ευρώ, αυξηµένα κατά 2,88%. Τέλος τα Ίδια 

Κεφάλαια του Οµίλου, βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, διαµορφώθηκαν σε 25.449 χιλ. 

Ευρώ έναντι 24.065 χιλ. Ευρώ του 2006. Επίσης βελτιώθηκε ο ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδιών 

Κεφαλαίων κατά 17% ,δηλαδή από10,70% το 2006 σε 12,59% το 2007. 

 

Ο λόγος  της αύξησης  των κερδών είναι : 

 Η αύξηση  του Κύκλου Εργασιών του Οµίλου και της µητρικής εταιρείας σε ποσοστό 25,9% 

και 19,8% αντίστοιχα. 

Σηµαντικό ρόλο στην αύξηση του Κύκλου Εργασιών είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων στον 

Τοµέα του Εξοπλισµού Καταστηµάτων και Αποθηκών σε µεγάλες αλυσίδες καταστηµάτων.  

 

Για το τρέχον έτος αναµένεται αύξηση των πωλήσεων και στον τοµέα της  Εµπορίας Τεχνικών 
Προϊόντων µε  νέες συλλογές προϊόντων που ανέπτυξε µε το νέο  brand name ERGO που 

ευελπιστεί να  διεισδύσει σε νέες αγορές και πελάτες. 

 

Σηµειώνεται ότι στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2007 και 2006 συµπεριλαµβάνονται 

µε την ολική µέθοδο οι εταιρείες: Voyatzoglou Systems Romania SRL µε συµµετοχή 100% και 

Logisystems AE µε συµµετοχή 99%, Organizer Stores AEE µε συµµετοχή 99,41% και η Revos 

Management SRL µε συµµετοχή 99%. 
  

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 19,82% ανερχόµενος στα 30.892 χιλ. 

ευρώ από 25.782 χιλ. ευρώ το 2006. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 11.145 χιλ. ευρώ  αυξηµένα κατά 

20,72% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2006 (9.232 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, 

Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων, ανήλθαν στα 4.783 χιλ. ευρώ, 

αυξηµένα κατά 35,42% (3.532 χιλ. ευρώ το 2006). Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της µητρικής 

έφθασαν τα 3.359 χιλ. ευρώ αυξηµένα κατά 23,36% (2.723 χιλ. ευρώ το 2006) ενώ τα Καθαρά Κέρδη 

µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος της Μητρικής 

έφτασαν τα 2.245 χιλ. ευρώ, αυξηµένα κατά 11,52% (2.013 χιλ. ευρώ το 2006). Τα Ίδια Κεφάλαια της 

µητρικής εταιρείας Βογιατζόγλου Systems ΑΕ διαµορφώθηκαν σε 24.899 χιλ. Ευρώ έναντι 23.919 χιλ. 

Ευρώ της προηγούµενης χρήσης 2006. 

Σηµειώνεται ότι στα Αποτελέσµατα της µητρικής εταιρείας την χρήση 2006 είχε καταχωρηθεί ως 

ωφέλεια  από την αναπροσαρµογή της εύλογης αξίας των ακινήτων ποσό ύψους  427 χιλ. Ευρώ ενώ 

στην παρούσα χρήση δεν υπάρχει αντίστοιχη ωφέλεια. 
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Το ∆.Σ. της Βογιατζόγλου Systems AE θα προτείνει στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

την διανοµή µερίσµατος 0,20 ευρώ ανά µετοχή. 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα χρήσης 2007 µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π., 

οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.voyatzoglou.gr. 

 

 


