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∆ελτίο Τύπου, ∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου  2009  
 

Σύµφωνα µε τις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις του Εννιαµήνου  2009, ο Κύκλος 

Εργασιών του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE διαµορφώθηκε στα 21.706 χιλ. ευρώ 

παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 31,74 % σε σχέση µε το µε το αντίστοιχο Εννιάµηνο του 

2008 (31.798 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη σηµείωσαν πτώση κατά 37,30 % και ανήλθαν στα 8.249 

χιλ. ευρώ  έναντι 13.156 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο του 2008 . Τα Κέρδη 

Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 

έκλεισαν στα 864 χιλ. ευρώ, µειωµένα  κατά 84,00 % (5.400  χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο 2008). Τα 

Αποτελέσµατα προ φόρων εµφάνισαν ζηµιές ύψους 332 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους  3.970 

χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο 2008), ενώ τα Αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα 

µειοψηφίας εµφάνισαν ζηµιές ύψους 473 χιλ. ευρώ ( έναντι κερδών ύψους 2.770  χιλ. ευρώ το 

Εννιάµηνο 2008).  

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαµορφώθηκε στα 18.274 χιλ. ευρώ 

παρουσιάζοντας µείωση  της τάξεως του 31,18 % σε σχέση µε το αντίστοιχο Εννιάµηνο 2008 

(26.555 χιλ. ευρώ).  Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 6.601 χιλ. ευρώ  µειωµένα κατά 36,48 % σε 

σχέση µε την προηγούµενη αντίστοιχη περίοδο του 2008 (10.391 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ 

Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), κατήλθαν 

στα 1.073 χιλ. ευρώ, µειωµένα κατά 78,80 % (5.061 χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο 2008). Τα Καθαρά 

Κέρδη προ φόρων της µητρικής έφθασαν τις 201 χιλ. ευρώ µειωµένα κατά 95,00 % (4.020 χιλ. 

ευρώ το  Εννιάµηνο 2008) ενώ τα Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 

της Μητρικής έφτασαν τις 61 χιλ. ευρώ, µειωµένα κατά 97,93 % (2.935  χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο 

2008).  

Η αγορά του Χονδρικού Εµπορίου στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία µας  πλήττεται άµεσα 

λόγω των συνεχιζόµενων αρνητικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα που έχει ως 

αποτέλεσµα την σοβαρή µείωσης της ζήτησης . Κατά το τρίτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους η 

εταιρεία εµφάνισε  µία σηµαντική κάµψη στις πωλήσεις  και στα κέρδη της , η οποία οφείλεται σε 

µεγάλο βαθµό στην συρρίκνωση του λιανικού εµπορίου, που είναι η κύρια πηγή εσόδων της 

εταιρείας µας (Κλάδος Έργων Εξοπλισµού Καταστηµάτων ) . Η δυσµενής οικονοµική κρίση που 

επικρατεί έχει περιορίσει σηµαντικά την επιχειρηµατική και επενδυτική δραστηριότητα των 

πελατών µας µε αποτέλεσµα την χρονική µετατόπιση των έργων τους ή ακόµα και στην ακύρωση 

αρκετών από αυτά . 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου  προσπαθεί να θωρακιστεί έναντι της κρίσης µε επαναπροσδιορισµό της 

στρατηγικής της , εξέλιξη των δραστηριοτήτων της ,  την µείωση των εξόδων και δαπανών της 

όπου αυτό είναι εφικτό, τον εξορθολογισµό  των αποθεµάτων , την µείωση του δανεισµού ( η 
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οποία επιτεύχθηκε σε σηµαντικό βαθµό την εξεταζόµενη περίοδο) καθώς και των υποχρεώσεων 

της .  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Εννιαµήνου 2009 µε 

βάση τα ∆.Π.Χ.Α., οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.voyatzoglou.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


