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∆ελτίο Τύπου, Τετάρτη  30 Νοεµβρίου  2011  
 

Σύµφωνα µε τις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις του Εννιαµήνου  2011, ο Κύκλος 

Εργασιών του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE διαµορφώθηκε στα 18.756 χιλ. ευρώ 

παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 20,58 % σε σχέση µε το µε το αντίστοιχο Εννιάµηνο του 

2010 (23.615 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 6.563 χιλ. ευρώ µειωµένα κατά 22,02 % 

έναντι της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου 2010 (8.416 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, 

Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 43 χιλ. 

ευρώ (2.072  χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο 2010). Τα Αποτελέσµατα προ φόρων εµφάνισαν κέρδη 

ύψους 10 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 970 χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο 2010), ενώ τα 

Αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας εµφάνισαν ζηµιές ύψους 143 χιλ. 

ευρώ ( κέρδη  ύψους 549  χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο 2010).  

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαµορφώθηκε στα 15.099 χιλ. ευρώ 

παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 20,38 % σε σχέση µε το αντίστοιχο Εννιάµηνο 2010 

(18.963 χιλ. ευρώ).  Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 5.168 χιλ. ευρώ  µειωµένα κατά 25,48 % σε 

σχέση µε την προηγούµενη αντίστοιχη περίοδο του 2010 (6.935 χιλ. ευρώ). Τα Αποτελέσµατα, 

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

εµφάνισαν ζηµιές ύψους 391 χιλ. ευρώ ( κέρδη 1.729 χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο 2010). Τα 

Αποτελέσµατα προ φόρων της µητρικής εµφάνισαν ζηµιές 173 χιλ. ευρώ (κέρδη 933 χιλ. ευρώ το  

Εννιάµηνο 2010) ενώ τα Αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας της 

Μητρικής εµφάνισαν ζηµιές  ύψους  231 χιλ. ευρώ (κέρδη 551 χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο 2010).  

Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου εµφάνισε µείωση κατά το Εννιάµηνο του 2011 σε σχέση µε το 

Εννιάµηνο του 2010, η µείωση  αυτή οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόµενη κρίση του λιανεµπορίου 

λόγω της οικονοµικής ύφεσης που επικρατεί στην αγορά που αποτελεί τον βασικό κορµό των 

πελατών της εταιρείας µας . 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Εννιαµήνου 2011 µε 

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

ηλεκτρονική διεύθυνση www.voyatzoglou.gr. 
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