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∆ελτίο Τύπου, Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012  
 

Σύµφωνα µε τις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις A’ Εξαµήνου 2012, ο Κύκλος 

Εργασιών του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE έκλεισε στα 9.628 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας 

µείωση της τάξεως του 19,06 % σε σχέση µε το αντίστοιχο A’ Εξάµηνο του 2011 (11.895 χιλ. 

ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 3.655 χιλ. ευρώ µειωµένα κατά 9,36% έναντι της 

αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου 2011 (4.032 χιλ. ευρώ). Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, 

Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εµφάνισαν κέρδη 

ύψους 261 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών    ύψους 714 χιλ. ευρώ το A’ Εξάµηνο 2011. Τα 

Αποτελέσµατα προ φόρων εµφάνισαν ζηµιές ύψους 342 χιλ. ευρώ  (ζηµίες  ύψους 397 χιλ. 

ευρώ το A’ Εξάµηνο 2011), ενώ τα Αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 

εµφάνισαν ζηµίες ύψους 465 χιλ. ευρώ ( ζηµίες ύψους 450 χιλ. ευρώ το A΄ Εξάµηνο 2011).  

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 7.203 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας 

µείωση  κατά 24,85% σε σχέση µε το αντίστοιχο A’ Εξάµηνο 2011 (9.584 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά 

Κέρδη έκλεισαν στα 2.751 χιλ. ευρώ µειωµένα κατά 12,54% σε σχέση µε την προηγούµενη 

αντίστοιχη περίοδο του 2011 (3.146 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, 

Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), εµφάνισαν κέρδη ύψους 55 χιλ. 

ευρώ (έναντι ζηµιών ύψους 993 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάµηνο 2011. Τα Αποτελέσµατα προ φόρων 

της µητρικής εµφάνισαν ζηµιές 156 χιλ. ευρώ (αντί ζηµιών ύψους 505 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάµηνο 

2011) ενώ τα Αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας της Μητρικής 

εµφάνισαν ζηµιές ύψους 236 χιλ. ευρώ, (ζηµίες ύψους 497 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάµηνο 2011).  

Λαµβάνοντας υπόψη την συνεχιζόµενη κρίση που επικρατεί στην αγορά η ∆ιοίκηση του Οµίλου 

έχει ήδη εξορθολογίσει και µειώσει τις λειτουργικές δαπάνες της στις απολύτως απαραίτητες για 

την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Αυτό αποδεικνύεται και από τα αποτελέσµατα του 

Οµίλου τα οποία είναι ανάλογα µε αυτά του 2011 παρά την µείωση του Κύκλου Εργασιών. 

Συνεχές µέληµα της ∆ιοίκησης του Οµίλου είναι να διατηρήσει αναλογικά το µερίδιο αγοράς  

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Α’ εξαµήνου 2012, οι 

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

www.voyatzoglou.gr. 
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