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∆ελτίο Τύπου, ∆ευτέρα  31 Αυγούστου 2015  

Σύµφωνα µε τις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις A’ Εξαµήνου 2014, ο Κύκλος Εργασιών 

του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE έκλεισε στα 8.190 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της 

τάξεως του 6,10% σε σχέση µε το αντίστοιχο A’ Εξάµηνο του 2014 (7.719 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά 

Κέρδη έκλεισαν στα 2.883 χιλ. Ευρώ εµφανίζοντας αύξηση ύψους 12,42% έναντι της αντίστοιχης 

προηγούµενης περιόδου 2014 (2.565 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, 

Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εµφάνισαν κέρδη ύψους 238 χιλ. Ευρώ 

έναντι ζηµιών ύψους 591 χιλ. Ευρώ το A’ Εξάµηνο 2014. Τα Αποτελέσµατα προ φόρων εµφάνισαν 

κέρδη ύψους 58 χιλ. Ευρώ  (ζηµίες ύψους 821 χιλ. Ευρώ το A’ Εξάµηνο 2014), ενώ τα 

Αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας εµφάνισαν ζηµίες ύψους 74 χιλ. Ευρώ 

(ζηµίες ύψους 934 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάµηνο 2014).  

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 6.924 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση  

κατά 11,22% σε σχέση µε το αντίστοιχο A’ Εξάµηνο 2014 (6.226 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη 

έκλεισαν στα 2.428 χιλ. Ευρώ εµφανίζοντας αύξηση ύψους 20,31% σε σχέση µε την προηγούµενη 

αντίστοιχη περίοδο του 2014 (2.018 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, 

Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), εµφάνισαν κέρδη ύψους 196 χιλ. Ευρώ 

(έναντι ζηµιών ύψους 644 χιλ. Ευρώ το Α’ Εξάµηνο 2014). Τα Αποτελέσµατα προ φόρων της 

µητρικής εµφάνισαν κέρδη ύψους 107 χιλ. Ευρώ (έναντι ζηµιών ύψους 516 χιλ. Ευρώ το Α’ Εξάµηνο 

2014) ενώ τα Αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας της Μητρικής εµφάνισαν 

ζηµίες ύψους 39 χιλ. Ευρώ, (ζηµίες ύψους 613 χιλ. Ευρώ το Α’ Εξάµηνο 2014).  

Οι πωλήσεις του Οµίλου εµφάνισαν αύξηση στο πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης 

παρουσιάζοντας όµως ζηµίες µετά από φόρους ποσού ύψους 74 χιλ. Ευρώ οι οποίες προήλθαν από 

την διαγραφή απαίτησης αναβαλλόµενης φορολογίας της χρήσης 2011 σε συνδυασµό µε τις ζηµίες 

της αντίστοιχης περσινής περιόδου (984 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάµηνο 2014) είναι σε ικανοποιητική 

κατεύθυνση. 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει ήδη εξορθολογίσει και µειώσει τις λειτουργικές δαπάνες της στο µέτρο 

του δυνατού για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Εξαιτίας της συνεχιζόµενης ύφεσης στην 

αγορά η ∆ιοίκηση του Οµίλου θα κινηθεί και στο β΄εξάµηνο µε στόχο την βιωσιµότητα του Οµίλου 

συµπιέζοντας περαιτέρω το λειτουργικό κόστος χωρίς να µειώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και 

των εµπορευµάτων που προσφέρει. 

Παράλληλα αφενός θα είναι σε κατάσταση ετοιµότητας για να εκµεταλλευτεί πιθανά κενά που θα 

δηµιουργηθούν στην αγορά από αδυναµίες του ανταγωνισµού και αφετέρου θα συνεχίσει τις 

προσπάθειες της για να ισχυροποιήσει την παρουσία της στις γειτονικές χώρες όπου ήδη 

δραστηριοποιείται.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του A΄ Εξαµήνου 2015, οι 

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

www.voyatzoglou.gr.    
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