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Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2015 διαµορφώθηκε στα 

15.886 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας µείωση κατά 16,05% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2014 

(18.924 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έφτασαν τα 5.671 χιλ. Ευρώ µειωµένα κατά 10,72% έναντι της 

προηγούµενης χρήσης 2014 (6.352 χιλ. Ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στις 603 χιλ. Ευρώ (433 χιλ. Ευρώ το 2014). Τα 

Αποτελέσµατα προ φόρων εµφάνισαν κέρδη ύψους 194 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 48 χιλ. Ευρώ το 2014), 

ενώ τα Αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας εµφάνισαν ζηµίες ύψους 18 χιλ. 

Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 134 χιλ. Ευρώ το 2014).  

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαµορφώθηκε στα 12.481 χιλ. Ευρώ έναντι 15.086 χιλ. 

Ευρώ την προηγούµενη χρήσης παρουσιάζοντας µείωση κατά 17,27%. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 

4.555 χιλ. Ευρώ µειωµένα κατά 12,05% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2014 (5.179 χιλ. Ευρώ). 

Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 

(EBITDA) εµφάνισαν κέρδη ύψους 60 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 292 χιλ. Ευρώ το 2014). Τα 

Αποτελέσµατα προ φόρων της µητρικής εµφάνισαν ζηµίες ύψους 241 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 

93 χιλ. Ευρώ το 2014, ενώ τα αποτελέσµατα µετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος της Μητρικής 

παρουσίασαν ζηµίες ύψους 392 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 217 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2014. Η 

ζηµία µετά από φόρους ανά µετοχή για την εταιρεία διαµορφώνεται  σε (0,0620)  Ευρώ.  

Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου αντιπροσωπεύουν το 66,90% του Παθητικού του Οµίλου σε αντίθεση µε το 

2014 όπου αντιπροσώπευαν το 63,40%.  

H συνεχιζόµενη ύφεση στην χώρα µας και η παρατεταµένη οικονοµική κρίση αντικατοπτρίζονται και  στα 

αποτελέσµατα του Οµίλου µας, που δραστηριοποιείται στο λιανικό και το χονδρικό εµπόριο. H ∆ιοίκηση 

του Οµίλου θα συνεχίζει να διασφαλίζει την βιωσιµότητα της επιχείρησης συµπιέζοντας περαιτέρω το 

λειτουργικό της κόστος και εξορθολογίζοντας όλες τις επιµέρους διαδικασίες που ακολουθεί. 

Η υγιής Καθαρή θέση του Οµίλου, η µικρή εξάρτηση από δανεικά βάρη σε συνδυασµό µε την θετική 

ρευστότητα εξασφαλίζουν στον Όµιλο την απρόσκοπτη λειτουργία και κάλυψη όλων των λειτουργικών 

εξόδων που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών της. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Ετήσια Οικονοµικά αποτελέσµατα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voyatzoglou.gr. 
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