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∆ελτίο Τύπου, 27 Νοεµβρίου 2008  

 

Σύµφωνα µε τις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις του Εννιαµήνου  2008, ο Κύκλος Εργασιών 

του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE ανήλθε στα 31.798 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της 

τάξεως του 26,43% σε σχέση µε το αντίστοιχο Εννιάµηνο του 2007 (25.152 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά 

Κέρδη ανήλθαν στα 13.156 χιλ. ευρώ αυξανόµενα κατά 31,31% έναντι της αντίστοιχης προηγούµενης 

περιόδου 2007 (10.019 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 5.400 χιλ. ευρώ, αυξηµένα κατά 52,80% 

(3.534 χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο του 2007). Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 3.970 χιλ. ευρώ 

αυξηµένα κατά 82,19% (2.179 χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο του 2007), ενώ τα Καθαρά Κέρδη µετά τα 

δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος του Οµίλου, έκλεισαν στα 

2.770 χιλ. ευρώ, αυξηµένα κατά 72,35% (1.607 χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο του  2007).  

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας ανήλθε στα 26.555 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 

της τάξεως του 22,35% σε σχέση µε το αντίστοιχο Εννιάµηνο 2007 (21.704 χιλ. ευρώ) . Τα Μικτά 

Κέρδη έκλεισαν στα 10.391 χιλ. ευρώ  αυξηµένα κατά 32,20% σε σχέση µε την προηγούµενη 

αντίστοιχη περίοδο του 2007 (7.860 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, 

Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στα 5.061 χιλ. ευρώ, αυξηµένα 

κατά 50,26% (3.368 χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο 2007). Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της µητρικής 

έφθασαν τις 4.020 χιλ. ευρώ αυξηµένα κατά 74,33% (2.306 χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο του 2007) ενώ τα 

Καθαρά Κέρδη µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος της 

Μητρικής έφτασαν τα 2.935 χιλ. ευρώ, αυξηµένα κατά 69,47% (1.732 χιλ. ευρώ το Εννιάµηνο του 

2007).  

H εν λόγω αύξηση σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας οφείλεται: 

Α) Στην σηµαντική  αύξηση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρείας και του Οµίλου σε σχέση µε το 

αντίστοιχο Εννιάµηνο του 2007. 

Β) Στην βελτίωση του Συντελεστή Μικτής Κερδοφορίας κατά 1,5 ποσοστιαίες µονάδες σε επίπεδο 

Οµίλου και κατά 2,9 ποσοστιαίες µονάδες σε επίπεδο Εταιρείας που οφείλεται στην ορθολογική 

διαχείριση των αποθεµάτων της Εταιρείας . 

Γ) Στην ορθολογική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας που οφείλεται στην 

αναδιοργάνωση και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων του προσωπικού της εταιρείας που είχε ως 

αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας και την ικανοποίηση της  αύξησης των πωλήσεων. 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Εννεαµήνου 2008 µε βάση τα 

∆.Π.Χ.Π., οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.voyatzoglou.gr. 
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