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Σύµφωνα µε τις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις A’ Εξαµήνου 2008, ο Κύκλος Εργασιών του 

Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE ανήλθε στα 20.191 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 

του 24,30% σε σχέση µε το αντίστοιχο A’ Εξάµηνο του 2007 (16.244 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη 

ανήλθαν στα 8.298 χιλ. ευρώ αυξανόµενα κατά 32,83% έναντι της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου 

2007 (6.247 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων 

και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 3.358 χιλ. ευρώ, αυξηµένα κατά 81,70% (1.848 χιλ. ευρώ το 

A’ Εξάµηνο 2007). Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 2.415 χιλ. ευρώ αυξηµένα κατά 

133,10% (1.036 χιλ. ευρώ το A’ Εξάµηνο 2007), ενώ τα Καθαρά Κέρδη µετά τα δικαιώµατα 

µειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος του Οµίλου, έκλεισαν στα 1.634 χιλ. ευρώ, 

αυξηµένα κατά 115,56% (758 χιλ. ευρώ το A΄ Εξάµηνο 2007).  

Σηµειώνεται ότι το A’ Εξάµηνο 2008 και 2007 στον Όµιλο ενοποιούνται µε την ολική µέθοδο οι εταιρείες: 

Voyatzoglou Systems Romania SRL µε συµµετοχή 100%, Logisystems Ανώνυµη Εταιρεία 

Αποθήκευσης & ∆ιανοµής Εµπορευµάτων, µε συµµετοχή 99%, Organizer Stores Ανώνυµος Εµπορική 

Εταιρεία Εξοπλισµού & ∆ιακόσµησης Επαγγελµατικών Χώρων, µε συµµετοχή 99,41% και  η  

Ρουµάνικη εταιρεία εκµετάλλευσης ακινήτων, Revos Management SRL µε συµµετοχή 99%. 

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας ανήλθε στα 16.667 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 

της τάξεως του 20,37% σε σχέση µε το αντίστοιχο A’ Εξάµηνο 2007 (13.846 χιλ. ευρώ) . Τα Μικτά 

Κέρδη έκλεισαν στα 6.399 χιλ. ευρώ  αυξηµένα κατά 31,88% σε σχέση µε την προηγούµενη αντίστοιχη 

περίοδο του 2007 (4.852 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) , ανήλθαν στα 3.067 χιλ. ευρώ, αυξηµένα κατά 70,38% 

(1.800 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάµηνο 2007). Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της µητρικής έφθασαν τις 2.403 

χιλ. ευρώ αυξηµένα κατά 119,05% (1.097 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάµηνο 2007) ενώ τα Καθαρά Κέρδη µετά 

τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος της Μητρικής έφτασαν τα 

1.736 χιλ. ευρώ, αυξηµένα κατά 110,42 % (825 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάµηνο 2007).  

H εν λόγω αύξηση των κερδών  σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας οφείλεται: 

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

του 2007. 

 Β) Στην ορθολογική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας που εξυπηρέτησαν σηµαντικά 

µεγαλύτερο αριθµό πωλήσεων µε µικρή  αύξησή τους. 

Γ) Στην βελτίωση του Συντελεστή Μικτής Κερδοφορίας κατά 2,6 ποσοστιαίες µονάδες σε επίπεδο 

Οµίλου και κατά 3,34 ποσοστιαίες µονάδες σε επίπεδο Εταιρείας που οφείλεται στην ορθολογική 

διαχείριση των αποθεµάτων της Εταιρείας . 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Α’ εξαµήνου 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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