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∆ελτίο Τύπου, ∆ευτέρα 31 Αυγούστου 2009  

 

Σύµφωνα µε τις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις A’ Εξαµήνου 2009, ο Κύκλος 

Εργασιών του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE κατήλθε στα 15.554 χιλ. ευρώ 

παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 22,97 % σε σχέση µε το αντίστοιχο A’ Εξάµηνο του 

2008 (20.191 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη κατήλθαν στα 5.741 χιλ. ευρώ µειωµένα κατά 30,81 % 

έναντι της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου 2008 (8.298 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, 

Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 593 

χιλ. ευρώ, µειωµένα  κατά 82,34 % (3.358  χιλ. ευρώ το A’ Εξάµηνο 2008). Τα Αποτελέσµατα 

προ φόρων εµφάνισαν ζηµιές ύψους  (218) χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους  2.415 χιλ. ευρώ το 

A’ Εξάµηνο 2008), ενώ τα Αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 

εµφάνισαν ζηµιές ύψους  (342) χιλ. ευρώ ( έναντι κερδών ύψους 1.634  χιλ. ευρώ το A΄ Εξάµηνο 

2008).  

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας κατήλθε στα 13.129 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας 

µείωση  της τάξεως του 21,23 % σε σχέση µε το αντίστοιχο A’ Εξάµηνο 2008 (16.667 χιλ. ευρώ) 

. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 4.588 χιλ. ευρώ  µειωµένα κατά 28,30 % σε σχέση µε την 

προηγούµενη αντίστοιχη περίοδο του 2008 (6.399 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, 

Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), κατήλθαν στις 760 

χιλ. ευρώ, µειωµένα κατά 75,22 % (3.067 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάµηνο 2008). Τα Καθαρά Κέρδη 

προ φόρων της µητρικής έφθασαν τις 170 χιλ. ευρώ µειωµένα κατά 92,93 % (2.403 χιλ. ευρώ το 

Α’ Εξάµηνο 2008) ενώ τα Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας της 

Μητρικής έφτασαν τις 44 χιλ. ευρώ, µειωµένα κατά 97,47  % (1.736  χιλ. ευρώ το Α’ Εξάµηνο 

2008).  

Οι δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες και η  συνεχιζόµενη ύφεση του παγκόσµιου οικονοµικού 

περιβάλλοντος επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσµατα της εταιρείας µας µετά από µια µεγάλη 

περίοδο συνεχών αυξήσεων των µεγεθών της (τα έτη 2005 έως 2008) . Η αγορά του Χονδρικού 

Εµπορίου και κατ’επέκτασιν του Λιανικού Εµπορίου πλήττεται άµεσα λόγω της σοβαρής 

µείωσης της ζήτησης και λόγω των αρνητικών συνθηκών που διαµορφώθηκαν τον τελευταίο 

χρόνο στον συγκεκριµένο Κλάδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα κατά το δεύτερο τρίµηνο του 

τρέχοντος έτους η εταιρεία να εµφανίσει  µία σηµαντική κάµψη στις πωλήσεις  και στα κέρδη της 

. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Α’ εξαµήνου 2009 µε 

βάση τα ∆.Π.Χ.Α., οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.voyatzoglou.gr. 
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