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∆ελτίο Τύπου, 31 Μαρτίου 2011  

 

   Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2010 

διαµορφώθηκε στα 33.412 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 11,23 % σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση 2009  (30.038 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έφτασαν τα 11.815 χιλ. ευρώ 

αυξηµένα κατά 5,27 % έναντι της προηγούµενης χρήσης 2009 (11.224 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη 

Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 

έκλεισαν στα 3.149  χιλ. ευρώ αυξηµένα κατά 170,7 % (1.163  χιλ. ευρώ το 2009).  

Τα αποτελέσµατα προ φόρων εµφάνισαν κέρδη ύψους 1.628 χιλ. ευρώ ( ζηµιές ύψους 432 

χιλ. ευρώ το 2009), ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 

εµφάνισαν κέρδη ύψους 921 χιλ. ευρώ (έναντι ζηµιών ύψους 581 χιλ. ευρώ το 2009). Ο 

Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαµορφώθηκε στα 27.710 χιλ. ευρώ έναντι 24.785 

χιλ. ευρώ την προηγούµενη χρήση αυξηµένος κατά 11,80%. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 

10.016 χιλ. ευρώ αυξηµένα κατά 12,98 % σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2009 (8.865 

χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και 

Αποσβέσεων, διαµορφώθηκαν  στα 2.833 χιλ. ευρώ, αυξηµένα κατά 109,17 % (1.378 χιλ. 

ευρώ το 2009). Τα αποτελέσµατα προ φόρων της µητρικής εµφάνισαν κέρδη ύψους 1.555 

χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών ύψους 1.344 χιλ. ευρώ το 2009 , ενώ τα αποτελέσµατα µετά την 

πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 911 χιλ. ευρώ 

έναντι ζηµιών ύψους 1.487 χιλ. ευρώ την χρήση του 2009 . Τα κέρδη µετά από φόρους ανά 

µετοχή για την εταιρεία διαµορφώνονται  σε 0,1440  Ευρώ.  

    To 2010 ο Όµιλος Βογιατζόγλου Systems AE κατάφερε πάρα την δύσκολη οικονοµική 

συγκυρία να αντιστρέψει το αρνητικό αποτέλεσµα της προηγούµενης χρήσης και να εµφανίζει 

θετικά αποτελέσµατα , τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών αλλά και σε επίπεδο κερδών , µέσα 

σε ένα οικονοµικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την παρατεινόµενη ύφεση . Το 

εµπόριο επλήγει ιδιαίτερα από την ύφεση στην αγορά και κυρίως από την πτώση που 

επικράτησε στο λιανικό εµπόριο µε αποτέλεσµα να επηρεαστεί το σύνολο της Οικονοµίας . Η 

∆ιοίκηση του Οµίλου εκφράζει την ικανοποίηση της για την βελτίωση των µεγεθών της και τα 

θετικά αποτελέσµατα της χρήσης του 2010 .  

    Το 2011 προβλέπεται να είναι µια δύσκολη χρονιά για το σύνολο της Ελληνικής Οικονοµίας 

λόγω των ασταθών, ευµετάβλητων και ιδιαίτερα δυσχερών συνθηκών που επικρατούν στο 

µακροοικονοµικό περιβάλλον . Οι εξελίξεις είναι αδύνατον να προβλεφθούν στην δεδοµένη 

χρονική στιγµή , µε αποτέλεσµα να µην µπορούµε να προβούµε σε  προβλέψεις και 

εκτιµήσεις για το 2011. 
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