
 

 
Βογιατζόγλου Systems A.E. - ∆ελτίο τύπου 31.05.2011  -  Σελ.1/1 

Υπεύθυνη Τµήµατος Ανακοινώσεων: κα. Περάκη Αφροδίτη, τηλ. επικοινωνίας: + 30 210 28 88 625   

 

 

 

 

∆ελτίο Τύπου ,Τρίτη  31 Μαΐου 2011 

 

Σύµφωνα µε τις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις A’ τριµήνου 2011, ο Κύκλος 

Εργασιών του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE  κατήλθε στα 4.787 χιλ. ευρώ 

εµφανίζοντας µείωση ύψους 39,75% σε σχέση µε το αντίστοιχο A’ τρίµηνο 2010 (7.945 χιλ. 

ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 1.620 χιλ. ευρώ εµφανίζοντας µείωση κατά 40,70% 

έναντι της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου 2010 (2.732 χιλ. ευρώ). Οι Ζηµίες Προ 

Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)  

ανήλθαν σε ποσό  ύψους 1.219 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 643 χιλ. ευρώ το A’ τρίµηνο 2010. Οι 

Ζηµιές προ φόρων έφθασαν τις 580 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 264 χιλ. ευρώ το A’ τρίµηνο 

2010, ενώ οι Ζηµίες µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους 

εισοδήµατος του Οµίλου, ανήλθαν σε 549 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 105 χιλ. ευρώ την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο .  

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 3.669 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας 

πτώση  της τάξεως του 32,02% σε σχέση µε το αντίστοιχο A’ τρίµηνο 2010 (5.398 χιλ. ευρώ) . 

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 1.223 χιλ. ευρώ µειωµένα κατά 40,62 % σε σχέση µε την 

προηγούµενη αντίστοιχη περίοδο του 2010 (2.059 χιλ. ευρώ). Οι Ζηµίες Προ Φόρων, 

Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) , ανήλθαν 

σε 1.303 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 339 χιλ. ευρώ το Α’ τρίµηνο 2010. Οι Ζηµίες  προ φόρων 

της µητρικής ανήλθαν σε 569 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 74 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 

περσινό τρίµηνο ενώ τα Αποτελέσµατα µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την 

πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος της Μητρικής εµφάνισαν ζηµιές ύψους 523 χιλ. ευρώ  

έναντι ζηµιών ύψους 31 χιλ. ευρώ το Ά τρίµηνο 2010. 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας  προβλέπει ότι θα βελτιωθούν τα οικονοµικά αποτελέσµατά της  

λόγω των έργων που µελετά και πρόκειται να της ανατεθούν κατά την διάρκεια του έτους . 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα Α’ τριµήνου 2011 , οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.voyatzoglou.gr.  
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