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Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2012 διαµορφώθηκε στα 

19.176 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση  κατά 27,23 % σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2011  

(26.352 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έφτασαν τα 7.023 χιλ. ευρώ µειωµένα κατά 23,96 % έναντι της 

προηγούµενης χρήσης 2011 (9.236 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 296 χιλ. ευρώ µειωµένα κατά 83,68 % (1.813  

χιλ. ευρώ το 2011). Τα αποτελέσµατα προ φόρων εµφάνισαν ζηµίες ύψους 1.106 χιλ. ευρώ (ζηµίες 

ύψους 475 χιλ. ευρώ το 2011), ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 

εµφάνισαν ζηµίες ύψους 1.435 χιλ. ευρώ (έναντι ζηµίων ύψους 357 χιλ. ευρώ το 2011). Ο Κύκλος 

Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαµορφώθηκε στα 14.792 χιλ. ευρώ έναντι 20.430 χιλ. ευρώ την 

προηγούµενη χρήση µειωµένος κατά 27,60%. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 5.419 χιλ. ευρώ µειωµένα 

κατά 20,89 % σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2011 (6.850 χιλ. ευρώ). Τα Αποτελέσµατα Προ 

Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων εµφάνισαν ζηµιές ύψους 61 

χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 735 χιλ. ευρώ το 2011). Τα αποτελέσµατα προ φόρων της µητρικής εµφάνισαν 

ζηµίες ύψους 954 χιλ. ευρώ έναντι ζηµίες ύψους 1.219 χιλ. ευρώ το 2011, ενώ τα αποτελέσµατα µετά 

την πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος της Μητρικής παρουσίασαν ζηµίες ύψους 1.230 χιλ. ευρώ 

έναντι ζηµίες ύψους 987 την χρήση του 2011. Οι ζηµιές  µετά από φόρους ανά µετοχή για την εταιρεία 

διαµορφώνονται  σε 0,1945  Ευρώ.  

Για πέµπτη συνεχή χρονιά το εξαιρετικό υψηλό ποσοστό της ύφεσης της χώρας µας το οποίο επηρέασε 

αρνητικά την αγορά επέδρασε σηµαντικά στα αρνητικά αποτελέσµατα του Οµίλου µας. Ο Οµιλός µας 

δραστηριοποιείται στο λιανικό και το χονδρικό εµπόριο το οποίο συνεχίζει να επηρεάζεται από την 

παρατεταµένη οικονοµική κρίση µε µοναδική εξαίρεση την θυγατρική µας στην Ρουµανία Voyatzoglou 

Systems Romania SRL η οποία εµφανίζει θετικά αποτελέσµατα. 

Η µείωση του κύκλου εργασιών του Οµίλου και κατ’ επέκταση οι ζηµίες που εµφάνισε ο Όµιλος είναι 

αναµενόµενη συγκριτικά µε την καθίζηση που παρατηρείται σε  όλους του τοµείς του εµπορίου. Τα υγιή 

µεγέθη της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου  βοήθησαν στην µικρή εξάρτηση µας από 

δανειακά βάρη και η υψηλή ρευστότητα µας επιτρέπει να µπορούµε να καλύψουµε τις  αυξανόµενες 

ανάγκες µας. Ειδικότερα ανταποκριθήκαµε στην αιτούµενη µείωση του χρόνου αποπληρωµής των 

ξένων προµηθευτών µας λόγω της αφερεγγυότητας της χώρας, παρότι δεν κατέστη  δυνατή η ανάλογη 

µείωση του χρόνου είσπραξης από τους πελάτες µας λόγω της έλλειψης ρευστότητας τους.   

Το 2012 έγινε επανεκτίµηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων της Εταιρείας από τους  

πραγµατογνώµονες εκτιµητές της εταιρείας Geoaxis Property & Valuation Services  που είχε σαν 

αποτέλεσµα αφενός την  αποµείωση της αξίας του επενδυτικού ακινήτου της µητρικής εταιρείας στα 

Οινόφυτα Βοιωτίας γεγονός που  επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της εταιρείας κατά 204 χιλ. Ευρώ και του 

Οµίλου κατά 201 χιλ. Ευρώ και αφετέρου την αποµείωση της αξίας των Ιδιοχρησιµοπούµενων ακινήτων 

της µητρικής εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στην Σίνδο Θεσσαλονίκης και και την αποµείωση της 

αξίας του ιδιοχρησιµοποιούµενου ακινήτου της θυγατρικής εταιρείας στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας, 

γεγονός που µείωσε το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά 258 χιλ. ευρώ και το Σύνολο 

των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου κατά 405 χιλ. ευρώ. 
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