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Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2013 διαµορφώθηκε στα 

17.193 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση  κατά 10,34% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2012  

(19.176 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έφτασαν τα 6.001 χιλ. ευρώ µειωµένα κατά 14,55% έναντι της 

προηγούµενης χρήσης 2012 (7.023 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 740 χιλ. ευρώ (293 χιλ. ευρώ το 2012). Τα 

αποτελέσµατα προ φόρων εµφάνισαν ζηµίες ύψους 2.029 χιλ. ευρώ (ζηµίες ύψους 1.144 χιλ. ευρώ το 

2012), ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας εµφάνισαν ζηµίες ύψους 

2.441 χιλ. ευρώ (έναντι ζηµιών ύψους 1.473 χιλ. ευρώ το 2012). Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής 

εταιρείας διαµορφώθηκε στα 13.337 χιλ. ευρώ έναντι 14.792 χιλ. ευρώ την προηγούµενη χρήση 

µειωµένος κατά 9,83%. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 4.746 χιλ. ευρώ µειωµένα κατά 12,42 % σε σχέση 

µε την προηγούµενη χρήση 2012 (5.419 χιλ. ευρώ). Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, 

Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων εµφάνισαν κέρδη ύψους 544 χιλ. ευρώ ( ζηµιές ύψους 

97 χιλ ευρώ το 2012). Τα αποτελέσµατα προ φόρων της µητρικής εµφάνισαν ζηµίες ύψους 1.887 χιλ. 

ευρώ έναντι ζηµιών ύψους 990 χιλ. ευρώ το 2012, ενώ τα αποτελέσµατα µετά την πρόβλεψη για 

φόρους εισοδήµατος της Μητρικής παρουσίασαν ζηµίες ύψους 2.262 χιλ. ευρώ έναντι ζηµίες ύψους 

1.266 την χρήση του 2012. Οι ζηµιές  µετά από φόρους ανά µετοχή για την εταιρεία διαµορφώνονται  

σε (0,3576) Ευρώ.  

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

αρνητικά την αγορά συνεχίζει την αρνητική επίδραση στα αποτελέσµατα του Οµίλου µας. Ο Όµιλος 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 κέρδη για µια ακόµη χρονιά. 

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

αναµενόµενη συγκριτικά µε την συνεχιζόµενη και για το έτος 2013 ύφεση σε όλους τους τοµείς του 

εµπορίου. Η υγιής Καθαρή θέση του Οµίλου, η µικρή εξάρτηση από δανεικά βάρη σε συνδυασµό µε την 

θετική ρευστότητα εξασφαλίζουν στον Όµιλο την απρόσκοπτη λειτουργία και κάλυψη όλων των 

λειτουργικών εξόδων που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών της. 

Με την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 12.11.2013, αποφασίστηκε η πώληση του 

ακινήτου της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα των ∆ΠΧΠ, στις οικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσης 31.12.2013 το ακίνητο στα Οινόφυτα Βοιωτίας µεταφέρθηκε από τα κονδύλια 

«Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία»  και  «Επενδύσεις σε ακίνητα» και παρουσιάστηκε 

διακεκριµένα στο κονδύλι «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση».  

Το ποσό των 11.300 χιλ. ευρώ στα «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για 

πώληση» απεικονίζει την χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας. Η 

διαφορά από την ανωτέρω επιµέτρηση ποσού 2.001 χιλ. ευρώ αφορά την ζηµία η οποία επιβάρυνε την 

κατάσταση των συνολικών εσόδων.   

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Ετήσια Οικονοµικά αποτελέσµατα, οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voyatzoglou.gr. 
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