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Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2014 διαµορφώθηκε στα  

18.924 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,06% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2013 

(17.193 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έφτασαν τα 6.352 χιλ. ευρώ αυξηµένα  κατά 5,85% έναντι της 

προηγούµενης χρήσης 2013 (6.001 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στις 433 χιλ. ευρώ (740 χιλ. ευρώ το 2013).  

Τα αποτελέσµατα προ φόρων εµφάνισαν κέρδη ύψους 48 χιλ. ευρώ (ζηµίες ύψους 2.029 χιλ. ευρώ το 

2013), ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας εµφάνισαν κέρδη ύψους 134 

χιλ. ευρώ (έναντι ζηµιών ύψους 2.441 χιλ. ευρώ το 2013). Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας 

διαµορφώθηκε στα 15.086 χιλ. ευρώ έναντι 13.337 χιλ. ευρώ την προηγούµενη χρήση αυξηµένος κατά 

13,11%. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 5.179 χιλ. ευρώ αυξηµένα κατά 9,13% σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση 2013 (4.746 χιλ. ευρώ). Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, 

Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων εµφάνισαν κέρδη ύψους 292 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 

544 χιλ. ευρώ το 2013). Τα αποτελέσµατα προ φόρων της µητρικής εµφάνισαν κέρδη ύψους 93 χιλ. 

ευρώ έναντι ζηµιών ύψους 1.887 χιλ. ευρώ το 2013, ενώ τα αποτελέσµατα µετά την πρόβλεψη για 

φόρους εισοδήµατος της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 217 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών ύψους 2.262 

την χρήση του 2013. Τα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή για την εταιρεία διαµορφώνονται  σε 0,0343 

Ευρώ.  

Παρά την συνεχιζόµενη ύφεση στην χώρα µας και την παρατεταµένη οικονοµική κρίση η χρήση του 2014 

ήταν θετική για τα αποτελέσµατα του Οµίλου µας, που δραστηριοποιείται στο λιανικό και το χονδρικό 

εµπόριο, εµφανίζοντας κέρδη µετά από φόρους ύψους 134 χιλ. Ευρώ και αύξηση του Κύκλου Εργασιών 

της τάξεως 10,06%. 

Εντός του πρώτου τριµήνου πραγµατοποιήθηκαν οι πωλήσεις των Ακινήτων της εταιρείας στα Οινόφυτα 

Βοιωτίας και στην Σίνδο Θεσσαλονίκης ενισχύοντας την ρευστότητα της εταιρείας και µειώνοντας 

σηµαντικά τις δανειακές υποχρεώσεις της. 

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. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Ετήσια Οικονοµικά αποτελέσµατα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

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

 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE : ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 


