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∆ελτίο Τύπου, Tετάρτη 28 Σεπτεµβρίου 2016  

 

Σύµφωνα µε τις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις A’ Εξαµήνου 2016, ο Κύκλος 

Εργασιών του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE έκλεισε στα 7.722 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας 

µείωση της τάξεως του 5,72% σε σχέση µε το αντίστοιχο A’ Εξάµηνο του 2015 (8.190 χιλ. 

Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 2.658 χιλ. Ευρώ εµφανίζοντας µείωση ύψους 7,82% 

έναντι της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου 2015 (2.883 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσµατα Προ 

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

κέρδη ύψους 254 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 238 χιλ. Ευρώ το A’ Εξάµηνο 2015. Τα 

Αποτελέσµατα προ φόρων εµφάνισαν κέρδη ύψους 53 χιλ. Ευρώ  έναντι κερδών ύψους 58 χιλ. 

Ευρώ το A’ Εξάµηνο 2015, ενώ τα Αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 

εµφάνισαν κέρδη ύψους 82 χιλ. Ευρώ (ζηµίες ύψους 74 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάµηνο 2015).  

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 6.177 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας 

µείωση  κατά 10,79% σε σχέση µε το αντίστοιχο A’ Εξάµηνο 2015 (6.924  χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά 

Κέρδη έκλεισαν στα 2.157 χιλ. Ευρώ εµφανίζοντας  µείωση ύψους 11,15% σε σχέση µε την 

προηγούµενη αντίστοιχη περίοδο του 2015 (2.428 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, 

Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), εµφάνισαν κέρδη 

ύψους 168 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 196 χιλ. Ευρώ το Α’ Εξάµηνο 2015). Τα 

Αποτελέσµατα προ φόρων της µητρικής εµφάνισαν κέρδη ύψους 923 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 

ύψους 107 χιλ. Ευρώ το Α’ Εξάµηνο 2015 ενώ τα Αποτελέσµατα µετά από φόρους και 

δικαιώµατα µειοψηφίας της Μητρικής εµφάνισαν κέρδη ύψους 965 χιλ. Ευρώ έναντι ζηµιών 

ύψους 39 χιλ. Ευρώ το Α’ Εξάµηνο 2015. Η αύξηση των Κερδών προ Φόρων οφείλεται κυρίως 

στα έσοδα από Χρηµατοοικονοµική Λειτουργία στα οποία περιλαµβάνονται έσοδα µερισµάτων 

των θυγατρικών εταιρειών «Voyatzoglou Systems Romania SRL» και «Revos Management 

SRL» συνολικού ύψους 938 χιλ. Ευρώ. 

Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου αντιπροσωπεύουν το 66,24% του Παθητικού του Οµίλου σε 

αντίθεση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2015, όπου αντιπροσώπευαν το 60,02%. Το σύνολο του 

Ενεργητικού του Οµίλου µειώθηκε κατά 8,54% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015 

λόγω της µείωσης των ενσώµατων παγίων. Οι Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου 

αυξήθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη αντίστοιχη περίοδο κυρίως λόγω της αύξησης των 

µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων. Οι  βραχυπρόθεσµες παρουσίασαν µείωση λόγω 

της µείωσης των υποχρεώσεων απέναντι σε Προµηθευτές και σε Λοιπές Υποχρεώσεις.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του A΄ Εξαµήνου 2016, οι 

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

www.voyatzoglou.gr.    
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