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Παρά την συνεχιζόµενη ύφεση στην χώρα µας και την παρατεταµένη οικονοµική αστάθεια ο 

Όµιλος κατάφερε για την χρήση 2017 να εµφανίσει κέρδη µετά από φόρους ύψους 1.452 χιλ. 

Ευρώ και αύξηση του Κύκλου Εργασιών της τάξεως του 9,71%, σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση 2016. 

Η µητρική εταιρεία Βογιατζόγλου Systems A.E. εµφάνισε αύξηση του Κύκλου Εργασιών της τάξεως 

του 9,23% και τα αποτελέσµατα µετά φόρων παρουσίασαν κέρδη ύψους 1.765 χιλ. Ευρώ έναντι 

κερδών ύψους 1.373 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2016.  

Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. για την χρήση 2017 διαµορφώθηκε 

στα 21.504 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,71% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 

2016 (19.600 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη διαµορφώθηκαν στα 7.317 χιλ. Ευρώ αυξηµένα κατά 

10,64% έναντι της προηγούµενης χρήσης 2016 (6.613 χιλ. Ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, 

Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν στις 

1.896 χιλ. Ευρώ (1.200  χιλ. Ευρώ το 2016). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, 

Επενδυτικών Αποτελεσµάτων (EBIT) διαµορφώθηκαν στις 1.661 χιλ. Ευρώ (994 χιλ. Ευρώ το 

2016).  

Τα Αποτελέσµατα προ φόρων εµφάνισαν κέρδη ύψους 1.461 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 862 χιλ. 

Ευρώ το 2016), ενώ τα Αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας εµφάνισαν 

κέρδη ύψους 1.452 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 743 χιλ. Ευρώ το 2016).  

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαµορφώθηκε στα 16.186 χιλ. Ευρώ έναντι 14.819  

χιλ. Ευρώ την προηγούµενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,23%. Τα Μικτά Κέρδη 

διαµορφώθηκαν στα 5.701 χιλ. Ευρώ αυξηµένα κατά 10,57% σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση 2016 (5.156  χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων εµφάνισαν κέρδη ύψους 1.645 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 896 χιλ. 

Ευρώ το 2016). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων (EBIT) 

έφτασαν τις 1.464 χιλ. Ευρώ (κέρδη 722 χιλ. Ευρώ το 2016). Τα Αποτελέσµατα προ φόρων της 

µητρικής εµφάνισαν κέρδη ύψους 1.704 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.405  χιλ. Ευρώ το 2016, 

ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 1.765 χιλ. Ευρώ 

έναντι κερδών ύψους 1.373 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2016. Τα κέρδη µετά από φόρους ανά 

µετοχή για την εταιρεία διαµορφώνεται  σε 0,2790  Ευρώ.  

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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