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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΜΕΓΕΘΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που 

εστάλη προς όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού 

κοινού,  η «Βογιατζόγλου Systems A.E.», σημειώνει τα ακόλουθα  για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 

γ΄ τριμήνου και εννεαμήνου της χρήσης 2021, καθώς και για κάθε γνωστή έως σήμερα σημαντική 

πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις αφενός της ενεργειακής κρίσης και αφετέρου της εξάπλωσης 

της πανδημίας του COVID‐19. 

Αρχικά παρουσιάζονται κατωτέρω σε επίπεδο εννεαμήνου (01/01-30/09/2021)  και δη σε σωρευτική βάση 

τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη,  καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη του εννεαμήνου  του 2020: 

 Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 19.988 χιλ. Ευρώ έναντι 17.375 χιλ. Ευρώ , εμφανίζοντας αύξηση 

ύψους 15,04%.  

 Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 

ανήλθαν σε 2.279 χιλ. Ευρώ έναντι 1.198 χιλ. Ευρώ , εμφανίζοντας αύξηση ύψους 90,21%.  

 Τα Κέρδη προ φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 1.667 

χιλ. Ευρώ έναντι 607 χιλ. Ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση ύψους 174,57%. 

 Τα Κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 1.486 χιλ. Ευρώ έναντι 379 χιλ. Ευρώ , εμφανίζοντας 

αύξηση ύψους 291,92%. 

Στο τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη, 

διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 5.875 χιλ. Ευρώ έναντι 6.988 χιλ. Ευρώ , εμφανίζοντας μείωση 

ύψους 15,93%.  

 Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 

ανήλθαν σε 762 χιλ. Ευρώ έναντι 566 χιλ. Ευρώ , εμφανίζοντας αύξηση ύψους 34,49%.  

 Τα Κέρδη προ φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 554 

χιλ. Ευρώ έναντι 366 χιλ. Ευρώ , εμφανίζοντας αύξηση ύψους 51,38%. 

 Τα Κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 491 χιλ. Ευρώ έναντι 278 χιλ. Ευρώ , εμφανίζοντας 

αύξηση ύψους 76,85%. 

Αναφορικά με την εν εξελίξει εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19, ο Όμιλος έχει από την πρώτη στιγμή 

υιοθετήσει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες υγειονομικής ασφάλειας, σύμφωνα με το ισχύον  

κανονιστικό πλαίσιο και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες και χάρη στην πιστή  τήρηση  και εφαρμογή  

των εν λόγω διαδικασιών έχει διασφαλίσει την ακώλυτη λειτουργία όλων των εμπορικών και  

παραγωγικών του μονάδων και των επιμέρους τμημάτων και διευθύνσεων αυτών.  

Οι  αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, είναι λογικό ότι επηρεάζουν σε ένα βαθμό το λειτουργικό κόστος 

του Ομίλου. Πάντως με δεδομένο ότι η όποια αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν επηρεάζει ουσιωδώς 

την δραστηριότητα του Ομίλου, οι κύριες επιπτώσεις της εν λόγω κρίσης  σε σχέση με τον Όμιλο αφορούν  

στα αρνητικά επακόλουθα στους κλάδους των μεταφορών και του εφοδιασμού(ελλείψεις σε βασικές 

κατηγορίες πρώτων υλών, αυξήσεις στις τιμές  των πρώτων υλών, αυξήσεις στα μεταφορικά κόστη), για 

την αντιμετώπιση των οποίων προσαρμόζεται ανάλογα η εμπορική πολιτική του Ομίλου.   
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Σε κάθε όμως περίπτωση το μέγεθος της επίπτωσης της ενεργειακής κρίσης, συνεπεία των ως άνω 
παραμέτρων δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια την δεδομένη χρονική στιγμή. 

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι 
δυνατό να προβλεφθεί (καθώς τα δεδομένα είναι ακόμη ευμετάβλητα), η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι 
δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την 
συνέχιση της δραστηριότητας, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου καθώς δεν έχει 
πληγεί η οικονομική δραστηριότητα και η χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. 

Τέλος οι  μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά βασικά μεγέθη της 
κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρίας, όπως διαμορφώθηκαν κατά το γ’ 
τρίμηνο της χρήσης 2021, απεικονίζονται παρακάτω : 

 

 

 Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Ποσά σε 000 Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.09.2021 30.06.2021 31.12.2020 30.09.2021 30.06.2021 31.12.2020 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων περ/κών στοιχείων 9.330 9.542 9.739 9.107 9.230 8.895 
Σύνολο Κυκλοφορούντων περ/κών στοιχείων 19.038 17.015 15.787 14.317 12.358 11.475 
Σύνολο Ενεργητικού 28.369 26.558 25.526 23.424 21.588 20.370 
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 2.114 820 1.167 1.650 500 501 
Μακροπρόθεσμα  Δάνεια 1.500 1.625 1.875 1.500 1.625 1.875 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από μισθώσεις 1.272 1.400 1.550 288 370 438 
Βραχυπρόθεσμες  Υποχρεώσεις από μισθώσεις 523 526 496 342 346 319 
Μείον : Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα (1.828) (2.709) (2.926) (848) (984) (1.405) 
Καθαρός Δανεισμός 3.581 1.662 2.162 2.932 1.857 1.728 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.521 16.145 15.432 14.642 14.377 13.831 
Σύνολο Κεφαλαίου 20.102 17.807 17.594 17.574 16.234 15.561 
Συντελεστής Μόχλευσης 17,82% 9,33% 12,29% 16,69% 11,44% 11,10% 

 

 
ΕΤΑIΡΕΙΑ 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων  
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

01.01.2021 01.01.2020 

%Δ 

01.07.2021 01.07.2020 

%Δ 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 

Κύκλος Εργασιών  14.208 9.594 48,09 4.074 2.690 51,44 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

1.140 (57) - 378 (209) - 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 1.036 (203) - 339 (270) - 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 

1.571 350 348,39 526 (68) - 

 
ΟΜΙΛΟΣ 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων  
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

01.01.2021 01.01.2020 

%Δ 

01.07.2021 01.07.2020 

%Δ 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 

Κύκλος Εργασιών  19.988 17.375 15,04 5.875 6.988 (15,93) 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

1.667 607 174,57 554 366 51,38 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 1.486 379 291,92 491 278 76,85 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 

2.279 1.198 90,21 762 566 34,49 


