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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ
(ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009)

Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση, συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του N.
3556/2007 και τις επ’αυτού εκδοθείσες Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και περιλαµβάνει :
(α) ∆ηλώσεις εκπροσώπων του ∆.Σ.
(β) Εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο 01.01.2009 - 30.06.2009
(γ) Έκθεση επισκόπησης Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
(δ) Εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν στο Α΄ εξάµηνο της χρήσεως 2009
(ε) Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2009 - 30.06.2009
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 01.01.2009-30.06.2009
είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ», κατά την συνεδρίασή της την 26 Αυγούστου
2009. Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου 01.01.2009-30.06.2009 είναι
αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dionicgroup.com, όπου και θα
παραµείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών
από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς της.
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

∆ηλώνεται µε την παρούσα ότι, εξ΄όσων γνωρίζουµε οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 30η
Ιουνίου

2009,

οι

οποίες

καταρτίσθηκαν

σύµφωνα

µε

τα

ισχύοντα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και
του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως του Οµίλου και της Εταιρείας
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του N. 3556/2007.
∆ηλώνεται επίσης ότι, εξ΄όσων γνωρίζουµε η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.

Αχαρναί, 26 Αυγούστου 2009

Ιωάννης Νικόλαος Μεσηµέρης
Πρόεδρος ∆.Σ - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θωµάς Ρούµπας
∆.νων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ

Λαβράνος Αλέξανδρος
Ανεξάρτητο µή εκτελεστικό Μέλος
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Της Εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.
Επί των ενοποιηµένων και εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουµένη
για λόγους συντοµίας ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαµήνου της τρέχουσας
χρήσεως 2009 (01.01.2009 - 30.06.2009). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις
σχετικές διατάξεις του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.04.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες
εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όµως εύληπτο ουσιαστικό τις
σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες, που είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω νοµοθετικό
πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες,
προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα
κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ (εφεξής καλουµένη για λόγους συντοµίας ως
«Εταιρεία» ή «NTIONIK») καθώς και του Οµίλου NTIONIK (στον οποίο Όµιλο, περιλαµβάνονται
πλην της NTIONIK και οι ακόλουθες Εταιρείες :

Εταιρείες
ATCOM AE
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REAL CONSULTING
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LIMITED
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ
MEDIA VIS AE
ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ
DIONIC PARTICIPATION LTD
DIONIC TRADING LTD
DIONIC BULGARIA LLC
SHENZHEN TOP LEAD LIMITED
MARM LIGHTING LTD
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.
∆Ι.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
ANDROS VILLAGE Μ.ΦΙΛΗΣ ΕΕ
IRA MEDIA AE ∆ΙΑΦ.ΕΚ∆.ΕΜΠ.&ΥΠ.ΑΝΑΠΤ.ΙΝΤΕRNET

ΛΙΝΤΕΡΣΙΠ ΑΤΕΠΥ
ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ
PLAN AE

Χώρα

Μέθοδος Ενοποίησης

ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΑ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΙΑΚ/ΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤ/ΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΑ (HONG KONG)
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

% Συµµετοχής
Αµεση
Εµµεση
71,29%
32,08%
71,29%
33%
70%
50%
100%
100%
95%
70%
45%
58,60%
60%
21,85%
40,89%
29,40%
30%
18%
25%
5,46%
8,74%
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Εν’όψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η
παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, µε κύριο σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της
Εταιρείας και των συνδεδεµένων προς αυτήν επιχειρήσεων, και µε αναφορά στα επιµέρους (µη
ενοποιηµένα) οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας, µόνο στα σηµεία όπου έχει κριθεί σκόπιµο ή
αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της.
Η Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά
απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση που αφορά
στο πρώτο εξάµηνο της χρήσεως 2009.
Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
1. Σηµαντικά γεγονότα Α΄ εξαµήνου 2009

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2009 –
30.06.2009 µε ηµερολογιακή σειρά, σ’επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

Στις 27.01.2009 η Atcom Internet and Multimedia A.E., θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Dionic (XA:
Dion) ολοκλήρωσε τη διαδικασία πιστοποίησής της ως συνεργάτης της Microsoft, πιστοποιούµενη
πλέον ως Microsoft Gold Certified Partner.
Σηµαντικό παράγοντα στην διαδικασία πιστοποίησης της Atcom αποτέλεσε και η πιστοποίηση του
προϊόντος της Netvolution' WCM (Web Content Management). Το Netvolution' δοκιµάστηκε στα
πλαίσια του προγράµµατος "Platform Test for ISV Solutions" όπου και βρέθηκε να πληρεί όλα τα
κριτήρια τα οποία το καθιστούν πλέον πιστοποιηµένο από τη Microsoft (Microsoft Certified). Οι
πιστοποιήσεις αυτές, έρχονται να ενισχύσουν αλλά και να επιβεβαιώσουν το υψηλό επίπεδο της
τεχνογνωσίας της εταιρείας και την τεχνολογική υπεροχή των προϊόντων που έχει αναπτύξει.
Στις 04.02.2009 η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ενηµέρωσε το επενδυτικό κοινό για την διάρρηξη και την
κλοπή εµπορευµάτων της Εταιρείας στις αποθήκες αυτής στον Αυλώνα Αττικής. Η αξία των
κλαπέντων εµπορευµάτων µετά την απογραφή ανέρχεται στο ποσό των 740.619 ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι τα εµπορεύµατα είναι ασφαλισµένα για τον κίνδυνο κλοπής στο σύνολο τους εκτός
του ποσοστού απαλλαγής που προβλέπεται στους ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
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Στις 07.04.2009 η ΝΤΙΟΝΙΚ A.E.B.E. προχώρησε στην έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ύψους
3.300.000 ευρώ µε την FBB - Πρώτη Επιχειρηµατική Τράπεζα Α.Ε. Η διάρκεια του δανείου έχει
καθοριστεί στον ένα χρόνο, µε δυνατότητα παρατάσεως της και ανακυκλώσεως του συνόλου των
οµολογιών που εκδίδονται από την Εταιρεία, κατά την Ηµεροµηνία Έκδοσης του ∆ανείου για ένα
έτος µετά την ηµεροµηνία της ετήσιας επετείου της έκδοση του. Η Εταιρεία προχώρησε στην
έκδοση του δανείου ύστερα από την από 31.03.2009 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
σε συνέχεια των αποφάσεων της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.07.2006.
Συγκεκριµένα στις 06.04.2009 η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε στην έκδοση και διάθεση µέσω
ιδιωτικής τοποθέτησης στην FBB - Πρώτη Επιχειρηµατική Τράπεζα Α.Ε., κοινού Οµολογιακού
∆ανείου ετήσιας διάρκειας χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονοµαστικής αξίας τριών εκατοµµυρίων
τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 3.300.000).
Η έκδοση του οµολογιακού αυτού δανείου έχει ως σκοπό την αναχρηµατοδότηση υποχρεώσεων
της Εταιρείας από τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις και την αντικατάσταση άλλων βραχυπροθέσµων
χρηµατοοικονοµικών µέσων.
Στις 12.05.2009 ο Όµιλος εταιρειών DIONIC και συγκεκριµένα το Business Unit Toys and Stationery
ακολουθώντας την φιλοσοφία της Εταιρείας για τον εµπλουτισµό της γκάµας µε αξιόπιστα,
πρωτοποριακά και καταξιωµένα προϊόντα, προχώρησε στην συνεργασία µε την κορυφαία εταιρεία
στον κόσµο Crayola στην κατηγορία των προϊόντων που εκπαιδεύουν και διασκεδάζουν τα παιδιά
(art and crafts) για την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της στην Ελληνική αγορά.
Στις 25.06.2009 η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της ολοσχερούς
κάλυψης και καταβολής ποσού εξ ευρώ 997.620 της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου, της
θυγατρικής της εταιρείας ΑTCOM AE και της συµµετοχής της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. στην ως άνω
αύξηση, το ποσοστό συµµετοχής της επί του µετοχικού κεφαλαίου στην ως άνω θυγατρική εταιρεία
αυξήθηκε από ποσοστό 65,00% σε ποσοστό 71,29% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου
της.
Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. για την κάλυψη της ως άνω αύξησης κατέβαλλε
συνολικά το ποσό των 837.132 ευρώ το οποίο αντλήθηκε απο τα κεφάλαια του µετατρέψιµου µη
διαπραγµατεύσιµου οµολογιακού δανείου της Εταιρείας.
Η θυγατρική εταιρεία ATCOM A.E θα χρησιµοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια για την υλοποίηση
των επιχειρηµατικών στόχων της, µεταξύ των οποίων είναι η περαιτέρω εξέλιξη των προιόντων της
εταιρείας καθώς και η ανάπτυξη της στις αγορές του εξωτερικού.
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Στις 29.06.2009 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Μητρικής Εταιρείας ενέκρινε
την υποβληθείσα πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί διανοµής µερίσµατος εκ των καθαρών
κερδών της εταιρείας για τη χρήση του έτους 2008, συνολικού ποσού ευρώ 266.155,87, που
αντιστοιχεί σε µέρισµα ποσού ευρώ 0,0092 ανά µετοχή. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί σύµφωνα
µε το άρθρο 16 ΚΝ 2190/1920 µε το µέρισµα που αντιστοιχεί στις 2.382.587 ίδιες µετοχές που
κατέχει η Εταιρεία την 29.06.2009, ήτοι θα καταβληθεί συνολικό ποσό µερίσµατος ανά µετοχή ευρώ
0,0100257 και το οποίο λόγω στρογγυλοποιήσεως θα ανέρχεται στο ποσό 0,010 ανά µετοχή, µε
αποτέλεσµα το συνολικό ποσό του διανεµοµένου µερίσµατος για την χρήση 2008 να ανέρχεται
λόγω στρογγυλοποιήσεως στο συνολικό ποσό των ευρώ 265.473,99.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009

Προµηθευτές - Αποθέµατα
Η Εταιρεία διατηρεί πληθώρα εµπορευµάτων και υπηρεσιών που ξεπερνούν τους 35.000 κωδικούς,
τους οποίους προµηθεύεται από δεκάδες προµηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού. ∆εδοµένου ότι,
τα περισσότερα από αυτά είναι προϊόντα διαρκείας (µη αναλώσιµα), η Εταιρεία διατηρεί σηµαντικό
αριθµό αποθεµάτων, µε στόχο την καλύτερη και ορθολογικότερη διαχείριση καθώς και την
εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών πέρα από τις συνήθεις και καθορισµένες απαιτήσεις τους.
Οι ενέργειες αυτές κρίνονται απαραίτητες τόσο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, όσο και
για την µείωση του κόστους διαχείρισης πολλαπλών παραγγελιών κάθε φορά, αλλά και τη µείωση
του κόστους αγοράς των προϊόντων διατηρώντας πάντα υψηλού επιπέδου και µακροχρόνιες
σχέσεις µε τους προµηθευτές.
Παράλληλα, η διατήρηση σηµαντικού αριθµού προµηθευτών προσδίδει στην Εταιρεία µεγαλύτερη
διαπραγµατευτική ικανότητα, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις και ευρύτερη διασπορά του
κινδύνου από πιθανή στροφή προτίµησης των καταναλωτών σε νέα προϊόντα.
Επιπλέον, η διατήρηση αποθεµάτων δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες σε περίπτωση ανόδου των
τιµών, δηµιουργώντας προϋποθέσεις για διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας.
Στον αντίποδα, η Εταιρεία επιβαρύνεται από το κόστος αποθήκευσης και διαχείρισης των
αποθεµάτων αυτών. Για το σκοπό αυτό, έχει επενδύσει και αξιοποιεί σήµερα ένα σύγχρονο κέντρο
logistics στην Αυλώνα, µέσω του οποίου διακινεί τα προϊόντα χρησιµοποιώντας µοντέρνα
συστήµατα πληροφόρησης, διαχείρισης και διακίνησης εκµεταλλευόµενη την εµπειρία των
στελεχών στα 8 διαφορετικά business units (επιχειρησιακές µονάδες). Επιπλέον, τυχόν αύξηση των
τιµών των προϊόντων θα επιβαρύνει τα περιθώρια κερδοφορίας. Παρόλα αυτά, η µεγάλη διασπορά
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προµηθευτών διασφαλίζει τη µικρή κάθε φορά επίπτωση από τυχόν αυξήσεις-µειώσεις των τιµών
σε κάποια προϊόντα, αφού κανένας προµηθευτής δεν αντιπροσωπεύει πάνω από το 5% του
συνόλου του κόστους αγοράς των προϊόντων.
Σηµειώνουµε ότι, όσον αφορά τις λοιπές εταιρείες του Οµίλου που συµπεριλαµβάνονται στην
ενοποίηση, δεν διατηρούν σηµαντικά αποθέµατα και συνεπώς δεν υφίσταται ο υπό εξέταση
κίνδυνος.
Την 30.06.2009 το σύνολο αποθεµάτων ήταν 9.849.546 ευρώ και 8.884.242 ευρώ για το Όµιλο και
την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 270.000 ευρώ και 270.000 ευρώ για τον
Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.
Πελάτες –Πιστώσεις Πελατών
Λόγω της µεγάλης διασποράς που παρουσιάζει το πελατολόγιο των εταιρειών του Οµίλου δεν
υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης από µερίδα πελατών τους καθώς κανένας πελάτης τους δεν
αντιστοιχεί πάνω από το 5% του κύκλου εργασιών τους.
Οι πελάτες των εταιρειών του Οµίλου αντιπροσωπεύουν ένα µεγάλο εύρος επιχειρήσεων σε όλη
την Ελλάδα. Οι εταιρείες του Οµίλου στοχεύουν στην ικανοποίηση µεγαλύτερου πλήθους
επιχειρήσεων (πελατών) µέσα από την συνεχώς εµπλουτιζόµενη ποικιλία των προϊόντων που
διαθέτουν επιδιώκοντας ταυτόχρονα στην άµεση ικανοποίηση των αναγκών τους και στην αύξηση
της εµπιστοσύνης τους, µέσα από διάφορες διαδικασίες και παροχές.
Προς εξασφάλιση των κινδύνων που απορρέουν από τις εµπορικές τους πιστώσεις, η ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.Β.Ε. καθώς και η θυγατρική της εταιρεία MEDIA VIS AE, έχουν συνάψει σύµβαση καθολικής
ασφάλισης πιστώσεων που καλύπτει τυχόν απώλειες, λόγω αφερεγγυότητας των πελατών τους. Η
Εταιρεία έχει διαχωρίσει το πελατολόγιο τους σε «κατονοµαζόµενους» και «µη κατονοµαζόµενους»
πελάτες. Στην πρώτη κατηγορία πελατών συµµετέχει στον πιστωτικό κίνδυνο µε ποσοστό 35% και
στην δεύτερη κατηγορία µε ποσοστό 20%. Πάγια τακτική της Εταιρείας αποτελεί το µεγαλύτερο
ποσοστό ή δυνατόν πελατών της να συµπεριλαµβάνεται στην κατηγορία των κατονοµαζόµενων. Τα
συνολικά όρια κάλυψης ανά πελάτη καθορίζονται από την ασφαλιστική εταιρεία. ∆εν
περιλαµβάνονται στις καλύψεις της ασφαλιστικής οι θυγατρικές εταιρείες και το ∆ηµόσιο. Συνεπώς,
σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, ο κίνδυνος για τις παραπάνω εταιρείες, από τις
τυχόν επισφάλειες των πελατών τους, περιορίζεται στο 20% των καλύψεων της ασφαλιστικής
εταιρείας. Για τις λοιπές εταιρείες του Οµίλου δεν υφίσταται σηµαντικός κίνδυνος.
Η απόφαση της διοίκησης της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. για τον περιορισµό του χρόνου πίστωσης των
πελατών της θα επιδράσει περισσότερο θετικά στα βασικά οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας παρά
την µείωση του κύκλου εργασιών η οποία είναι φυσική συνέπεια της σκληρής πιστωτικής πολιτικής.
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Με τα σηµερινά δεδοµένα του κλίµατος που επικρατεί τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και διεθνώς,
η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι τα ευεργετικά αποτελέσµατα όπως η αύξηση των ταµιακών ροών
και ο αποκλεισµός τυχόν επισφαλών πελατών θα αντισταθµίσουν τις τυχόν απώλειες εσόδων από
κάποια ενδεχόµενη συρρίκνωση της πελατειακής της βάσης.
Ανθρώπινο δυναµικό
Η διοίκηση των εταιρειών του Οµίλου βασίζεται σε οµάδα έµπειρων και ικανών στελεχών, µε πλήρη
γνώση του αντικειµένου των εταιρειών και των συνθηκών της αγοράς συµβάλλοντας στην εύρυθµη
λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών.
Με τις παρούσες συνθήκες τα στελέχη της Εταιρείας βρίσκονται σε αρµονική συνεργασία τόσο
µεταξύ τους όσο και µε την γενική διεύθυνση της Εταιρείας. Πιθανή διατάραξη της σχέσης των
στελεχών µε την διοίκηση, µε αποτέλεσµα την απώλειά τους, ενέχει κίνδυνο να διαταράξει
πρόσκαιρα την εύρυθµη λειτουργία της. Η υποδοµή της Εταιρείας όµως επιτρέπει την άµεση
αναπλήρωση στελέχους χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της.
Οι σχέσεις των διοικούντων µε τους εργαζοµένους είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά
προβλήµατα. Το αποτέλεσµα των σχέσεων αυτών είναι η έλλειψη δικαστικών υποθέσεων που
αφορούν σε εργασιακά θέµατα.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών
πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Ο Όµιλος διατηρεί επαρκή διαθέσιµα για να καλύψει
βραχυπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 30η Ιουνίου 2009 και την 30η Ιουνίου
2008 αναλύεται ως εξής:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.06.2009
Προµηθευτές & λοιπές βραχ.
Υποχρεώσεις
Βραχ. ∆ανειακές
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές
Υποχρεώσεις
Σύνολο
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.06.2008
Προµηθευτές & λοιπές βραχ.
Υποχρεώσεις
Βραχ. ∆ανειακές
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές
Υποχρεώσεις
Σύνολο
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06.2009
Προµηθευτές & λοιπές βραχ.
Υποχρεώσεις
Βραχ. ∆ανειακές
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές
Υποχρεώσεις
Σύνολο
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06.2008
Προµηθευτές & λοιπές βραχ.
Υποχρεώσεις
Βραχ. ∆ανειακές
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές
Υποχρεώσεις
Σύνολο

ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ

ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

16.564.668

-

-

16.564.668

8.991.908

-

-

8.991.908

2.167.070

23.536.765

-

25.703.835

27.723.646

23.536.765

-

51.260.411

ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ

ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

22.324.239

-

-

22.324.239

6.055.331

-

-

6.055.331

1.199.320

22.033.630

-

23.232.950

29.578.890
ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

22.033.630
ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ

ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ

51.612.520
ΣΥΝΟΛΟ

11.721.996

-

-

11.721.996

6.667.318

-

-

6.667.318

2.133.320

22.997.586

-

25.130.906

20.522.634
ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

22.997.586
ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ

ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ

43.520.220
ΣΥΝΟΛΟ

17.525.864

-

-

17.525.864

3.690.598

-

-

3.690.598

1.133.320

21.956.768

-

23.090.088

22.349.782

21.956.768

-

44.306.550

∆ανεισµός –Επιτόκια δανεισµού
Στο πλαίσιο της σηµαντικής αύξησης των επιτοκίων δανεισµού, πολιτική της Εταιρείας είναι η
διατήρηση των δανειακών της υπολοίπων σε χαµηλά επίπεδα, µε ταυτόχρονη όµως διασφάλιση
τέτοιων γραµµών χρηµατοδότησης από τις συνεργαζόµενες τράπεζες που να ικανοποιούν
απρόσκοπτα τη σχεδιαζόµενη ανάπτυξη του Οµίλου.
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 30.06.2009 αναφέρονται στη
σηµείωση 7.15 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
Ο µακροπρόθεσµος δανεισµός της Εταιρείας και του Οµίλου την 30.06.2009 ήταν 25.130.906 ευρώ
και 25.703.835 ευρώ αντίστοιχα, εκ των οποίων τα 1.670.000 ευρώ αφορούν διαπραγµατεύσιµο
µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο της Μητρικής από την ALPHA BANK και τα 12.000.000 ευρώ
αφορούν οµολογιακό µετατρέψιµο µη διαπραγµατεύσιµο δάνειο της Μητρικής από την ALPHA
BANK. Τα παραπάνω οµολογιακά δάνεια έχουν συναφθεί µε Euribor έτους και εξάµηνου και οι
αυξοµειώσεις των επιτοκίων στα συγκεκριµένα αυτά χρονικά διαστήµατα δεν επηρεάζουν τους
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τόκους των συγκεκριµένων δανείων και κατά συνέπεια ούτε και τα αποτελέσµατα. Το υπόλοιπο
ποσό αφορά κοινά οµολογιακά δάνεια µε κυµαινόµενο επιτόκιο.
Ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός της Εταιρείας και του Οµίλου την 30.06.2009 ήταν 6.667.318 ευρώ
και 8.991.908 ευρώ αντίστοιχα και έχει συναφθεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο.
Πολιτική της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. και των εταιρειών του Οµίλου είναι να διατηρεί το σύνολο των
δανείων τους σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Η πολιτική αυτή ωφελεί τον Όµιλο σε περιπτώσεις
πτώσης των επιτοκίων. Επίσης η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. και οι εταιρείες του Οµίλου ερευνούν
συστηµατικά τα χορηγητικά προϊόντα του τραπεζικού συστήµατος για την εξεύρεση λύσεων
δανεισµού µε το δυνατόν χαµηλότερο κόστος χρήµατος µε σκοπό την αντικατάσταση του
υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου δανεισµού τους.
Κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών
µέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες. Η µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Οµίλου είναι σε ευρώ, δεν
υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του ευρώ νόµισµα και ως εκ τούτου η έκθεση σε
συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και
συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων, (συνδεόµενα µέρη) όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 24:
Οι εταιρείες που πραγµατοποίησαν σηµαντικές συναλλαγές µε την Μητρική κατά την περίοδο
01.01.2009 -30.06.2009 είναι οι ακόλουθες :
ATCOM AE - Θυγατρική µε έδρα τις Αχαρνές Αττικής στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό
71,29%.
DIONIC TRADING LTD - Θυγατρική µε έδρα την Λευκωσία Κύπρου στην οποία η Εταιρεία
συµµετέχει µε ποσοστό 100%.
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MEDIA VIS Α.Ε. - Θυγατρική µε έδρα τους Αγ. Αναργύρους Αττικής στην οποία η Εταιρεία
συµµετέχει µε ποσοστό 70%.
DIONIC BULGARIA LLC - Θυγατρική µε έδρα την Σόφια Βουλγαρίας στην οποία η Εταιρεία
συµµετέχει µε ποσοστό 95%.

Α
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∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/06/2009
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

30/6/2009

ΝΤΙΟΝΙΚ

ΝΤΙΟΝΙΚ
DIONIC TRADING LTD
ΣΥΝΟΛΑ

315.583
315.583

ATCOM

DIONIC TRADING
LTD

MEDIA VIS
A.E

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΒULGARIA LLC

1.319.629

1.502.080

1.119.282

432.317

1.319.629

1.502.080

1.119.282

432.317

ΣΥΝΟΛΑ
4.373.308
315.583
4.688.891

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟ∆Α - ΕΞΟ∆Α - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 30/06/2009
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

30/6/2009

ΝΤΙΟΝΙΚ

ΝΤΙΟΝΙΚ
DIONIC TRADING LTD
MEDIA VIS A.E
ΣΥΝΟΛΑ

427.583
198.820
626.403

ATCOM

DIONIC TRADING
LTD

MEDIA VIS
A.E

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΒULGARIA LLC

124.990

375.383

459.405

322.680

0
124.990

375.383

459.405

322.680

ΣΥΝΟΛΑ
1.282.458
427.583
198.820
1.908.861

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
133.697
109.697
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
1.083
675
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
11.227
11.227

Αναλυτικότερα και µε σκοπό ειδικότερου προσδιορισµού των ως άνω συναλλαγών διευκρινίζουµε
τα κάτωθι:
1) Από τις πωλήσεις της Μητρικής προς την ATCOM AE πόσο ύψους 56.799 € αφορά παροχή
υπηρεσιών ,ποσό ύψους 20.250 € αφορά ενοίκια και το υπόλοιπο πόσο ύψους 47.941 €
αφορά πωλήσεις εµπορευµάτων.
2) Οι πωλήσεις της Μητρικής προς την MEDIA VIS AE αφορούν αποκλειστικά πωλήσεις
εµπορευµάτων.
3) Οι πωλήσεις της Μητρικής προς την DIONIC TRADING LTD αφορούν αποκλειστικά
πωλήσεις εµπορευµάτων.
4) Οι πωλήσεις της Μητρικής προς την DIONIC BULGARIA LLC

αφορούν αποκλειστικά

πωλήσεις εµπορευµάτων.
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5) Οι πωλήσεις των θυγατρικών MEDIA VIS AE και DIONIC TRADING LTD αφορούν
αποκλειστικά πωλήσεις εµπορευµάτων.
Τα ανωτέρω υπόλοιπα των διεταιρικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 30.06.2009
προκύπτουν αποκλειστικά από τις προαναφερθείσες συναλλαγές.
Για των σύνολο των ενδοεταιρικών συναλλαγών υπάρχει σχετική ανάλυση στις Εξαµηνιαίες
οικονοµικές καταστάσεις σηµείωση 7.21.

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆
Εξέλιξη και επιδόσεις του Οµίλου
Η εξέλιξη των µεγεθών της Εταιρείας και του Οµίλου (συµπεριλαµβανοµένων των διακοπτόµενων
δραστηριοτήτων), τις τελευταίες τρεις χρήσεις καθώς και το τρέχον εξάµηνο απεικονίζεται στους
παρακάτω πίνακες:
ΟΜΙΛΟΣ
01.01.200631.12.2006

01.01.200731.12.2007

01.01.200831.12.2008

01.01.200930.06.2009

01.01.200830.06.2008

Κύκλος
εργασιών

83.369.499

83.904.340

80.928.710

36.923.968

38.891.024

Μικτά
Κέρδη

13.712.094

14.928.530

19.329.295

8.627.552

9.841.940

2.479.788

3.040.716

3..307.373

1.860.970

2.185.735

1.869.027

2.236.215

2.293.426

1.319.485

1.663.090

Κέρδη προ
Φόρων
Κέρδη µετά
από
φόρους
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2009

31.12.2008

30.6.2008

Ο παραπάνω
δείκτης δείχνει
την αναλογία

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό
.Σύνολο
Ενεργητικού

Πάγιο
Ενεργητικό .
Σύνολο
Ενεργητικού

Ίδια Κεφάλαια .
Σύνολο
Υποχρεώσεων

Σύνολο
Υποχρεώσεων
.
Σύνολο
Παθητικού
Ίδια Κεφάλαια .
Σύνολο
Παθητικού

Σχόλια

71,44%

25,60%

52,48%

65,58%

34,42%

71,61%

25,26 %

51,23 %

66,13 %

33,87 %

74,99%

25,01 %

50,59 %

κεφαλαίων που
έχουν διατεθεί
σε
κυκλοφορούν
και
πάγιο
Ενεργητικό
Ο παραπάνω
δείκτης δείχνει
την αναλογία
κεφαλαίων που
έχουν διατεθεί
σε
κυκλοφορούν
και
πάγιο
Ενεργητικό
Ο παραπάνω
δείκτης δείχνει
την οικονοµική
αυτάρκεια της
Εταιρείας

66,40 %

Ο παραπάνω
δείκτης δείχνει
την δανειακή
εξάρτηση της
Εταιρείας

33,60 %

Ο παραπάνω
δείκτης δείχνει
την δανειακή
εξάρτηση της
Εταιρείας
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Καθαρά
Αποτελέσµατα
Προ Φόρων .
Κύκλο
Εργασιών

Καθαρά
Αποτελέσµατα
Προ Φόρων .
Ίδια
Κεφάλαια

Μικτά
Αποτελέσµατα .
Κύκλο
Εργασιών

5,04%

6,23%

23,37%

4,09 %

11,23 %

23,88 %

5,62 %

7,36 %

25,31 %

Ο
Αριθµοδείκτης
αυτός
απεικονίζει την
συνολική
απόδοση
της
εταιρείας
σε
σύγκριση
µε τα συνολικά
έσοδα.
Ο
Αριθµοδείκτης
αυτός
απεικονίζει την
αποδοτικότητα
των
ιδίων
κεφαλαίων της
Εταιρείας.
Ο
Αριθµοδείκτης
αυτός
απεικονίζει το
ποσοστιαίο
µέγεθος
του
µικτού κέρδους
επί
των πωλήσεων
της Εταιρείας.

Στο πρώτο εξάµηνο της χρήσης 2009, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου είναι µειωµένος κατά 5,06%
και εκείνος της Εταιρείας κατά 1,47 % σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο της προηγούµενης χρήσης
2008. Η µικρή µείωση οφείλεται στην παγκόσµια αλλά και εγχώρια χρηµατοπιστωτική κρίση που
έχει πλήξει τις αγορές από τα µέσα του 2008.
Η µείωση των καθαρών κερδών προ φόρων του Οµίλου της τρέχουσας περιόδου (01.01.200930.06.2009) κατά 14,86% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2008, οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην µείωση του κύκλου εργασιών καθώς επίσης την πολύ σκληρή πιστωτική πολιτική που
ακολουθεί η Εταιρεία µας.
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Τα µικτά αποτελέσµατα του Οµίλου της τρέχουσας περιόδου (01.01.2009 - 30.06.2009)
εµφανίζονται µειωµένα κατά 12,34% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2008. Η µείωση αυτή
οφείλεται στην µείωση του κύκλου εργασιών για την οποία οι λόγοι έχουν ήδη αναφερθεί .
Οι στόχοι της εταιρείας είναι η µείωση των αποθεµάτων και ο περιορισµός των πιστώσεων στους
πελάτες της, της Μητρικής και των εταιρειών του Οµίλου ,οι οποίοι θα προσδώσουν ουσία και
αποτέλεσµα στις επιδιώξεις της διοίκησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ E
Σηµαντικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν από την λήξη της περιόδου µέχρι και την
ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης
Στις 03.08.2009 η Atcom Internet & Multimedia A.E. ( www.atcom.gr ), θυγατρική του Οµίλου
εταιρειών Dionic (ΧΑ: Dion), ολοκλήρωσε πρόσφατα µε επιτυχία τρία νέα σηµαντικά έργα:
Τo global

corporate site

συµπεριλαµβάνει

και

της

global

πολυεθνικής

ηλεκτρονικό

πλέον

κατάστηµα

Ελληνικής
(e-shop),

εταιρείας
Την

Folli-Follie

που

ανακατασκευή

του

ειδησεογραφικού portal της γνωστής οικονοµικής εφηµερίδας "ΙΣΟΤΙΜΙΑ", για την εταιρεία Α∆ΕΛΕ
Α.Ε., και το web-site του διεθνούς on-line interactive adventure game "Darkfall", για την εταιρεία
Adventurine A.E. Και τα τρία έργα βασίστηκαν στην πλατφόρµα διαχείρισης περιεχοµένου
NetvolutionTM της ATCOM, η οποία παρείχε όλα τα εχέγγυα ευελιξίας και αξιοπιστίας. Οι
κορυφαίες τεχνικές προδιαγραφές του NetvolutionTM, σε συνδυασµό µε την εκτεταµένη
τεχνογνωσία της ATCOM στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων, συντέλεσαν στη βέλτιστη υλοποίησή
τους.
Το Netvolution, πλατφόρµα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρµογών και ολοκληρωµένης διαχείρισης
πολυγλωσσικού και πολυµεσικού (multimedia) περιεχοµένου, αποτελεί µια καινοτόµο λύση που
καλύπτει όλο το φάσµα των αναγκών για την υλοποίηση απαιτητικών ∆ιαδικτυακών εφαρµογών. Το
προϊόν, που υποστηρίζει ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
διαχειρίζονται την πληροφορία τους µέσω διαδικτύου, εύκολα και αποδοτικά, επιτρέποντας τους
έτσι να αναδεικνύουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα. Επιπλέον, ο πρωτοποριακός και
ιδιαίτερος εικαστικός σχεδιασµός του κάθε έργου, σε συνδυασµό µε τις τεχνικές Search Engine
Optimization που εφαρµόζονται κατά τη δηµιουργία του, προσδίδει τα ειδικά χαρακτηριστικά που
απαιτούνται για την επαγγελµατική παρουσία του και την αποτελεσµατική προβολή του.
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Η ATCOM Internet and Multimedia A.E., µέλος του Dionic Group, κατέχει σήµερα εξέχουσα θέση
στην ελληνική αγορά του Internet Business, µε πάνω από 1.000 επιτυχώς ολοκληρωµένα
έργα και πλούσιο πελατολόγιο, που περιλαµβάνει µεγάλους δηµοσιογραφικούς οργανισµούς,
Internet Service Providers, παρόχους κινητής τηλεφωνίας και ελληνικές επιχειρήσεις µε διεθνή
δραστηριότητα, επιβεβαιώνοντας έµπρακτα το υψηλό επίπεδο της τεχνογνωσίας της και την
τεχνολογική υπεροχή των προϊόντων που έχει αναπτύξει.
Στις 06.08.2009 ο Όµιλος εταιρειών DIONIC και συγκεκριµένα το Business Unit Toys and Stationery
ακολουθώντας την φιλοσοφία της εταιρείας για τον εµπλουτισµό της γκάµας µε αξιόπιστα,
πρωτοποριακά προϊόντα προχώρησε σε συνεργασία µε άλλη µια από τις κορυφαίες εταιρείες του
χώρου την HOBBY Engine που εµπιστεύθηκε την Dionic για την διανοµή των προϊόντων της στην
Ελληνική αγορά.
Με αυτή την κίνηση εµπλουτίστηκε επιπλέον η ήδη πλούσια γκάµα της στα τηλεκατευθυνόµενα
(NIKKO, MAISTO) µε επιπλέον κωδικούς σε R.C helicopters, boats, constructions, military vehicles.
Ο Όµιλος Dionic εκµεταλλευόµενος επίσης την ειδίκευση και τεχνογνωσία που απέκτησε όλα αυτά
τα χρόνια διαθέτοντας τα κορυφαία τηλεκατευθυνόµενα (Radio Control toys) προχώρησε στην
δηµιουργία του δικού του O.E.M R.C toys (own brand) µε το όνοµα RCD που κατασκευάζονται σε
κορυφαία εργοστάσια µε υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Με το όνοµα RCD
διατίθενται στην Ελληνική αγορά όλη η γκάµα τηλεκατευθυνόµενων παιχνιδιών όπως airplanes,
helicopters, boats, off road and other vehicles.
Η πολύ καλή πορεία των RCD by DIONIC στην Ελληνική αγορά µας επιτρέπει τον σχεδιασµό για
την συµµετοχή µας στην µεγαλύτερη έκθεση παιχνιδιών στην Ευρώπη (Nuremberg Toy Fair) µε
δικό µας περίπτερο για να ξεκινήσουµε τα λανσάρισµα των δικών µας προϊόντων µας και στην
Ευρωπαϊκή αγορά.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ
Στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας κατά το Β’ Εξάµηνο
2009

Βάση των δεδοµένων που πλέον υπάρχουν στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στις
επιδόσεις της «πραγµατικής» εγχώριας αγοράς, η εταιρεία θα θέσει ως προτεραιότητα για το 2ο
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εξάµηνο του 2009 την εστίαση σε ενέργειες που θα εξασφαλίσουν αφενός την µείωση των
λειτουργικών εξόδων και αφετέρου τον περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου από πωλήσεις επί
πιστώσει. Τέλος, η ∆ιοίκηση επικεντρώνει τις προσπάθειές της στα µερίδια αγοράς που θα
προκύψουν από την ενδεχόµενη αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς.

Αχαρναί, 26.08.2009
Μετά τιµής
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους µετόχους της «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ»

Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση οικονοµικής θέσης
της

«ΝΤΙΟΝΙΚ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΙ

∆ΙΑΝΟΜΩΝ» («η Εταιρεία») της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες
συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών
της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές
σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση της
Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής
οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση
Oικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση
ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση
την επισκόπησή µας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο
Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης
συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα
που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και
λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο
από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και εποµένως, δεν
µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα
τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την
παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.
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Συµπέρασµα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα
µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.
Αναφορά επί άλλων Νοµικών Θεµάτων
Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι το περιεχόµενο της προβλεπόµενης από το
άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης είναι συνεπές µε τη συνηµµένη
ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βρασίδας Σπ. ∆αµηλάκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

(∆ΛΠ 34)
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
31/12/2008
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Μη-κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
"κατεχόµενα για πώληση"

7.1
7.2
7.3
7.7
7.8

11.142.003
1.295.189
7.800.127
0
1.608.000

11.024.797
1.288.951
7.664.122
0
1.608.000

9.896.111
0
924.506
10.033.070
303.000

9.899.145
0
987.419
9.135.938
303.000

7.9

313.491

313.491

180.750

180.750

72.383
22.231.193

68.358
21.967.719

42.079
21.379.515

42.289
20.548.541

9.849.546
33.375.272

8.302.373
37.523.533

8.884.242
29.484.257

7.481.561
32.310.195

3.497.536
8.395.907

2.999.500
3.752.083

1.641.283
4.226.254

1.486.750
3.032.709

7.12
7.13

7.10

7.6

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο
Ιδιες µετοχές
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα Εις Νέον

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009
31/12/2008

7.14
7.14
7.14
7.14
7.14

603.500

316.750

0

0

6.318.099
62.039.860

9.390.023
62.284.261

4.106.334
48.342.371

8.154.914
52.466.129

2.574.550

2.723.590

0

0

86.845.603

86.975.570

69.721.886

73.014.670

8.678.996
11.055.800
(1.326.589)
2.661.740
1.451.432
2.215.445

8.678.996
11.055.800
(510.044)
2.661.740
1.415.572
1.800.137

8.678.996
11.055.800
(1.322.914)
2.661.740
1.420.912
1.025.898

8.678.996
11.055.800
(506.369)
2.661.740
1.387.351
1.018.372

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής

24.736.825

25.102.202

23.520.432

24.295.890

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

5.153.058
29.889.883

4.360.696
29.462.897

23.520.432

24.295.890

25.703.835
1.365.514

22.605.828
1.169.887

25.130.906
897.108

21.997.566
883.260

355.555

329.315

172.076

142.076

7.16

603.666
28.028.569

559.666
24.664.695

205.000
26.405.090

170.000
23.192.901

7.17
7.18
7.15

16.564.668
1.543.289
8.991.908
1.728.759
28.828.624

20.669.642
2.185.430
8.394.957
1.447.539
32.697.569

11.721.996
823.201
6.667.318
583.849
19.796.364

17.984.657
721.538
6.237.811
581.873
25.525.879

7.6

98.528

150.408

0

0

Σύνολο Υποχρεώσεων

56.955.721

57.512.672

46.201.454

48.718.780

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

86.845.603

86.975.570

69.721.886

73.014.670

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία (πρόβλεψη αποζηµείωσης)
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
Υποχρεώσεις άµεσα συνδεδεµένες µε µηκυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που έχουν
ταξινοµηθεί ως "κατεχόµενα για πώληση"

7.15
7.11
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1/2008 30/06/2008

1/1/2009 - 30/06/2009

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

Συνεχιζόµενες

∆ιακοπείσες

∆ραστηριότητες

∆ραστηριότητες

Σύνολο

1/4/2008 30/06/2008

1/4/2009 - 30/06/2009

Συνεχιζόµενες

Συνεχιζόµενες

∆ιακοπείσες

∆ραστηριότητες

∆ραστηριότητες

∆ραστηριότητες

Συνεχιζόµενες
Σύνολο

∆ραστηριότητες

36.221.545
(27.747.693)
8.473.851

702.423
(548.723)
153.700

36.923.968
(28.296.416)
8.627.552

38.891.024
(29.049.083)
9.841.940

17.788.359
(13.424.564)
4.363.795

333.969
(285.892)
48.077

18.122.329
(13.710.457)
4.411.872

19.880.860
(14.428.863)
5.451.997

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως

94.440
(1.941.593)
(3.549.456)
(347.486)
(96.569)

19.362
(120.555)
(80.370)
0
(3.777)

113.802
(2.062.148)
(3.629.826)
(347.486)
(100.346)

153.379
(2.133.832)
(4.107.119)
(375.985)
(188.401)

37.146
(869.843)
(1.821.019)
(184.190)
(77.515)

17.630
(54.454)
(36.303)
0
(2.189)

54.775
(924.298)
(1.857.322)
(184.190)
(79.704)

43.971
(1.093.051)
(2.412.043)
(175.631)
(107.832)

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσµάτων

2.633.186

(31.639)

2.601.548

3.189.982

1.448.373

(27.239)

1.421.134

1.707.410

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Εσοδα συµµετοχών
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
∆ιαφορές αποτίµησης συµµετοχών & χρεογράφων

60.301
0
(1.009.122)
211.750

60.455
0
(1.012.782)
211.750

29.012
0
(1.033.258)

58.862
0
(618.574)
211.750

154
0
(1.372)

1.860.970

2.185.735

1.896.116

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος

7.19

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

(538.492)
1.357.624

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους:
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης
Μερίδιο στα άλλα πλήρη εισοδήµατα συνδεδεµένων
Φόρος εισοδήµατος επί των λοιπών συνολικών εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους (Β)

154
0
(3.661)
0
(35.145)
(2.993)
(38.138)

(1.512)
(9.478)
0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους (Α) + (Β)

0
0
0

(541.485)
1.319.485

(1.512)
(9.478)
0

(522.645)

1.100.412

(28.458)

59.016
0
(619.946)
211.750
1.071.954

(381.827)

(2.980)

1.663.090

718.585

(31.437)

4.189
20.313
0

(14.193)
0
0

0
0
0

(14.193)
0
0

13.761
(662.152)

1.059.019

(384.806)

(285.121)

687.147

773.898

(4.346)
34.571
0

(10.990)

0

(10.990)

24.502

(14.193)

0

(14.193)

30.225

1.346.633

(38.138)

1.308.495

1.687.592

704.392

(31.437)

672.955

804.123

734.886
622.738

(26.697)
(11.442)

708.189
611.296

1.100.626
562.464

326.239
392.345

(22.006)
(9.431)

304.233
382.914

492.208
281.690

730.130
616.503

(26.697)
(11.442)

703.434
605.061

1.154.160
555.944

310.364
394.027

(22.006)
(9.431)

288.358
384.596

543.396
283.239

0,0272
0,0232

(0,0010)
(0,0007)

0,0262
0,0225

0,0380
0,0355

0,0121
0,0131

(0,0008)
(0,0005)

0,0113
0,0126

0,0170
0,0159

2.055.426

Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου αποδιδόµενα σε :

- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδιδόµενα σε :

- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε (€)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - αµβλυµένα σε (€)

7.20
7.20

Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσµάτων
Κέρδη Προ φόρων
Κέρδη µετά από Φόρους

3.420.071

(23.765)

3.396.306

3.894.007

1.834.993

(23.267)

1.811.726

2.633.186

(31.639)

2.601.548

3.189.982

1.448.373

(27.239)

1.421.134

1.707.410

1.896.116
1.357.624

(35.145)
(38.138)

1.860.970
1.319.485

2.185.735
1.663.090

1.100.412
718.585

(28.458)
(31.437)

1.071.954
687.147

1.059.019
773.898
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H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1/2009 30/06/2009
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσµάτων

1/1/2008 30/06/2008

1/4/2009 30/06/2009

1/4/2008 30/06/2008

21.558.588
(17.519.242)
4.039.346

21.880.326
(17.406.253)
4.474.073

10.059.790
(7.873.188)
2.186.602

11.464.101
(8.772.030)
2.692.071

86.740
(542.010)
(2.203.271)

142.642
(588.324)
(2.665.432)

(73.343)

(99.549)

31.447
(167.589)
(1.141.464)
0
(65.387)

66.155
(349.924)
(1.653.041)
0
(58.562)

843.610

696.699

581.677

1.307.464

1.263.410

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Εσοδα συµµετοχών
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
∆ιαφορές αποτίµησης συµµετοχών & χρεογράφων

27.167
0
(858.045)
0

593.352
0
(899.328)
0

26.143
0
(571.244)
0

(594.413)
0

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

476.585

957.434

298.509

683.963

(170.024)

(107.209)

(130.150)

306.561

850.225

168.359

645.122

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

306.561

850.225

168.359

645.122

306.561
0

850.225
0

168.359
0

645.122
0

306.561
0

850.225
0

168.359
0

645.122
0

0,0113
0,0127

0,0294
0,0274

0,0062
0,0092

0,0223
0,0208

1.596.839

1.531.579

989.864

832.487

1.307.464

1.263.410

843.610

696.699

476.585
306.561

957.434
850.225

298.509
168.359

683.963
645.122

Φόροι εισοδήµατος

7.19

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους:
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης
Μερίδιο στα άλλα πλήρη εισοδήµατα συνδεδεµένων
Λοιπά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους (Α) + (Β)

(38.841)

Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου αποδιδόµενα σε :

- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδιδόµενα σε :

- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε (€)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - αµβλυµένα σε (€)

Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσµάτων
Κέρδη Προ φόρων
Κέρδη µετά από Φόρους

7.20
7.20
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Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008

8.678.996

Υπέρ Το
Άρτιο
11.055.800

Κοινές Ιδιες
Τακτικό
µετοχές
αποθεµατικό
0

374.184

Αποθεµατικό
Λοιπά
Αποτελέσµατα
επανεκτίµησης
αποθεµατικά
εις νέον
στην εύλογη αξία
2.496.177

704.805

1.591.999

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας

Σύνολο
24.901.961

1.546.360

Σύνολο
26.448.322

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01/01 - 30/06/2008
Αναλογία µειοψηφίας στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
θυγατρικής εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας νέων ενοποιούµενων εταιρειών
Τακτικό αποθεµατικό
Μερίσµατα
Μερίσµατα πληρωθέντα στην Μειοψηφία
∆ικαιώµατα µειοψηφίας καταχωρηµένα στην καθαρή θέση
Μεταβολή από αύξηση ποοστού θυγατρικής

43.960

-43.960
-723.250
-206.633
22.511

∆ηµιουργία αποθεµατικού από µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο

280.542

Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, µετά από φόρους

0

228.000

228.000

0
0
-723.250
0
-206.633
22.511

3.106.447

3.106.447
0
-723.250
-639.200
-717.489
22.511

-639.200
-510.856

280.542

280.542

4.189

1.127.459

1.131.648

555.944

1.687.592

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2008

8.678.996

11.055.800

0

418.143

2.496.177

989.536

1.768.127

25.406.781

4.286.696

29.693.475

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2009

8.678.996

11.055.800

-510.044

422.124

2.661.740

993.449

1.800.137

25.102.201

4.360.696

29.462.897

-38.544
-265.474

-816.545
0
-265.474
0

200.509

13.208

13.208

-13.208

0

-2.684

706.118

703.434

605.061

1.308.495

990.764

2.215.446

24.736.824

5.153.058

29.889.883

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01/01 - 30/06/2009
Αγορά ιδίων µετοχών
Τακτικό αποθεµατικό
Μερίσµατα
Αναλογία µειοψηφίας στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
θυγατρικής εταιρείας
Μεταβολή από αύξηση ποοστού θυγατρικής

-816.545
38.544

Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, µετά από φόρους

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2009

8.678.996

11.055.800

-1.326.589

460.668

2.661.740

-816.545
0
-265.474
200.509
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Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008

8.678.996

Υπέρ Το Άρτιο
11.055.800

Κοινές Ιδιες µετοχές
0

Τακτικό
αποθεµατικό
363.837

Αποθεµατικό εύλογης
αξίας
2.496.177

Λοιπά
αποθεµατικά
699.012

Αποτελέσµατα εις
νέον
1.196.451

Σύνολο

24.490.274

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01/01 - 30/06/2008
43.960

Τακτικό αποθεµατικό
Μερίσµατα
∆ηµιουργία αποθεµατικού από µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο

(43.960)
(723.250)
280.542

0
(723.250)
280.542

850.225

850.225

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2008

8.678.996

11.055.800

0

407.797

2.496.177

979.554

1.279.466

24.897.791

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2009

8.678.996

11.055.800

(506.369)

407.797

2.661.740

979.554

1.018.372

24.295.890

Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, µετά από φόρους

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01/01 - 30/06/2009
Καθαρό Κέρδος/ζηµιά Αναγνωριζόµενο απ΄ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Τακτικό αποθεµατικό
Μερίσµατα
Αγορά ιδίων µετοχών
Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, µετά από φόρους
Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2009

33.561

(33.561)
(265.474)

(816.545)
306.561
8.678.996

11.055.800

(1.322.914)

441.358

2.661.740

979.554

1.025.898

0
(265.474)
(816.545)
306.561
23.520.432
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Κατάσταση Ταµιακών Ροών
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/01 30/06/2009
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) πρό φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Κέρδη/(ζηµίες) πρό φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01 30/06/2008

01/01 30/06/2009

01/01 30/06/2008

1.896.116
-35.145

2.185.735

476.585
0

957.434
0

786.884
-152.250
-114

704.025
-10.500
15.095

289.375
80.000
1.709

268.169
20.000
13.299

-68.507
1.068.712

-12.439
1.055.098

-27.167
919.133

-593.461
939.003

-1.567.174
-2.501.863
-3.372.358

-1.594.758
-1.243.355
371.256

-1.422.681
-141.764
-4.939.690

-1.305.589
1.208.427
-96.610

-1.068.712
-118.396
120.978

-1.084.109
-211.191
0

-919.133
-17.856
0

-952.223
-12.884
0

-5.011.829

174.859

-5.701.489

445.566

0

-2.973.631

-897.132

-2.710.941

21.933
-1.055.495
17.421
38.314
0
-10.928

1.208
-609.623
0
29.012
0
0

0
-223.427
0
27.167
0
0

0
-282.766
0
13.220
550.000
0

-988.755

-3.553.033

-1.093.393

-2.430.487

125.152

0

0

0

Εισπράξεις/εξοφλήσεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εκροές για αγορά ιδίων µετοχών
Μερίσµατα πληρωθέντα
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

3.694.957
-816.545
0
0

12.073.397
0
-963
0

3.562.847
-816.545
0
0

11.476.016
0
-963
0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(γ)

3.003.564

12.072.434

2.746.302

11.475.053

-2.997.019

8.694.260

-4.048.579

9.490.132

9.390.023

2.475.581

8.154.914

1.538.712

0

1.678.402

0

0

-74.905

0

0

0

6.318.099

12.848.243

4.106.334

11.028.844

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβληµένοι φόροι
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, Συγγενών, Κοινοπραξιών κ.λ.π.
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Πλέον : ταµιακά διαθέσιµα έναρξης περιόδου, εταιρείων που δεν
ενοποιήθηκαν στην προηγούµενη περίοδο
Πλέον / (Μείον) : Μεταβολή ταµιακών διαθεσίµων από διακοπείσες
δραστηριότητες
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
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Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
1. Γενικές Πληροφορίες
Η Εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε είναι ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου 34192/06/Β/95/2, ιδρύθηκε το 1995 και η
διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί µέχρι το 2045 µε δυνατότητα παράτασης. Η Εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.Β.Ε.

προέκυψε

από

τη

συγχώνευση

µε

απορρόφηση

των

θυγατρικών

εταιρειών

ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και UNIKID HELLAS A.E. κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου την 19.01.2004.
Η Εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. έχει την έδρα της σε ιδιόκτητους χώρους, στην οδό Αριστοτέλους 95
Αχαρναί και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στoν Αυλώνα Αττικής. Εχει αναπτύξει σηµαντική τεχνογνωσία
και σύγχρονο εξοπλισµό, ώστε να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις των
πολύπλευρων τοµέων των δραστηριοτήτων της.
Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως
30η Ιουνίου 2009, του Οµίλου και της Εταιρείας, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας, την 26 Αυγούστου 2009.

2. Φύση ∆ραστηριοτήτων
Η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. είναι εµπορική εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και
δραστηριοποιείται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. ∆ραστηριοποιείται
κυρίως σε 8 µεγάλες κατηγορίες προϊόντων οι οποίες αναφέρονται περιληπτικά παρακάτω:

1. Home Entertainment
2. Ιnformation Technology
3. Telecom & Intelligent Solutions
4. Παραδοσιακό Παιχνίδι
5. Είδη Χαρτοπωλείου
6. Καταναλωτικά Προϊόντα
7. Είδη βρεφανάπτυξης
8. Είδη Ένδυσης
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Η ∆ιοίκηση της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. επεξεργάσθηκε και υιοθέτησε τη νέα στρατηγική της Εταιρείας
έχοντας υπόψη της τις προκλήσεις της νέας εποχής όχι µόνο σε επίπεδο Εταιρείας, αλλά και σε
επίπεδο Οµίλου.
Βασικό συστατικό της νέας στρατηγικής είναι η αξιοποίηση σε µέγιστο βαθµό του µεγέθους, της
υποδοµής, του κύρους, της εµπειρίας, της τεχνογνωσίας και της στελέχωσης που διαθέτει η
Εταιρεία.
Οι στόχοι και προοπτικές αυτής της στρατηγικής συνοψίζονται στη διεύρυνση του µεριδίου της
αγοράς, στην ανάπτυξη του δικτύου διανοµής, την αύξηση της παραγωγικότητας του στελεχιακού
δυναµικού και την αύξηση των αντιπροσωπειών (προϊόντων).

3. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών που χρησιµοποιεί ο Όµιλος και η Εταιρεία
3.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου µε
ηµεροµηνία 30η Ιουνίου 2009 καλύπτουν τους έξι µήνες, από 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου
της χρήσης 2009 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάµεσες
Οικονοµικές Καταστάσεις» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις ετήσιες Οικονοµικές
Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2008, που είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας
http://www.dionicgroup.com.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των
ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που
χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων του Οµίλου και της
Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008.
Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και παραδοχών
και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών.
Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους,
όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων και µε εξαίρεση
κάποια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συµµετοχικοί τίτλοι) τα οποία αποτιµήθηκαν είτε
στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στην καθαρή θέση είτε σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων και είναι εκπεφρασµένες σε Ευρώ.
Ορισµένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της
τρέχουσας περιόδου. Τυχόν διαφορές σε ποσά των Οικονοµικών Καταστάσεων και αντίστοιχα
ποσά στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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3.1.1 Χρήση εκτιµήσεων
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την χρήση αναλυτικών
λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών, που
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση
ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση
περιόδους. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
∆ιοίκησης του Οµίλου, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις
εκτιµήσεις αυτές (σηµείωση 4).
3.1.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες που έχουν ήδη εκδοθεί, τα
οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την διάρκεια της παρούσας
χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της διοίκησης της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την
εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και
της εταιρείας παρατίθεται παρακάτω:

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008
∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε ισχύ, για
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009.
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι: η κατάσταση
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας
καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος (comprehensive income) που συνδυάζει όλα τα
στοιχεία εσόδων και εξόδων τα οποία αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα
«λοιπά εισοδήµατα» (other comprehensive income) και επαναδιατυπώσεις (restatements) στις
οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών να παρουσιάζονται
από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όµιλος έχει επιλέξει να παρουσιάσει τα
συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους στα στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων. Οι
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 1.

∆ΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος ∆ανεισµού», µε ισχύ, για λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009.
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την
προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους
δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό
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χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή πωληθούν. Ο Όµιλος εφαρµόζει
το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009.

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1
(Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα
διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή ’’puttable’’ µέσο).
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο
(puttable) και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια
Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί
γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται
ως Ίδια Κεφάλαια. Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις
οικονοµικές του καταστάσεις.

∆ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» Αντισταθµισµένα στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής.
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει το τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος
ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Ο
Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις.

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση)
«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις».
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά
τα ∆ΠΧΑ να χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία µε
βάση τις προηγούµενες λογιστικές πρακτικές για την επιµέτρηση του αρχικού κόστους των
επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και σε
συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισµό της µεθόδου κόστους από
το ∆ΛΠ 27 και το αντικαθιστά µε την απαίτηση τα µερίσµατα να παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή. Καθώς η Μητρική εταιρεία και όλες οι θυγατρικές
της έχουν ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ, η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου.

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» Προυποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις.
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προυποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting
conditions)», µε την εισαγωγή του όρου «προυποθέσεις µή κατοχύρωσης (non-vesting conditions)»
για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες
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οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει
να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο και
στην εταιρεία.

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο)
«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις».
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα
της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα
µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που
σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του
ενδεχόµενου τιµήµατος (contingent consideration) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27
απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό
χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του
ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων εφαρµόζονται µεταγενέστερα από
την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε
µετόχους µειοψηφίας. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την 01.07.2009.

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων».
Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και
παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς
αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο. ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτή την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο
Όµιλος εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 8 από την 01.01.2009.

∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται µετά από την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008
∆ΕΕΧΠ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών».
Η διερµηνεία αυτή, περιγράφει τον λογιστικό χειρισµό της ανταµοιβής της εµπιστοσύνης, που µια
οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια µιας συναλλαγής πώλησης αγαθών, παροχής
υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η οποία
(ανταµοιβή της εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί στο
µέλλον, µε την λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει
εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.
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∆ΕΕΧΠ 15 «Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας».
Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες για το αν εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 18 ή το ∆ΛΠ 11 σε περιπτώσεις
κατασκευής ακινήτων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στον Όµιλο και
την Εταιρεία.

∆ΕΕΧΠ 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκµεταλλεύσεις Εξωτερικού».
Η διερµηνεία ορίζει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, λογιστική αντιστάθµισης µπορεί να εφαρµοσθεί,
µόνο για συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του λειτουργικού νοµίσµατος της
εκµετάλλευσης του εξωτερικού και του λειτουργικού νοµίσµατος της Μητρικής εταιρείας. Η
διερµηνεία αυτή δεν έχει επί του παρόντος εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων
βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα
∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που
δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά,
ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων».
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» αποτελούν παραδείγµατα
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Ο Όµιλος
εφαρµόζει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009.

∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» και επακόλουθη τροποποίηση στο
∆ΛΠ 7 «Κατάσταση ταµειακών ροών»
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες
περιλαµβάνονται η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν
το προιόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία
του στοιχείου στα αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση.
Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταµιακές ροές που προκύπτουν από την
αγορά, εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταµιακές
ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Ο Όµιλος εφαρµόζει την τροποποίηση αυτή από την 1η
Ιανουαρίου 2009.
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∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζόµενους».
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, µία τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που έχει ως συνέπεια, η
µεταβολή των υπεσχηµένων παροχών να επηρεάζεται από µελλοντικές αυξήσεις µισθών, να
θεωρείται περικοπή, ενώ τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που µεταβάλει τα οφέλη που
αποδίδονται σε παρελθούσα υπηρεσία, θεωρείται αρνητικό κόστος προυπηρεσίας, αν καταλήγει σε
µείωση της παρούσας αξίας της δέσµευσης καθορισµένης παροχής. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
αναµένεται να έχουν επίδραση στον Όµιλο και την Εταιρεία.

∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις
Κρατικής Βοήθειας».
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, η λήψη δανείου από το κράτος µε επιτόκιο µικρότερο αυτού της
αγοράς λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 20 και όχι το ∆ΛΠ 39. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις».
Με βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο
αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της
θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης
επιµετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Τον Μάιο του
2008 το ∆ΛΠ 27 τροποποιήθηκε επίσης, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την
01.01.2009, για να διευκρινίσει ότι όταν µία επένδυση σε θυγατρική λογιστικοποιείται σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 39 και ταξινοµηθεί ως κατεχόµενη για πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5, το ∆ΛΠ 39
συνεχίζει να εφαρµόζεται. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρµοσθεί από τον Όµιλο και την Εταιρεία από
την 01.01.2010.

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις».
Με βάση τις τροποποιήσεις µία επένδυση σε συγγενή είναι ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο για
σκοπούς ελέγχου της αποµείωσης. Συνεπώς τυχόν ζηµίες αποµείωσης δεν κατανέµονται σε
υπεραξία και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και τυχόν αναστροφή ζηµιών αποµείωσης
αφορά το σύνολο της επένδυσης. Επίσης όταν µια επένδυση σε συγγενή εταιρεία λογιστικοποιείται
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39, δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 28. Ο Όµιλος και η
Εταιρεία, θα εφαρµόσουν τις εν λόγω τροποποιήσεις από 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση.
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∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες».
Οι τροποποιήσεις έγιναν για να δώσουν έµφαση στο γεγονός ότι ένας αριθµός περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων επιµετρώνται σε εύλογη αξία και όχι στο κόστος. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.

∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµφέροντα σε Κοινοπραξίες».
Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συµφέρον σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα έχουν
επίδραση στον Όµιλο και την Εταιρεία.

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων».
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι όταν η εύλογη αξία µείον το κόστος της πώλησης προσδιορίζονται
µε την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των χρηµατοροών, παρέχονται ισοδύναµες γνωστοποιήσεις
µε αυτές που προβλέπονται για τον προσδιορισµό της αξίας χρήσεως. Ο Όµιλος και η Εταιρεία θα
εφαρµόσουν τις τροποποιήσεις από την 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση.

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «’Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία».
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι οι προκαταβολές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν
γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή για την λήψη
υπηρεσιών. Επίσης έγινε τροποποίηση του λεκτικού σχετικά µε την διενέργεια αποσβέσεων στα
άυλα στοιχεία, που στην ουσία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και των άλλων, εκτός της σταθερής
µεθόδου απόσβεσης, επί των άυλων στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν
επίδραση στον Όµιλο και την Εταιρεία.

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση».
Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε θέµατα αναταξινόµησης παραγώγων από την κατηγορία
των επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, στην περίπτωση παύσης ή έναρξης
σχέσης αντιστάθµισης, σε τροποποιήσεις του ορισµού των στοιχείων που επιµετρώνται σε εύλογη
αξία µέσω αποτελεσµάτων και σε τροποποιήσεις σχετικά µε το καθορισµό του αποτελεσµατικού
επιτοκίου σε περίπτωση που ένα χρεωστικό µέσο παύει να είναι αντισταθµισµένο στοιχείο. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στον Όµιλο και την Εταιρεία.
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∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Ακίνητα» και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ
16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις».
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, ακίνητα που είναι στο κατασκευαστικό στάδιο και προορίζονται
για επενδύσεις σε ακίνητα µε την ολοκλήρωσή τους, είναι εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 40
και συνεπώς µπορούν να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να
έχουν επίδραση στον Όµιλο και την Εταιρεία.

∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία».
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η απαγόρευση της λήψης του βιολογικού
µετασχηµατισµού ως παραµέτρου για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων και απαιτείται η χρήση του αγοραίου επιτοκίου, όταν για τον προσδιορισµό
της εύλογης αξίας χρησιµοποιείται η προεξόφληση των µελλοντικών ταµιακών ροών. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.

∆ΠΧΑ 5 (Τροποποίηση) «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς
Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009.
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
µιας θυγατρικής στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για πώληση. Ο
Όµιλος και η Εταιρεία, θα εφαρµόσουν την τροποποίηση άµεσα, αν συντρέξει περίπτωση.

3.2 Ενοποίηση
Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη
εταιρεία (Μητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία
έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος.
∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την Μητρική. Η
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωµάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν
δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η Μητρική ασκεί τον έλεγχο
επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε την µέθοδο της
εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται
από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της αγοράς. Το κόστος
κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των
µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της
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ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία
επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του
ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που
αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο από
την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα
αποτελέσµατα.
Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία
µετάβασης του Οµίλου στα ∆ΠΧΑ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΑ 1
και δεν εφαρµόστηκε αναδροµικά η µέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η
Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ, ούτε την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια η υπεραξία
που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ∆ΠΧΑ 1,
υπολογίστηκε µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο που
απεικονιζόταν σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου πριν
την µετάβαση στα ∆ΠΧΑ.
∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των
εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός
εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι
λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που
έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.
Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όµιλος µπορεί να ασκήσει σηµαντική
επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συµµετοχή
σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τον όµιλο συνιστούν ότι το κατεχόµενο
άµεσο ή έµµεσο ποσοστό (µέσω θυγατρικών), µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου µίας
εταιρείας, υποδηλώνει σηµαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιµοποιούν τη
µέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται µε την αναλογία της
επενδύτριας επιχείρησης στις µεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόµενης επιχείρησης και
µειώνεται µε τα λαµβανόµενα από τη συγγενή µερίσµατα.
Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή µειώνει την αξία της συµµετοχής µε επιβάρυνση των
αποτελεσµάτων χρήσης, όταν µειώνεται η αξία της.
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Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µετά την εξαγορά
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την
εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν την λογιστική
αξία των επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Όταν η συµµετοχή του Οµίλου στις ζηµίες σε
µία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συµµετοχή της στη συγγενή επιχείρηση,
συµπεριλαµβανοµένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει
περαιτέρω ζηµίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωµές εκ µέρους της
συγγενούς επιχείρησης και εν γένη εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα.
Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων
επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες
επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει
ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των
συνδεδεµένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν
υιοθετηθεί από τον Όµιλο.

3.3 ∆οµή του Οµίλου
Η δοµή του Οµίλου κατά την 30.06.2009 έχει ως εξής:

Εταιρείες
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
ATCOM AE
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REAL CONSULTING
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LIMITED
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ
MEDIA VIS AE
ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ
DIONIC PARTICIPATION LTD
DIONIC TRADING LTD
DIONIC BULGARIA LLC
SHENZHEN TOP LEAD LIMITED
MARM LIGHTING LTD
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.
∆Ι.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
ANDROS VILLAGE Μ.ΦΙΛΗΣ ΕΕ
IRA MEDIA AE ∆ΙΑΦ.ΕΚ∆.ΕΜΠ.&ΥΠ.ΑΝΑΠΤ.ΙΝΤΕRNET

ΛΙΝΤΕΡΣΙΠ ΑΤΕΠΥ
ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ
PLAN AE

Χώρα

Μέθοδος Ενοποίησης

ΕΛΛΑ∆Α
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΑ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΙΑΚ/ΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤ/ΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΑ (HONG KONG)
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

% Συµµετοχής
Αµεση
Εµµεση
71,29%
32,08%
71,29%
33%
70%
50%
100%
100%
95%
70%
45%
58,60%
60%
21,85%
40,89%
29,40%
30%
25%

18%
5,46%
8,74%
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3.4 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του
νοµίσµατος του πρωτεύον οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος (λειτουργικό
νόµισµα). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το
λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Μητρικής Εταιρείας και όλων των θυγατρικών
της.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των
ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση
τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία
Ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.

Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη

νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης
αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Οµίλου σε ξένα νοµίσµατα (οι οποίες αποτελούν κατά κανόνα
αναπόσπαστο µέρος των δραστηριοτήτων της Μητρικής), µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας
µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία
του ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων της
υπεραξίας και των αναπροσαρµογών της εύλογης αξίας, που προκύπτουν κατά την ενοποίηση,
µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού.

3.5 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως
τους ,πλην των ακινήτων των οποίων η αξία προσδιορίσθηκε βάσει εύλογων αξιών, µείον κατ’
αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος
κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου
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και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν
αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως
εξής:

Κτίρια
Μηχανολογικός εξοπλισµός

30-65 έτη
6 έτη

Αυτοκίνητα

5-10 έτη

Λοιπός εξοπλισµός

5-20 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση
σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων
υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα
αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται
και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές
και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των
ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του
προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος
αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.

3.6 Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποκτώνται µε σκοπό την αποκόµιση οφέλους από την είσπραξη
ενοικίων και από την αύξηση της εµπορικής αξίας αυτών. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα
χρησιµοποιούνται για την επίτευξη των δραστηριοτήτων του Οµίλου καθώς και για διοικητικούς
σκοπούς. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως µακροπρόθεσµες επενδύσεις και
αναγνωρίζονται αρχικά στον ισολογισµό στο κόστος απόκτησής τους, στο οποίο περιλαµβάνονται
και οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μετά την απόκτηση
αποτιµώνται στη δίκαιη αξία τους, η οποία ισούται µε την τρέχουσα τιµή τους και προσδιορίζεται
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από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους εκτιµητές ακινήτων. Μεταβολές στη δίκαιη αξία των
επενδύσεων σε ακίνητα καταχωρούνται στα αποτελέσµάτα της περιόδου.

3.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται η υπεραξία από απόκτηση θυγατρικών, τα
δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων ακινητοποιήσεων, τα λογισµικά προγράµµατα και τα έξοδα
ανάπτυξης άυλων παγίων στοιχείων.
Υπεραξία: Είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού και
του παθητικού θυγατρικής . συγγενούς επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η εταιρεία
κατά την ηµεροµηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως
ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εµφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο µε το ποσό
κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το µερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του
ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας .
Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες ζηµιές
λόγω µείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν µείωση
της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµιά σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36.
Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από το µερίδιο της εταιρείας στα
ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της
απόκτησης, αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις
της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης ως κέρδος,
οποιαδήποτε διαφορά παραµείνει µετά τον επανυπολογισµό.
∆ικαίωµα Χρήσης Ενσώµατων Στοιχείων: ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης ενσώµατων στοιχείων που
παραχωρούνται στα πλαίσια συµβάσεων κατασκευής έργων (αντισταθµιστικά οφέλη) αποτιµώνται
στο κόστος κτήσης τους ή στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία παραχώρησης τους, µείον
τις αποσβέσεις.
Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως τους µείον τις διενεργηθείσες
αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά
την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυµαίνεται από 4 έως 10 χρόνια.
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Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης: Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης όταν
αυτά προκύπτουν. Τα έξοδα που προκύπτουν λόγω αναπτυξιακών προγραµµάτων (και σχετίζονται
µε τον σχεδιασµό και δόκιµες νέων η βελτιωµένων προϊόντων) αναγνωρίζονται ως ασώµατες
ακινητοποιήσεις εάν είναι πιθανόν να προσφέρουν στην εταιρεία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Τα
υπόλοιπα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται στους λογαριασµούς εξόδων µόλις αυτά προκύπτουν.
Έξοδα ανάπτυξης τα οποία σε προηγούµενες οικονοµικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα ,
δεν καταχωρούνται σαν ασώµατες ακινητοποιήσεις σε µεταγενέστερη οικονοµική χρήση. Τα έξοδα
ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται από την εκκίνηση της εµπορικής
παραγωγής του προϊόντος, βάση της σταθερής µεθόδου απόσβεσης

κατά την περίοδο των

αναµενόµενων ωφελειών του προϊόντος. Η χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από
την εταιρεία ανέρχεται σε 10 χρόνια.

3.8 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική
αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα
ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της
αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται
από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας
Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα
πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και
προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του
στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου
ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του.

3.9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε
µια άλλη επιχείρηση.
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Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την
ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης
αποτελεσµάτων χρήσης
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
-

Χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία

ενεργητικού

που

κατέχονται

για

εµπορικούς

σκοπούς

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά
µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την
επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα
χρηµατοοικονοµικά µέσα).
- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην
εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.
Στον Ισολογισµό του Οµίλου οι συναλλαγές και η αποτίµηση σε εύλογες αξίες των παραγώγων
απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων µε τίτλο «Παράγωγα
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία». Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα της περιόδου.
ii) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν

µη

παράγωγα

χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία

ενεργητικού

µε

σταθερές

ή

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία
αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά
από το κράτος,
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη
µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.
Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε
λήξεις

µεγαλύτερες

των

12

µηνών

από

την

ηµεροµηνία

Ισολογισµού.

Τα

τελευταία

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
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iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως την λήξη τους.
Ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίες.
iv) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
Περιλαµβάνει

µη

παράγωγα

χρηµατοοικονοµικά

περιουσιακά

στοιχεία

τα

οποία

είτε

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις
ανωτέρω.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται
στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων
κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα.
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται
µέσω αποτελεσµάτων.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής
που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. Οι
επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη
συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για
τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι
επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµιακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή
µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που
συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου.
Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις
µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην
εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο
που προκύπτουν.
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Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε
ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα
στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση
πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση
ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν
ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η
εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους.
Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί
αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε
σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά
που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.

3.10 Αποθέµατα
Την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης
στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα
πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.
Γίνεται ειδική πρόβλεψη σε ετήσια βάση για τα αποθέµατα που θεωρούνται πεπαλαιωµένα και
πιθανόν να µην µπορούν να πωληθούν.

3.11 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού
επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη
αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο
αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών ροών
του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η
σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης, δηλαδή
όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
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3.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο
καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της
αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης
αποτελεσµάτων.

3.13 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς πώληση
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν τα λοιπά περιουσιακά
στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τα ενσώµατα πάγια που ο Όµιλος σκοπεύει να
πουλήσει εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία ταξινόµησής τους ως “κρατούµενα προς πώληση”.
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” αποτιµώνται στη
χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας τους αµέσως πριν την ταξινόµησή τους ως
κρατούµενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία µείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά
στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το
κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση και επανεκτίµηση των “κρατουµένων προς
πώληση” περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”,
αντίστοιχα, στην κατάσταση συνολικών εσόδων της περιόδου.

3.14 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και
τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που
σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή
θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος
αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που
αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση
καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και
απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του
φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και τους τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που
αφορούν προηγούµενες χρήσεις.
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Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους
φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται,
βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά
στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων
στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης
των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε
συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε
το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα
διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές
(και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των
προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της
ηµεροµηνίας του Ισολογισµού χρήση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί
την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την
περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό
ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.
Οι

περισσότερες

αλλαγές

στις

αναβαλλόµενες

φορολογικές

απαιτήσεις

ή

υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
Μόνο αυτές οι µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις
προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, όπως η
επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις
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αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού
λογαριασµού της καθαρής θέσης.

3.15 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (παροχές
λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση και σε περίπτωση που το
ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών , το υπερβάλλον ποσό αναγνωρίζεται
ως στοιχείο του ενεργητικού, µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση
µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.
Μακροπρόθεσµες παροχές: Η Εταιρεία δεν έχει επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα
ειδικό πρόγραµµα παροχών προς του εργαζοµένους της. Το µόνο πρόγραµµα που ισχύει και έχει
ενεργοποιηθεί στο παρελθόν είναι η συµβατική υποχρέωση (µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία
Ν.2112/20) για παροχή ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω ποσό η Εταιρεία κάνει πρόβλεψη
βάσει αναλογιστικής µελέτης.

3.16 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις
ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και
η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι
προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε Ισολογισµού και προσαρµόζονται
προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη
διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι
πιθανή.

3.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία ετοίµων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και
παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα
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διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως
εξής:
- Πωλήσεις αγαθών και ετοίµων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και ετοίµων
προϊόντων αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που
παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε
σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.
- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και
µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η
λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία
των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό
πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της
αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας.
- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα
είσπραξής τους.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το
χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.

3.18 ∆ικαιώµατα Προαίρεσης Αγοράς µετοχών.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 58 του ∆ΠΧΑ 2 αναφέρεται το εξής “Για υποχρεώσεις που
προκύπτουν από πληρωµές βασιζόµενες σε µετοχικούς τίτλους, οι οποίες υφίστανται κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι εταιρείες πρέπει να εφαρµόσουν το
∆ΠΧΑ 2 αναδροµικά. Για τις υποχρεώσεις αυτές, είναι αναγκαίο να αναφερθούν οι αναµορφωµένες
συγκρίσιµες πληροφορίες, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία µια εταιρεία δεν είναι
υποχρεωµένη να παραθέσει αναµορφωµένες πληροφορίες όταν οι εν λόγω υποχρεώσεις έχουν
προκύψει πριν τις 7 Νοεµβρίου 2002’’.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω λοιπόν η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 2.
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3.19 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από
την Γενική Συνέλευση των µετόχων.

3.20 ∆ιαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική του Οµίλου είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης προκειµένου να υπάρχει
εµπιστοσύνη εκ µέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική της
ανάπτυξη.
Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών, Κ.Ν 2190/1920, επιβάλλονται
περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους
στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και
δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το
ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους
απαγορεύεται από τον Νόµο.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το 1/2 του
µετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση,
µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας
ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.
Οταν σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού
κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε
δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του τακτικού
αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής
µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού αποτελέσµατα εις νέον. Ο
σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του
µετοχικού κεφαλαίου.
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Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των
καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος
από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι
υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των
µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση
αυτή, το διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών
κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετρΑ.Ε.τίας
µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε
πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των
µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος.
Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία
σε σχέση µε ίδια κεφάλαια.

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά
δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα
ισχύοντα.
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη
των µελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισµού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα µε τα αντίστοιχα
πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις που αναφέρονται σε
δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών
καταστάσεων µετά την 30.06.2009, αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόµενους φόρους,
προβλέψεις αποµείωσης αποθεµάτων και απαιτήσεων καθώς και εκτιµήσεις αναφορικά µε την
ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων παγίων. Κατά την άποψη της διοίκησης ο κίνδυνος, οι
συγκεκριµένες εκτιµήσεις να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 6 µήνες, είναι σηµαντικά
περιορισµένος.

5. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία και ο Όµιλος είναι εκτεθειµένοι σε σειρά χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, όπως ο
κίνδυνος επιτοκίου, αποθεµάτων και ο πιστωτικός και συναλλαγµατικός κίνδυνος.
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(α) Κίνδυνος επιτοκίου, κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας
λόγω µεταβολών των επιτοκίων.
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές
στις τιµές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα
µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών
ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας.
Την 30η Ιουνίου 2009, οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας και του Οµίλου αναφέρονται στην
σηµείωση 7.15 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως
σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών είτε τοις µετρητοίς είτε µε την λήψη µεταχρονολογηµένων
επιταγών. Επιπλέον η Εταιρεία προς εξασφάλιση των κινδύνων που απορρέουν από τις εµπορικές
της πιστώσεις, έχει συνάψει σύµβαση καθολικής ασφάλισης πιστώσεων, για την κάλυψη απωλειών
λόγω αφερεγγυότητας των πελατών της και των τυχών εγγυητών της, µέχρι 80% του συνόλου των
οφειλών της, από πιστώσεις που χορηγεί στους πελάτες της, οι οποίες προέρχονται από πώληση
και παράδοση εµπορευµάτων. Η συνολική κάλυψη ανά πελάτη ορίζεται από την ασφαλιστική
εταιρεία. Από αυτή εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες και το ∆ηµόσιο. Η έκθεση στο πιστωτικό
κίνδυνο αναλύεται στην σηµείωση 7.13 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών
πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα.
δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών
µέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες. Η µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών του Οµίλου διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Μέρος
των αγορών εµπορευµάτων του Οµίλου πραγµατοποιούνται σε ∆ολάριο Αµερικής, η άµεση
πληρωµή των οποίων µειώνει σηµαντικά τον συναλλαγµατικό κίνδυνο. Επίσης δεν υπάρχουν
δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα. Ως εκ τούτου η έκθεση σε
συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί
διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη
λήψης σχετικών µέτρων.
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(ε) Κίνδυνος αποθεµάτων
Ο Όµιλος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον
κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές
κ.λ.π. Παράλληλα η ∆ιοίκηση επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των
αποθεµάτων και σχηµατίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους στις οικονοµικές καταστάσεις
να ταυτίζεται µε την πραγµατική. Την 30η Ιουνίου 2009 το σύνολο των αποθεµάτων ήταν
10.119.546 ευρώ και 9.154.242 ευρώ, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 270.000 ευρώ και 270.000
ευρώ, για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.

6. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα
- Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα δραστηριότητας για τη περίοδο από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2009
αναλύονται ως εξής:
1/1 - 30/06/2009
Καταναλωτικά
αγαθά

Ψηφιακές
εφαρµογές

Αιολική
ενέργεια

Παροχή
Οικονοµικών
Συµβουλών

Ανάπτυξη
ακινήτων

Εµπορία
γαλακτοκοµικών
προϊόντων και
συναφών ειδών

Σύνολο

Πωλήσεις
Σε τρίτους
Ενδοεταιρικές
Πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις

22.747.505
(1.781.514)

2.165.775
(9.853)

20.965.991

2.155.922

453.850
1.575.596

463.573
815.590

0

0

0

0

5.586.075
(11.132)

7.524.689
0

38.024.044

0

0

5.574.943

7.524.689

36.221.545

682.865
911.712

104.415
144.198

1.896.116
3.420.071

(1.802.500)

Αποτελέσµατα
Κέρδη προ φόρων
EBITDA

(2.628)
(2.746)

194.041
(24.279)

Σηµειώνεται ότι η πληροφόρηση λειτουργικών τοµέων για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου
2009 δεν περιλαµβάνει πωλήσεις σε τρίτους € 901.243 και ενδοεταιρικές πωλήσεις € 198.820
(συνεπώς καθαρές πωλήσεις € 702.423), ζηµιές προ φόρων € 35.145 και EBITDA (ζηµίες) € 23.765
από διακοπτόµενες δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται τις εµπορικές δραστηριότητες.

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα δραστηριότητας για τη περίοδο έως 30 Ιουνίου 2008 αναλύονται ως
εξής:
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1/1 - 30/06/2008
Καταναλωτικά
αγαθά

Ψηφιακές
εφαρµογές

Αιολική
ενέργεια

Εµπορία
γαλακτοκοµικών
προϊόντων και
συναφών ειδών

Παροχή
Οικονοµικών
Συµβουλών

Ανάπτυξη
ακινήτων

Σύνολο

Πωλήσεις
Σε τρίτους
Ενδοεταιρικές
Πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις

25.156.643
(1.826.368)

2.456.899

0

13.025

5.448.256

7.658.959

40.733.782

0

13.025

5.448.256

7.658.959

38.891.024

691.523
890.723

169.801
202.382

2.185.735
3.894.007

(16.390)

23.330.275

2.440.508

942.109
2.110.425

427.235
734.528

(1.842.758)

Αποτελέσµατα
Κέρδη προ φόρων
EBITDA

(767)
(932)

(44.167)
(43.119)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου
κατά την 30η Ιουνίου 2009 και 31η ∆εκεµβρίου 2008:

Καταναλωτικά
αγαθά

Ψηφιακές
εφαρµογές

Αιολική
ενέργεια

Εµπορία
γαλακτοκοµικών
προϊόντων και
συναφών ειδών

Παροχή
Οικονοµικών
Συµβουλών

Ανάπτυξη
ακινήτων

Απαλοιφές

Σύνολο

Ενεργητικό
30 Ιουνίου 2009
31 ∆εκεµβρίου 2008

73.536.696
76.461.419

8.658.161
7.839.118

48.384
49.559

3.371.073
2.987.538

8.331.501
6.682.940

3.568.740
2.950.190

(13.243.504)
(12.718.786)

84.271.053
84.251.979

- ∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς
Η έδρα του Οµίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές
δραστηριοποίησης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα, χώρες της Ευρωζώνης και τρίτες χώρες.
Οι πωλήσεις του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής:

Από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

Ελλάδα
Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άλλες χώρες
Σύνολο

33.240.985

1/1 - 30/06/2009
Από διακοπείσες
∆ραστηριότητες

Σύνολο

33.943.408

33.436.288

2.358.818

2.358.818

3.729.193

621.742

621.742

1.725.543

36.923.968

38.891.024

36.221.545

702.423

1/1 - 30/06/2008

702.423
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7. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις
7.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ (01.01.2004)
στη «δίκαιη» αξία τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 1. Ως «δίκαιη» αξία θεωρήθηκε η
εύλογη αξίας αυτών, κατά την 01.01.2004, η οποία προσδιορίστηκε σύµφωνα µε µελέτη
ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών. Η εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα θα επανεκτιµά την
παραπάνω κατηγορία παγίων της. Για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία προσδιορίστηκε η ωφέλιµη
ζωή τους και η υπολειµµατική αξία τους και σύµφωνα µε αυτά θα διενεργούνται οι λογιστικές
αποσβέσεις.
∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων
του ενεργητικού έναντι δανεισµού στην Μητρική εταιρεία. Επί των παγίων στοιχείων της θυγατρικής
εταιρείας ∆Ι-ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. υφίσταται υποθήκη και προσηµείωση ύψους € 600
χιλ. προς εξασφάλιση δανείων ύψους € 500 χιλ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Μηχ/κός
Έπιπλα και Λοιπός
Ακιν/σεις
εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
εξοπλισµός
υπό εκτέλεση
41.258
749.642
2.819.335
0
(28.763)
(135.049)
(679.945)
-

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας

Οικόπεδα
2.507.000
0

Κτίρια
5.660.330
(265.837)

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008

2.507.000

5.394.493

12.495

614.593

2.139.389

0

10.667.970

2.507.000
0

5.988.229
(458.516)

41.258
(30.989)

690.198
(149.419)

3.886.357
(1.449.320)

0
-

13.113.042
(2.088.245)

2.507.000

5.529.712

10.269

540.778

2.437.037

0

11.024.797

2.507.000
0

5.953.148
(554.011)

41.258
(32.192)

714.208
(182.121)

4.535.085
(1.840.372)

0
-

13.750.699
(2.608.696)

2.507.000

5.399.138

9.066

532.086

2.694.713

0

11.142.003

Οικόπεδα

Κτίρια

2.507.000

5.394.493

12.495

614.593

2.139.389

0

10.667.970

100.777
0
218.591
2.178
(186.024)
(303)
5.529.712

0
0
0
(2.226)
0
10.269

2.691
0
39.148
(5.743)
(100.262)
(9.649)
540.778

35.318
0
607.817
0
(339.973)
(5.515)
2.437.037

0
0
0
0
0
0
0

138.787
0
865.556
(3.566)
(628.484)
(15.467)
11.024.797

0
0
66.486
0
(93.550)
(103.510)
5.399.138

0
0
0
(1.203)
0
9.066

0
0
23.401
0
(32.093)
0
532.086

0
0
384.675
(14.149)
(216.362)
103.510
2.694.713

0
0
0
0
0
0
0

0
0
474.562
(14.149)
(343.207)
0
11.142.003

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2009

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008

Μηχ/κός
εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισµός

Ακιν/σεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο
11.777.564
(1.109.595)

Σύνολο

Προσθήκες νέων συµµετοχών σε θυγατρικές
Επανεκτίµηση ακινήτου
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Ενσώµατα πάγια διακοπτ. ∆ραστηριότητας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008

0
0
0
0
2.507.000

Προσθήκες νέων συµµετοχών σε θυγατρικές
Επανεκτίµηση ακινήτου
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2009

0
0
0
0
0
2.507.000
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Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2009

Μηχ/κός
Κτίρια
εξοπλισµός
5.368.089
(226.622)
2.507.000 5.141.467
0

Οικόπεδα
2.507.000

2.507.000

5.586.680
(403.728)
2.507.000 5.182.952
5.602.127
(496.261)
2.507.000 5.105.866

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2009

0

302.443
(11.760)
290.682

2.517.889
(599.379)
1.918.511

0

302.443
(23.171)
279.272

2.725.869
(721.896)
2.003.973

2.507.000

Οικόπεδα

Κτίρια

2.507.000 5.141.468
0

Μηχ/κός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα &
321.699

1.712.581

0

(5.743)
(25.274)
290.682

(216.118)
1.918.510

0

0
(11.410)
279.272

0

0

11.137.439
(1.241.328)
9.896.111

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο
0

9.682.748

0

640.639
(5.743)
(418.498)
9.899.145

0

223.427
0
(226.461)
9.896.111

207.980
(122.518)
2.003.973

Σύνολο
10.310.190
(627.442)
9.682.748
10.914.012
(1.014.867)
9.899.145

422.048

15.447

(92.533)
2.507.000 5.105.865

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισµός

0

218.591

(177.106)
2.507.000 5.182.953
0

Μεταφορικά
Έπιπλα και Λοιπός Ακινητοποιήσεις
µέσα
εξοπλισµός
υπό εκτέλεση
339.205
2.095.896
(17.505)
(383.315)
321.700
1.712.581
0

7.2 Επενδύσεις σε ακίνητα
Ο λογαριασµός Επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνει το συνολικό κόστος κτήσεως ενός οικοπέδου
711 τ.µ., στο Μαρούσι Αττικής το οποίο κατέχει η ενοποιούµενη εταιρεία ∆Ι-ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.. Στο ανωτέρω οικόπεδο πρόκειται να ανεγερθεί κτίριο µε σκοπό την ενοικίαση του.
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7.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ο ΟΜΙΛΟΣ
SOFTWARE ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ GOODWILL
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2009

1.155.792
(418.510)
737.282
3.879.702
(1.996.929)
1.882.773
3.919.892
(2.252.923)
1.666.969

256.031
(98.095)
157.937
256.871
(136.055)
120.816
256.871
(154.827)
102.044

2.223.931
(447.250)
1.776.682
2.990.331
(696.138)
2.294.194
3.529.824
(865.048)
2.664.776

2.591.591
2.591.591
3.366.339
3.366.339
3.366.339
0
3.366.339

SOFTWARE ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ GOODWILL
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008

Προσθήκες νέων συµµετοχών σε θυγατρικές
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές διακοπτόµενης δραστηριότητας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Προσθήκες νέων συµµετοχών σε θυγατρικές
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές διακοπτόµενης δραστηριότητας
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2009

Σύνολο
6.227.345
(963.854)
5.263.491
10.493.243
(2.829.121)
7.664.122
11.072.926
(3.272.799)
7.800.127

Σύνολο

737.281

157.936

1.776.682

791.806
843.534
(473.540)
(16.309)
1.882.772

840
(37.960)
120.816

2.230.548
3.022.354
766.400
1.610.774
(248.888)
(760.388)
- (1.455.800-) (1.472.110)
2.294.194 3.366.339 7.664.122

0
(18.773)
102.044

0
580.933
(1.250)
(443.677)
0
3.366.339 7.800.127

0

2.591.591 5.263.490

-

41.440
(1.250)
(255.994)
0
1.666.969

539.493
(168.911)
2.664.776
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SOFTWARE ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008

547.545
(214.975)
332.570

256.031
(98.095)
157.937

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008

890.132
(272.919)
617.213

256.871
(136.055)
120.816

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2009

890.132
(317.060)
573.072

256.871
(154.827)
102.044

SOFTWARE ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2009

332.570

157.936

342.587

840

(57.945)
617.213

(37.960)
120.816

0

0

(44.141)
573.072

(18.773)
102.044

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

GOODWIL
249.390
0

249.390
249.390

0

249.390
249.390

0

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

249.390

GOODWIL
0

0

0

Σύνολο
1.052.966
(313.069)
739.897
1.396.393
(408.974)
987.419
1.396.393
(471.887)
924.506

Σύνολο

249.390

739.897

249.390

343.427
(95.905)
987.419

249.390

0
(62.913)
924.506

Η υπεραξία (Goodwill) στον Οµιλο και την Εταιρεία προκύπτει ως εξής:
ΑΝΑΛΥΣΗ GOODWILL ΤΗΝ 30.06.2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΑ

ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ - UNKID AE
ATCOM ΑΕ
ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ
∆Ι.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
SHENZHEN TOP LEAD LIMITED
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ & ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ DIONIC PARTICIPATION LTD

ΑΞΙΑ GOΟDWILL
ΟΜΙΛΟΣ
249.390
281.634
270.000
2.042.992
187.557
334.767
3.366.339

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
249.390

249.390

Στο κονδύλι του Ισολογισµού του Οµίλου «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα για
πώληση» περιλαµβάνεται υπεραξία € 1.455.800 που αφορά την εταιρεία MEDIA VIS Α.Ε., η οποία
στις παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνεται στις διακοπτόµενες
δραστηριότητες.
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7.4 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Μητρική εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές έως την 31.12.2006, η
εταιρεία ATCOM A.E ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές έως την 31.12.2006, η εταιρεία
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2005, η εταιρεία
MEDIA VIS AE έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2007, η εταιρεία ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε. δεν
έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της (χρήση 2007), η εταιρεία ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. δεν έχει
ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006,2007 και 2008, η εταιρεία ∆Ι-ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί για την χρήση 2007 και 2008, οι εταιρείες DIONIC
PARTICIPATION LTD και DIONIC TRADING LTD δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση
τους (χρήση 2006), οι εταιρείες DIONIC BULGARIA LLC, SHENZHEN TOP LEAD LIMITED και
MARM LIGHTING LTD δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση τους (χρήση 2007), η
εταιρεία ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LIMITED δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την
ίδρυση της (χρήση 2008), η εταιρεία ANDROS VILLAGE Μ.ΦΙΛΗΣ ΕΕ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά
από την ίδρυση της (χρήση 2006), η εταιρεία LEADERSHIP ΑΤΕΠΥ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά
από την ίδρυση της (χρήση 2005), η εταιρεία IRA MEDIA Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την
ίδρυση της (χρήση 2008), η εταιρεία PLAN Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις
2005,2006,2007 και 2008 και οι εταιρείες ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ, ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε., Κ/Ξ REAL
CONSULTING και ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε. δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις πρώτες υπερδωδεκάµενες
χρήσεις τους (2007 – 2008).

7.5 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (30.06.2009) και
στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης (30.06.2008), στον Όµιλο και στην
Εταιρεία ήταν:

30.06.2009

30.06.2008

ΟΜΙΛΟΣ

548

524

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

293

286

Στον Όµιλο περιλαµβάνεται και το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας MEDIA VIS Α.Ε.,
6 άτοµα, η οποία στις παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνεται στις
διακοπτόµενες δραστηριότητες.
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7.6 ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 31η ∆εκεµβρίου 2008 αποφάσισε
την µεταβίβαση του συνόλου της συµµετοχής στην εταιρεία MEDIA VIS Α.Ε., ήτοι το 70% του
µετοχικού της κεφαλαίου. Για τον σκοπό αυτό κατάρτισε σχέδιο πώλησης και εξουσιοδότησε τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κο. Θωµά Ρούµπα όπως προβεί άµεσα σε διαπραγµατεύσεις µε
ενδιαφερόµενους.
Στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, εκτός των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων, εµφανίζονται
και κονδύλια που αφορούν διακοπτόµενες δραστηριότητες, που καλύπτονται από το ∆ΠΧΑ 5.
Ορισµένες γενικές πληροφορίες εµφανίζονται στην συνέχεια

Περιγραφή
Θυγατρική
MEDIA VIS ΑΕ

Τι αφορά

Αφορούν

∆ιακοπτόµενη
Ενοποιούµενες
δραστηριότητα

Λόγος διάθεσης

Πως
προβλέπεται
να διατεθεί

Χρονοδιάγραµµα
∆ιάθεσης

Τοµέας που
ανήκει

Αρνητική
αποτελεσµατικότητα

Με πώληση

Μέχρι 31.12.2009

Εµπορία
καταναλωτικών
προιόντων

Τα αποτελέσµατα της διακοπτόµενης δραστηριότητας για την περίοδο 01.01.2009 – 30.06.2009
παρουσιάζονται σε διακεκριµένες στήλες στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Οµίλου υπό τον
τίτλο «∆ΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» και τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της
θυγατρικής εταιρείας MEDIA VIS Α.Ε. την 30η Ιουνίου 2009, παρουσιάζονται διακριτά στην
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ως στοιχεία διακοπτόµενων δραστηριοτήτων. Οι βασικές
κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της MEDIA VIS Α.Ε. κατά την 30η
Ιουνίου 2009 είχαν ως εξής :
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30/6/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατα και ασώµατα περιουσιακά στοιχεία

44.980

Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

7.615
52.595

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

293.876
359.050
214.082
199.148
1.066.155
1.118.750

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.951
10.000
12.951
1.180.172
16.214
8.473
1.204.859
1.217.810

Οι καθαρές ταµιακές ροές που πραγµατοποιήθηκαν από την θυγατρική εταιρεία MEDIA VIS Α.Ε.
για την περίοδο 01.01.2009 – 30.06.2009 έχουν εξής :
01/01/2009 30/06/2009
Καθαρές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες

85.833

Καθαρές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες

-10.928

Καθαρές εκροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση χρηµατικών διαθεσίµων

0
74.905
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7.7 Επενδύσεις σε Θυγατρικές

Αρχή περιόδου
Προσθήκες
Πωλήσεις / Μειώσεις
Υπόλοιπο λήξεως

30/6/2009
9.135.938
897.132

31/12/2008
5.089.796
4.046.142

10.033.070

9.135.938

Οι προσθήκες στην περίοδο 01.01 – 30.06.2009 αφορούν:
α) την συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ATCOM Α.Ε. µε την οποία
αυξήθηκε το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρείας από 65% σε 71,29% λόγω παραίτησης άσκησης
δικαιωµάτων µέρους των εκτός Οµίλου µετόχων και
β) την συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 60%. Μετά την παραπάνω
αύξηση, η συµµετοχή της εταιρείας παρέµεινε σταθερή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 30.06.2009

ATCOM AE
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ
MEDIA VIS AE
ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.
DIONIC PARTICIPATION LTD
DIONIC TRADING LTD
DIONIC BULGARIA LLC
SHENZHEN TOP LEAD LIMITED
∆Ι.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LIMITED

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΑΠΑΛΟΙΦΩΝ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ΣΥΝΟΛΟ

0

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

% ΣΥΜ/ΧΗΣ
71,29%
33%
70%
50%
58,60%
60%
21,85%
100%
100%
95%
70%
40,89%
71,29%

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2.612.835
791.500
1.491.809
300.000
35.160
1.014.000
2.432.142
1.355.624
0
0
0
0
0

% ΣΥΜ/ΧΗΣ
71,29%
33%
70%
50%
58,60%
60%
21,85%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

10.033.070

Η θυγατρική εταιρεία MEDIA VIS Α.Ε. στις παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις και σε
αντίθεση µε την προηγούµενη περίοδο, έχει περιληφθεί στις διακοπτόµενες δραστηριότητες του
Οµίλου.
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7.8 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις

Υπόλοιπο ανοίγµατος
Αποκτήσεις Συγγενών
Προσθήκες από απόκτηση νέων θυγατρικών
Μεταφορά σε θυγατρικές
Μεταφορά σε διαθέσιµα προς πώληση
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
31/12/2008
1.608.000
582.334
878.000
662.000
-314.070
-

Μείον : αποµειώσεις

-200.264

1.608.000

Υπόλοιπο κλεισίµατος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009
31/12/2008
303.000
193.214
288.000
-

1.608.000

-

-178.214

303.000

303.000

Οι επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις στην Εταιρεία περιλαµβάνουν τη συµµετοχή της στις
εταιρείες ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε. και IRA MEDIA AE. Στον Οµιλο περιλαµβάνονται επιπλέον η συµµετοχή της
θυγατρικής εταιρείας ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ στην εταιρεία ANDROS VILLAGE Μ.ΦΙΛΗΣ ΕΕ και στην
εταιρεία ΛΙΝΤΕΡΣΙΠ ΑΤΕΠΥ, η συµµετοχή της θυγατρικής εταιρείας ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. στις εταιρείες
PLAN AE και ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε. και η συµµετοχή της θυγατρικής εταιρείας DIONIC PARTICIPATION
LTD στην εταιρεία MARM LIGHTING LTD.

7.9 ∆ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

Υπόλοιπο ανοίγµατος
Προσθήκες
Προσθήκες από απόκτηση Θυγατρικών
Προσθήκες από συγγενείς
Πωλήσεις / Μειώσεις
Αύξηση/(µείωση) στα Ι.Κ. από προσ/γες
στην εύλογη αξία
Υπόλοιπο κλεισίµατος

30/6/2009
313.491
313.491

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2008
839.627
43.747
23.066
200.264
(615.000)
(178.214)
313.491

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009
31/12/2008
180.750
752.003
43.747
178.214
(615.000)
180.750

(178.214)
180.750

Τα διαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω:

Μη εισηγµένες µετοχές εσωτερικού

30/6/2009

31/12/2008

30/6/2009

31/12/2008

313.491
313.491

313.491
313.491

180.750
180.750

180.750
180.750

Στην Μητρική εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. περιλαµβάνονται οι συµµετοχές στις εταιρείες ΑΦΟΙ
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., ΡΑ∆ΙΟ ΚΟΡΑΣΙ∆Η Α.Ε. και ELEPHANT A.E..
Επίσης, στα « ∆ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» στον Οµιλο, περιλαµβάνονται
οι συµµετοχές της θυγατρικής εταιρείας ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. στις εταιρείες ΠΑΡΚΟ ΙΣΙΟ∆ΟΣ Α.Ε.,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

MANAGMENT,

∆ΥΚΤΙΟ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, E-VALLEY ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. και ΟΣΤΡΑΚΙΝΑ Α.Ε.Τ.Ε.
και η συµµετοχή της θυγατρικής εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε. στην εταιρεία
CENTER OF ACTION & DEV. Α.Ε.

7.10 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

Υπόλοιπο ανοίγµατος
Προσθήκες
Πωλήσεις
Κέρδη/(ζηµιές) από αποτίµηση εύλογης αξίας
Υπόλοιπο κλεισίµατος

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
31/12/2008
316.750
0
166.386
262.500
(91.386)
211.750
54.250
603.500
316.750

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009
31/12/2008
0
0
0
0

Τα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στις
οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ και
αφορούν τα κατωτέρω:

Μετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ΧΑΑ
Μετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήρια εξωτερικού

30/6/2009

31/12/2008

30/6/2009

31/12/2008

603.500
603.500

316.750
316.750

0

0

Οι ανωτέρω µετοχές αφορούν την εταιρεία ARGO REAL ESTATE. Η ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ εξαγόρασε 500.000 µετοχές εντός της περιόδου 01.01.2009 έως 30.06.2009,
ενώ ο συνολικός αριθµός των µετοχών που κατείχε κατά την 30.06.2009 ανερχόταν σε 850.000.
Από την αποτίµηση των εν λόγω µετοχών στην εύλογη αξία τους κατά την 30.06.2009 προέκυψε
κέρδος ποσού € 211.750.

7.11 Αναβαλλόµενος φόρος
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές
προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
Απαίτηση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις - Άυλα στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αποθέµατα
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία
Αποθεµατικά
Αποφορολόγηση αποθεµατικών
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζοµένους
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Συµψηφισµός

31/12/2008

Υποχρέωση

Απαίτηση

Υποχρέωση

89.882
0

1.422.564
0

109.067
0

1.337.320
0

24.000
6.578

0
0

20.000
2.017

0
0

0

8.527

0

5.587

74.375

1.815

67.775

0

0
0

127.442
0

0
0

19.512
6.326

194.835

1.560.349

198.860

1.368.746

Σύνολο

1.365.514

1.169.887

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009
Απαίτηση

Υποχρέωση

Απαίτηση

Υποχρέωση

62.530
0

1.018.199
0

73.695
0

1.005.515
0

24.000
0

0
0

20.000
0

0
0

0

5.107

0

5.107

43.585

0

37.585

0

0
0

3.918
0

0
0

3.918
0

130.115

1.027.224

131.280

1.014.540

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις - Άυλα στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αποθέµατα
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία
Αποθεµατικά
Αποφορολόγηση αποθεµατικών
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζοµένους
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Συµψηφισµός

31/12/2008

Σύνολο

897.108

883.260

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται ο Όµιλος είναι για το 2009 ίσος µε 25%
µειωµένος σταδιακά κατά µια ποσοστιαία µονάδα κάθε έτος από το έτος 2010 µέχρι και το έτος
2014 που θα ανέρχεται σε 20% βάσει του Ν.3697/08.
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Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα
όταν υπάρχει, από πλευράς Εταιρείας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι
αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.

7.12 Αποθέµατα

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Εµπορεύµατα
Μείον πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009 31/12/2008
10.119.546
8.552.373
(270.000)
(250.000)

Σύνολο

9.849.546

8.302.373

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009 31/12/2008
9.154.242
7.731.561
(270.000)
(250.000)
8.884.242

7.481.561

Η διαφορά αποτίµησης στη καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία που εµφανίζεται στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου και της εταιρείας, σχηµατίζεται για απαξιωµένα και ελαττωµατικά προς
καταστροφή εµπορεύµατα. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των εµπορευµάτων των εταιρειών του
Οµίλου εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και η αρνητική διαφορά αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα.

7.13 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
31/12/2008
Πελάτες
Γραµµάτια Εισπρακτέα
Γραµµάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές Εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις

18.075.788
1.297.995
107.638
14.210.216
1.139.656
(1.456.020)
33.375.272

21.129.806
1.359.169
107.638
15.322.985
1.029.954
(1.426.020)
37.523.533

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009
31/12/2008
12.492.186
1.263.474
107.638
15.635.076
930.840
(944.955)
29.484.257

13.698.038
1.324.648
107.638
17.219.403
875.423
(914.955)
32.310.195

69

Η κίνηση του λογαριασµού «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
31/12/2008
1.426.020
1.164.196
0
185.045
30.000
446.869
1.456.020
1.426.020

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
∆ιαγραφή απαιτήσεων
Προβλέψεις νέων επισφαλειών
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009 31/12/2008
914.955
1.100.000
0
185.045
30.000
0
944.955
914.955

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καλύπτουν το σύνολο των εξατοµικευµένων απαιτήσεων
που βρίσκονται σε καθυστέρηση µεγαλύτερη του ενός έτους, έναντι των συµβατικών ηµεροµηνιών
λήξης και που σε κάθε περίπτωση δεν αναµένεται εύλογα η είσπραξη τους. Οι απαιτήσεις που
βρίσκονται σε καθυστέρηση µικρότερη του έτους, έναντι των συµβατικών ηµεροµηνιών λήξης και
για τις οποίες δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων δεν είναι σηµαντικές.
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες. Οµοίως η µέγιστη
έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη εγγυήσεις και πιστωτικές ενισχύσεις,
ταυτίζεται µε τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων.
Οι ασφαλισµένες απαιτήσεις της 30.06.2009, για τις οποίες θα υπάρξει πλήρης είσπραξη από την
ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, αντιστοιχούν στο 80% των
απαιτήσεων.
Ο λογαριασµός απαιτήσεις σε Οµιλο και Εταιρεία, διακανονίζεται σε 0 έως 120 ηµέρες.

7.14 Ίδια κεφάλαια

i)

Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο

Μετοχές που έχουν εκδοθεί και πλήρως καταβληθεί
Κοινές µετοχές

Ιδιες µετοχές
Κοινές µετοχές
Αριθµός
€
µετοχών

Αριθµός µετοχών

€

Υπέρ το
άρτιο

1η Ιανουαρίου 2008

28.929.986

8.678.996

11.055.800

19.734.796

0

0

31η ∆εκεµβρίου 2008

28.929.986

8.678.996

11.055.800

19.734.796

921.906

510.044

30η Ιουνίου 2009

28.929.986

8.678.996

11.055.800

19.734.796

2.391.337

1.326.589

Σύνολο
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Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 28.929.986 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε
δικαίωµα ψήφου διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α., ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. Το ύψος
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε 8.678.996 ευρώ. Το υπέρ το άρτιο µετοχικό
κεφάλαιο του Οµίλου ανέρχεται σε 11.055.800 ευρώ.
Η µετοχή της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Το υπέρ το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου προέκυψε από την έκδοση µετοχών έναντι
µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας.
Αγορά ιδίων µετοχών
Σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.06.2008 και της
συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας την 22.09.2008, κατά την περίοδο
01.01.2009 – 30.06.2009 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.469.431 ιδίων κοινών µετοχών
συνολικής αξίας € 816.545. Ο συνολικός αριθµός ιδίων µετοχών που είχαν στην κατοχή τους η
Εταιρεία και ο Οµιλος στις 30.06.2009 ανέρχεται σε 2.382.587 συνολικής αξίας € 1.322.914 και
2.391.337 συνολικής αξίας € 1.326.589 αντίστοιχα, ποσά που µείωσαν αντίστοιχα τα Ίδια Κεφάλαια
της Εταιρείας και του Οµίλου. Οι ανωτέρω ίδιες µετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,266% επί
του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η χρηµατιστηριακή τιµή των κοινών µετοχών της
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. την 30.06.2009 ήταν € 0,59.
ii) Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας
Η ανάλυση των αποθεµατικών εύλογης αξίας όσον αφορά τον Όµιλο έχει ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Επανεκτίµηση
Παγίων
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008
Αύξηση αποθεµατικού λόγω µέιωσης
αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων

2.496.177
165.563

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

2.661.740

Υπεραξία από επανεκτίµηση
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009

0
2.661.740

Το παραπάνω αποθεµατικό προέρχεται στο σύνολο του από την Μητρική εταιρεία του Οµίλου και η
αύξηση στην χρήση 2008 οφείλεται στην σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών από το
έτος 2010 βάσει του Ν.3697/08.
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iii) Λοιπά Αποθεµατικά
Τα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Τακτικό
αποθεµατικο
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου
2008

Λοιπά
αποθεµατικά

Σύνολο

374.184

704.805

1.078.989

Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου
2008
Μεταβολές κατά την διάρκεια της
περιόδου

47.940

288.644

336.584

422.124

993.448

1.415.573

38.544

(2.684)

35.860

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου
2009

460.668

990.764

1.451.432

7.15 ∆ανεισµός
Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009 31/12/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009 31/12/2008

Οµολογιακά δάνεια µετατρέψιµα σε µετοχές

13.046.414

13.046.414

13.046.414

13.046.414

Κοινά οµολογιακά δάνεια

12.084.492

8.951.152

12.084.492

8.951.152

572.929

608.262

8.991.908

8.394.957

6.667.318

6.237.811

34.695.742

31.000.785

31.798.224

28.235.377

Μακροπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια
Σύνολο δανείων

Το µέσο επιτόκιο δανεισµού της εταιρείας την 30.06.2009 ήταν 3,47%.
Ανάλυση Οµολογιακών δανείων
1.Οµολογιακό Μετατρέψιµο σε µετοχές ποσού 11.000.000 ευρώ
Η Μητρική εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε εξέδωσε Οµολογιακό µετατρέψιµο δάνειο σε µετοχές ποσού
11.000.000 ευρώ µε τους ακόλουθους όρους:
Είδος Οµολογιών : Ονοµαστικές µετατρέψιµες σε κοινές ονοµαστικές µετοχές του εκδότη.
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Αριθµός Οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές : 1.100.
Ονοµαστική αξία Οµολογιών : 10.000 Ευρώ
Τιµή διάθεσης Οµολογιών : 10.000 Ευρώ ανά Οµολογία
Προβλεπόµενα έσοδα έκδοσης : 11.000.000.Ευρώ
∆ιάρκεια : 4 έτη.
Επιτόκιο : Euribor 12 µηνών + 2%
Απόδοση στη λήξη: Συνάρτηση του Euribor 12 µηνών (βλ. Ενότητα 4.2
Εγκριθέντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου )
Τιµή αποπληρωµής των οµολογιών : Ονοµαστική τιµή + 4,277%
Τιµή µετατροπής : 0,91 Ευρώ
Λόγος Μετατροπής : 11.000 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ
η κάθε µία ανά 1 οµολογία µετατρέψιµη σε κοινές µετοχές.
Στις 06.09.2007 άρχισε η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. 6.402.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών
της, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.920.600 ευρώ, λόγω
µετατροπής 582 οµολογιών σε 6.402.000 µετοχές, από το υφιστάµενο Μετατρέψιµο Οµολογιακό
∆άνειο (Μ.Ο.∆.) της Εταιρείας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονοµαστικής αξίας 10.000 Ευρώ µε τιµή
µετατροπής 0,91 ευρώ ανα µετοχή σύµφωνα µε την από 23.02.2006 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της, την από 01.08.2006 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας, και την από
20.10.2006 απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από
το ∆.Σ. της Εταιρείας την 07.08.2007, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε
στο Μ.Α.Ε. µε την υπ'αριθµόν Κ2-12418/23-08-2007 αντίστοιχη απόφαση. Το ∆.Σ. του Χ.Α. κατά
την συνεδρίαση της 30.08.2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των ως άνω
6.402.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας.
Στις 24.10.2007 άρχισε η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. 352.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών
της, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 105.600 ευρώ, λόγω
µετατροπής 32 οµολογιών σε 352.000 µετοχές, από το υφιστάµενο Μετατρέψιµο Οµολογιακό
∆άνειο (Μ.Ο.∆.) της Εταιρείας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονοµαστικής αξίας 10.000 Ευρώ µε τιµή
µετατροπής 0,91 ευρώ ανα µετοχή σύµφωνα µε την από 23.02.2006 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της, την από 01.08.2006 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας, και την από
20.10.2006 απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από
το ∆.Σ. της Εταιρείας την 08.10.2007, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε
στο Μ.Α.Ε. µε την υπ'αριθµόν Κ2-14924/09-10-2007 αντίστοιχη απόφαση. Το ∆.Σ. του Χ.Α. κατά
την συνεδρίαση της 17.10.2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των ως άνω 352.000
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας.
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Στις 22.11.2007 άρχισε η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. 275.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών
της, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 82.500 ευρώ, λόγω
µετατροπής 25 οµολογιών σε 275.000 µετοχές, από το υφιστάµενο Μετατρέψιµο Οµολογιακό
∆άνειο (Μ.Ο.∆.) της Εταιρείας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονοµαστικής αξίας 10.000 Ευρώ µε τιµή
µετατροπής 0,91 ευρώ ανα µετοχή σύµφωνα µε την από 23.02.2006 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της, την από 01.08.2006 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας, και την από
20.10.2006 απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από
το ∆.Σ. της εταιρείας την 06.11.2007, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε
στο Μ.Α.Ε. µε την υπ' αριθµόν Κ2-16238/08-11-2007 αντίστοιχη απόφαση. Το ∆.Σ. του ΧΑ κατά την
συνεδρίαση της 15.11.2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των ως άνω 275.000
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας.
Στις 31.12.2007 άρχισε η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. 3.234.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών
της, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 970.200 ευρώ, λόγω
µετατροπής 294 οµολογιών σε 3.234.000 µετοχές, από το υφιστάµενο Μετατρέψιµο Οµολογιακό
∆άνειο (Μ.Ο.∆.) της Εταιρείας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονοµαστικής αξίας 10.000 Ευρώ µε τιµή
µετατροπής 0,91 ευρώ ανα µετοχή σύµφωνα µε την από 23.02.2006 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της, την από 01.08.2006 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας, και την από
20.10.2006 απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από
το ∆.Σ. της εταιρείας την 06.12.2007, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε
στο Μ.Α.Ε. µε την υπ'αριθµόν Κ2-17631/10-12-2007 αντίστοιχη απόφαση. Το ∆.Σ. του ΧΑ κατά την
συνεδρίαση της 21.12.2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των ως άνω 3.234.000
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας.
2. Κοινό οµολογιακό δάνειο ποσού 3.000.000
Στη σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 3 εκατ. Ευρώ άνευ εµπράγµατης εξασφάλισης
προχώρησε η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. µε την Τράπεζα Αττικής. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί σε
5 έτη.
3. Κοινό οµολογιακό δάνειο ποσού 5.000.000
Στη σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. Ευρώ άνευ εµπράγµατης εξασφάλισης
προχώρησε η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. µε την Τράπεζα EFG EUROBANK. Η διάρκεια του δανείου έχει
καθοριστεί σε 4 έτη.
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4. Κοινό οµολογιακό δάνειο ποσού 2.500.000
Στη σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 2,5 εκατ. Ευρώ άνευ εµπράγµατης εξασφάλισης
προχώρησε η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. µε την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Η διάρκεια του δανείου έχει
καθοριστεί σε 3 έτη.
5. Κοινό οµολογιακό δάνειο ποσού 1.000.000
Στη σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 1 εκατ. Ευρώ άνευ εµπράγµατης εξασφάλισης
προχώρησε η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. µε την EFG EUROBANK. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί
σε 4 έτη.

6. Οµολογιακό Μετατρέψιµο σε µετοχές ποσού 12.000.000 ευρώ
Η Μητρική εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε εξέδωσε Οµολογιακό µετατρέψιµο δάνειο σε µετοχές ποσού
12.000.000 ευρώ µε τους ακόλουθους βασικούς όρους:
Τύπος Οµολογιών: Ανώνυµες, έγχαρτες, µετατρέψιµες σε τίτλους.
Αριθµός Οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές: 1.200.
Ονοµαστική Αξία Οµολογιών: ευρώ 10.000.
Τιµή Εκδόσεως: Στην Ονοµαστική Αξία εκάστης Οµολογίας.
∆ιάρκεια: 4 έτη.
Επιτόκιο: Επιτόκιο EURIBOR έξι (6) µηνών πλέον περιθωρίου 1,50%.
Τιµή Αποπληρωµής: Η Ονοµαστική Αξία εκάστης Οµολογίας προσαυξηµένη κατά 4,45%.
Τιµή µετατροπής: ευρώ 1,00.
Λόγος µετατροπής: Κάθε µία (1) Οµολογία είναι µετατρέψιµη σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές
ονοµαστικές, µετά ψήφου, µετοχές του Εκδότη.
∆ιαχειριστής Πληρωµών: Alpha Bank A.E.

7. Κοινό οµολογιακό δάνειο ποσού 3.300.000
Στις 06.04.2009 η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε στην έκδοση και διάθεση µέσω ιδιωτικής
τοποθέτησης στην FBB - Πρώτη Επιχειρηµατική Τράπεζα Α.Ε., κοινού Οµολογιακού ∆ανείου
ετήσιας διάρκειας χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονοµαστικής αξίας τριών εκατοµµυρίων
τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (Euro 3.300.000).
Το σύνολο των χρηµάτων που αντλήθηκαν από τα παραπάνω κοινά οµολογιακά δάνεια
χρησιµοποιούνται για την αναδιάρθρωση του δανεισµού της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Β.Ε.Ε. και πιο
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συγκεκριµένα για την αποπληρωµή βραχυπρόθεσµων δανειακών της υποχρεώσεων και
εντάσσονται στο ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό της διοίκησης της εταιρείας, µε σκοπό την
αναχρηµατοδότηση βραχυπρόθεσµων δανείων µετατρέποντας τα σε µακροπρόθεσµα µε
ευνοϊκότερους όρους, καθώς και για την προώθηση των επενδυτικού σχεδιασµού του Οµίλου.

7.16 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Περιλαµβάνονται οι προβλέψεις των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας
όπως αυτές αναλύονται στην σηµείωση 7.4 Παρότι η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα, οι εταιρείες του Οµίλου χρησιµοποιώντας στατιστικά στοιχεία
από φορολογικούς ελέγχους παρελθόντων ελεγµένων φορολογικά χρήσεων, έχουν σχηµατίσει
πρόβλεψη για τις ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό
έλεγχo των ανέλεγκτων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 30.06.2009 ανέρχεται σε ποσό
ευρώ 470.000 συνολικά για τον Οµιλο και σε ευρώ 205.000 για την Μητρική Εταιρεία. Επίσης στον
Όµιλο περιλαµβάνεται κονδύλι € 133.666 που αφορά έσοδα επόµενων χρήσεων από
επιχορηγήσεις.

7.17 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου
και της Εταιρείας έχει ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009

31/12/2008

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009

31/12/2008

Προµηθευτές

7.223.242

7.841.277

5.416.147

6.752.427

Γραµµάτια Πληρωτέα
Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών

0
6.573.009
2.768.417

0
9.855.797
2.972.569

0
5.693.011
612.838

0
9.039.494
2.192.735

16.564.668

20.669.642

11.721.996

17.984.657

Σύνολο

Οι εµπορικές υποχρεώσεις διακανονίζονται σε ‘Οµιλο και Εταιρεία εντός διαστήµατος 90 ηµερών.
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7.18 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
31/12/2008
Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο
Υποχρεώσεις από Φόρους
Σύνολο

538.492
1.004.797
1.543.289

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009
31/12/2008

1.013.892
1.171.538
2.185.430

170.024
653.177
823.201

171.798
549.741
721.538

7.19 Φόρος εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος µε βάσει τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, ο οποίος ανέρχεται σε 25%,
κατά την 30η Ιουνίου 2009 και 2008 αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ
01/01 30/6/2008

01/01 - 30/6/2009
Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

Φόρος χρήσης
Προβλέψεις & διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουµένων χρήσεων
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος
φόροι
Αναβαλλόµενος φόρος
Σύνολο

∆ιακοπείσες
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

Σύνολο

01/04 30/6/2008

01/04 - 30/6/2009
∆ιακοπείσες
δραστηριότητες

Σύνολο

(262.334)

0

(262.334)

(376.568)

(184.760)

0

(184.760)

(189.797)

(70.000)

0

(70.000)

(42.497)

(60.000)

0

(60.000)

(32.497)

(15.346)

0

(15.346)

(12.884)

(12.884)

0

(12.884)

(12.884)

(190.812)
(538.492)

(2.993)
(2.993)

(193.805)
(541.485)

(90.696)
(522.645)

(124.183)
(381.827)

(2.980)
(2.980)

(127.162)
(384.806)

(49.944)
(285.121)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01 30/6/2009

Φόρος χρήσης
Προβλέψεις & διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουµένων χρήσεων
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος
φόροι
Αναβαλλόµενος φόρος
Σύνολο

01/01 30/6/2008

01/04 30/6/2009

01/04 30/6/2008

(105.829)

(75.452)

(81.415)

(23.166)

(35.000)

0

(35.000)

0

(15.346)

(12.884)

(12.884)

(12.884)

(13.849)
(170.024)

(18.874)
(107.209)

(851)
(130.150)

(2.792)
(38.841)

7.20 Κέρδη ανά µετοχή
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών,
αφαιρουµένου του σταθµισµένου µέσου όρου των ιδίων µετοχών.
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ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 30/06/2009
Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες

1/1 - 30/06/2008
Σύνολο

Από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)

734.886
27.037.397
0,0272

(26.697)
27.037.397
(0,0010)

708.189
27.037.397
0,0262

1.100.626
28.929.986
0,0380

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Αµβλυµένα κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)

946.652
40.874.397
0,0232

(26.697)
40.874.397
(0,0007)

919.955
40.874.397
0,0225

1.100.626
31.030.722
0,0355

ΟΜΙΛΟΣ
1/4 - 30/06/2009
Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες

1/4 - 30/06/2008
Σύνολο

Από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)

326.239
27.037.397
0,0121

(22.006)
27.037.397
(0,0008)

304.233
27.037.397
0,0113

492.208
28.929.986
0,0170

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Αµβλυµένα κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)

535.175
40.874.397
0,0131

(22.006)
40.874.397
(0,0005)

513.169
40.874.397
0,0126

492.208
31.030.722
0,0159

1/1 - 30/06/2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 30/06/2008
1/4 - 30/06/2009

1/4 - 30/06/2008

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)

306.561
27.037.397
0,0113

850.225
28.929.986
0,0294

168.359
27.037.397
0,0062

645.122
28.929.986
0,0223

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Αµβλυµένα κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)

518.326
40.874.397
0,0127

850.225
31.030.722
0,0274

377.295
40.874.397
0,0092

645.122
31.030.722
0,0208

7.21 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των συνδεδεµένων µε τον
Όµιλο µερών. Οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών που περιλαµβάνονται ολικά στις ενοποιηµένες
Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου απαλείφονται.
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∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/06/2009
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

30/6/2009
ΝΤΙΟΝΙΚ
ATCOM
ΝΤΙΟΝΙΚ BULGARIA LLC
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ
DIONIC PARTICIPATION LTD
DIONIC TRADING LTD
SHENZHEN TOP LEAD LTD
ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ

ATCOM

ATCOM
INTERNET LTD

1.319.629
0
19.070
0

3.501

315.583
9.244
343.898

1.323.130

DIONIC TRADING
LTD

MEDIA VIS
A.E

1.502.080

1.119.282

1.502.080

1.119.282

73.774

73.774

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΑΕ

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΒULGARIA LLC

SHENZHEN TOP
LEAD LTD

ΕΝΑΛΕΝ

NTIANA
AKKE

Κ/Ξ REAL
CONSULTING

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ

13.840
408

799

6.615

432.317

2.184

311

2.637

723
11.436

1.785

14.249

799

6.615

432.317

2.184

311

2.637

12.158

1.785

Κ/Ξ REAL
CONSULTING AE

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ

0

3.000
0

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε

ΣΥΝΟΛΑ
4.402.201
85.618
19.070
3.501
0
315.583
9.244
4.835.219

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟ∆Α - ΕΞΟ∆Α - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 30/06/2009
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

30/6/2009
ΝΤΙΟΝΙΚ
ATCOM
ΝΤΙΟΝΙΚ BULGARIA LLC
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ
DIONIC TRADING LTD
MEDIA VIS A.E
SHENZHEN TOP LEAD LTD
ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ

ATCOM

ATCOM
INTERNET LTD

124.990
9.340
19.070
8.190
427.583
198.820
41.894
704.898

DIONIC TRADING
LTD

MEDIA VIS
A.E

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε

375.383

459.405
0

15.186
513

2.942

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΑΕ

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΒULGARIA LLC

SHENZHEN TOP
LEAD LTD

ΕΝΑΛΕΝ

NTIANA
AKKE

900

13.509

322.680

0

600

3.172

0

0
127.932

0

375.383

459.405

ATCOM

ΑΦΟΙ
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥ
ΛΟΙ ΑΕ

DIONIC TRADING
LTD

MEDIA VIS
A.E

2.202.286

99.100

1.031.669

1.164.489

15.699

900

13.509

322.680

0

600

3.172

0

3.000

ΕΝΑΛΕΝ

NTIANA
AKKE

Κ/Ξ REAL
CONSULTING

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΝΟΛΑ
1.318.825
9.853
19.070
11.132
427.583
198.820
41.894
2.027.177

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/06/2008
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

30/6/2008
Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΝΤΙΟΝΙΚ
ATCOM
DIONIC TRADING LTD
SHENZHEN TOP LEAD LTD
MEDIA VIS A.E
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ

41.388
198.010
2.184
53.436
11.305
306.323

36.196
2.238.481

99.100

1.031.669

1.164.489

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΑΕ

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ LLC

SHENZHEN TOP
LEAD LTD

18.506
227

39

5.743
0

45.090

9.420

18.733

39

5.743

45.090

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε

0

0
170.681

9.420

0

0

170.681

0

Κ/Ξ REAL
CONSULTING AE

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ

8.948

7.034
0

8.948

7.034

ΣΥΝΟΛΑ
4.576.341
212.296
198.010
2.184
53.436
47.501
5.089.767

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟ∆Α - ΕΞΟ∆Α - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 30/06/2008
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

30/6/2008

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΝΤΙΟΝΙΚ
ATCOM
DIONIC TRADING LTD
NTIANA AKKE
MEDIA VIS A.E
SHENZHEN TOP LEAD LTD
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ

ATCOM
176.372

7.310
596.211

ΑΦΟΙ
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥ
DIONIC
ΛΟΙ ΑΕ
PARTICIPATION LTD
0
0

770.639

MEDIA VIS
A.E

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε

111.008
0

17.445
132

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΑΕ

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ LLC

SHENZHEN TOP
LEAD LTD

ΕΝΑΛΕΝ

NTIANA
AKKE

900

14.928
0

14.461

1.832

600

4.565

13.025
75.393
39.703
9.500
728.117

176.372

0

770.639

111.008

17.577

900

27.953

14.461

1.832

600

4.565

ΣΥΝΟΛΑ
1.119.784
16.390
596.211
13.025
75.393
39.703
9.500
1.870.006

Οι παραπάνω συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ των εταιρειών που ενοποιούνται, έχουν απαλειφθεί
από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
133.697
109.697
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
1.083
675
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
11.227
11.227

7.22 Μερίσµατα
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.06.2009 εγκρίθηκε µέρισµα της χρήσης 2008
ευρώ 265.473,99. Το µέρισµα ανά µετοχή, εξαιρουµένων των ιδίων µετοχών που κατείχε η Μητρική
εταιρεία την 29.06.2009 ανέρχεται σε € 0,010 ανά µετοχή. Από το ποσό του µερίσµατος
παρακρατήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3697/2008, φόρος υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου
µε συντελεστή 10% και συνεπώς το καθαρό µέρισµα που διανεµήθηκε στους µετόχους της
Εταιρείας ανήλθε συνολικά σε 238.926,59 (€ 0,009 ανά µετοχή). Η αποκοπή του σχετικού
δικαιώµατος έγινε την 11.08.2009. ∆ικαιούχοι µερίσµατος για την χρήση 2008, µε βάσει τον νέο
κανόνα “record date” ήταν οι µέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραµµένοι στα αρχεία του
Συστήµατος Άυλων Τίτλων, την 13.08.2009 και η καταβολή του µερίσµατος στους µετόχους της
Εταιρείας πραγµατοποιήθηκε την 19.08.2009 µέσω της Τράπεζας Eurobank.
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7.23 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Η Εταιρεία κατά την 30.06.2009 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων συνολικού ποσού
2.207.257 ευρώ. ∆εν αναµένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις από τις ανωτέρω δοθείσες εγγυητικές
επιστολές.

7.24 Λοιπές πληροφορίες
Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2009 –
30.06.2009 µε ηµερολογιακή σειρά, σ’επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

Στις 27.01.2009 η Atcom Internet and Multimedia A.E., θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Dionic (XA:
Dion) ολοκλήρωσε τη διαδικασία πιστοποίησής της ως συνεργάτης της Microsoft, πιστοποιούµενη
πλέον ως Microsoft Gold Certified Partner.
Σηµαντικό παράγοντα στην διαδικασία πιστοποίησης της Atcom αποτέλεσε και η πιστοποίηση του
προϊόντος της Netvolution' WCM (Web Content Management). Το Netvolution' δοκιµάστηκε στα
πλαίσια του προγράµµατος "Platform Test for ISV Solutions" όπου και βρέθηκε να πληρεί όλα τα
κριτήρια τα οποία το καθιστούν πλέον πιστοποιηµένο από τη Microsoft (Microsoft Certified). Οι
πιστοποιήσεις αυτές, έρχονται να ενισχύσουν αλλά και να επιβεβαιώσουν το υψηλό επίπεδο της
τεχνογνωσίας της εταιρείας και την τεχνολογική υπεροχή των προϊόντων που έχει αναπτύξει.
Στις 04.02.2009 η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ενηµέρωσε το επενδυτικό κοινό για την διάρρηξη και την
κλοπή εµπορευµάτων της εταιρείας στις αποθήκες αυτής στον Αυλώνα Αττικής. Η αξια των
κλαπέντων εµπορευµάτων µετα την απογραφή ανέρχεται στο ποσό των 740.618,65 ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι τα εµπορεύµατα είναι ασφαλισµένα για τον κίνδυνο κλοπής στο σύνολο τους εκτός
του ποσοστού απαλλαγής που προβλέπεται στους ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
Στις 07.04.2009 η ΝΤΙΟΝΙΚ A.E.B.E. προχώρησε στην έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ύψους
3.300.000 Ευρώ µε την FBB - Πρώτη Επιχειρηµατική Τράπεζα Α.Ε. Η διάρκεια του δανείου έχει
καθοριστεί στον ένα χρόνο µε δυνατότητα παρατάσεως της και ανακυκλώσεως του συνόλου των
οµολογιών που εκδίδονται από την εταιρεία κατά την Ηµεροµηνία Έκδοσης του ∆ανείου για ένα
έτος µετά την ηµεροµηνία της ετήσιας επετείου της έκδοση του. Η Εταιρεία προχώρησε στην
έκδοση του δανείου ύστερα από την από 31.03.2009 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
σε συνέχεια των αποφάσεων της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.07.2006.
Συγκεκριµένα στις 06.04.2009 η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε στην έκδοση και διάθεση µέσω
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ιδιωτικής τοποθέτησης στην FBB - Πρώτη Επιχειρηµατική Τράπεζα Α.Ε., κοινού Οµολογιακού
∆ανείου ετήσιας διάρκειας χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονοµαστικής αξίας τριών εκατοµµυρίων
τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (Euro 3.300.000).
Η έκδοση του οµολογιακού αυτού δανείου έχει ως σκοπό την αναχρηµατοδότηση υποχρεώσεων
της Εταιρείας από τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις και την αντικατάσταση άλλων βραχυπροθέσµων
χρηµατοοικονοµικών µέσων.
Στις 12.05.2009 ο Όµιλος εταιρειών DIONIC και συγκεκριµένα το Business Unit Toys and Stationery
ακολουθώντας την φιλοσοφία της Εταιρείας για τον εµπλουτισµό της γκάµας µε αξιόπιστα,
πρωτοποριακά και καταξιωµένα προϊόντα, προχώρησε στην συνεργασία µε την κορυφαία εταιρεία
στον κόσµο Crayola στην κατηγορία των προϊόντων που εκπαιδεύουν και διασκεδάζουν τα παιδιά
(art and crafts) για την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της στην Ελληνική αγορά.
Στις 25.06.2009 η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της ολοσχερούς
κάλυψης και καταβολής ποσού εξ ευρώ 997.620 της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής της εταιρείας ΑTCOM AE και της συµµετοχής της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. στην ως άνω
αύξηση, το ποσοστό συµµετοχής της επί του µετοχικού κεφαλαίου στην ως άνω θυγατρική εταιρεία
αυξήθηκε από ποσοστό 65,00% σε ποσοστό 71,29%επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου
της.
Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. για την κάλυψη της ως άνω αύξησης κατέβαλλε
συνολικά ποσό των 837.132 ευρώ το οποίο αντλήθηκε απο τα κεφάλαια του µετατρέψιµου µη
διαπραγµατεύσιµου οµολογιακού δανείου της Εταιρείας.
Η θυγατρική εταιρεία ATCOM A.E θα χρησιµοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια για την υλοποίηση
των επιχειρηµατικών στόχων της εταιρίας µεταξύ των οποίων η περαιτέρω εξέλιξη των προιόντων
της εταιρίας καθώς η ανάπτυξη της στις αγορές εξωτερικού.

7.25 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού
Στις 14.07.2009 η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε., κατ’εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 4.1.3.4., 5.2.
και 5.5. του Κανονισµού του Χ.Α. ανακοίνωσε ότι σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της 29.06.2009 το συνολικό µέρισµα προς διανοµή για τη χρήση 2008
ανέρχεται κατόπιν στρογγυλοποιήσεως σε 265.473,99 ευρώ που αναλογεί σε µέρισµα 0,010 ευρώ
ανά µετοχή. Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
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3697/2008, το µέρισµα αυτό, πέραν της φορολόγησής του στην πηγή, υπόκειται και σε
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 10% σε βάρος των µετόχων, έτσι ώστε το συνολικό
καταβαλλόµενο ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή θα ανέλθει σε 0,009 ευρώ. Σύµφωνα µε τον
ισχύοντα κανόνα "record date", δικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι επενδυτές που θα είναι
εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 13.08.2009. Από την 11.08.2009 που ορίζεται ως
ηµεροµηνία αποκοπής, οι µετοχές της Εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα
απόληψης µερίσµατος επί των κερδών της χρήσης 2008. Έναρξη πληρωµής του µερίσµατος
ορίσθηκε η Τετάρτη 19 Αυγούστου 2009 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias.
Στις 03.08.2009 η Atcom Internet & Multimedia A.E. ( www.atcom.gr ), θυγατρική του Οµίλου
εταιρειών Dionic (ΧΑ: Dion), ολοκλήρωσε πρόσφατα µε επιτυχία τρία νέα σηµαντικά έργα:
Τo global

corporate site

συµπεριλαµβάνει

και

της

global

πολυεθνικής

ηλεκτρονικό

πλέον

κατάστηµα

Ελληνικής
(e-shop),

εταιρείας
Την

Folli-Follie

που

ανακατασκευή

του

ειδησεογραφικού portal της γνωστής οικονοµικής εφηµερίδας "ΙΣΟΤΙΜΙΑ", για την εταιρεία Α∆ΕΛΕ
Α.Ε., και το web-site του διεθνούς on-line interactive adventure game "Darkfall", για την εταιρεία
Adventurine A.E. Και τα τρία έργα βασίστηκαν στην πλατφόρµα διαχείρισης περιεχοµένου
NetvolutionTM της ATCOM, η οποία παρείχε όλα τα εχέγγυα ευελιξίας και αξιοπιστίας. Οι κορυφαίες
τεχνικές προδιαγραφές του NetvolutionTM, σε συνδυασµό µε την εκτεταµένη τεχνογνωσία της
ATCOM στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων, συντέλεσαν στη βέλτιστη υλοποίησή τους.
Στις 06.08.2009 ο Όµιλος εταιρειών DIONIC και συγκεκριµένα το Business Unit Toys and Stationery
ακολουθώντας την φιλοσοφία της εταιρείας για τον εµπλουτισµό της γκάµας µε αξιόπιστα,
πρωτοποριακά προϊόντα προχώρησε σε συνεργασία µε άλλη µια από τις κορυφαίες εταιρείες του
χώρου την HOBBY Engine που εµπιστεύθηκε την Dionic για την διανοµή των προϊόντων της στην
Ελληνική αγορά.
Με αυτή την κίνηση εµπλουτίστηκε επιπλέον η ήδη πλούσια γκάµα της στα τηλεκατευθυνόµενα
(NIKKO, MAISTO) µε επιπλέον κωδικούς σε R.C helicopters, boats, constructions, military vehicles.
Ο Όµιλος Dionic εκµεταλλευόµενος επίσης την ειδίκευση και τεχνογνωσία που απέκτησε όλα αυτά
τα χρόνια διαθέτοντας τα κορυφαία τηλεκατευθυνόµενα (Radio Control toys) προχώρησε στην
δηµιουργία του δικού του O.E.M R.C toys (own brand) µε το όνοµα RCD που κατασκευάζονται σε
κορυφαία εργοστάσια µε υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
Με το όνοµα RCD διατίθενται στην Ελληνική αγορά όλη η γκάµα τηλεκατευθυνόµενων παιχνιδιών
όπως airplanes, helicopters, boats, off road and other vehicles.
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Η πολύ καλή πορεία των RCD by DIONIC στην Ελληνική αγορά µας επιτρέπει τον σχεδιασµό για
την συµµετοχή µας στην µεγαλύτερη έκθεση παιχνιδιών στην Ευρώπη (Nuremberg Toy Fair) µε
δικό µας περίπτερο για να ξεκινήσουµε τα λανσάρισµα των δικών µας προϊόντων µας και στην
Ευρωπαϊκή αγορά.
∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού τα οποία να έχουν
σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις.

Αχαρναί, 26 Αυγούστου 2009

Ο Πρόεδρος

Ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

Η Οικονοµική
∆ιευθύντρια

Ιωάννης
Νικόλαος
Μεσηµέρης

Θωµάς Ρούµπας

Γεωργία
Κωνσταντοπούλου

Α.∆.Τ. Ι 673188

Α.∆.Τ. ΑΒ 595985

Α.∆.Τ. Ξ 404648
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ÍÔÉÏÍÉÊ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÊÁÉ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ ÃÅÍÉÊÏÕ ×ÏÍÄÑÅÌÐÏÑÉÏÕ ÊÁÉ ÄÉÁÍÏÌÙÍ
ÁÑ.Ì.Á.Å. : 34192/06/Â/95/2 - ÁÑÉÓÔÏÔÅËÏÕÓ 95, Á×ÁÑÍÁÉ ÁÔÔÉÊÇÓ

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2009 Ýùò 30 Éïõíßïõ 2009
(Óýìöùíá ìå ôçí Áðüöáóç 4/507/28.04.2009 ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò)
Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò, ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, óôï÷åýïõí óå ìßá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò åôáéñåßáò ÍÔÉÏÍÉÊ ÁÅÂÅ êáé ôïõ ÏÌÉËÏÕ.
Óõíéóôïýìå åðïìÝíùò óôïí áíáãíþóôç, ðñéí ðñïâåß óå ïðïéáäÞðïôå åßäïõò åðåíäõôéêÞ åðéëïãÞ Þ Üëëç óõíáëëáãÞ ìå ôïí åêäüôç, íá áíáôñÝîåé óôç äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôïõ åêäüôç, üðïõ áíáñôþíôáé ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò
êáèþò êáé ç Ýêèåóç åðéóêüðçóçò ôïõ íüìéìïõ åëåãêôÞ üðïôå áõôÞ áðáéôåßôáé.
www.dionicgroup.com

Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ åôáéñåßáò:
Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí :

Íüìéìïò åëåãêôÞò: ÄáìçëÜêïò Âñáóßäáò (Á.Ì. ÓÏÅË 22791)
ÅëåãêôéêÞ åôáéñåßá: BDO ÐÑÏÔÕÐÏÓ ÅËËÇÍÉÊÇ ÅËÅÃÊÔÉÊÇ Á.Å. (Á.Ì. ÓÏÅË 111)
Ôýðïò Ýêèåóçò åðéóêüðçóçò : ÌÝ óýìöùíç ãíþìç

26 Aõãïýóôïõ 2009

1.1. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÈÅÓÇÓ (ÅíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá )
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá
Åðåíäýóåéò óå áêßíçôá
¢õëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá
ËïéðÜ ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá
ÁðïèÝìáôá
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò
ËïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá
Ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðñïïñéæüìåíá
ãéá ðþëçóç
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ
ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
Ìåôï÷éêü êåöÜëáéï
ºäéåò ìåôï÷Ýò
ËïéðÜ óôïé÷åßá éäßùí êåöáëáßùí
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí éäéïêôçôþí ìçôñéêÞò (á)
Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò (â)
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí (ã) = (á) + (â)
Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò
ÐñïâëÝøåéò / ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
Õðï÷ñåþóåéò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ìç êõêëïöïñïýíôá
ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðñïïñéæüìåíá ãéá ðþëçóç
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (ä)
ÓÕÍÏËÏ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÙÍ (ã) + (ä)

1.4. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (ÅíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá )

Ï ÏÌÉËÏÓ
30.06.2009 31.12.2008
11.142.003 11.024.797
1.295.189
1.288.951
7.800.127
7.664.122
1.993.874
1.989.850
9.849.546
8.302.373
33.375.272 37.523.533
12.496.943
7.068.333

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
30.06.2009 31.12.2008
9.896.111
9.899.145
0
0
924.506
987.419
10.558.899
9.661.977
8.884.242
7.481.561
29.484.257 32.310.195
5.867.537
4.519.459

2.574.550
2.723.590
6.318.099
9.390.023
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
86.845.603 86.975.570
=========== ===========

0
0
4.106.334
8.154.914
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
69.721.886 73.014.670
=========== ===========

8.678.996
8.678.996
-1.326.589
-510.044
17.384.418 16.933.250
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
24.736.825 25.102.202
5.153.058
4.360.696
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
29.889.883 29.462.897
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
25.703.835 22.605.828
2.324.734
2.058.867
8.991.908
8.394.957
19.836.716 24.302.612

8.678.996
8.678.996
-1.322.914
-506.369
16.164.350 16.123.263
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
23.520.432 24.295.890
0
0
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
23.520.432 24.295.890
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
25.130.906 21.997.566
1.274.184
1.195.335
6.667.318
6.237.811
13.129.046 19.288.068

98.528
−−−−−−−−−−−
56.955.721
−−−−−−−−−−−
86.845.603
===========

0
−−−−−−−−−−−
46.201.454
−−−−−−−−−−−
69.721.886
===========

150.408
−−−−−−−−−−−
57.512.672
−−−−−−−−−−−
86.975.570
===========

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ
Ï ÏÌÉËÏÓ
(ÌÝèïäïò ÓõìðëÞñùóçò ÊáôÜóôáóçò Ôáìéáêþí Ñïþí : ¸ììåóç ÌÝèïäïò)
01.01- 30.06.2009 01.01-30.06.2008
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÊÝñäç/(æçìßåò) ðñï öüñùí (óõíå÷éæüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò)
1.896.116
2.185.735
ÊÝñäç/(æçìßåò) ðñï öüñùí (äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò)
-35.145
0
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá :
ÁðïóâÝóåéò
786.884
704.025
ÐñïâëÝøåéò
-152.250
-10.500
ÓõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò
-114
15.095
ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá, Ýîïäá, êÝñäç êáé æçìéÝò) åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò
-68.507
-12.439
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá
1.068.712
1.055.098
ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ êßíçóçò
Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò :
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåìÜôùí
-1.567.174
-1.594.758
Ìåßùóç/ (áýîçóç) áðáéôÞóåùí
-2.501.863
-1.243.355
(Ìåßùóç)/ áýîçóç õðï÷ñåþóåùí (ðëçí äáíåéáêþí)
-3.372.358
371.256
Ìåßïí:
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâåâëçìÝíá
-1.068.712
-1.084.109
ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé
-118.396
-211.191
ËåéôïõñãéêÝò ñïÝò áðü äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò
120.978
0
Óýíoëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á)
-5.011.829
174.859
===========
===========
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Áðüêôçóç èõãáôñéêþí, óõããåíþí, êïéíïðñáîéþí êáé ëïéðþí åðåíäýóåùí
0
-2.973.631
ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí óôïé÷åßùí
-1.055.495
-609.623
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí óôïé÷åßùí
17.421
0
ÅéóðñÜîåéò áðü ðþëçóç èõãáôñéêþí, Óõããåíþí, Êïéí/îéþí ê.ë.ð
21.933
1.208
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò
38.314
29.012
Ìåñßóìáôá åéóðñá÷èÝíôá
0
0
ÅðåíäõôéêÝò ñïÝò áðü äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò
-10.928
0
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â)
-988.755
-3.553.033
===========
===========
×ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÅéóðñÜîåéò áðü áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ
125.152
0
ÅéóðñÜîåéò / ÅîïöëÞóåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá
3.694.957
12.073.397
ÅêñïÝò ãéá áãïñÜ éäßùí ìåôï÷þí
-816.545
0
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá
0
-963
×ñçìáôïäïôéêÝò ñïÝò áðü äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò
0
0
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã)
3.003.564
12.072.434
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ áýîçóç / (ìåßùóç) óôá ôáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã)
-2.997.019
8.694.260
===========
===========
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ðåñéüäïõ
9.390.023
2.475.581
ÐëÝïí: ôáìéáêÜ äéáèÝóéìá Ýíáñîçò ðåñéüäïõ, åôáéñéþí ðïõ äåí åíïðïéÞèçêáí
óôçí ðñïçãïýìåíç ðåñßïäï
0
1.678.402
(ÐëÝïí/Ìåßïí): ÌåôáâïëÞ ôáìéáêþí äéáèåóßìùí áðü äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò
-74.905
0
−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ðåñéüäïõ
6.318.099
12.848.243
===========
===========

0
−−−−−−−−−−
48.718.780
−−−−−−−−−−−
73.014.670
===========

1.3. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ (ÅíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá )
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí Ýíáñîçò ðåñéüäïõ
(1.1.2009 êáé 1.1.2008 áíôßóôïé÷á)
ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò
(óõíå÷éæüìåíåò êáé äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò)

Ï ÏÌÉËÏÓ
30.06.2009 30.06.2008

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
30.06.2009 30.06.2008

29.462.897 26.448.322

24.295.890 24.490.274

1.308.495 1.687.592
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
30.771.392 28.135.915
-265.474
-723.250
0
-639.200

306.561
850.225
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
24.602.451 25.340.499
-265.474
-723.250
0
0

ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá óôç Ìåéïøçößá
Áíáëïãßá ìåéïøçößáò óôçí áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý
êåöáëáßïõ èõãáôñéêÞò åôáéñåßáò
200.509
228.000
0
0
ÌåôáâïëÞ óôçí êáèáñÞ èÝóç áðü åíóùìÜôùóç íÝùí åôáéñåéþí 0 2.388.958
0
0
ÌåôáâïëÞ áðü áýîçóç ðïïóôïý èõãáôñéêÞò
0
22.511
0
0
Áðïèåìáôéêü áðü ìåôáôñÝøéìï ïìïëïãéáêü äÜíåéï
0
280.542
0
280.542
ÁãïñÝò / (ðùëÞóåéò) éäßùí ìåôï÷þí
-816.545
0
-816.545
0
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí ëÞîçò ðåñéüäïõ
(30.06.2009 êáé 30.06.2008 áíôßóôïé÷á)
29.889.883 29.693.475
23.520.432 24.897.791
============ =========== ============ ===========

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
01.01-30.06.2009 01.01-30.06.2008
476.585
0

957.434
0

289.375
80.000
1.709
-27.167
919.133

268.169
20.000
13.299
-593.461
939.003

-1.422.681
-141.764
-4.939.690

-1.305.589
1.208.427
-96.610

-919.133
-17.856
0
-5.701.489
===========

-952.223
-12.884
0
445.566
===========

-897.132
-223.427
0
0
27.167
0
0
-1.093.393
===========

-2.710.941
-282.766
0
0
13.220
550.000
0
-2.430.487
===========

0
3.562.847
-816.545
0
0
−−−−−−−−−−−
2.746.302
−−−−−−−−−−−
-4.048.579
===========
8.154.914

0
11.476.016
0
-963
0
−−−−−−−−−−−
11.475.053
−−−−−−−−−−−
9.490.132
===========
1.538.712

0
0
0
0
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
4.106.334
11.028.844
=========== ===========

1.2. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÓÕÍÏËÉÊÙÍ ÅÓÏÄÙÍ (Mç åíïðïéçìÝíá )
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ
01.01-30.06.2009 01.01-30.06.2008
Êýêëïò åñãáóéþí
21.558.588
21.880.326
ÌéêôÜ êÝñäç
4.039.346
4.474.073
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí
1.307.464
1.263.410
ÊÝñäç ðñï öüñùí
476.585
957.434
−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò (Á)
306.561
850.225
===========
===========
- ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò
306.561
850.225
- Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò
0
0
ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Â)
0
0
−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−
ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Á) + (Â)
306.561
850.225
===========
===========
- ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò
306.561
850.225
- Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò
0
0
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ-âáóéêÜ (óå €)
0,0113
0,0294
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ-áìâëõìÝíá (óå €)
0,0127
0,0274
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí êáé óõíïëéêþí áðïóâÝóåùí 1.596.839
1.531.579

01.04-30.06.2009 01.04-30.06.2008
10.059.790
11.464.101
2.186.602
2.692.071
843.610
696.699
298.509
683.963
−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−
168.359
645.122
===========
===========
168.359
645.122
0
0
0
0
−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−
168.359
645.122
===========
===========
168.359
645.122
0
0
0,0062
0,0223
0,0092
0,0208
989.864
832.487

1.2. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÓÕÍÏËÉÊÙÍ ÅÓÏÄÙÍ (ÅíïðïéçìÝíá)
Ï ÏÌÉËÏÓ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ
01.01- 30.06.2009
Óõíå÷éæüìåíåò
Äéáêïðåßóåò
Äñáóôçñéüôçôåò Äñáóôçñéüôçôåò
Êýêëïò åñãáóéþí
ÌéêôÜ êÝñäç
ÊÝñäç/(æçìéÝò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñï öüñùí
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò (Á)
- ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò
- Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò
ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Â)
ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Á) + (Â)
- ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò
- Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò
ÊÝñäç/(æçìßåò) ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ-âáóéêÜ (óå €)
ÊÝñäç/(æçìßåò) ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ-áìâëõìÝíá (óå €)
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí
áðïôåëåóìÜôùí êáé óõíïëéêþí áðïóâÝóåùí

Ï ÏÌÉËÏÓ

Óýíïëï

01.01- 30.06.2008
Óõíå÷éæüìåíåò
Äñáóôçñéüôçôåò

Óõíå÷éæüìåíåò
Äñáóôçñéüôçôåò

01.04- 30.06.2009
Äéáêïðåßóåò
Äñáóôçñéüôçôåò

Óýíïëï

01.04- 30.06.2008
Óõíå÷éæüìåíåò
Äñáóôçñéüôçôåò

36.221.545
8.473.851

702.423
153.700

36.923.968
8.627.552

38.891.024
9.841.940

17.788.359
4.363.795

333.969
48.077

18.122.329
4.411.872

19.880.860
5.451.997

2.633.186
1.896.116
−−−−−−−−−−−
1.357.624
===========
734.886
622.738
-10.990
−−−−−−−−−−−
1.346.633
===========
730.130
616.503
0,0272
0,0232

-31.639
-35.145
−−−−−−−−−−−
-38.138
===========
-26.697
-11.442
0
−−−−−−−−−−−
-38.138
===========
-26.697
-11.442
-0,0010
-0,0007

2.601.548
1.860.970
−−−−−−−−−−−
1.319.485
===========
708.189
611.296
-10.990
−−−−−−−−−−−
1.308.495
===========
703.434
605.061
0,0262
0,0225

3.189.982
2.185.735
−−−−−−−−−−−
1.663.090
===========
1.100.626
562.464
24.502
−−−−−−−−−−−
1.687.592
===========
1.154.160
555.944
0,0380
0,0355

1.448.373
1.100.412
−−−−−−−−−−−
718.585
===========
326.239
392.345
-14.193
−−−−−−−−−−−
704.392
===========
310.364
394.027
0,0121
0,0131

-27.239
-28.458
−−−−−−−−−−
-31.437
==========
-22.006
-9.431
0
−−−−−−−−−−
-31.437
==========
-22.006
-9.431
-0,0008
-0,0005

1.421.134
1.071.954
−−−−−−−−−−−
687.147
===========
304.233
382.914
-14.193
−−−−−−−−−−−
672.955
===========
288.358
384.596
0,0113
0,0126

1.707.410
1.059.019
−−−−−−−−−−−
773.898
===========
492.208
281.690
30.225
−−−−−−−−−−−
804.123
===========
543.396
283.239
0,0170
0,0159

3.420.071

-23.765

3.396.306

3.894.007

1.834.993

-23.267

1.811.726

2.055.426

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò :
1) Óôéò áíùôÝñù ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé áêüëïõèåò åôáéñåßåò
Åôáéñåßá

ÊáôáóôáôéêÞ
¸äñá

ÍÔÉÏÍÉÊ Á.Å.Â.Å.
ÅËËÁÓ
DIONIC PARTICIPATION LTD
ÊÕÐÑÏÓ
DIONIC TRADING LTD
ÊÕÐÑÏÓ
DIONIC BULGARIA LLC
ÂÏÕËÃÁÑÉÁ
SHENZHEN TOP LEAD LIMITED
ÊÉÍÁ
MARM LIGHTING LTD
ÊÕÐÑÏÓ
MEDIA VIS A.E.
ÅËËÁÓ
ATCOM A.E.
ÅËËÁÓ
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LIMITED
Ì.ÂÑÅÔÁÍÉÁ
ÊÏÉÍÏÐÑÁÎÉÁ REAL CONSULTING
ÅËËÁÓ
ÓÊÑÏÕÔÆ Á.Å.
ÅËËÁÓ
ÐÑÏÔÕÐÏ ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÍÏÌÙÍ Á.Å.
ÅËËÁÓ
ÍÔÉÏÍÉÊ ÁÉÏËÉÊÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ ÁÅ
ÅËËÁÓ
ÍÔÉÁÍÁ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÁÊÊÅ
ÅËËÁÓ
ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ ÁÅ
ÅËËÁÓ
ÄÉ - ÐÑÙ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÁÅ
ÅËËÁÓ
PLAN AE
ÅËËÁÓ
ANDROS VILLAGE Ì.ÖÉËÇÓ ÅÅ
ÅËËÁÓ
IRA MEDIA AE ÄÉÁÖ.ÅÊÄ.ÅÌÐ.&ÕÐ.ÁÍÁÐÔ.ÉÍÔÅRNET
ÅËËÁÓ
ËÉÍÔÅÑÓÉÐ ÁÔÅÐÕ
ÅËËÁÓ
ÅÍÁËÅÍ ÁÅ
ÅËËÁÓ

Ó÷Ýóç
ìå
ÌçôñéêÞ

Ðïóïóôü
ðïõ êáôÝ÷åé
ç ÍÔÉÏÍÉÊ
ôçí 30.06.2009

Üìåóá
Ýììåóá
Ýììåóá
Ýììåóá
Ýììåóá
Üìåóá
Üìåóá
Ýììåóá
Ýììåóá
Üìåóá
Üìåóá
Üìåóá
Üìåóá
Üìåóá
Ýììåóá
Ýììåóá
Ýììåóá
Üìåóá
Ýììåóá
Üìåóá / Ýììåóá

ÌÝèïäïò
Åíïðïßçóçò

ÌçôñéêÞ
100,00%
100,00%
95,00%
70,00%
45,00%
70,00%
71,29%
71,29%
32,08%
50,00%
33,00%
58,60%
60,00%
21,85%
40,89%
8,74%
29,40%
30,00%
18,00%
30,46%

ÁíÝëåãêôåò
ÖïñïëïãéêÜ
×ñÞóåéò

ÌçôñéêÞ
ÏëéêÞ Åíïð.
ÏëéêÞ Åíïð.
ÏëéêÞ Åíïð.
ÏëéêÞ Åíïð.
ÊáèáñÞ ÈÝóç
Äéáê/íç Äñáóô/ôá
ÏëéêÞ Åíïð.
ÏëéêÞ Åíïð.
ÁíáëïãéêÞ Åíïð.
ÏëéêÞ Åíïð.
ÏëéêÞ Åíïð.
ÏëéêÞ Åíïð.
ÏëéêÞ Åíïð.
ÏëéêÞ Åíïð.
ÏëéêÞ Åíïð.
ÊáèáñÞ ÈÝóç
ÊáèáñÞ ÈÝóç
ÊáèáñÞ ÈÝóç
ÊáèáñÞ ÈÝóç
ÊáèáñÞ ÈÝóç

2007 - 2008
2006 - 2008
2006 - 2008
2007 - 2008
2007 - 2008
2007 - 2008
2008
2007 - 2008
2008
Õðåñ/íç ×ñÞóç
2007 - 2008
2006 - 2008
Õðåñ/íç ×ñÞóç
Õðåñ/íç ×ñÞóç
2006-2008
2007 - 2008
2005 - 2008
2006 - 2008
2008
2005 - 2008
Õðåñ/íç ×ñÞóç

07-08

07-08
07-08

07-08

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÍÔÉÏÍÉÊ ÁÅÂÅ óôéò 31/12/2008 áðïöÜóéóå ôçí ìåôáâßâáóç ôïõ óõíüëïõ ôçò óõììåôï÷Þò ôçò óôçí åôáéñåßá MEDIA VIS ÁÅ. Óôéò ðáñïýóåò åíäéÜìåóåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôïõ Ïìßëïõ, ôá êïíäýëéá ôçò åôáéñåßáò
MEDIA VIS ÁÅ, åìöáíßæïíôáé óôéò äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò, ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ÄÐ×A 5 (óçìåßùóç 7.6). Ôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò óôï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò èõãáôñéêÞò åôáéñåßáò ATCOM ÁÅ áõîÞèçêå óå 71,29% áðü 65% ëüãù ðáñáßôçóçò Üóêçóçò äéêáéùìÜôùí óôçí áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò èõãáôñéêÞò áðü ìÝñïõò ôùí åêôüò Ïìßëïõ ìåôü÷ùí. Áíôßóôïé÷á áõîÞèçêå áðü 65% óå 71,29% ç Ýììåóç óõììåôï÷Þ ôïõ Ïìßëïõ óôçí åôáéñåßá ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA
LIMITED, 100% èõãáôñéêÞ åôáéñåßá ôçò ATCOM ÁÅ.
2) Äåí õðÜñ÷ïõí åìðñÜãìáôá âÜñç óôá áêßíçôá ôçò ìçôñéêÞò. Åðß ôùí ðáãßùí óôïé÷åßùí ôçò èõãáôñéêÞò åôáéñåßáò ÄÉÐÑÙ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÁÅ õðÜñ÷åé õðïèÞêç êáé ðñïóçìåßùóç ýøïõò € 600 ÷éë. ðñïò åîáóöÜëéóç äáíåßùí áîßáò € 500 ÷éë.
3) Ïé åôáéñåßåò ôïõ Ïìßëïõ Ý÷ïõí ó÷çìáôßóåé ðñüâëåøç ãéá åíäå÷üìåíåò öïñïëïãéêÝò õðï÷ñåþóåéò ðïõ èá ðñïêýøïõí áðü ôïí öïñïëïãéêü Ýëåã÷ï ôùí áíÝëåãêôùí ÷ñÞóåùí. Ç óõíïëéêÞ ðñüâëåøç êáôÜ ôçí 30.06.2009 áíÝñ÷åôáé óå € 470.000 ãéá
ôïí Ïìéëï êáé óå € 205.000 ãéá ôçí ìçôñéêÞ åôáéñåßá. Óôçí åôáéñåßá MEDIA VIS AE ç óõíïëéêÞ ðñüâëåøç êáôÜ ôçí 30/06/2009 áíÝñ÷åôáé óå € 10.000 êáé ðåñéëáìâÜíåôáé óôï êïíäýëé ôïõ Éóïëïãéóìïý ôïõ Ïìßëïõ "Õðï÷ñåþóåéò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ìç
êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ðñïïñéæüìåíá ãéá ðþëçóç".
4) Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò êáèþò êáé áðïöÜóåéò äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí ðïõ íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí åôáéñåéþí ôïõ ïìßëïõ êáèþò êáé ëïéðÜ ãåãïíüôá ãéá ôá
ïðïßá íá óõíôñÝ÷åé ëüãïò ó÷çìáôéóìïý ðñïâëÝøåùí.
5) Óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò 26/06/2008, ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá ÍÔÉÏÍÉÊ ÁÅÂÅ ðñáãìáôïðïßçóå êáôÜ ôçí ðåñßïäï 01.01 - 30.06.2009 áãïñÝò 1.469.431 éäßùí êïéíþí ìåôï÷þí, óõíïëéêÞò áîßáò € 816.545. Ï
óõíïëéêüò áñéèìüò éäßùí ìåôï÷þí ðïõ åß÷å óôçí êáôï÷Þ ôïõ ï ¼ìéëïò óôéò 30/06/2009 áíÝñ÷åôáé óå 2.391.337 , óõíïëéêÞò áîßáò € 1.326.589, ðïóü ôï ïðïßï ìåßùóå ôá ºäéá ÊåöÜëáéá ôïõ Ïìßëïõ.
6) Ïé óõíáëëáãÝò óôï ðñþôï åîÜìçíï ôçò ÷ñÞóçò 2009 êáé ôá õðüëïéðá ôçí 30/06/2009 ìå ôá óõíäåäåìÝíá ìÝñç, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ ÄËÐ 24, Ý÷ïõí ùò åîÞò:
ÏÌÉËÏÓ

ÅÔÁÉÑÅÉÁ

á) ¸óïäá

600

â) ¸îïäá

0

704.898

311

4.402.201

ã) ÁðáéôÞóåéò
ä) Õðï÷ñåþóåéò
å) ÓõíáëëáãÝò êáé áìïéâÝò äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí êáé ìåëþí ôçò äéïßêçóçò
óô) ÁðáéôÞóåéò áðü äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò äéïßêçóçò
æ) Õðï÷ñåþóåéò ðñïò ôá äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò äéïßêçóçò

1.318.825

0

343.898

133.697

109.697

1.083

675

11.227

11.227

7) Ôá êÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ, õðïëïãßóôçêáí ìå âÜóç ôï ìÝóï óôáèìéóìÝíï áñéèìü ôùí êïéíþí ìåôï÷þí, áöáéñïõìÝíïõ ôïõ óôáèìéêïý ìÝóïõ üñïõ ôùí éäßùí ìåôï÷þí.
ÏÌÉËÏÓ
Ìéóèùôïß

GNN 210/8222848

8) Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý óôïí ¼ìéëï êáé óôçí Åôáéñåßá, óôï ôÝëïò ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðåñéüäïõ êáé óôçí áíôßóôïé÷ç ðåñéüäï ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò Þôáí :
ÅÔÁÉÑÉÁ

30/06/2009

30/06/2008

30/06/2009

30/06/2008

548

524

293

286

Óôïí ¼ìéëï ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ôï áðáó÷ïëïýìåíï ðñïóùðéêü ôçò åôáéñåßáò MEDIA VIS AE (Üôïìá 6), ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò äéáêïðôüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò.
9) Å÷ïõí ôçñçèåß ïé ßäéåò ËïãéóôéêÝò Áñ÷Ýò ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá ôçí óýíôáîç ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ôçò ÷ñÞóçò 2008.
10) Ïé åðåíäýóåéò ôçò Åôáéñåßáò óå ðÜãéá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá ðåñßïäï áíÝñ÷ïíôáé óå € 223.427 êáé ôïõ Ïìßëïõ áíôßóôïé÷á óå € 1.055.495.

Á÷áñíáß, 26 Áõãïýóôïõ 2009
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊ.ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ

Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ

Ç ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÔÑÉÁ

ÌÅÓÇÌÅÑÇÓ Ã.ÉÙÁÍÍÇÓ

ÑÏÕÌÐÁÓ ÈÙÌÁÓ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÕ Ä. ÃÅÙÑÃÉÁ

Á.Ä.Ô. É 673188

Á.Ä.Ô. ÁÂ 595985

Á.Ä.Ô. Î 404648
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