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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους της  εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» 

 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 
«ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΩΝ» (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο 
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς 
και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
σημειώσεις. 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών 
των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, 
απαλλαγμένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη 
αυτή περιλαμβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών 
και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με 
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα  με τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και 
διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.   
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την 
εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω 
απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις 
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των 
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εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις  
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας 
και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις 
Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα  Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων 
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από τα άρθρα 43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από 
το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες  
οικονομικές καταστάσεις. 
 

Αθήνα,  26 Μαρτίου 2008 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
Ανδρέας Δημ. Τσαμάκης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ 

επί των ενοποιημένων & και ατομικών οικονομικών καταστάσεων 
της Χρήσεως 2007 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
  
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της 
εταιρείας, τα  ετήσια οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες  της εταιρείας και του  ομίλου σύμφωνα 
με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση, που 
καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 - 31.12.2007 ( όπως προκύπτουν από τα βιβλία της 
εταιρείας και έχουν εγκριθεί με συνεδρίαση του Δ.Σ.) και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. Επίσης θα 
θέλαμε να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα του ομίλου κατά τη διάρκεια 
της  χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Δ.Σ. πορεία του στις αμέσως 
επόμενες χρήσεις. 
  
α. Εξέλιξη των εργασιών 
  
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, ανήλθε σε                  
€ 83.904.340 έναντι € 83.369.499  της προηγούμενης χρήσης.  
 Ο όμιλος μας είχε καθαρά κέρδη προ φόρων € 3.040.716 έναντι € 2.479.787,80  της 
προηγούμενης χρήσης . 
  
Το ποσοστό των κερδών προ φόρων δια του κύκλου εργασιών ήταν 3,62 % έναντι 2,97% της 
προηγούμενης χρήσης. 
  
β. Οικονομική θέση του Ομίλου 
Οι εταιρίες του ομίλου κατέχουν μια από τις σημαντικές θέσεις στον κλάδο τους. Οι οικονομικοί τους 
δείκτες είναι αρκετά ευνοϊκοί. Ενδεικτικά αναφέρουμε  τους παρακάτω αριθμοδείκτες: 
  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι εταιρίες του ομίλου  είναι κερδοφόρες  σε ικανοποιητικά ποσοστά επί του τζίρου και οι 
οικονομικοί δείκτες τους που αφορούν τη σταθερότητά τους κρίνονται ικανοποιητικοί. 
  
γ. Προβλεπόμενη πορεία 
  

  2007 2006 
Α) Κυκλοφορούν ενεργητικό προς 
 σύνολο ενεργητικού 74,35% 74,97% 
β) Ίδια κεφάλαια προς 
 σύνολο Παθητικού   38,94% 24,24% 
γ) Ίδια κεφάλαια προς Πάγιο 
ενεργητικό     151,90% 105,48% 
δ) Διαθέσιμα προς  
κυκλοφορούν ενεργητικό   4,90% 3,46% 
ε) Περιθ. Μικτού κέρδους 17,46% 16,44% 
στ) Περιθ. Κερδών προ φόρων 3,50% 2,97% 
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Οι εταιρίες του ομίλου  βρίσκονται σε μία φάση  ανάπτυξης. Με βάση την μέχρι τώρα πορεία τους 
και τα δεδομένα της αγοράς οι προοπτικές για την επόμενη χρήση (2008) εκτιμώνται πολύ θετικές.  
  
δ. Ακίνητα 
  
Η εταιρία είχε στην κατοχή της την  31.12.2007 τα εξής ακίνητα : 
1) Οικόπεδο  συνολικής έκτασης 1.280 τ.μ. στην οδό Αριστοτέλους 95 στο Δήμο Αχαρνών του 
νομού Αττικής αξίας  χιλ. €  847. 
2) Τριώροφο κτίριο επί του οικοπέδου συνολικού εμβαδού 3.200 τ.μ., συνολικής αξίας κτήσεως € 
3.868 χιλ.   
3) Oικοπέδο συνολικής έκτασης 18.576 τμ στην περιοχή Αυλώνα Αττικής επί της Εθνικής Οδού 
Αθηνών – Λαμίας αξίας  χιλ. €  1.660. 
4) Kτιριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας 3.373 τμ. στον Αυλώνα Αττικής, συνολικής αξίας κτήσεως  € 
1.500 χιλ.   
στ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση 
Στις 20/2/2007 ο Όμιλος DIONIC ανακοίνωσε ότι ακολουθώντας σταθερά μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική διαρκούς εξέλιξης σε ότι αφορά την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό και τις υποδομές του, 
βελτιώνει σημαντικά την παραγωγικότητά του, δρομολογώντας διαδικασίες αυτοματισμού και 
μείωσης κόστους που εξυπηρετούν τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του, ενώ ταυτόχρονα 
υποστηρίζουν την υλοποίηση των στρατηγικών αναπτυξιακών του στόχων. Υπό το πρίσμα 
λειτουργικής βελτίωσης και ανάπτυξής του, ο Όμιλος DIONIC, ολοκλήρωσε τη μεταφορά του 
συνόλου των αποθηκών, του τμήματος service, την παραγωγή του ηλεκτρονικού υπολογιστή με την 
επωνυμία LEXUS MULTIMEDIA PCR, καθώς και την τιμολόγηση και διανομή όλων των προϊόντων, 
στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στον Αυλώνα Αττικής. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
για την ανάπτυξη των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου στις Αχαρνές, με στόχο 
την αξιοποίησή τους για δημιουργία πολυτελούς πρατηρίου προϊόντων (stock), πλήρως 
οργανωμένων εκθετηρίων και τριών αιθουσών διασκέψεων για όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, 
καθώς και νέων γραφείων για τη θυγατρική ATCOM Internet & Multimedia A.Ε.. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο της φιλοσοφίας του Ομίλου για ενίσχυση της διαρκούς και συστηματικής επιμόρφωσης του 
προσωπικού του σε θέματα που άπτονται του τομέα δραστηριότητάς τους, δημιουργήθηκε πλήρως 
εξοπλισμένο και επανδρωμένο, με εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, κέντρου εκπαίδευσης το 
οποίο λειτουργεί καθημερινά εκτός ωραρίου. Η πληρέστερη αξιοποίηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Ομίλου θα συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της λειτουργικής ανάπτυξης του 
Ομίλου, και αναφέρεται ότι το συνολικό κόστος της ανωτέρω επένδυσης την τρέχουσα χρήση 
ανήλθε σε ευρώ 276.722,37.  
Στις 9/3/2007 ο Όμιλος εταιρειών DIONIC προχώρησε στη σύναψη στρατηγικών εμπορικών 
συνεργασιών με τρεις σημαντικές εταιρείες στον κλάδο της παραγωγής βρεφικής-παιδικής ένδυσης 
και προϊόντων δωματίου. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος DIONIC ξεκίνησε συνεργασία για τη διανομή 
προϊόντων της γνωστής τουρκικής εταιρείας Albimini, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή 
αξεσουάρ παιδικής ένδυσης και βρεφικών ενδυμάτων. Η δεύτερη συνεργασία της DIONIC αφορά 
στην εμπορία προϊόντων της βρεφικής - παιδικής συλλογής με το brand Maminoo. Με κύρια 
χαρακτηριστικά το εξαιρετικό design όσο και τις πολλαπλές χρηστικές τους δυνατότητες, τα 
προϊόντα Maminoo προσφέρουν ολοκληρωμένες, σύγχρονες λύσεις βρεφικής-παιδικής ένδυσης 
που συνάδουν απόλυτα με την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Επιπλέον, ο Όμιλος πρόκειται να 
συνεργαστεί με την εταιρεία Pembemavi, η οποία θα αναλάβει την κατασκευή προϊόντων και 
αξεσουάρ δωματίου, σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες και υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που 
θέτει η DIONIC. Με την σύναψη των ανωτέρω συμφωνιών, οι κατηγορίες των προϊόντων  των 
βρεφικών ειδών της εταιρείας διευρύνονται ουσιαστικά, ενώ οι άριστες προοπτικές ανάπτυξης και το 
κύρος των συνεργαζόμενων εταιρειών συντελούν στην ισχυροποίηση της παρουσίας του business 
unit βρεφικών ειδών του Ομίλου DIONIC στην αγορά βρεφικών-παιδικών ειδών.  
Στις 29/3/2007 η DIONIC AEBE προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 5% της εταιρείας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΕ, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Οι 
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υπηρεσίες της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ αφορούν, μεταξύ άλλων, στο στρατηγικό και επιχειρησιακό 
σχεδιασμό, στον ανασχεδιασμό επιχειρησιακών διαδικασιών, στην ανάπτυξη συστημάτων logistics 
και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, στην αξιολόγηση και διαχείριση έργων καθώς επίσης και 
στην διοίκηση μεγάλων τεχνικών  έργων. Κύριοι μέτοχοι της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ είναι ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Καινούργιος με ποσοστό 48,65% και 
η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με ποσοστό 19%. Το τίμημα της ανωτέρω εξαγοράς ανέρχεται συνολικά σε 
ευρώ 615 χιλ. και θα καλυφθεί από το κεφάλαιο κίνησης της DIONIC . Τα οφέλη που θα προκύψουν 
για τον Όμιλο DIONIC από την συμμετοχή στην ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ είναι πολλαπλά και αφορούν κατά 
κύριο λόγο στη θυγατρική εταιρεία ATCOM ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών 
διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, η μακρόχρονη εμπειρία και η άριστη γνώση των απαιτήσεων και των 
αναγκών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που διαθέτει η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ θα ενισχύσουν τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ATCOM, τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σε επίπεδο 
συνεργασίας με σκοπό την  ανάληψη και υλοποίηση νέων έργων. Ήδη οι δύο εταιρείες εξετάζουν 
την από κοινού συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς που αφορούν έργα του δημοσίου τομέα.  
Στις 11/4/2007 H DIONIC ΑΕΒΕ, σε συνέχεια της υπογραφής σχετικού συμβολαιογραφικού 
προσυμφώνου με την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, η οποία εξειδικεύεται στο χώρο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προχώρησε στη σύσταση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ. Η νέα εταιρεία δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή αιολικής ενέργειας και έχει ήδη καταθέσει αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 
και στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την απόκτηση άδειας κατασκευής αιολικού πάρκου συνολικής 
δυναμικότητας 45 MW στις θέσεις ΛΟΦΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΚΟΡΦΗ 
του Δήμου Σολυγείας στο Νομό Κορινθίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ανέρχεται σε €  60.000 και η συμμετοχή της DIONIC ΑΕΒΕ 
διαμορφώνεται σε 46%, με δυνατότητα απόκτησης επιπλέον 5%.  
Στις 19/4/2007  ο όμιλος εταιρειών DIONIC προχώρησε στη σύναψη εμπορικής συνεργασίας με την 
εταιρεία CONREXX για την επίσημη διανομή των προϊόντων της στην ελληνική αγορά. Η 
CONREXX κατέχει ηγετική θέση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις αγορές όπου δραστηριοποιείται για 
σειρά ετών ενώ όντας η 3η εταιρεία από άποψη κύκλου εργασιών με κορυφαία την Verbatim. Τα 
προϊόντα της κατασκευάζονται από την RITEK που είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές οπτικών μέσων αποθήκευσης παγκοσμίως. Η γκάμα των προϊόντων της 
περιλαμβάνει οπτικά μέσα αποθήκευσης πληροφοριών όπως δισκέτες, CD, DVD, Memory Cards, 
Flash Memories και USB Sticks. Κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων TRAXDATA 
είναι η αρίστη ποιότητα κατασκευής που το όνομα RITEK εγγυάται καθώς και οι ολοκληρωμένες 
λύσεις που προσφέρουν για την κάλυψη των αναγκών του καταναλωτικού κοινού. Η ένταξη των 
ανωτέρω προϊόντων, αναμένεται να συντελέσει ουσιαστικά στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων 
του ομίλου DIONIC. Το ισχυρό brand awareness που συνοδεύει τα προϊόντα TRAXDATA και τα 
ιδιαίτερα ελκυστικά ποιοτικά τους χαρακτηριστικά αποτελούν εγγύηση για την επιτυχημένη 
εμπορική τοποθέτηση τους στην ελληνική αγορά. 
Στις 19/4/2007 η DIONIC ΑΕΒΕ, προχώρησε στην πώληση ποσοστού 15% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ, με αποτέλεσμα η συνολική συμμετοχή της 
στην ανωτέρω εταιρεία να ανέρχεται πλέον σε 19%. Η πώληση πραγματοποιήθηκε στον κ. 
Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη ο οποίος κατείχε ήδη ποσοστό 7% στην εταιρεία. Το τίμημα ανήλθε σε  
€ 300 χιλ. 
Στις 25/4/2007 η  DIONIC AEBE υπέγραψε συμβόλαιο με την Microsoft Ελλάς για την 
προεγκατάσταση Λειτουργικών Συστημάτων (OEM) στους Η/Υ LEXUS MULTIMEDIA που παράγει 
και διανέμει στην ελληνική αγορά, καθιστώντας την επίσημο DIRECT OEM. Βάσει της σχετικής 
συμφωνίας, η DIONIC έχει πλέον τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της μέσω των Η/Υ 
Lexus την ολοκληρωμένη γκάμα των καταξιωμένων προϊόντων της Microsoft, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την εγγύηση τα συνοδευτικά προγράμματα προώθησης, καθώς και την υποστήριξη του 
κορυφαίου κατασκευαστή λογισμικού. Η διεύρυνση της συνεργασίας της Dionic με τη Microsoft, 
αποτελεί το επισφράγισμα της μακρόχρονης, στενής και άριστης σχέσης των δύο εταιριών, 
επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την κυρίαρχη θέση που κατέχει η DIONIC στον τομέα της 
παραγωγής και διάθεσης προηγμένων Η/Υ και υπηρεσιών πληροφορικής στην ελληνική αγορά. Οι 
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σημαντικές επενδύσεις της DIONIC σε επίπεδο υποδομών & logistics, όπως για παράδειγμα το 
σύγχρονο Logistic center στον Αυλώνα Αττικής, καθώς και οι πρότυποι χώροι παραγωγής που 
διαθέτει, την καθιστούν ως έναν ιδιαίτερα αξιόπιστο συνεργάτη κατασκευαστών διεθνούς εμβέλειας 
για την προώθηση των προϊόντων τους στην αγορά.  
Στις 4/5/2007 H DIONIC A.E.B.E., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες αντιπροσώπευσης και διανομής 
παιχνιδιών στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της, πρόσφατα 
επέκτεινε τη συνεργασία με τη May Cheong Group, με σκοπό την αποκλειστική αντιπροσώπευση, 
διανομή και προβολή των άριστων ποιοτικά και ιδιαίτερα δημοφιλών παιχνιδιών Maisto στη 
Βουλγαρία. Η DIONIC προχώρησε στην κίνηση αυτή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της κατεύθυνσης 
για συνεχή ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επέκταση της παρουσίας στην 
ανερχόμενη αγορά της Βουλγαρίας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η DIONIC θα προσφέρει πλέον τη 
διευρυμένη ποικιλία των προϊόντων Maisto στη Βουλγαρία, επιβεβαιώνοντας την εμπειρία και 
επιτυχημένη πορεία της στην αγορά παιδικού παιχνιδιού. Επισημαίνεται ότι η DIONIC αποτελεί τον 
αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παιχνιδιών Maisto στην ελληνική αγορά, εδώ και μία δεκαετία. Τα 
θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας των δύο εταιριών συνέβαλαν στην ενίσχυση και επέκτασή 
της, με τη DIONIC να αποτελεί πλέον στρατηγικό συνεργάτη της May Cheong Group στην περιοχή 
των Βαλκανίων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, η May Cheong Group αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες στην παραγωγή παιδικών παιχνιδιών στο Hong Kong, με περισσότερα από 40 
χρόνια εμπειρίας, με 12.000 εργαζόμενους και σημαντική παρουσία στη διεθνή αγορά.  
Στις 9/5/2007 η DIONIC A.E.B.E., επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική 
αγορά στην κατηγορία των προϊόντων Home Entertainment, σύνηψε  στρατηγική συνεργασία με την 
εταιρία 505 Games. Η συνεργασία περιλαμβάνει την αντιπροσώπευση και διανομή των προϊόντων 
της 505 Games, τα οποία είναι παιχνίδια λογισμικού και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Στην 
ελληνική αγορά έχουν ήδη διατεθεί και κυκλοφορούν τα παρακάτω προϊόντα που αφορούν σε 
μερικές από τις πιο δημοφιλείς κονσόλες.  Συγκεκριμένα,   
- Τα Nintendo DS αφορούν τα εξής προϊόντα: DEEP LABYRINTH, MONSTER BOMBER, 
MONSTER PUZZLE, MYSTERY DETECTIVE, THE PROFESSOR''S BRAIN TRAINER: LOGIC, 
THE PROFESSOR''S BRAIN TRAINER: MEMORY, TOP GUN και LABYRINTH.  
- Tα Playstation 2 περιλαμβάνουν τα εξής προϊόντα: FORTY 4 PARTY, PLAYWIZE POKER AND 
CASINO, RADIO HELICOPTER II, SOCCER LIFE II, STEAMBOAT CHRONICLES και WILD 
ARMS 4. 
- Τα PSP αφορούν τα εξής προϊόντα: ΚΑMELEON, GURUMIN και ACES OF WAR.  
Σημειώνεται ότι η 505 Games είναι ένας νέος εκδότης με επιχειρηματικό στόχο την επιλογή 
ποιοτικών προϊόντων από γνωστούς παραγωγούς λογισμικού και την έκδοση τους στις χώρες της 
Ευρώπης και στην Αυστραλία. Η διάθεση των προϊόντων γίνεται μέσω του δικτύου των κατά 
τόπους διανομέων της. Η εταιρία διαθέτει επίσημη άδεια για την έκδοση προϊόντων λογισμικού που 
αφορούν τις παιχνιδομηχανές της SONY (PSONE, PSP, PS2, PS3), της Nintendo (GBA, NDS, Wii) 
και της Microsoft (Xbox, Xbox 360). Στο δυναμικό της, περιλαμβάνει επαγγελματίες με μακροχρόνια 
εμπειρία στην αγορά των videogames, διασφαλίζοντας τις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων 
και την ουσιαστική συμβολή και στήριξη σε θέματα πωλήσεων και marketing για τα κανάλια 
διανομής. H 505 Games εστιάζει τις δραστηριότητές της πρώτιστα στις παιχνιδομηχανές νέας 
γενιάς με τη δημιουργία και διάθεση μίας διευρυμένης ποικιλίας από ΑΑΑ παιχνίδια, ενώ 
παράλληλα στηρίζει και τα προϊόντα της χαμηλής τιμής που λέγονται «pick up and play. Η DIONIC 
και το εμπορικό τμήμα του Home Entertainment προχώρησε στην στρατηγική αυτή συμφωνία με 
την 505 Games, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά και της επικέντρωσής στη συνεχή 
διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων που προσφέρει, μέσα από ποιοτικές, υψηλής τεχνολογίας 
προτάσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι το εμπορικό τμήμα του Home Entertainment της DIONIC 
αποτελεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο διανομέα προϊόντων οικιακής ψυχαγωγίας στην ελληνική αγορά 
και επίσημο αντιπρόσωπο εταιρειών εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού λογισμικού (ACTIVISION, 
LUCASARTS, CODEMASTERS, EMPIRE INTERACTIVE κλπ), ενώ διανέμει προϊόντα οικιακής 
ψυχαγωγίας των εταιρειών MICROSOFT, SONY και NINTENDO. 
Στις 6/6/2007 H DIONIC ΑΕΒΕ, ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
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ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και διακριτικό τίτλο ENΑΛΕΝ ΑΕΚΕ με αντικειμενικό σκοπό την κατασκευή 
και την εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της εταιρείας για ανάπτυξη σε νέες δραστηριότητες με σημαντικές προοπτικές. Ήδη η 
εταιρεία έχει προχωρήσει και εξαγγείλει παρόμοιες ενέργειες στο χώρο των εναλλακτικών μορφών 
ενέργεια και συγκεκριμένα των αιολικών πάρκων. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας 
ανέρχεται σε Euro 60.000 και η συμμετοχή της DIONIC διαμορφώνεται σε 25%, ενώ το υπόλοιπο 
κεφάλαιο κατέχουν οι εταιρείες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ με 25%, ο κ. ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με 
25% και ο κ. ΠΡΙΜΙΚΙΤΗΣ ΑΡ. με 25% επίσης Η Διοίκηση της DIONIC ΑΕΒΕ εκτιμά ότι η ίδρυση της 
νέας εταιρείας εξυπηρετεί πλήρως τον αρχικό της στρατηγικό στόχο για επέκταση των 
δραστηριοτήτων σε νέες μορφές ενέργειες και εκτιμά ότι θα εντείνει τις προσπάθειες για την 
υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.  
Στις 12/6/2007 H DIONIC ΑΕΒΕ, ανακοίνωσε ότι κατατέθηκε αίτηση για Aδεια Παραγωγής στη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και Προμελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων Φ/Β σταθμού για την κατασκευή και διαχείριση φωτοβολταϊκού σταθμού 
δυναμικότητας 1.999 MW στο Δήμο Έλους του Νομού Λακωνίας, μέσω της νεοϊδρυθείσας εταιρείας 
ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε., στην οποία η DIONIC συμμετέχει κατά 25%. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο 
πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου για ανάπτυξη σε νέες δραστηριότητες και ειδικά στο χώρο των 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η Διοίκηση της DIONIC ΑΕΒΕ εκτιμά ότι με τη στρατηγική της 
απόφαση εισόδου στο χώρο των εναλλακτικών πηγών ενέργειας θα διευρύνει σημαντικά τις 
δραστηριότητες του ομίλου σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.  
Στις 4/7/2007 H DIONIC ΑΕΒΕ, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν  οι διαδικασίες για την εξαγορά 
ποσοστού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. η οποία 
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. Η συμφωνία 
περιλαμβάνει τη μεταβίβαση ποσοστού 30% της ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. στην 
DIONIC AEBE έναντι συνολικού τιμήματος 180.000 ευρώ και η όλη επένδυση θα χρηματοδοτηθεί 
από τα κεφάλαια κίνησης της εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΙ. ΠΡΩ ανέρχεται σε 60.000 
ευρώ. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας στρατηγικής της εταιρείας για 
ανάπτυξη σε νέες δραστηριότητες με σημαντικές προοπτικές μεταξύ των οποίων 
συμπεριλαμβάνεται και ο κλάδος των αστικών ακινήτων.  
Στις 12/7/2007 H NTIONIK ΑΕΒΕ, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν  οι διαδικασίες για την εξαγορά 
επιπλέον ποσοστού 12,6% στην ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, η οποία 
εξειδικεύεται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έναντι συνολικού τιμήματος Euro 7.560 
από τα κεφάλαια κίνησης της εταιρίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Euro 
60.000. Μετά την ως άνω μεταβολή η ΝΤΙΟΝΙΚ θα κατέχει πλέον το 58.6% της εταιρείας από το 
46% που κατείχε πριν.  
Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ δραστηριοποιείται στην παραγωγή αιολικής 
ενέργειας και έχει ήδη καταθέσει αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης για την απόκτηση άδειας κατασκευής αιολικού πάρκου συνολικής δυναμικότητας 45 MW 
στις θέσεις ΛΟΦΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΗΣ -ΜΕΓΑΛΟΚΟΡΦΗ του Δήμου Σολυγείας στο 
Νομό Κορινθίας. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για 
ανάπτυξη σε νέες δραστηριότητες με σημαντικές προοπτικές και ειδικά στο χώρο των εναλλακτικών 
μορφών ενέργειας. Τα οφέλη που θα προκύψουν για τον Όμιλο NTIONIK από την συμμετοχή στον 
τομέα των εναλλακτικών μορφών ενέργειας αναμένονται πολλαπλά τόσο από την απόκτηση των 
απαραίτητων αδειών όσο και με την περαιτέρω υλοποίηση και αξιοποίηση των προβλεπόμενων 
έργων. Η εταιρεία ωστόσο προχωρά με σταθερά βήματα προς τη κατεύθυνση αυτή 
εκμεταλλευόμενη την εμπειρία και αξιολογώντας τις συνέργειες που προκύπτουν κάθε φορά 
πραγματοποιώντας επιλεκτικά συνεργασίες με στόχο την υλοποίηση κερδοφόρων επιχειρηματικών 
κινήσεων.  
Στις 13/7/2007  ο Όμιλος DIONIC προέβη στη σύναψη νέας συνεργασίας με την κορυφαία στο είδος 
της Ιταλική εταιρία, OK BABY. Η συνεργασία περιλαμβάνει την αντιπροσώπευση και διάθεση στην 
ελληνική αγορά προϊόντων της OK BABY, μέσα από το δίκτυο εξειδικευμένων καταστημάτων 
βρεφικών και παιδικών ειδών του εμπορικού τμήματος Ειδών Βρεφανάπτυξης της DIONIC. Η νέα 
συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πορείας του εμπορικού τμήματος Ειδών 
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Βρεφανάπτυξης του Ομίλου DIONIC, με στόχο την ενίσχυση της προϊοντικής της ποικιλίας, αλλά και 
την προσφορά ανώτερων ποιοτικά προτάσεων. Η OK BABY δραστηριοποιείται εδώ και 31 χρόνια 
στην κατασκευή ειδών μπάνιου, υγιεινής και ασφάλειας για βρέφη και παιδιά, εφαρμόζοντας τα 
πλέον αυστηρά διεθνή πρότυπα. 
Στις 31/7/2007 Η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία ATCOM Α.Ε. συμμετείχε 
σε δημόσιο διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ 1.177.500,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έργο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ", που προκηρύχθηκε με την 
υπ' αριθμόν 1.2007/8.6.2007 διακήρυξη της Βουλής των Ελλήνων - Υπηρεσίας Εφαρμογής 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων(ΥΕΕΠ) σε ένωση εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής 50% με την 
εταιρεία "BULL ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε." 
Στις 3/9/2007 ανακοινώθηκε από την εταιρεία NΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ότι την 06/09/2007 αρχίζει η 
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 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 Δάνειο (Μ.Ο.Δ.) της 
εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ με τιμή μετατροπής 0,91 
ευρώ ανα μετοχή σύμφωνα με την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της, την από 1.8.2006 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, και την από 20.10.2006 απόφαση της 
συνέλευσης των ομολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση, που εκ του νόμου δεν αποτελεί τροποποίηση 
του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας την 7.8.2007, εγκρίθηκε από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με την υπ' αριθμόν Κ2-12418/23-8-2007 
αντίστοιχη απόφαση. Το ΔΣ του ΧΑ κατά την συνεδρίαση της 30/8/2007 ενέκρινε την εισαγωγή 
προς διαπραγμάτευση των ως άνω 6.402.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Με 
απόφαση του ΔΣ της εταιρείας ορίζεται η 6/9/2007 ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 
νέων μετοχών στο Χ.Α. Από την ίδια ημερομηνία, οι ανωτέρω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις 
μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων(Σ.Α.Τ.)  
Στις 6/9/2007 η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ανακοίνωσε ότι κατόπιν της εισαγωγής, δυνάμει της από 30 
Αυγούστου 2007 Εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α., και την διαπραγμάτευση των 6.402.000 
νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της από 
μετατροπή ομολογίων σε μετοχές η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ανακοινώνει σύμφωνα με το την παρ. 
5 του Αρθρου 9 Ν. 3556/2007 ότι: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25.068.986 
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 7.520.695,80 
ευρώ.  
Στις 11/9/2007 H NTIONIK ΑΕΒΕ, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε τη συμμετοχή της εταιρείας στην 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής DIONIC PARTICIPATIONS LTD με 
έδρα την Κύπρο, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση της 
αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της DIONIC PARTICIPATIONS LTD θα ανέρχεται σε 63.450 Λίρες 
Κύπρου διαιρούμενο σε 63.450 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Λίρας Κύπρου εκάστη μετοχή. Η 
ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την κατά 95% συμμετοχή της DIONIC 
PARTICIPATIONS LTD στην υπό ίδρυση εταιρία DIONIC BULGARIA LLC, η οποία θα αναλάβει την 
επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου NTIONIK στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου DIONIC για ανάπτυξη στο χώρο των Βαλκανίων.  
Στις 25/9/2007 Η DIONIC, πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά ειδών βρεφανάπτυξης, προχώρησε 
στην αποκλειστική συνεργασία με τη MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE, τη γαλλική εταιρία 
παραγωγής των παιδικών καθισμάτων ασφαλείας με το σήμα MICHELIN.  
Η συνεργασία με τη MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE αποσκοπεί στη στρατηγική ενίσχυση 
των σημάτων που προσφέρει η DIONIC και επιτεύχθηκε χάρη στη μακροχρόνια εμπειρία, στο 
διευρυμένο δίκτυο πωλήσεων και στην ηγετική θέση της DIONIC στην ελληνική αγορά προϊόντων 
βρεφανάπτυξης. Πλέον, η DIONIC αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο προϊόντων της 
MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η DIONIC έχει τη δυνατότητα 
να διανείμει τα προϊόντα της MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE και στις αγορές των 
Βαλκανίων. Η εταιρία MICHELIN, γνωστή από τα ελαστικά αυτοκινήτων, προχώρησε, μέσω της 
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εταιρίας MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE, στο σχεδιασμό και την κατασκευή παιδικών 
καθισμάτων ασφαλείας, με την παραγωγή των δυο μοντέλων Cockpit (Group I & II ) και Navigator 
(Group I,II, & III), ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν αντίστοιχες προτάσεις για κάθε κατηγορία 
παιδικών καθισμάτων. Η εγγυημένα κορυφαία ποιότητα και υψηλή ασφάλεια των προϊόντων με το 
σήμα MICHELIN προδιαγράφει την πετυχημένη πορεία τους και την κατάκτηση σημαντικού 
μεριδίου στην ελληνική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εμπορικό τμήμα των Ειδών 
Βρεφανάπτυξης του Ομίλου DIONIC αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο και διανομέα των 
μεγαλύτερων κατασκευαστών βρεφικών ειδών (DOREL, MAXI COSI, QUINNY, INGLESINA, 
PHILIPS AVENT, OK BABY, κ.ά.). 
Στις 27/9/2007 Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. Ευρώ προχώρησε η 
ΝΤΙΟΝΙΚ AEBE με την τράπεζα EFG EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ. Η διάρκεια του δανείου έχει 
καθοριστεί στα τέσσερα χρόνια.  
Η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση του δανείου ύστερα από την από 24/09/2007 συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε συνέχεια των αποφάσεων της Επαναληπτικής Γενικής 
Συνέλευσης της 19/07/2006. Συγκεκριμένα στις 26/09/2007 η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ προχώρησε στην 
έκδοση και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην EFG EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ, κοινού, 
Ομολογιακού Δανείου τετραετούς διάρκειας χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας 
πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (Euro 5.000.000). Η έκδοση του ομολογιακού αυτού δανείου εντάσσεται 
στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό της διοίκησης της εταιρείας με σκοπό την 
αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων δανείων μετατρέποντας τα σε μακροπρόθεσμα με 
ευνοϊκότερους όρους.  
Στις 1/10/2007 Ο Όμιλος DIONIC, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική συνεχούς επιχειρηματικής 
ανάπτυξης και διείσδυσης σε νέες αγορές, προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας 
DIONIC BULGARIA LLC. Με στόχο τη γεωγραφική επέκταση και την επίτευξη μεγαλύτερων 
περιθωρίων κέρδους, η DIONIC BULGARIA LLC έχει ως αντικείμενο τη σταδιακή επέκταση και 
ανάπτυξη των επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της DIONIC στη Βουλγαρία. 
Σημειώνεται ότι η DIONIC PARTICIPATIONS S.A., μία 100% θυγατρική της DIONIC Α.Β.Ε.Ε., 
συμμετέχει κατά 95% στην DIONIC BULGARIA LLC, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης 
ανέρχεται σε 200.000 λέβα (~ 100.000 ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδρυση της DIONIC 
BULGARIA LLC είναι η επιτυχής κατάληξη έρευνας αγοράς στην περιοχή των Βαλκανίων, που 
διήρκεσε για περισσότερα από δύο χρόνια. Αποτελεί το πρώτο βήμα του Ομίλου στη γεωγραφική 
επέκτασή του κατά την οποία θα μεταφέρει την αποκτηθείσα εμπειρία και οργάνωση σε άλλες 
χώρες. Με έδρα τη Σόφια, η DIONIC BULGARIA LLC θα διεισδύσει στη Βουλγαρία, απασχολώντας 
εξειδικευμένα στελέχη του Ομίλου τα οποία θα μεταφέρουν την εμπειρία και τεχνογνωσία της 
μητρικής σε όλα τα επίπεδα. Ήδη έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ολοκληρωμένο δίκτυο φωνής και 
δεδομένων που επιτρέπει την, σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία με τη μητρική, με άμεσο και 
διαφανή τρόπο. Χάρη στη διασύνδεση αυτή, καθίσταται δυνατή η λειτουργία, με ενιαίο τρόπο, των 
συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), πελατών (CRM) και Logistics. Επίσης, 
εξασφαλίζεται ο κεντρικός οικονομικός έλεγχος, καθώς και η συνεχής υποστήριξη και τροφοδοσία 
των συστημάτων DSS (Decision Support Systems) του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται η 
βελτιωμένη λειτουργία της νεοσυσταθείσας εταιρίας και ο αποτελεσματικός έλεγχος της. Η κίνηση 
αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου DIONIC για δυναμική ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων, μέσω της σύναψης στρατηγικών συμφωνιών, της διεύρυνσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αλλά και της ανάδειξης της DIONIC σε έναν αξιόπιστο 
συνεργάτη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Στις 11/10/2007  η DIONIC ΑΕΒΕ προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ (NTI.AN.A.), με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και διαχείριση 
αστικών ακινήτων. Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στη ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ανέρχεται στο 60% και με το 
αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται σε ευρώ 300.000, το ύψος της επένδυσης για την 
DIONIC διαμορφώνεται σε ευρώ 180.000. Η ΝΤΙ.ΑΝ.Α. θα αποτελέσει τον κύριο άξονα 
δραστηριοποίησης του Ομίλου στην ανάπτυξη ακινήτων, επικεντρώνοντας στην αγορά γης και την 
ανέγερση οικιστικών και επαγγελματικών αστικών ακινήτων. Μέσω της νέας θυγατρικής εταιρίας, ο 
Όμιλος DIONIC θα συμμετέχει και θα αναλαμβάνει τη διαχείριση στρατηγικά επιλεγμένων έργων, τα 
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οποία θα τηρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που ο ίδιος απαιτεί. Ειδικότερα, η DIONIC, μέσω 
της ΝΤΙ.ΑΝ.Α., θα αναλαμβάνει τη διαχείριση και εποπτεία της ανάπτυξης και κατασκευής όλου του 
έργου, τη διαδικασία ενημέρωσης και παρακολούθησης, καθώς και την προώθηση (marketing) και 
εμπορική αξιοποίησή του, στη συνέχεια. Με την ίδρυση της ΝΤΙ.ΑΝ.Α., ο Όμιλος αξιοποιεί, για άλλη 
μία φορά, την τεχνογνωσία και εμπειρία του σε διαφορετικούς κλάδους. Πιο συγκεκριμένα, 
εφαρμόζει και στην αγορά ακινήτων το καινοτομικό μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης της DIONIC 
που προσφέρει οριζόντια υποστήριξη σε οικονομικές υπηρεσίες, διοικητική διαχείριση, διαχείριση 
ανθρώπινων πόρων, πελατών, αποθηκών και προϊόντων διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την 
επικέντρωση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και δημιουργώντας οικονομίες 
κλίμακας. Επιπλέον, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δραστηριότητές της, η DIONIC προσδίδει μία 
νέα διάσταση στην αγορά της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
που διαθέτει για online marketing και πωλήσεις και τη συγκρότηση δικτύων στο εξωτερικό και 
εσωτερικό, αλλά και υπερβαίνοντας παραδοσιακά μέσα, όπως είναι τα μεσιτικά γραφεία. Η ενέργεια 
αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της 
DIONIC, που περιλαμβάνει τη διείσδυση σε στρατηγικά επιλεγμένες αγορές, που υπόσχονται 
σημαντικές αποδόσεις, ώστε να διασφαλίζονται οι αναπτυξιακοί της στόχοι. 
Στις 24/10/2007 Κατόπιν της εισαγωγής, δυνάμει της από 17/10/2007 Εγκριτικής απόφασης του 
Δ.Σ. του Χ.Α., και διαπραγμάτευσης 352.000 νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ανακοινώνει, σύμφωνα με το την παρ. 5 
του 'Αρθρου 9 Ν. 3556/2007 ότι: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.626.295,80 
ευρώ διαιρούμενο σε 25.420.986 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου 
διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. 
Στις 1/11/2007 Σε εφαρμογή του άρθρου 276 παρ. ΧΙΙ του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, γνωστοποιείται ότι την 31/10/2007 ολοκληρώθηκε ο 
τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για την χρήση 2006. Ο έλεγχος καταλόγισε στην εταιρία 
λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους Euro 393.047,08 από τις οποίες προέκυψε φόρος 
εισοδήματος Euro 116.332,68, πλέον προσαύξηση φόρου Euro 8.375,95 ήτοι συνολικό ποσό της 
τάξης των Euro 124.708,63. Με την υπογραφή της πράξης συμβιβασμού καταβλήθηκε το ένα 
πέμπτο (1/5) του ανωτέρω ποσού, ενώ το υπόλοιπο πρόκειται να εξοφληθεί σε 24 ισόποσες 
μηνιαίες άτοκες δόσεις. Σημειώνεται ότι η Εταιρία έχει επιβαρύνει, με τη μορφή πρόβλεψης, τις 
οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2006 με ποσό ύψους Euro 100.000,00 Συνεπώς πρόκειται να 
υπάρξει σχετική πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στις οικονομικές καταστάσεις του 2007 ποσού 
ύψους Euro 24.708,63. 
Στις 12/11/2007 η DIONIC ΑΒΕΕ προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στη 
νεοϊδρυθείσα θυγατρική ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ (NTI.AN.A.), η οποία έχει ιδρυθεί 
με κύριο αντικείμενο την ανάληψη και τη διαχείριση στρατηγικά επιλεγμένων έργων, τα οποία θα 
τηρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που ο Όμιλος θέτει κάθε φορά. Το ποσό της αύξησης 
ανέρχεται σε ευρώ 100.000 και η DIONIC θα συμμετέχει κατά το ποσοστό που της αναλογεί, 
δηλαδή 60%, καταβάλλοντας συνολικό ποσό ευρώ 60.000.Με την ολοκλήρωση της αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ΝΤΙ.ΑΝ.Α θα ανέρχεται σε ευρώ 
400.000. Τα έσοδα από την αύξηση του κεφαλαίου πρόκειται να διατεθούν, από τη θυγατρική 
ΝΤΙ.ΑΝ.Α., αφενός για την εξαγορά του 49% της εταιρείας ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., 
καταβάλλοντας συνολικά το ποσό των ευρώ 294.000. Σημειωτέο ότι από το αποκτηθέν 49%, το 
30% θα μεταβιβασθεί από την DIONIC, η οποία πρόσφατα είχε αποκτήσει έναντι ευρώ 180.000. 
Κατά συνέπεια, από τη πώληση αυτή δεν προκύπτει αποτέλεσμα για τη μητρική. Επιπρόσθετα, η 
θυγατρική πρόκειται να εξαγοράσει το 49% της ANDROS VILLAGE Μ. ΦΙΛΗΣ Ε.Ε., εταιρείας που 
έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και εκμετάλλευση αστικών ακινήτων, καταβάλλοντας το 
ποσό των ευρώ 53.000 Κύριος σκοπός δραστηριοποίησης της ANDROS Ε.Ε. είναι, σε πρώτη 
φάση, η ανάπτυξη οικιστικών συμπλεγμάτων στη νησιώτικη Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νησί της 
'Aνδρου, αξιοποιώντας ένα σημαντικό τόπο που παράλληλα αποτελεί και έναν από τους 
ομορφότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας Με τις ενέργειες αυτές, η DIONIC υλοποιεί 
ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της στρατηγικής της για ανάπτυξη και επέκταση 
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σε επιλεγμένους τομείς δραστηριότητας που υπόσχονται σημαντικές αποδόσεις και ειδικά στην 
αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης δραστηριοτήτων. 
Στις 22/11/2007 Κατόπιν της εισαγωγής, δυνάμει της από 15/11/2007 Εγκριτικής απόφασης του 
Δ.Σ. του Χ.Α., και διαπραγμάτευσης 275.000 νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ανακοινώνει σύμφωνα με το την παρ. 5 
του Αρθρου 9 Ν. 3556/2007 ότι: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.708.795,80 
ευρώ διαιρούμενο σε 25.695.986 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου 
διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. 
Στις 3/12/2007 Ο Όμιλος DIONIC, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής και της επέκτασης 
των δραστηριοτήτων του σε νέες προσοδοφόρες αγορές, προχώρησε στην εξαγορά του 70% της 
εταιρίας SHENZHEN TOP LEAD LIMITED, με έδρα το Hong Kong της Κίνας. Η εξαγορά 
πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής εταιρίας DIONIC Participations Ltd, ενώ το τίμημα 
ανέρχεται σε ευρώ 350.000. Για το σκοπό αυτό η DIONIC ολοκλήρωσε αντίστοιχη αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 350.000 με καταβολή μετρητών στην κατά 100% θυγατρική 
εταιρεία DIONIC Participations Ltd, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται μετά την εν λόγω 
αύξηση σε ευρώ 455.000 . Με την απόκτηση της SHENZHEN TOP LEAD LIMITED, η DIONIC θα 
δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και διανομή των δικών της σημάτων με σκοπό την πώληση 
αυτών στην παγκόσμια αγορά. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν accessories υπολογιστών και 
παιχνιδομηχανών με το σήμα plug 'n' play, αναλώσιμα υπολογιστών, όπως είναι cdrs /dvdrs 
/memory sticks /usbs, με το σήμα "dion", κ.ά. Σημειωτέο ότι η SHENZHEN TOP LEAD στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων της έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες 
καταναλωτικών προϊόντων και συσκευών (ηλεκτρονικών - ψηφιακών) της Κίνας, οι οποίες έχουν 
επιλεγεί βάσει σειράς κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας και τήρησης προδιαγραφών διανομής 
παγκοσμίως (πιστοποιημένες από CE/ROHS, TUV). Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό 
σχέδιο της DIONIC για συνεχή αναζήτηση και αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, έντονη 
εξωστρέφεια, με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων εκτός των ελληνικών ορίων και τη 
διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες διεθνείς αγορές, την αύξηση της κερδοφορίας, καθώς και και τη 
διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. 
Στις 5/12/2007 Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 2,5 εκατ. Ευρώ προχώρησε η 
ΝΤΙΟΝΙΚ AEBE με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί στα τρία 
χρόνια. Η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση του δανείου ύστερα από την από 28/11/2007 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε συνέχεια των αποφάσεων της 
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 19/07/2006. Συγκεκριμένα στις 4/12/2007 η ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΕΒΕ προχώρησε στην έκδοση και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ, κοινού, Ομολογιακού Δανείου τριετούς διάρκειας χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής 
ονομαστικής αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (Euro 2.500.000). Η έκδοση του 
ομολογιακού αυτού δανείου εντάσσεται στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό της διοίκησης 
της εταιρείας με σκοπό την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων δανείων μετατρέποντας τα σε 
μακροπρόθεσμα με ευνοϊκότερους όρους. 
Στις 21/12/2007 Ανακοινώθηκε από την εταιρεία NΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ότι την 31/12/2007 αρχίζει η 
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 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 Δάνειο (Μ.Ο.Δ.) της 
εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ, με τιμή μετατροπής 0,91 
ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της, την από 1.8.2006 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, και την από 20.10.2006 απόφαση της 
συνέλευσης των ομολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση, που εκ του νόμου δεν αποτελεί άμεση 
τροποποίηση του καταστατικού, αποφασίστηκε από το ΔΣ της εταιρείας την 6.12.2007, και 
καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης με την υπ? αριθμόν K2-17631/10-12-2007 
σχετική ανακοίνωση. Το ΔΣ του ΧΑ κατά την συνεδρίαση της 20/12/2007 ενέκρινε την εισαγωγή 
προς διαπραγμάτευση των ως άνω 3.234.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Με 
απόφαση του ΔΣ της εταιρείας ορίζεται η 31/12/2007 ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης 
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των νέων μετοχών στο Χ.Α. Από την ίδια ημερομηνία, οι ανωτέρω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις 
μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων(Σ.Α.Τ.) 
Στις 31/12/2007 Κατόπιν της εισαγωγής, δυνάμει της από 20/12/2007 Εγκριτικής απόφασης του 
Δ.Σ. του Χ.Α., και διαπραγμάτευσης 3.234.000 νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ανακοινώνει σύμφωνα με το την παρ. 5 
του άρθρου 9 Ν. 3556/2007 ότι: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 8.678.995,80 
ευρώ διαιρούμενο σε 28.929.986 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου 
διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. 
Oι επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας. 
  
ζ. Οι λογιστικές αρχές  
  
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των Ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων είναι  σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα της  χρήσεως 2007. 
  
η. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 
 
Την 7/1/2008 ο Όμιλος DIONIC, με γνώμονα την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του μέσω της 
συμμετοχής σε στρατηγικά επιλεγμένους προσοδοφόρους τομείς καθώς και στην αξιοποίηση 
συνεργιών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, προχώρησε στην απόκτηση επιπλέον ποσοστού 
15,45% στη Εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής 
εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε € 1.898.940 και καλύφθηκε  
πλήρως από  κεφάλαια της εταιρείας.  
 
Υπενθυμίζουμε ότι το Μάρτιο του 2007 η DIONIC A.E.B.E., διακρίνοντας την υψηλή ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών και προσβλέποντας στην αποκόμιση συνεργιών, προχώρησε στην 
απόκτηση 5% συμμετοχής στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του επιπλέον 
15,45% ποσοστού, η DIONIC θα κατέχει το 20,45% της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ.  
 
Η επιλογή για την απόκτηση επιπλέον ποσοστού στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, είναι ρητά συνυφασμένη με 
τη στρατηγική για επίτευξη συνεργιών αφού η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των 
Συμβούλων Επιχειρήσεων, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα 
αντικειμένων όπως Τεχνολογική ανάπτυξη, Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, 
Ανασχεδιασμό Λειτουργικών Διαδικασιών, Συστήματα Logistics, Συστήματα διασφάλισης 
Ποιότητας, Εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής για την υποστήριξη των λειτουργιών 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού και Τεχνικού Συμβούλου σε 
θέματα ΣΔΙΤ και Ανάπτυξης Ακινήτων, Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ανεύρεση 
στελεχών, εκπαίδευση προσωπικού, αξιολόγηση απόδοσης, διαχείριση ανθρώπινων πόρων), 
Διαχείριση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων καθώς και Αξιοποίηση των ευκαιριών 
χρηματοδότησης τεχνολογικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού για οικονομικές μονάδες όλων των 
μεγεθών. 
 
Σημαντικές συνέργειες και οφέλη προκύπτουν κυρίως για τη θυγατρική του ομίλου ATCOM, η οποία 
δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπου αξιοποιώντας την μακρόχρονη γνώση 
σε πολυσύνθετα έργα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της πρώτης και της τεχνογνωσίας σε 
εφαρμογές διαδικτύου της δεύτερης, δίνεται η δυνατότητα για ανάληψη νέων σημαντικών έργων. 
Παράλληλα, τα οφέλη είναι σημαντικά και για τον όμιλο όπου ο εξωστρεφής προσανατολισμός και 
ειδικά στο χώρο των Βαλκανίων, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την επέκταση των 
δραστηριοτήτων και της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ με στόχο την ανάληψη έργων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
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αλλά και την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία όπου ο όμιλος DIONIC πρόκειται να αναπτύξει δραστηριότητα το 2008. 
 
Με την ενέργεια αυτή ο όμιλος DIONIC ενεργοποιείται στρατηγικά πλέον στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. και 
με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. θα συμπεριλαμβάνεται στις ενοποιημένες 
καταστάσεις της DIONIC με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από το 2008. 
 
 
Την 14/1/2008 ο Όμιλος DIONIC, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για ανάπτυξη σε 
προσοδοφόρους τομείς, και συγκεκριμένα στον τομέα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, 
ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ΑΕ) κατά ευρώ 420.000. Υπενθυμίζουμε ότι η DIONIC συμμετέχει κατά 
60% στη ΝΤΙ.ΑΝ.Α και κατά συνέπεια το ποσό που κατεβλήθη για την κάλυψη της εν λόγω αύξησης 
ανέρχεται σε ευρώ 252.000 και θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.  
Τα έσοδα της ως άνω αύξησης προορίζονται για την κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 
κατά ευρώ 800.000 της ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (ΔΙ.ΠΡΩ ΑΕ), θυγατρικής κατά 
49,95% της ΝΤΙ.ΑΝ.Α, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης, διαχείρισης και 
εκμετάλλευσης ακινήτων. Τα αντληθέντα κεφάλαια πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αγορά 
οικοπέδου στην περιοχή του Αμαρουσίου Αττικής (παράδρομος αττικής οδού πλησίον κόμβου Λ. 
Κηφισίας), με στόχο την ανάπτυξη και εκμετάλλευση επαγγελματικού ακινήτου.  
Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό της DIONIC και αφορούν την υλοποίηση 
επιλεγμένων επενδύσεων σε τομείς και δραστηριότητες όπου αφενός αξιοποιεί την τεχνογνωσία και 
την εμπειρία του ομίλου αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα διασποράς του επιχειρηματικού 
κινδύνου, διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές και εν τέλει αύξηση της κερδοφορίας. 
 
Tην 14/2/2008 ο Όμιλος DIONIC, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της σε τομείς 
όπου διαθέτει τεχνογνωσία και προσδοκά οφέλη, ανακοινώνει οτι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για 
την ίδρυση της ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD, με έδρα τη Μ. Βρετανία και αριθμό 
μητρώου Αγγλίας 6492374, μέσω της κατά 65% θυγατρικής της εταιρείας ATCOM Α.Ε.  
Υπενθυμίζουμε ότι η ATCOM Α.Ε. ξεκίνησε την λειτουργία της το 2000, αποτελώντας τον 
τεχνολογικό άξονα των δραστηριοτήτων του ομίλου εταιρειών DIONIC. Σήμερα διαθέτει το Web 
Content Management προϊόν NetvolutionTM, δικής της ανάπτυξης, και παρέχει υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες στους τομείς του Web Development, Web Design, Web Hosting, Web Consulting, E-
commerce, E-learning, Mobile Applications, Web Games. Τα κύρια ανταγωνιστικά της 
πλεονεκτήματα εστιάζονται στο προηγμένο τεχνολογικά WCMS προϊόν της, στην υψηλά 
επαγγελματική ποιότητα των λύσεων που προσφέρει, καθώς επίσης και στο ισχυρό know how που 
διαθέτει. Διαθέτει σήμερα τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση στο χώρο της στην Ελλάδα, ενώ έχει 
υλοποιήσει περισσότερες από 750 εγκαταστάσεις σε Ελληνικές και διεθνείς εταιρείες μεγάλου και 
μεσαίου μεγέθους, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου.  
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και στην διείσδυση σε άλλες αγορές εκτός 
Ελλάδος η θυγατρική ATCOM Α.Ε. προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας 
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD, με κύριο στόχο την προώθηση του WCMS προϊόντος 
της στη Διεθνή Αγορά, με την ανάπτυξη διεθνούς δικτύου συνεργατών.  
Οι ενέργειες αυτές επιβεβαιώνουν έμπρακτα την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της DIONIC 
για την ανάληψη επενδύσεων σε τομείς και δραστηριότητες όπου αφενός αξιοποιεί την τεχνογνωσία 
και την εμπειρία του ομίλου, αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα διασποράς του επιχειρηματικού 
κινδύνου, διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές και εν τέλει αύξηση της κερδοφορίας. 
 
Την 25/2/2008 οΌμιλος DIONIC, με καίρια παρουσία στο χώρο της διανομής τεχνολογικών 
προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής, προχώρησε  στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με 
την εταιρία Packard Bell, μια από τις κορυφαίες εταιρείες οικιακών υπολογιστών στην Ευρώπη, 
αναλαμβάνοντας την επίσημη αντιπροσώπευση της και την αποκλειστική διανομή των προϊόντων 
της στην ελληνική αγορά.  
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θ. Εταιρική Διακυβέρνηση 
  
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οροθετούνται από 
την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές.  Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο 
κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρία, 
στόχο έχει την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των συμφερόντων 
των μετόχων της και όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία της. 
To τμήμα εσωτερικού ελέγχου έχει ως αποστολή την αντικειμενική διεξαγωγή εσωτερικών και 
εξωτερικών ελέγχων και την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών οργάνων και 
Διοικητικού Συμβουλίου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας 
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η εποπτεία των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου της εταιρίας. 
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα 
η οποία αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται 
η αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς 
επίσης η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως 
αυτές οροθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, την ισχύουσα νομοθεσία 
και τις κανονιστικές  διατάξεις. 
Η  εταιρεία διαθέτει από το 2001 υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου επικεφαλής της οποίας είναι O κ. 
Μακαρίου Δημήτριος  με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. 
θ. Διανομή κερδών 
  
Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την 
αποδοτικότητα του Ομίλου, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα, προτείνει τη διανομή 
μερίσματος €  0,025/μετοχή, ήτοι συνολικό μέρισμα € 723.249,65 .  
  
Κύριοι Μέτοχοι, με βάση και όσα προαναφέρθηκαν, σας καλούμε να εγκρίνετε τις Ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις της  χρήσεως 2007 (1.1.2007-31.12.2007). 
  
 
 
 

ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΝΤΙΟΝΙΚ  Α.Ε.Β.Ε 
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Επεξηγηματική Έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΒΕΕ κατ’άρθρο 11α Ν.3371/2005 

 
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 
του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005. 
 
A. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα οκτώ 
χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (8.678.995,80 Ευρώ), διαιρούμενο σε 
είκοσι οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι εννέα  χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα έξι  κοινές 
ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου (28.929.986 μετοχές) , ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών 
του Ευρώ (0,30 Ευρώ) η κάθε μία. 
Οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κατηγορία: Μεσαίας και μικρής  Κεφαλαιοποίησης)  
 
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το 
ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή 
παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της, και ειδικότερα: 
 
• το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας. 
 
Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετ’ αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού διανέμεται 
από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου 
μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, κατά την 
ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο 
μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του 
Τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται 
στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή 
του η Γενική Συνέλευση. 
 
• το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης 
κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, 
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• το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και την 
ανάληψη νέων μετοχών, 
 
• το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών 
ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 
 
• το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους 
δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. 
 
• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια 
της εκκαθάρισης. 
 
Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. 
 
B. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας 
 
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του 
καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες 
μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 
Γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Ν. 3556/2007 
 
Την 24 Μαρτίου 2008 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας: ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ 5,75% και ΧΑΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  5,71%. 
 
Δ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
 
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα 
ελέγχου. 
 
Ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
 
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που 
απορρέουν από τις μετοχές της. 
 
ΣΤ. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας 
 
Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρίας ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες 
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων 
ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 
 
Ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού 
 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του  δεν 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε πριν την αναμόρφωση 
του από τον Ν. 3604/2007. Η αναμόρφωση του καταστατικού της εταιρείας δυνάμει του άρθρου 
79παρ. 10 του Ν. 3604/2007 αποτελεί θέμα ημερήσιας διατάξεως της  συγκληθείσας έκτακτης 
γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την 14 Μαρτίου 2008 και ματαιωθείσας της ως 
άνω συνελεύσεως για β’ επαναληπτική γενική συνέλευση  στις 26 Μαρτίου 2008 και σε γ’ 
επαναληπτική συνέλευση στις 9 Απριλίου 2008. 
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Η. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2  του καταστατικού της Εταιρίας, με απόφαση της Γενικής 
Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή 
του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών 
του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό 
του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.  
Για την δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών  ελήφθη η από 28 Ιουνίου 2007 απόφαση της τακτικής 
γενικής συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16παρ. 5 έως 14 του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως ίσχυε. Μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3604/2007 και την αναμόρφωση – τροποποίηση του 
άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 η ως άνω απόφαση κατέστη ανενεργός και δεν δύναται να 
εκτελεστεί, σε κάθε δε περίπτωση το χορηθέν δικαίωμα δεν ασκήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Συνεπώς για την αγορά ιδίων μετοχών η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 
διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 
Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας και δεν έχει ληφθεί εκ νέου απόφαση 
της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για αγορά ιδίων μετοχών δυνάμει του άρθρου 16 
Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
Θ. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 
ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης 
 
Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 
 
Ι. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας 
 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό 
της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή 
απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας 
δημόσιας πρότασης. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ –ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ 
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Ισολογισμός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 7.1 10.667.970 10.330.201 9.682.748 8.948.794 
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία 7.2 5.263.491 4.460.917 739.897 548.965 
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 7.6 0 0 5.089.797 4.468.292 
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 7.7 582.334 200.264 193.214 178.214 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία

7.8 839.627 0 752.003 0 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 7.10 63.915 66.588 42.309 37.880 
17.417.337 15.057.970 16.499.966 14.182.146 

Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέματα 7.11 9.170.305 11.156.597 8.311.218 8.711.619 
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 7.12 34.451.696 30.634.651 30.775.521 28.670.401 

Λοιπές Απαιτήσεις 7.13 2.217.879 4.776.052 1.531.881 2.706.995 
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 7.14 2.184.016 1.044.120 1.767.919 967.345 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.15 2.475.581 1.672.523 1.538.712 1.050.781 

50.499.477 49.283.942 43.925.249 42.107.142 

Σύνολο Ενεργητικού 67.916.814 64.341.913 60.425.216 56.289.288 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 7.16 8.678.996 5.600.096 8.678.996 5.600.096 
Υπερ Το Άρτιο 7.16 11.055.800 4.804.700 11.055.800 4.804.700 
Αποθεματικά  εύλογης αξίας 7.16 2.496.177 2.496.177 2.496.177 2.496.177 
Λοιπά αποθεματικά 7.16 1.078.990 1.341.528 1.062.850 1.280.034 
Αποτελέσματα Εις Νέον 1.591.999 57.949 1.196.451 824.919 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της Μητρικής

24.901.962 14.300.450 24.490.274 15.005.925 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 1.546.360 1.300.604 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 26.448.322 15.601.055 24.490.274 15.005.925 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 7.17 11.343.885 13.750.435 11.167.140 13.507.680 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.9 1.119.813 887.000 1.041.706 849.659 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία (πρόβλεψη αποζημείωσης)

7.18 162.943 173.093 82.022 79.022 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7.19 150.000 131.000 100.000 100.000 
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 12.776.640 14.941.528 12.390.868 14.536.361 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.20 20.760.752 19.002.126 17.790.279 17.436.812 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 7.21 1.018.694 920.847 632.870 132.874 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 7.17 6.151.625 13.074.913 4.688.072 8.711.163 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7.22 760.780 801.445 432.853 466.152 
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 28.691.851 33.799.331 23.544.074 26.747.001 

Σύνολο Υποχρεώσεων 41.468.491 48.740.859 35.934.942 41.283.362 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 67.916.814 64.341.913 60.425.216 56.289.288 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 



Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
 

Διακοπτόμενες Διακοπτόμενες

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο
Πωλήσεις 83.111.368 792.971 83.904.340 79.684.331 3.685.168 83.369.499 
Κόστος Πωληθέντων 7.23 (68.602.900) (372.910) (68.975.810) (67.389.990) (2.267.416) (69.657.406)
Μικτό Κέρδος 14.508.468 420.062 14.928.530 12.294.341 1.417.753 13.712.094 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 7.25 643.947 3.386 647.333 571.817 49.440 621.256 
Έξοδα διοίκησης 7.24 (3.062.520) (85.411) (3.147.931) (2.511.491) (379.519) (2.891.010)
Έξοδα  διάθεσης 7.24 (6.479.200) (128.170) (6.607.370) (5.650.444) (569.516) (6.219.960)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 7.24 (137.631) (137.631) (96.538) (96.538)
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως (329.773) (19.366) (349.139) (415.070) (17.254) (432.325)
Αποτελέσματα Προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

5.143.292 190.500 5.333.791 4.192.614 500.903 4.693.517 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 7.26 11.848 11.848 10.156 10.156 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 7.26 (2.440.183) (57.982) (2.498.165) (1.979.786) (244.100) (2.223.885)
Κέρδος από πώληση ποσοστού θυγατρικής 7.26 193.242 193.242 

Κέρδη προ φόρων 2.714.956 325.760 3.040.716 2.222.984 256.804 2.479.788 

 Δαπάνη φόρου 7.27 (710.246) (94.255) (804.501) (532.042) (78.719) (610.761)

Κέρδη μετά από φόρους 2.004.710 231.505 2.236.215 1.690.942 178.085 1.869.027 

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 1.760.637 174.598 1.935.235 1.454.703 60.549 1.515.252 
Δικαιώματα μειοψηφίας 244.072 56.907 300.980 236.239 117.536 353.775 

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 7.28 0,083 0,008 0,091 0,078 0,003 0,081 
Κέρδη ανά μετοχή-αμβλυμένα(€) 7.28 0,066 0,006 0,072 0,075 0,003 0,078 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

6.036.133 204.743 6.240.876 4.877.463 541.795 5.419.258 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

5.143.292 190.500 5.333.791 4.192.614 500.903 4.693.517 

Κέρδη Προ φόρων 2.714.956 325.760 3.040.716 2.222.984 256.804 2.479.788 
Κέρδη μετά από Φόρους 2.004.710 231.505 2.236.215 1.690.942 178.085 1.869.027 

1/1/2006 - 31/12/2006

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1/2007 - 31/12/2007
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1/1/2007 - 31/12/2007 1/1/2006 - 31/12/2006

Πωλήσεις 63.438.519 62.815.759 
Κόστος Πωληθέντων 7.23 (54.474.918) (55.076.624)
Μικτό Κέρδος 8.963.601 7.739.136 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 7.25 617.548 525.584 
Έξοδα διοίκησης 7.24 (1.168.127) (883.855)
Έξοδα  διάθεσης 7.24 (4.832.606) (4.283.540)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 7.24 0 0 
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως (222.655) (167.738)
Αποτελέσματα Προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

3.357.762 2.929.587 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 7.26 9.793 9.508 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 7.26 (2.233.400) (1.815.985)
Κέρδος από πώληση ποσοστού θυγατρικής 7.26 191.840 

Κέρδη προ φόρων 1.325.994 1.123.110 

 Δαπάνη φόρου 7.27 (446.803) (303.424)

Κέρδη μετά από φόρους 879.191 819.686 

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 879.191 819.686 
Δικαιώματα μειοψηφίας

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 7.28 0,041 0,045 
Κέρδη ανά μετοχή-αμβλυμένα(€) 7.28 0,037 0,047 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

3.793.705 3.268.964 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

3.357.762 2.929.587 

Κέρδη Προ φόρων 1.325.994 1.123.110 
Κέρδη μετά από Φόρους 879.191 819.686 

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το 
Άρτιο

Τακτικό 
αποθεματικό

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 
στην εύλογη αξία

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΠ

5.600.096 4.804.700 336.630 1.586.977 678.869 -1.101.948 11.905.324 1.127.726 13.033.050

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2006
Τακτικό αποθεματικό 21.492 -17.258 4.234 8.220 12.454
Μέρισμα -337.938 -337.938 -169.166 -507.105
Επανεκτίμηση οικοπέδων - κτιρίων 909.200 909.200 909.200
Δημιουργία αποθεματικού από μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 304.378 304.378 304.378
Μεταβολή κερδών προηγουμένων χρήσεων από συμπληρωματική 
απόκτηση ποοστού θυγατρικής

0 -65.382 -65.382

Δικαιώματα μειοψηφίας νέων ενοποιούμενων εταιρειών 0 45.432 45.432
Λοιπές προσαρμογές 159 -159 0 0
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2006 1.515.252 1.515.252 353.775 1.869.027

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0 0 21.492 909.200 304.536 1.159.897 2.395.126 172.878 2.568.004

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 
2006

5.600.096 4.804.700 358.122 2.496.177 983.405 57.949 14.300.450 1.300.604 15.601.054

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΠ

5.600.096 4.804.700 358.122 2.496.177 983.405 57.949 14.300.450 1.300.604 15.601.054

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2007
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών 3.078.900 6.251.100 -258.168 9.071.832 9.071.832
Τακτικό αποθεμαιτικό 43.459 -43.459 0 0
Μέρισμα -466.675 -466.675 -466.675
Δικαιώματα μειοψηφίας νέων ενοποιούμενων εταιρειών 0 195.939 195.939

Απαλοιφή θυγατρικής λόγω απώλεια ελέγχου της -27.397 -16.243 76.133 32.493 -412.828 -380.335

Συναλλαγματική διαφορά από ενοποίηση εταιρειών εξωτερικού -4.189 -4.189 -4.189

Μεταβολή από μείωση ποοστού θυγατρικής 32.815 32.815 161.666 194.481

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2007 1.935.235 1.935.235 300.980 2.236.215
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 3.078.900 6.251.100 16.062 0 -278.600 1.534.050 10.601.512 245.756 10.847.268

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 
2007

8.678.996 11.055.800 374.184 2.496.177 704.805 1.591.999 24.901.962 1.546.360 26.448.322

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο
Τακτικό 

αποθεματικό
Αποθεματικό εύλογης 

αξίας
Λοιπά 

αποθεματικά
Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 5.600.096 4.804.700 307.613 1.586.977 652.802 272.477 13.224.666 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2006
Επανεκτίμηση οικοπέδων - κτιρίων 909.200 909.200 
Τακτικό αποθεμαιτικό 15.240 (15.240) 0 
Μέρισμα (252.004) (252.004)
Δημιουργία αποθεματικού από μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 304.378 304.378 
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2006 819.686 819.686 
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου - - 15.240 909.200 304.378 552.441 1.781.260 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2006 5.600.096 4.804.700 322.853 2.496.177 957.180 824.919 15.005.925 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 5.600.096 4.804.700 322.853 2.496.177 957.180 824.919 15.005.925 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2007
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών 3.078.900 6.251.100 (258.168) 9.071.832 
Τακτικό αποθεμαιτικό 40.984 (40.984) 0 
Μέρισμα (466.675) (466.675)
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2007 879.191 879.191 

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 3.078.900 6.251.100 40.984 0 (258.168) 371.533 9.484.349 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2007 8.678.996 11.055.800 363.837 2.496.177 699.012 1.196.451 24.490.274 

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
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Κατάσταση ταμειακών ροών 



 
 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως  
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 

27

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Κέρδη χρήσης πρό φόρων 3.040.716 2.479.788 1.325.994 1.123.110
Πλέον / μείον προσαρμογές για : 0 0 0 0
Αποσβέσεις 892.841 725.741 435.944 339.378
Προβλέψεις -261.150 -430.322 -277.000 -339.230
Συναλλαγματικές διαφορές -74.792 -24.312 -73.821 -26.076
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -282.988 -10.022 -279.531 -9.076
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.553.595 2.337.134 2.361.434 1.937.657
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων 490.895 -391.836 530.402 -629.198
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων -2.643.515 -5.375.136 -117.312 -720.348
Μείωση/(αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού -1.155.447 -20.802 -800.573 -162.196
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών 
και φόρων) 2.055.966 7.037.527 18.057 1.958.409
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους 430.847 374.514 499.996 52.575
(Μείωση)/Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού (είσπραξη 
επιχορήγησης) -280.951 234.730 -280.947 253.461
Μείον: 0 0 0 0
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι -2.553.595 -2.347.291 -2.361.434 -1.947.165
Φόρος εισοδήματος/Διαφορές φορολογικού ελέγχου -501.329 -537.624 -254.756 -205.928
Λειτουργικές ροές διακοπτόμενης δραστηριότητας -451.214

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.259.879 4.052.089 726.453 1.625.373

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων -1.123.405 -568.825 -1.676.667 -630.568

Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -2.048.886 -3.674.835 -1.282.930 -2.471.806
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0 0 0 0
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων -8.320 3.962 -4.429 6.874

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, Συγγενών, Κοινοπραξιών κ.λ.π. 480.000 480.000
Τόκοι εισπραχθέντες 11.848 10.156 9.793 9.508
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 0 0
Επενδυτικές ροές διακοπτόμενης δραστηριότητας -364

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -2.689.128 -4.229.542 -2.474.233 -3.085.992

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Εισπράξεις/πληρωμές από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 2.454.799 1.341.719 2.708.201 2.294.405
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις(χρεολύσια) 0 0 0 0
Μερίσματα πληρωθέντα -472.490 -318.222 -472.490 -314.022
Χρηματοδοτικές ροές διακοπτόμενης δραστηριότητας 268.407

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.250.715 1.023.498 2.235.711 1.980.383

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 821.467 846.044 487.930 519.765

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.452.739 753.786 1.050.781 531.017

Πλέον : ταμειακά  διαθέσιμα έναρξης εταιρείων που δεν 
ενοποιήθηκαν στην προηγούμενη χρήση 219.784 72.694

Μείον : Χρηματικά διαθέσιμα διακοπτόμενων 
δραστηριοτήτων -18.408

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 2.475.582 1.672.524 1.538.712 1.050.781

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ
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1. Γενικές Πληροφορίες 
 

Η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε 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 Διοικητικού Συμβουλίου την 19.01.2004. 

 

Η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. εδρεύει σε ιδιόκτητους χώρους στην περιοχή των Αχαρνών και στoν 

Αυλώνα Αττικής και έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να 

ανταποκριθεί με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις των πολύπλευρων τομέων των δραστηριοτήτων 

της. 

 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007, του 

Ομίλου και της Εταιρείας,εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, την 24 Μαρτίου 

2008 και υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

που εκτιμάται ότι θα συγκληθεί τον Ιούνιο του 2008. 

 

 

 

2. Φύση Δραστηριοτήτων 
 

Η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε είναι εμπορική εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Δραστηριοποιείται  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 Προιόντα. 

7. Είδη βρεφανάπτυξης  

8. Ειδη Ενδυσης 
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Η Διοίκηση 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 Ομιλος και η 
Εταιρεία. 
 
3.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι  παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αφορούν την χρήση 
2007. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις 
Διερμηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Ολα τα αναθεωρημένα ή νεοκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στον Ομιλο 
και ήταν σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2007, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν 
εφαρμόσιμα. 
 
Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2007 έχει γίνει με τις 
λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην χρήση 2006.  
 
3.1.1 Χρήση εκτιμήσεων 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 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 των οικονομικών καταστάσεων 
καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Παρά το 
γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Ομίλου, τα 
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές (σημείωση 4). 

 
3.1.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων 
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Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC), 
έχουν ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάμενα 
πρότυπα , η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν μετά 
την 1η Ιανουαρίου ή μεταγενέστερα. 

Η εκτίμηση της διοίκησης της εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 
προτύπων και διερμηνειών στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρίας, παρατίθεται 
παρακάτω: 

 
Τροποποίηση του Δ.Λ.Π 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», με ισχύ, για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009 
 
Το τροποποιημένο του Δ.Λ.Π 1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» με την 
διευρυμένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος» και εισάγει την πρόσθετη Κατάσταση της 
Χρηματοοικονομικής Θέσης στην αρχή της πρώτης παρουσιαζόμενης συγκριτικής περιόδου στην 
περίπτωση αναδρομικής εφαρμογής λογιστικής πολιτικής και αναδρομικής αναδιατύπωσης ή 
αναταξινόμησης στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων .Η εφαρμογή του προτύπου αυτού 
πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν θα έχει επίπτωση στις  οικονομικές καταστάσεις. 
 
Αντικατάσταση του Δ.Λ.Π 23  «Κόστος Δανεισμού», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009 
 
Το νέο πρότυπο απαλείφει την επιλογή που παρείχε το προηγούμενο για την άμεση αναγνώριση 
στα έξοδα του κόστους δανεισμού που σχετιζόταν με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 
περιουσιακών στοιχείων, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατασκευαστική περίοδος. Με 
δεδομένο ότι η εφαρμογή του προτύπου δεν έχει αναδρομική ισχύ οι οικονομικές καταστάσεις του 
ομίλου και της εταιρίας δεν θα επηρεασθούν. 
 
Τροποποίηση του Δ.Λ.Π.32 σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση κάποιων ιδιαίτερων 
χρηματοοικονομικών μέσων που πληρούν τον ορισμό της υποχρέωση αλλά 
αντιπροσωπεύουν υπολειμματικό δικαίωμα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης και συνεπώς εντάσσονται στην καθαρή θέση, με ταυτόχρονη τροποποίηση του 
Δ.Λ.Π.1 ώστε να συμπεριληφθούν στο κείμενο του κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις που 
προκύπτουν από την ανωτέρω τροποποίηση . Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ισχύ για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009. 
 
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρία. 
 
Αντικατάσταση του Δ.Π.Χ.Π. 3 «Επιχειρηματικές Συνενώσεις», με ισχύ για επιχειρηματικές 
συνενώσεις, με ημερομηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που αρχίζουν την ή μετά την 01/07/2009. 
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Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέματα αναγνώρισης και επιμέτρησης των περιουσιακών 
στοιχείων, των υποχρεώσεων , της υπεραξίας και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, καθώς και στις 
απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η εφαρμογή του θα έχει 
επίδραση στις μελλοντικές αγορές επιχειρήσεων. Πάντως ο όμιλος δεν προτίθεται να προβεί σε 
ενωρίτερη εφαρμογή του προτύπου,( η οποία επιτρέπεται) για αγορές στις οποίες ενδεχομένως 
προβεί, πριν την ημερομηνία της υποχρεωτικής ισχύος του. 
 
 
Δ.Π.Χ.Π 8 «Λειτουργικοί Τομείς» με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 
ή μετά την 01/01/2009.  
 
Το Δ.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π 14 «Πληροφόρηση κατά Τομέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που 
επιφέρει το πρότυπο ,είναι η βάση διαχωρισμού των λειτουργικών τομέων και η δυνατότητα 
επιμέτρησης των στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των 
εσωτερικών αναφορών προς τον λαμβάνοντα τις αποφάσεις, προκειμένου να κατανεμηθούν οι 
πόροι και να εκτιμηθεί η απόδοση. Το πρότυπου αυτό δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση 
στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 
Διερμηνεία 11 Δ.Π.Χ Π.2 «Συναλλαγές Ομίλου και ιδίων Μετοχών», με ισχύ, για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/03/2007. 
 
Η διερμηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό, παροχής δικαιωμάτων σε 
συμμετοχικούς τίτλους από μία επιχείρηση στους εργαζομένους της, για τα οποία (δικαιώματα), η 
επιχείρηση επιλέγει ή είναι υποχρεωμένη να αγοράσει τους συμμετοχικού τίτλους από τρίτο μέρος 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, παροχής δικαιωμάτων σε συμμετοχικούς 
τίτλους, είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από τους μετόχους της, τους οποίους (συμμετοχικούς 
τίτλους) θα παράσχουν οι μέτοχοι και παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους που εμπλέκονται δύο η 
περισσότερες εταιρείες του ομίλου. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρία. 
 
 
Διερμηνεία 12 «Συμφωνίες Παραχώρησης του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών» με ισχύ 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2008.   
 
Η διερμηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό, εκ μέρους που παραχωρησιούχου , 
συμφωνιών παραχώρησης, από τον δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει 
εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρία.  
 
Διερμηνεία 13 «Προγράμματα Εμπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», με ισχύ, για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/07/2008. 
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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 στο όμιλο και την εταιρία. 
 
Διερμηνεία 14 Δ.Λ.Π 19 «Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών, οι 
ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους», με ισχύ, για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2008. 
 
Η διερμηνεία αυτή αντιμετωπίζει τα θέματα επιστροφής χρημάτων ή μειώσεων σε μελλοντικές 
εισφορές, πως μία ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να επηρεάσει την δυνατότητα 
μείωσης μελλοντικών καταβολών και πότε μία ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να 
δημιουργήσει υποχρέωση, σε προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει 
εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρία.  
 
 
 
3.2 Ενοποίηση 
 

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη 

εταιρία (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. 

Δηλαδή, 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 

ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου με την συναλλαγή.  Τα εξατομικευμένα 

περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία 
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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 ΔΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιμοποιήθηκε η εξαίρεση του ΔΠΧΠ 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 ΔΠΧΠ, 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 ΔΠΧΠ 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 ΔΠΧΠ.  

 

Διεταιρικές 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 

ποσοστό μεταξύ 20% και 50% 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. Ο Όμιλος εφαρμόζοντας το Δ.Π.Χ.Π. 3 δεν 

διενεργεί αποσβέσεις και η υπεραξία που θα προκύψει από μελλοντικές αποκτήσεις θυγατρικών θα 



 
 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως  
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 

34

εμφανίζεται στο αναπόσβεστο κόστος που έχει διαμορφωθεί μέχρι την 31/12/2003, μείον 

οποιεσδήποτε μειώσεις της αξίας της. 

 

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 Δομή του Ομίλου 
 

Η δομή του Ομίλου κατά την 31/12/2007 έχει ως εξής:  

Μέθοδος % Συμμετοχής Εταιρείες Χώρα Ενοποίησης Αμεση Εμμεση 
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΗ   

ATCOM AE ΕΛΛΑΔΑ 
ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 65%  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 
ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 33%  

MEDIA VIS AE ΕΛΛΑΔΑ 
ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 70%  

ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 
ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 50%  

DIONIC PARTICIPATION LTD ΚΥΠΡΟΣ 
ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 100%  

DIONIC TRADING LTD ΚΥΠΡΟΣ 
ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  100% 

DIONIC BULGARIA LLC ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ      95% 

SHENZHEN TOP LEAD LIMITED 
ΚΙΝΑ (HONG 

KONG) 
ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ      70% 

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 
ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 58,6%  
ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΙΚΗ   60%  
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ΑΚΚΕ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡH ΘΕΣΗ   29,97% 
ANDROS VILLAGE Μ.ΦΙΛΗΣ ΕΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ   29,4% 
ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 25%  
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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, τυχών 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 30-65 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισμός 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 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 
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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 Δ.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. 

 

Δικαίωμα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων: Δικαιώματα εκμετάλλευσης ενσώματων στοιχείων που 

παραχωρούνται στα πλαίσια συμβάσεων κατασκευής έργων (αντισταθμιστικά οφέλη) αποτιμώνται 

στο κόστος κτήσης τους, 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. 
 
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 εταιρία 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 εταιρία κυμαίνεται από  5  έως 9 χρόνια. 
 

3.7 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
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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 οι 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 λόγο μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού 

αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας 

Δημιουργίας 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. 

 

3.8 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.  

 

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. 
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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 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

  

ii) Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία 

αυτή (Δάνεια 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 Δάνεια 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. 

 

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) Διαθέσιμα 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. 
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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 πώληση 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 ταμειακές 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. 

 

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 Διαθέσιμα 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.  
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3.9 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. 

 

3.10 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.  

 
3.11 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. 

 
3.12 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”.  
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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 αποτελεσμάτων χρήσης 

 

Ο Όμιλος δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς 

πώληση. 

 

3.13 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 οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν 

προηγούμενες χρήσεις. 

 

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 αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

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 
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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 αποτελεσμάτων 

χρήσης. 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  

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού 

λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

3.14 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. 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 Ν2112/20) για παροχή 
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ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω ποσό η εταιρεία κάνει πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί 

απαραίτητα βάση αναλογιστικής μελέτης.  

 
3.15 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. 

 

3.16 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 

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. 
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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. 

 
3.17 Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς μετοχών. 
 

Σύμφωνα με την παράγραφο 58  του ΔΠΧΠ 2 αναφέρεται το εξής “Για υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από πληρωμές βασιζόμενες σε μετοχικούς τίτλους, οι οποίες υφίστανται κατά την 

ημερομηνία μετάβασης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόσουν το 

ΔΠΧΠ 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 ΔΠΧΠ 2. 

 

3.18 Διανομή 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. 

 

3.19 Διαχείριση 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. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο σύνολο τους, με 
εξαίρεση τα δικαιώματα μειοψηφίας, ώστε η σχέση τους σε σχέση με τα ξένα κεφάλαια, να 
διαμορφώνονται περίπου στο 0,60 
 
Με βάση τα στοιχεία των ισολογισμών, η σχέση ξένα προς ίδια κεφάλαια για τις χρήσεις 2007 και 
2006, διαμορφώθηκε αντίστοιχα σε 0,60 και 0,29 για τον όμιλο και σε 0,68 και 0,36 για την μητρική 
εταιρία. 
 
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν 2190/1920, επιβάλλονται 
περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 
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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 ½ 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. 
 
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 τετραετίας 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. 
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Η Διοίκηση 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 31.12.2007, αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους, 

προβλέψεις απομείωσες 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 12 μήνες, είναι σημαντικά 

περιορισμένος. 

 
5. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου. 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
(α) 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 πελάτης της, οι οποίες προέρχονται από πώληση 
και παράδοση εμπορευμάτων. Η συνολική κάλυψη ανά πελάτη ορίζεται από την ασφαλιστική 
εταιρία. Από αυτή εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες και το Δημόσιο. Η μέγιστη έκθεση στο 
πιστωτικό κίνδυνο αναλύεται στις σημειώσεις 7.12 και 7.13. 
 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 
πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύματα. Ανάλυση της ληκτότητας των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων παρέχεται στη σημείωση 7.17. 
 
(γ) 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.  Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών 
ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. 
Ανάλυση της ευαισθησίας στον κίνδυνο του επιτοκίου παρέχεται στην σημείωση 7.17. 
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δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών 
Οι συναλλαγές του Ομίλου διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Μέρος των αγορών εμπορευμάτων του 
Ομίλου πραγματοποιούνται σε Δολάριο Αμερικής, η άμεση πληρωμή των οποίων μειώνει 
σημαντικά τον συναλλαγματικό κίνδυνο. 
 
 
6. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα  
 
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους παρακάτω επιχειρηματικούς τομείς : 

 

1/1 - 31/12/2006

Εμπορία 
καταναλωτικών 

αγαθών

Εμπορία 
μοτοσυκλετών 
και συναφών 

ειδών

Εμπορία 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων και 
συναφών ειδών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Σύνολο

(Διακοπτόμενος)

Πωλήσεις 76.127.870 3.722.481 12.431.854 (8.912.705) 83.369.499 

Κόστος Πωληθέντων 65.820.655 2.304.728 10.444.728 (8.912.705) 69.657.406 
Μικτό Κέρδος 10.307.215 1.417.753 1.987.126 0 13.712.094 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  557.631 49.440 28.586 (14.400) 621.256 
Έξοδα διοικήσεως 1.554.157 379.519 971.734 (14.400) 2.891.010 
Έξοδα έρευνας 96.538 0 0 96.538 

Έξοδα διαθέσεως 5.011.313 569.516 639.132 6.219.960 

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως  347.168 17.254 67.902 432.325 
Αποτελέσματα Προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

3.855.670 500.903 336.944 4.693.517 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 10.156 0 0 0 10.156 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 1.959.778 244.100 20.008 2.223.885 

0 

Κέρδη προ φόρων 1.906.048 256.804 316.936 2.479.788 

 Φόρος εισοδήματος (432.718) (78.719) (99.324) (610.761)

Κέρδη μετά από φόρους 1.473.330 178.085 217.612 1.869.027 

Δικαιώματα μειοψηφίας 353.775 
Κέρδη μετά από φόρους και δικαιωμάτων 
μειοψηφίας

1.515.252 
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1/1 - 31/12/2007

Εμπορία 
καταναλωτικών 

αγαθών

Εμπορία 
μοτοσυκλετών 
και συναφών 

ειδών

Εμπορία 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων και 
συναφών ειδών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Σύνολο

(Διακοπτόμενος)

Πωλήσεις 78.962.079 792.971 13.025.451 (8.876.162) 83.904.340 
Κόστος Πωληθέντων 66.500.046 372.910 10.979.016 (8.876.162) 68.975.810 
Μικτό Κέρδος 12.462.033 420.062 2.046.435 0 14.928.530 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  668.983 3.386 164 (25.200) 647.333 
Έξοδα διοικήσεως 2.050.064 85.411 1.037.655 (25.200) 3.147.931 
Έξοδα έρευνας 137.631 0 0 137.631 
Έξοδα διαθέσεως 5.796.710 128.170 682.489 6.607.370 
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως  261.675 19.366 68.098 349.139 
Αποτελέσματα Προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

4.884.935 190.500 258.356 5.333.791 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 11.848 0 0 11.848 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 2.421.660 57.982 18.523 2.498.165 

Κέρδος από πώληση ποσοστού θυγατρικής 193.242 193.242 

0 
Κέρδη προ φόρων 2.475.123 325.760 239.833 3.040.716 

 Φόρος εισοδήματος (631.219) (94.255) (79.027) (804.501)

Κέρδη μετά από φόρους 1.843.904 231.505 160.805 2.236.215 
Δικαιώματα μειοψηφίας 300.980 
Κέρδη μετά από φόρους και δικαιωμάτων 
μειοψηφίας

1.935.235 

 
 

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς 

 

Η έδρα του Ομίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα.  Οι περιοχές 

δραστηριοποίησης της εταιρίας είναι η Ελλάδα, χώρες της Ευρωζώνης και τρίτες χώρες.  

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα αναλύονται ως εξής: 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Ελλάδα 63.595.241 55.947.606
Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.570.937 15.274.305
Άλλες χώρες 2.738.162 12.147.588
Σύνολο 83.904.339 83.369.499  
 
 
7. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 
 
7.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
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Τα οικόπεδα, τα κτίρια  αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ (01/01/2004) στο 

(fair value), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1. Ως «δίκαιη αξία»  θεωρείται η εύλογη αξία του 

παγίου εξοπλισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ, η οποία προσδιορίστηκε μετά από 

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. 

 

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων 

του ενεργητικού έναντι δανεισμού. 

 

Οικόπεδα  Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα &
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο
Μικτή Λογιστική αξία 847.000 2.975.614 40.658 885.547 2.206.357 430.000 7.385.176
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 0 (39.365) (21.019) (74.167) (300.443) - (434.994)

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 847.000 2.936.248 19.639 811.380 1.905.914 430.000 6.950.181

Μικτή Λογιστική αξία 2.507.000 5.132.867 41.258 895.376 2.601.054 0 11.177.554
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 0 (136.106) (26.542) (150.008) (534.697) - (847.353)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 2.507.000 4.996.760 14.716 745.368 2.066.357 0 10.330.201

Μικτή Λογιστική αξία 2.507.000 5.660.330 41.258 749.642 2.819.335 0 11.777.564
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 0 (265.837) (28.763) (135.049) (679.945) - (1.109.595)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεβρίου 2007 2.507.000 5.394.493 12.495 614.593 2.139.389 0 10.667.970

Οικόπεδα  Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα &
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 847.000 2.936.248 19.639 811.380 1.905.914 430.000 6.950.181

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 
εταιρειών 392 0 15.591 4.352 0 20.334
Επανεκτίμηση ακινήτου 407.560 972.440 1.380.000
Προσθήκες 1.252.440 1.184.412 600 (9.980) 390.252 (430.000) 2.387.724
Πωλήσεις - Μειώσεις 0 0 0 0 0 0 0
Αποσβέσεις 0 (96.731) (5.523) (71.623) (234.160) 0 (408.038)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 2.507.000 4.996.760 14.716 745.368 2.066.357 0 10.330.201

Μεταβολή από μείωση ποσοστών συμμετοχής 
σε θυγατρικές (171.615) (29.026) (188.648) (389.290)
Προσθήκες 0 709.379 0 11.100 532.976 0 1.253.455
Πωλήσεις - Μειώσεις 0 0 0 (38.963) (13.224) 0 (52.187)
Αποσβέσεις 0 (140.032) (2.221) (73.885) (258.072) 0 (474.209)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 2.507.000 5.394.493 12.495 614.593 2.139.389 0 10.667.970

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα &
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο
Μικτή Λογιστική αξία 847.000 2.718.463 0 480.131 1.386.575 430.000 5.862.171
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 0 (10.416) 0 (34.117) (105.645) - (150.179)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 847.000 2.708.047 0 446.014 1.280.930 430.000 5.711.992
Μικτή Λογιστική αξία 2.507.000 4.711.618 456.068 1.655.146 9.329.832
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (94.555) (62.878) (223.604) (381.037)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 2.507.000 4.617.063 0 393.189 1.431.543 0 8.948.794

Μικτή Λογιστική αξία 2.507.000 5.368.089 339.205 2.095.896 10.310.190
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (226.622) (17.505) (383.315) (627.442)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεβρίου 2007 2.507.000 5.141.467 0 321.700 1.712.581 0 9.682.748

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα &
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 847.000 2.708.047 0 446.014 1.280.930 430.000 5.711.992

Επανεκτίμηση ακινήτου 407.560 972.440 1.380.000
Προσθήκες 1.252.440 1.020.714 (24.065) 268.571 (430.000) 2.087.660
Πωλήσεις - Μειώσεις 0
Αποσβέσεις (84.138) (28.761) (117.958) (230.858)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 2.507.000 4.617.063 0 393.188 1.431.543 0 8.948.794

Προσθήκες 0 656.472 440.749 1.097.221
Πωλήσεις - Μειώσεις (38.963) (38.963)
Αποσβέσεις (132.067) (32.525) (159.711) (324.304)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 2.507.000 5.141.468 0 321.699 1.712.581 0 9.682.748

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
7.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

SOFTWARE ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ GOODWILL Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 741.283 99.299 878.158 249.390 1.968.130 
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (101.216) (54.304) (95.740) - (251.260)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 640.066 44.995 782.418 249.390 1.716.869 
Μικτή Λογιστική αξία 970.121 106.031 1.693.640 2.256.824 5.026.617 
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (263.262) (75.447) (226.990) - (565.700)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 706.860 30.584 1.466.649 2.256.824 4.460.917 
Μικτή Λογιστική αξία 1.155.792 256.031 2.223.931 2.591.591 6.227.345 
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (418.510) (98.095) (447.250) 0 (963.854)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 737.282 157.937 1.776.682 2.591.591 5.263.491 

SOFTWARE ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ GOODWILL Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 640.066 44.995 782.418 249.390 1.716.869 

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών 36.949 2.007.434 2.044.383 
Προσθήκες 185.838 6.732 815.482 0 1.008.052 
Πωλήσεις - Μειώσεις - 
Αποσβέσεις (155.995) (21.144) (131.250) - (308.389)
Μεταφορές - 
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 706.859 30.584 1.466.650 2.256.824 4.460.916 

Μεταβολή από μείωση ποσοστών συμμετοχής σε 
θυγατρικές (39.242) (39.242)
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών 334.767 334.767 
Προσθήκες 245.390 150.000 530.292 0 925.681 
Πωλήσεις - Μειώσεις - - - - - 
Αποσβέσεις (175.006) (22.647) (220.259) 0 (417.912)
Μεταφορές (720) - - - (720)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 737.281 157.936 1.776.682 2.591.591 5.263.491 

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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SOFTWARE ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ GOODWILL Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 297.328 99.299 0 249.390 646.017 
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (47.682) (54.304) 0 - (101.986)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 249.646 44.995 0 249.390 544.031 
Μικτή Λογιστική αξία 394.973 106.031 249.390 750.394 
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (125.982) (75.447) (201.429)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 268.991 30.584 0 249.390 548.965 
Μικτή Λογιστική αξία 547.545 256.031 249.390 1.052.966 
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας (214.975) (98.095) (313.069)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 332.570 157.937 0 249.390 739.897 

SOFTWARE ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ GOODWILL Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 249.646 44.995 0 249.390 544.031 

Προσθήκες 97.645 6.732 104.378 
Πωλήσεις - Μειώσεις - 
Αποσβέσεις (78.299) (21.144) (99.444)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 268.991 30.584 0 249.390 548.965 

Προσθήκες 152.572 150.000 302.572 
Πωλήσεις - Μειώσεις - 
Αποσβέσεις (88.993) (22.647) (111.640)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 332.570 157.936 0 249.390 739.897 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Η υπεραξία (Goodwill) στον Ομιλο και την Εταιρεία προκύπτει ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ - UNKID AE ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ 249.390 249.390

ATCOM ΑΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ 281.634
ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ 270.000
MEDIA VIS AE ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ 1.455.800

SHENZHEN TOP LEAD LIMITED ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ DIONIC PARTICIPATION LTD 334.767
ΣΥΝΟΛΟ 2.591.591 249.390

ΑΝΑΛΥΣΗ  GOODWILL ΤΗΝ 31.12.2007

ΑΞΙΑ GOΟDWILLΑΙΤΙΑΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
7.3 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 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της (χρήση 2001) , η εταιρεία  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2005, η εταιρεία 

MEDIA VIS AE δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της (χρήση 2005), η εταιρεία 

ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της (χρήση 2007), οι εταιρείες DIONIC 

PARTICIPATION LTD και DIONIC TRADING LTD δεν έχουν  ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση 

τους (χρήση 2006), οι εταιρείες  DIONIC BULGARIA LLC και SHENZHEN TOP LEAD LIMITED δεν 

έχουν  ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση τους (χρήση 2007), η εταιρεία ANDROS VILLAGE 

Μ.ΦΙΛΗΣ ΕΕ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της (χρήση 2007) και οι εταιρείες 

ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ, ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ, ΔΙ. ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ και ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ δεν 

έχουν ελεγχθεί φορολογικά γιατί διανύουν την πρώτη υπερδωδεκάμενη χρήση τους (2007 – 2008). 
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7.4 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για το εξάμηνο του 2007 και 2006, του Ομίλου και 

της εταιρείας είναι: 

 

  

 31/12/2007 31/12/2006 
ΟΜΙΛΟΣ 230 222 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 115 105 

 

 

7.5 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες 
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση σχετικά με τον διακοπτόμενο, λόγω πώλησης ποσοστού 

θυγατρικής, τομέα εμπορίας μοτοσυκλετών, σκαφών και συναφών ειδών. Η πώληση ολοκληρώθηκε 

την 19.04.2007 και το τίμημα πώλησης ανήλθε σε ποσό Ευρώ 300.000 

Τα αποτελέσματα της διακοπτόμενης δραστηριότητας για την χρήση 2006 και την περίοδο 1/1 – 

19/4/2007 παρουσιάζονται σε διακεκριμένες στήλες στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως του 

Ομίλου υπό τον τίτλο «ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ενώ οι βασικές κατηγορίες των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της θυγατρικής κατά την 19 Απριλίου 2007 έχουν ως 

κατωτέρω: 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 19/4/2007

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 378.355 
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία 36.297 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 10.994 

425.646 
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέματα 1.897.348 
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 996.697 
Λοιπές Απαιτήσεις 1.830.595 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 18.408 

4.743.047 

Σύνολο Ενεργητικού 5.168.693 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 22.955 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία (πρόβλεψη αποζημείωσης)

29.000 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 51.955 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 405.340 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 305.854 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 3.580.375 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 113.448 
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 4.405.017 

Σύνολο Υποχρεώσεων 4.456.973  
 

Στοιχεία ταμιακών ροών:        19/4/07    31/12/06 
Λειτουργικές ταμιακές ροές διακοπτόμενης δραστηριότητας   - 318.696      425.521 

Επενδυτικές ταμιακές ροές διακοπτόμενης δραστηριότητας                   - 364    - 108.683 

Χρηματοδοτικές ταμιακές ροές διακοπτόμενης δραστηριότητας                   268.407    - 345.501 

Συνολικές ταμιακές ροές                                                                       - 50.653   -  28.663 
 

Οι ταμιακές ροές που προέκυψαν από την ανωτέρω πώληση έχουν ως κάτωθι: 

 

Καθαρή τιμή πώλησης     300.000 

Ταμειακά διαθέσιμα θυγατρικής                       -18.408 

                                                                         281.592 
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7.6 Επενδύσεις σε Θυγατρικές 
 

31/12/2007 31/12/2006
Αρχή περιόδου 4.468.292 2.327.725
Προσθήκες 866.667 2.140.568
Πωλήσεις / Μειώσεις -245.162
Υπόλοιπο λήξεως 5.089.796 4.468.292  

 

Οι προσθήκες στην χρήση 2007 αφορούν 

Α) την συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ATCOM Α.Ε. 

Στην αύξηση αυτή δεν ασκήθηκε το σύνολο των δικαιωμάτων επί της αύξησης με απότελεσμα η 

συμμετοχή στην θυγατρική να ανέρχεται σε 65% από 68,73%. 

Β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  της θυγατρικής εταιρείας DIONIC PARTICIPATION LTD η 

οποία συμμετείχε κατά 95% στην ίδρυση της εταιρείας DIONIC BULGARIA LLC με έδρα την 

Βουλγαρία και εξαγόρασε ποσοστό 70% της εταιρείας SHENZHEN TOP LEAD LIMITED με έδρα το 

Hong Kong της Κίνας. 

Γ) την συμμετοχή στη σύσταση της εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ με 

ποσοστό 46% και στην συνέχεια την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 12,6%. 

Δ) την συμμετοχή στη σύσταση και στην μετέπειτα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ με ποσοστό 60%, η οποία εξαγόρασε ποσοστό 49% της 

εταιρείας ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ και ποσοστό 49% της εταιρείας ANDROS VILLAGE 

Μ. ΦΙΛΗΣ ΕΕ. 

 

Οι Πωλήσεις / Μειώσεις στην χρήση 2007 αφορούν την συμμετοχή στην εταιρεία ΑΦΟΙ 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. που μετά την πώληση 17.550 μετοχών (ποσοστό 15% του Μετοχικού 

Κεφαλαίου) δεν ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο ολικής ενοποίησης στον Ομιλο και το υπόλοιπο της 

συμμετοχής (ποσοστό 19% του Μετοχικού Κεφαλαίου) συμπεριλαμβάνεται στα Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. 

 

Για την χρήση 2006, οι προσθήκες αφορούν 

α) Αύξηση της συμμετοχής στην θυγατρική εταιρεία ATCOM A.E. σε 68,73% από 62,29% του 

μετοχικού κεφαλαίου, με εξαγορά μετοχών. 

β) Συμμετοχή στην θυγατρική εταιρεία MEDIA VIS ΑΕ με ποσοστό 70% του μετοχικού κεφαλαίου 

της, με εξαγορά μετοχών 
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γ) Συμμετοχή στην θυγατρική εταιρεία ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ με ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου 

της, με εξαγορά μετοχών 

δ) Σύσταση της θυγατρικής εταιρείας DIONIC PARTICIPATION LTD, συμμετοχή 100% , με έδρα 

την Κύπρο. 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΑΠΑΛΟΙΦΩΝ

% ΣΥΜ/ΧΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

% ΣΥΜ/ΧΗΣ

ATCOM AE 0 65% 1.775.703 65%
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ 0 33% 791.500 33%

MEDIA VIS AE 0 70% 1.491.809 70%
ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ 0 50% 300.000 50%

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ 0 58,6% 35.160 58,60%
ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ 0 60% 240.000 60%

DIONIC PARTICIPATION LTD 0 100% 455.624 100%
DIONIC TRADING LTD 0 100% 0 0%
DIONIC BULGARIA LLC 0 95% 0 0%

SHENZHEN TOP LEAD LIMITED 0 70% 0 0%
ΣΥΝΟΛΟ 0 5.089.797

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2007

 
 

7.7 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις    

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Συμμετοχές σε συνδεμένες  επιχειρήσεις 599.913 217.843 210.793 195.792 

Μείον : απομειώσεις -17.579 -17.579 (17.579 ) (17.579 )
Σύνολο 582.334 200.264 193.214 178.214 
Γενικό Σύνολο 582.334 200.264 193.214 178.214

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Οι επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις στην Εταιρεία περιλαμβάνουν τη συμμετοχή της στις 

εταιρείες ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ και INFONAUTICS ΕΠΕ. Στον Ομιλο περιλαμβάνονται επιπλέον η 

συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ στις εταιρείες ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΕ και ANDROS VILLAGE Μ.ΦΙΛΗΣ ΕΕ και η συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ στην εταιρεία CENTER OF ACTION & DEVELOPMENT AE. 
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7.8 Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά στοιχεία     

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Υπόλοιπο έναρξης 0 0 0 0
Προσθήκες 839.627 752.003
Πωλήσεις / Μειώσεις
Υπόλοιπο λήξεως 839.627 0 752.003 0

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 839.627 0 752.003 0
Κυκλοφορούν ενεργητικό 0 0 0 0

839.627 0 752.003 0

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Τα διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Μη εισηγμένοι τίτλοι
 - Συμμετοχικοί τίτλοι εσωτερικού 839.627 0 752.003 0

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Στις 29/3/2007 η εταιρεία εξαγόρασε ποσοστό 5% της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΕ αντί του ποσού Ευρώ 

615.000. 

Στις 19/4/2007 μεταβιβάστηκαν 17.550 μετοχές της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ 

Α.Ε.(ποσοστό 15% του Μετοχικού Κεφαλαίου) με ταυτόχρονη απώλεια του ελέγχου της εταιρείας, 

με αποτέλεσμα να παύσει να είναι Θυγατρική εταιρεία. Το υπόλοιπο της  αξίας της συμμετοχής  

συμπεριλαμβάνεται στα Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και θεωρείται το 

κόστος κατά την αρχική επιμέτρηση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με 

το Δ.Λ.Π. 39. 

 

7.9  Αναβαλλόμενος φόρος 
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  
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Απαίτηση  Υποχρέωση  Απαίτηση Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις - Άυλα στοιχεία 125.313 1.283.061 166.202 1.184.544
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς 0 0 0 0

Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αποθέματα 0 0 85.200 0
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία 0 0 0 0

Αποθεματικά
Αποφορολόγηση αποθεματικών 0 5.587 0 5.587

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους 48.749 0 52.059 0

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις 0 5.226 0 329
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0 0 0 0

Συμψηφισμός 174.062 1.293.874 303.461 1.190.460

Σύνολο 1.119.813 887.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007 31/12/2006

 
 

 

Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις - Άυλα στοιχεία 86.126 1.143.074 109.667 1.063.915
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς

Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αποθέματα 0 85.200
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία

Αποθεματικά
Αποφορολόγηση αποθεματικών 5.107 5.107

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους 25.574 24.824

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις 5.226 329
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Συμψηφισμός 111.701 1.153.407 219.691 1.069.351

Σύνολο 1.041.706 849.659

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007 31/12/2006

 
 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται ο Όμιλος είναι για το 2007 ίσος με 25%. 

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα 

όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι 

αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
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7.10 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Δοσμένες Εγγυήσεις 63.915 66.588 42.309 37.880 
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων 
απαιτήσεων

63.915 66.588 42.309 37.880 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της 

επόμενης χρήσης.  

 

 

7.11  Αποθέματα 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
 1. Εμπορεύματα 9.320.305 11.436.597 8.461.218 8.991.619 
 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελη-Υποπροιοντα & Υπολειμματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
 4. Πρώτες & βοηθητ. ύλες
5. Προκαταβολες για αγορες αποθεματων
Μείον πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων (150.000) (280.000) (150.000) (280.000)

Σύνολο 9.170.305 11.156.597 8.311.218 8.711.619 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Η διαφορά αποτίμησης στη καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία που εμφανίζεται στις οικονομικές 
καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας, σχηματίζεται για απαξιωμένα και ελλατωματικά 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 ως κόστος πωληθέντων. 
 

7.12  Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 
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31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Πελάτες 18.805.481 15.102.001 12.479.219 10.621.569 
Γραμμάτια Εισπρακτέα 1.908.411 1.065.810 1.873.890 999.589 
Επιταγές Εισπρακτέες 13.955.159 14.824.243 16.575.571 17.292.918 
Επιταγές σε καθυστέρηση 946.841 1.006.325 946.841 1.006.325 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (1.164.196) (1.363.728) (1.100.000) (1.250.000)
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 34.451.696 30.634.651 30.775.521 28.670.401 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Η κίνηση του λογαριασμού «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» έχει ως εξής: 
 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.363.728 1.363.728 1.250.000 1.250.000 
Διαγραφή απαιτήσεων 199.532 150.000 
Προβλέψεις νέων επισφαλειών
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.164.196 1.363.728 1.100.000 1.250.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
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 31.12.2007, για τις οποίες θα υπάρξει πλήρης είσπραξη από την 
ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη σημείωση 5 είναι σε χιλιάδες ευρώ 11.765. 
 
7.13  Λοιπές απαιτήσεις 
 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Χρεώστες διάφοροι 1.682.860 2.503.000 1.217.996 957.999 

Eλληνικό Δημόσιο 345.960 2.028.776 208.390 1.642.343 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ

Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 189.059 244.275 105.496 106.653 
Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 2.217.879 4.776.052 1.531.881 2.706.995 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
7.14 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 
 

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Έξοδα επομένων χρήσεων  797.532 98.034 768.185 74.259

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 448.434 53.000 61.684 0

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 938.049 893.086 938.049 893.086
2.184.016 1.044.120 1.767.919 967.345

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
 
7.15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Διαθέσιμα στο ταμείο 96.930 102.490 11.084 20.163
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 2.378.651 1.570.033 1.527.628 1.030.619
Σύνολο 2.475.581 1.672.523 1.538.712 1.050.781

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
7.16  Ίδια κεφάλαια 
 

i) Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 
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Αριθμός μετοχών Κοινές 
μετοχές

Εκδοθέν 
κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Ιδιες 
μετοχές Σύνολο

1η Ιανουαρίου 2006 18.666.986 18.666.986 5.600.096 4.804.700 10.404.796

31η Ιανουαρίου 2006 18.666.986 18.666.986 5.600.096 4.804.700 10.404.796

31η Ιανουαρίου 2007 28.929.986 28.929.986 8.678.996 11.055.800 19.734.796  
 

Στην χρήση 2007 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας : 

Α) Πραγματοποιήθηκε έκδοση 6.402.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών , που προέκυψαν από 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.920.600 ευρώ, λόγω μετατροπής 582 
ομολογιών σε 6.402.000 μετοχές, από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (Μ.Ο.Δ.) της 
εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ με τιμή μετατροπής 0,91 
ευρώ ανα μετοχή σύμφωνα με την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της, την από 1.8.2006 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 απόφαση της 
συνέλευσης των ομολογιούχων. 
 Η ανωτέρω αύξηση, που εκ του νόμου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, 
πιστοποιήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας την 7.8.2007, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με την υπ' αριθμόν Κ2-12418/23-8-2007 αντίστοιχη απόφαση. Το ΔΣ του 
ΧΑ κατά την συνεδρίαση της 30/8/2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 
6.402.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας 
ορίστηκε η 6/9/2007 ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. 
 
Β) Πραγματοποιήθηκε έκδοση 352.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών , που προέκυψαν από 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 105.600 ευρώ, λόγω μετατροπής 32 
ομολογιών σε 352.000 μετοχές, από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (Μ.Ο.Δ.) της 
εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ με τιμή μετατροπής 0,91 
ευρώ ανα μετοχή σύμφωνα με την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της, την από 1.8.2006 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 απόφαση της 
συνέλευσης των ομολογιούχων. 
 Η ανωτέρω αύξηση, που εκ του νόμου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, 
πιστοποιήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας την 8.10.2007, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με την υπ' αριθμόν Κ2-14924/9-10-2007 αντίστοιχη απόφαση. Το ΔΣ του 
ΧΑ κατά την συνεδρίαση της 17/10/2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 
352.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας 
ορίστηκε η 24/10/2007 ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.  
 
Γ) Πραγματοποιήθηκε έκδοση 275.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών , που προέκυψαν από 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 82.500 ευρώ, λόγω μετατροπής 25 
ομολογιών σε 275.000 μετοχές, από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (Μ.Ο.Δ.) της 
εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ με τιμή μετατροπής 0,91 
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ευρώ ανα μετοχή σύμφωνα με την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της, την από 1.8.2006 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 απόφαση της 
συνέλευσης των ομολογιούχων. 
 Η ανωτέρω αύξηση, που εκ του νόμου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, 
πιστοποιήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας την 6.11.2007, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με την υπ' αριθμόν Κ2-16238/8-11-2007 αντίστοιχη απόφαση. Το ΔΣ του 
ΧΑ κατά την συνεδρίαση της 15/11/2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 
352.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας 
ορίστηκε η 22/11/2007 ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.  
 
Δ) Πραγματοποιήθηκε έκδοση 3.234.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών , που προέκυψαν από 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 970.200 ευρώ, λόγω μετατροπής 294 
ομολογιών σε 3.234.000 μετοχές, από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (Μ.Ο.Δ.) της 
εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ με τιμή μετατροπής 0,91 
ευρώ ανα μετοχή σύμφωνα με την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της, την από 1.8.2006 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 απόφαση της 
συνέλευσης των ομολογιούχων. 
 Η ανωτέρω αύξηση, που εκ του νόμου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, 
πιστοποιήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας την 6.12.2007, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με την υπ' αριθμόν Κ2-17631/10-12-2007 αντίστοιχη απόφαση. Το ΔΣ 
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. Με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας 
ορίστηκε η 31/12/2007 ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.  
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον 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 8.678.995,80 ευρώ. Το υπέρ το άρτιο 
μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου αυξήθηκε κατά Ευρώ 6.251.100 και 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.  

 
ii) Αποθεματικά Εύλογης Αξίας 
 

Η ανάλυση των αποθεματικών εύλογης αξίας όσον αφορά τον Όμιλο έχει ως ακολούθως: 
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Το παραπάνω αποθεματικό προέρχεται στο σύνολο του από την μητρική εταιρεία του ομίλου. 

 

 
iii) Λοιπά Αποθεματικά 
 
Τα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

 

Τακτικό 
αποθεματικο

Λοιπά 
αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 
2006 336.630 678.869 1.015.499

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσης

21.492 304.537 326.029

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 
2006 358.122 983.406 1.341.528

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσης

16.062 (278.600) (262.538)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 
2007 374.184 704.806 1.078.990

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Τα ειδικά και έκτακτα αποθεματικά είναι πλήρως φορολογημένα και ελεύθερα στις διανομή κατόπιν 

σχετικής απόφασης στις ΓΣ. 

 
7.17 Δανεισμός 
Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  Επανεκτίμηση 
Παγίων 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 1.586.977 
Υπεραξία από επανεκτίμηση 909.200 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006 2.496.177  
    
Υπεραξία από επανεκτίμηση 0  
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 2.496.177  
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31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές 1.449.348 10.507.680 1.449.348 10.507.680

Κοινά ομολογιακά δάνεια 9.717.792 3.000.000 9.717.792 3.000.000

Μακροπρόθεσμα δάνεια 176.745 242.755

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 6.151.625 13.074.913 4.688.072 8.711.163

Σύνολο δανείων 17.495.509 26.825.348 15.855.212 22.218.843

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Το μέσο επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2007 ήταν 5,82% 

 
Ανάλυση Ομολογιακών δανείων 

1.Ομολογιακό Μετατρέψιμο σε μετοχές ποσού 11.000.000 ευρώ 

Η μητρική εταιρία 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.  
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  
Διάρκεια : 4 έτη.  
Επιτόκιο : Euribor 12 μηνών + 2%  
Απόδοση στη λήξη: Συνάρτηση του Euribor 12 μηνών (βλ. Ενότητα 4.2  
Εγκριθέντος Ενημερωτικου Δελτίου )  
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 
Δάνειο (Μ.Ο.Δ.) της εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ με τιμή 
μετατροπής 0,91 ευρώ ανα μετοχή σύμφωνα με την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της, την από 1.8.2006 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, και την από 
20.10.2006 απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από 
το ΔΣ της εταιρείας την 7.8.2007, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο 
Μ.Α.Ε. με την υπ' αριθμόν Κ2-12418/23-8-2007 αντίστοιχη απόφαση. Το ΔΣ του ΧΑ κατά την 
συνεδρίαση της 30/8/2007 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 
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μετατροπής 32 ομολογιών σε 352.000 μετοχές, από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό 
Δάνειο (Μ.Ο.Δ.) της εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ με τιμή 
μετατροπής 0,91 ευρώ ανα μετοχή σύμφωνα με την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της, την από 1.8.2006 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, και την από 
20.10.2006 απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από 
το ΔΣ της εταιρείας την 8.10.2007, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο 
Μ.Α.Ε. με την υπ' αριθμόν Κ2-14924/ 9-10-2007 αντίστοιχη απόφαση. Το ΔΣ του ΧΑ κατά την 
συνεδρίαση της 17/10/2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 352.000 
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.  

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 
Δάνειο (Μ.Ο.Δ.) της εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ με τιμή 
μετατροπής 0,91 ευρώ ανα μετοχή σύμφωνα με την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της, την από 1.8.2006 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, και την από 
20.10.2006 απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από 
το ΔΣ της εταιρείας την 6.11.2007, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο 
Μ.Α.Ε. με την υπ' αριθμόν Κ2-16238/8-11-2007 αντίστοιχη απόφαση. Το ΔΣ 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 
Δάνειο (Μ.Ο.Δ.) της εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ με τιμή 
μετατροπής 0,91 ευρώ ανα μετοχή σύμφωνα με την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της, την από 1.8.2006 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, και την από 
20.10.2006 απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από 
το ΔΣ της εταιρείας την 6.12.2007, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο 
Μ.Α.Ε. με την υπ' αριθμόν Κ2-17631/10-12-2007 αντίστοιχη απόφαση. Το ΔΣ 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 DIONIC 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 
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Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. Ευρώ άνευ εμπράγματης 
εξασφάλισης προχώρησε η DIONIC Α.Ε.Β.Ε. με την Τράπεζα EFG EUROBANK. Η 
διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί σε 4 έτη.  
 

4. Κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 2.500.000 

Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 2,5 εκατ. Ευρώ άνευ εμπράγματης εξασφάλισης 
προχώρησε η DIONIC Α.Ε.Β.Ε. με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Η διάρκεια του δανείου έχει 
καθοριστεί σε 3 έτη.  
 

Το σύνολο των χρημάτων που αντλήθηκαν από τα παραπάνω κοινά ομολογιακά δάνεια  θα 
χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της DIONIC ΑΒΕΕ και πιο 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.  

 
Οι συμβατικές ημερομηνίες εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων της 31.12.2007 και της 
31.12.2006 του ομίλου και της εταιρίας, έχουν ως εξής 
 

Περίοδοι εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Εντός μηνός

Εντός τριών (3) μηνών 6.019.963 13.074.914 4.688.072 8.711.163

Εντός έτους 1.766.400 66.011 1.766.400 0

Εντός πενταετίας 9.709.146 13.684.423 9.400.740 13.507.680

Μετά την παρέλευση πενταετίας

Σύνολα 17.495.509 26.825.348 15.855.212 22.218.843

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Στην ανωτέρω ανάλυση περιλαμβάνεται η υποχρέωση αποπληρωμής του Μ.Ο.Δ. βάσει της 
συμβατικής υποχρέωσης. 
  
Ανάλυση ευαισθησίας δανειακών υποχρεώσεων 
 
Στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και στην εμπειρία της η διοίκηση πιστεύει ότι μια παράλληλη 
μετακίνηση των επιτοκίων σε Ευρώ κατά + 50 μονάδες βάσης, σε σχέση με τα τρέχοντα επιτόκια 
στο τέλος των χρήσεων 2006 και 2007, κρίνεται ως πιθανή. Αν συνέβαινε αυτή η μεταβολή, η 
επίδραση της στα καθαρά μετά από φόρους κέρδη των χρήσεων 2006 και 2007 και κατά επέκταση 
στα ίδια κεφάλαια, θα είχε ως εξής : 
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31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Επιβάρυνση από αύξηση επιτοκίων -80.773 -103.047 -65.156 -80.622

Αναλογών φόρος εισοδήματος 20.193 29.884 16.289 23.380
Καθαρά επίδραση -60.579 -73.164 -48.867 -57.241

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 
7.18 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
 
Η υποχρέωση του Ομίλου και της εταιρίας προς τους εργαζομένους, για την μελλοντική καταβολή 
παροχών ανάλογα με το χρόνο της προυπηρεσίας του καθενός, επιμετράται και απεικονίζεται με 
βάση το αναμενόμενο δικαίωμα κάθε εργαζομένου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 
προεξοφλούμενο στην παρούσα αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής. 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 

  31/12/2007 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,0% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,5% 

Πληθωρισμός 2,5% 

 
 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Πρόβλεψη αποζημείωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

162.943 173.093 82.022 79.022

Σύνολο 162.943 173.093 82.022 79.022

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού επανεξετάζεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 

 
7.19 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

Περιλαμβάνονται οι προβλέψεις των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας 

όπως αυτές αναλύονται στην σημείωση 7.3. 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 
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ελεγχόταν ανέλεγκτων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31.12.2007 ανέρχεται σε ποσό 

ευρώ 150.000 συνολικά για τον Ομιλο και σε ευρώ 100.000 για την μητρική Εταιρεία. 

 

7.20  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου 

και της Εταιρίας έχει ως εξής: 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Προμηθευτές 10.548.141 11.171.116 8.797.233 10.040.471
Γραμμάτια Πληρωτέα 43.440 86.880 0 0
Επιταγές Πληρωτέες 8.870.196 7.142.718 7.844.946 6.946.739
Προκαταβολές πελατών 1.298.974 601.412 1.148.100 449.602

Σύνολο 20.760.752 19.002.126 17.790.279 17.436.812

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 
7.21 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Η διαφορά μεταξύ του φόρου, επί των κερδών προ φόρων του Ομίλου, διαφέρει από το θεωρητικό 

ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των 

κερδών των ενοποιημένων εταιρειών. Η διαφορά αυτή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 333.746 400.598 122.644 99.902
Υποχρεώσεις από Φόρους 684.948 520.249 510.226 32.972
Σύνολο 1.018.694 920.847 632.870 132.874

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
7.22 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 
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31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 270.073 254.423 124.800 109.760 
Μερίσματα πληρωτέα 3.376 17.324 3.376 9.192 
Πιστωτές διάφοροι 479.800 264.857 304.677 82.493 
Έσοδα επόμενης περιόδου 7.402 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 129 263.162 0 263.028 
Λοιπές υποχρεώσεις 0 1.679 0 1.679 

Σύνολο 760.780 801.445 432.853 466.152 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 
7.23  Κόστος πωληθέντων 
 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

Διακοπτόμενες Διακοπτόμενες
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο

Κόστος αποθεμάτων αναγνωριζόμενο ως έξοδο 74.591.488 373.731 74.965.219 75.754.546 2.310.410 78.064.956
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 327.681 0 327.681 261.191 261.191
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 2.309.248 0 2.309.248 198.728 198.728
Παροχές τρίτων 56.419 0 56.419 42.488 42.488
Φόροι τέλη 16.184 0 16.184 4.685 4.685
Διάφορα έξοδα 110.619 0 110.619 43.450 43.450
Tόκοι και συναφή έσοδα 128.033 0 128.033 131.181 131.181
Αποσβέσεις παγίων 158.861 0 158.861 111.189 111.189
Προβλέψεις 0 0 0 0 0
Ιδιοπαραγωγή (219.471) (821) (220.292) (282.075) (5.682) (287.757)
Μείον : Διαιτερικές απαλειφές (8.876.162) 0 (8.876.162) (8.875.393) (37.313) (8.912.705)
Σύνολο 68.602.900 372.910 68.975.810 67.389.990 2.267.416 69.657.406

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Κόστος αποθεμάτων αναγνωριζόμενο ως έξοδο 52.334.989 55.069.753
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 44.002 43.419
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 2.050.000 11.525
Παροχές τρίτων 11.498 12.041
Φόροι τέλη 3.963 1.711
Διάφορα έξοδα 25.656 18.910
Tόκοι και συναφή έσοδα 128.033 131.181
Αποσβέσεις παγίων 7.760 6.041
Προβλέψεις
Ιδιοπαραγωγή (130.982) (217.956)
Μείον : Διαιτερικές απαλειφές
Σύνολο 54.474.918 55.076.624

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.24 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης/Ερευνών 
 

Α) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Διακοπτόμενες Διακοπτόμενες
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.421.402 44.007 1.465.409 1.254.218 191.902 1.446.120
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 490.881 7.646 498.527 290.596 21.242 311.838
Παροχές τρίτων 377.646 15.295 392.941 377.360 57.002 434.362
Φόροι τέλη 76.508 770 77.279 37.649 4.909 42.557
Διάφορα έξοδα 525.263 11.997 537.260 413.856 83.736 497.593
Tόκοι και συναφή έσοδα 0 0 0 0 0 0
Αποσβέσεις παγίων 196.020 5.696 201.716 152.212 20.729 172.941
Προβλέψεις 0 0 0 0 0 0
Έκτακτα έξοδα 0 0 0 0 0 0
Έκτακτες ζημιές 0 0 0 0 0 0
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 0 0 0 0 0 0
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 0 0 0 0 0 0
Μείον: Διαιτερικές απαλειφές (25.200) 0 (25.200) (14.400) 0 (14.400)
Σύνολο 3.062.520 85.411 3.147.931 2.511.491 379.519 2.891.010

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

 
 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 415.299 409.795
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 291.524 108.778
Παροχές τρίτων 108.521 113.643
Φόροι τέλη 37.401 16.149
Διάφορα έξοδα 242.142 178.475
Tόκοι και συναφή έσοδα 0 0
Αποσβέσεις παγίων 73.239 57.015
Προβλέψεις
Έκτακτα έξοδα
Έκτακτες ζημιές
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
Μείον: Διαιτερικές απαλειφές
Σύνολο 1.168.127 883.855

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Β) ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

 

Διακοπτόμενες Διακοπτόμενες
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.785.171 66.038 2.851.209 2.653.628 287.972 2.941.600
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 841.246 11.474 852.720 736.664 31.876 768.540
Παροχές τρίτων 725.734 22.952 748.686 740.274 85.538 825.812
Φόροι τέλη 213.375 1.156 214.531 94.027 7.366 101.393
Διάφορα έξοδα 1.401.279 18.003 1.419.282 1.033.216 125.657 1.158.873
Tόκοι και συναφή έσοδα 0 0 0 0 0 0
Αποσβέσεις παγίων 512.395 8.547 520.943 392.635 31.107 423.742
Προβλέψεις 0 0 0 0 0
Έκτακτα έξοδα 0 0 0 0 0
Έκτακτες ζημιές 0 0 0 0 0
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 0 0 0 0 0
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 0 0 0 0 0
Μείον: Διαιτερικές απαλειφές 0
Σύνολο 6.479.200 128.170 6.607.370 5.650.444 569.516 6.219.960

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

 



 
 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως  
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 

73

 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.012.717 1.986.040
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 584.214 527.186
Παροχές τρίτων 525.941 550.763
Φόροι τέλη 181.263 78.263
Διάφορα έξοδα 1.173.526 864.967
Tόκοι και συναφή έσοδα 0 0
Αποσβέσεις παγίων 354.945 276.321
Προβλέψεις 0 0
Έκτακτα έξοδα 0 0
Έκτακτες ζημιές 0 0
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 0 0
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 0 0
Μείον: Διαιτερικές απαλειφές 0 0
Σύνολο 4.832.606 4.283.540

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Γ) ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Διακοπτόμενες Διακοπτόμενες
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού 46.474 46.474 37.007 37.007
Aμοιβές και έξοδα τρίτων 42.376 42.376 31.813 31.813
Παροχές τρίτων 7.422 7.422 5.174 5.174
Φόροι τέλη 2.072 2.072 505 505
Διάφορα έξοδα 13.720 13.720 4.170 4.170
Tόκοι και συναφή έσοδα 0 0 0 0
Αποσβέσεις παγίων 25.565 25.565 17.869 17.869
Προβλέψεις 0 0 0 0
Έκτακτα έξοδα 0 0 0 0
Έκτακτες ζημιές 0 0 0 0
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 0 0 0 0
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 0 0 0 0
Μείον: Διαιτερικές απαλειφές
Σύνολο 137.631 0 137.631 96.538 0 96.538

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

7.25 Λοιπά έσοδα  
 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2007 και 2006 έχουν ως εξής: 

 

Διακοπτόμενες Διακοπτόμενες
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 24.932 0 24.932 88.088 88.088
Εσοδα παρεπομένων ασχολιών 109.198 0 109.198 14.400 14.400
Έκτακτα έσοδα από προβλέψεις 535.017 3.386 538.403 483.728 49.440 533.168
Μείον : Διαιτερικές απαλειφές (25.200) 0 (25.200) (14.400) (14.400)
Σύνολο 643.947 3.386 647.333 571.816 49.440 621.256

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Ο ΟΜΙΛΟΣ
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1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 24.932 64.000
Εσοδα παρεπομένων ασχολιών 90.850 14.400
Έκτακτα έσοδα από προβλέψεις 501.766 447.184
Μείον : Διαιτερικές απαλειφές
Σύνολο 617.548 525.584

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
7.26  Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  
 

Διακοπτόμενες Διακοπτόμενες
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο

Έσοδα / Κέρδη από:
-Μερισματα 0 0 0 0
-Τόκοι πελατών 0 0 0 0
-Διαθεσίμων Προς πώληση Επενδύσεων 11.848 11.848 10.156 10.156
- Κέρδος από πώληση ποσοστού θυγατρικής 193.242 193.242

Μείον : Διαιτερικές απαλειφές
11.848 193.242 205.090 10.156 0 10.156

Έξοδα τόκων από:
 -Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα 2.440.183 57.982 2.498.165 1.979.786 244.100 2.223.885

2.440.183 57.982 2.498.165 1.979.786 244.100 2.223.885

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

 
 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Έσοδα / Κέρδη από:
-Μερισματα
-Τόκοι πελατών
-Διαθεσίμων Προς πώληση Επενδύσεων 9.793 9.508
- Κέρδος από πώληση ποσοστού θυγατρικής 191.840

Μείον : Διαιτερικές απαλειφές
201.633 9.508

Έξοδα τόκων από:
 -Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα 2.233.400 1.815.985

2.233.400 1.815.985

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.27 Φόρος εισοδήματος 

Διακοπτόμενες Διακοπτόμενες
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο Δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) Σύνολο

Φόρος χρήσης (285.786) (80.230) (366.017) (333.700) (66.898) (400.598)
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων (159.708) (13.627) (173.335) (115.000) (16.000) (131.000)
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (7.405) (7.405) (6.027) (6.027)
Αναβαλλόμενος φόρος (257.347) (398) (257.745) (77.316) 4.179 (73.137)
Σύνολο (710.246) (94.255) (804.501) (532.042) (78.719) (610.761)

Κέρδη προ φόρων 2.714.956 325.760 3.040.716 2.222.984 256.804 2.479.788
Συντελεστής Φόρου 25,73% 25,00% 25,66% 27,23% 29,00% 27,42%
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου (698.669) (81.440) (780.109) (605.382) (74.473) (679.855)

Προσαρμογές για μεταβολή στον συντελεστή φόρου -

Προσαρμογές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία
 - Αναβαλλόμενη φορολογία χρήσης (257.347) (398) (257.745) (77.316) 4.179 (73.137)

Λοιπές προσαρμογές (Αφορολόγητα αποθεματικά - λοιπές 
φορολογικές ελαφρύνσεις/επιβαρύνσεις)

412.883 1.210 414.093 271.682 7.575 279.257

 - Διαφορές φορολογικού ελέγχου (159.708) (13.627) (173.335) (115.000) (16.000) (131.000)

 - Λοιποί μη ενωσματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (7.405) (7.405) (6.027) 0 (6.027)

Πραγματική Δαπάνη Φόρου (710.246) (94.255) (804.501) (532.042) (78.719) (610.761)

31/12/2007 31/12/2006
ΟΜΙΛΟΣ

 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
      
  31/12/2007 31/12/2006 
     
Φόρος χρήσης (122.644) (99.902)
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων (124.708) (100.000)
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (7.405) (6.027)
Αναβαλλόμενος φόρος (192.047) (97.496)
Σύνολο (446.803) (303.424)
      
      
Κέρδη προ φόρων 1.325.994 1.123.110
Συντελεστής Φόρου 25% 29%
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου (331.499) 325.702
      
Προσαρμογές για μεταβολή στον συντελεστή φόρου - -
      
Προσαρμογές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία     

 - Αναβαλλόμενη φορολογία χρήσης (192.047) (97.496)
     
    -
Λοιπές προσαρμογές (Αφορολόγητα αποθεματικά - λοιπές 
φορολογικές ελαφρύνσεις/επιβαρύνσεις) 208.855 (425.604)

 - Διαφορές φορολογικού ελέγχου (124.708) (100.000)
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 - Λοιποί μη ενωσματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (7.405) (6.027)

     
Πραγματική Δαπάνη Φόρου (446.803) (303.424)

 

 

 

7.28  Κέρδη ανά μετοχή 
 

Για τον προσδιορισμό των κερδών ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος αριθμός 

τους επί του συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές) 

Διακοπτόμενες Από  συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες Από  συνεχιζόμενες
Από  συνεχιζόμενες Δραστηριότητες και διακοπείσες Από  συνεχιζόμενες Δραστηριότητες και διακοπείσες
δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) δραστηριότητες δραστηριότητες (εισφορά στον Ομιλο) δραστηριότητες

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 1.760.637 174.598 1.935.235 1.454.703 60.549 1.515.252
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 21.281.309 21.281.309 21.281.309 18.666.986 18.666.986 18.666.986
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,083 0,008 0,091 0,078 0,003 0,081 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 2.034.796 174.598 2.209.394 1.709.735 60.549 1.770.284
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 30.766.986 30.766.986 30.766.986 22.700.319 22.700.319 22.700.319
Αμβλυμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,066 0,006 0,072 0,075 0,003 0,078 

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

 
 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 879.191 819.686
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 21.281.309 18.360.087
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,041 0,045 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 1.153.350 1.074.717
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 30.766.986 22.700.319
Αμβλυμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,037 0,047 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

7.29   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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31/12/2007 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM

ΑΦΟΙ 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ

ΛΟΙ ΑΕ
DIONIC 

PARTICIPATION LTD
MEDIA VIS 

A.E ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΕ

ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ NTIANA

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 1.742.500 72.156 358.673 1.363.073 39 458.729 29.952 2.373 19.122 4.046.617

ATCOM 6.269 70 185.150 191.488
0

ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΑΕ 0

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 0
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 0

DIONIC PARTICIPATION 
LTD 0

MEDIA VIS A.E 0
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε 25.585 41.196 66.781

ΣΥΝΟΛΑ 31.854 1.783.695 72.156 358.673 1.363.073 70 39 643.879 29.952 2.373 19.122 4.304.886

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

31/12/2007 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM

ΑΦΟΙ 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ

ΛΟΙ ΑΕ
DIONIC 

PARTICIPATION LTD
MEDIA VIS 

A.E ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΕ

ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ NTIANA

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 324.044 15.000 4.654.114 2.813.624 7.800 1.383 487.574 29.917 700 450 22.451 8.357.057
0

ATCOM 11.750 429 0 71 185.000 0 197.250
0

ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΑΕ 138 138

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 382 382
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 3.808 0 3.808

DIONIC PARTICIPATION 
LTD 896.056 896.056

MEDIA VIS A.E 97.383 0 97.383
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε 27.500 14.437 41.937
ΣΥΝΟΛΑ 1.037.017 338.481 15.429 4.654.114 2.813.624 7.871 1.383 672.574 29.917 700 450 22.451 9.594.011

31/12/2006 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM

ΑΦΟΙ 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ

ΛΟΙ ΑΕ
DIONIC 

PARTICIPATION LTD
MEDIA VIS 

A.E ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 1.333.775 243.632 217.090 1.427.730 3.222.228

ATCOM 600.000 11.701 611.701

ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΑΕ

0

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 0
DIONIC PARTICIPATION 

LTD 0

MEDIA VIS A.E 0
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε 44.030 44.030
ΣΥΝΟΛΑ 600.000 1.377.805 243.632 217.090 1.427.730 11.701 0 3.877.959

31/12/2006 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ

ΛΟΙ ΑΕ
DIONIC 

PARTICIPATION LTD
MEDIA VIS 

A.E ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 827.468 31.829 4.212.014 3.378.422 52.172 6.926 8.508.830
0

ATCOM 136.489 4.400 360 49.500 190.749
0

ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΑΕ 1.084 1.084

0
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 1.686 1.686

DIONIC PARTICIPATION 
LTD 62.423 62.423

MEDIA VIS A.E 162.305 162.305
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε 29 29
ΣΥΝΟΛΑ 363.985 827.497 36.229 4.212.014 3.378.782 101.672 6.926 8.927.104
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ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2006
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ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2006
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
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ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2007
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ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2007

 
 

Οι παραπάνω συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ των εταιρειών που ενοποιούνται,  έχουν 

απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 449.097 434.295
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 2.088 260
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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7.30 Μερίσματα 
Η εταιρία κατέβαλε κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, 1/1/2007 – 31/12/2007, το ποσό των 

Ευρώ 9.192 για μερίσματα από τα κέρδη της χρήσης 2005 και το ποσό των Ευρώ 463.298 για 

μερίσματα από τα κέρδη της χρήσης 2006. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, την διανομή 

από τα καθαρά (μετά φόρων) κέρδη της χρήσης 2007 συνολικού μερίσματος ευρώ 723.249,70  (€ 

0,025 ανά μετοχή) 

 

7.31 Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2007 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων συνολικού ποσού 

€ 1.290.000,00. Δεν αναμένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις από τις ανωτέρω δοθείσες εγγυητικές 

επιστολές.  

 

7.32 Λοιπές πληροφορίες 

Την 11/4/2007 η DIONIC ΑΕΒΕ, σε συνέχεια της υπογραφής σχετικού συμβολαιογραφικού 
προσυμφώνου με την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, η οποία εξειδικεύεται στο χώρο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προχώρησε στην σύσταση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.  
Η νέα εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αιολικής ενέργειας και έχει ήδη καταθέσει αίτηση 
στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την απόκτηση άδειας 
κατασκευής αιολικού πάρκου συνολικής δυναμικότητας 45 MW στις θέσεις ΛΟΦΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΚΟΡΦΗ του Δήμου Σολυγείας στο Νομό Κορινθίας.  
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ανέρχεται σε 
Euro 60.000 και η συμμετοχή της DIONIC ΑΕΒΕ διαμορφώνεται σε 46%, με δυνατότητα απόκτησης 
επιπλέον 5%.  

Την 19/4/2007 η DIONIC ΑΕΒΕ υπό το πρίσμα περαιτέρω ενίσχυσης και ανάπτυξης των 
εμπορικών του δραστηριοτήτων, ο όμιλος εταιρειών DIONIC προχώρησε στη σύναψη εμπορικής 
συνεργασίας με την εταιρεία CONREXX για την επίσημη διανομή των προϊόντων της στην ελληνική 
αγορά. Η CONREXX κατέχει ηγετική θέση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις αγορές όπου 
δραστηριοποιείται για σειρά ετών ενώ όντας η 3η εταιρεία από άποψη κύκλου εργασιών με 
κορυφαία την Verbatim. Τα προϊόντα της κατασκευάζονται από την RITEK που είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους κατασκευαστές οπτικών μέσων αποθήκευσης παγκοσμίως. Η γκάμα των προϊόντων 
της περιλαμβάνει οπτικά μέσα αποθήκευσης πληροφοριών όπως δισκέτες, CD, DVD, Memory 
Cards, Flash Memories και USB Sticks.  
Κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων TRAXDATA είναι η αρίστη ποιότητα 
κατασκευής που το όνομα RITEK εγγυάται καθώς και οι ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουν 
για την κάλυψη των αναγκών του καταναλωτικού κοινού.  
Η ένταξη των ανωτέρω προϊόντων, αναμένεται να συντελέσει ουσιαστικά στην διεύρυνση των 
δραστηριοτήτων του ομίλου DIONIC. Το ισχυρό brand awareness που συνοδεύει τα προϊόντα 
TRAXDATA και τα ιδιαίτερα ελκυστικά ποιοτικά τους χαρακτηριστικά αποτελούν εγγύηση για την 
επιτυχημένη εμπορική τοποθέτηση τους στην ελληνική αγορά. 
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Την 19/4/2007 η DIONIC ΑΕΒΕ,  γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην πώληση 
ποσοστού 15% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ, με 
αποτέλεσμα η συνολική συμμετοχή της στην ανωτέρω εταιρεία να ανέρχεται πλέον σε 19%. Η 
πώληση πραγματοποιήθηκε στον κ. Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη ο οποίος κατείχε ήδη ποσοστό 7% 
στην εταιρεία. Το τίμημα ανήλθε σε Euro 300 χιλ. 

Την 25/4/2007 η DIONIC AEBE  υπέγραψε πρόσφατα συμβόλαιο με την Microsoft Ελλάς για την 
προεγκατάσταση Λειτουργικών Συστημάτων (OEM) στους Η/Υ LEXUS MULTIMEDIA που παράγει 
και διανέμει στην Ελληνική αγορά, καθιστώντας την επίσημο DIRECT OEM βάσει της σχετικής 
συμφωνίας, η DIONIC έχει πλέον τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της μέσω των Η/Υ 
Lexus την ολοκληρωμένη γκάμα των καταξιωμένων προϊόντων της Microsoft, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την εγγύηση τα συνοδευτικά προγράμματα προώθησης, καθώς και την υποστήριξη του 
κορυφαίου κατασκευαστή λογισμικού.  
Η διεύρυνση της συνεργασίας της Dionic με τη Microsoft, αποτελεί το επισφράγισμα της 
μακρόχρονης, στενής και άριστης σχέσης των δύο εταιριών, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά 
την κυρίαρχη θέση που κατέχει η DIONIC στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης προηγμένων 
Η/Υ και υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελληνική αγορά.  

Την 4/5/2007 η DIONIC A.E.B.E., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες αντιπροσώπευσης και διανομής 
παιχνιδιών στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της, πρόσφατα 
επέκτεινε τη συνεργασία με τη May Cheong Group, με σκοπό την αποκλειστική αντιπροσώπευση, 
διανομή και προβολή των άριστων ποιοτικά και ιδιαίτερα δημοφιλών παιχνιδιών Maisto στη 
Βουλγαρία.  
Η DIONIC προχώρησε στην κίνηση αυτή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της κατεύθυνσης για συνεχή 
ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επέκταση της παρουσίας στην ανερχόμενη 
αγορά της Βουλγαρίας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η DIONIC θα προσφέρει πλέον τη διευρυμένη 
ποικιλία των προϊόντων Maisto στη Βουλγαρία, επιβεβαιώνοντας την εμπειρία και επιτυχημένη 
πορεία της στην αγορά παιδικού παιχνιδιού. Επισημαίνεται ότι η DIONIC αποτελεί τον αποκλειστικό 
αντιπρόσωπο των παιχνιδιών Maisto στην ελληνική αγορά, εδώ και μία δεκαετία. Τα θετικά 
αποτελέσματα της συνεργασίας των δύο εταιριών συνέβαλαν στην ενίσχυση και επέκτασή της, με 
τη DIONIC να αποτελεί πλέον στρατηγικό συνεργάτη της May Cheong Group στην περιοχή των 
Βαλκανίων.  
Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι η May Cheong Group αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην 
παραγωγή παιδικών παιχνιδιών στο Hong Kong, με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας, 12.000 
εργαζόμενους και σημαντική παρουσία στη διεθνή αγορά. 

Την 9/5/2007 η DIONIC A.E.B.E., επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική 
αγορά στην κατηγορία των προϊόντων Home Entertainment, σύνηψε  στρατηγική συνεργασία με την 
εταιρία 505 Games. Η συνεργασία περιλαμβάνει την αντιπροσώπευση και διανομή των προϊόντων 
της 505 Games, τα οποία είναι παιχνίδια λογισμικού και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.  
Στην Ελληνική αγορά έχουν ήδη διατεθεί και κυκλοφορούν τα παρακάτω προϊόντα που αφορούν σε 
μερικές από τις πιο δημοφιλείς κονσόλες. Συγκεκριμένα,  
- Για Nintendo DS έχουμε τα: DEEP LABYRINTH, MONSTER BOMBER, MONSTER PUZZLE, 
MYSTERY DETECTIVE, THE PROFESSOR''S BRAIN TRAINER: LOGIC, THE PROFESSOR''S 
BRAIN TRAINER: MEMORY, TOP GUN και LABYRINTH.  
- Για Playstation 2 προσφέρονται τα προϊόντα: FORTY 4 PARTY, PLAYWIZE POKER AND 
CASINO, RADIO HELICOPTER II, SOCCER LIFE II, STEAMBOAT CHRONICLES και WILD 
ARMS 4. - Τέλος, για PSP διατίθενται τα: ΚΑMELEON, GURUMIN και ACES OF WAR. Σημειώνεται 
ότι η 505 Games είναι ένας νέος εκδότης με επιχειρηματικό στόχο την επιλογή ποιοτικών 
προϊόντων από γνωστούς παραγωγούς λογισμικού και την έκδοση τους στις χώρες της Ευρώπης 
και στην Αυστραλία. Η διάθεση των προϊόντων γίνεται μέσω του δικτύου των κατά τόπους 
διανομέων της. Η εταιρία διαθέτει επίσημη άδεια για την έκδοση προϊόντων λογισμικού που 
αφορούν τις παιχνιδομηχανές της SONY (PSONE, PSP, PS2, PS3), της Nintendo (GBA, NDS, Wii) 
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και της Microsoft (Xbox, Xbox 360). Στο δυναμικό της, περιλαμβάνει επαγγελματίες με μακροχρόνια 
εμπειρία στην αγορά των videogames, διασφαλίζοντας τις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων 
και την ουσιαστική συμβολή και στήριξη σε θέματα πωλήσεων και marketing για τα κανάλια 
διανομής. H 505 Games εστιάζει τις δραστηριότητές της πρώτιστα στις παιχνιδομηχανές νέας 
γενιάς με τη δημιουργία και διάθεση μίας διευρυμένης ποικιλίας από ΑΑΑ παιχνίδια, ενώ 
παράλληλα στηρίζει και τα προϊόντα της χαμηλής τιμής που λέγονται «pick up and play.  
Η DIONIC και το εμπορικό τμήμα του Home Entertainment προχώρησε στην στρατηγική αυτή 
συμφωνία με την 505 Games, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά και της επικέντρωσής 
στη συνεχή διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων που προσφέρει, μέσα από ποιοτικές, υψηλής 
τεχνολογίας προτάσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι το εμπορικό τμήμα του Home Entertainment της 
DIONIC αποτελεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο διανομέα προϊόντων οικιακής ψυχαγωγίας στην 
ελληνική αγορά και επίσημο αντιπρόσωπο εταιρειών εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού λογισμικού 
(ACTIVISION, LUCASARTS, CODEMASTERS, EMPIRE INTERACTIVE κλπ), ενώ διανέμει 
προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας των εταιρειών MICROSOFT, SONY και NINTENDO. 

Την 6/6/2007 η DIONIC ΑΕΒΕ, ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και διακριτικό τίτλο ENΑΛΕΝ ΑΕΚΕ με αντικειμενικό σκοπό την κατασκευή 
και την εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.  
 

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για ανάπτυξη σε νέες 
δραστηριότητες με σημαντικές προοπτικές. Ήδη η εταιρεία έχει προχωρήσει και εξαγγείλει 
παρόμοιες ενέργειες στο χώρο των εναλλακτικών μορφών ενέργεια και συγκεκριμένα των αιολικών 
πάρκων. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται σε Euro 60.000 και η συμμετοχή της 
DIONIC διαμορφώνεται σε 25%, ενώ το υπόλοιπο κεφάλαιο κατέχουν οι εταιρείες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 
με 25%, ο κ. ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με 25% και ο κ. ΠΡΙΜΙΚΙΤΗΣ ΑΡ. με 25% επίσης.  
Η Διοίκηση της DIONIC ΑΕΒΕ εκτιμά ότι η ίδρυση της νέας εταιρείας εξυπηρετεί πλήρως τον αρχικό 
της στρατηγικό στόχο για επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες μορφές ενέργειες και εκτιμά ότι θα 
εντείνει τις προσπάθειες για την υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.  

Την 12/6/2007 η DIONIC ΑΕΒΕ, ανακοίνωσε ότι κατατέθηκε αίτηση για Aδεια Παραγωγής στη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και Προμελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων Φ/Β σταθμού για την κατασκευή και διαχείριση φωτοβολταϊκού σταθμού 
δυναμικότητας 1.999 MW στο Δήμο Έλους του Νομού Λακωνίας, μέσω της νεοϊδρυθείσας εταιρείας 
ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε., στην οποία η DIONIC συμμετέχει κατά 25%.Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο 
πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου για ανάπτυξη σε νέες δραστηριότητες και ειδικά στο χώρο  των 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η Διοίκηση της DIONIC ΑΕΒΕ εκτιμά ότι με τη στρατηγική της 
απόφαση εισόδου στο χώρο των εναλλακτικών πηγών ενέργειας θα διευρύνει σημαντικά τις 
δραστηριότητες του ομίλου σε νέα προϊόντα. 
 
Την 28/6/2007 στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μεταξύ των άλλων 
αποφασίστηκε η δυνατότητα απόκτησης από την εταιρία ιδίων αυτής μετοχών, κατ' άρθρο 16 παρ. 
5 του κ.ν. 2190/1920, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 5 επόμενα του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα 
αποφασίστηκε η δυνατότητα απόκτησης μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού αριθμού των 
μετοχών της, με ανώτατη τιμή αγοράς ποσό 5,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή ποσό 0,50 
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ευρώ ανά μετοχή, με ανώτατο χρονικό διάστημα διενέργειας και ολοκλήρωσης των συναλλαγών 
αυτών τους δώδεκα μήνες, ήτοι μέχρι την 28.6.2008. 
 
Την 4/7/2007 η DIONIC ΑΕΒΕ, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εξαγορά 
ποσοστού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. η οποία 
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. Η συμφωνία 
περιλαμβάνει τη μεταβίβαση ποσοστού 30% της ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. στην 
DIONIC AEBE έναντι συνολικού τιμήματος 180.000 ευρώ και η όλη επένδυση θα χρηματοδοτηθεί 
από τα κεφάλαια κίνησης της εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΙ. ΠΡΩ ανέρχεται σε 60.000 
ευρώ.  
Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας στρατηγικής της εταιρείας για ανάπτυξη 
σε νέες δραστηριότητες με σημαντικές προοπτικές μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο 
κλάδος των αστικών ακινήτων.  
 
Την 12/7/2007 η NTIONIK ΑΕΒΕ, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν  οι διαδικασίες για την εξαγορά 
επιπλέον ποσοστού 12,6% στην ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, η οποία 
εξειδικεύεται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έναντι συνολικού τιμήματος Euro 7.560 
από τα κεφάλαια κίνησης της εταιρίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Euro 
60.000.  
Μετά την ως άνω μεταβολή η ΝΤΙΟΝΙΚ θα κατέχει πλέον το 58.6% της εταιρείας από  το 46% που 
κατείχε πριν. Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή αιολικής ενέργειας και έχει ήδη καταθέσει αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 
και στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την απόκτηση άδειας κατασκευής αιολικού πάρκου συνολικής 
δυναμικότητας 45 MW στις θέσεις ΛΟΦΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΗΣ -ΜΕΓΑΛΟΚΟΡΦΗ του 
Δήμου Σολυγείας στο Νομό Κορινθίας. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
εταιρείας για ανάπτυξη σε νέες δραστηριότητες με σημαντικές προοπτικές και ειδικά στο χώρο των 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας.  
Τα οφέλη που θα προκύψουν για τον Όμιλο NTIONIK από την συμμετοχή στον τομέα των 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας αναμένονται πολλαπλά τόσο από την απόκτηση των απαραίτητων 
αδειών όσο και με την περαιτέρω υλοποίηση και αξιοποίηση των προβλεπόμενων έργων. Η 
εταιρεία ωστόσο προχωρά με σταθερά βήματα προς τη κατεύθυνση αυτή εκμεταλλευόμενη την 
εμπειρία και αξιολογώντας τις συνέργειες που προκύπτουν κάθε φορά πραγματοποιώντας 
επιλεκτικά συνεργασίες με στόχο την υλοποίηση κερδοφόρων επιχειρηματικών κινήσεων. 
 
Την 13/7/2007 ο Όμιλος DIONIC προέβη στη σύναψη νέας συνεργασίας με την κορυφαία στο είδος 
της Ιταλική εταιρία, OK BABY. Η συνεργασία περιλαμβάνει την αντιπροσώπευση και διάθεση στην 
ελληνική αγορά προϊόντων της OK BABY, μέσα από το δίκτυο εξειδικευμένων καταστημάτων 
βρεφικών και παιδικών ειδών του εμπορικού τμήματος Ειδών Βρεφανάπτυξης της DIONIC.  
Η νέα συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πορείας του εμπορικού τμήματος 
Ειδών Βρεφανάπτυξης του Ομίλου DIONIC, με στόχο την ενίσχυση της προϊοντικής της ποικιλίας, 
αλλά και  
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την προσφορά ανώτερων ποιοτικά προτάσεων.  
Η OK BABY δραστηριοποιείται εδώ και 31 χρόνια στην κατασκευή ειδών μπάνιου, υγιεινής και 
ασφάλειας για βρέφη και παιδιά, εφαρμόζοντας τα πλέον αυστηρά διεθνή πρότυπα.  
 
Την 31/7/2007 η DIONIC ΑΕΒΕ ανακοινώσε ότι η θυγατρική της εταιρεία ATCOM Α.Ε. συμμετείχε 
σε δημόσιο διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ 1.177.500,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έργο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ", που προκηρύχθηκε με την 
υπ' αριθμόν 1.2007/8.6.2007 διακήρυξη της Βουλής των Ελλήνων - Υπηρεσίας Εφαρμογής 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων(ΥΕΕΠ) σε ένωση εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής 50% με την 
εταιρεία "BULL ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε." 
 
Την 3/9/2007 ανακοινώθηκε από την εταιρεία NΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ότι την 06/09/2007 αρχίζει η 
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 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 Δάνειο (Μ.Ο.Δ.) της 
εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ με τιμή μετατροπής 0,91 
ευρώ ανα μετοχή σύμφωνα με την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της, την από 1.8.2006 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, και την από 20.10.2006 απόφαση της 
συνέλευσης των ομολογιούχων.  
Η ανωτέρω αύξηση, που εκ του νόμου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε 
από το ΔΣ της εταιρείας την 7.8.2007, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε 
στο Μ.Α.Ε. με την υπ' αριθμόν Κ2-12418/23-8-2007 αντίστοιχη απόφαση. Το ΔΣ του ΧΑ κατά την 
συνεδρίαση της 30/8/2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 6.402.000 
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας ορίζεται η 
6/9/2007 ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. Από την ίδια 
ημερομηνία, οι ανωτέρω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των 
δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων(Σ.Α.Τ.)  
 
Στις 6/9/2007 η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ανακοίνωσε ότι κατόπιν της εισαγωγής, δυνάμει της από 30 
Αυγούστου 2007 Εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α., και την διαπραγμάτευση των 6.402.000 
νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της από 
μετατροπή ομολογίων σε μετοχές η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ανακοινώνει σύμφωνα με το την παρ. 
5 του Αρθρου 9 Ν. 3556/2007 ότι:  
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25.068.986 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 7.520.695,80 ευρώ.  
Στις 11/9/2007 H NTIONIK ΑΕΒΕ, ανακοινώσε ότι αποφάσισε τη συμμετοχή της εταιρείας στην 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής DIONIC PARTICIPATIONS LTD με 
έδρα την Κύπρο, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ.  
Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της DIONIC 
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PARTICIPATIONS LTD θα ανέρχεται σε 63.450 Λίρες Κύπρου διαιρούμενο σε 63.450 μετοχές 
ονομαστικής αξίας 1 Λίρας Κύπρου εκάστη μετοχή.  
Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την κατά 95% συμμετοχή της DIONIC 
PARTICIPATIONS LTD στην υπό ίδρυση εταιρία DIONIC BULGARIA LLC, η οποία θα αναλάβει την 
επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου NTIONIK στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου DIONIC για ανάπτυξη στο χώρο των Βαλκανίων.  
 
Στις 25/9/2007 Η DIONIC, πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά ειδών βρεφανάπτυξης, προχωρήσε 
στην αποκλειστική συνεργασία με τη MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE, τη γαλλική εταιρία 
παραγωγής των παιδικών καθισμάτων ασφαλείας με το σήμα MICHELIN.  
Η συνεργασία με τη MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE αποσκοπεί στη στρατηγική ενίσχυση 
των σημάτων που προσφέρει η DIONIC και επετεύχθη χάρη στη μακροχρόνια εμπειρία, στο 
διευρυμένο δίκτυο πωλήσεων και στην ηγετική θέση της DIONIC στην ελληνική αγορά προϊόντων 
βρεφανάπτυξης. Πλέον, η DIONIC αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο προϊόντων της 
MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η DIONIC έχει τη δυνατότητα 
να διανείμει τα προϊόντα της MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE και στις αγορές των 
Βαλκανίων.  
Η εταιρία MICHELIN, γνωστή από τα ελαστικά αυτοκινήτων, προχώρησε, μέσω της εταιρίας 
MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE, στο σχεδιασμό και την κατασκευή παιδικών καθισμάτων 
ασφαλείας, με την παραγωγή των δυο μοντέλων Cockpit (Group I & II ) και Navigator (Group I,II, & 
III), ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν αντίστοιχες προτάσεις για κάθε κατηγορία παιδικών 
καθισμάτων. Η εγγυημένα κορυφαία ποιότητα και υψηλή ασφάλεια των προϊόντων με το σήμα 
MICHELIN προδιαγράφει την πετυχημένη πορεία τους και την κατάκτηση σημαντικού μεριδίου στην 
ελληνική αγορά.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι το εμπορικό τμήμα των Ειδών Βρεφανάπτυξης του Ομίλου DIONIC αποτελεί 
τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο και διανομέα των μεγαλύτερων κατασκευαστών βρεφικών ειδών 
(DOREL, MAXI COSI, QUINNY, INGLESINA, PHILIPS AVENT, OK BABY, κ.ά.).  
 
Στις 27/9/2007 η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 5 
εκατ. Ευρώ  με την τράπεζα EFG EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί 
στα τέσσερα χρόνια.  
Η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση του δανείου ύστερα από την από 24/09/2007 συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε συνέχεια των αποφάσεων της Επαναληπτικής Γενικής 
Συνέλευσης της 19/07/2006. Συγκεκριμένα στις 26/09/2007 η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ προχώρησε στην 
έκδοση και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην EFG EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ, κοινού, 
Ομολογιακού Δανείου τετραετούς διάρκειας χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας 
πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (Euro 5.000.000).  
Η έκδοση του ομολογιακού αυτού δανείου εντάσσεται στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό 
της διοίκησης της εταιρείας με σκοπό την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων δανείων 
μετατρέποντας τα σε μακροπρόθεσμα με ευνοϊκότερους όρους.  
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Στις 1/10/2007 Ο Όμιλος DIONIC, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική συνεχούς επιχειρηματικής 
ανάπτυξης και διείσδυσης σε νέες αγορές, προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας 
DIONIC BULGARIA LLC. Με στόχο τη γεωγραφική επέκταση και την επίτευξη μεγαλύτερων 
περιθωρίων κέρδους, η DIONIC BULGARIA LLC έχει ως αντικείμενο τη σταδιακή επέκταση και 
ανάπτυξη των επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της DIONIC στη Βουλγαρία. 
Σημειώνεται ότι η DIONIC PARTICIPATIONS S.A., μία 100% θυγατρική της DIONIC Α.Β.Ε.Ε., 
συμμετέχει κατά 95% στην DIONIC BULGARIA LLC, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης 
ανέρχεται σε 200.000 λέβα (~ 100.000 ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδρυση της DIONIC 
BULGARIA LLC είναι η επιτυχής κατάληξη έρευνας αγοράς στην περιοχή των Βαλκανίων, που 
διήρκεσε για περισσότερα από δύο χρόνια. Αποτελεί το πρώτο βήμα του Ομίλου στη γεωγραφική 
επέκτασή του κατά την οποία θα μεταφέρει την αποκτηθείσα εμπειρία και οργάνωση σε άλλες 
χώρες. Με έδρα τη Σόφια, η DIONIC BULGARIA LLC θα διεισδύσει στη Βουλγαρία, απασχολώντας 
εξειδικευμένα στελέχη του Ομίλου τα οποία θα μεταφέρουν την εμπειρία και τεχνογνωσία της 
μητρικής σε όλα τα επίπεδα. Ήδη έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ολοκληρωμένο δίκτυο φωνής και 
δεδομένων που επιτρέπει την, σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία με τη μητρική, με άμεσο και 
διαφανή τρόπο. Χάρη στη διασύνδεση αυτή, καθίσταται δυνατή η λειτουργία, με ενιαίο τρόπο, των 
συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), πελατών (CRM) και Logistics. Επίσης, 
εξασφαλίζεται ο κεντρικός οικονομικός έλεγχος, καθώς και η συνεχής υποστήριξη και τροφοδοσία 
των συστημάτων DSS (Decision Support Systems) του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται η 
βελτιωμένη λειτουργία της νεοσυσταθείσας εταιρίας και ο αποτελεσματικός έλεγχος της. Η κίνηση 
αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου DIONIC για δυναμική ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων, μέσω της σύναψης στρατηγικών συμφωνιών, της διεύρυνσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αλλά και της ανάδειξης της DIONIC σε έναν αξιόπιστο 
συνεργάτη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Στις 11/10/2007  η DIONIC ΑΕΒΕ προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ (NTI.AN.A.), με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και διαχείριση 
αστικών ακινήτων. Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στη ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ανέρχεται στο 60% και με το 
αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται σε ευρώ 300.000, το ύψος της επένδυσης για την 
DIONIC διαμορφώνεται σε ευρώ 180.000. Η ΝΤΙ.ΑΝ.Α. θα αποτελέσει τον κύριο άξονα 
δραστηριοποίησης του Ομίλου στην ανάπτυξη ακινήτων, επικεντρώνοντας στην αγορά γης και την 
ανέγερση οικιστικών και επαγγελματικών αστικών ακινήτων. Μέσω της νέας θυγατρικής εταιρίας, ο 
Όμιλος DIONIC θα συμμετέχει και θα αναλαμβάνει τη διαχείριση στρατηγικά επιλεγμένων έργων, τα 
οποία θα τηρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που ο ίδιος απαιτεί. Ειδικότερα, η DIONIC, μέσω 
της ΝΤΙ.ΑΝ.Α., θα αναλαμβάνει τη διαχείριση και εποπτεία της ανάπτυξης και κατασκευής όλου του 
έργου, τη διαδικασία ενημέρωσης και παρακολούθησης, καθώς και την προώθηση (marketing) και 
εμπορική αξιοποίησή του, στη συνέχεια. Με την ίδρυση της ΝΤΙ.ΑΝ.Α., ο Όμιλος αξιοποιεί, για άλλη 
μία φορά, την τεχνογνωσία και εμπειρία του σε διαφορετικούς κλάδους. Πιο συγκεκριμένα, 
εφαρμόζει και στην αγορά ακινήτων το καινοτομικό μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης της DIONIC 
που προσφέρει οριζόντια υποστήριξη σε οικονομικές υπηρεσίες, διοικητική διαχείριση, διαχείριση 
ανθρώπινων πόρων, πελατών, αποθηκών και προϊόντων διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την 
επικέντρωση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και δημιουργώντας οικονομίες 
κλίμακας. Επιπλέον, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δραστηριότητές της, η DIONIC προσδίδει μία 
νέα διάσταση στην αγορά της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
που διαθέτει για online marketing και πωλήσεις και τη συγκρότηση δικτύων στο εξωτερικό και 
εσωτερικό, αλλά και υπερβαίνοντας παραδοσιακά μέσα, όπως είναι τα μεσιτικά γραφεία. Η ενέργεια 
αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της 
DIONIC, που περιλαμβάνει τη διείσδυση σε στρατηγικά επιλεγμένες αγορές, που υπόσχονται 
σημαντικές αποδόσεις, ώστε να διασφαλίζονται οι αναπτυξιακοί της στόχοι. 

Στις 24/10/2007 Κατόπιν της εισαγωγής, δυνάμει της από 17/10/2007 Εγκριτικής απόφασης του 
Δ.Σ. του Χ.Α., και διαπραγμάτευσης 352.000 νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ανακοινώνει, σύμφωνα με το την παρ. 5 
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του 'Αρθρου 9 Ν. 3556/2007 ότι: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.626.295,80 
ευρώ διαιρούμενο σε 25.420.986 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου 
διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. 

Στις 1/11/2007 Σε εφαρμογή του άρθρου 276 παρ. ΧΙΙ του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, γνωστοποιείται ότι την 31/10/2007 ολοκληρώθηκε ο 
τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για την χρήση 2006. Ο έλεγχος καταλόγισε στην εταιρία 
λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους Euro 393.047,08 από τις οποίες προέκυψε φόρος 
εισοδήματος Euro 116.332,68, πλέον προσαύξηση φόρου Euro 8.375,95 ήτοι συνολικό ποσό της 
τάξης των Euro 124.708,63. Με την υπογραφή της πράξης συμβιβασμού καταβλήθηκε το ένα 
πέμπτο (1/5) του ανωτέρω ποσού, ενώ το υπόλοιπο πρόκειται να εξοφληθεί σε 24 ισόποσες 
μηνιαίες άτοκες δόσεις. Σημειώνεται ότι η Εταιρία έχει επιβαρύνει, με τη μορφή πρόβλεψης, τις 
οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2006 με ποσό ύψους Euro 100.000,00 Συνεπώς πρόκειται να 
υπάρξει σχετική πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στις οικονομικές καταστάσεις του 2007 ποσού 
ύψους Euro 24.708,63. 

Στις 12/11/2007 η DIONIC ΑΒΕΕ προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στη 
νεοϊδρυθείσα θυγατρική ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ (NTI.AN.A.), η οποία έχει ιδρυθεί 
με κύριο αντικείμενο την ανάληψη και τη διαχείριση στρατηγικά επιλεγμένων έργων, τα οποία θα 
τηρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που ο Όμιλος θέτει κάθε φορά. Το ποσό της αύξησης 
ανέρχεται σε ευρώ 100.000 και η DIONIC θα συμμετέχει κατά το ποσοστό που της αναλογεί, 
δηλαδή 60%, καταβάλλοντας συνολικό ποσό ευρώ 60.000.Με την ολοκλήρωση της αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ΝΤΙ.ΑΝ.Α θα ανέρχεται σε ευρώ 
400.000. Τα έσοδα από την αύξηση του κεφαλαίου πρόκειται να διατεθούν, από τη θυγατρική 
ΝΤΙ.ΑΝ.Α., αφενός για την εξαγορά του 49% της εταιρείας ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., 
καταβάλλοντας συνολικά το ποσό των ευρώ 294.000. Σημειωτέο ότι από το αποκτηθέν 49%, το 
30% θα μεταβιβασθεί από την DIONIC, η οποία πρόσφατα είχε αποκτήσει έναντι ευρώ 180.000. 
Κατά συνέπεια, από τη πώληση αυτή δεν προκύπτει αποτέλεσμα για τη μητρική. Επιπρόσθετα, η 
θυγατρική πρόκειται να εξαγοράσει το 49% της ANDROS VILLAGE Μ. ΦΙΛΗΣ Ε.Ε., εταιρείας που 
έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και εκμετάλλευση αστικών ακινήτων, καταβάλλοντας το 
ποσό των ευρώ 53.000 Κύριος σκοπός δραστηριοποίησης της ANDROS Ε.Ε. είναι, σε πρώτη 
φάση, η ανάπτυξη οικιστικών συμπλεγμάτων στη νησιώτικη Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νησί της 
'Aνδρου, αξιοποιώντας ένα σημαντικό τόπο που παράλληλα αποτελεί και έναν από τους 
ομορφότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας Με τις ενέργειες αυτές, η DIONIC υλοποιεί 
ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της στρατηγικής της για ανάπτυξη και επέκταση 
σε επιλεγμένους τομείς δραστηριότητας που υπόσχονται σημαντικές αποδόσεις και ειδικά στην 
αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης δραστηριοτήτων. 

Στις 22/11/2007 Κατόπιν της εισαγωγής, δυνάμει της από 15/11/2007 Εγκριτικής απόφασης του 
Δ.Σ. του Χ.Α., και διαπραγμάτευσης 275.000 νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ σύμφωνα με το την παρ. 
5 του Αρθρου 9 Ν. 3556/2007 ότι: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.708.795,80 
ευρώ διαιρούμενο σε 25.695.986 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου 
διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. 

Στις 3/12/2007 Ο Όμιλος DIONIC, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής και της επέκτασης 
των δραστηριοτήτων του σε νέες προσοδοφόρες αγορές, προχώρησε στην εξαγορά του 70% της 
εταιρίας SHENZHEN TOP LEAD LIMITED, με έδρα το Hong Kong της Κίνας. Η εξαγορά 
πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής εταιρίας DIONIC Participations Ltd, ενώ το τίμημα 
ανέρχεται σε ευρώ 350.000. Για το σκοπό αυτό η DIONIC ολοκλήρωσε αντίστοιχη αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 350.000 με καταβολή μετρητών στην κατά 100% θυγατρική 
εταιρεία DIONIC Participations Ltd, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται μετά την εν λόγω 
αύξηση σε ευρώ 455.000 . Με την απόκτηση της SHENZHEN TOP LEAD LIMITED, η DIONIC θα 
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δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και διανομή των δικών της σημάτων με σκοπό την πώληση 
αυτών στην παγκόσμια αγορά. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν accessories υπολογιστών και 
παιχνιδομηχανών με το σήμα plug 'n' play, αναλώσιμα υπολογιστών, όπως είναι cdrs /dvdrs 
/memory sticks /usbs, με το σήμα "dion", κ.ά. Σημειωτέο ότι η SHENZHEN TOP LEAD στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων της έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες 
καταναλωτικών προϊόντων και συσκευών (ηλεκτρονικών - ψηφιακών) της Κίνας, οι οποίες έχουν 
επιλεγεί βάσει σειράς κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας και τήρησης προδιαγραφών διανομής 
παγκοσμίως (πιστοποιημένες από CE/ROHS, TUV). Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό 
σχέδιο της DIONIC για συνεχή αναζήτηση και αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, έντονη 
εξωστρέφεια, με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων εκτός των ελληνικών ορίων και τη 
διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες διεθνείς αγορές, την αύξηση της κερδοφορίας, καθώς και και τη 
διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. 

Στις 5/12/2007 Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 2,5 εκατ. Ευρώ προχώρησε η 
ΝΤΙΟΝΙΚ AEBE με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί στα τρία 
χρόνια. Η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση του δανείου ύστερα από την από 28/11/2007 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε συνέχεια των αποφάσεων της 
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 19/07/2006. Συγκεκριμένα στις 4/12/2007 η ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΕΒΕ προχώρησε στην έκδοση και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ, κοινού, Ομολογιακού Δανείου τριετούς διάρκειας χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής 
ονομαστικής αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (Euro 2.500.000). Η έκδοση του 
ομολογιακού αυτού δανείου εντάσσεται στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό της διοίκησης 
της εταιρείας με σκοπό την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων δανείων μετατρέποντας τα σε 
μακροπρόθεσμα με ευνοϊκότερους όρους. 

Στις 21/12/2007 Ανακοινώθηκε από την εταιρεία NΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ότι την 31/12/2007 αρχίζει η 
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 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 Δάνειο (Μ.Ο.Δ.) της 
εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ, με τιμή μετατροπής 0,91 
ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της, την από 1.8.2006 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, και την από 20.10.2006 απόφαση της 
συνέλευσης των ομολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση, που εκ του νόμου δεν αποτελεί άμεση 
τροποποίηση του καταστατικού, αποφασίστηκε από το ΔΣ της εταιρείας την 6.12.2007, και 
καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης με την υπ? αριθμόν K2-17631/10-12-2007 
σχετική ανακοίνωση. Το ΔΣ του ΧΑ κατά την συνεδρίαση της 20/12/2007 ενέκρινε την εισαγωγή 
προς διαπραγμάτευση των ως άνω 3.234.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Με 
απόφαση του ΔΣ της εταιρείας ορίζεται η 31/12/2007 ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης 
των νέων μετοχών στο Χ.Α. Από την ίδια ημερομηνία, οι ανωτέρω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις 
μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων(Σ.Α.Τ.) 

Στις 31/12/2007 Κατόπιν της εισαγωγής, δυνάμει της από 20/12/2007 Εγκριτικής απόφασης του 
Δ.Σ. του Χ.Α., και διαπραγμάτευσης 3.234.000 νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ανακοινώνει σύμφωνα με το την παρ. 5 
του άρθρου 9 Ν. 3556/2007 ότι: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 8.678.995,80 
ευρώ διαιρούμενο σε 28.929.986 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου 
διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. 
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7.33 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
Την 7/1/2008 ο Όμιλος DIONIC, με γνώμονα την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του μέσω της 
συμμετοχής σε στρατηγικά επιλεγμένους προσοδοφόρους τομείς καθώς και στην αξιοποίηση 
συνεργιών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, προχώρησε στην απόκτηση επιπλέον ποσοστού 
15,45% στη Εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής 
εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε € 1.898.940 και καλύφθηκε  
πλήρως από Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.  
 
Υπενθυμίζουμε ότι το Μάρτιο του 2007 η DIONIC A.E.B.E., διακρίνοντας την υψηλή ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών και προσβλέποντας στην αποκόμιση συνεργιών, προχώρησε στην 
απόκτηση 5% συμμετοχής στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του επιπλέον 
15,45% ποσοστού, η DIONIC θα κατέχει το 20,45% της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ.  
 
Η επιλογή για την απόκτηση επιπλέον ποσοστού στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, είναι ρητά συνυφασμένη με 
τη στρατηγική για επίτευξη συνεργιών αφού η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των 
Συμβούλων Επιχειρήσεων, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα 
αντικειμένων όπως Τεχνολογική ανάπτυξη, Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, 
Ανασχεδιασμό Λειτουργικών Διαδικασιών, Συστήματα Logistics, Συστήματα διασφάλισης 
Ποιότητας, Εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής για την υποστήριξη των λειτουργιών 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού και Τεχνικού Συμβούλου σε 
θέματα ΣΔΙΤ και Ανάπτυξης Ακινήτων, Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ανεύρεση 
στελεχών, εκπαίδευση προσωπικού, αξιολόγηση απόδοσης, διαχείριση ανθρώπινων πόρων), 
Διαχείριση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων καθώς και Αξιοποίηση των ευκαιριών 
χρηματοδότησης τεχνολογικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού για οικονομικές μονάδες όλων των 
μεγεθών. 
 
Σημαντικές συνέργιες και οφέλη προκύπτουν κυρίως για τη θυγατρική του ομίλου ATCOM, η οποία 
δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπου αξιοποιώντας την μακρόχρονη γνώση 
σε πολυσύνθετα έργα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της πρώτης και της τεχνογνωσίας σε 
εφαρμογές διαδικτύου της δεύτερης, δίνεται η δυνατότητα για ανάληψη νέων σημαντικών έργων. 
Παράλληλα, τα οφέλη είναι σημαντικά και για τον όμιλο όπου ο εξωστρεφής προσανατολισμός και 
ειδικά στο χώρο των Βαλκανίων, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την επέκταση των 
δραστηριοτήτων και της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ με στόχο την ανάληψη έργων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
αλλά και την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία όπου ο όμιλος DIONIC πρόκειται να αναπτύξει δραστηριότητα το 2008. 
 
Με την ενέργεια αυτή ο όμιλος DIONIC ενεργοποιείται στρατηγικά πλέον στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. και 
με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. θα συμπεριλαμβάνεται στις ενοποιημένες 
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καταστάσεις της DIONIC με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από το 2008. 
 
 
Την 14/1/2008 ο Όμιλος DIONIC, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για ανάπτυξη σε 
προσοδοφόρους τομείς, και συγκεκριμένα στον τομέα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, 
ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ΑΕ) κατά ευρώ 420.000. Υπενθυμίζουμε ότι η DIONIC συμμετέχει κατά 
60% στη ΝΤΙ.ΑΝ.Α και κατά συνέπεια το ποσό που κατεβλήθη για την κάλυψη της εν λόγω αύξησης 
ανέρχεται σε ευρώ 252.000 και θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.  
Τα έσοδα της ως άνω αύξησης προορίζονται για την κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 
κατά ευρώ 800.000 της ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (ΔΙ.ΠΡΩ ΑΕ), θυγατρικής κατά 
49,95% της ΝΤΙ.ΑΝ.Α, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης, διαχείρισης και 
εκμετάλλευσης ακινήτων. Τα αντληθέντα κεφάλαια πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αγορά 
οικοπέδου στην περιοχή του Αμαρουσίου Αττικής (παράδρομος αττικής οδού πλησίον κόμβου Λ. 
Κηφισίας), με στόχο την ανάπτυξη και εκμετάλλευση επαγγελματικού ακινήτου.  
Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό της DIONIC και αφορούν την υλοποίηση 
επιλεγμένων επενδύσεων σε τομείς και δραστηριότητες όπου αφενός αξιοποιεί την τεχνογνωσία και 
την εμπειρία του ομίλου αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα διασποράς του επιχειρηματικού 
κινδύνου, διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές και εν τέλει αύξηση της κερδοφορίας. 
 
Tην 14/2/2008 ο Όμιλος DIONIC, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της σε τομείς 
όπου διαθέτει τεχνογνωσία και προσδοκά οφέλη, ανακοινώνει οτι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για 
την ίδρυση της ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD, με έδρα τη Μ. Βρετανία και αριθμό 
μητρώου Αγγλίας 6492374, μέσω της κατά 65% θυγατρικής της εταιρείας ATCOM Α.Ε.  
Υπενθυμίζουμε ότι η ATCOM Α.Ε. ξεκίνησε την λειτουργία της το 2000, αποτελώντας τον 
τεχνολογικό άξονα των δραστηριοτήτων του ομίλου εταιρειών DIONIC. Σήμερα διαθέτει το Web 
Content Management προϊόν NetvolutionTM, δικής της ανάπτυξης, και παρέχει υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες στους τομείς του Web Development, Web Design, Web Hosting, Web Consulting, E-
commerce, E-learning, Mobile Applications, Web Games. Τα κύρια ανταγωνιστικά της 
πλεονεκτήματα εστιάζονται στο προηγμένο τεχνολογικά WCMS προϊόν της, στην υψηλά 
επαγγελματική ποιότητα των λύσεων που προσφέρει, καθώς επίσης και στο ισχυρό know how που 
διαθέτει. Διαθέτει σήμερα τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση στο χώρο της στην Ελλάδα, ενώ έχει 
υλοποιήσει περισσότερες από 750 εγκαταστάσεις σε Ελληνικές και διεθνείς εταιρείες μεγάλου και 
μεσαίου μεγέθους, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου.  
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και στην διείσδυση σε άλλες αγορές εκτός 
Ελλάδος η θυγατρική ATCOM Α.Ε. προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας 
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD, με κύριο στόχο την προώθηση του WCMS προϊόντος 
της στη Διεθνή Αγορά, με την ανάπτυξη διεθνούς δικτύου συνεργατών.  
Οι ενέργειες αυτές επιβεβαιώνουν έμπρακτα την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της DIONIC 
για την ανάληψη επενδύσεων σε τομείς και δραστηριότητες όπου αφενός αξιοποιεί την τεχνογνωσία 
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και την εμπειρία του ομίλου, αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα διασποράς του επιχειρηματικού 
κινδύνου, διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές και εν τέλει αύξηση της κερδοφορίας. 
 
Την 25/2/2008 ο Όμιλος DIONIC, με καίρια παρουσία στο χώρο της διανομής τεχνολογικών 
προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής, προχώρησε  στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με 
την εταιρία Packard Bell, μια από τις κορυφαίες εταιρείες οικιακών υπολογιστών στην Ευρώπη, 
αναλαμβάνοντας την επίσημη αντιπροσώπευση της και την αποκλειστική διανομή των προϊόντων 
της στην ελληνική αγορά.  
 


