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Ε Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Έ Κ Θ Ε Σ Η 

(ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008) 
 
 
Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση, συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 

του ν. 3556/2007 και την επ’ αυτού εκδοθείσα Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµό 7/448/11.10.2007 και περιλαµβάνει : 

(α) τις δηλώσεις των µελών του ∆Σ και 

(β) την εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

(γ) Έκθεση επισκόπησης Ορκωτού ελεγκτή λογιστή 

(δ) τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν στο Α΄ εξάµηνο της 

χρήσεως 2008 

(ε) τα στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1.1.2008 - 30.6.2008 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 1.1.2008- 

30.6.2008 είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ», κατά την συνεδρίασή της την 31η 

Ιουλίου 2008 . Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1.1.2008-30.6.2008 είναι 

αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dionic.gr , όπου και θα 

παραµείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 

πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς της. 
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                    ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 

 
 

∆ηλώνεται µε την παρούσα ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουµε οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

της εταιρίας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 

2008 έως την 30η Ιουνίου 2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 

αποτελέσµατα χρήσεως του Οµίλου και της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.  
 

∆ηλώνεται επίσης ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουµε η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο 

αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.  
 
 

 

 

Αχαρναί , 31 Ιουλίου 2008 

 
 
 
Ιωάννης Νικόλαος Μεσηµέρης 
Πρόεδρος ∆.Σ - Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 
Θωµάς Ρούµπας 
∆/νων Σύµβουλος-Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ 
 
Λαβράνος Αλέξανδρος 
Ανεξάρτητο µή εκτελεστικό Μέλος 
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             E Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΤΟΥ  ∆ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ 
                                                   Της εταιρείας   ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ 
                      Επί των ενοποιηµένων και εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
                        Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2008 
 
Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ακολουθεί 
(εφεξής καλουµένη για λόγους συντοµίας ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική 

περίοδο του Α΄ εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2008 (1.1.2008-30.6.2008). H 

Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 

3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση µε αριθµό 7/448/11.10.2007 

του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όµως εύληπτο 

ουσιαστικό τις σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες, που είναι απαραίτητες, µε 

βάση το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις 

σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική 

και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική 

περίοδο της Εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

∆ΙΑΝΟΜΩΝ (εφεξής καλουµένη για λόγους 

συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «NTIONIK») καθώς και του Οµίλου NTIONIK (στον 

οποίο Όµιλο, περιλαµβάνονται πλην της NTIONIK και οι ακόλουθες Εταιρείες : 
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Αµεση Εµµεση
ATCOM AE ΕΛΛΑ∆Α ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 65%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REAL CONSULTING ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 29,25%
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 33%
MEDIA VIS AE ΕΛΛΑ∆Α ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 70%
ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 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%
MARM  LIGHTING LTD ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 45%
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 58,60%
ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ ΕΛΛΑ∆Α ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 60%
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 20,45%
∆Ι.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 40,18%
ANDROS VILLAGE Μ.ΦΙΛΗΣ ΕΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 29,40%
ΛΙΝΤΕΡΣΙΠ ΑΤΕΠΥ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 18%
ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 25% 5,11%
PLAN AE ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 8,18%

% ΣυµµετοχήςΕταιρείες Χώρα Μέθοδος Ενοποίησης

 
 
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του 

άρθρου 5 του ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 4 της Απόφασης 

7/448/11.10.2007 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συνοδεύει τις 

εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της αυτής περιόδου (1.1.2008-30.6.2008). 

Ενόψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις , η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία , µε κύριο σηµείο αναφοράς τα 

ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων προς αυτήν 

επιχειρήσεων, και µε αναφορά στα επιµέρους (µη ενοποιηµένα)οικονοµικά δεδοµένα 

της Εταιρείας , µόνο στα σηµεία όπου έχει κριθεί σκόπιµο ή αναγκαίο για την 

καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της . 

Η Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην 

εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάµηνο της χρήσεως 2008 . 

Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

1. Σηµαντικά γεγονότα Α΄ εξαµήνου 2008 

 

Στις 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 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 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 ανέρχεται σε € 1.898.940 και θα 

καλυφθεί 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 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της µεταβίβασης του 

επιπλέον 15,45% ποσοστού, η DIONIC κατέχει το 20,45% της ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ και λόγω της 
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δυνατότητας διορισµού της πλειοψηφίας των µελών του διοικητικού συµβουλίου ενσωµατώνεται 

µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ, 

από το α΄τρίµηνο του 2008.  

Η επιλογή για την απόκτηση επιπλέον ποσοστού στη ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 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 ∆ιαδικασιών, Συστήµατα Logistics, Συστήµατα διασφάλισης 

Ποιότητας, Εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής για την υποστήριξη των λειτουργιών 

Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Υπηρεσίες Χρηµατοοικονοµικού και Τεχνικού Συµβούλου σε 

θέµατα Σ∆ΙΤ και Ανάπτυξης Ακινήτων, ∆ιαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

(ανεύρεση στελεχών, εκπαίδευση προσωπικού, αξιολόγηση απόδοσης, διαχείριση ανθρώπινων 

πόρων), ∆ιαχείριση 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 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ µε στόχο την ανάληψη έργων του ευρύτερου 

∆ηµόσιου 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. 

 

Την 14/2/2008 ο Όµιλος DIONIC, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της σε τοµείς 

όπου διαθέτει τεχνογνωσία και προσδοκά οφέλη, ανακοίνωσε ότι 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. ∆ιαθέτει 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 ∆ηµοσίου.  

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 
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στη ∆ιεθνή 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. 

 
Στις 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.  
 
Ο κ. ∆ιονύσης Κατραντζόπουλος , Business Unit Manager Πληροφορικής της DIONIC τόνισε τη 
σηµασία της συνεργασίας του Οµίλου DIONIC µε την εταιρία Packard Bell, δηλώνοντας ότι: "Η 
συνεργασία µας µε την Packard Bell έρχεται να ενισχύσει το ήδη πλούσιο portfolio της εταιρίας 
µας στον τοµέα της πληροφορικής και να υπογραµµίσει την εµπιστοσύνη που µας δείχνουν 
κάποιες από τις κορυφαίες εταιρίες προϊόντων πληροφορικής στον κόσµο".  
Την ίδια ικανοποίηση εξέφρασε και ο κ. Sylvain Braem, Key Accounts Senior Manager της 
Packard Bell: "Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι που καταλήξαµε σε συµφωνία συνεργασίας µε 
την DIONIC, καθώς διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στη διανοµή προϊόντων πληροφορικής, 
πολυετή εµπειρία, µεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και σαφέστατα πολύ καλή 
τοποθέτηση στις αλυσίδες retail, γεγονός που θα συντελέσει καθοριστικά στην αύξηση της 
αναγνωρισιµότητας της Packard Bell και κατ’ επέκταση των πωλήσεων".  
 
Σηµειώνεται πως το νέο καθεστώς συνεργασίας δε θα επηρεάσει την υπάρχουσα συνεργασία της 

Packard Bell µε τις εταιρίες Κωτσόβολος και Electroworld, καθώς και µε το εξουσιοδοτηµένο 

service της Packard Bell στην Ελλάδα, την εταιρία MDI. 

 

Στις 14/4/2008 ο όµιλος εταιρειών DIONIC στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων και των 

υπηρεσιών του, συµµετείχε στη διεθνούς φήµης έκθεση εισαγωγών-εξαγωγών "Canton Fair" 

στην Κίνα, µέσω της θυγατρικής του Εταιρείας Shenzen Top Lead, µε σκοπό την προώθηση στην 

παγκόσµια αγορά δύο µεγάλων κατηγοριών προϊόντων του, τα PlugNPlay και τα Seccam.  

Στη διεθνούς κύρους έκθεση "China Import and Export Fair (Canton Fair)", η οποία αποτελεί µια 

από τις παλαιότερες και µεγαλύτερες εµπορικές διοργανώσεις παγκοσµίου εµβέλειας, η Shenzen 

Top Lead, η οποία εδρεύει στο Χονγκ Κόνγκ, θα συµµετάσχει µε την προβολή 2 κατηγοριών 

επώνυµων προϊόντων της, τα plug n play (accessories υπολογιστών/παιχνιδοµηχανών) και τα 

seccam (συστήµατα ασφαλείας). Πιο συγκεκριµένα, τα προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας και 

αξεσουάρ PlugNPlay είναι κατασκευασµένα ώστε να πληρούν τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές ασφαλείας για προϊόντα που απευθύνονται, πρώτιστα, σε παιδιά και καλύπτονται 

από µακρόχρονη, για την κατηγορία, εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία φτάνει τα δύο χρόνια. 

Τα PlugNPlay (χειριστήρια και τιµονιέρες videogames, καλώδια συνδέσεως µε κονσόλες και Η/Υ, 

κ.α.) αποτελούν µια αξιόπιστη, άριστη αισθητικά και παράλληλα οικονοµική πρόταση στον χώρο 

της Οικιακής Ψυχαγωγίας. Παράλληλα, τα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών και υπερσύγχρονης 

τεχνολογίας συστήµατα παρακολούθησης SECCAM περιλαµβάνουν κάµερες εξωτερικού και 

εσωτερικού χώρου, υποστηρίζοντας υπέρυθρο φωτισµό για νυχτερινή λήψη έως και 70 µέτρα 

απόσταση. Επίσης διαθέτουν πολυεστιακό φακό µε δυνατότητα εξωτερικής ρύθµισης. Όλα τα 
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προϊόντα SECCAM διαθέτουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά CE, FCC, RoHs.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η θυγατρική Shenzen Top Lead δραστηριοποιείται στην διανοµή 

καταναλωτικών προϊόντων (accessories υπολογιστών, παιχνιδοµηχανές, αναλώσιµα 

υπολογιστών κλπ) µε τα δικά της εµπορικά σήµατα (PlugNPlay, seccam κλπ) στην παγκόσµια 

αγορά, ενώ έχει συνάψει ισχυρές συνεργασίες µε µεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες 

καταναλωτικών προϊόντων και συσκευών (ηλεκτρονικών - ψηφιακών) της Κίνας, οι οποίες έχουν 

επιλεγεί βάσει σειράς αυστηρών κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας και τήρησης προδιαγραφών 

διανοµής παγκοσµίως (πιστοποιηµένες από CE/ROHS, TUV).  

Παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις της αγοράς, ο όµιλος DIONIC συµµετέχει ενεργά 

σε κλαδικές διοργανώσεις παγκοσµίου ενδιαφέροντος, αναπτύσσοντας περαιτέρω το δίκτυο των 

συνεργατών του και διευρύνοντας παράλληλα την πλατιά πελατειακή του βάση.  

Η συµµετοχή του οµίλου Dionic στη σηµαντική έκθεση Canton Fair καταδεικνύει τη σταθερή του 

προσήλωση στην στρατηγική ανάπτυξης της δραστηριότητάς του και των συνεργασιών του για 

τη διακίνηση και διανοµή επωνύµων προϊόντων και υπηρεσιών από διάφορους τοµείς 

δραστηριότητας και εξειδίκευσης. 

 

Στις 22/4/2008 µε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο διεθνών αντιπροσώπων της 

εταιρείας Activision, το οποίο διοργάνωσε η επιχειρηµατική µονάδα Home Entertainment του 

Οµίλου DIONIC στην Αθήνα σε ξενοδοχείο του Αστέρα Βουλιαγµένης.  

Στο συνέδριο έλαβαν µέρος αντιπρόσωποι και στελέχη της εταιρείας Activision από χώρες της 

Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, ενώ κατά την διάρκεια της τριήµερης εκδήλωσης, οι 

συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα νέα πρωτοποριακά προϊόντα της Activision, 

καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά µε τις διεθνείς αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιούνται.  

Για την άρτια οργάνωση του συνεδρίου, η DIONIC δέχθηκε θερµά συγχαρητήρια τόσο από τα 

στελέχη της Activision, όσο και από τους συµµετέχοντες, οι οποίοι µάλιστα εξέφρασαν την 

επιθυµία τους να διεξάγεται το συνέδριο κάθε χρόνο στη χώρα µας.  

Η επιτυχία της διοργάνωσης του συνεδρίου της Activision, του δεύτερου µεγαλύτερου 

δηµιουργού videogames παγκοσµίως, συνέβαλε σηµαντικά τόσο στην προώθηση της ευρείας 

γκάµας των τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών της DIONIC, όσο και στην προβολή της 

θέσης της ως µια από τις σηµαντικότερες εταιρείες αντιπροσώπευσης και διανοµής επώνυµων 

προϊόντων οίκων διεθνούς φήµης στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η επιλογή του Οµίλου 

DIONIC για τη διοργάνωση και επιµέλεια της εκδήλωσης της Activision, καταδεικνύει την 

εµπιστοσύνη, αναγνωρίζει τη µέχρι τώρα προσφορά και προβάλλει τις δυνατότητες που διαθέτει 

µία ελληνική εταιρεία στην ανάληψη και επιτυχή υλοποίηση συνεδρίων σηµαντικών 

προµηθευτών της, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις ισχυρές και µακροχρόνιες συνεργασίες της µε  

εταιρείες διεθνούς εµβέλειας.  

 

Η διοργάνωση υψηλού κύρους συναντήσεων του κλάδου, καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον 

του Οµίλου DIONIC για την ενίσχυση της προβολής του στον τοµέα αντιπροσώπευσης και 

διανοµής επωνύµων προϊόντων, ενώ αποτελεί επιστέγασµα της σταθερής ποιοτικής προϊοντικής 

παρουσίας του στην ελληνική αγορά. 
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Στις 29/5/2008 στα πλαίσια ανάπτυξης του οµίλου DIONIC και σε άλλους τοµείς και θέλοντας να 

επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον τοµέα εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας προέβη στην 

εξαγορά του 45% της εταιρίας MARM LIGHTING LIMITED µε έδρα την Κύπρο. Η εξαγορά 

πραγµατοποιήθηκε µέσω της θυγατρικής εταιρίας DIONIC PARTICIPATION LTD, έναντι του 

τιµήµατος των 1.180.000 ευρώ.  

 

Με την εξαγορά αυτή ο όµιλος θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και εµπορία ηλεκτρονικών 

ballasts για φωτιστικά σώµατα φθορισµού Τ8,Τ5 και PL τα οποία παρέχουν σηµαντική 

εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας έναντι τόσο των µαγνητικών όσο και των λοιπών 

ηλεκτρονικών ballast που κυκλοφορούν στην αγορά. Η εταιρία έχει προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών ballasts. Μέσω της ΜARM 

LIGHTING LIMITED θα δραστηριοποιηθεί επίσης στην εµπορία φωτιστικών σωµάτων και 

λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας µε το δικό της κατοχυρωµένο Brand GNL.  

Η δραστηριότητα στους παραπάνω τοµείς θα γίνει σε διεθνές επίπεδο µε στόχο την διείσδυση σε 

νέες αναπτυσσόµενες αγορές, την αύξηση της κερδοφορίας του οµίλου και την διεύρυνση της 

ποικιλίας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. 

 

Στις 3/6/2008 στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Οµίλου και της δραστηριοποίησης του σε νέους 

τοµείς και µετά την πρόσφατη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε στην 

θυγατρική του Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ΑΕ) στην οποία η DIONIC 

συµµετέχει κατά 60% η ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ΑΕ προχώρησε στην εξαγορά του 30% της εταιρείας 

LEADERSHIP AΕ, έναντι τιµήµατος ευρώ 462.000.  

 

Η εταιρεία LEADERSHIP AΕ είναι κατασκευαστική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην 

περιοχή των Βορειανατολικών Προαστίων της Αθήνας περιοχή µε ιδιαίτερα αυξηµένη οικοδοµική 

δραστηριότητα στοιχείο που καταδεικνύει θετικές προοπτικές για τον Όµιλο DIONIC.  

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην στρατηγική του οµίλου για εντονότερη δραστηριοποίηση στην 

ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων και να ενισχύσει τα αποτελέσµατα του Οµίλου, 

αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εµπειρία αυτού, και διευρύνοντας τις υπηρεσίες που 

παρέχει να υπάρξει µεγαλύτερη διασπορά του επιχειρηµατικού κινδύνου. 

 

Η "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε." γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό, ότι η έκδοση του µετατρέψιµου 

οµολογιακού δανείου της εταιρείας, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών 

µετόχων που αποφασίστηκε από την Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της 09/04/2008, καλύφθηκε κατά 100% (από την ALPHA BANK A.E), συγκεντρώνοντας 

συνολικά κεφάλαια ύψους ευρώ 12.000.000 που αντιστοιχούν στο σύνολο της έκδοσης, ήτοι 

1.200 µετατρέψιµες οµολογίες ονοµαστικής αξίας ευρώ 10.000 έκαστη.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε, ότι την  25η Ιουνίου 2008, εκδόθηκε 

το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 12.000.000 που αντιστοιχεί σε 1.200 

µετατρέψιµες οµολογίες ονοµαστικής αξίας ευρώ 10.000 έκαστη. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 3156/2003 και του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι όροι του δανείου καθορίστηκαν από την 

ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων σε συνδυασµό µε την από 17/06/2008 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας.  
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Οι βασικοί όροι του δανείου έχουν ως ακολούθως:  

Τύπος Οµολογιών: Ανώνυµες, έγχαρτες, µετατρέψιµες σε τίτλους.  

Αριθµός Οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές: 1.200.  

Ονοµαστική Αξία Οµολογιών: ευρώ 10.000.  

Τιµή Εκδόσεως: Στην Ονοµαστική Αξία εκάστης Οµολογίας.  

∆ιάρκεια: 4 έτη.  

Επιτόκιο: Επιτόκιο EURIBOR έξι (6) µηνών πλέον περιθωρίου 1,50%.  

Τιµή Αποπληρωµής: Η Ονοµαστική Αξία εκάστης Οµολογίας προσαυξηµένη κατά 4,45%.  

Τιµή µετατροπής: ευρώ 1,00.  

Λόγος µετατροπής: Κάθε µία (1) Οµολογία είναι µετατρέψιµη σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές 

ονοµαστικές, µετά ψήφου, µετοχές του Εκδότη.  

∆ιαχειριστής Πληρωµών: Alpha Bank A.E. 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2008  ενέκρινε  τη διάθεση κερδών για τη χρήση 2007 

συνολικού ποσού Ευρώ 723.249,65 που αντιστοιχεί στη διανοµή µερίσµατος ποσού 0,025 ευρώ 

ανά µετοχή. ∆ικαιούχοι του µερίσµατος ορίσθηκαν οι κάτοχοι µετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη 

της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 12.8.2008 και ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος η 

13.8.2008, από την ηµεροµηνία δε αυτή οι µετοχές της εταιρίας θα διαπραγµατεύονται χωρίς το 

δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος για τη χρήση 2007. Περαιτέρω αποφασίστηκε ηµεροµηνία 

έναρξης καταβολής του µερίσµατος στους δικαιούχους µετόχους η 22.8.2008. Ειδικά για την 

ακολουθούµενη διαδικασία καταβολής του µερίσµατος προς τους δικαιούχους µετόχους, θα 

ακολουθήσει ανακοίνωση της εταιρίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 279 και 329 του 

Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε.. 

 

 

Επίσης η Τακτική Γενική Συνέλευση,αποφάσισε την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία 

ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα 

δικαιούται εντός 24 µηνών από την 26/6/2008 να προβαίνει σε αγορές ιδίων µετοχών µέχρι του 

ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, µε κατώτατη τιµή 

αγοράς το ποσό των 0,50 ευρώ και ανώτατη τιµή αγοράς το ποσό των ευρώ 2,00 ανά µετοχή. 

Για τον υπολογισµό του ενός δεκάτου (1/10) θα ισχύει η διάταξη της παρ. 2 εδ. α του άρθρου 16 

Κ.Ν. 2190/1920. Η Εταιρεία προτίθεται να συµµορφωθεί σε σχέση µε τη διενέργεια της αγοράς 

των ως άνω µετοχών, µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του Κανονισµού 2273/2003 της 

Επιτροπής σχετικά µε την τιµή και τον όγκο των αγορών, καθώς και µε τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισµού.  

 

Τέλος  η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την σύµβαση συνεργασίας της µε την  εταιρεία  

"∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε." για την ανάθεση και εκτέλεση των προκηρυχθέντων έργων µε τις υπ ' 

αριθµούς 26/2007∆Π, 40/2007/∆Π και 128/08 , 131/08 προκηρύξεις της ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. µε τους 

ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ως άνω διακηρύξεις. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 
 
 
Προµηθευτές - Αποθέµατα 

 

Η Εταιρεία διατηρεί πληθώρα εµπορευµάτων και υπηρεσιών που ξεπερνούν τους 35.000  

κωδικούς, τους  οποίους προµηθεύεται από δεκάδες προµηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού. 

∆εδοµένου ότι τα περισσότερα από αυτά είναι προϊόντα διαρκείας (µη αναλώσιµα), η Εταιρεία 

διατηρεί σηµαντικό αριθµό αποθεµάτων, µε στόχο την καλύτερη και ορθολογικότερη διαχείριση 

καθώς και την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών πέρα από τις συνήθεις και καθορισµένες 

απαιτήσεις τους. Οι ενέργειες αυτές κρίνονται απαραίτητες τόσο για τη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας, όσο και για την µείωση του κόστους διαχείρισης πολλαπλών παραγγελιών 

κάθε φορά, αλλά και τη µείωση του κόστους αγοράς των προϊόντων διατηρώντας πάντα υψηλού 

επιπέδου και µακροχρόνιες σχέσεις µε τους προµηθευτές.  

Παράλληλα η διατήρηση σηµαντικού αριθµού προµηθευτών προσδίδει στην Εταιρεία µεγαλύτερη 

διαπραγµατευτική ικανότητα, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις και ευρύτερη διασπορά του 

κινδύνου από πιθανή στροφή προτίµησης των καταναλωτών σε νέα προϊόντα.  

Επιπλέον, η διατήρηση αποθεµάτων δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες σε περίπτωση ανόδου των 

τιµών, δηµιουργώντας  προϋποθέσεις για διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας. 

Στον αντίποδα, η Εταιρεία επιβαρύνεται από το κόστος αποθήκευσης και διαχείρισης των 

αποθεµάτων αυτών. Για το σκοπό αυτό, έχει επενδύσει και αξιοποιεί σήµερα ένα σύγχρονο 

κέντρο logistics στην Αυλώνα, µέσω του οποίου διακινεί τα προϊόντα χρησιµοποιώντας µοντέρνα 

συστήµατα πληροφόρησης, διαχείρισης και διακίνησης εκµεταλλευόµενη την εµπειρία των 

στελεχών στα 8 διαφορετικά business units (επιχειρησιακές µονάδες). Επιπλέον, τυχόν µείωση  

των τιµών των προϊόντων θα επιβαρύνει τα περιθώρια κερδοφορίας. Παρόλα αυτά η µεγάλη 

διασπορά προµηθευτών διασφαλίζει τη µικρή κάθε φορά επίπτωση από τυχόν αυξήσεις των 

τιµών σε κάποια προϊόντα, αφού κανένας προµηθευτής δεν αντιπροσωπεύει πάνω από το 5% 

του συνόλου του κόστους αγοράς των προϊόντων. 

 

Σηµειώνουµε ότι όσον αφορά τις λοιπές εταιρείες του Οµίλου που συµπεριλαµβάνονται στην 

ενοποίηση, δεν διατηρούν σηµαντικά αποθέµατα και συνεπώς δεν υφίσταται ο υπό εξέταση 

κίνδυνος. 

 

 

 

Πελάτες –Πιστώσεις Πελατών 
 
Λόγω της µεγάλης διασποράς που παρουσιάζει το πελατολόγιο  των εταιριών του οµίλου δεν 

υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης από µερίδα πελατών τους καθώς κανένας πελάτης τους δεν 

αντιστοιχεί  πάνω από το 5% του κύκλου εργασιών τους.  
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Οι πελάτες  των εταιριών του οµίλου αντιπροσωπεύουν  ένα µεγάλο εύρος επιχειρήσεων σε όλη 

την Ελλάδα. Οι εταιρίες του οµίλου στοχεύουν στην ικανοποίηση µεγαλύτερου πλήθους 

επιχειρήσεων (πελατών) µέσα από την συνεχώς εµπλουτιζόµενη ποικιλία των προϊόντων που 

διαθέτουν επιδιώκοντας ταυτόχρονα στην άµεση ικανοποίηση των αναγκών τους και στην 

αύξηση της εµπιστοσύνης τους, µέσα από διάφορες διαδικασίες και παροχές.  

Προς εξασφάλιση των κινδύνων που απορρέουν από τις εµπορικές τους πιστώσεις, η ΝΤΙΟΝΙΚ 

καθώς και   η θυγατρική της εταιρία MEDIA VIS AE, έχουν συνάψει σύµβαση καθολικής 

ασφάλισης πιστώσεων που καλύπτει τυχόν απώλειες, λόγω αφερεγγυότητας των πελατών τους  

µέχρι 80% του συνόλου των οφειλών τους. Τα συνολικά όρια κάλυψης ανά πελάτη καθορίζονται 

από την ασφαλιστική εταιρία. ∆εν περιλαµβάνονται στις καλύψεις της ασφαλιστικής οι 

θυγατρικές εταιρίες, και το ∆ηµόσιο. Συνεπώς σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού 

κινδύνου, ο κίνδυνος για τις  παραπάνω εταιρίες , από τις τυχόν επισφάλειες των πελατών τους, 

περιορίζεται στο 20% των καλύψεων της ασφαλιστικής εταιρίας . Για τις λοιπές εταιρείες του 

οµίλου δεν υφίσταται σηµαντικός κίνδυνος.  

Η απόφαση της διοίκησης της ΝΤΙΟΝΙΚ για τον περιορισµό του χρόνου πίστωσης των πελατών 

της θα επιδράσει περισσότερο θετικά στα βασικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας παρά την 

µείωση του κύκλου εργασιών η οποία είναι φυσική συνέπεια της σκληρής πιστωτικής πολιτικής. 

Με τα σηµερινά δεδοµένα του κλίµατος που επικρατεί τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και 

διεθνώς, η διοίκηση της εταιρίας εκτιµά ότι τα ευεργετικά αποτελέσµατα όπως η αύξηση των 

ταµιακών ροών και ο αποκλεισµός τυχόν επισφαλών πελατών θα αντισταθµίσουν τις τυχόν 

απώλειες εσόδων από κάποια ενδεχόµενη συρρίκνωση της πελατειακής της βάσης. 

 
Ανθρώπινο δυναµικό 

 

Η διοίκηση των εταιριών του οµίλου βασίζεται σε οµάδα έµπειρων και ικανών στελεχών, µε 

πλήρη γνώση του αντικειµένου των εταιριών και των συνθηκών της αγοράς συµβάλλοντας στην 

εύρυθµη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιριών.  

Με τις παρούσες συνθήκες τα στελέχη της εταιρίας βρίσκονται σε αρµονική συνεργασία τόσο 

µεταξύ τους όσο και µε την γενική διεύθυνση της εταιρίας. Πιθανή  διατάραξη της σχέσης των 

στελεχών µε την διοίκηση, µε αποτέλεσµα την απώλειά τους, ενέχει κίνδυνο  να διαταράξει 

πρόσκαιρα την εύρυθµη λειτουργία της. Η υποδοµή της εταιρίας όµως επιτρέπει την άµεση 

αναπλήρωση στελέχους χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις στην  πορεία των εργασιών της.  

Οι σχέσεις των διοικούντων µε τους εργαζοµένους  είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται 

εργασιακά προβλήµατα. Το αποτέλεσµα  των σχέσεων αυτών είναι η έλλειψη δικαστικών 

υποθέσεων που αφορούν σε εργασιακά θέµατα. 

 
Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών 

πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. 
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∆ανεισµός –Επιτόκια δανεισµού 

 

Στο πλαίσιο της σηµαντικής αύξησης των επιτοκίων δανεισµού, πολιτική της Εταιρίας 

είναι η διατήρηση των δανειακών της υπολοίπων σε χαµηλά επίπεδα, µε ταυτόχρονη 

όµως διασφάλιση τέτοιων γραµµών χρηµατοδότησης από τις συνεργαζόµενες 

τράπεζες που να ικανοποιούν απρόσκοπτα τη σχεδιαζόµενη ανάπτυξη του Οµίλου. 

Ο µακροπρόθεσµος δανεισµός του Οµίλου την 30.06.2008 ανέρχεται σε  23.232.950,00 € µε 

κυµαινόµενο επιτόκιο  εκ των οποίων τα 1.670.000€  αφορούν διαπραγµατεύσιµο µετατρέψιµο 

οµολογιακό δάνειο της µητρικής από την ALPHA BANK.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το οµολογιακό µετατρέψιµο µη διαπραγµατεύσιµο  δάνειο των 

12.000.000€  εκταµιεύθηκε στις 27.6.2008 µε σκοπό  την αποπληρωµή µέρους του  

βραχυπρόθεσµου δανεισµού καθώς επίσης την χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος 

της εταιρίας. 

Ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός του οµίλου ύψους 6.055.331€ την 30/06/2008  είχε συναφθεί µε 

κυµαινόµενο επιτόκιο.  

 Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, ότι ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός δεν θα µεταβληθεί 

σηµαντικά στο τέλος της χρήσης. 

Πολιτική της ΝΤΙΟΝΙΚ και των εταιριών του οµίλου είναι να διατηρεί το σύνολο των δανείων 
τους σε ευρώ µε κυµαινόµενο  επιτόκιο. Η πολιτική αυτή ωφελεί τον όµιλο σε περιπτώσεις 
πτώσης των επιτοκίων. Αντιθέτως εκτίθεται σε κίνδυνο  σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων.  
Επίσης η ΝΤΙΟΝΙΚ και οι εταιρίες του οµίλου ερευνούν συστηµατικά τα χορηγητικά προϊόντα του 

τραπεζικού συστήµατος για την εξεύρεση λύσεων δανεισµού µε το δυνατόν χαµηλότερο κόστος 

χρήµατος µε σκοπό την αντικατάσταση του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου δανεισµού τους. 

Η διαµόρφωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους του οµίλου στο δεύτερο εξάµηνο της χρήσης 

θα εξαρτηθεί από το βαθµό επιτυχίας των βασικών στόχων της εταιρίας, την πορεία των 

επιτοκίων δανεισµού και τις αποφάσεις της διοίκησης για τα επενδυτικά προγράµµατα της 

µητρικής εταιρίας. 

 

 
Κίνδυνος  συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας 

των αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών 

και των υπολοίπων του Οµίλου είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν δανειακές 

υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα και ως εκ τούτου η έκθεση σε 

συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου 

παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να 

προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 

 

Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της 

Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων , (συνδεόµενα µέρη) όπως αυτά 

ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: 

30/6/2008 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM

ΑΦΟΙ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥ

ΛΟΙ ΑΕ
DIONIC TRADING 

LTD
MEDIA VIS 

A.E ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΑΕ

ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ LLC

SHENZHEN TOP 
LEAD LTD ΕΝΑΛΕΝ

NTIANA 
AKKE

Κ/Ξ REAL 
CONSULTING

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 2.202.286 99.100 1.031.669 1.164.489 18.506 39 5.743 45.090 9.420 0 0 4.576.341

ATCOM 41.388 227 0 170.681 212.296

DIONIC TRADING LTD 198.010 198.010
SHENZHEN TOP LEAD LTD 2.184 2.184

MEDIA VIS A.E 53.436 53.436
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε 11.305 36.196 47.501

ΣΥΝΟΛΑ 306.323 2.238.481 99.100 1.031.669 1.164.489 18.733 39 5.743 45.090 9.420 0 0 170.681 0 5.089.767

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

30/6/2008 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM

ΑΦΟΙ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥ

ΛΟΙ ΑΕ
DIONIC TRADING 

LTD
MEDIA VIS 

A.E ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΑΕ

ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ LLC

SHENZHEN TOP 
LEAD LTD ΕΝΑΛΕΝ

NTIANA 
AKKE

Κ/Ξ REAL 
CONSULTING AE

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 161.372 0 770.639 111.008 16.545 0 14.928 14.461 1.832 600 3.665 7.034 1.102.084

ATCOM 7.310 0 0 132 0 8.948 0 16.390

DIONIC TRADING LTD 596.211 596.211
NTIANA AKKE 13.025 13.025
MEDIA VIS A.E 75.393 0 75.393

SHENZHEN TOP LEAD LTD 39.703 39.703
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε 9.500 0 9.500
ΣΥΝΟΛΑ 728.117 161.372 0 770.639 111.008 16.677 0 27.953 14.461 1.832 600 3.665 8.948 7.034 1.852.306

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

30/6/2008 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM

ΑΦΟΙ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥ

ΛΟΙ ΑΕ
DIONIC TRADING 

LTD
MEDIA VIS 

A.E ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΑΕ

ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ LLC

SHENZHEN TOP 
LEAD LTD ΕΝΑΛΕΝ

NTIANA 
AKKE

Κ/Ξ REAL 
CONSULTING AE

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 15.000 900 900 900 17.700

ΣΥΝΟΛΑ 0 15.000 0 0 0 900 900 0 0 0 0 900 0 0 17.700

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/06/2008
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 01.01.2008 - 30.06.2008

ΛΟΙΠΑ ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 01.01.2008 - 30.06.2008

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 94.245 94.245
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 232 232
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 4.740 4.740

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ 

Εξέλιξη και επιδόσεις του Οµίλου 

 

Η εξέλιξη των µεγεθών της Εταιρείας και του Οµίλου, τις τελευταίες τρεις χρήσεις 

καθώς και το τρέχον εξάµηνο απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες: 

 
ΟΜΙΛΟΣ      
 01.01.2005-

31.12.2005 
01.01.2006-
31.12.2006 

01.01.2007-
31.12.2007 

01.01.2007- 
30.06.2007 

01.01.2008- 
30.06.2008 

Κύκλος εργασιών 67.554.486,00 83.369.499,00 83.904.340,00 42.252.799,00 38.891.024,00 
Μικτά Κέρδη 11.749.857,00 13.712.094,00 14.928.530,00 6.955.423,00 9.841.940,00 
Κέρδη προ 
Φόρων 

  2.128.519,00   2.479.788,00 3.040.716,00 1.684.709,00 2.185.735,00 

Κέρδη µετά από 
φόρους 

  1.235.946,00   1.869.027,00 2.236.215,00 1.323.400,00 1.663.090,00 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 
 
 
 ΟΜΙΛΟΣ    
 30.6.2008 31.12.2007 30.6.2007 Σχόλια 
 
 
Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 
/ Σύνολο 
Ενεργητικού 

 
 
 

74,98 % 

 
 
 

74,35 % 

 
 
 

74,88 % 
 

Ο παραπάνω δείκτης 
δείχνει την αναλογία 
κεφαλαίων που 
έχουν διατεθεί σε 
κυκλοφορούν 
και πάγιο 
Ενεργητικό 
 

 
 
Πάγιο Ενεργητικό / 
Σύνολο Ενεργητικού 

 
 
 

25,01% 

 
 
 

25,64 % 

 
 
 

24,43 % 

Ο παραπάνω δείκτης 
δείχνει την αναλογία 
κεφαλαίων που 
έχουν διατεθεί σε 
κυκλοφορούν 
και πάγιο 
Ενεργητικό 
 

 
Ίδια Κεφάλαια / 
Σύνολο 
Υποχρεώσεων 

 
 

50,59 % 

 
 

63,77 % 

 
 

34,95 % 
 

Ο παραπάνω δείκτης 
δείχνει την 
οικονοµική 
αυτάρκεια της 
Εταιρείας 
 

 
Σύνολο 
Υποχρεώσεων / 
Σύνολο Παθητικού 

 
 

66,40 % 
 

 
 

61,05 % 

 
 

74,09 % 

Ο παραπάνω δείκτης 
δείχνει την δανειακή 
εξάρτηση της 
Εταιρείας 
 

 
Ίδια Κεφάλαια / 
Σύνολο 
Παθητικού 

 
 

33,59 % 

 
 

38,94 % 

 
 

25,90 % 
 

Ο παραπάνω δείκτης 
δείχνει την δανειακή 
εξάρτηση της 
Εταιρείας 
 

 
 
Καθαρά 
Αποτελέσµατα 
Προ Φόρων / Σύνολο 
Εσόδων 
 

 
 
 
 

5,62 % 

 
 
 
 

3,62 % 

 
 
 
 

3,98 % 
 

Ο Αριθµοδείκτης 
αυτός απεικονίζει 
την 
συνολική απόδοση 
της εταιρείας σε 
σύγκριση 
µε τα συνολικά 
έσοδα. 
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Καθαρά 
Αποτελέσµατα 
Προ Φόρων / Ίδια 
Κεφάλαια 
 

 
 
 

7,36 % 
 

 
 
 

11,49 % 

 
 
 

10,38 % 
 

Ο Αριθµοδείκτης 
αυτός απεικονίζει 
την 
αποδοτικότητα των 
ιδίων κεφαλαίων της 
Εταιρείας. 
 

 
 
Μικτά 
Αποτελέσµατα / 
Σύνολο Εσόδων 

 
 
 

25,30 % 
 

 
 
 

17,79 % 

 
 
 

16,46 % 

Ο Αριθµοδείκτης 
αυτός απεικονίζει το 
ποσοστιαίο µέγεθος 
του µικτού κέρδους 
επί 
των πωλήσεων της 
Εταιρείας. 
 

 
Η αύξηση των καθαρών µετά φόρων κερδών, σε σχέση µε την µείωση του κύκλου εργασιών, τόσο σε ενοποιηµένη βάση 
όσο και σε επίπεδο µητρικής εταιρίας, χαρακτηρίζουν τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου της χρήσης 
2008.  
 
Η αύξηση των καθαρών µετά φόρων κερδών του οµίλου κατά 25,66% και της εταιρίας κατά 44,57% οφείλεται στην 
αύξηση του περιθωρίου µικτού κέρδους στη επισκοπούµενη περίοδο της τρέχουσας χρήσης έναντι εκείνης του 2007. 
Στο πρώτο εξάµηνο της χρήσης 2008, ο κύκλος εργασιών του οµίλου είναι µειωµένος κατά  7,95% και εκείνος της εταιρίας 
κατά  33,64 % σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο της προηγούµενης χρήσης 2007. Η κάµψη αυτή αποδίδεται στην 
στρατηγική απόφαση της διοίκησης της εταιρείας που από τον Σεπτέµβριο του 2007 επικεντρώθηκε σε πωλήσεις 
προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, στοιχείο που µπορεί να περιόρισε τα έσοδα του Οµίλου αλλά ενίσχυσε την 
κερδοφορία του. Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην διεύρυνση της γκάµας των προϊόντων, στην ανάπτυξη νέων 
εµπορικών συνεργασιών µε καταξιωµένες εταιρείες καθώς και στην διεύρυνση του δικτύου διάθεσης των προϊόντων. 
Επιπρόσθετα στο πλαίσιο διασφάλισης των απαιτήσεων της και σε εφαρµογή αυστηρότερης πιστωτικής πολιτικής, η 
DIONIC διαθέτει τα προϊόντα της µόνο σε πελάτες που είναι πλήρως ασφαλισµένοι από την ασφαλιστική εταιρία 
πιστώσεων µε την οποία συνεργάζεται ο όµιλος καθώς και σε πελάτες οι οποίοι συµµορφώνονται πλήρως µε την 
πιστωτική πολιτική της εταιρείας. 
 
Οι  στόχοι της εταιρείας είναι η µείωση των αποθεµάτων κατά ποσοστό 10% και ο περιορισµός των πιστώσεων στους 
πελάτες της, της µητρικής και των εταιριών του οµίλου ,οι οποίοι  θα προσδώσουν  ουσία και αποτέλεσµα στις επιδιώξεις 
της διοίκησης.  
 

Αχαρναί 31.7.2008 

Μετά τιµής 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

Προς τους µετόχους της «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο συνοπτικό ισολογισµό της «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ» («η Εταιρεία») καθώς και το συνηµµένο συνοπτικό 

ενοποιηµένο ισολογισµό της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος») της 30ης Ιουνίου 2008 και τις 

σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 

Εταιρείας και του Οµίλου της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις 

επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η 

∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε  τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική 

πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας  ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της 

ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης  

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής 

Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη 

διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών 

επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που 

διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να 

αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα 

είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. 

Συµπέρασµα επισκόπησης 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας 

οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  

Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία της 

εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του 

Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν 

λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα  στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόµο και τις 

Αποφάσεις και είναι συνεπής µε την συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση. 
 

 
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Ανδρέας ∆ηµ. Τσαµάκης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 

 
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 
( ∆ΛΠ 34 ) 
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Ισολογισµός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 7.1 10.936.188 10.667.970 9.777.442 9.682.748 
Επενδύσεις σε ακίνητα 7.2 1.236.579 
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία 7.3 7.888.118 5.263.491 673.129 739.897 
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 7.6 0 0 8.281.550 5.089.796 
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 7.7 1.721.864 582.334 193.214 193.214 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία

7.8 247.694 839.627 137.003 752.003 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 77.939 63.915 40.226 42.309 
22.108.381 17.417.337 19.102.563 16.499.966 

Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέµατα 7.10 10.745.063 9.170.305 9.596.806 8.311.218 
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 7.11 33.529.672 34.451.696 28.724.604 30.775.521 

Λοιπές Απαιτήσεις 3.118.710 2.217.879 2.104.096 1.531.881 
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 6.032.234 2.184.016 2.595.396 1.767.919 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12.848.243 2.475.581 11.028.844 1.538.712 

66.273.922 50.499.477 54.049.747 43.925.249 
Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιηµένα ως Κρατούµενα 
προς πώληση

0 0 0 

Σύνολο Ενεργητικού 88.382.303 67.916.814 73.152.309 60.425.216 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 7.12 8.678.996 8.678.996 8.678.996 8.678.996 
Υπερ Το Άρτιο 7.12 11.055.800 11.055.800 11.055.800 11.055.800 
Αποθεµατικά  εύλογης αξίας 7.12 2.496.177 2.496.177 2.496.177 2.496.177 
Λοιπά αποθεµατικά 7.12 1.407.680 1.078.990 1.387.351 1.062.850 
Αποτελέσµατα Εις Νέον 1.768.127 1.591.999 1.279.466 1.196.451 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 
της Μητρικής

25.406.780 24.901.962 24.897.791 24.490.274 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 4.286.696 1.546.360 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 29.693.476 26.448.322 24.897.791 24.490.274 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 7.13 23.232.950 11.343.885 23.090.088 11.167.140 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.9 1.257.649 1.119.813 1.060.580 1.041.706 

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

247.182 162.943 82.022 82.022 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 398.636 150.000 100.000 100.000 
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 25.136.416 12.776.640 24.332.689 12.390.868 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22.324.239 20.760.752 17.525.864 17.790.279 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 7.14 1.527.770 1.018.694 711.049 632.870 
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 7.13 6.055.331 6.151.625 3.960.598 4.688.072 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3.645.071 760.780 1.724.318 432.853 
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 33.552.411 28.691.851 23.921.828 23.544.074 

Σύνολο Υποχρεώσεων 58.688.827 41.468.491 48.254.518 35.934.942 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 88.382.303 67.916.814 73.152.309 60.425.216 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

1/1/2008 - 
30/06/2008

1/4/2008 - 
30/06/2008

Συνεχιζόµενες Συνεχιζόµενες Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες

∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες Σύνολο ∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες Σύνολο
Πωλήσεις 38.891.024 19.880.860 41.459.828 792.971 42.252.799 22.180.891 22.180.891 
Κόστος Πωληθέντων (29.049.083) (14.428.863) (34.924.467) (372.910) (35.297.376) (18.732.595) (18.732.595)
Μικτό Κέρδος 9.841.940 5.451.997 6.535.362 420.062 6.955.423 3.448.296 0 3.448.296 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 153.379 43.971 253.067 3.386 256.453 171.911 171.911 
Έξοδα διοίκησης (2.133.832) (1.093.051) (1.269.802) (85.411) (1.355.213) (634.038) (634.038)
Έξοδα  διάθεσης (4.107.119) (2.412.043) (2.839.542) (128.170) (2.967.712) (1.498.519) (1.498.519)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (375.985) (175.631) (51.820) (51.820) (11.055) (11.055)
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως (188.401) (107.832) (192.543) (19.366) (211.909) (123.195) (123.195)
Αποτελέσµατα Προ Φόρων 
Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων

3.189.982 1.707.410 2.434.722 190.500 2.625.222 1.353.400 0 1.353.400 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 29.012 13.761 1.801 1.801 1.801 1.801 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (1.033.258) (662.152) (1.077.574) (57.982) (1.135.556) (654.422) (654.422)
Κέρδος από πώληση ποσοστού θυγατρικής 193.242 193.242 193.242 193.242 

Κέρδη προ φόρων 2.185.735 1.059.019 1.358.949 325.760 1.684.709 700.779 193.242 894.021 

 ∆απάνη φόρου 7.15 (522.645) (285.121) (267.054) (94.255) (361.309) (97.713) (47.960) (145.673)

Κέρδη µετά από φόρους 1.663.090 773.898 1.091.895 231.505 1.323.400 603.066 145.282 748.348 

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής 1.100.626 492.208 926.108 174.598 1.100.706 495.241 145.282 640.523 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 562.464 281.690 165.787 56.907 222.694 107.825 107.825 

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 7.16 0,0380 0,0170 0,0496 0,0094 0,0590 0,0265 0,0078 0,0343 
Κέρδη ανά µετοχή-αµβλυµένα(€) 7.16 0,0355 0,0159 0,0346 0,0057 0,0402 0,0206 0,0047 0,0253 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

3.894.007 2.055.426 2.842.868 204.743 3.047.610 1.580.503 1.580.503 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων

3.189.982 1.707.410 2.434.722 190.500 2.625.222 1.353.400 1.353.400 

Κέρδη Προ φόρων 2.185.735 1.059.019 1.358.949 325.760 1.684.709 700.779 193.242 894.021 
Κέρδη µετά από Φόρους 1.663.090 773.898 1.091.895 231.505 1.323.400 603.066 145.282 748.348 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου

1/1/2007 - 30/06/2007 1/4/2007 - 30/06/2007
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1/1/2008 - 
30/6/2008

1/4/2008 - 
30/6/2008

1/1/2007 - 
30/6/2007

1/4/2007 - 
30/6/2007

Πωλήσεις 21.880.326 11.464.101 32.974.000 18.144.024 
Κόστος Πωληθέντων (17.406.253) (8.772.030) (28.913.130) (16.041.489)
Μικτό Κέρδος 4.474.073 2.692.071 4.060.870 2.102.535 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 142.642 66.155 232.270 173.141 
Έξοδα διοίκησης (588.324) (349.924) (439.849) (249.511)
Έξοδα  διάθεσης (2.665.432) (1.653.041) (2.131.696) (1.209.238)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 0 0 
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως (99.549) (58.562) (176.067) (110.423)
Αποτελέσµατα Προ Φόρων 
Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων

1.263.410 696.699 1.545.528 706.503 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 593.352 581.677 990 990 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (899.328) (594.413) (985.226) (609.464)
Κέρδος από πώληση ποσοστού θυγατρικής 0 191.840 191.840 

Κέρδη προ φόρων 957.434 683.963 753.132 289.869 

 ∆απάνη φόρου 7.15 (107.209) (38.841) (165.060) (38.583)

Κέρδη µετά από φόρους 850.225 645.122 588.071 251.286 

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής 850.225 645.122 588.071 251.286 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0 

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 7.16 0,0294 0,0223 0,0315 0,0135 
Κέρδη ανά µετοχή-αµβλυµένα(€) 7.16 0,0274 0,0208 0,0236 0,0126 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

1.531.579 832.487 1.739.008 807.054 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων

1.263.410 696.699 1.545.528 706.503 

Κέρδη Προ φόρων 957.434 683.963 753.132 289.869 
Κέρδη µετά από Φόρους 850.225 645.122 588.071 251.286 

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου
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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 2007, σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ

5.600.096 4.804.700 358.122 2.496.177 983.406 57.949 14.300.450 1.300.604 15.601.054

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/06/2007
Τακτικό αποθεµατικό 43.459 -43.459 0 0
Μερίσµατα σε µετόχους -466.675 -466.675 -466.675
Απαλοιφή θυγατρικής λόγω απώλεια ελέγχου της -27.397 -16.243 76.133 32.493 -412.828 -380.335
Μεταβολή από µείωση ποοστού θυγατρικής 32.815 32.815 161.666 194.481
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/06/2007 1.100.706 1.100.706 222.694 1.323.400

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0 0 16.062 0 -16.243 699.521 699.340 -28.469 670.871

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Ιουνίου 2007 5.600.096 4.804.700 374.184 2.496.177 967.163 757.470 14.999.790 1.272.135 16.271.925

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008, σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ

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

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/06/2008
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από µετατροπή οµολογιών 0 0
Τακτικό αποθεµατικό 43.960 -43.960 0 0
Μερίσµατα σε µετόχους -723.250 -723.250 -723.250
Μερίσµατα πληρωθέντα στην Μειοψηφία -639.200 -639.200
Αναλογία µειοψηφίας στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικής εταιρείας

0 228.000 228.000

∆ικαιώµατα µειοψηφίας νέων ενοποιούµενων εταιρειών 0 3.106.447 3.106.447
∆ικαιώµατα µειοψηφίας καταχωρηµένα στην καθαρή θέση -206.633 -206.633 -510.856 -717.489

∆ηµιουργία αποθεµατικού από µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο 280.542 280.542 280.542

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση 26.833 26.833 -6.520 20.313

Συναλλαγµατική διαφορά από ενοποίηση εταιρειών εξωτερικού 4.189 4.189 4.189

Μεταβολή από αύξηση ποοστού θυγατρικής 22.511 22.511 22.511

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/06/2008 1.100.626 1.100.626 562.464 1.663.090
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0 0 43.960 0 284.731 176.128 504.819 2.740.336 3.245.154

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Ιουνίου 2008 8.678.996 11.055.800 418.143 2.496.177 989.536 1.768.127 25.406.781 4.286.696 29.693.475

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

∆ικαιώµατα 
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 2007, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 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 - 30/06/2007
Τακτικό αποθεµατικό 40.984 (40.984) 0 
Μέρισµα (466.675) (466.675)
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/06/2007 588.071 588.071 
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου - - 40.984 0 0 80.412 121.396 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Ιουνίου 2007 5.600.096 4.804.700 363.837 2.496.177 957.180 905.331 15.127.322 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 8.678.996 11.055.800 363.837 2.496.177 699.012 1.196.451 24.490.274 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/06/2008
Τακτικό αποθεµατικό 43.960 (43.960) 0 
Μέρισµα (723.250) (723.250)
∆ηµιουργία αποθεµατικού από µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο 280.542 280.542 
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/06/2008 850.225 850.225 

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0 0 43.960 0 280.542 83.015 407.517 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Ιουνίου 2008 8.678.996 11.055.800 407.797 2.496.177 979.554 1.279.466 24.897.791 

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη πρό φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 2.185.736 1.358.949 957.434 753.132
Κέρδη πρό φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0 325.760 0 0
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 704.025 408.146 268.169 193.481
Προβλέψεις -10.500 -80.000 20.000 -80.000
Συναλλαγµατικές διαφορές 15.095 -37.374 13.299 -39.769
Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -12.439 -228.724 -593.461 -227.322
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.055.098 1.075.773 939.003 984.236

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) των αποθεµάτων -1.594.758 -1.170.775 -1.305.589 -880.196
Μείωση/ (αύξηση) των απαιτήσεων 645.020 2.006.998 1.871.585 1.926.507
Μείωση/ (αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού -1.888.374 -203.418 -663.157 449.909
(Μείωση)/ αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών και φόρων) 290.635 -1.887.594 -99.995 -2.117.524
(Μείωση) / αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους 87.493 -71.302 2.727 57.733
(Μείωση) / αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού (είσπραξη 
επιχορήγησης) -6.872 297.414 659 187.414
Μείον: 0 0 0 0
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι -1.084.109 -1.077.574 -952.223 -985.226
Φόρος εισοδήµατος/∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου -211.191 -81.411 -12.884 -81.411
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 -451.214 0 0
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 174.859 183.652 445.566 140.962

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων -2.973.631 -73.119 -2.710.941 -295.225
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -609.623 -1.147.326 -282.766 -648.817

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 0 0 0 0

Εισπράξεις από πώληση Θυγατρικών, Συγγενών, Κοινοπραξιών κ.λ.π. 1.208 300.000 0 300.000
Τόκοι εισπραχθέντες 29.012 1.801 13.220 990
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 550.000 0
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 -364 0 0
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -3.553.033 -919.007 -2.430.487 -643.052

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Εισπράξεις/εξοφλήσεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 12.073.397 342.582 11.476.016 306.459
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις(χρεολύσια) 0 0 0 0
Μερίσµατα πληρωθέντα -963 -9.192 -963 -9.192
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 268.407 0 0
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 12.072.434 601.796 11.475.053 297.267

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 8.694.260 -133.559 9.490.132 -204.823

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.475.581 1.452.739 1.538.712 1.050.781

Πλέον : ταµειακά  διαθέσιµα έναρξης εταιρείων που δεν 
ενοποιήθηκαν στην προηγούµενη περίοδο 1.678.402 219.784 0 0

Μείον : Χρηµατικά διαθέσιµα από διακοπείσες δραστηριότητες 0 -18.408 0 0

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 12.848.243 1.520.555 11.028.844 845.959

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ
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Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
1. Γενικές Πληροφορίες 
 

Η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε είναι ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου 34192/06/Β/95/2, ιδρύθηκε το 1995 και η 

διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί µέχρι το 2045 µε δυνατότητα παράτασης. Η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ 

Α.Ε.Β.Ε. προέκυψε από τη συγχώνευση µε απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών 

ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και UNIKID HELLAS A.E. κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου την 19.01.2004. 

 

Η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. έχει την έδρα της σε ιδιόκτητους χώρους, στην οδό Αριστοτέλους 95 

Αχαρναί και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στoν Αυλώνα Αττικής. Έχει αναπτύξει σηµαντική τεχνογνωσία 

και σύγχρονο εξοπλισµό, ώστε να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις των 

πολύπλευρων τοµέων των δραστηριοτήτων της. 

 

Οι Παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008, 

του Οµίλου και της Εταιρείας,εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, την 31 Ιουλίου 

2008.  

 

 

2. Φύση ∆ραστηριοτήτων 
 

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

∆ραστηριοποιείται  κυρίως σε 8 µεγάλες κατηγορίες προϊόντων οι οποίες αναφέρονται περιληπτικά 

παρακάτω: 

1. Home Entertainment  

2. Ιnformation Technology  

3. Telecom & Intelligent Solutions  

4. Παραδοσιακό Παιχνίδι  

5. Είδη Χαρτοπωλείου 

6. Καταναλωτικά Προϊόντα 

7. Είδη βρεφανάπτυξης  

8. Είδη Ένδυσης 
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Η ∆ιοίκηση της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε . επεξεργάσθηκε και υιοθέτησε τη νέα στρατηγική της εταιρείας 

έχοντας υπόψη της τις προκλήσεις της νέας εποχής όχι µόνο σε επίπεδο εταιρείας, αλλά και σε 

επίπεδο οµίλου. 

Βασικό συστατικό της νέας στρατηγικής είναι η αξιοποίηση σε µέγιστο βαθµό του µεγέθους, της 

υποδοµής, του κύρους, της εµπειρίας, της τεχνογνωσίας και της στελέχωσης που διαθέτει η 

εταιρεία. 

Οι στόχοι και προοπτικές αυτής της στρατηγικής συνοψίζονται στη διεύρυνση του µεριδίου της 

αγοράς, στην ανάπτυξη του δικτύου διανοµής, την αύξηση της παραγωγικότητας του στελεχιακού 

δυναµικού και την αύξηση των αντιπροσωπειών (προϊόντων). 

 
 
3. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών που χρησιµοποιεί ο Όµιλος και η 
Εταιρεία. 
 
3.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι  παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου που καλύπτουν την 
περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2008, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 
«Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». 
  
Η σύνταξη των ενδιάµεσων  οικονοµικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2008 έχει γίνει σύµφωνα µε 
τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων, του Οµίλου και της εταιρείας, της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007.  
 
3.1.1 Χρήση εκτιµήσεων 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 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 ∆ιοίκησης της Οµίλου, τα 
πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 

 
3.1.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων 
 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών (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. 
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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: 

 
(α) ∆ΛΠ 23 Κόστη δανεισµού – Τροποποιηµένο. Έχει γίνει έκδοση τροποποιηµένου  ∆ΛΠ 23 Κόστη 
δανεισµού, τον Μάρτιο του 2007 και έχει εφαρµογή για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση του προτύπου απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του 
κόστους δανεισµού, όταν τέτοια κόστη αφορούν ένα περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση του 
προτύπου δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
(β) ∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές 
Καταστάσεις. Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 3 και ∆ΛΠ 27 εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2008 και 
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Το 
∆ΠΧΠ 3 θα έχει εφαρµογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε αυτές τις περιόδους 
και το πεδίο εφαρµογής του έχει τροποποιηθεί για να περιλαµβάνει συνενώσεις επιχειρήσεων που 
τελούν υπό κοινό έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιµήµατος (παράλληλη εισαγωγή 
µετοχών). 
Το ∆ΠΧΠ 3 και το ∆ΛΠ 27, µεταξύ άλλων, απαιτούν µεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας µέσω της 
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων και την ενδυνάµωση της οικονοµικής κατάστασης της 
αναφερόµενης οντότητας. Επιπλέον, αυτά τα πρότυπα εισάγουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(1) να γίνεται επανυπολογισµός του µεριδίου συµµετοχής όταν ο έλεγχος ανακτάται ή χάνεται 
(2) να αναγνωρίζεται άµεσα στα ίδια κεφάλαια η επίδραση όλων των συναλλαγών µεταξύ 

ελεγχόµενων και µη ελεγχόµενων µερών, όταν ο έλεγχος δεν έχει χαθεί, και 
(3) εστιάζεται στο τι έχει δοθεί στον πωλητή ως τίµηµα παρά το ποσό της δαπάνης για την 

απόκτηση. Πιο συγκεκριµένα, στοιχεία όπως κόστη που σχετίζονται άµεσα µε την αγορά, 
µεταβολές στην αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος, παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών και εξοφλήσεις συµβολαίων που προϋπήρχαν θα λογιστικοποιούνται ξεχωριστά 
από τις συνενώσεις επιχειρήσεων και θα επηρεάζουν συχνά και την κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η τροποποίηση στα πρότυπα αυτά δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα 
από την  Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
(γ) ∆ΠΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων – Τροποποιηµένο. Έχει γίνει έκδοση του 
τροποποιηµένου ∆ΛΠ 1 – Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, τον Σεπτέµβριο του 2007 
και έχει εφαρµογή για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου του 
2009. Η τροποποίηση του προτύπου απαιτεί όπως στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
περιλαµβάνονται µόνο οι συναλλαγές µε τους µετόχους. Γίνεται εισαγωγή µιας καινούργιας 
κατάστασης συνολικού εισοδήµατος και τα µερίσµατα προς τους µετόχους θα εµφανίζονται µόνο 
στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. 
Ο Όµιλος είναι στην διαδικασία της αξιολόγησης της επίδρασης από την εφαρµογή της 
τροποποίησης του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση του προτύπου δεν έχει 
ακόµα υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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(δ) ∆ΠΧΠ 8, Λειτουργικοί τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το πρότυπο απαιτεί την γνωστοποίηση της πληροφόρησης για τους 
λειτουργικούς τοµείς του Οµίλου και αντικαθιστά τις απαιτήσεις για τον καθορισµό των βασικών και 
δευτερευόντων αναφορικών τοµέων του Οµίλου. Ο Όµιλος είναι στην διαδικασία αξιολόγησης της 
επίδρασης από την εφαρµογή της τροποποίησης του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις. Το 
πρότυπο δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
(ε) ∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2, Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιριών Ίδιου Οµίλου 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Μαρτίου 2007). Το 
πρότυπο απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα επί 
συµµετοχικών τίτλων µιας οικονοµικής οντότητας, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής µεταχείρισης 
κοινές µετοχές. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
(στ) ∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις παραχώρησης (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η διερµηνεία δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την  
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
(ζ) ∆ιερµηνεία 13, Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). Η διερµηνεία δεν ισχύει για τις 
δραστηριότητες του Οµίλου. Η διερµηνεία δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
(η) ∆ιερµηνεία 14, Όριο πάνω σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες 
κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η διερµηνεία δεν ισχύει για τις 
δραστηριότητες του Οµίλου. 
 
(θ) Τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών ‘όροι 
εξάσκησης και ακυρώσεις’ (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2009).   Η τροποποίηση στο πρότυπο δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
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. 

∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η 

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωµάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν 

δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών 
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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 

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 ∆ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 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 ∆ΠΧΠ, 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 ∆ΠΧΠ 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 ∆ΠΧΠ.  

 

∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των 

εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται.  Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός 

εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι 

λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που 

έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

 

 
Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όµιλος µπορεί να ασκήσει σηµαντική 

επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συµµετοχή 
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σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τον όµιλο συνιστούν ότι το  κατεχόµενο  

άµεσο ή έµµεσο ποσοστό (µέσω θυγατρικών),  µεταξύ 20% και 50%  των δικαιωµάτων ψήφου µίας 

εταιρείας, υποδηλώνει σηµαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιµοποιούν τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται µε την αναλογία της 

επενδύτριας επιχείρησης στις µεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόµενης επιχείρησης και 

µειώνεται µε τα λαµβανόµενα από τη συγγενή µερίσµατα. 

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή µειώνει την αξία της συµµετοχής µε επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων χρήσης, όταν µειώνεται η αξία της. Ο Όµιλος εφαρµόζοντας το ∆.Π.Χ.Π. 3 δεν 

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

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 ∆οµή του Οµίλου 
 

Η δοµή του Οµίλου κατά την 30/06/2008 έχει ως εξής:  
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Αµεση Εµµεση
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑ∆Α ΜΗΤΡΙΚΗ
ATCOM AE ΕΛΛΑ∆Α ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 65%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REAL CONSULTING ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 29,25%
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 33%
MEDIA VIS AE ΕΛΛΑ∆Α ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 70%
ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 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%
MARM  LIGHTING LTD ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 45%
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 58,60%
ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ ΕΛΛΑ∆Α ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 60%
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 20,45%
∆Ι.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 40,18%
ANDROS VILLAGE Μ.ΦΙΛΗΣ ΕΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 29,40%
ΛΙΝΤΕΡΣΙΠ ΑΤΕΠΥ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 18%
ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 25% 5,11%
PLAN AE ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 8,18%

% ΣυµµετοχήςΕταιρείες Χώρα Μέθοδος Ενοποίησης

 
 

 

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 
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ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων της 

υπεραξίας και των αναπροσαρµογών της εύλογης αξίας, που προκύπτουν κατά την ενοποίηση, 

µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού.  

 

3.5 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως 

τους ,πλην των ακινήτων των οποίων η αξία προσδιορίσθηκε βάσει εύλογων αξιών, µείον κατ’ 

αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος 

κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων 

παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου 

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 
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προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος 

αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  

 

3.6 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποκτώνται µε σκοπό την αποκόµιση οφέλους από την είσπραξη 

ενοικίων και από την αύξηση της εµπορικής αξίας αυτών. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα 

χρησιµοποιούνται για την επίτευξη των δραστηριοτήτων του Οµίλου καθώς και για διοικητικούς 

σκοπούς. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως µακροπρόθεσµες επενδύσεις και 

αναγνωρίζονται αρχικά στον ισολογισµό στο κόστος απόκτησής τους, στο οποίο περιλαµβάνονται 

και οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μετά την απόκτηση  

αποτιµώνται στη δίκαιη αξία τους, η οποία ισούται µε την τρέχουσα τιµή τους και προσδιορίζεται 

από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους εκτιµητές ακινήτων. Μεταβολές στη δίκαιη αξία των 

επενδύσεων σε ακίνητα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως.  

   

3.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται η υπεραξία από απόκτηση θυγατρικών, τα 

δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων ακινητοποιήσεων, τα λογισµικά προγράµµατα και τα έξοδα 

ανάπτυξης άυλων παγίων στοιχείων. 

 

Υπεραξία: Είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού και 

του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η εταιρεία 

κατά την ηµεροµηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως 

ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εµφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο µε το ποσό 

κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το µερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του 

ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας . 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες ζηµιές 

λόγω µείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν µείωση 

της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµιά σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. 

 

Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από το µερίδιο της εταιρείας στα 

ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της 

απόκτησης, αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης ως κέρδος, 

οποιαδήποτε διαφορά παραµείνει µετά τον επανυπολογισµό. 
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∆ικαίωµα Χρήσης Ενσώµατων Στοιχείων: ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης ενσώµατων στοιχείων που 

παραχωρούνται στα πλαίσια συµβάσεων κατασκευής έργων (αντισταθµιστικά οφέλη) αποτιµώνται 

στο κόστος κτήσης τους ή στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία παραχώρησης τους, µείον 

τις αποσβέσεις.  
 

Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως τους µείον τις διενεργηθείσες 
αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά 
την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυµαίνεται από  4  έως 10  χρόνια. 
 
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. 
 

3.8 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική 

αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε 

έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι 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 λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού 

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

∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 

πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του 

στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου 

ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 
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3.9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε 

µια άλλη επιχείρηση.  

 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την 

ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 
i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσης 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά 

µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την 

επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην 

εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

Στον Ισολογισµό του Οµίλου οι συναλλαγές και η αποτίµηση σε εύλογες αξίες των παραγώγων 

απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων µε τίτλο «Παράγωγα 

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία». Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

  

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

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

αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά 

από το κράτος,  

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη 

µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  
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Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε 

λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες 

πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα 

διακρατήσει ως την λήξη τους. 

Ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίες. 

 

iv) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

ανωτέρω. 

 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται 

στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων 

κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 

 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα 

αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται 

µέσω αποτελεσµάτων. 

 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής 

που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. Οι 

επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη 

συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για 

τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι 

επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις 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. 
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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 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η 

εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους. 

 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί 

αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα 

προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε 

σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά 

που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.  

 

3.10 Αποθέµατα  
 

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την 

καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης 

στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα 

πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

Γίνεται ειδική πρόβλεψη σε ετήσια βάση για τα αποθέµατα που θεωρούνται πεπαλαιωµένα και 

πιθανόν να µην µπορούν να πωληθούν. 

 

3.11 Εµπορικές απαιτήσεις 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού 

επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη 

αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο 

αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών ροών 
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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.  

 
3.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 
 

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 

καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της 

αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης 

αποτελεσµάτων. 

 
3.13 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς πώληση 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν τα λοιπά περιουσιακά 

στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τα ενσώµατα πάγια που ο Όµιλος σκοπεύει να 

πουλήσει εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία ταξινόµησής τους ως “κρατούµενα προς πώληση”.  

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” αποτιµώνται στη 

χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας τους αµέσως πριν την ταξινόµησή τους ως 

κρατούµενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία µείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά 

στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το 

κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση  και επανεκτίµηση των “κρατουµένων προς 

πώληση” περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, 

αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

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

πώληση. 

 

3.14 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 
 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 

τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που 

σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή 

θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος 
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αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που 

αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 

καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και 

απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του 

φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και τους τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που 

αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

 

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 

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 
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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. 

 

3.15 Παροχές στο προσωπικό 
 

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (παροχές 

λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δεδουλευµένες. 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 

ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω ποσό η εταιρεία κάνει πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί 

απαραίτητο βάση αναλογιστικής µελέτης.  

 
3.16 Προβλέψεις 
 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις 

ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και 

η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι 

προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται 

προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι 

πιθανή. 
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3.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία ετοίµων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και 

παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Τα 

διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 

εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών και ετοίµων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και ετοίµων 

προϊόντων αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που 

παρέχονται οι  υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε 

σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και 

µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η 

λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία 

των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό 

πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της 

αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα 

είσπραξής τους. 

 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για  λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο  αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά 

το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

 
 
3.18 ∆ικαιώµατα Προαίρεσης Αγοράς µετοχών. 
 

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

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

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

∆ΠΧΠ 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 ∆ΠΧΠ 2. 
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3.19 ∆ιανοµή µερισµάτων 
 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από 

την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

3.20 ∆ιαχείριση κεφαλαίου 
 
Πολιτική του οµίλου είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης προκειµένου να υπάρχει 
εµπιστοσύνη εκ µέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική της 
ανάπτυξη. 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 0,43. 
 
Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών, Κ.Ν 2190/1920, επιβάλλονται 
περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 
 
Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους 
στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και 
δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το 
ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους 
απαγορεύεται από τον Νόµο. 
 
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το 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. 
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Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των 
καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος 
από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι 
υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των 
µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση 
αυτή, το διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών 
κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός 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. 

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη 

των µελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισµού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα µε τα αντίστοιχα 

πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις που αναφέρονται σε 

δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών 

καταστάσεων µετά την 30.06.2008, αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόµενους φόρους, 

προβλέψεις αποµείωσης αποθεµάτων και απαιτήσεων καθώς και εκτιµήσεις αναφορικά µε την 

ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων παγίων. Κατά την άποψη της διοίκησης ο κίνδυνος, οι 

συγκεκριµένες εκτιµήσεις να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 6 µήνες, είναι σηµαντικά 

περιορισµένος. 

 
5. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος είναι εκτεθειµένοι σε σειρά χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, όπως ο 
κίνδυνος επιτοκίου, αποθεµάτων και ο πιστωτικός και συναλλαγµατικός κίνδυνος. 
 
(α) Κίνδυνος επιτοκίου. Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω 
µεταβολών των επιτοκίων. 
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Τα λειτουργικά έσοδα και ταµιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές 
στις τιµές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα 
µακροπρόθεσµα δάνεια.  ∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών 
ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. 
Την 30η Ιουνίου 2008, οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας και του Οµίλου αναφέρονται στην 
σηµείωση 7.12 των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως 
σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών είτε τοις µετρητοίς είτε µε την λήψη µεταχρονολογηµένων 
επιταγών. Επιπλέον η Εταιρεία προς εξασφάλιση των κινδύνων που απορρέουν από τις εµπορικές 
της πιστώσεις, έχει συνάψει σύµβαση καθολικής ασφάλισης πιστώσεων, για την κάλυψη απωλειών 
λόγω αφερεγγυότητας των πελατών της και των τυχών εγγυητών της, µέχρι 80% του συνόλου των 
οφειλών της, από πιστώσεις που χορηγεί στους πελάτες της, οι οποίες προέρχονται από πώληση 
και παράδοση εµπορευµάτων. Η συνολική κάλυψη ανά πελάτη ορίζεται από την ασφαλιστική 
εταιρία. Από αυτή εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες και το ∆ηµόσιο. Η έκθεση στο πιστωτικό 
κίνδυνο αναλύεται στην σηµείωση 7.10. 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών 
πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα.  
 
δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες. Η µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών του Οµίλου διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Μέρος 
των αγορών εµπορευµάτων του Οµίλου πραγµατοποιούνται σε ∆ολάριο Αµερικής, η άµεση 
πληρωµή των οποίων µειώνει σηµαντικά τον συναλλαγµατικό κίνδυνο. Επίσης δεν υπάρχουν 
δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα. Ως εκ τούτου η έκθεση σε 
συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί 
διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη 
λήψης σχετικών µέτρων. 
 
(ε) Κίνδυνος αποθεµάτων 
Ο Όµιλος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον 
κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές 
κ.λ.π. Παράλληλα η ∆ιοίκηση επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των 
αποθεµάτων και σχηµατίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους στις οικονοµικές καταστάσεις 
να ταυτίζεται µε την πραγµατική. Την 30-6-2008 το σύνολο των αποθεµάτων ήταν 10.745.063 € και 
9.596.806 €, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 170.000 € και 170.000 €, για τον Όµιλο και την 
Εταιρεία αντίστοιχα. 
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6. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα  
 
Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στους παρακάτω επιχειρηµατικούς τοµείς : 

 
1/1 - 30/06/2008

Εµπορία 
καταναλωτικών 

αγαθών

Παροχή Οικονοµικών 
Συµβουλών

Εµπορία 
γαλακτοκοµικών 
προϊόντων και 
συναφών ειδών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Σύνολο

Πωλήσεις 27.626.567 5.448.256 7.658.959 (1.842.758) 38.891.024 
Κόστος Πωληθέντων 20.590.695 3.783.227 6.517.919 (1.842.758) 29.049.083 
Μικτό Κέρδος 7.035.872 1.665.029 1.141.040 0 9.841.940 

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως  153.641 16.302 1.135 (17.700) 153.379 
Έξοδα διοικήσεως 1.201.966 377.385 572.181 (17.700) 2.133.832 
Έξοδα έρευνας 116.859 259.125 0 375.985 
Έξοδα διαθέσεως 3.394.788 335.995 376.336 4.107.119 
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως  166.195 120 22.086 188.401 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων

2.309.704 708.705 171.572 3.189.982 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 13.943 15.069 0 29.012 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 999.236 32.251 1.771 1.033.258 

0 
Κέρδη προ φόρων 1.324.411 691.523 169.801 2.185.735 

 Φόρος εισοδήµατος (287.314) (192.881) (42.450) (522.645)

Κέρδη µετά από φόρους 1.037.097 498.643 127.351 1.663.090 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 562.464 
Κέρδη µετά από φόρους και δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

1.100.626 

 
 
1/1 - 30/06/2007

Εµπορία 
καταναλωτικών 

αγαθών

Εµπορία 
µοτοσυκλετών και 
συναφών ειδών

Εµπορία 
γαλακτοκοµικών 
προϊόντων και 
συναφών ειδών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Σύνολο

(∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες)

Πωλήσεις 41.136.708 792.971 6.675.027 (6.351.907) 42.252.799 

Κόστος Πωληθέντων 35.554.149 372.910 5.722.224 (6.351.907) 35.297.376 
Μικτό Κέρδος 5.582.559 420.062 952.802 0 6.955.423 

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως  264.603 3.386 164 (11.700) 256.453 
Έξοδα διοικήσεως 816.720 85.411 464.782 (11.700) 1.355.213 
Έξοδα έρευνας 51.820 0 0 51.820 

Έξοδα διαθέσεως 2.533.844 128.170 305.698 2.967.712 

Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως  180.296 19.366 12.247 211.909 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων

2.264.482 190.500 170.240 2.625.222 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 1.801 0 0 0 1.801 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 1.073.254 57.982 4.320 1.135.556 

Κέρδος από πώληση ποσοστού θυγατρικής 193.242 193.242 

0 

Κέρδη προ φόρων 1.193.029 325.760 165.920 1.684.709 

 Φόρος εισοδήµατος (227.890) (94.255) (39.164) (361.309)

Κέρδη µετά από φόρους 965.139 231.505 126.756 1.323.400 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 222.694 
Κέρδη µετά από φόρους και δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

1.100.706 
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∆ευτερεύων 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 - 30/06/2008 1/1 - 30/06/2007

Ελλάδα 33.436.288 27.171.027
Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.729.193 12.186.066
Άλλες χώρες 1.725.543 2.895.706
Σύνολο 38.891.024 42.252.799  
 
 
7. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 
 
7.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια  αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (01/01/2004) 

στη «δίκαιη» αξία τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1. Ως «δίκαιη» αξία  θεωρήθηκε η 

εύλογη αξίας αυτών, κατά την 1/1/2004, η οποία προσδιορίστηκε σύµφωνα µε  µελέτη ανεξάρτητου 

οίκου εκτιµητών. Η εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα θα επανεκτιµά την παραπάνω κατηγορία 

παγίων της. Για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία προσδιορίστηκε η ωφέλιµη ζωή τους και η 

υπολειµµατική αξία τους και σύµφωνα µε αυτά θα διενεργούνται οι λογιστικές αποσβέσεις. 

 

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

του ενεργητικού έναντι δανεισµού. 
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Οικόπεδα  Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα &
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο
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 1 Ιανουαρίου 2007 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 ∆εκεµβρίου 2007 2.507.000 5.394.493 12.495 614.593 2.139.389 0 10.667.970

Μικτή Λογιστική αξία 2.507.000 5.857.755 41.258 741.647 3.593.181 0 12.740.841
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0 (363.132) (29.972) (155.540) (1.256.009) - (1.804.654)

Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2008 2.507.000 5.494.623 11.286 586.106 2.337.172 0 10.936.188

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

εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 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)
Επανεκτίµηση ακινήτου 0
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 ∆εκεµβρίου 2007 2.507.000 5.394.493 12.495 614.593 2.139.389 0 10.667.970

Προσθήκες νέων  συµµετοχών σε θυγατρικές
94.828 16.168 30.497 141.493

Επανεκτίµηση ακινήτου 0 0 0 0 0 0 0
Προσθήκες 0 95.490 0 0 326.538 0 422.028
Πωλήσεις - Μειώσεις 0 0 0 (11.444) 0 0 (11.444)
Αποσβέσεις 0 (90.188) (1.209) (33.210) (159.253) 0 (283.860)
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 0
Καθαρές συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0 0 0 0 0 0 0
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2008 2.507.000 5.494.623 11.286 586.106 2.337.172 0 10.936.188

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

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

εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο
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 1 Ιανουαρίου 2007 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 ∆εκεµβρίου 2007 2.507.000 5.141.467 0 321.700 1.712.581 0 9.682.748

Μικτή Λογιστική αξία 2.507.000 5.463.579 314.475 2.306.092 10.591.146
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (311.223) (16.728) (485.753) (813.704)
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2008 2.507.000 5.152.356 0 297.747 1.820.339 0 9.777.442

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

εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 2.507.000 4.617.063 0 393.188 1.431.543 0 8.948.794

Επανεκτίµηση ακινήτου 0
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 ∆εκεµβρίου 2007 2.507.000 5.141.468 0 321.699 1.712.581 0 9.682.748

Προσθήκες 0 95.490 210.238 305.728
Πωλήσεις - Μειώσεις (11.444) (11.444)
Αποσβέσεις (84.601) (12.509) (102.481) (199.591)
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2008 2.507.000 5.152.356 0 297.747 1.820.338 0 9.777.442

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 
 
7.2 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Ο λογαριασµός Επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνει το συνολικό κόστος κτήσεως ενός οικοπέδου 
711 τ.µ., στο Μαρούσι Αττικής το οποίο κατέχει η ενοποιούµενη εταιρεία ∆Ι-ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ. Στο ανωτέρω οικόπεδο πρόκειται να ανεγερθεί κτίριο µε σκοπό την ενοικίαση του.   
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7.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

SOFTWARE ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ GOODWILL Σύνολο

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 1 Ιανουαρίου 2007 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) - (963.854)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 737.282 157.937 1.776.682 2.591.591 5.263.491 
Μικτή Λογιστική αξία 2.474.653 256.871 2.223.931 4.681.740 9.637.195 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (1.065.924) (116.971) (566.183) 0 (1.749.077)
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2008 1.408.729 139.900 1.657.749 4.681.740 7.888.118 

SOFTWARE ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ GOODWILL Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 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) - (417.912)
Μεταφορές (720-) (720-)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 737.281 157.936 1.776.682 2.591.591 5.263.490 

Προσθήκες νέων  συµµετοχών σε θυγατρικές 629.238 2.090.148 2.719.386 
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών 0 0 
Προσθήκες 142.548 840 0 0 143.388 
Πωλήσεις - Μειώσεις - - - - - 
Αποσβέσεις (100.338) (18.876) (118.933) 0 (238.148)
Μεταφορές - - - 0 
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2008 1.408.729 139.900 1.657.749 4.681.740 7.888.117 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

SOFTWARE ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ GOODWILL Σύνολο

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 1 Ιανουαρίου 2007 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 ∆εκεµβρίου 2007 332.570 157.937 0 249.390 739.897 
Μικτή Λογιστική αξία 548.515 256.871 249.390 1.054.776 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (264.677) (116.971) (381.648)
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2008 283.838 139.900 0 249.390 673.129 

SOFTWARE ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ GOODWILL Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 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 ∆εκεµβρίου 2007 332.570 157.936 0 249.390 739.897 

Προσθήκες 970 840 1.810 
Πωλήσεις - Μειώσεις - 
Αποσβέσεις (49.702) (18.876) (68.578)
Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2008 283.838 139.900 0 249.390 673.129 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Η υπεραξία (Goodwill) στον Οµιλο και την Εταιρεία προκύπτει ως εξής: 
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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
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ 1.902.592

∆Ι.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ & ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ 187.557
SHENZHEN TOP LEAD LIMITED ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ DIONIC PARTICIPATION LTD 334.767

ΣΥΝΟΛΟ 4.681.740 249.390

ΑΝΑΛΥΣΗ  GOODWILL ΤΗΝ 30.06.2008

ΑΞΙΑ GOΟDWILLΑΙΤΙΑΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
7.4 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 

Η µητρική εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές έως την 31/12/2006, η 

εταιρεία ATCOM A.E ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές έως την 31/12/2006, η εταιρεία  

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

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

ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της (χρήση 2007), η εταιρεία 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 και 2007, η εταιρεία ∆Ι-ΠΡΩ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί για την 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, SHENZHEN TOP LEAD LIMITED και 

MARM LIGHTING LTD 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 

2006),  η εταιρεία ∆Ι. ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την 

ίδρυση της (χρήση 2007), η εταιρεία LEADERSHIP ΑΤΕΠΥ  δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την 

ίδρυση της (χρήση 2005) και οι εταιρείες ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ, ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ, Κ/Ξ REAL 

CONSULTING και ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά γιατί διανύουν την πρώτη 

υπερδωδεκάµενη χρήση τους (2007 – 2008). 

 

Τον Μάιο του 2008 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις  χρήσεις  2001 έως και 
2006, της θυγατρικής εταιρείας ATCOM ΑΕ. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου η  
επιβάρυνση ανήλθε σε 24 χιλιάδες €, η οποία και επιβάρυνε τα κέρδη µετά φόρων της περιόδου. 
 

 
 
7.5 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
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Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού για το πρώτο εξάµηνο του 2008 και 2007, του 

Οµίλου και της εταιρείας είναι: 

 

  

 30/06/2008 30/06/2007 
ΟΜΙΛΟΣ 386 216 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 148 113 

 

 

 
7.6 Επενδύσεις σε Θυγατρικές 
 

30/6/2008 31/12/2007
Αρχή περιόδου 5.089.796 4.468.292
Προσθήκες 3.191.753 866.667
Πωλήσεις / Μειώσεις -245.162
Υπόλοιπο λήξεως 8.281.549 5.089.796  

 

Οι προσθήκες στην περίοδο 1.1 – 30.06.2008 αφορούν 
Α) Στις 7/1/2008 η εταιρεία εξαγόρασε ποσοστό 15,45% της ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ και πλέον κατέχει το 

20,45% του µετοχικού κεφαλαίου. Επίσης ελέγχει την σύνθεση και συγκρότηση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της εταιρείας ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ. 

Β) την συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 60%. Μετά την παραπάνω 

αύξηση η συµµετοχή της εταιρείας παρέµεινε σταθερή. 

Γ) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής εταιρείας Dionic Participation Ltd. 

 

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%. 
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∆) 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 ∆Ι.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 

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ 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. 

 

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 ∆ΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ 0 33% 791.500 33%

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

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 0 58,60% 35.160 58,60%
ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ 0 60% 582.000 60%

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. 0 20,45% 2.379.753 20,45%
DIONIC PARTICIPATION LTD 0 100% 925.624 100%

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

SHENZHEN TOP LEAD LIMITED 0 70% 0 0%
∆Ι.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ 0 40,18% 0 0%

ΣΥΝΟΛΟ 0 8.281.549

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 30.06.2008

 
 

 

7.7 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις    

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Συµµετοχές σε συνδεµένες  επιχειρήσεις 1.739.443 599.913 210.793 210.793 

Μείον : αποµειώσεις -17.579 -17.579 (17.579 ) (17.579 )
Σύνολο 1.721.864 582.334 193.214 193.214 
Γενικό Σύνολο 1.721.864 582.334 193.214 193.214

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

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

εταιρείες ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ και INFONAUTICS ΕΠΕ ,η οποία σε επίπεδο Οµίλου χαρακτηρίζεται ως 

διαθέσιµο προς πώληση χρηµατοοικονοµικό στοιχείο . Στον Οµιλο περιλαµβάνονται επιπλέον η 

συµµετοχή της θυγατρικής εταιρείας ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ στις εταιρείες ANDROS VILLAGE Μ.ΦΙΛΗΣ ΕΕ 
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και LEADERSHIP ΑΤΕΠΥ , η συµµετοχή της θυγατρικής εταιρείας ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ στην εταιρεία 

PLAN AE , και η συµµετοχή της θυγατρικής εταιρείας DIONIC PARTICIPATION LTD στην εταιρεία 

MARM LIGHTING LTD. 

 

7.8 ∆ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία     

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007
Υπόλοιπο έναρξης 839.627 0 752.003 0
Προσθήκες 23.066 839.627 752.003
Πωλήσεις / Μειώσεις 615.000 615.000
Υπόλοιπο λήξεως 247.694 839.627 137.003 752.003

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 247.694 839.627 137.003 752.003
Κυκλοφορούν ενεργητικό 0 0 0 0

247.694 839.627 137.003 752.003

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Τα διαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007
Μη εισηγµένοι τίτλοι
 - Συµµετοχικοί τίτλοι εσωτερικού 247.694 839.627 137.003 752.003

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Στις 7/1/2008 η εταιρεία εξαγόρασε ποσοστό 15,45% της ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, συµµετέχοντας συνολικά 

µε ποσοστά 20,45% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Επίσης ελέγχει την σύσταση και 

συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ . Ως εκ τούτου η εταιρεία 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο της Ολικής 

Ενοποίησης και δεν συµµετέχει πλέον στις Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας 

ως «∆ιαθέσιµο προς πώληση Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο» 

 

 

 

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 121.627 1.397.149 125.313 1.283.061
Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς 0 0 0 0

Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αποθέµατα 5.000 0 0 0
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία 0 0 0 0

Αποθεµατικά
Αποφορολόγηση αποθεµατικών 0 5.587 0 5.587

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζοµένους 51.249 0 48.749 0

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις 0 26.462 0 5.226
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 6.326 0 0

Συµψηφισµός 177.875 1.435.524 174.062 1.293.874

Σύνολο 1.257.649 1.119.813

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2008 31/12/2007

 
 

 

Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις - Άυλα στοιχεία 89.104 1.175.151 86.126 1.143.074
Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς

Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αποθέµατα 5.000 0
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία

Αποθεµατικά
Αποφορολόγηση αποθεµατικών 5.107 5.107

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζοµένους 25.574 25.574

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις (0) 5.226
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Συµψηφισµός 119.678 1.180.258 111.701 1.153.407

Σύνολο 1.060.580 1.041.706

31/12/2007
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2008

 
 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται ο Όµιλος είναι για το 2008 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  Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007
 1. Εµπορεύµατα 10.915.063 9.320.305 9.766.806 8.461.218 
 2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελη-Υποπροιοντα & Υπολειµµατα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
 4. Πρώτες & βοηθητ. ύλες
5. Προκαταβολες για αγορες αποθεµατων
Μείον πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων (170.000) (150.000) (170.000) (150.000)

Σύνολο 10.745.063 9.170.305 9.596.806 8.311.218 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

 
7.11  Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
 

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

 

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Πελάτες 17.820.795 18.805.481 10.988.713 12.479.219 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 1.797.411 1.908.411 1.762.890 1.873.890 
Επιταγές Εισπρακτέες 14.199.881 13.955.159 15.999.883 16.575.571 
Επιταγές σε καθυστέρηση 935.585 946.841 781.055 946.841 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (1.224.001) (1.164.196) (807.937) (1.100.000)
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 33.529.672 34.451.696 28.724.604 30.775.521 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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



 
 

 58

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.164.196 1.363.728 1.100.000 1.250.000 
∆ιαγραφή απαιτήσεων 292.063 199.532 292.063 150.000 
Προβλέψεις νέων επισφαλειών 351.869
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.224.001 1.164.196 807.937 1.100.000

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 30.06.2008, για τις οποίες θα υπάρξει πλήρης είσπραξη από την 
ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, αντιστοιχούν στο 80% του 
των απαιτήσεων. 
 
 
7.12  Ίδια κεφάλαια 
 

i) Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 
 

Αριθµός µετοχών Κοινές 
µετοχές

Εκδοθέν 
κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Ιδιες 
µετοχές Σύνολο

1η Ιανουαρίου 2007 18.666.986 18.666.986 5.600.096 4.804.700 10.404.796

31η Μαρτίου 2007 18.666.986 18.666.986 5.600.096 4.804.700 10.404.796

31η ∆εκεµβρίου 2007 28.929.986 28.929.986 8.678.996 11.055.800 19.734.796

30η Ιουνίου 2008 28.929.986 28.929.986 8.678.996 11.055.800 19.734.796  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 28.929.986 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε 
δικαίωµα ψήφου διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α., ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία.  
Το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε 8.678.995,80 ευρώ. Το υπέρ το άρτιο 
µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου ανέρχεται σε 11.055.800 ευρώ. 
Η µετοχή της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών  

Το υπέρ το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου προέκυψε από την έκδοση µετοχών έναντι 

µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας.  
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ii) Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 
Η ανάλυση των αποθεµατικών εύλογης αξίας όσον αφορά τον Όµιλο έχει ως ακολούθως: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Επανεκτίµηση 
Παγίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007 2.496.177
Υπεραξία από επανεκτίµηση
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 2.496.177 

Υπεραξία από επανεκτίµηση 0 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008 2.496.177  
 

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 
2007 358.122 983.406 1.341.528

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσης

16.062 (278.600) (262.538)

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 
2007 374.184 704.805 1.078.990

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
περιόδου

43.960 284.731 328.691

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 
2008 418.144 989.537 1.407.681

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

 
7.13 ∆ανεισµός 
Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 



 
 

 60

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Οµολογιακά δάνεια µετατρέψιµα σε µετοχές 13.005.616 1.449.348 13.005.616 1.449.348

Κοινά οµολογιακά δάνεια 10.084.472 9.717.792 10.084.472 9.717.792

Μακροπρόθεσµα δάνεια 142.863 176.745

Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια 6.055.331 6.151.625 3.960.598 4.688.072

Σύνολο δανείων 29.288.281 17.495.509 27.050.685 15.855.212

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Το µέσο επιτόκιο δανεισµού της εταιρείας την 30.06.2008 ήταν 6,38% 

 
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  
∆ιάρκεια : 4 έτη.  
Επιτόκιο : Euribor 12 µηνών + 2%  
Απόδοση στη λήξη: Συνάρτηση του Euribor 12 µηνών (βλ. Ενότητα 4.2  
Εγκριθέντος Ενηµερωτικου ∆ελτίου )  
Τιµή αποπληρωµής των οµολογιών : Ονοµαστική τιµή + 4,277%  
Τιµή µετατροπής : 0,91 Ευρώ  
Λόγος Μετατροπής : 11.000 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ 
η κάθε µία ανά 1 οµολογία µετατρέψιµη σε κοινές µετοχές.  

Στις 06/09/2007 άρχισε η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. 6.402.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών 
της, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.920.600 ευρώ, λόγω 
µετατροπής 582 οµολογιών σε 6.402.000 µετοχές, από το υφιστάµενο Μετατρέψιµο Οµολογιακό 
∆άνειο (Μ.Ο.∆.) της 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 ∆Σ της εταιρείας, και την από 
20.10.2006 απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από 
το ∆Σ 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 ∆Σ 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 
∆άνειο (Μ.Ο.∆.) 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 ∆Σ της εταιρείας, και την από 
20.10.2006 απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από 
το ∆Σ 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 ∆Σ 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 
∆άνειο (Μ.Ο.∆.) 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 ∆Σ της εταιρείας, και την από 
20.10.2006 απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από 
το ∆Σ 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 ∆Σ του ΧΑ κατά την 
συνεδρίαση της 15/11/2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των ως άνω 275.000 
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας.  

Στις 31/12/2007 άρχισε η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. 3.234.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών 
της, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 970.200 ευρώ, λόγω 
µετατροπής 294 οµολογιών σε 3.234.000 µετοχές, από το υφιστάµενο Μετατρέψιµο Οµολογιακό 
∆άνειο (Μ.Ο.∆.) της 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 ∆Σ της εταιρείας, και την από 
20.10.2006 απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από 
το ∆Σ 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 ∆Σ του ΧΑ κατά την 
συνεδρίαση της 21/12/2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των ως άνω 3.234.000 
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας.  

 

2. Κοινό οµολογιακό δάνειο ποσού 3.000.000 

Στη σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 3 εκατ. Ευρώ άνευ εµπράγµατης εξασφάλισης 
προχώρησε η DIONIC Α.Ε.Β.Ε. µε την Τράπεζα Αττικής. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί σε 
5 έτη.  
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3. Κοινό οµολογιακό δάνειο ποσού 5.000.000 

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.  
 

5. Κοινό οµολογιακό δάνειο ποσού 1.000.000 

Στη σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 1 εκατ. Ευρώ άνευ εµπράγµατης εξασφάλισης 
προχώρησε η DIONIC Α.Ε.Β.Ε. µε την EFG EUROBANK. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί σε 
4 έτη. 

 
6. Οµολογιακό Μετατρέψιµο σε µετοχές ποσού 12.000.000 ευρώ 

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

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.  

 
7.14 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 509.761 333.746 94.325 122.644
Υποχρεώσεις από Φόρους 1.018.008 684.948 616.723 510.226
Σύνολο 1.527.770 1.018.694 711.049 632.870

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

7.15 Φόρος εισοδήµατος 
 
Ο φόρος εισοδήµατος µε βάσει τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την 30η Ιουνίου 

2008 και 2007 αντίστοιχα αναλύεται ως εξής: 

 

30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007
Φόρος χρήσης (376.568) (232.558) (75.452) (81.411)
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων (42.497) (13.627) 0
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (12.884) (7.405) (12.884) (7.405)
Αναβαλλόµενος φόρος (90.696) (107.719) (18.874) (76.244)
Σύνολο (522.645) (361.309) (107.209) (165.060)

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 
 

7.16  Κέρδη ανά µετοχή 
 

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

τους επί του συνόλου των µετοχών (κοινές µετοχές) 

 

Από  συνεχιζόµενες
Από  συνεχιζόµενες Από  συνεχιζόµενες και διακοπείσες
δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 1.100.626 926.108 1.100.706
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 28.929.986 18.666.986 18.666.986
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 0,0380 0,0496 0,0590 

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 1.100.626 1.063.188 1.237.786
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 31.030.722 30.766.986 30.766.986
Αµβλυµένα κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 0,0355 0,0346 0,0402 

1/1 - 30/06/2008 1/1 - 30/06/2007
ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Από  συνεχιζόµενες
Από  συνεχιζόµενες Από  συνεχιζόµενες και διακοπείσες
δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 492.208 495.241 640.523
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 28.929.986 18.666.986 18.666.986
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 0,0170 0,0265 0,0343 

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 492.208 632.320 777.602
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 31.030.722 30.766.986 30.766.986
Αµβλυµένα κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 0,0159 0,0206 0,0253 

1/4 - 30/06/2008 1/4 - 30/06/2007
ΟΜΙΛΟΣ
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1/1 - 30/06/2008 1/1 - 30/06/2007 1/4 - 30/06/2008 1/4 - 30/06/2007

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 850.225 588.071 645.122 251.286
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 28.929.986 18.666.986 28.929.986 18.666.986
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 0,0294 0,0315 0,0223 0,0135 

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 850.225 725.151 645.122 388.365
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 31.030.722 30.766.986 31.030.722 30.766.986
Αµβλυµένα κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 0,0274 0,0236 0,0208 0,0126 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

7.17   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. 

 

 

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

απαλειφθεί από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου. 

30/6/2008 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM

ΑΦΟΙ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥ

ΛΟΙ ΑΕ
DIONIC 

PARTICIPATION LTD
MEDIA VIS 

A.E ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΑΕ

ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ LLC

SHENZHEN TOP 
LEAD LTD ΕΝΑΛΕΝ

NTIANA 
AKKE

Κ/Ξ REAL 
CONSULTING

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 2.202.286 99.100 1.031.669 1.164.489 18.506 39 5.743 45.090 9.420 0 0 4.576.341

ATCOM 41.388 227 0 170.681 212.296
0

ΑΦΟΙ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ 0
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 0
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 0

DIONIC PARTICIPATION 198.010 198.010
SHENZHEN TOP LEAD LTD 2.184 2.184

MEDIA VIS A.E 53.436 53.436
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε 11.305 36.196 47.501

ΣΥΝΟΛΑ 306.323 2.238.481 99.100 1.031.669 1.164.489 18.733 39 5.743 45.090 9.420 0 0 170.681 0 5.089.767

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

30/6/2008 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM

ΑΦΟΙ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥ

ΛΟΙ ΑΕ
DIONIC 

PARTICIPATION LTD
MEDIA VIS 

A.E ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΑΕ

ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ LLC

SHENZHEN TOP 
LEAD LTD ΕΝΑΛΕΝ

NTIANA 
AKKE

Κ/Ξ REAL 
CONSULTING AE

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 176.372 0 770.639 111.008 17.445 900 14.928 14.461 1.832 600 4.565 7.034 1.119.784
0

ATCOM 7.310 0 0 132 0 8.948 0 16.390
0

ΑΦΟΙ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ 0 0
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 0 0
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 0 0 0

DIONIC PARTICIPATION 596.211 596.211
NTIANA AKKE 13.025 13.025
MEDIA VIS A.E 75.393 0 75.393

SHENZHEN TOP LEAD LTD 39.703 39.703
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε 9.500 0 9.500
ΣΥΝΟΛΑ 728.117 176.372 0 770.639 111.008 17.577 900 27.953 14.461 1.832 600 4.565 8.948 7.034 1.870.006

30/6/2007 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM

ΑΦΟΙ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥ

ΛΟΙ ΑΕ
DIONIC 

PARTICIPATION LTD
MEDIA VIS 

A.E ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 1.648.379 226.810 365.746 915.219 162 7.140 3.163.455

ATCOM 11.492 11.492

ΑΦΟΙ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ
0

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 225 225
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 0

DIONIC PARTICIPATION 0
MEDIA VIS A.E 0
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε 34.016 34.016

ΣΥΝΟΛΑ 225 1.682.395 226.810 365.746 915.219 11.492 0 162 7.140 0 3.209.187

30/6/2007 ΝΤΙΟΝΙΚ ATCOM

ΑΦΟΙ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥ

ΛΟΙ ΑΕ
DIONIC 

PARTICIPATION LTD
MEDIA VIS 

A.E ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 254.176 15.000 3.988.830 1.586.819 6.900 450 48.175 6.000 5.906.349
0

ATCOM 805 400 0 0 1.205
0

ΑΦΟΙ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ 29 29
189 189

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 2.250 2.250
DIONIC PARTICIPATION 449.464 449.464

MEDIA VIS A.E 65.424 65.424
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε 5.000 5.000
ΣΥΝΟΛΑ 523.162 254.176 15.400 3.988.830 1.586.819 6.900 450 48.175 6.000 6.429.911

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/06/2007
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟ∆Α - ΕΞΟ∆Α - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 30/06/2007
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/06/2008
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟ∆Α - ΕΞΟ∆Α - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 30/06/2008
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 94.245 94.245
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 232 232
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 4.740 4.740

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
 

7.18 Μερίσµατα 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 26.06.2008 εγκρίθηκε 

µέρισµα για την χρήση 2007 0,025 € ανά µετοχή, συνολικού ποσού Ευρώ 723.250. Η αποκοπή του 

σχετικού δικαιώµατος θα γίνει την 13.08.2008. ∆ικαιούχοι του µερίσµατος για την χρήση 2007 είναι 

οι κάτοχοι µετοχών της εταιρείας στην λήξη της συνεδρίασης της 12.08.2008. Το συγκεκριµένο 

µέρισµα εµφανίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις του πρώτου εξαµήνου του έτους 

2008.  

 

7.19 Προβλέψεις 
Περιλαµβάνονται οι προβλέψεις των ανέλεγκτα φορολογικών χρήσεων του Οµίλου και της 

Εταιρείας. 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 έλεγχο των ανέλεγκτων 

χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 30.06.2008 ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 250.000 συνολικά 

για τον όµιλο και σε Ευρώ 100.000 για την µητρική εταιρεία. 

 
7.20 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία κατά την 30/06/2008 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων συνολικού ποσού 

€ 2.074.349. ∆εν αναµένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις από τις ανωτέρω δοθείσες εγγυητικές 

επιστολές.  

 

7.21 Λοιπές πληροφορίες 
 
Στις 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 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 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 ανέρχεται σε € 1.898.940 και θα καλυφθεί 
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 
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απόκτηση 5% συµµετοχής στη ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ. Μετά την ολοκλήρωση της µεταβίβασης του επιπλέον 
ποσοστού 15,45%, η DIONIC  κατέχει το 20,45% της εταιρείας ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ.  

 
Η επιλογή για την απόκτηση επιπλέον ποσοστού στη ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 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 
∆ιαδικασιών, Συστήµατα Logistics, Συστήµατα διασφάλισης Ποιότητας, Εισαγωγή τεχνολογιών 
πληροφορικής για την υποστήριξη των λειτουργιών Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Υπηρεσίες 
Χρηµατοοικονοµικού και Τεχνικού Συµβούλου σε θέµατα Σ∆ΙΤ και Ανάπτυξης Ακινήτων, ∆ιαχείριση και 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού (ανεύρεση στελεχών, εκπαίδευση προσωπικού, αξιολόγηση 
απόδοσης, διαχείριση ανθρώπινων πόρων), ∆ιαχείριση 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 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ µε 
στόχο την ανάληψη έργων του ευρύτερου ∆ηµόσιου 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 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. και µε 
την ολοκλήρωση της µεταβίβασης η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. θα συµπεριλαµβάνεται στις ενοποιηµένες 
καταστάσεις της DIONIC µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης από το 2008. 
 
Στις 14/2/2008 ο Όµιλος DIONIC, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της σε τοµείς 
όπου διαθέτει τεχνογνωσία και προσδοκά οφέλη, ανακοίνωσε ότι 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. ∆ιαθέτει 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 ∆ηµοσίου.  
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 ∆ιεθνή 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. 
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Στις 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.  
Ο κ. ∆ιονύσης Κατραντζόπουλος , Business Unit Manager Πληροφορικής της DIONIC τόνισε τη 
σηµασία της συνεργασίας του Οµίλου DIONIC µε την εταιρία Packard Bell, δηλώνοντας ότι: "Η 
συνεργασία µας µε την Packard Bell έρχεται να ενισχύσει το ήδη πλούσιο portfolio της εταιρίας µας 
στον τοµέα της πληροφορικής και να υπογραµµίσει την εµπιστοσύνη που µας δείχνουν κάποιες 
από τις κορυφαίες εταιρίες προϊόντων πληροφορικής στον κόσµο".  
Την ίδια ικανοποίηση εξέφρασε και ο κ. Sylvain Braem, Key Accounts Senior Manager της Packard 
Bell: "Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι που καταλήξαµε σε συµφωνία συνεργασίας µε την DIONIC, 
καθώς διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στη διανοµή προϊόντων πληροφορικής, πολυετή εµπειρία, 
µεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και σαφέστατα πολύ καλή τοποθέτηση στις αλυσίδες 
retail, γεγονός που θα συντελέσει καθοριστικά στην αύξηση της αναγνωρισιµότητας της Packard 
Bell και κατ? επέκταση των πωλήσεων".  
Ο Όµιλος DIONIC, πιστός στην αναπτυξιακή του στρατηγική, αποδεικνύει µε τέτοιου είδους 
συνεργασίες το ενδιαφέρον του για τη συνεχή διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων που διαθέτει 
στους Έλληνες καταναλωτές, µε γνώµονα πάντα την ποιότητα και τις ανάγκες της αγοράς.  
Σηµειώνεται πως το νέο καθεστώς συνεργασίας δε θα επηρεάσει την υπάρχουσα συνεργασία της 
Packard Bell µε τις εταιρίες Κωτσόβολος και Electroworld, καθώς και µε το εξουσιοδοτηµένο service 
της Packard Bell στην Ελλάδα, την εταιρία MDI. 
 
Στις 14/4/2008 ο όµιλος εταιρειών DIONIC στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων και των 
υπηρεσιών του, συµµετείχε στη διεθνούς φήµης έκθεση εισαγωγών-εξαγωγών "Canton Fair" στην 
Κίνα, µέσω της θυγατρικής του Εταιρείας Shenzen Top Lead, µε σκοπό την προώθηση στην 
παγκόσµια αγορά δύο µεγάλων κατηγοριών προϊόντων του, τα PlugNPlay και τα Seccam.  
Στη διεθνούς κύρους έκθεση "China Import and Export Fair (Canton Fair)", η οποία αποτελεί µια 
από τις παλαιότερες και µεγαλύτερες εµπορικές διοργανώσεις παγκοσµίου εµβέλειας, η Shenzen 
Top Lead, η οποία εδρεύει στο Χονγκ Κόνγκ, θα συµµετάσχει µε την προβολή 2 κατηγοριών 
επώνυµων προϊόντων της, τα plug n play (accessories υπολογιστών/παιχνιδοµηχανών) και τα 
seccam (συστήµατα ασφαλείας). Πιο συγκεκριµένα, τα προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας και αξεσουάρ 
PlugNPlay είναι κατασκευασµένα ώστε να πληρούν τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ασφαλείας για προϊόντα που απευθύνονται, πρώτιστα, σε παιδιά και καλύπτονται από µακρόχρονη, 
για την κατηγορία, εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία φτάνει τα δύο χρόνια. Τα PlugNPlay 
(χειριστήρια και τιµονιέρες videogames, καλώδια συνδέσεως µε κονσόλες και Η/Υ, κ.α.) αποτελούν 
µια αξιόπιστη, άριστη αισθητικά και παράλληλα οικονοµική πρόταση στον χώρο της Οικιακής 
Ψυχαγωγίας. Παράλληλα, τα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών και υπερσύγχρονης τεχνολογίας 
συστήµατα παρακολούθησης SECCAM περιλαµβάνουν κάµερες εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, 
υποστηρίζοντας υπέρυθρο φωτισµό για νυχτερινή λήψη έως και 70 µέτρα απόσταση. Επίσης 
διαθέτουν πολυεστιακό φακό µε δυνατότητα εξωτερικής ρύθµισης. Όλα τα προϊόντα SECCAM 
διαθέτουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά CE, FCC, RoHs.  
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η θυγατρική Shenzen Top Lead δραστηριοποιείται στην διανοµή 
καταναλωτικών προϊόντων (accessories υπολογιστών, παιχνιδοµηχανές, αναλώσιµα υπολογιστών 
κλπ) µε τα δικά της εµπορικά σήµατα (PlugNPlay, seccam κλπ) στην παγκόσµια αγορά, ενώ έχει 
συνάψει ισχυρές συνεργασίες µε µεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και 
συσκευών (ηλεκτρονικών - ψηφιακών) της Κίνας, οι οποίες έχουν επιλεγεί βάσει σειράς αυστηρών 
κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας και τήρησης προδιαγραφών διανοµής παγκοσµίως 
(πιστοποιηµένες από CE/ROHS, TUV).  
Παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις της αγοράς, ο όµιλος DIONIC συµµετέχει ενεργά σε 
κλαδικές διοργανώσεις παγκοσµίου ενδιαφέροντος, αναπτύσσοντας περαιτέρω το δίκτυο των 
συνεργατών του και διευρύνοντας παράλληλα την πλατιά πελατειακή του βάση.  
Η συµµετοχή του οµίλου Dionic στη σηµαντική έκθεση Canton Fair καταδεικνύει τη σταθερή του 
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προσήλωση στην στρατηγική ανάπτυξης της δραστηριότητάς του και των συνεργασιών του για τη 
διακίνηση και διανοµή επωνύµων προϊόντων και υπηρεσιών από διάφορους τοµείς δραστηριότητας 
και εξειδίκευσης. 
 
Στις 22/4/2008 µε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο διεθνών αντιπροσώπων της 
εταιρείας Activision, το οποίο διοργάνωσε η επιχειρηµατική µονάδα Home Entertainment του 
Οµίλου DIONIC στην Αθήνα σε ξενοδοχείο του Αστέρα Βουλιαγµένης.  
Στο συνέδριο έλαβαν µέρος αντιπρόσωποι και στελέχη της εταιρείας Activision από χώρες της 
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, ενώ κατά την διάρκεια της τριήµερης εκδήλωσης, οι 
συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα νέα πρωτοποριακά προϊόντα της Activision, 
καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά µε τις διεθνείς αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.  
Για την άρτια οργάνωση του συνεδρίου, η DIONIC δέχθηκε θερµά συγχαρητήρια τόσο από τα 
στελέχη της Activision, όσο και από τους συµµετέχοντες, οι οποίοι µάλιστα εξέφρασαν την επιθυµία 
τους να διεξάγεται το συνέδριο κάθε χρόνο στη χώρα µας.  
Η επιτυχία της διοργάνωσης του συνεδρίου της Activision, του δεύτερου µεγαλύτερου δηµιουργού 
videogames παγκοσµίως, συνέβαλε σηµαντικά τόσο στην προώθηση της ευρείας γκάµας των 
τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών της DIONIC, όσο και στην προβολή της θέσης της ως µια 
από τις σηµαντικότερες εταιρείες αντιπροσώπευσης και διανοµής επώνυµων προϊόντων οίκων 
διεθνούς φήµης στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η επιλογή του Οµίλου DIONIC για τη 
διοργάνωση και επιµέλεια της εκδήλωσης της Activision, καταδεικνύει την εµπιστοσύνη, 
αναγνωρίζει τη µέχρι τώρα προσφορά και προβάλλει τις δυνατότητες που διαθέτει µία ελληνική 
εταιρεία στην ανάληψη και επιτυχή υλοποίηση συνεδρίων σηµαντικών προµηθευτών της, 
επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις ισχυρές και µακροχρόνιες συνεργασίες της µε εταιρείες διεθνούς 
εµβέλειας.  
Η διοργάνωση υψηλού κύρους συναντήσεων του κλάδου, καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον του 
Οµίλου DIONIC για την ενίσχυση της προβολής του στον τοµέα αντιπροσώπευσης και διανοµής 
επωνύµων προϊόντων, ενώ αποτελεί επιστέγασµα της σταθερής ποιοτικής προϊοντικής παρουσίας 
του στην ελληνική αγορά. 
 
Στις 29/5/2008 στα πλαίσια ανάπτυξης του οµίλου DIONIC και σε άλλους τοµείς και θέλοντας να 
επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον τοµέα εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας προέβη στην 
εξαγορά του 45% της εταιρίας MARM LIGHTING LIMITED µε έδρα την Κύπρο. Η εξαγορά 
πραγµατοποιήθηκε µέσω της θυγατρικής εταιρίας DIONIC PARTICIPATION LTD, έναντι του 
τιµήµατος των 1.180.000 ευρώ.  
Με την εξαγορά αυτή ο όµιλος θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και εµπορία ηλεκτρονικών 
ballasts για φωτιστικά σώµατα φθορισµού Τ8,Τ5 και PL τα οποία παρέχουν σηµαντική 
εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας έναντι τόσο των µαγνητικών όσο και των λοιπών ηλεκτρονικών 
ballast που κυκλοφορούν στην αγορά. Η εταιρία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών ballasts. Μέσω της ΜARM LIGHTING LIMITED θα 
δραστηριοποιηθεί επίσης στην εµπορία φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων εξοικονόµησης 
ενέργειας µε το δικό της κατοχυρωµένο Brand GNL.  
Η δραστηριότητα στους παραπάνω τοµείς θα γίνει σε διεθνές επίπεδο µε στόχο την διείσδυση σε 
νέες αναπτυσσόµενες αγορές, την αύξηση της κερδοφορίας του οµίλου και την διεύρυνση της 
ποικιλίας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. 
 
Στις 3/6/2008 στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Οµίλου και της δραστηριοποίησης του σε νέους τοµείς 
και µετά την πρόσφατη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε στην θυγατρική του 
Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ΑΕ) στην οποία η DIONIC συµµετέχει 
κατά 60% η ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ΑΕ προχώρησε στην εξαγορά του 30% της εταιρείας LEADERSHIP AΕ, 
έναντι τιµήµατος ευρώ 462.000.  
Η εταιρεία LEADERSHIP AΕ είναι κατασκευαστική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή 
των Βορειανατολικών Προαστίων της Αθήνας περιοχή µε ιδιαίτερα αυξηµένη οικοδοµική 
δραστηριότητα στοιχείο που καταδεικνύει θετικές προοπτικές για τον Όµιλο DIONIC.  
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Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην στρατηγική του οµίλου για εντονότερη δραστηριοποίηση στην 
ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων και να ενισχύσει τα αποτελέσµατα του Οµίλου, αξιοποιώντας 
την τεχνογνωσία και την εµπειρία αυτού, και διευρύνοντας τις υπηρεσίες που παρέχει να υπάρξει 
µεγαλύτερη διασπορά του επιχειρηµατικού κινδύνου. 
 
 
Η "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε." γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό, ότι η έκδοση του µετατρέψιµου 
οµολογιακού δανείου της εταιρείας, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών 
µετόχων που αποφασίστηκε από την Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της 09/04/2008, καλύφθηκε κατά 100% (απο την ALPHA BANK A.E), συγκεντρώνοντας συνολικά 
κεφάλαια ύψους ευρώ 12.000.000 που αντιστοιχούν στο σύνολο της έκδοσης, ήτοι 1.200 
µετατρέψιµες οµολογίες ονοµαστικής αξίας ευρώ 10.000 έκαστη.  
Κατόπιν των ανωτέρω, η «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε, ότι την  25η Ιουνίου 2008, εκδόθηκε το 
µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 12.000.000 που αντιστοιχεί σε 1.200 
µετατρέψιµες οµολογίες ονοµαστικής αξίας ευρώ 10.000 έκαστη. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3156/2003 και του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι όροι του δανείου καθορίστηκαν από την 
ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων σε συνδυασµό µε την από 17/06/2008 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας.  
Οι βασικοί όροι του δανείου έχουν ως ακολούθως:  
Τύπος Οµολογιών: Ανώνυµες, έγχαρτες, µετατρέψιµες σε τίτλους.  
Αριθµός Οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές: 1.200.  
Ονοµαστική Αξία Οµολογιών: ευρώ 10.000.  
Τιµή Εκδόσεως: Στην Ονοµαστική Αξία εκάστης Οµολογίας.  
∆ιάρκεια: 4 έτη.  
Επιτόκιο: Επιτόκιο EURIBOR έξι (6) µηνών πλέον περιθωρίου 1,50%.  
Τιµή Αποπληρωµής: Η Ονοµαστική Αξία εκάστης Οµολογίας προσαυξηµένη κατά 4,45%.  
Τιµή µετατροπής: ευρώ 1,00.  
Λόγος µετατροπής: Κάθε µία (1) Οµολογία είναι µετατρέψιµη σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές 
ονοµαστικές, µετά ψήφου, µετοχές του Εκδότη.  
∆ιαχειριστής Πληρωµών: Alpha Bank A.E. 
 
 
 
7.22 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού 
 
∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο µπορεί να επηρεάσει την οικονοµική διάρθρωση ή την 
επιχειρηµατική πορεία του Οµίλου από τις 30.06.2008 µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των 
οικονοµικών καταστάσεων της παρούσης περιόδου. 
 
 
 

Αχαρναί, 31 Ιουλίου 2008 
 

          Ο Πρόεδρος                                               Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος                        Η Οικονοµική ∆ιευθύντρια   
 
 
 
Ιωάννης Νικόλαος Μεσηµέρης                                  Θωµάς Ρούµπας                            Γεωργία  Κωνσταντοπούλου  
         Α.∆.Τ.   Ι 673188                                             Α.∆.Τ.   ΑΒ 595985                                 Α.∆.Τ.   Ξ 404648 
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