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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
(1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεμβρίου 2010)
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.3556/2007 και τις επ’αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του ∆.Σ
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Εκθεση της χρήσης 2010 (01.01.2010 -31.12.2010), είναι
εκείνη που εγκρίθηκε απο το Δοιηκητικό Συμβούλιο της «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ» κατά την συνεδρίαση αυτού της 29.3.2011 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.dionicgroup.com όπου και θα παραμείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού
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για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών απο την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεως
της.
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KΕΦΑΛΑΙΟ 1
∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 ν.
3556/2007, όπως ισχύει σήμερα , προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας και δη οι ακόλουθοι :
1.
Ιωάννης Νικόλαος Μεσημέρης, του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ναυαρίνου
αριθ. 11, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου-Μη εκτελεστικό Μέλος.
2.
Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη, κάτοικος Εκάλης, οδός Πάρνηθος αριθ. 10Α,
∆ιευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος.
3.
Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταματίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λοβάρδου αριθ. 64,
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4.
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο
ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ», (εφεξής καλουμένης για λόγους
συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΝΤΙΟΝΙΚ») δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι
εξ όσων γνωρίζουμε:
5.
(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου 1.1.201031.12.2010 (εταιρικές και ενοποιημένες) , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα
ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού
και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας καθώς
και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο,
και
6.
(β) η έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο
αληθή την εξέλιξη , τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας , καθώς και των επιχειρήσεων
που
περιλαμβάνονται
στην
ενοποίηση
εκλαμβανομένων
ως
σύνολο
,
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που
αντιμετωπίζουν.

Αχαρναί 29 Μαρτίου 2011
Οι δηλούντες

O Πρόεδρος του ∆.Σ

Ο ∆/νων Σύμβουλος Το Μέλος του ∆.Σ
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Ιωάννης Νικόλαος Μεσημέρης
Ι673188

Θωμάς Ρούμπας
ΑΒ595985

Αλέξανδρος Λαβράνος
Μ026060
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ»
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
«ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» (η «Εταιρεία») και των
θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία

αυτή, καθώς και περίληψη

σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές

επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης
της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων
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οικονομικών καταστάσεων, που

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά τη διενέργεια

αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31
Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση
8.18 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι ο
Όμιλος, δεν τηρεί εντός προκαθορισμένων ορίων χρηματοοικονομικό δείκτη υφιστάμενων
τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 11.603 χιλ. κατά την 31.12.2010. Σε σχέση με το
εν λόγω γεγονός επισημαίνεται η αβεβαιότητα αναφορικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα
προκύψουν για τον Όμιλο από τον επανακαθορισμό των σχετικών όρων δανεισμού.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ
του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34
θή ΣΟΕΛ 111
Α.Μ.

Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής
καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση 2010
(1.1.2010 - 31.12.2010). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές
διατάξεις τόσο του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 107 παρ.3), δεδομένου ότι η Εταιρεία καταρτίζει
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ) όσο και 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 ουσιαστικό όλες τις
σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες 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 Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ.» (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας
ως «Εταιρεία» ή «ΝΤΙΟΝΙΚ») καθώς και του Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ (στον οποίο Όμιλο,
περιλαμβάνονται πλην της ΝΤΙΟΝΙΚ και οι ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Ε∆ΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

DIONIC
PARTICIPATION LTD

KΥΠΡΟΣ

100%

ΟΛΙΚΗ

DIONIC TRADING LTD

ΚΥΠΡΟΣ

100%

ΟΛΙΚΗ

DIONIC BULGARIA
LLC

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

95%

ΟΛΙΚΗ

SHENZHEN TOP
LEAD LIMITED

ΚΙΝΑ

70%

ΟΛΙΚΗ

MEDIA VIS Α.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

97%

ΟΛΙΚΗ

ATCOM AE.

ΕΛΛΑ∆Α

71,91%

ΟΛΙΚΗ

ATCOM INTERNET &
MULTIMEDIA LIMITED

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

71,91%

ΟΛΙΚΗ

ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Κ.Κ.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

60%

ΟΛΙΚΗ

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

58,60%

ΟΛΙΚΗ
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ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

50%

ΟΛΙΚΗ

MARM LIGHTING LTD

ΚΥΠΡΟΣ

80%

ΟΛΙΚΗ

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΥΛΩΝΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΕ

ΕΛΛΑ∆Α

99,9%

ΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
∆ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

33%

ΟΛΙΚΗ

ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

75%

ΟΛΙΚΗ

IRA MEDIA AE

ΕΛΛΑ∆Α

30,00%

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ANDROS VILLAGE
M.ΦΙΛΗΣ Ε.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

29,40%

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

21,85%

ΟΛΙΚΗ

ΛΙΝΤΕΡΣΙΠ ΑΤΕΠΥ

ΕΛΛΑ∆Α

18,00%

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REAL
CONSULTING

ΕΛΛΑ∆Α

32,36%

ANAΛΟΓΙΚΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆Ι-ΠΡΩ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

21,83%

ΟΛΙΚΗ

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του
προπεριγραφομένου νομικού πλαισίου και δη του άρθρου 107 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920
και 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 οικονομικές
καταστάσεις της χρήσεως 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010). 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 Ετήσια Οικονομική Έκθεση που
αφορά στην κλειόμενη χρήση 2010.
Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως
ακολούθως:

11

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΙΚΟΙ
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ
Εξέλιξη και επιδόσεις του Ομίλου

Η εξέλιξη των μεγεθών του Ομίλου, τις τελευταίες τρεις χρήσεις απεικονίζεται στους παρακάτω
πίνακες:
ΟΜΙΛΟΣ
01.01.2008- 31.12.2008

01.01.2009- 31.12.2009

01.01.2010- 31.12.2010

Κύκλος εργασιών

80.928.710

73.128.597

72.066.404

Μικτά Κέρδη

19.329.295

18.009.229

15.822.311

Κέρδη
Φόρων

προ

3..307.373

1.680.817

679.433

Κέρδη μετά από
φόρους

2.293.426

1.043.473

30.460

Σε επίπεδο ποσοστιαίας μεταβολής οι επιδόσεις του ομίλου για τις ίδιες χρήσεις
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΟΜΙΛΟΣ
2008 vs 2007

2009 vs 2008

2010 vs 2009

Κύκλος εργασιών

(3,54)%

(9,63)%

(1,45)%

Μικτά Κέρδη

29,47%

(6,82)%

(12,14)%

προ

8,76%

(49,17)%

(59,58)%

Κέρδη μετά από

2,55%

(54,50)%

(97,08)%

Κέρδη
Φόρων
φόρους

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

Σχόλια
Ο δείκτης δείχνει την αναλογία
κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε
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Κυκλοφορούν
Ενεργητικό
/ Σύνολο Ενεργητικού

68,27%

Πάγιο Ενεργητικό /
Σύνολο Ενεργητικού

Ίδια
Κεφάλαια
Σύνολο
Υποχρεώσεων

31,73%

27,44%

73,01%

κυκλοφορούν
και πάγιο Ενεργητικό

26,98%

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

/

Σύνολο Υποχρεώσεων
/
Σύνολο Παθητικού
Ίδια
Κεφάλαια
Σύνολο
Παθητικού

72,56%%

52,53%

49,54%

51,22%

65,56%

66,87%

66,12%

Ο δείκτης δείχνει την δανειακή
εξάρτηση της Εταιρείας

/

Καθαρά
Αποτελέσματα
Προ Φόρων / Κύκλο
Εργασιών
Καθαρά
Αποτελέσματα
Προ Φόρων / Ίδια
Κεφάλαια

Μικτά Αποτελέσματα /
Κύκλο Εργασιών
Κυκλοφορούν
ενεργητικό
/
βραχυπρ.υποχρεώσεις

Ο δείκτης δείχνει την δανειακή
εξάρτηση της Εταιρείας

34,44%

33,13%

33,87%
Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την
συνολική απόδοση της εταιρείας σε
σύγκριση
με τα συνολικά έσοδα.

0,94%

2,23%

2,30%

5,78%

4,09%

11,23%

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

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

21,96%

24,63%

24,63%

114,44%

175,35%

180,89%

Ο
δείκτης
αυτός
δίχνει
την
δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει
τις βραχ.υποχρεώσεις της με στοιχεία
του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
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Έσοδα
Τα έσοδα του ομίλου 2010 ανήλθαν σε 72.066.404 € έναντι 73.128.597 € το 2009 παρουσιάζοντας
μείωση 1,45%
Στα πλαίσια του δυσχερούς οικονομικού κλίματος του 2010 οι πωλήσεις του ομίλου κινήθηκαν
πτωτικά σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ειδικότερα η εταιρεία ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ
παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 28,24% λόγω της συρρίκνωσης των επενδύσεων
του δημόσιου τομέα καθώς και η εταιρεία ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ η οποία
παρουσίασε μείωση κατά 28,80% λόγω μεταβολής της εμπορικής σχέσης με τον όμιλο VIVARTIA
απο διανομέας σε εμπορική συνεργασία υπο καθεστώς προμηθείας .
Έξοδα
Τα έξοδα του ομίλου το 2010 ανήλθαν σε 14.854.739 € έναντι 14.386.521
παρουσιάζοντας αύξηση 3,25 % και αναλύεται ως εξής:

€ το 2009

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.267.560 €
Έξοδα λειτουργίας και διάθεσης 7.100.994 €
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 606.584 €
Λοιπά έξοδα 2.879.601 €

Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα του έτους ανήλθαν σε 34.744 € και τα χρηματοοικονομικά έξοδα
ανήλθαν σε 2.338.441 € .

Κέρδη
Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανέρχονται σε 679.433 € έναντι 1.680.817 € το 2009,
παρουσιάζοντας μείωση 59,58%, η οποία αποδίδεται στο δυσμενές οικονομικό κλίμα της Ελληνικής
αγοράς.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

1. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως
2010
Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010)
με ημερολογιακή σειρά, σ’ επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:
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Στις 22/4/2010 ο Ομιλος Ντιονικ υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με Αμερικανικό Επενδυτικό
Οργανισμό
.
Σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας του στην Ελληνική Αγορά στον τομέα των εξειδικευμένων
∆ιαδικτυακών Λύσεων (Internet Applications) ο Ομιλος Ντιονικ μέσω της θυγατρικής του Atcom A.E.
επεκτείνει τη δραστηριότητά του διεθνώς. Στην κατεύθυνση αυτή υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας
με Αμερικανικό Επενδυτικό Οργανισμό, με έδρα τη Νέα Υόρκη, για την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών με σκοπό την προώθηση στην Παγκόσμια Αγορά της πλέον επιτυχημένης εφαρμογής
που έχει αναπτύξει για τη δημιουργία Ειδησεογραφικών ∆ιαδικτυακών Πυλών (News Portals), με
δυνατότητα διαχείρισης του ειδησεογραφικού περιεχομένου και από κινητές συσκευές (i-phone,
Vodafone Widgets, Nokia OVI, κλπ).
Η υπογραφή της συμφωνίας ενισχύει το στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου για την δραστηριοποίησή
του στην παγκόσμια αγορά, το οποίο ξεκίνησε την περασμένη χρονιά, με την ίδρυση της θυγατρικής
εταιρείας της ATCOM AE, Atcom Internet & Multimedia Ltd, με έδρα το Λονδίνο και σκοπό την
προώθηση των προϊόντων της διεθνώς.
Στις 15/7/2010 Ο όμιλος Dionic προχώρησε σε συνεργασία με την Aegean Power, την μεγαλύτερη
αμιγώς Ελληνική ιδιωτική επιχείρηση προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος.
Η συνεργασία αφορά συμφωνία Master Dealer, που δίνει την δυνατότητα στην Dionic να
εμπορεύεται το ηλεκτρικό ρεύμα μέσω επιλεγμένων συνεργατών του δικτύου της σε όλη την
Ελλάδα,
με
εξαίρεση
τις
περιοχές
που
δεν
είναι
διασυνδεδεμένες.
Έτσι η Dionic και οι συνεργάτες της μέσω των προγραμμάτων της Aegean Power, μπορούν να
προσφέρουν στους πελάτες τους από τα πιο ανταγωνιστικά και ξεκάθαρα τιμολόγια της αγοράς,
ενώ παράλληλα συμβάλουν στην μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.
Η Aegean Power, αναπτύσσεται ταχύτατα στην Ελληνική αγορά, βασιζόμενη στην φιλική και
πελατοκεντρική της φιλοσοφία, όπου μέσα από γρήγορες διαδικασίες, αναλαμβάνει τα διαδικαστικά
για την αλλαγή του παρόχου, μόνο με την υπογραφή της αίτησης παροχής, χωρίς παρέμβαση στις
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και χωρίς διακοπή στην παροχή ή κόστη ενεργοποίησης.
Στις 23.7.2010 συνήλθε η Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.B.E." η οποία αποφάσισε την επέκταση του σκοπού της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση
του άρθρου 3 του καταστατικού αυτής ώστε στον εταιρικό σκοπό να συμπεριληφθούν οι εξής
δραστηριότητες:
α) η διανομή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και
β) η εμπορία και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την εγκατάσταση και παραγωγή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειες (φωτοβολταικά - Αιολικά).
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Στις 2.9.2010 συνήλθε η Β Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.B.E." και αποφάσισε την Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου μη
διαπραγματεύσιμου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και παροχή
εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων εκδόσεώς του.
Ειδικότερα αποφάσισε ) την έκδοση Ομολογιακού ∆ανείου το οποίο θα είναι μετατρέψιμο ( το
"ΜΟ∆") σε μετοχές της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των
υφιστάμενων μετόχων, μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα ως
προβλέπεται εκ του νόμου (άρθρ. 3α του κ.ν.2190/1920):
-Το ύψος του ΜΟ∆ να ανέλθει έως του ποσού των Ευρώ τριών εκατομμυρίων (3.000.000).
-Η διάρκεια του ΜΟ∆ θα είναι τρία(3) έτη.
-Η ονομαστική αξία των ομολογιών θα είναι έως Ευρώ δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μία.
-Προσδιορίστηκε το εύρος του λόγου μετατροπής μεταξύ δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) και είκοσι
πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, για
κάθε μία ομολογία. Ο τελικός λόγος και η τελική τιμή μετατροπής θα καθοριστούν από το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τον χρόνο έκδοσης του Ομολογιακού ∆ανείου.
-Ασκηση δικαιώματος μετατροπής για πρώτη φορά 3 μήνες μετά την 1η ετήσια επέτειο της
ημερομηνίας εκδόσεως και εφεξής ανά τρίμηνο.
Στις 20/9/2010 Ο όμιλος Dionic προχώρησε στην σύσταση νέας κάθετης επιχειρηματικής μονάδας
με την επωνυμία Dionic Solar και την είσοδο του στις υπηρεσίες προώθησης-εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ο Ομιλος δραστηριοποιείται στον χώρο της ενέργειας απο το 2007 με την προώθηση σημαντικών
επενδύσεων στο χώρο των Αιολικών και Φ/Β πάρκων. Η ωρίμανση της αγοράς αλλά και η ύπαρξη
ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την εγκατάσταση Φ/Β απαιτεί την δημιουργία νέων
εξειδικευμένων σχημάτων. Σ' αυτήν την κατεύθυνση κινείται η δημιουργία της νέας κάθετης
επιχειρηματικής μονάδας της DIONIC η οποία έρχεται να καλύψει την ανάγκη της αγοράς για
παρουσία σοβαρών και αξιόπιστων προμηθευτών που μπορούν να προσφέρουν τον λεπτομερή και
προσεγμένο σχεδιασμό φωτοβολταϊκών έργων, την προμήθεια ποιοτικών και κατάλληλων
προϊόντων, καθώς και την επαγγελματική υλοποίηση απο την αρχή ως το τέλος (με το κλειδί στο
χέρι) που εγγυώνται την εύκολη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία τους με
εξασφαλισμένη την μέγιστη απόδοση.

Στις 8/10/2010 Η "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε." προχώρησε στην έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού
δανείου της εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων που
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αποφασίστηκε από την Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02/9/2010,
καλύφθηκε από 15 νέους επενδυτές, συγκεντρώνοντας συνολικά δανειακά κεφάλαια ύψους ευρώ
1.500.000 ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 150 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ
10.000 έκαστη.
Κατόπιν των ανωτέρω, η «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε , ότι 8/10/2010 , εκδόθηκε μετατρέψιμο
ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 1.500.000 που αντιστοιχεί σε 150 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 3/10/2010 απόφαση του
∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Σκοπός της έκδοσης είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας (κεφάλαιο κίνησης).

Στις 18/10/2010 η θυγατρική εταιρεία της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε έχοντας λάβει άδεια
εγκατάστασης φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 1,99 mw στο έλος Λακωνίας (θέση Ανοιγμα)
υπέγραψε σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον ∆ΕΣΜΗΕ (∆ιαχειριστής Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας).
Στις 21/10/2010 η θυγατρική εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ στην
οποία η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ συμμετέχει με ποσοστό 58,60% έλαβε άδεια παραγωγής απο την
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για το αιολικό πάρκο ισχύος 42 MW στις θέσεις Λόφος Προφήτης
Ηλίας,
Πολίτης,
Μεγαλοκορφή
του
∆ήμου
Σολυγείας
του
Νομού
Κορινθίας.
Στις 30/11/2010 H ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ σε υλοποίηση της στρατηγικής επιλογής για την μεγαλύτερη
δραστηριοποίησης της στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού
25% της εταιρείας ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ έναντι ποσού 100.000,00 ευρώ . Η συμμετοχή της ΝΤΙΟΝΙΚ κατά την
ανωτέρω ημερομηνία ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω
εταιρείας.
.
Στις 30/12/2010 H ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ σε υλοποίηση της στρατηγικής επιλογής για την μεγαλύτερη
δραστηριοποίησης της στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού
25% της εταιρείας ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ έναντι ποσού 205.000,00 ευρώ . Η συμμετοχή της ΝΤΙΟΝΙΚ κατά την
ανωτέρω ημερομηνία ανέρχεται σε ποσοστό 75% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω
εταιρείας.
.
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2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
Στις 29.6.2010 συνήλθε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία
συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί ορισμένων θεμάτων της Ημερησίας ∆ιατάξεως της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι κάτωθι:
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιρικές και
ενοποιημένες, επί της 15ης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2009 - 31/12/2009 καθώς και τις
εκθέσεις πεπραγμένων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που
έληξε.
3. Η Γενική Συνέλευση ενέγκρινε παμψηφεί την διανομή μερίσματος 0,0018 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι
συνολικού ποσού μετά τις στρογγυλοποιήσεις 53.315 ευρώ το οποίο θα προσαυξηθεί με το μέρισμα
που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν
οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,0020 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του
Ν.3697/2008 ο φόρος 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά
μετοχή θα ανέλθει σε 0,0018 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 47.983,32 οι δικαιούχοι του μερίσματος
της εν λόγω χρήσης σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα "record date" είναι οι κάτοχοι μετοχών της
εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 13 Αυγούστου 2010, ορίζει
δε ημερομηνία αποκοπής την 11 Αυγούστου 2010 από την ημερομηνία δε αυτή οι μετοχές της
εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2008 και ως
ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους την 19η Αυγούστου
2010.
4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του ∆.Σ για
την χρήση 2009 συνολικού μικτού ποσού 390.894 ευρώ και προενέκρινε παμψηφεί την καταβολή
αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2010, συνολικού ποσού 300.000,00 Ευρώ.
7. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία
μέχρι 29.6.2013 και αποτελείται από τους:
1. Ιωάννη - Νικόλαο Μεσημέρη,
2. Θωμά Ρούμπα
3. Νικόλαο Τζανάκη
4. Χρήστο Μπιζούμη
5. Κωνσταντίνο Θεοτοκά
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6. Βασίλειο Παππά
7. Αλέξανδρο Λαβράνο
8. Αργύρης Κυλιάδης , οι 7ος & 8ος των οποίων εξελέγησαν απο την Γενική Συνέλευση ως
Ανεξάρτητα μή εκτελεστικά μέλη.

3. Μερισματική Πολιτική
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2010 λόγω ζημιών .

ΕΝΟΤΗΤΑ
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Προμηθευτές - Αποθέματα

Γ

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.
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-μειώσεις των τιμών σε κάποια προϊόντα, αφού κανένας προμηθευτής δεν
αντιπροσωπεύει πάνω από το 5% του συνόλου του κόστους αγοράς των προϊόντων.
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Σημειώνουμε ότι όσον αφορά τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου που συμπεριλαμβάνονται στην
ενοποίηση, δεν διατηρούν σημαντικά αποθέματα και συνεπώς δεν υφίσταται ο υπό εξέταση
κίνδυνος.
Την 31.12.10 το σύνολο αποθεμάτων ήταν 7.047.011 € και 6.025.662 € για τον Όμιλο και την
Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης είναι 380.000 € για τον Όμιλο και την Εταιρεία. Η
επιβάρυνση για την πρόβλεψη απαξίωσης στην τρέχουσα χρήση ανήλθε σε 30.000. € για τον Όμιλο
και την Εταιρεία.
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αποθεμάτων την 31.12.2010 είναι μειωμένα κατά 27,64% και
28,68% για τον όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα .

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.
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
ΑEΒΕ, έχει συνάψει σύμβαση καθολικής ασφάλισης πιστώσεων που καλύπτει τυχόν απώλειες,
λόγω αφερεγγυότητας των πελατών τους. Η εταιρεία έχει διαχωρίσει το πελατολόγιο τους σε
«κατονομαζόμενους» και «μη κατονομαζόμενους» πελάτες. Στην πρώτη κατηγορία πελατών
συμμετέχει στον πιστωτικό κίνδυνο με ποσοστό 30% και στην δεύτερη κατηγορία με ποσοστό 20%.
Πάγια τακτική της εταιρείας αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό ή δυνατόν πελατών της να
συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία των κατονομαζόμενων. Τα συνολικά όρια κάλυψης ανά πελάτη
καθορίζονται από την ασφαλιστική εταιρία. ∆εν περιλαμβάνονται στις καλύψεις της ασφαλιστικής οι
θυγατρικές εταιρίες, και το ∆ημόσιο. Συνεπώς σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, ο
κίνδυνος, από τις τυχόν επισφάλειες των πελατών της, περιορίζεται στο 20% των καλύψεων της
ασφαλιστικής εταιρίας . Για τις λοιπές εταιρείες του ομίλου δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος.

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
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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 όμιλος διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης και πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύματα ώστε να
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ρευστότητας. Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
την 31η ∆εκεμβρίου 2010 και την 31η ∆εκεμβρίου 2009 αναλύεται ως εξής:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.10

ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

Προμηθευτές & λοιπές βραχ.υποχρεώσεις

14.306.704

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ

ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΩΝ

-

-

14.306.704

Βραχ.δανειακές υποχρεώσεις

31.926.502

-

-

31.926.502

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες (μη τραπεζικές)

256.158

-

-

256.158

1.500.000

-

1.500.000

1.825.615

-

1.825.615

Λοιπές Μακροπρόθεσμες (μη τραπεζικές)

-

Mακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Συνολο

46.489.364

3.325.615

0

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.09

ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ

Προμηθευτές & λοιπές βραχ.υποχρεώσεις

15.196.636

-

ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΩΝ
15.196.636

Βραχ.δανειακές υποχρεώσεις

16.922.883

-

Mακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

-

20.318.202

Συνολο

32.119.519

20.318.202

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.10

ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ

Προμηθευτές & λοιπές βραχ.υποχρεώσεις

9.314.392

Βραχ.δανειακές υποχρεώσεις

27.707.505

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες (μη τραπεζικές)

256.158

-

16.922.883

-

20.318.202
52.437.721

ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΩΝ

-

-

Λοιπές Μακροπρόθεσμες (μη τραπεζικές)

49.814.979

-

9.314.392

-

27.707.505

-

256.158

1.500.000

Mακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

-

1.500.000

1.825.615

-

1.825.615

Συνολο

37.278.055

3.325.615

0

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.09

ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ

ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΩΝ

Προμηθευτές & λοιπές βραχ.υποχρεώσεις

11.135.010

-

-

11.135.010

Βραχ.δανειακές υποχρεώσεις

14.411.982

-

-

14.411.982

-

20.318.202

Mακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Συνολο

25.546.992

20.318.202
20.318.202

40.603.670

45.865.194

∆ανεισμός –Επιτόκια δανεισμού
Στο πλαίσιο της σημαντικής αύξησης των επιτοκίων δανεισμού λόγω του δυσμενούς οικονομικού
κλίματος στην Ελλάδα, πολιτική της Εταιρίας είναι η κάλυψη
μέρους αυτών από
χρηματοοικονομικά προιόντα ενώ διατηρεί γραμμές χρηματοδότησης από τις συνεργαζόμενες
τράπεζες που να ικανοποιούν απρόσκοπτα τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Ομίλου.
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31/12/2010 αναφέρονται στη
σημείωση 8.18 των οικονομικών καταστάσεων
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Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρίας και του Ομίλου την 31.12.2010 ήταν 3.325.615€.
Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρίας και του Ομίλου, που αφορά το βραχυπρόθεσμο μέρος
των ομολογιακών και εντόκων δανείων και των λοιπών βραχυπρόθεσμων δανειακών
υποχρεώσεων την 31.12.2010 ήταν 18.536.912€ και έχει συναφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο. Από
το παραπάνω ποσό τα 11.603.267 € αφορούν ομολογιακό μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο
δάνειο της μητρικής εταιρίας από την ALPHA BANK, το οποίο έχει συναφθεί με Euribor εξάμηνου .
Σημειώνεται ότι για το εν λόγω ομολογιακό δάνειο, η εταιρεία στις 31/12/2010, δεν ικανοποιεί
χρηματοοικονομικό δείκτη και επισημαίνεται η αβεβαιότητα αναφορικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που θα προκύψουν για τον Όμιλο από τον επανακαθορισμό των σχετικών όρων δανεισμού.
Το υπόλοιπο ποσό αφορά κοινά ομολογιακά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Ο λοιπός βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρίας την 31/12/2010 ήταν
13.645.748 € και 9.426.751 αντίστοιχα και έχει συναφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου καθώς και των ίδιων
κεφαλαίων σε μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1% .
Α)Αύξηση επιτοκίων 1%
Τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρίας σε αυτή την
περίπτωση ,θα επιβαρύνονταν κατά 355.082€ και 312.892 € την 31/12/2010 και κατά 252.410,00€
και 227.301,00€ την 31/12/2009 αντίστοιχα (χωρίς να ληφθεί υπόψιν η φορολογική επίδραση του
εν λόγω γεγονότος).

Β)Μείωση επιτοκίων 1%
Τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρίας σε αυτή την
περίπτωση ,θα αυξάνονταν κατά 355.082€ και 312.892 € την 31/12/2010 και κατά 252.410,00€ και
227.301,00€ την 31/12/2009 αντίστοιχα (χωρίς να ληφθεί υπόψιν η φορολογική επίδραση του εν
λόγω γεγονότος).
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.
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Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών
μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές
ισοτιμίες. Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ,
δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα και ως εκ τούτου η έκθεση
σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή.

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆
Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη Ομίλου για την χρήση 2011
Η ∆ιοίκηση του ομίλου εκτιμά οτι το 2011 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά καθώς η οικονομικη
κρίση που εξελίσσεται ραγδαία έχει επηρεάσει έντονα την Ελληνική αγορά, και έχει δημιουργήσει
συνθήκες ύφεσης που δεν φαίνεται να αποκλιμακωθεί με τα σημερινά δεδομένα . Η ∆ιοίκηση του
ομίλου
δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει την πορεία της αγοράς, δεδομμένων των
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Η ∆ιοίκηση θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της αφενός στα
μερίδια αγοράς που πιθανόν να προκύψουν από την αναδιοργάνωση της αγοράς και αφετέρου από
την συγκράτηση των εξόδων.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της
Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων , (συνδεόμενα μέρη) όπως αυτά
ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24:
Οι εταιρείες που πραγματοποίησαν σημαντικές συναλλαγές με την μητρική
1/1/2010 -31/12/2010 είναι οι ακόλουθες :
ATCOM AE
- Θυγατρική
ποσοστό 71,91%

κατά την χρήση

με έδρα τις Αχαρνές Αττικής στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με

ΜARM LIGHTING LTD- Θυγατρική με έδρα
συμμετέχει με ποσοστό 80%

την Λευκωσία Κύπρου στην οποία ο Όμιλος

MEDIA VIS ΑΕ - Θυγατρική με έδρα τις Αχαρνές Αττικής στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με
ποσοστό 97%
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ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2010

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Ε
Ι
Σ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

31/12/2010

ΝΤΙΟΝΙΚ

ΝΤΙΟΝΙΚ

ATCOM

DIONIC TRADING LTD

MEDIA VIS A.E

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΒULGARIA LLC

ΣΥΝΟΛΑ

1.223.250

1.512.106

523.991

377.726

3.637.073

ATCOM
MARM LIGHTING
LTD

11.133

11.133

381.483

381.483

ΣΥΝΟΛΑ

392.616

1.223.250

1.512.106

523.991

377.726

4.029.689

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2010
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Σ
Ε
Ι
Σ

31/12/2010

ΝΤΙΟΝΙΚ

ΝΤΙΟΝΙΚ

ATCOM
191.340

DIONIC TRADING LTD

MEDIA VIS A.E

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΒULGARIA LLC

ΣΥΝΟΛΑ

656.909

848.248

ATCOM
MARM LIGHTING
LTD

43.789

43.789

367.632

367.632

MEDIA VIS A.E
ΣΥΝΟΛΑ

517.504

106.082

106.082
191.340

656.909

1.365.752

Αναλυτικότερα και με σκοπό ειδικότερου προσδιορισμού των ως άνω συναλλαγών διευκρινίζουμε
τα κάτωθι:
1.Από τις πωλήσεις της μητρικής προς την ATCOM AE ποσό ύψους 40.500€ αφορά ενοίκια και
το υπόλοιπο ποσό ύψους150.840 € αφορά πωλήσεις εμπορευμάτων.
2.Από τις πωλήσεις της μητρικής προς την MEDIA VIS AE ποσό ύψους 2.800 € αφορά παροχή
υπηρεσιών, ποσό ύψους 2.400 € αφορά ενοίκια και το υπόλοιπο ποσό ύψους 651.709€ αφορά
πωλήσεις εμπορευμάτων.
3.Οι πωλήσεις της θυγατρικης MEDIA VIS AE, αφορά αποκλειστικά πωλήσεις εμπορευμάτων και
οι πωλήσεις της ATCOM AE αφορούν αποκλειστικά παροχή υπηρεσίας .
Τα ανωτέρω υπόλοιπα των διεταιρικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
προκύπτουν αποκλειστικά από τις προαναφερθείσες συναλλαγές.

31/12/2010

Για των σύνολο των ενδοεταιρικών συναλλαγών υπάρχει σχετική ανάλυση στις
οικονομικές καταστάσεις.

Ετήσιες
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ
Ι∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26.06.2008 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 ημερομηνία λήψεως της απόφασης 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.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19.11.2008 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 ημερομηνία λήψεως της απόφασης να προβαίνει σε αγορές
ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, του ποσοστού αυτού, με κατώτατη τιμή αγοράς εκείνη της ονομαστικής αξίας της
μετοχής της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήψεως της απόφασης 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, συμπεριλαμβανομένων, δηλαδή, των μετοχών τις
οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί. Η Εταιρεία είναι ευνόητο ότι θα
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.
Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2.10.2009 αποφάσισε :
(α) την έγκριση των μέχρι σήμερα γενομένων από την εταιρεία αγορών ιδίων μετοχών,
(β) την διακοπή του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, το οποίο εφαρμόζεται από
το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από 19 Νοεμβρίου 2008 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ώστε σύμφωνα με τον κανονισμό 2273/2003 να είναι
δυνατή η πώληση έξω- χρηματιστηριακά ως πακέτου του συνόλου ή μέρους των ιδίων μετοχών της
εταιρείας,
(γ) την παροχή εξουσιοδοτήσεως στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθαρισμό των
ακριβών όρων της πώλησης των ιδίων μετοχών και ειδικότερα ενδεικτικά του αριθμού των ιδίων
μετοχών, της περιόδου και της μέσης τιμής πώλησης ανά μετοχή.
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Σε εκτέλεση των αποφάσεων των ανωτέρω Γενικών Συνελεύσεων ο συνολικός αριθμός
ιδίων μετοχών που είχαν στην κατοχή τους η Εταιρεία και ο Όμιλος στις 31.12.2010
ανέρχεται σε 2.382.587 συνολικής αξίας € 1.322.913 και 2.391.337 συνολικής αξίας €
1.326.589 αντίστοιχα, ποσά που μείωσαν αντίστοιχα τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και
του Ομίλου. Οι ανωτέρω ίδιες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,234% επί του
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η Χρηματιστηριακή τους αξία την 31/12/2010 ανερχόταν σε ευρώ 0,40 εκάστη μετοχή.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.Ο

Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 31.12.2010 απασχολούσαν 508 άτομα , και 257 άτομα
αντίστοιχα, έναντι 533 και 296 κατά την 31.12.2009.
2.Μία από τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του ομίλου είναι η διαρκής επιμόρφωση
του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και
δραστηριοτήτων του ομίλου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Η
Σημαντικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως
Στις 9/2/2011 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ίδρυση της SKROUTZ LIMITED, με έδρα τη Μ.
Βρετανία , μέσω της κατά 50% θυγατρικής της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
SKROUTZ Α.Ε.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και στη διείσδυση σε άλλες αγορές εκτός
Ελλάδος η θυγατρική SKROUTZ Α.Ε. προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας
SKROUTZ LIMITED.

∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού τα οποία να έχουν σημαντική
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
Επεξηγηματική έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της περιέχει
πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις με το αρ.4 παρ.8 ν.3556/2007.
H παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της περιέχει πληροφορίες σύμφωνα με το αρ.4 παρ.8 ν.3556/2007.

1. Διάθρωση μετοχικού κεφαλαίου
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Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας

ανέρχεται σε ευρώ 8.708.995,80 και διαιρείται σε

29.029.986 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς
διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χ.Α, στην κατηγορία Mεσαίας και Μικρής Κεφαλοποίησης.
Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.
Τα δικαιώματα των μετόχων της εταιρείας που πηγάζουν από την μετοχή της είναι ανάλογα
με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβλημένη αξία της μετοχής.

Κάθε

μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της και ειδικότερα:
Α) Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της
εταιρείας.
Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού
διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση
πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος
κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος.

Το μέρισμα κάθε μετοχής

καταβάλλεται στον μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής
ανακοινώνεται μέσω του τύπου.

Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το

αντίστοιχο ποσό περιέχεται στο δημόσιο μετά την παρέλευση πέντε ετών από το τέλος του έτους,
κατά το οποίο ενέκρινε την διανομή του η Γενική Συνέλευση.
Β) Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα της απόσβεσης
κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην μετοχή εφόσον αυτό αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση.
Γ) Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με
μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών.
Δ) Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των
ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Ε) Το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής
επιμέρους δικαιώματα: νομιμοποίησης , παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής
προτάσεως σε θέματα της ημερησίας διάταξης, καταχώρηση των απόψεων στα πρακτικά και
ψήφου.
ΣΤ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά
την διάρκεια της εκκαθάρισης.

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας.
Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται εκ
του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβαση τους δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες
μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
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3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ.
51/1992.
Σήμερα οι κατωτέρω μέτοχοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των
δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας:
Θωμάς Ρούμπας

2.845.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου - ποσοστό 9,79% (άμεση

συμμετοχή).
Βασίλειος Χάλαρης 1.701.800 μετοχές και δικαιώματα ψήφου – ποσοστό
5,86% (άμεση συμμετοχή
Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του
μετοχικού κεφαλαίου.

4. Mετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν υφίστανται γνωστοί περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου σε κατόχους μετοχών της
Εταιρείας.

6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας
Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της, οι
οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση των μετοχών της ή περιορισμούς στην άσκηση
των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που
διαφοροποιούνται από προβλεπόμενα στο Κ.Ν.2190/1920.
Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής, δεν υφίστανται
κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει
σήμερα.

8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά
ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του καταστατικού της εταιρείας με απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν 2190/1920
όπως ισχύει μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που θα
λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το
μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που
είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω
εξουσία.
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Η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26.06.2008 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 ημερομηνία λήψεως της απόφασης 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.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19.11.2008 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 ημερομηνία λήψεως της απόφασης να προβαίνει σε αγορές
ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, του ποσοστού αυτού, με κατώτατη τιμή αγοράς εκείνη της

ονομαστικής αξίας της

μετοχής της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήψεως της απόφασης 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, συμπεριλαμβανομένων, δηλαδή, των μετοχών τις
οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί. Η Εταιρεία είναι ευνόητο ότι θα
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.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2.10.2009 αποφάσισε :
(α) την έγκριση των μέχρι σήμερα γενομένων από την εταιρεία αγορών ιδίων μετοχών,
(β) την διακοπή του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, το οποίο
εφαρμόζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από 19 Νοεμβρίου 2008 αποφάσεως της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ώστε σύμφωνα με τον κανονισμό
2273/2003 να είναι δυνατή η πώληση έξω- χρηματιστηριακά ως πακέτου του συνόλου ή μέρους
των ιδίων μετοχών της εταιρείας,
(γ) την παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθαρισμό
των ακριβών όρων της πώλησης των ιδίων μετοχών και ειδικότερα ενδεικτικά του αριθμού των
ιδίων μετοχών, της περιόδου και της μέσης τιμής πώλησης ανά μετοχή.

9.Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης
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Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία να τίθεται σε
ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας
πρότασης.

10.Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ ή το προσωπικό της Εταιρείας.
Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής ή του προσωπικού, η οποία να προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης
ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας
οιασδήποτε δημόσιας πρότασης.
6.2 Σχετικά με τα στοιχεία γ, δ, στ, η και θ της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας
2004/25/ΕΚ η Εταιρεία δηλώνει τα ακόλουθα:
• ως προς το σημείο γ': οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας είναι οι
ακόλουθες:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Ε∆ΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

DIONIC
PARTICIPATION LTD

KΥΠΡΟΣ

100%

ΟΛΙΚΗ

DIONIC TRADING LTD

ΚΥΠΡΟΣ

100%

ΟΛΙΚΗ

DIONIC BULGARIA
LLC

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

95%

ΟΛΙΚΗ

SHENZHEN TOP
LEAD LIMITED

ΚΙΝΑ

70%

ΟΛΙΚΗ

MEDIA VIS Α.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

97%

ΟΛΙΚΗ

ATCOM AE.

ΕΛΛΑ∆Α

71,91%

ΟΛΙΚΗ

ATCOM INTERNET &
MULTIMEDIA LIMITED

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

71,91%

ΟΛΙΚΗ

ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Κ.Κ.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

60%

ΟΛΙΚΗ

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

58,60%

ΟΛΙΚΗ

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

50%

ΟΛΙΚΗ

MARM LIGHTING LTD

ΚΥΠΡΟΣ

80%

ΟΛΙΚΗ

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΥΛΩΝΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΕ

ΕΛΛΑ∆Α

99,9%

ΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΛΛΑ∆Α

33%

ΟΛΙΚΗ

31

∆ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε
ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

75%

ΟΛΙΚΗ

IRA MEDIA AE

ΕΛΛΑ∆Α

30,00%

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ANDROS VILLAGE
M.ΦΙΛΗΣ Ε.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

29,40%

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΑ∆Α

21,85%

ΟΛΙΚΗ

ΛΙΝΤΕΡΣΙΠ ΑΤΕΠΥ

ΕΛΛΑ∆Α

18,00%

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REAL
CONSULTING

ΕΛΛΑ∆Α

32,36%

ANAΛΟΓΙΚΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆Ι-ΠΡΩ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

21,83%

ΟΛΙΚΗ

Περαιτέρω οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και δικαιώματα
ψήφου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι
οι ακόλουθες:
• Θωμάς Ρούμπας 2.845.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου - ποσοστό 9,79% (άμεση συμμετοχή).
• Βασίλειος Χάλαρης

1.701.800 μετοχές και δικαιώματα ψήφου - ποσοστό 5,86% (άμεση

συμμετοχή).
• ως προς το σημείο δ': δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους τίτλοι , οι οποίοι παρέχουν ειδικά
δικαιώματα ελέγχου.
• ως προς το σημείο στ': δεν υφίστανται γνωστοί περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου (όπως
περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων,
προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της
εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την
κατοχή των τίτλων) Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση
εκτενής αναφορά γίνεται στην Ενότητα 3 της παρούσας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης .
• ως προς το σημείο η': αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της
Εταιρείας, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν.
2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 2.1 της
παρούσας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης
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ως προς το σημείο θ': δεν υφίσταται ειδικές εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
αναφορικά με έκδοση ή την επαναγορά μετοχών.
ΕΝΟΤΗΤΑ Θ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν.
2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του ΔΣ της Εταιρείας)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
* ΕΙΣΑΓΩΓΗ
* 1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
1.1 Γνωστοποίηση

οικειοθελούς

συμμόρφωσης

της

Εταιρείας

με

τον

Κώδικα

Εταιρικής

Διακυβέρνησης
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις
του Κώδικα που δεν εφαρμόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής
*2. Διοικητικό Συμβούλιο
2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
2.2 Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2.3 Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
2.4 Επιτροπή Ελέγχου
*3. Γενική Συνέλευση των μετόχων
3.1 Επικοινωνία με τους μετόχους
3.2 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής
3.3 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους
*4. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων
4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
4.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων)
*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας
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*6. Πρόσθετα πληροφορικά στοιχεία

*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται

και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη
Διοίκηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη,
συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας,
προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση
της απόδοσης της Διοίκησης κατά την διαδικασία εφαρμογής των ανωτέρω. Η αποτελεσματική
εταιρική διακυβέρνηση διαδραματίζει ουσιαστικό και πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ενώ η αυξημένη διαφάνεια που προάγει έχει ως αποτέλεσμα
τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των ιδιωτικών
επιχειρήσεων αλλά και των δημοσίων οργανισμών και θεσμών.
*

1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής

Διακυβέρνησης
Στη χώρα μας και κατά την ημερομηνία καταρτίσεως της παρούσας δήλωσης δεν υφίσταται
πλείονες του ενός ευρέως αποδεκτοί Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) που να θεσπίζουν
πρότυπα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης για τις ελληνικές εταιρείες, έλλειψη η οποία
διαφοροποιεί την Ελλάδα από τις άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιστά πιο
δύσκολη την συμμόρφωση των ελληνικών εταιρειών με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση.
Ειδικότερα στην Ελλάδα το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως
μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων όπως ο ν. 3016/2002 που επιβάλλει την συμμετοχή
μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια ελληνικών
εταιρειών των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, την
θέσπιση και την λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας. Επιπλέον και άλλα πιο πρόσφατα νομοθετήματα ενσωμάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις
ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης,
όπως ο ν. 3693/2008 που επιβάλλει την σύσταση επιτροπών ελέγχου καθώς και σημαντικές
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υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μίας
εταιρείας και ο ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές
υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους κατά το στάδιο προετοιμασίας μίας γενικής
συνέλευσης. Τέλος ο πλέον πρόσφατος νόμος 3873/2010 ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη
την υπ' αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό ως
υπενθύμιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα
τον θεμέλιο λίθο του.
Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των κατά τα
ανωτέρω αναφερομένων νομοθετικών κειμένων (ιδίως κ.ν. 2190/1920, 3016/2002 και 3693/2008),
οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόμενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και
συνιστούν (οι εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα.
Ενόψει των ανωτέρω και επί σκοπώ πλήρους συμμόρφωσης της Εταιρείας μας με τις
επιταγές του ν. 3873/2010, η Εταιρεία μας δηλώνει ότι κατά το παρόν χρονικό στάδιο υιοθετεί ως
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) τον γενικά (και μοναδικό μέχρι τώρα) ευρέως αποδεκτό
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που διαμορφώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) (διαθέσιμο στο
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf) στον οποίο Κώδικα δηλώνει
ότι υπάγεται. Η παραπομπή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dionicgroup.com) αναφέρεται
στον Κώδικα του ΣΕΒ.
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές
διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρμόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής
Η Εταιρεία βεβαιώνει με την παρούσα δήλωση ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002 και ν. 3693/2008) οι οποίες
διαμορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής
Διακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρεία, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται σε
οργανωμένη αγορά. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωματώνονται στον ως άνω Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΒ) στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται , πλην όμως ο εν λόγω Κώδικας
περιέχει και μια σειρά από επιπλέον (των ελαχίστων απαιτήσεων του νόμου) ειδικές πρακτικές και
αρχές. Σε σχέση με τις εν λόγω πρόσθετες ειδικές πρακτικές και αρχές υφίστανται κατά την
παρούσα χρονική στιγμή ορισμένες αποκλίσεις (συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως της μη
εφαρμογής), για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντομη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των
λόγων που δικαιολογούν αυτές.

*

2. Διοικητικό Συμβούλιο
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2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ.
Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία που εκλέγεται από την
Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι
αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της
περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά των σκοπών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να
αποφασίζει μόνο για τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό είναι
αποκλειστικά αρμόδια η Γενική συνέλευση ή αντίκεινται στο σκοπό της εταιρείας. Δεν υφίσταται
συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ, καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, οι οποίες αναφέρουν
αναλυτικά τον τρόπο σύνθεσης και λειτουργίας του, αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του Δ.Σ.
Το ΔΣ συνεδριάζει όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόμος, σύμφωνα με όσα ορίζει το
καταστατικό της εταιρείας. Συνήθως συμμετέχουν όλα τα μέλη του στις συνεδριάσεις του. Δεν υπάρχει προκαθορισμένο
πρόγραμμα δράσεως, ούτε υιοθετείται ημερολόγιο συνεδριάσεων, καθώς είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του
ΔΣ, ενόψει του γεγονότος ότι όλα τα μέλη αυτού είναι κάτοικοι νομού Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται
ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των
παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του
Διοικητικού

Συμβουλίου

λαμβάνονται

με

απόλυτη

πλειοψηφία

των

παρόντων

και

αντιπροσωπευομένων συμβούλων εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο καταστατικό. Σε
περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και τα του Διευθύνοντος Συμβούλου,
ούτε κρίνεται σκόπιμη ενόψει της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Εταιρείας η δημιουργία της διάκρισης αυτής. Το
ΔΣ δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, αλλά εκτελεστικό Αντιπρόεδρο.
Το ΔΣ έχει υιοθετήσει ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων
συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και στην Εταιρεία.
Δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του ΔΣ
(συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) πριν
από το διορισμό τους στο Δ.Σ..
Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ΔΣ, καθώς λόγω της δομής και λειτουργίας της
εταιρείας, η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγμή .
Δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ΔΣ κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, εξειδικευμένο και
έμπειρο εταιρικό γραμματέα, καθώς υφίσταται η τεχνολογική υποδομή για την πιστή καταγραφή και αποτύπωση των
συνεδριάσεων του ΔΣ
Δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ και των
μη εκτελεστικών μελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητά την επίδοση και τις
αμοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέματα συζητούνται παρουσία όλων των μελών του ΔΣ
Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του ΔΣ αλλά και
την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως
μέλη του ΔΣ πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και οργανωτικές -διοικητικές ικανότητες .
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Δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ΔΣ για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στο βαθμό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι
εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες
Δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΔΣ και των
επιτροπών του. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δομής της εταιρείας
2.2. Πληροφορίες για τα μέλη του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σήμερα είναι οκταμελές και αποτελείται από τα
ακόλουθα μέλη, εκ των οποίων τα 3 είναι εκτελεστικά, 5 είναι μη εκτελεστικά, ενώ τα 2 εξ αυτών
είναι συγχρόνως και ανεξάρτητα.
1. Ιωάννης – Νικόλαος Μεσημέρης του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αρ. 11, κάτοχος της
υπ’ αριθμ. Ι. 673188/1974 ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Λειβαδιάς, Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Χρήστος Μπιζούμης του Μίμη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηλείας αρ. 30Α, κάτοχος της
υπ’ αριθμ. Κ.220205/1977 ταυτότητας του ΚΓ’ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος
3. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10Α, κάτοχος της υπ’
αριθμ. ΑΒ 595985 ταυτότητας του ΑΤ Ν.Ερυθραίας, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
4. Νικόλαος Τζανάκης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ζήνωνος αρ. 17, κάτοχος
της υπ’ αριθμ. Ν.095487/1984 ταυτότητας του ΚΣΤ’ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Μέλος Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος
5. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 37, κάτοχο
της υπ’ αριθμ. Ξ.256469/1989 ταυτότητας του ΙΔ’ Τμήματος Ασφαλείας Πειραιώς, Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Δελβίνου αρ. 4, κάτοχος της υπ’
αριθμ. Χ.205884/21.3.2003 ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης, Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταματίου, λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Λοβάρδου αρ. 64, κάτοχος της υπ’ αριθμ.
Μ.026060/1982 ταυτότητας του Η’ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Γεώργιος Καλαμένιος του Χριστόδουλου-Χρήστου, επιχειρηματίας, κάτοικος Κερατσινίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ
583162 του Α.Τ. Κερατσινιού, Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που
πραγματοποιήθηκε την 29.6.2010, σε συνδυασμό με το από 31.01.2011 Πρακτικό ΔΣ με το οποίο αντικαταστάθηκε
παραιτηθέν μέλος από τον κ. Γ. Καλαμένιο. Η θητεία του είναι τριετής, μέχρι την

29.6.2013 και πάντως μέχρι την

σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας του έτους 2013.
Η εμπειρία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα, που
εκπροσωπούν υψηλό επίπεδο επιχειρηματικών, διεθνών και οικονομικών γνώσεων που είναι βασική για τη ρύθμιση των
επιτευγμάτων, οδηγώντας τελικά στην επιτυχία της Εταιρείας. Η σύνθεση του ΔΣ είναι πολύ καλά ισορροπημένη μεταξύ
του αριθμού των ανεξάρτητων και μη ανεξάρτητων μελών, καθώς και μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών. Η
Εταιρεία έχει αξιολογήσει το μέγεθος του ΔΣ ως επαρκές. Τα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη είναι σε θέση να παρέχουν
στο ΔΣ αμερόληπτες απόψεις και συμβουλές για τη λήψη των αποφάσεων του, να εξασφαλίσουν το συμφέρον της
Εταιρείας, προστατεύοντας μετόχους και εργαζομένους, ενώ τα εκτελεστικά μέλη είναι υπεύθυνα για την εξασφάλιση της
εφαρμογής των στρατηγικών και πολιτικών που εκάστοτε αποφασίζει το ΔΣ.
Τα συνοπτικά Βιογραφικά στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως :
ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Εχει γεννηθεί το 1959 στην Λειβαδιά. Τελειόφοιτος
Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης,Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,Προδιδακτορικές σπουδές

37

Περιφερειακής Ανάπτυξης.Δικηγορεί 18 έτη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα
Αστικού, Εμπορικού Δικαίου και Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΖΟΥΜΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Έχει γεννηθεί το 1963 στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει μαθηματικός
στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Εργάζεται από το 1983 στον χώρο της Πληροφορικής και από το 1990
εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων καθώς και στη διαχείριση βάσεων δεδομένων μεγάλου όγκου. Στην
εταιρεία εργάζεται από το 1996 και σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή.
ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Έχει γεννηθεί το 1963 στην Κέρκυρα. Απόφοιτος της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται με τον χώρο της Πληροφορικής και του Home Entertainment από το
1989.Στην εταιρεία εργάζεται από το 1996 και κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ Σ. Έχει γεννηθεί το 1962 στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Μηχανικός Η/Υ.
Εργάσθηκε επί εννέα χρόνια ως station manager σε αεροπορικές εταιρείες. Στην εταιρεία εργάζεται από το 1997 και
κατέχει τη θέση του Διευθυντή του τμήματος ENTΕRTΑΙMENT της εταιρείας .
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ. Σ. Έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1972.Πτυχιούχος Αγγλικού
Πανεπιστημίου στον κλάδο της Πληροφορικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με τίτλο MANAGEMENT INFORMATIONS
SYSTEMS.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ. Σ. Έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1966. Πτυχιούχος της Φαρμακευτικής Σχολής
Θεσσαλονίκης, κάτοχος διδακτορικού στην Φαρμακολογία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ. Σ Έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1958 . Πτυχιούχος της ανωτέρας σχολής
ΚΑΤΕΕ από το 1983-τμημα Διοίκησης Επιχειρήσεων . Διατηρεί επιχείρηση λογιστικών και φοροτεχνικών συμβούλων από
το 1996.
ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Εχει γεννηθεί στο Κερατσίνι το 1958

. Πτυχιούχος της ΑΣΔΕΝ

Ασπροπύργου . Για 15 χρόνια διατηρούσε εταιρεία Πληροφορικής . Σημερα εργάζεται σαν Σύμβουλος σε εταιρείες ΑΕΠ.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία να προΐσταται στη
διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ΔΣ και να προετοιμάζει προτάσεις προς το ΔΣ όσον αφορά τις
αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση
με τις αμοιβές αυτές είναι σταθερή και διαμορφωμένη.

2.3. Αμοιβές μελών Δ.Σ.
Δεν υφίσταται Επιτροπή Αμοιβών με αντικείμενο τον καθορισμό των αμοιβών των
εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα
καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που
αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δομής και λειτουργίας
της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία μέχρι σήμερα, καθώς τυχόν αμοιβές εγκρίνονται από
την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό.
Στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του ΔΣ δεν προβλέπεται ότι το ΔΣ μπορεί να
απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί λόγω αναθεωρημένων
οικονομικών

καταστάσεων

προηγούμενων

χρήσεων

ή

γενικώς

βάσει

εσφαλμένων

χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού,
καθώς τα τυχόν δικαιώματα bonus ωριμάζουν μόνο μετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων.
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Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται στην ετήσια οικονομική έκθεση στην
σημείωση 8.31.

2.4. Επιτροπή Ελέγχου
Η Εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του ν.
3693/2008 εξέλεξε Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων που έλαβε χώρα την 2/10/2009, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
1) ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕΣΗΜΕΡΗ,
2) ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΠΑ
3) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΒΡΑΝΟ.
Σημειώνεται ότι εκ των ανωτέρω μελών, δύο (2) είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και ένα (1) είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου. Οι
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται:
α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, β) στην
παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του
συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της
μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, γ) στην παρακολούθηση της πορείας του
υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ)
στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της
αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου,
ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το
ελεγκτικό γραφείο.
Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόμενης προς το
επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της Εταιρείας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η
συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των
επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση
των σημαντικότερων κινδύνων.
Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2010 (01/01/2010-31/12/2010)
συνεδρίασε μία φορά.
Διευκρινίζεται ότι οι Ελεγκτές της Εταιρείας, οι οποίοι διενεργούν τον έλεγχο των ετησίων και
των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, δεν παρέχουν άλλου είδους μη ελεγκτικές υπηρεσίες
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προς την Εταιρεία ούτε συνδέονται με οποιαδήποτε άλλη σχέση με την Εταιρεία, προκειμένου να
διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία τους.
Δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ μέρους της χρήση υπηρεσιών
εξωτερικών συμβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία
των μελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της.
*

3. Γενική Συνέλευση των Μετόχων
3.1. Επικοινωνία με τους Μετόχους
Η ΝΤΙΟΝΙΚ αναγνωρίζει τη σημασία της αποτελεσματικής και έγκαιρης επικοινωνίας με τους

μετόχους και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Μετά την ανακοίνωση τον ενδιάμεσων και ετήσιων
οικονομικών αποτελεσμάτων, οι ενοποιημένες οικονομικές εκθέσεις, περισσότερες πληροφορίες, και
άλλες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dionicgroup.com. Η
Εταιρεία διατηρεί τμήμα επενδυτικών σχέσεων, το οποίο αναρτά σχετικές πληροφορίες στον
δικτυακό τόπο της Εταιρίας, όπου οι μέτοχοι και οι πιθανοί επενδυτές μπορούν να βρουν
πληροφορίες για τη διάρθρωση της Διοίκησης, στοιχεία για τους μετόχους, τα οικονομικά
αποτελέσματα και τα δελτία τύπου.
3.2. Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και
τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Ο τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης
εκτίθεται αναλυτικά στο καταστατικό της εταιρίας και στον νόμο. Οι βασικές εξουσίες και αρχές της
λειτουργίας της είναι οι εξής :
Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν’ αποφασίσει περί:
α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντων και των αυξήσεων
ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι
έγκυρες, εφ’ όσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού, β) Εκλογής μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) Εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δ)
Διαθέσεως των ετήσιων κερδών, ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράταση
της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και στ) Περί διορισμού εκκαθαριστών
Εξαιρούνται της αποκλειστικής αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης:
α) οι αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν.
2190/1920

από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις

άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του άρθρου 11, την παράγραφο 2 του άρθρου 13α, την παράγραφο 13 του άρθρου
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13 Κ.Ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β Κ.Ν. 2190/1920, γ) ο διορισμός με το
καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με
την παράγραφο 7 του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων,
αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση
κατά το άρθρο 78 Κ.Ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το
100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα
στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει
σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια
άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά
κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η γενική
συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του
χρηματιστηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.
Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που
εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που
ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της
δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν
υπολογίζονται.
Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή
διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με
σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβές οδηγίες για τον
τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα
δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η
πρόσκληση δημοσιεύεται κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του
Κ.Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση
νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν τηρηθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 29 Κ.Ν. 2190/2190, καθώς
και στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της
ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ’ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες
το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των
ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
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Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της
εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των
υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το
καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν
επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920,
στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή,
αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το
διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση
ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω θέματα,
λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική
Συνέλευση.
Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας, τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνίας της Γ.Σ.,
προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν
έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το
συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και
τον αριθμό των αποχών.
Όλα τα ειδικότερα θέματα που προκύπτουν από την λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης
καθορίζονται αναλυτικά από το καταστατικό.
3.3. Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους
Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, εν σχέση προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, μόνο στις Γενικές Συνελεύσεις
και σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας.

Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα

μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Οι μέτοχοι μπορούν να λάβουν ενημέρωση και διευκρινίσεις για οποιοδήποτε θέμα
αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαθέτει επαρκή χρόνο
για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους.
Τα βασικά δικαιώματα των μετόχων και ο τρόπος άσκησής τους έχει ως εξής :

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα
αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.»
(Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής
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ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή
εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η
ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι
κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα
πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική
Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία
καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν.
2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Από το καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε παλαιούς μετόχους σε περίπτωση
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος
προτίμησης ορίζονται αναλυτικά στο νόμο και το καταστατικό.
Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση
των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από
σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του
διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν
συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την
επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες
της εταιρείας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείού της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος
της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη
γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο
διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα
πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού
συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να
ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του
Κ.Ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο
εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
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Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια
μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα
θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων,
η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της
αναβολής. Η μετ’ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν
απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε,
μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2
και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες
πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την
πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό
συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που,
κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους
διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή
σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί
να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα
πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων
μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.
2190/1920.
Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης
παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες
για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή
6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η
λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι’
ονομαστικής κλήσεως.
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Σε όλες τις περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους
ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.
Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
*

4. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων
4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και

πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η
σχετική Έκθεση διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει
σήμερα, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόμου, καθώς επίσης και με
βάση τα οριζόμενα στην Απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει
μετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό
3/348/19.7.2005.
Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των
αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας
και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της Διοικήσεως προκειμένου να της παρασχεθούν όλες
οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης
για την κατάρτιση μίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά
με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει
οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν καθώς
επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν
αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νομίμου ελεγκτή της Εταιρείας.
Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών
λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο επιλέγονται
ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται
αφενός μεν η λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η
λειτουργία των δύο βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002,
ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων. Το Διοικητικό
Συμβούλιο εξετάζει κάθε χρόνο την εταιρική στρατηγική, τους κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους
και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου.
4.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με την διαδικασία
σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων).
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Ο Όμιλος έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση προηγμένων μηχανογραφικών
υποδομών που εξασφαλίζουν μέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των
οικονομικών μεγεθών. Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε ημερήσια
βάση καλύπτοντας όλα τα σημαντικά πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντιπαραβολές
πραγματοποιούνται μεταξύ πραγματικών, ιστορικών και προϋπολογισμένων λογαριασμών εσόδων
και εξόδων με επαρκή λεπτομερή εξήγηση όλων των σημαντικών αποκλίσεων.
Διευκρινίζεται ότι οι Ελεγκτές της Εταιρείας, οι οποίοι διενεργούν τον έλεγχο των ετησίων και
των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, δεν παρέχουν άλλου είδους μη ελεγκτικές υπηρεσίες
προς την Εταιρεία ούτε συνδέονται με οποιαδήποτε άλλη σχέση με την Εταιρεία, προκειμένου να
διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία τους.
*

5. Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας
Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή

επιτροπές της Εταιρείας
•*
Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τμήμα της ετήσιας
Έκθεσης (Διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Αχαρναί, 29 Μαρτίου 2011,

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ

Ιωάννης Νικόλαος Μεσημέρης

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος

Θωμάς Ρούμπας

Ο Οικονομικός ∆ιευθυντής

Αργύρης Κυλιάδης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της οικονομικής χρήσης
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεμβρίου 2010

Σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(∆ΠΧΑ)
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009
31/12/2010
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

8.1
8.2
8.3
8.6
8.7

11.574.079
23.879
15.252.138
0
809.312

11.411.614
23.879
11.416.819
0
857.000

10.422.582
0
1.073.506
11.344.929
288.000

9.782.582
0
1.024.011
10.124.929
303.000

8.8

313.491

313.491

180.750

180.750

8.11

90.691
28.063.590

82.443
24.105.246

43.380
23.353.147

44.908
21.460.180

8.12
8.13

7.047.011
34.779.129

9.738.552
31.932.446

6.025.662
28.828.064

8.449.110
28.073.567

8.14
8.15

6.125.142
7.626.685

3.485.290
6.124.272

3.942.511
4.062.871

1.899.891
4.113.338

8.09

645.575

640.832

0

0

8.16

4.149.898
60.373.441

11.805.692
63.727.084

1.049.974
43.909.082

8.237.389
50.773.294

88.437.031

87.832.332

67.262.229

72.233.474

8.711.996
11.122.800
(1.322.914)
2.661.740
1.386.343
(170.213)

8.711.996
11.122.800
(1.322.914)
2.661.740
1.422.951
851.228

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

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

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010
31/12/2009

8.17
8.17
8.17
8.17
8.17

8.711.996
11.122.800
(1.326.589)
2.661.740
1.443.870
2.465.234

8.711.996
11.122.800
(1.326.589)
2.661.740
1.460.427
1.930.739

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής

25.079.052

24.561.113

22.389.752

23.447.801

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

5.377.842
30.456.894

4.535.067
29.096.181

22.389.752

23.447.801

8.18
8.18
8.10

1.825.615
1.500.000
1.359.380

20.318.202
0
1.319.995

1.825.615
1.500.000
950.259

20.318.202
0
904.704

8.19

313.860

359.460

109.129

147.169

8.20

226.693
5.225.547

396.557
22.394.214

120.000
4.505.004

60.000
21.430.074

8.21
8.22
8.18

14.306.704
2.647.641
13.645.748

15.196.636
2.714.868
13.304.128

9.314.392
989.658
9.426.751

11.135.010
1.266.681
10.793.227

8.18

18.280.754

3.618.755

18.280.754

3.618.755

8.18
8.23

256.158
3.617.585
52.754.590

0
1.507.550
36.341.937

256.158
2.099.759
40.367.473

0
541.925
27.355.598

Σύνολο Υποχρεώσεων

57.980.137

58.736.152

44.872.477

48.785.672

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

88.437.031

87.832.332

67.262.229

72.233.474

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία (πρόβλεψη αποζημείωσης)
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών και εντόκων
δανείων
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/01 01/01 31/12/2010
31/12/2009

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01 01/01 31/12/2010
31/12/2009

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

8.24

72.066.404
(56.244.093)
15.822.311

73.128.597
(55.119.367)
18.009.229

46.260.983
(38.642.186)
7.618.797

43.125.046
(34.216.180)
8.908.866

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

8.26
8.25
8.25
8.25
8.27

288.808
(4.267.560)
(7.100.994)
(606.584)
(2.879.601)

264.314
(4.673.057)
(8.855.453)
(552.217)
(305.795)

191.623
(838.103)
(3.927.374)

209.946
(1.175.194)
(5.695.492)

(2.239.562)

(123.600)

1.256.380

3.887.022

805.381

2.124.526

8.28
8.28
8.28
8.28

34.744
0
(2.338.441)
1.720.437

102.903
0
(2.167.941)
(141.168)

17.530
440.770
(2.045.458)
0

59.914
32.518
(1.859.648)
0

8.28

6.312

0

0

0

679.433

1.680.817

(781.777)

357.310

(637.344)

(179.514)

(220.613)

(961.291)

136.697

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Εσοδα συμμετοχών
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων
Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

8.29

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

(648.973)
30.460

1.043.473

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

14.932
0
0

(7.460)
(9.478)
0

0
0
0
0

0
0
0
0

14.932

(16.939)

0

0

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

45.392

1.026.534

(961.291)

136.697

549.659
(519.199)

371.174
672.299

(961.291)
0

136.697
0

559.965
(514.573)

363.032
663.502

(961.291)
0

136.697
0

0,0206
0,0242

0,0138
0,0156

(0,0361)
(0,0148)
0,0000

0,0051
0,0098
0,0020

3.180.179

5.560.943

1.374.803

2.705.897
2.124.526

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου αποδιδόμενα σε :

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδιδόμενα σε :

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε (€)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - αμβλυμένα σε (€)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)

8.30
8.30
8.32

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

1.256.380

3.887.022

805.381

679.433
30.460

1.680.817
1.043.473

(781.777)
(961.291)

357.310
136.697
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2009

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01/01 - 31/12/2009
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών

Υπέρ Το
Άρτιο

8.678.996

11.055.800

33.000

67.000

Αγορά ιδίων μετοχών
Τακτικό αποθεματικό
Μερίσματα
Μερίσματα πληρωθέντα στην Μειοψηφία
Αναλογία μειοψηφίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
θυγατρικής εταιρείας
Αναλογία μειοψηφίας στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
θυγατρικών εταιρειών

Κοινές Ιδιες
Τακτικό
μετοχές
αποθεματικό
-510.044

422.124

Αποθεματικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
επανεκτίμησης
αποθεματικά
εις νέον
στην εύλογη αξία
2.661.740

993.449

1.800.137

-2.767
-816.545
53.692

-53.692
-265.474

Μεταβολή στην καθαρή θέση από απομείωση θυγατρικής

25.102.201

Σύνολο

4.360.696

29.462.897

97.233
-816.545
0
-265.474
0

-116.282

97.233
-816.545
0
-265.474
-116.282

0

350.486

350.486

-697.957

-697.957

82.703

82.703

82.703

-27.416

-27.416

-27.416

25.378

25.378

-25.378

0

-6.070

369.102

363.032

663.502

1.026.534

Μεταβολή στην καθαρή θέση από νέα ενοποιούμενη εταιρία
Μεταβολή από αύξηση ποοστού θυγατρικής
Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από φόρους

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009

8.711.996

11.122.800

-1.326.589

475.815

2.661.740

984.611

1.930.739

24.561.113

4.535.066

29.096.181

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010

8.711.996

11.122.800

-1.326.589

475.815

2.661.740

984.611

1.930.739

24.561.113

4.535.067

29.096.181

0
-102.589
157.322

0
-102.589
157.322

1.258.417
102.589
-3.659

1.258.417
0
153.663

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01/01 - 31/12/2010
Μεταβολή στην καθαρή θέση από νέα ενοποιούμενη εταιρία
Μεταβολή από αύξηση ποοστού θυγατρικής
Μεταβολή από μείωση ποοστού θυγατρικής
Μείωση αποθεματικού από εξόφληση μετατρέψιμου ομολογιακού
δανείου
Τακτικό αποθεματικό
Μερίσματα

-43.443

Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από φόρους

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010

-43.443

-43.443

-16.581
-53.315

0
-53.315

0
-53.315

10.306

549.659

559.965

-514.573

45.392

951.474

2.465.235

25.079.053

5.377.842

30.456.895

16.581

8.711.996

11.122.800

-1.326.589

492.396

2.661.740
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2009

Υπέρ Το Άρτιο

8.678.996

11.055.800

33.000

67.000

Κοινές Ιδιες μετοχές
(506.369)

Τακτικό
αποθεματικό
407.797

Αποθεματικό εύλογης
αξίας
2.661.740

Λοιπά
αποθεματικά
979.554

Αποτελέσματα εις
νέον
1.018.372

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01/01 - 31/12/2009
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών
Τακτικό αποθεματικό
Αγορά ιδίων μετοχών
Μερίσματα

(265.474)
136.697

136.697

(38.367)

(816.545)

Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από φόρους

24.295.890
97.233
0
(816.545)
(265.474)

(2.767)
38.367

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009

8.711.996

11.122.800

(1.322.914)

446.164

2.661.740

976.787

851.228

23.447.801

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010

8.711.996

11.122.800

(1.322.914)

446.164

2.661.740

976.787

851.228

23.447.801

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01/01 - 31/12/2010
Μείωση αποθεματικού από εξόφληση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010

(43.443)

(43.443)
6.835

Τακτικό αποθεματικό
Μερίσματα
Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από φόρους
8.711.996

11.122.800

(1.322.914)

452.999

(6.835)
(53.315)
(961.291)
2.661.740

933.344

(170.213)

0
(53.315)
(961.291)
22.389.752
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Κατάσταση Ταμιακών Ροών
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/01 31/12/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01 31/12/2009

01/01 31/12/2010

01/01 31/12/2009

679.433
0

1.680.817
0

-781.777
0

357.310
0

1.923.798
248.230
11.279

1.673.921
261.603
9.834

569.422
827.006
-3.652

581.371
155.093
13.226

-1.843.709
2.499.696

-100.960
2.296.849

-551.351
2.208.834

-92.432
1.991.760

2.661.542
-6.212.017
-227.725

-1.097.197
1.457.747
-3.825.841

2.393.448
-3.580.167
-575.557

-1.067.549
1.475.726
-5.300.160

-2.499.696
-459.507
0

-2.296.849
-535.416
0

-2.208.834
-40.070
0

-1.991.760
-152.873
0

-3.218.675

-475.493

-1.742.699

-4.030.288

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-390.256
157.800
-2.927.367
479.019
0
34.042
0
0
-2.646.761

0
21.933
-3.261.053
1.293.369
0
78.807
0
0
-1.866.943

-1.205.000
0
-1.273.065
107.197
0
17.530
440.770
0
-1.912.567

-1.349.581
0
-501.399
0
360.590
59.914
32.518
0
-1.397.958

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις/εξοφλήσεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εκροές για αγορά ιδίων μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0
0
-1.776.324
0
-14.378
0

201.458
-714.175
6.337.533
-816.545
-374.409
0

0
0
-3.484.349
0
-47.800
0

0
0
6.592.040
-816.545
-264.774
0

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

-1.790.702

4.633.862

-3.532.149

5.510.721

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
(α) + (β) + (γ)

-7.656.138

2.291.426

-7.187.414

82.475

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήση

11.805.692

9.514.266

8.237.389

8.154.914

344

0

0

0

4.149.898

11.805.692

1.049.974

8.237.389

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

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

Πλέον : ταμιακά διαθέσιμα εταιρείων που δεν ενοποιήθηκαν στην προηγούμενη
χρήση
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
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Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

1. Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε είναι ανώνυμη εταιρία 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 εταιρία 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 εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. έχει την έδρα της σε ιδιόκτητους χώρους, στην οδό Αριστοτέλους 95
Αχαρναί και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στoν Αυλώνα Αττικής. Εχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία
και σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις των
πολύπλευρων τομέων των δραστηριοτήτων της.
Οι παρούσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεμβρίου 2010,
του Ομίλου και της Εταιρίας, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, την 29 Μαρτίου
2011 και υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
που εκτιμάται ότι θα συγκληθεί τον Ιούνιο του 2011.

2. Φύση ∆ραστηριοτήτων
Η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. είναι εμπορική εταιρία 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 εταιρίας
έχοντας υπόψη της τις προκλήσεις της νέας εποχής όχι μόνο σε επίπεδο εταιρίας, 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 εταιρία.
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 Εταιρία.
3.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι παρούσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου αφορούν τη χρήση
2010. Έχουν συνταχθεί από την ∆ιοίκηση σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερμηνείες της Επιτροπής ∆ιερμηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ΠΧΑ
που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στον Όμιλο
και ήταν σε ισχύ την 31η ∆εκεμβρίου 2010, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν
εφαρμόσιμα.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων είναι σύμφωνες με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την
σύνταξη των ετήσιων οικονομικών πληροφοριών του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 31η
∆εκεμβρίου 2009, όπως δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Ομίλου και της Εταιρίας για σκοπούς
ενημέρωσης.
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους,
όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων και με εξαίρεση
κάποια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συμμετοχικοί τίτλοι) τα οποία αποτιμήθηκαν στην
εύλογη αξία τους με μεταβολές αναγνωριζόμενες στην καθαρή θέση (∆ιαθέσιμα για πώληση) και
είναι εκπεφρασμένες σε Ευρώ.

3.1.1 Χρήση εκτιμήσεων
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών
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στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά
την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά
εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται
στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης του Ομίλου, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται
τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές (σημείωση 4).

3.1.2 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της διοίκησης σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των
νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου
παρατίθεται παρακάτω:
Πρότυπα και ∆ιερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση
Αναθεωρημένο ∆.Π.Χ.Α 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιημένο)
«Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το αναθεωρημένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα
της αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα
μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που
σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του
ενδεχόμενου τιμήματος (contingent consideration) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ∆ΛΠ 27
απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να
καταχωρούνται στη καθαρή θέση. Το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για
τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου
θυγατρικής. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών
να επιμετρά τυχόν μη ελέγχουσα συμμετοχή στον αποκτώμενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο
αναλογικό ποσοστό τους επί της μη ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιμων
περιουσιακών στοιχείων του αποκτώμενου. Ο Όμιλος εφαρμόζει τις αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου
2010.
Τροποποιημένο ∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό
χειρισμό για τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται τοις
μετρητοίς στις ενοποιημένες ή ατομικές οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας που
λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονομική οντότητα δεν έχει καμία υποχρέωση να εξοφλήσει
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τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή
στον Όμιλο.
Τροποποιημένο ∆ΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζονται, σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος
ή τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Η
τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται στον Όμιλο, καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθμισης
σύμφωνα με το ∆ΛΠ 39.
Ε∆∆ΠΧΑ 12 – Συμφωνίες Παραχώρησης (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται
για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 30 Μαρτίου 2009)
Η διερμηνεία αναφέρεται στις εταιρίες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία
αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
Ε∆∆ΠΧΑ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύμφωνα με την υιοθέτηση
από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010)
Η διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για τις
πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με
το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας)
και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας
σύμφωνα με το ∆ΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοσθεί σε κάθε
περίπτωση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
Ε∆∆ΠΧΑ 16 – Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό
(σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιουλίου 2009)
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μια οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου
νομίσματος που προκύπτει από καθαρή επένδυσή της σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί
τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ∆ΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μια οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που
αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και
για το αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο, καθώς ο Όμιλος δεν
εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.
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Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους» (σύμφωνα
με την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιουλίου 2009)
Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων μη αμοιβαίων (nonreciprocal) διανομών στοιχείων ενεργητικού από την οικονομική οντότητα στους μετόχους που
ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως μέτοχοι: α) διανομές μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και
β) διανομές που δίνουν στους μετόχους την επιλογή απολαβής είτε μη χρηματικών στοιχείων
ενεργητικού είτε μετρητών. Η διερμηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου.
Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (σύμφωνα με την
υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Νοεμβρίου 2009)
Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συμφωνίες στις οποίες η οικονομική
οντότητα λαμβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη
συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε
υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οικονομική οντότητα λαμβάνει μετρητά από έναν πελάτη
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώματου
περιουσιακού στοιχείου. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων
βελτιώσεων για το 2009 του Σ∆ΛΠ (Συμβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα
∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που
δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2009. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα
οικονομική χρήση. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές μιας επιχείρησης για τη σύσταση μιας κοινοπραξίας
και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ∆ΠΧΑ 2.
∆.Π.Χ.Α 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες»
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Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή τις διακοπείσες
δραστηριότητες.
∆.Π.Χ.Α 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα
περιουσιακά στοιχεία του τομέα.
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισμός μιας υποχρέωσης με την έκδοση
συμμετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση με την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν
στοιχείο.
∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταμειακών Ροών»
Η τροποποίηση απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό
στοιχείο στην κατάσταση της οικονομικής θέσης μπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές
δραστηριότητες.
∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των μισθώσεων γηπέδων και κτιρίων
ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις.
∆ΛΠ 18 «Έσοδα»
Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον καθορισμό ως προς το αν η
οικονομική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόμενος/εντολέας ή πράκτορας.
∆ΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η μεγαλύτερη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία
πρέπει να επιμερισθεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης είναι ένας
λειτουργικός τομέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από την
συγκέντρωση/άθροιση των τομέων).
∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν α) τις απαιτήσεις σύμφωνα με το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο) όσον
αφορά το λογιστικό χειρισμό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία
συνένωση επιχειρήσεων και β) την περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται
ευρέως από τις οικονομικές οντότητες κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων και δεν
διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές.
∆ΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»
Οι τροποποιήσεις αφορούν α) διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των κυρώσεων/προστίμων
από προπληρωμή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεμένα με το κύριο συμβόλαιο, β) το πεδίο
απαλλαγής για τις συμβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζημιές
από αντιστάθμιση ταμειακών ροών μιας προσδοκώμενης συναλλαγής πρέπει να
επαναταξινομηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία η
αντισταθμιζόμενη προσδοκώμενη ταμειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσματα.
Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίμηση, κατά την
ημερομηνία της απόκτησης, των ενσωματωμένων παραγώγων σε συμβόλαια που αποκτήθηκαν σε
μία συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονομικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.
Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό»
Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθμιση μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο
εξωτερικό, κατάλληλα μέσα αντιστάθμισης μπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονομική
οντότητα εντός του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της ιδίας εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Πρότυπα και ∆ιερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1η
Ιανουαρίου 2011
∆.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2013.
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΠΛ (Συμβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆.Λ.Π 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το
∆ΠΧΑ 9 κατά την διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση
και την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των
χρηματοοικονομικών μέσων, την απομείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Σύμφωνα με
το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία
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τους συν, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος
είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας
σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών
ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει
επαναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής
οντότητας αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση η οικονομική οντότητα απαιτείται να
επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα
με τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρούνται σε
εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα
πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας συμμετοχικών
τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται κατά την
αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα
κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα
έσοδα από μερίσματα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί
την εξαίρεση της επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη
εισηγμένες μετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι
αντιπροσωπευτική εκτίμηση της εύλογης αξίας. Ο όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί
νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή ένωση. Μόνο όταν
υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου
2013.
Τροποποίηση του ∆.Λ.Π 12 «Φόροι εισοδήματος», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2012.
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν
επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις
σε ακίνητα». Σύμφωνα με το ∆ΛΠ 12, η επιμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογίας εξαρτάται από
τον τρόπο που η οικονομική οντότητα αναμένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: μέσω της
χρήσης του ή μέσω της πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και υποκειμενικότητας στον καθορισμό του
τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιμετράται σε εύλογη αξία σύμφωνα με το
∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’
ολοκλήρου μέσω της πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο
αποσβένεται και αποτελεί μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου όπου ο σκοπός είναι να
ανακτηθούν τα οικονομικά οφέλη που εμπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο μέσω της χρήσης του
και όχι μέσω της πώλησης. Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά
ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων μπορεί να ανακτηθεί μόνο μέσω πώλησης. Η τροποποίηση
αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποίηση του ∆.Λ.Π 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών», με ισχύ για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2011.
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε
συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του
συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών
δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα
συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και
επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα
στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που τίθενται σε
εφαρμογή.
Τροποποίηση του ∆ΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα
δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή
δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων
της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν
συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα
προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της
ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση
δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ΄ ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ΄ ολοκλήρου αλλά για τα
οποία ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των
απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους»
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010)
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Η ∆ιερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει
συμμετοχικούς τίτλους σε ένα πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια
χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
Τροποποίηση της ∆ιερμηνείας 14 «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών,
Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρμόζεται για
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα
υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή
των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία
τέτοια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως
περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων
βελτιώσεων για το 2010 του Σ∆ΛΠ (Συμβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα
∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που
δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά,
ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.
Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆.Π.Χ.Α 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: α) συμφωνίες ενδεχόμενου
τιμήματος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που
προηγούνται της εφαρμογής του ∆ΠΧΑ 3 (2008), β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής
και γ) λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και
που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των
επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια
αντικαταστάθηκαν.
∆.Π.Χ.Α 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των
χρηματοοικονομικών μέσων.
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις.
∆ΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν
από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται
σε σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών
αναφορικά με επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των
σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.
Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου ΄΄εύλογη αξία’’, στο πλαίσιο της επιμέτρησης της
επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών.

3.2 Ενοποίηση
Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρίες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη
εταιρία (μητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρίας στην οποία
έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος.
∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. αποκτά και ασκεί έλεγχο μέσω των δικαιωμάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν
δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί
των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την μέθοδο της
εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται
από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Το κόστος
κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των
μετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της

63

ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου με την συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία
επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του
ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που
αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από
την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα
αποτελέσματα.
Ειδικά για τις επιχειρηματικές συνενώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία
μετάβασης του Ομίλου στα ∆ΠΧΑ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιμοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΑ 1
και δεν εφαρμόστηκε αναδρομικά η μέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η
Εταιρία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την
ημερομηνία μετάβασης στα ∆ΠΧΑ, ούτε

την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του

ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια η υπεραξία
που αναγνωρίστηκε κατά την ημερομηνία μετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ∆ΠΧΑ 1,
υπολογίστηκε με βάση τις προηγούμενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε με τον ίδιο τρόπο που
απεικονιζόταν σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου πριν
την μετάβαση στα ∆ΠΧΑ.
∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των
εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός
εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι
λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που
έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.

Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όμιλος μπορεί να ασκήσει σημαντική
επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συμμετοχή
σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τον όμιλο συνιστούν ότι το κατεχόμενο
άμεσο ή έμμεσο ποσοστό (μέσω θυγατρικών), μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου μίας
εταιρίας, υποδηλώνει σημαντική επιρροή πάνω στην εταιρία 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.
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Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μειώνει την αξία της συμμετοχής με επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων χρήσης, όταν μειώνεται η αξία 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 31/12/2010 έχει ως εξής:

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

ΛΙΝΤΕΡΣΙΠ ΑΤΕΠΥ

Χώρα

Μέθοδος Ενοποίησης

ΕΛΛΑ∆Α
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΑ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΑ (HONG KONG)
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

% Συμμετοχής
Αμεση
Εμμεση
71,91%
32,36%
71,91%
33%
97%
50%
100%
100%
95%
70%
80%
58,60%
60%
21,85%
21,83%
75%
99,9%
29,40%
30%
18%
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3.4 Μετατροπή ξένου νομίσματος
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του
νομίσματος του πρωτεύον οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όμιλος (λειτουργικό
νόμισμα). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το
λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρίας και όλων των θυγατρικών
της.
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση
τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία
ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά
στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και
συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Ομίλου σε ξένα νομίσματα (οι οποίες αποτελούν κατά κανόνα
αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της μητρικής), μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με
την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του
ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων της
υπεραξίας και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας, που προκύπτουν κατά την ενοποίηση,
μετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισμού.

3.5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως
τους, πλην των ακινήτων των οποίων η αξία προσδιορίσθηκε βάσει εύλογων αξιών, μείον κατ’
αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος
κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα
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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
Μηχανολογικός εξοπλισμός

30-65 έτη
6 έτη

Αυτοκίνητα

5-10 έτη

Λοιπός εξοπλισμός

5-20 έτη

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

3.6 Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποκτώνται με σκοπό την αποκόμιση οφέλους από την είσπραξη
ενοικίων και από την αύξηση της εμπορικής αξίας αυτών. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου καθώς και για διοικητικούς
σκοπούς. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις και
αναγνωρίζονται αρχικά στον ισολογισμό στο κόστος απόκτησής τους, στο οποίο περιλαμβάνονται
και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μετά την απόκτηση
αποτιμώνται στη δίκαιη αξία τους, η οποία ισούται με την τρέχουσα τιμή τους και προσδιορίζεται
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από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές ακινήτων. Μεταβολές στη δίκαιη αξία των
επενδύσεων σε ακίνητα καταχωρούνται 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 εταιρία
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 εταιρίας .
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 εταιρίας στα ίδια
κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης,
αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της
αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κέρδος,
οποιαδήποτε διαφορά παραμείνει μετά τον επανυπολογισμό.
∆ικαίωμα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων: ∆ικαιώματα εκμετάλλευσης ενσώματων στοιχείων που
παραχωρούνται στα πλαίσια συμβάσεων κατασκευής έργων (αντισταθμιστικά οφέλη) αποτιμώνται
στο κόστος κτήσης τους ή στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία παραχώρησης τους, μείον
τις αποσβέσεις.
∆ικαίωμα Εκμετάλλευσης Άυλων Στοιχείων: ∆ικαιώματα εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων
παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταικά συστήματα) που

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία απόκτησης τους.
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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.

3.9 Χρηματοοικονομικά μέσα
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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.
Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με
λήξεις

μεγαλύτερες

των

12

μηνών

από

την

ημερομηνία

ισολογισμού.

Τα

τελευταία

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

μη

παράγωγα

χρηματοοικονομικά

περιουσιακά

στοιχεία

τα

οποία

είτε

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

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

3.11 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού
επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη
αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο
αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών
του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η
σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή
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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 συνολικών εσόδων χρήσης.

3.14 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και
τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που
σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή
θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος
αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που

73

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 συνολικών εσόδων 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 συνολικών εσόδων
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. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση και σε περίπτωση που το
ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών , το υπερβάλλον ποσό αναγνωρίζεται
ως στοιχείο του ενεργητικού, μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση
μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
Μακροπρόθεσμες παροχές: Η εταιρία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό
πρόγραμμα παροχών προς του εργαζομένους της. Το μόνο πρόγραμμα που ισχύει και έχει
ενεργοποιηθεί στο παρελθόν είναι η συμβατική υποχρέωση ( με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
Ν.2112/20) για παροχή ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω ποσό η εταιρία κάνει πρόβλεψη
όταν αυτή θεωρεί απαραίτητο βάσει αναλογιστικής μελέτης.

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

75

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται
στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι
πιθανή.

3.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία ετοίμων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και
παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.

Τα

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

3.18 ∆ικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς μετοχών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 58

του ∆ΠΧΑ 2 αναφέρεται το εξής “Για υποχρεώσεις που

προκύπτουν από πληρωμές βασιζόμενες σε μετοχικούς τίτλους, οι οποίες υφίστανται κατά την
ημερομηνία μετάβασης στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόσουν το
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∆ΠΧΑ 2 αναδρομικά. Για τις υποχρεώσεις αυτές, είναι αναγκαίο να αναφερθούν οι αναμορφωμένες
συγκρίσιμες πληροφορίες, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία μια εταιρία 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 Εταιρία δεν υποχρεούται να εφαρμόσει το ∆ΠΧΑ 2.

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 0,60.
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 εταιρίας, 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 εταιρίας
ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Οταν σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού
κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρία μπορεί να λυθεί με
δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
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Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του τακτικού
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής
μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον. Ο
σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του
μετοχικού κεφαλαίου.
Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος
από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι
υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των
μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση
αυτή, το διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών
κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με
την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με
πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των
μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος.
Η εταιρία 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 εταιρίας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη
των μελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα
πραγματικά αποτελέσματα. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που αναφέρονται σε
δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών
καταστάσεων μετά την 31.12.2010, 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 12 μήνες, είναι σημαντικά
περιορισμένος.

5. ∆ιαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου.
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Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρία 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.
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρίας 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 εταιρία σε κίνδυνο ταμειακών
ροών. ∆άνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.
Την 31η ∆εκεμβρίου 2010, οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας και του Ομίλου αναφέρονται στην
σημείωση 8.18 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρία 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 Εταιρία 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 8.14 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας 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

79

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 31η ∆εκεμβρίου 2010 το σύνολο των αποθεμάτων ήταν
7.427.010 € και 6.405.662 €, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 380.000 € και 380.000 €, για τον
Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα.

6. Συνενώσεις Επιχειρήσεων και εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας
6.1 Οριστικοποίηση του επιμερισμού κόστους εξαγοράς της MARM LIGHTING LTD μέσω της
θυγατρικής DIONIC PARTICIPATION LTD
Η ημερομηνία, σύμφωνα με το ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», κατά την οποία αποκτήθηκε ο
έλεγχος της MARM LIGHTING LTD θεωρείται η 31/12/2009, (απόκτηση του 80% με διαδοχικές
αγορές την 29/05/08 ποσοστού 45% και την 31/12/09 ποσοστού 35% από την θυγατρική εταιρία
DIONIC PARTICIPATION LTD).
Το τίμημα που καταβλήθηκε για την εξαγορά του ποσοστού 35% ανήλθε στο ποσό των € 450.000
και το τίμημα που καταβλήθηκε για την εξαγορά του αρχικού ποσοστού 45% ανήλθε στο ποσό των
€ 590.000 και το οποίο είχε καταχωρηθεί αρχικά στο κονδύλι «Επενδύσεις σε Συγγενείς
Επιχειρήσεις» του ενοποιημένου Ισολογισμού.
Η προσωρινή υπεραξία που προέκυψε ανήλθε σε € 1.149.666, η οποία επίσης καταχωρήθηκε στο
ομότιτλο κονδύλι του ενοποιημένου Ισολογισμού.
Στις 30/12/2010 η διοίκηση της εταιρίας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ κατά την διαδικασία του προσδιορισμού
της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων της
εξαγορασθείσας εταιρίας MARM LIGHTING LTD και του επιμερισμού του τιμήματος εξαγοράς
σύμφωνα με τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» αξιολόγησε τα μέχρι τότε
τεχνικά προβλήματα στην παραγωγή του προϊόντος τα οποία θα οδηγούσαν σε σημαντικές
καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους παραγωγής και αποφάσισε την αναβολή της παραγωγής
των προϊόντων της εν λόγω εταιρίας για το μέλλον. Για το λόγο αυτό η διοίκηση της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
αποφάσισε να αναγνωρίσει την προσωρινή υπεραξία των 1.149.666 € ως ζημία (απομείωση) στα
αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.
6.2 Απόκτηση ελέγχου στην ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ (πρώην συγγενής)
Στις 29/11/2010 η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ εξαγόρασε ποσοστό 25% από την Θυγατρική της
εταιρεία ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ. με κόστος εξαγοράς 100.000 € και κατείχε πλέον το 50% του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρίας ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ με συνολικό κόστος κτήσης 115.000 €, χωρίς να αποκτήσει τον
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έλεγχο της εταιρίας. Στην συνέχεια στις 30/12/2010 εξαγόρασε επιπλέον ποσοστό 25% με κόστος
εξαγοράς 205.000 €, διαμορφώνοντας την συμμετοχή της στο 75% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρίας ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ. Από την προαναφερθείσα ημερομηνία, ήτοι 30/12/2010 η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
ασκεί έλεγχο και ενοποιεί την ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στις 30/12/2010 σύμφωνα με το ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
επιμέτρησε εκ νέου τα συμμετοχικά δικαιώματα (50%) που κατείχε προηγουμένως στην εταιρεία
ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ στην εύλογη αξία (λόγω αναγνώρισης της εν λόγω συμμετοχής ως θυγατρική εταιρία
από συγγενή εταιρία) και αναγνώρισε ως έσοδο στο κονδύλι «∆ιαφορές αποτίμησης συμμετοχών
και χρεογράφων» της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων το κέρδος που προέκυψε. Η
εύλογη αξία της εταιρίας ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ προσδιορίστηκε σε 5.038.200 € και το εν λόγω έσοδο ανήλθε
σε 2.404.100 €. Συγκεκριμένα:
Εύλογη αξία εταιρίας
συμμετοχικά δικαιώματα που κατέχονταν

5.038.200
50%

Κόστος εξαγοράς
Αξία στοιχείων που αποκτήθηκαν και αναλογούν στον Ομιλο
Αναγνώριση εσόδου

115.000
2.519.100
2.404.100

Επίσης από την απόκτηση του επιπλέον ποσοστού 25% προσδιορίστηκε οριστική αρνητική
υπεραξίας ποσού 1.051.151 €, η οποία και αναγνωρίστηκε ως έσοδο στο κονδύλι «∆ιαφορές
αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων» της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων.
Συγκεκριμένα:
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Οριστικές
εύλογες αξίες
κατά την
εξαγορά
Αυλα στοιχεία ενεργητικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Εμπορικοί πιστωτές
Αναβαλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Καθαρά στοιχεία που αποκτήθηκαν με την εξαγορά
Ποσοστό συμμετοχής
Κόστος εξαγοράς
Αξία στοιχείων που αποκτήθηκαν και αναλογούν στον Ομιλο
Οριστική υπεραξία

Ταμιακές ροές για εξαγορά
Ταμιακή εκροή που τακτοποιήθηκε σε μετρητά
∆ιαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα που αποκτήθηκαν
Καθαρή πληρωμή μετρητών για την εξαγορά

5.038.200
1.000
8.768
344
-13.101
-1.543
5.033.669
75%
2.724.100
3.775.251
-1.051.151

320.000
-344
319.656

Λόγω των ανωτέρω τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν
κατά ευρώ 3.455.251.

6.3 Απόκτηση μη ελεγχουσών συμμετοχών στην εταιρία MEDIA VIS Α.Ε.
Στις 29/10/2010 η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
MEDIA VIS Α.Ε. κατά 900.000 € με την οποία αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρίας από
70% σε 97% λόγω παραίτησης άσκησης δικαιωμάτων των εκτός Ομίλου μετόχων.
Οι εύλογες αξίες της κατάστασης οικονομικής θέσης της αποκτηθείσας εταιρίας MEDIA VIS AE το
συνολικό τίμημα (κόστος) συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η προκύπτουσα
θετική υπεραξία για τον Ομιλο ( η οποία καταχωρήθηκε αρνητικά των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου)
προσδιορίστηκαν ως εξής:
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Οριστικές
εύλογες αξίες
κατά την
εξαγορά
36
11.664
27.049
1.299
283.425
1.491.126
87.391
64.482
7.241

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (πρόβλεψη
αποζημείωσης)
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Καθαρά στοιχεία που αποκτήθηκαν με την εξαγορά
Μείον : Μη ελέγχουσες συμμετοχές κατά την ημερομηνία απόκτησης
Καθαρά στοιχεία του ενεργητικού κατά την ημερομηνία απόκτησης

(10.000)
(1.323.501)
(1.425)
(15.218)
620.042
(18.601)
601.441

Καθαρά στοιχεία πριν την συμμετοχή στην αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
Συμμετοχή του Ομίλου πριν την αύξηση στο μετοχικό κεφαλαίο
Αναλογία στον Ομιλο

(279.958)
70%
(195.970)

Αύξηση αναλογίας Ομίλου κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
Κόστος απόκτησης των μη ελεγχουσών συμμετοχών
Σύνολο προκύπτουσας υπεραξίας

797.411
900.000
(102.589)

(3.527)

Από την εν λόγω απόκτηση των μη ελεγχουσών συμμετοχών το ποσό των 102.589 αναγνωρίστηκε
μειωτικά των ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων.

7. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
- Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς
Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεμβρίου
2010 αναλύονται ως εξής:
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01/01 - 31/12/2010
Καταναλωτικά
αγαθά

Ψηφιακές
εφαρμογές

Εμπορία
γαλακτοκομικών
προϊόντων και
συναφών ειδών

Παροχή
Οικονομικών
Συμβουλών

Ανάπτυξη
ακινήτων

Ενέργεια

Σύνολο

Πωλήσεις
Σε τρίτους

49.946.035

Ενδοεταιρικές Πωλήσεις

(1.344.816)

Καθαρές πωλήσεις

5.722.491
(402.339)

48.601.219

5.320.153

10.000

0

0

0

10.000

0

7.877.540

10.399.137

(141.645)

73.955.204

0

(1.888.800)

7.735.895

10.399.137

72.066.404

156.278
629.890

29.986
124.692

679.433
3.180.179

Αποτελέσματα
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
EBITDA

(2.782.061)
1.363.928

72.418
1.084.871

3.454.183
(992)

(251.370)
(22.210)

Στον τομέα δραστηριότητας «Καταναλωτικά αγαθά» τα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων έχουν
επιβαρυνθεί με το ποσό των ζημιών απομείωσης ύψους € 1.534.433. Στον τομέα δραστηριότητας
«Ανάπτυξη ακινήτων» τα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων έχουν επιβαρυνθεί με το ποσό των ζημιών
απομείωσης ύψους € 130.259 (σημείωση 8.3)
Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για τη περίοδο έως 31 ∆εκεμβρίου 2009 αναλύονται
ως εξής:
01/01 - 31/12/2009
Καταναλωτικά
αγαθά

Ψηφιακές
εφαρμογές

Παροχή
Οικονομικών
Συμβουλών

Ανάπτυξη
ακινήτων

Ενέργεια

Εμπορία
γαλακτοκομικών
προϊόντων και
συναφών ειδών

Σύνολο

Πωλήσεις
Σε τρίτους
Ενδοεταιρικές
Πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις

46.363.626
(2.923.786)

4.358.268

0

0

(191.884)

10.977.713

14.605.791

76.305.398

10.916.581

14.605.791

73.128.597

1.014.949
1.708.134

214.384
302.610

1.680.817
5.560.943

(61.132)

43.439.840

4.166.384

0

174.850
2.581.672

249.473
1.033.876

(17.435)
(17.549)

0

(3.176.802)

Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων
EBITDA

44.595
(47.801)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία των λειτουργικών τομέων του Ομίλου
κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2010 και 31η ∆εκεμβρίου 2009:

Καταναλωτικά
αγαθά

Ψηφιακές
εφαρμογές

Ενέργεια

Ανάπτυξη
ακινήτων

Παροχή
Οικονομικών
Συμβουλών

Εμπορία
γαλακτοκομικών
προϊόντων και
συναφών ειδών

Απαλοιφές

Σύνολο

Ενεργητικό
31 Δεκεμβρίου 2010
31 Δεκεμβρίου 2009

72.311.046
77.398.844

10.960.446
10.406.599

5.087.899
37.377

1.382.890
1.574.512

5.473.341
6.493.376

5.026.375
2.972.638

(11.804.966)
(11.051.016)

88.437.031
87.832.332
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8. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις

8.1 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 ∆ΠΧΑ 1. Ως «δίκαιη» αξία θεωρήθηκε η
εύλογη αξίας αυτών, κατά την 1/1/2004, η οποία προσδιορίστηκε σύμφωνα με μελέτη ανεξάρτητου
οίκου εκτιμητών. Επιπλέον διενεργήθηκε επανεκτίμηση των ακινήτων της εταιρίας εντός της χρήσης
2006. Η εταιρία ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα επανεκτιμά την παραπάνω κατηγορία παγίων
της. Για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία προσδιορίστηκε η ωφέλιμη ζωή τους και η υπολειμματική
αξία τους και σύμφωνα με αυτά θα διενεργούνται οι λογιστικές αποσβέσεις.
∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων
του ενεργητικού έναντι δανεισμού στην μητρική εταιρία.
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Μηχ/κός
Έπιπλα και Λοιπός
Ακιν/σεις
εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
εξοπλισμός
υπό εκτέλεση
41.258
710.005
3.899.563
(30.989)
(162.557)
(1.456.076)
-

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας

Οικόπεδα
2.507.000
-

Κτίρια
5.988.629
(458.658)

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2009

2.507.000

5.529.971

10.269

547.448

2.443.487

0

11.038.175

2.507.000
-

6.098.458
(649.049)

371.628
(33.210)

743.384
(233.929)

4.689.544
(2.082.210)

-

14.410.013
(2.998.399)

2.507.000

5.449.408

338.418

509.454

2.607.333

0

11.411.614

2.507.000
-

6.140.985
(868.972)

41.258
(34.825)

620.991
(192.930)

5.847.621
(2.487.051)

-

15.157.854
(3.583.777)

2.507.000

5.272.013

6.433

428.062

3.360.570

0

11.574.079

Οικόπεδα

Κτίρια

2.507.000

5.529.971

10.269

0

330.370

209.019
0

-

0

(14.149)

(187.651)

(2.221)

(68.407)

(443.802)

(101.930)

-

(2.410)

5.449.408

338.418

509.454

54.009

-

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2009
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2010

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2009

Προσθήκες νέων συμμετοχών σε θυγατρικές
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές

-

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2009

2.507.000

Προσθήκες νέων συμμετοχών σε θυγατρικές

-

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2010

2.507.000

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισμός

547.448

Ακιν/σεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο
13.146.455
(2.108.280)

Σύνολο

2.443.487

0

11.038.175

0

0
517.457

104.340

-

330.370

32.823

2.607.333

0

-

-

2.785

1.189.242

(10.685)

(330.370)

(17.363)

(20.873)

(220.717)

(1.615)

(66.814)

(415.132)

-

-

-

0

-

5.272.013

6.433

428.062

3.360.570

0

759.298
(14.149)
(702.081)
0
11.411.614

1.246.036
(379.291)
(704.278)

11.574.079

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2009

Μηχ/κός
Κτίρια
εξοπλισμός
5.586.680
(403.728)
2.507.000 5.182.952
0

Οικόπεδα
2.507.000

2.507.000

Μεταφορικά
Έπιπλα και Λοιπός
μέσα
εξοπλισμός
302.443
2.517.889
(11.760)
(599.379)
290.682
1.918.511

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση
0

Σύνολο
10.914.012
(1.014.867)
9.899.145

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2009

5.703.018
(591.066)
2.507.000 5.111.952

0

303.913
(35.141)
268.772

2.737.735
(842.877)
1.894.858

0

11.251.666
(1.469.084)
9.782.582

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2010

2.507.000
5.706.178
(786.776)
2.507.000 4.919.402

0

199.528
32.172
231.700

3.793.182
(1.028.702)
2.764.481

0

12.205.888
(1.783.306)
10.422.582

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα &

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2009

2.507.000 5.182.952

0

290.682

1.918.511

0

9.899.145

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2009

116.338
(187.338)
2.507.000 5.111.952

0

1.471
0
(23.381)
268.772

219.846
(243.498)
1.894.858

0

337.654
0
(454.217)
9.782.582

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2010

3.160
(195.708)
2.507.000 4.919.402

0

984
(14.145)
(23.912)
231.700

1.057.276
(187.652)
2.764.481

0

1.061.420
(14.145)
(407.272)
10.422.582
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8.2 Επενδύσεις σε ακίνητα
Ο λογαριασμός Επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος κτήσεως ενός οικοπέδου
1.021τ.μ., στη Τρίπολη το οποίο κατέχει η ενοποιούμενη εταιρία ∆Ι-ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Ε.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010
31/12/2009
Υπόλοιπο ανοίγματος
Αγορές
Πωλήσεις
Κέρδος από επανεκτίμηση ακινήτων για επένδυση
Υπόλοιπο κλεισίματος

23.879
23.879

1.288.951
(1.265.072)
23.879

8.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
SOFTWARE ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ GOODWILL
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2009
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2009
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2010

3.945.132
(2.033.966)
1.911.166
5.285.801
(2.976.710)
2.309.090
5.835.943
(3.644.560)
2.191.383

256.871
(136.055)
120.816
256.871
(173.911)
82.960
5.295.071
(210.928)
5.084.143

2.990.331
(696.138)
2.294.194
4.189.229
(1.078.968)
3.110.261
5.320.418
(1.593.622)
3.726.796

Σύνολο

4.822.139
12.014.473
- (2.866.158)
4.822.139 9.148.315
5.914.508
15.646.409
- (4.229.590)
5.914.508 11.416.819
5.914.508
22.365.940
(1.664.692) (7.113.802)
4.249.816 15.252.138

SOFTWARE ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ GOODWILL

Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2009

1.911.166

120.816

2.294.194

4.822.139

9.148.315

Προσθήκες νέων συμμετοχών σε θυγατρικές
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2009

950.328
(1.250)
(551.153)
2.309.090

(37.856)
82.960

1.198.898
(382.831)
3.110.261

1.149.666
1.149.666
2.149.226
(57.297)
(58.547-)
(971.840)
5.914.508 11.416.819

Προσθήκες νέων συμμετοχών σε θυγατρικές
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2010

550.142
(667.850)
2.191.383

5.038.200
(37.017)
5.084.143

1.131.189
(514.654)
3.726.796

0
5.038.200
1.681.331
(1.664.692) (1.664.692)
- (1.219.521)
4.249.816 15.252.138
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SOFTWARE ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2009

890.132
(272.919)
617.213

256.871
(136.055)
120.816

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2009

1.053.877
(362.216)
691.661

256.871
(173.911)
82.960

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 2010

1.265.522
(487.349)
778.173

256.871
(210.928)
45.943

SOFTWARE ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2009
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

GOODWIL
-

249.390

-

-

0

249.390

-

249.390

-

-

0

249.390

-

249.390

-

-

0

249.390

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

GOODWIL

617.213

120.816

0

163.745

0

-

-

(89.297)
691.661

(37.856)
82.960

-

-

0

249.390

211.645

-

-

-

-

-

-

-

(125.133)
778.173

(37.017)
45.943

-

-

0

249.390

Σύνολο
1.396.393
(408.974)
987.419
1.560.138
(536.127)
1.024.011
1.771.783
(698.278)
1.073.506

Σύνολο

249.390

987.419

-

-

-

-

163.745
(127.153)
1.024.011
211.645
(162.150)
1.073.506

Η υπεραξία (Goodwill) στον Ομιλο και την Εταιρία προκύπτει ως εξής:
ΑΝΑΛΥΣΗ GOODWILL ΤΗΝ 31.12.2010
ΑΞΙΑ GOΟDWILL

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΑ

ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ - UNKID AE
ATCOM ΑΕ
ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ
MEDIA VIS AE
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΗ

ΟΜΙΛΟΣ
249.390
281.634
270.000
1.405.800
2.042.992
4.249.816

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
249.390

249.390

Κατά την τρέχουσα χρήση αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα ζημίες απομείωσης ευρώ 1.664.692
οι οποίες προέκυψαν κατά την επιμέτρηση των εύλογων αξιών στις παρακάτω θυγατρικές εταιρίες:
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
MARM LIGHTING LTD
SHENZHEN TOP LEAD LIMITED
∆Ι.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
MEDIA VIS AE
ΣΥΝΟΛΟ

ΖΗΜΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ
1.149.666
334.767
130.259
50.000
1.664.692
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8.4 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Μητρική εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές έως και την χρήση 2008,
η εταιρία ATCOM A.E ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές έως την χρήση 2009, η εταιρία
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009, η εταιρία
MEDIA VIS AE έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2007, η εταιρία ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε. έχει
ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009, η εταιρία ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά
έως και την χρήση 2009, η εταιρία ∆Ι-ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί για τις
χρήσεις 2007,2008,2009 και 2010, 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 εταιρία ATCOM INTERNET &
MULTIMEDIA LIMITED δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της (χρήση 2008), η εταιρία
ANDROS VILLAGE Μ.ΦΙΛΗΣ ΕΕ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της (χρήση 2006),
η εταιρία LEADERSHIP ΑΤΕΠΥ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της (χρήση 2005), η
εταιρία IRA MEDIA Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της (χρήση 2008), η εταιρία
PLAN Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2005,2006,2007,2008,2009 και 2010, η
εταιρία ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010 και οι εταιρείες ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε., Κ/Ξ REAL CONSULTING και ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε. δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις
υπερδωδεκάμενες χρήσεις τους (2007 – 2008) και για τις χρήσεις 2009,2010.

8.5 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (31.12.2010) και
στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης (31.12.2009), στον Όμιλο και στην
Εταιρία ήταν:

31/12/2010

31/12/2009

ΟΜΙΛΟΣ

508

533

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

257

296
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8.6 Επενδύσεις σε Θυγατρικές
31/12/2010

31/12/2009

Αρχή περιόδου

10.124.929

9.135.938

Προσθήκες

1.220.000

1.349.581

Πωλήσεις / Μειώσεις

0

-360.590

Υπόλοιπο λήξεως

11.344.929

10.124.929

Οι προσθήκες στην χρήση 01.01 – 31.12.2010 αφορούν:
α) την συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας MEDIA VIS Α.Ε. στις
29/10/2010 κατά 900.000 € με την οποία αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρίας από 70%
σε 97% λόγω παραίτησης άσκησης δικαιωμάτων των εκτός Ομίλου μετόχων και
β) την σταδιακή απόκτηση του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ.
Συγκεκριμένα στις 29/11/2010 η εταιρεία εξαγόρασε ποσοστό 25% από την Θυγατρική εταιρεία
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ. με κόστος εξαγοράς 100.000 € και κατείχε πλέον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρίας ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ με συνολικό κόστος κτήσης 115.000 € και στις 30/12/2010 εξαγόρασε
επιπλέον ποσοστό 25% με κόστος εξαγοράς 205.000 €, διαμορφώνοντας την συμμετοχή της στο
75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ.
γ) Στις 10/11/2010 συστάθηκε η εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ – ΑΥΛΩΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. στην
οποία η μητρική εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ συμμετέχει με ποσοστό 99,9% το κεφάλαιο της οποίας θα
καταβληθεί στην χρήση 2011.
δ) Στις 25/11/2010 η θυγατρική εταιρία ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ μεταβίβασε ποσοστό 49,95% του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρίας ∆Ι-ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ στην θυγατρική εταιρία ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Α.Ε. με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην εταιρία ∆Ι-ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. να ανέρχεται πλέον σε 21,83% από 40,89% που ήταν πριν την μεταβίβαση αυτήν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2010
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΑΠΑΛΟΙΦΩΝ
ATCOM AE
0
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ
0
MEDIA VIS AE
0
ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ
0
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
0
ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ
0
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.
0
DIONIC PARTICIPATION LTD
0
ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ
0
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ - ΑΥΛΩΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.
0
DIONIC TRADING LTD
0
DIONIC BULGARIA LLC
0
SHENZHEN TOP LEAD LIMITED
0
MARM LIGHTING LTD
0
∆Ι.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
0
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LIMITED
0
ΣΥΝΟΛΟ

% ΣΥΜ/ΧΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

71,91%
33%
97%
50%
58,60%
60%
21,85%
100%
75%
99,9%
100%
95%
70%
80%
21,83%
71,91%

3.065.285
791.500
2.391.809
300.000
35.160
816.000
2.269.552
1.355.624
320.000
0
0
0
0
0
0
0

0

% ΣΥΜ/ΧΗΣ
71,91%
33%
97%
50%
58,60%
60%
21,85%
100%
75%
99,9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

11.344.929

8 .7 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις

Υπόλοιπο ανοίγματος
Αποκτήσεις Συγγενών
Πωλήσεις Συγγενών
Μεταφορά σε θυγατρικές

Μείον : απομειώσεις
Κέρδη / (ζημιές) με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης
Υπόλοιπο κλεισίματος

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010
31/12/2009
31/12/2010 31/12/2009
857.000
1.608.000
303.000
303.000
100.000
-24.000
-30.000
-590.000
-115.000
-161.000
6.312
809.312

857.000

288.000

303.000

Οι επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις στην Εταιρία περιλαμβάνουν τη συμμετοχή της στην
εταιρεία IRA MEDIA AE. Στον Ομιλο περιλαμβάνονται επιπλέον η συμμετοχή της θυγατρικής
εταιρίας ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ στην εταιρία ANDROS VILLAGE Μ.ΦΙΛΗΣ ΕΕ και στην εταιρία ΛΙΝΤΕΡΣΙΠ
ΑΤΕΠΥ. Στην τρέχουσα χρήση η θυγατρική εταιρία ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. μεταβίβασε το σύνολο της
συμμετοχής της στην εταιρία PLAN AE. Από την μεταβίβαση αυτήν δεν προέκυψε αποτέλεσμα.
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Επίσης λόγω της σταδιακής απόκτησης του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΕΝΑΛΕΝ
ΑΕ η εταιρεία ενσωματώθηκε στις οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης
και δεν περιλαμβάνεται πλέον στο κονδύλι «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» (Σημ 8.7).

8.8 ∆ιαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά στοιχεία

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010
31/12/2009
313.491
313.491
313.491

313.491

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010
31/12/2009
180.750
180.750
180.750

180.750

Τα διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα κατωτέρω:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010
31/12/2009
Μη εισηγμένες μετοχές εσωτερικού

313.491
313.491

313.491
313.491

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010
31/12/2009
180.750
180.750

180.750
180.750

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

MANAGMENT,

∆ΥΚΤΙΟ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

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

8.9 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
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Υπόλοιπο ανοίγματος χρήσης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Κέρδη/(ζημιές) από αποτίμηση εύλογης αξίας
Υπόλοιπο κλεισίματος χρήσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010
31/12/2009
640.832
316.750
255.636
(91.386)
4.743
159.832
645.575
640.832

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010
31/12/2009
0
0
0
0

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

Μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΧΑΑ
Μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήρια εξωτερικού

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

645.575
645.575

640.832
640.832

0

0

Οι ανωτέρω μετοχές αφορούν την εταιρία ARGO REAL ESTATE και ο συνολικός αριθμός των
μετοχών που κατείχε η ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ κατά την 31.12.2010 ανερχόταν σε
2.635.000. Από την αποτίμηση των εν λόγω μετοχών στην εύλογη αξία τους κατά την 31.12.2010
προέκυψε κέρδος ποσού € 4.743.

8.10 Αναβαλλόμενος φόρος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές
προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010

Απαίτηση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις - Άυλα στοιχεία
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις Φόρων
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία
Αποθεματικά
Αποφορολόγηση αποθεματικών
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Συμψηφισμός

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009

Υποχρέωση

Απαίτηση

31/12/2010

Υποχρέωση

Απαίτηση

31/12/2009

Υποχρέωση

Απαίτηση

Υποχρέωση

47.684

1.665.800

61.889

1.634.033

40.344

1.061.275

52.845

1.031.046

46.000
169.064
8.514

-

40.000
181.117
6.578

-

46.000
-

-

40.000
-

-

-

8.527

-

8.527

-

5.107

-

5.107

70.718

6.130

76.608

3.630

30.996

-

38.604

-

-

20.904
-

-

39.997
-

-

1.218
-

-

-

341.981

1.701.361

366.192

1.686.187

117.340

1.067.599

131.449

1.036.153

Σύνολο

1.359.380

1.319.995

950.259

904.704

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται ο Όμιλος είναι για το 2010 ίσος με 24%.
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.
8.11 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω
πίνακα :
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010
31/12/2009
Δοσμένες Εγγυήσεις
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων
απαιτήσεων

90.691
90.691

82.443
82.443

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010 31/12/2009
43.380
43.380

44.908
44.908

Οι απαιτήσεις αυτές πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης.

8.12 Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Εμπορεύματα
Μείον πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2010
7.427.011
(380.000)

31/12/2009
10.088.552
(350.000)

31/12/2010
6.405.662
(380.000)

31/12/2009
8.799.110
(350.000)

7.047.011

9.738.552

6.025.662

8.449.110

Η διαφορά αποτίμησης στη καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία που εμφανίζεται στις οικονομικές
καταστάσεις του ομίλου και της εταιρίας, 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.
8.13 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής:

Πελάτες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές Εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010
31/12/2009
23.107.593
16.701.709
875.624
1.258.719
141.794
107.638
12.143.148
14.408.362
891.016
691.456
(2.380.047)
(1.235.438)
34.779.129

31.932.446

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010
31/12/2009
16.299.802
12.021.286
841.103
1.221.198
141.794
107.638
12.614.058
15.134.247
731.307
554.154
(1.800.000)
(964.955)
28.828.064

28.073.567

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

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Διαγραφή απαιτήσεων με συμψηφισμό
σχετικών προβλέψεων
Προβλέψεις νέων επισφαλειών
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010
31/12/2009
1.235.438
1.426.020
0

-240.582

1.144.609
2.380.047

50.000
1.235.438

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010 31/12/2009
964.955
914.955
0
835.045
1.800.000

0
50.000
964.955

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καλύπτουν το σύνολο των εξατομικευμένων απαιτήσεων
που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, έναντι των συμβατικών ημερομηνιών
λήξης και που σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται εύλογα η είσπραξη τους. Οι απαιτήσεις που
βρίσκονται σε καθυστέρηση μικρότερη του έτους, έναντι των συμβατικών ημερομηνιών λήξης και
για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων δεν είναι σημαντικές.
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Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. Ομοίως η μέγιστη
έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις και πιστωτικές ενισχύσεις,
ταυτίζεται με τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων.
Οι ασφαλισμένες απαιτήσεις της 31.12.2010, για τις οποίες θα υπάρξει πλήρης είσπραξη από την
ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, αντιστοιχούν στο 80% των
απαιτήσεων.
Η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων του Ομίλου και της εταιρίας έχει ως εξής:

∆έν ειναι σε καθυστέρηση και δεν είναι απομειωμένα
Ειναι σε καθυστέρηση αλλα δεν ειναι απομειωμένα
Εως 90 ημέρες
91-180 ημέρες
181-360 ημέρες
Ανω των 360 ημερών
Σύνολα

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2010 31.12.2009
25.317.658
23.788.932 22.793.397 22.342.724
1.436.960
3.193.245
1.716.890
3.114.376

1.915.947
2.554.596
1.277.298
2.395.674

34.779.129

31.932.447

589.500
1.965.420
1.124.069
2.355.678

786.059
1.572.294
864.669
1.812.720

28.828.064 28.073.567

Ο λογαριασμός απαιτήσεις σε Όμιλο και εταιρία, διακανονίζεται σε 0 έως 180 ημέρες
8.14 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2010

31/12/2009

5.605.636

2.505.420

3.646.117

1.683.263

Eλληνικό Δημόσιο

338.594

776.768

236.805

133.590

Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων

180.912

203.102

59.589

83.039

6.125.142

3.485.290

3.942.511

1.899.891

Χρεώστες διάφοροι

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

31/12/2010 31/12/2009

8.15 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :

97

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010 31/12/2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010 31/12/2009

Έξοδα επομένων χρήσεων

1.293.446

1.289.400

1.224.659

1.244.656

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

5.280.575

2.727.085

1.849.548

824.894

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί

1.052.664

2.107.787

988.664

2.043.787

7.626.685

6.124.272

4.062.871

4.113.338

8.16 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010
Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

31/12/2009

26.015
4.123.883
4.149.898

31/12/2010 31/12/2009

53.925
11.751.767
11.805.692

882
1.049.093
1.049.974

1.343
8.236.045
8.237.389

8.17 Ίδια κεφάλαια
i)

Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Μετοχές που έχουν εκδοθεί και πλήρως καταβληθεί
Κοινές μετοχές

Ιδιες μετοχές
Κοινές μετοχές
Αριθμός
€
μετοχών

Αριθμός μετοχών

€

Υπέρ το
άρτιο

1η Ιανουαρίου 2009

28.929.986

8.678.996

11.055.800

19.734.796

921.906

510.044

31η ∆εκεμβρίου 2009

29.039.986

8.711.996

11.122.800

19.834.796

2.391.337

1.326.589

31η ∆εκεμβρίου 2010

29.039.986

8.711.996

11.122.800

19.834.796

2.391.337

1.326.589

Σύνολο

Με απόφαση του ∆.Σ. στις 10-09-2009 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό Ευρώ τριάντα
τριών χιλιάδων (33.000) με την μετατροπή 10 ομολογιών ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα χιλιάδων η
κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000) σε 110.000 νέες κοινές
ονομαστικές μετοχές της εταιρίας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30)
η κάθε μία. Η διαφορά ύψους Ευρώ εξήντα επτά χιλιάδων (67.000) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό
από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το ∆.Σ. της εταιρίας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση
δυνάμει του άρθρου 3ο παρ.4 κ.ω. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής
ομολογιών σε μετοχές της εταιρίας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.∆. της εταιρίας που
αποφασίστηκαν από την 23.02.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από
01.08.2006 Εγκριτική των όρων απόφαση του ∆.Σ. της εταιρίας και την από 20.10.2006
τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.∆.. Το μετοχικό
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κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 29.039.986 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα
ψήφου, διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.
Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ανέρχεται σε 8.711.996 Ευρώ. Το αποθεματικό από
την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε 11.122.800 Ευρώ.
Η μετοχή της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι
μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας.
Αγορά ιδίων μετοχών
Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.06.2008 και της
συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας την 22.09.2008, κατά την προηγούμενη
χρήση 01.01.2009 – 31.12.2009 η Εταιρία προέβη στην αγορά 1.469.431 ιδίων κοινών μετοχών
συνολικής αξίας € 816.545. Στην τρέχουσα χρήση η Εταιρία δεν προέβη σε αγορά ιδίων κοινών
μετοχών. Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που είχαν στην κατοχή τους η Εταιρία και ο Όμιλος
στις 31.12.2010 ανέρχεται σε 2.382.587 συνολικής αξίας € 1.322.914 και 2.391.337 συνολικής αξίας
€ 1.326.589 αντίστοιχα, ποσά που μείωσαν αντίστοιχα τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του
Ομίλου. Οι ανωτέρω ίδιες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,23% επί του συνολικού μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας. Η χρηματιστηριακή τιμή των κοινών μετοχών της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. την
31.12.2010 ήταν € 0,40.
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 2009
Υπεραξία από επανεκτίμηση
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2.661.740
0
2.661.740

Υπεραξία από επανεκτίμηση
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

0
2.661.740

iii) Λοιπά Αποθεματικά

99

Τα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου
2009

Τακτικό
αποθεματικο

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο

422.124

993.448

1.415.573

Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
2009
Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης

53.692

(8.837)

44.854

475.815

984.611

1.460.427

16.581

(33.137)

(16.556)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
2010

492.396

951.474

1.443.870

8.18 ∆ανεισμός
Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010 31/12/2009
Ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές
Κοινά ομολογιακά δάνεια

0

11.600.330

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010 31/12/2009
0

11.600.330

825.615

7.717.872

825.615

7.717.872

Μακροπρόθεσμα δάνεια

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

1.500.000

0

1.500.000

0

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών και εντόκων
δανείων

13.645.748

13.304.128

9.426.751

10.793.227

18.280.754

3.618.755

18.280.754

3.618.755

256.158

0

256.158

0

35.508.275

37.241.085

31.289.279

34.730.184

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Σύνολο δανείων

Ο Όμιλος δεν τηρεί στις 31/12/2010 προκαθορισμένο χρηματοοικονομικό δείκτη υφιστάμενων
τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 11.603 χιλ. Σε σχέση με το εν λόγω γεγονός
επισημαίνεται η αβεβαιότητα αναφορικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα προκύψουν για τον
Όμιλο από τον επανακαθορισμό των σχετικών όρων δανεισμού. Για τον λόγο αυτό μακροπρόθεσμο
ομολογιακό δάνειο ύψους 11.603 χιλ. € έχει ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση σύμφωνα
με όσα ορίζονται στο ΔΛΠ 1.
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Το μέσο επιτόκιο δανεισμού της εταιρίας την 31.12.2010 ήταν 5,7%
Ανάλυση Ομολογιακών δανείων
1. Κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 3.000.000
Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 3 εκατ. Ευρώ άνευ εμπράγματης εξασφάλισης
προχώρησε η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. με την Τράπεζα Αττικής. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί σε
5 έτη.
2. Κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 5.000.000
Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. Ευρώ άνευ εμπράγματης εξασφάλισης
προχώρησε η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. με την Τράπεζα EFG EUROBANK. Η διάρκεια του δανείου έχει
καθοριστεί σε 4 έτη.
3. Κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 1.000.000
Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 1 εκατ. Ευρώ άνευ εμπράγματης εξασφάλισης
προχώρησε η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. με την EFG EUROBANK. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί
σε 4 έτη.

4. 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.
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5. Κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 3.300.000
Στις 06.04.2009 η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε στην έκδοση και διάθεση μέσω ιδιωτικής
τοποθέτησης στην FBB - Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε., κοινού Ομολογιακού ∆ανείου
ετήσιας διάρκειας χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας τριών εκατομμυρίων
τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (Euro 3.300.000).
Το σύνολο των χρημάτων που αντλήθηκαν από τα παραπάνω κοινά ομολογιακά δάνεια
χρησιμοποιούνται για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Β.Ε.Ε. και πιο
συγκεκριμένα για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων και
εντάσσονται στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό της διοίκησης της εταιρίας, με σκοπό την
αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων δανείων μετατρέποντας τα σε μακροπρόθεσμα με
ευνοϊκότερους όρους, καθώς και για την προώθηση των επενδυτικού σχεδιασμού του Ομίλου.
Οι συμβατικές ημερομηνίες εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων της 31.12.2010 και της
31.12.2009 του ομίλου και της εταιρίας, έχουν ως εξής:

Εντός μηνός
Εντός τριών μηνών
Εντός έτους
Εντός πενταετίας
Μετα την παρέλευση της πενταετίας
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009
0
0
0
0
18.682.660
16.922.883
16.825.615
20.318.202
0
0
35.508.275
37.241.085

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009
0
0
0
0
14.463.663
14.411.982
16.825.615
20.318.202
0
0
31.289.279
34.730.184

Στην ανωτέρω ανάλυση περιλαμβάνεται η υποχρέωση αποπληρωμής των Μ.Ο.Δ. βάσει των
συμβατικών υποχρεώσεων.
Ανάλυση ευαισθησίας δανειακών υποχρεώσεων
Στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και στην εμπειρία της η διοίκηση πιστεύει ότι μια παράλληλη
μετακίνηση των επιτοκίων σε Ευρώ κατά + 100 μονάδες βάσης, σε σχέση με τα τρέχοντα επιτόκια
στο τέλος των χρήσεων 2009 και 2010, κρίνεται ως πιθανή. Αν συνέβαινε αυτή η μεταβολή, η
επίδραση της στα καθαρά μετά από φόρους κέρδη των χρήσεων 2009 και 2010 και κατά επέκταση
στα ίδια κεφάλαια, θα είχε ως εξής :
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ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010
31.12.2009

Επιβάρυνση απο αύξηση επιτοκίων
Αναλογών Φόρος Εισοδήματος

-355.082
85.220

-252.410
63.102

-312.892
75.094

-227.301
56.825

Καθαρή επιβάρυνση

-269.862

-189.308

-237.798

-170.476

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

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2009

31/12/2010

Προεξοφλητικό Επιτόκιο
Αύξηση Μισθών
Πληθωρισμός
Πίνακες Υπηρεσίας
Turnover Rate

6,0%
6,0%
3,0%
3,0%
2,5%
2,5%
EVK 2000
EVK 2000
ως Πίνακας 1

Πίνακας 1
Προϋπηρεσία

TurnOver Rates
ATCOM &
ΠΡΟΤΥΠΟ

TurnOver Rates
DIONIC, MEDIA-VIS,
SKROUTZ

Από 0 έως 1
Από 1 έως 5
Από 5 έως 10
Από 10 και άνω

12%
8%
5%
3%

9%
6%
4%
2%

Το χρησιμοποιούμενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με την μέση απόδοση των 15ετών
κρατικών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά την ημερομηνία των υπολογισμών, διάρκεια που
είναι συναφής με εκείνη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον υπάρχοντα πληθυσμό.
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Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 οι λογιστικές απεικονίσεις των υποχρεώσεων του Ν.2112/20 για τον Όμιλο
και την μητρική εταιρία για την χρήση 2010, είναι ως ακολούθως:
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ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως.

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 1η Ιανουαρίου
Δαπάνη τόκου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Εισφορές Εργαζομένων
Κόστος προϋπηρεσίας‐μη κατοχυρωμένων παροχών
Κόστος προϋπηρεσίας‐ κατοχυρωμένων παροχών
Κόστος μεταβατικών προβλέψεων
Κόστος (αποτέλεσμα) Περικοπών
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών
Κόστος ειδικών περιπτώσεων (π.χ Ενοποιήσεις, Διασπάσεις, Τερματισμοί, …)
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
Έξοδα
Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην υποχρέωση
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η Δεκεμβρίου
Όρια του "περιθωρίου" και Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά)
Καθαρά σωρευμένα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη(ζημιές) την 1 Ιανουαρίου
Όρια του "περιθωρίου" την 1η Ιανουαρίου
Υπερβάλλον
Διάρκεια απόσβεσης Αναλογιστικών κερδών (Ζημιών) (σε έτη)
Αναλογιστικό κέρδος ‐ ζημιά που καταχωρείται
Ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη(ζημιές) κατά την 1η Ιανουαρίου
Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) για έτος ‐ υποχρέωση
Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) για έτος ‐ περιουσιακά στοιχεία προγράμματος
Άθροισμα
Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) προς αναγνώριση
Καταχωρημένο αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) κατά την 31η Δεκεμβρίου
Μη καταχωρημένο αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) κατά την 31η Δεκεμβρίου
Ποσά καταχωρημένα στον Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων και σχετικές
αναλύσεις.
Ισολογισμός την 31.12.2010
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η Δεκεμβρίου
Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος την 31η Δεκεμβρίου
Μη καταχωρημένο αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) κατά την 31η Δεκεμβρίου
Μη καταχωρημένο κόστος προϋπηρεσίας (‐μη κατοχυρωμένων παροχών)
Μη καταχωρημένο κόστος μεταβατικών προβλέψεων
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου
Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το έτος 2010
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Δαπάνη τόκου
Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων προγράμματος
Καθαρό αναλογιστικό κέρδος(ζημία) αναγνωρισμένο στο έτος
Κόστος προϋπηρεσίας‐μη κατοχυρωμένων παροχών (καταχωρημένο στο έτος)
Κόστος προϋπηρεσίας‐ κατοχυρωμένων παροχών
Κόστος μεταβατικών προβλέψεων καταχωρημένο στο έτος
Κόστος (αποτέλεσμα) Περικοπών
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών
Κόστος ειδικών περιπτώσεων (π.χ Ενοποιήσεις, Διασπάσεις, Τερματισμοί, …)
Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση την καταχωρημένη στον ισολογισμό, που
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 120 (ε):
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό την 1η Ιανουαρίου
Εισφορές πληρωθείσες Εργοδότη
Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους από Εργοδότη
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου

359.459,53
17.984,46
42.489,43
‐
‐
‐
‐
‐
7.484,90
‐
173.375,70
‐
(67.301,92)
313.859,63
‐
‐
‐
‐
29.975,00
‐
146,49
‐
‐
(67.301,92)
‐
(67.301,92)
‐
(67.301,92)
‐
‐

147.168,91
8.830,13
17.197,08
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
117.718,53
‐
(53.651,88)
109.129,47
‐
‐
‐
‐
14.717,00
‐
26,00
‐
‐
(53.651,88)
‐
(53.651,88)
‐
(53.651,88)
‐
‐

‐
‐
‐
313.859,63

‐
‐
‐
109.129,47

‐
‐

‐
‐

‐
‐
313.859,63
‐
‐
‐
42.489,43
17.984,46
‐
(67.301,92)
‐
‐
‐
‐
7.484,90
‐
135.260,70
‐

‐
‐
109.129,47
‐
‐
‐
17.197,08
8.830,13
‐
(53.651,88)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
79.679,09
‐

‐
‐
359.459,53
173.375,70
135.260,70
‐
313.859,63

‐
‐
147.168,91
117.718,53
79.679,09
‐
109.129,47
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8.20 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Περιλαμβάνονται οι προβλέψεις των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας
όπως αυτές αναλύονται στην σημείωση 8.4. Παρότι η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα, οι εταιρείες του Ομίλου χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία
από φορολογικούς ελέγχους παρελθόντων ελεγμένων φορολογικά χρήσεων, έχουν σχηματίσει
πρόβλεψη για τις ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό
ελεγχόταν ανέλεγκτων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31.12.2010 ανέρχεται σε ποσό
ευρώ 205.052 συνολικά για τον Όμιλο και σε ευρώ 120.000 για την μητρική Εταιρία.
8.21 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου
και της Εταιρίας έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2009

31/12/2010 31/12/2009

Προμηθευτές

6.297.185

4.424.489

4.338.730

3.237.688

Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών

4.493.647
3.515.871

8.999.372
1.772.776

3.773.710
1.201.952

6.961.861
935.460

14.306.704

15.196.636

9.314.392

11.135.010

Σύνολο

Οι εμπορικές υποχρεώσεις διακανονίζονται σε Όμιλο και Εταιρία εντός διαστήματος 90 ημερών.
8.22 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010
31/12/2009
Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο
Υποχρεώσεις από Φόρους
Σύνολο

648.973
1.998.669
2.647.641

637.344
2.077.524
2.714.868

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010
31/12/2009
179.514
810.144
989.658

220.613
1.046.068
1.266.681
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8.23 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μερίσματα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Έσοδα επόμενης περιόδου
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010 31/12/2009

2.420.182
4.911
1.038.024
121.592
32.876

804.191
11.375
532.414
129.660
29.910

1.793.038
4.911
301.809
0
0

369.364
4.728
167.834
0
0

3.617.585

1.507.550

2.099.759

541.925

8.24 Κόστος Πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

01/01 31/12/2010
Κόστος αποθεμάτων αναγνωριζόμενο ως έξοδο
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Tόκοι και συναφή έσοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Ιδιοπαραγωγή
Μείον : Διαιτερικές απαλειφές
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ

42.712.849
8.470.686
6.651.287
223.723
21.824
185.570
163.376
426.686
25.500
(748.609)
(1.888.800)
56.244.093

01/01 - 31/12/2009
43.612.243
13.753.483
461.581
98.730
21.101
92.140
132.111
247.580
100.000
(222.800)
(3.176.802)
55.119.367

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01 01/01 31/12/2010
31/12/2009
31.396.852
5.542.103
2.183.553
13.683
3.769
22.201
163.376
10.136
30.000
(723.486)
0
38.642.186

28.610.043
5.429.011
17.754
14.345
4.110
27.499
132.111
10.348
100.000
(129.041)
0
34.216.180
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8.25 Εξοδα διοίκησης / διάθεσης / ερευνών
Α) ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ

01/01 31/12/2010
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Tόκοι και συναφή έσοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Έκτακτα έξοδα
Έκτακτες ζημιές
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
Μείον: Διαιτερικές απαλειφές
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01 - 31/12/2009 01/01 - 31/12/2010

2.155.814
745.032
462.257
109.303
468.061
0
381.923
1.594
0
0
0
0
(56.424)
4.267.560

2.778.605
592.219
490.315
74.073
513.056
0
275.392
1.567
0
0
0
0
(52.170)
4.673.057

01/01 - 31/12/2009

389.639
(21.444)
129.141
35.570
209.533
0
95.663
0
0
0
0
0
0
838.103

476.243
167.565
135.388
38.790
259.538
0
97.670
0
0
0
0
0
0
1.175.194

Β) ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/10 31/12/2010
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Tόκοι και συναφή έσοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Έκτακτα έξοδα
Έκτακτες ζημιές
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
Μείον: Διαιτερικές απαλειφές
Σύνολο

3.307.873
626.902
868.708
206.609
1.293.533
0
796.320
1.049
0
0
0
0
0
7.100.994

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01 - 31/12/2009
4.256.754
1.292.251
930.928
217.980
1.446.657
0
709.852
1.031
0
0
0
0
0
8.855.453

01/01 - 31/12/2010
1.792.158
(142.156)
625.871
172.389
1.015.488
0
463.624
0
0
0
0
0
0
3.927.374

01/01 - 31/12/2009
2.308.080
812.092
656.147
187.991
1.257.830
0
473.352
0
0
0
0
0
0
5.695.492

Γ) ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/01 31/12/2010
01/01 - 31/12/2009
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Tόκοι και συναφή έσοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Έκτακτα έξοδα
Έκτακτες ζημιές
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
Μείον: Διαιτερικές απαλειφές
Σύνολο

90.439
125.923
59.709
2.838
8.390
0
52.558
266.726
0
0
0
0
0
606.584

417.784
68.878
13.782
2.807
9.029
0
39.937
0
0
0
0
0
0
552.217

8.26 Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα για τις χρήσεις 2010 και 2009 έχουν ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/10 31/12/2010
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων
Εσοδα παρεπομένων ασχολιών
Έκτακτα έσοδα από προβλέψεις
Μείον : Διαιτερικές απαλειφές
Σύνολο

154.443
85.569
105.220
(56.424)
288.808

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01 - 31/12/2009
78.287
120.764
117.434
(52.170)
264.314

01/01 31/12/2010

01/01 31/12/2009

26.396
85.308
79.919

24.605
114.324
71.017

191.623

209.946

8.27 Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως
Τα έξοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2010 και 2009 έχουν ως εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/10 01/01 - 31/12/2009
31/12/2010
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
Κλοπές αποθεμάτων
Εκτακτες ζημιές
Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο

281.538
336.557
47.789
203.247
882.658
1.127.814
2.879.601

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01 01/01 31/12/2009
31/12/2010

131.869
0
56.680
13.179
0
104.067
305.795

101.626
336.557
21.936
61.741
882.658
835.045
2.239.562

63.811
0
3.721
975
0
55.093
123.600

8.28 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 31/12/2010
Έσοδα / Κέρδη / Ζημιές από:
-Μερισματα
-Τόκοι πελατών
-Διαθεσίμων Προς πώληση Επενδύσεων
- Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων
- Κέρδος από πώληση ποσοστού θυγατρικής
Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις
ενοποιούμενες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Μείον : Διαιτερικές απαλειφές

Έξοδα τόκων από:
-Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2009

01/01 31/12/2010

01/01 31/12/2009

34.744
1.720.437
-

102.903
(141.168)
-

440.770
17.530
-

32.518
59.914
0

6.312

-

-

-

1.761.493

(38.265)

458.300

92.432

2.338.441
2.338.441

2.167.941
2.167.941

2.045.458
2.045.458

1.859.648
1.859.648

8.29 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος με βάσει τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την 31η ∆εκεμβρίου
2010 και 2009 αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
01/01 31/12/2010
Φόρος περιόδου
Προβλέψεις & διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουμένων χρήσεων
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος
φόροι
Αναβαλλόμενος φόρος
Εκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης ν.3845/2010
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01 31/12/2009

01/01 31/12/2010

01/01 31/12/2009

(195.839)

(346.676)

(30.198)

(77.249)

(312.410)

(143.797)

(60.000)

(106.574)

(28.322)

(15.346)

(28.322)

(15.346)

(29.767)
(82.635)
(648.973)

(131.525)
0
(637.344)

(45.556)
(15.439)
(179.514)

(21.444)
0
(220.613)
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8.30 Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών,
αφαιρουμένου του σταθμισμένου μέσου όρου των ιδίων μετοχών.
ΟΜΙΛΟΣ
01/01 - 31/12/2010
01/01 - 31/12/2009

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

549.659
26.648.649
0,0206

371.174
26.822.632
0,0138

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

937.121
38.648.649
0,0242

630.811
40.549.632
0,0156

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01 - 31/12/2010
01/01 - 31/12/2009
Κέρδη / ( ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)

(961.291)
26.657.399
(0,0361)

136.697
26.822.632
0,0051

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

(573.829)
38.657.399
(0,0148)

396.334
40.549.632
0,0098

8.31 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.

111

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2010
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

31/12/2010

ΝΤΙΟΝΙΚ

ΝΤΙΟΝΙΚ
ATCOM
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ
MARM LIGHTING LTD
SHENZHEN TOP LEAD LTD
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε

11.133
11.156
34.063
381.483
14.141

ΣΥΝΟΛΑ

451.976

ATCOM

ATCOM
DIONIC TRADING
INTERNET LTD
LTD

1.223.250

1.512.106

MEDIA VIS A.E

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΕ

523.991

4.807

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΒULGARIA LLC

SHENZHEN TOP
LEAD LTD

ΕΝΑΛΕΝ

377.726

1.684

10.943

NTIANA
AKKE

19.671

Κ/Ξ REAL
CONSULTING

11.436

17.631
1.240.881

4.807

1.512.106

523.991

19.671

377.726

1.684

10.943

SHENZHEN TOP
LEAD LTD

ΣΥΝΟΛΑ
3.649.700
47.046
11.156
34.063
381.483
14.141
17.631

11.436

4.155.219

Κ/Ξ REAL
CONSULTING AE

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2010
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

31/12/2010
ΝΤΙΟΝΙΚ
ATCOM
ATCOM LTD
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ
MARM LIGHTING LTD
MEDIA VIS A.E
SHENZHEN TOP LEAD LTD
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ

ATCOM

ATCOM
DIONIC TRADING
INTERNET LTD
LTD

191.340
43.789
7.440
141.645
367.632
106.082
13.800
7.900
688.289

MEDIA VIS A.E

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΕ

ΕΝΑΛΕΝ

NTIANA
AKKE

656.909

17.124
15.993

1.800

391

1.200

5.400

656.909

33.117

1.800

391

1.200

5.400

320.000

14.657
205.997

320.000

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΒULGARIA LLC

914.286
379.782
7.440
141.645
367.632
106.082
13.800
22.557
1.953.224

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
488.800
488.800
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
8.784
8.784
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
-

8.32 Μερίσματα
Στις 29.6.2010 συνήλθε
η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
η οποία ενέκρινε παμψηφεί την διανομή μερίσματος 0,0018 ευρώ ανά μετοχή,ήτοι συνολικού
ποσού μετα τις στρογγυλοποιήσεις 53.315 ευρώ το οποίο θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που
αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι
μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,0020 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του
Ν.3697/2008 ο φόρος 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά
μετοχή θα ανέλθει σε 0,0018 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού 47.983,32 οι δικαιούχοι του μερίσματος
της εν λόγω χρήσης σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα "record date" είναι οι κάτοχοι μετοχών της
εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 13 Αυγούστου 2010, ορίσε
δε ημερομηνία αποκοπής την 11 Αυγούστου 2010 από την ημερομηνία δε αυτή οι μετοχές της
εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2008 και ως
ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους την 19η Αυγούστου
2010.
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2010 λόγω ζημιών .
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8.33 Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Η Εταιρία κατά την 31/12/2010 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων συνολικού ποσού
3.266.395,88 και ο Ομιλος 3.305.443,88 αντίστοιχα ∆εν αναμένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις
από τις ανωτέρω δοθείσες εγγυητικές επιστολές.
8.34 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί των παγίων και ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
8.35 ∆εσμεύσεις
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις
∆εδομένου ότι τα βασικά επενδυτικά σχέδια της Εταιρίας και του Ομίλου έχουν ολοκληρωθεί, δεν
υπάρχουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεστεί κατά την
ημερομηνία του Ισολογισμού.
8.36 Λοιπές πληροφορίες

Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010)
με ημερολογιακή σειρά, σ’ επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:
Στις 22/4/2010 ο Ομιλος Ντιονικ υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με Αμερικανικό Επενδυτικό
Οργανισμό
.
Σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας του στην Ελληνική Αγορά στον τομέα των εξειδικευμένων
∆ιαδικτυακών Λύσεων (Internet Applications) ο Ομιλος Ντιονικ μέσω της θυγατρικής του Atcom A.E.
επεκτείνει τη δραστηριότητά του διεθνώς. Στην κατεύθυνση αυτή υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας
με Αμερικανικό Επενδυτικό Οργανισμό, με έδρα τη Νέα Υόρκη, για την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών με σκοπό την προώθηση στην Παγκόσμια Αγορά της πλέον επιτυχημένης εφαρμογής
που έχει αναπτύξει για τη δημιουργία Ειδησεογραφικών ∆ιαδικτυακών Πυλών (News Portals), με
δυνατότητα διαχείρισης του ειδησεογραφικού περιεχομένου και από κινητές συσκευές (i-phone,
Vodafone Widgets, Nokia OVI, κλπ).
Η υπογραφή της συμφωνίας ενισχύει το στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου για την δραστηριοποίησή
του στην παγκόσμια αγορά, το οποίο ξεκίνησε την περασμένη χρονιά, με την ίδρυση της θυγατρικής
εταιρείας της ATCOM AE, Atcom Internet & Multimedia Ltd, με έδρα το Λονδίνο και σκοπό την
προώθηση των προϊόντων της διεθνώς.

Στις 29.6.2010 συνήλθε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E."
στην οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας
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∆ιατάξεως
της
Τακτικής
Γενικής
Συνέλευσης
και
ειδικότερα:
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιρικές και
ενοποιημένες (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως
αποτελεσμάτων) επί της 15ης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2009 - 31/12/2009 καθώς και τις
εκθέσεις πεπραγμένων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που
έληξε.
3. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την διανομή μερίσματος 0,0018 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι
συνολικού ποσού μετά τις στρογγυλοποιήσεις 53.315 ευρώ το οποίο θα προσαυξηθεί με το μέρισμα
που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν
οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,0020 ευρώ ανά μετοχή.

Στις 15/7/2010 Ο όμιλος Dionic προχώρησε σε συνεργασία με την Aegean Power, την μεγαλύτερη
αμιγώς Ελληνική ιδιωτική επιχείρηση προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος.
Η συνεργασία αφορά συμφωνία Master Dealer, που δίνει την δυνατότητα στην Dionic να
εμπορεύεται το ηλεκτρικό ρεύμα μέσω επιλεγμένων συνεργατών του δικτύου της σε όλη την
Ελλάδα,
με
εξαίρεση
τις
περιοχές
που
δεν
είναι
διασυνδεδεμένες.
Έτσι η Dionic και οι συνεργάτες της μέσω των προγραμμάτων της Aegean Power, μπορούν να
προσφέρουν στους πελάτες τους από τα πιο ανταγωνιστικά και ξεκάθαρα τιμολόγια της αγοράς,
ενώ παράλληλα συμβάλουν στην μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.
Η Aegean Power, αναπτύσσεται ταχύτατα στην Ελληνική αγορά, βασιζόμενη στην φιλική και
πελατοκεντρική της φιλοσοφία, όπου μέσα από γρήγορες διαδικασίες, αναλαμβάνει τα διαδικαστικά
για την αλλαγή του παρόχου, μόνο με την υπογραφή της αίτησης παροχής, χωρίς παρέμβαση στις
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και χωρίς διακοπή στην παροχή ή κόστη ενεργοποίησης.
Στις 23.7.2010 συνήλθε η Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.B.E." η οποία αποφάσισε την επέκταση του σκοπού της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση
του άρθρου 3 του καταστατικού αυτής ώστε στον εταιρικό σκοπό να συμπεριληφθούν οι εξής
δραστηριότητες:
α) η διανομή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και
β) η εμπορία και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την εγκατάσταση και παραγωγή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειες (φωτοβολταικά - Αιολικά).

Στις 2.9.2010 συνήλθε η Β Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.B.E." και αποφάσισε την Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου μη
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διαπραγματεύσιμου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και παροχή
εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων εκδόσεώς του.
Ειδικότερα αποφάσισε ) την έκδοση Ομολογιακού ∆ανείου το οποίο θα είναι μετατρέψιμο ( το
"ΜΟ∆") σε μετοχές της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των
υφιστάμενων μετόχων, μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα ως
προβλέπεται εκ του νόμου (άρθρ. 3α του κ.ν.2190/1920):
-Το ύψος του ΜΟ∆ να ανέλθει έως του ποσού των Ευρώ τριών εκατομμυρίων (3.000.000).
-Η διάρκεια του ΜΟ∆ θα είναι τρία(3) έτη.
-Η ονομαστική αξία των ομολογιών θα είναι έως Ευρώ δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μία.
-Προσδιορίστηκε το εύρος του λόγου μετατροπής μεταξύ δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) και είκοσι
πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, για
κάθε μία ομολογία. Ο τελικός λόγος και η τελική τιμή μετατροπής θα καθοριστούν από το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τον χρόνο έκδοσης του Ομολογιακού ∆ανείου.
-Ασκηση δικαιώματος μετατροπής για πρώτη φορά 3 μήνες μετά την 1η ετήσια επέτειο της
ημερομηνίας εκδόσεως και εφεξής ανά τρίμηνο.
Στις 20/9/2010 Ο όμιλος Dionic προχώρησε στην σύσταση νέας κάθετης επιχειρηματικής μονάδας
με την επωνυμία Dionic Solar και την είσοδο του στις υπηρεσίες προώθησης-εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ο Ομιλος δραστηριοποιείται στον χώρο της ενέργειας απο το 2007 με την προώθηση σημαντικών
επενδύσεων στο χώρο των Αιολικών και Φ/Β πάρκων. Η ωρίμανση της αγοράς αλλά και η ύπαρξη
ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την εγκατάσταση Φ/Β απαιτεί την δημιουργία νέων
εξειδικευμένων σχημάτων. Σ' αυτήν την κατεύθυνση κινείται η δημιουργία της νέας κάθετης
επιχειρηματικής μονάδας της DIONIC η οποία έρχεται να καλύψει την ανάγκη της αγοράς για
παρουσία σοβαρών και αξιόπιστων προμηθευτών που μπορούν να προσφέρουν τον λεπτομερή και
προσεγμένο σχεδιασμό φωτοβολταϊκών έργων, την προμήθεια ποιοτικών και κατάλληλων
προϊόντων, καθώς και την επαγγελματική υλοποίηση απο την αρχή ως το τέλος (με το κλειδί στο
χέρι) που εγγυώνται την εύκολη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία τους με
εξασφαλισμένη την μέγιστη απόδοση.

Στις 8/10/2010 Η "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε." προχώρησε στην 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 02/9/2010,
καλύφθηκε από 15 νέους επενδυτές, συγκεντρώνοντας συνολικά δανειακά κεφάλαια ύψους ευρώ
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1.500.000 ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 150 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ
10.000 έκαστη.
Κατόπιν των ανωτέρω, η «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε , ότι 8/10/2010 , εκδόθηκε μετατρέψιμο
ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 1.500.000 που αντιστοιχεί σε 150 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 3/10/2010 απόφαση του
∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Σκοπός της έκδοσης είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας (κεφάλαιο κίνησης).

Στις 18/10/2010 η θυγατρική εταιρεία της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε έχοντας λάβει άδεια
εγκατάστασης φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 1,99 mw στο έλος Λακωνίας (θέση Ανοιγμα)
υπέγραψε σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον ∆ΕΣΜΗΕ (∆ιαχειριστής Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας).
Στις 21/10/2010 η θυγατρική εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ στην
οποία η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ συμμετέχει με ποσοστό 58,60% έλαβε άδεια παραγωγής απο την
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για το αιολικό πάρκο ισχύος 42 MW στις θέσεις Λόφος Προφήτης
Ηλίας,
Πολίτης,
Μεγαλοκορφή
του
∆ήμου
Σολυγείας
του
Νομού
Κορινθίας.
Στις 30/11/2010 H ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ σε υλοποίηση της στρατηγικής επιλογής για την μεγαλύτερη
δραστηριοποίησης της στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού
25% της εταιρείας ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ έναντι ποσού 100.000,00 ευρώ . Η συμμετοχή της σημερα ανέρχεται σε
ποσοστό
50%
επι
του
μετοχικού
κεφαλαίου
της
ανωτέρω
εταιρείας
.
Η ΕΝΑΛΕΝ διαθέτει άδεια παραγωγής και εγκατάστασης φωτοβολταικού πάρκου 1,99 mw στο έλος
Λακωνίας (θέση Ανοιγμα) και πρόσφατα υπέγραψε σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον
∆ΕΣΜΗΕ
(∆ιαχειριστής
Ελληνικού
Συστήματος
Μεταφοράς
Ηλεκτρικής
Ενέργειας).

Στις 30/12/2010 H ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ σε υλοποίηση της στρατηγικής επιλογής για την μεγαλύτερη
δραστηριοποίησης της στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού
25% της εταιρείας ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ έναντι ποσού 205.000,00 ευρώ . Η συμμετοχή της σημερα ανέρχεται σε
ποσοστό
75%
επι
του
μετοχικού
κεφαλαίου
της
ανωτέρω
εταιρείας
.
Η ΕΝΑΛΕΝ διαθέτει άδεια παραγωγής και εγκατάστασης φωτοβολταικού πάρκου 1,99 mw στο έλος
Λακωνίας (θέση Άνοιγμα) και πρόσφατα υπέγραψε σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον
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∆ΕΣΜΗΕ

(∆ιαχειριστής

Ελληνικού

Συστήματος

Μεταφοράς

Ηλεκτρικής

Ενέργειας).

8.37 Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού
Στις 9/2/2011 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ίδρυση της SKROUTZ LIMITED, με έδρα τη Μ.
Βρετανία , μέσω της κατά 50% θυγατρικής της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
SKROUTZ Α.Ε.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και στη διείσδυση σε άλλες αγορές εκτός
Ελλάδος η θυγατρική SKROUTZ Α.Ε. προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας
SKROUTZ LIMITED.
∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού τα οποία να έχουν σημαντική
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.

Αχαρναί, 29 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Νικόλαος Μεσημέρης
Α.∆.Τ. Ι 673188

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος
Θωμάς Ρούμπας
Α.∆.Τ. ΑΒ 595985

Ο Οικονομικός ∆ιευθυντής
Αργύριος Κυλιάδης
Α.∆.Τ. Χ 132542

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 01.01.2010 – 31.12.2010
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ÍÔÉÏÍÉÊ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÊÁÉ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ
ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ ÃÅÍÉÊÏÕ ×ÏÍÄÑÅÌÐÏÑÉÏÕ ÊÁÉ ÄÉÁÍÏÌÙÍ
ÁÑ. Ì.Á.Å. : 34192/06/Â/95/2- ÅÄÑÁ : ÁÑÉÓÔÏÔÅËÏÕÓ 95, Á×ÁÑÍÁÉ ÁÔÔÉÊÇÓ

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ×ÑÇÓÇÓ áðü 1ç Éáíïõáñßïõ 2010 Ýùò 31ç Äåêåìâñßïõ 2010
(äçìïóéåõüìåíá âÜóåé ôïõ ê.í. 2190/20, Üñèñï 135 ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óõíôÜóóïõí åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, åíïðïéçìÝíåò êáé ìç, êáôÜ ôá ÄËÐ)
Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò, ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, óôï÷åýïõí óå ìßá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò åôáéñåßáò ÍÔÉÏÍÉÊ
ÁÅÂÅ êáé ôïõ ÏÌÉËÏÕ. Óõíéóôïýìå åðïìÝíùò óôïí áíáãíþóôç, ðñéí ðñïâåß óå ïðïéáäÞðïôå åßäïõò åðåíäõôéêÞ åðéëïãÞ Þ Üëëç óõíáëëáãÞ ìå ôïí åêäüôç, íá áíáôñÝîåé óôç äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôïõ åêäüôç, üðïõ áíáñôþíôáé ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò êáèþò êáé ç Ýêèåóç åðéóêüðçóçò ôïõ íüìéìïõ åëåãêôÞ üðïôå áõôÞ áðáéôåßôáé.
Áñìüäéá Õðçñåóßá:
Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ:
Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ:

Äéåýèõíóç Áíùíýìùí Åôáéñéþí & Ðßóôåùò, Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò, Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Íáõôéëßáò
www.dionicgroup.com
ÌåóçìÝñçò ÉùÜííçò - Íéêüëáïò Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. Ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò, Ìðéæïýìçò ×ñÞóôïò Áíôéðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. Åêôåëåóôéêü ìÝëïò ,
Ñïýìðáò ÈùìÜò Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò åêôåëåóôéêü ìÝëïò, ÔæáíÜêçò Íéêüëáïò åêôåëåóôéêü ìÝëïò, ÐáððÜò Âáóßëåéïò ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò,
ÈåïôïêÜò Êùíóôáíôßíïò ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò, ËáâñÜíïò ÁëÝîáíäñïò áíåîÜñôçôï ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò, ÊáëáìÝíéïò Ãåþñãéïò áíåîÜñôçôï ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò.

Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
ôùí åôÞóéùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí :
Ïñêùôüò åëåãêôÞò ëïãéóôÞò :
ÅëåãêôéêÞ Åôáéñßá :
Ôýðïò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ åëåãêôþí :

29 Ìáñôßïõ 2011
Âñáóßäáò Óð. ÄáìçëÜêïò (ÁÌ ÓÏÅË 22791)
BDO Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò Á.Å. ( ÁÌ ÓÏÅË 111)
Ìå óýìöùíç ãíþìç - ÈÝìá 'Åìöáóçò

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

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

Ï ÏÌÉËÏÓ
31.12.2010 31.12.2009
11.574.079 11.411.614
23.879
23.879
15.252.138 11.416.819
1.213.494
1.252.934
7.047.011
9.738.552
34.779.129 31.932.446
14.397.402 10.250.393
4.149.898 11.805.692
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
88.437.031 87.832.332
=========== ===========

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
31.12.2010 31.12.2009
10.422.582
9.782.582
0
0
1.073.506
1.024.011
11.857.060 10.653.588
6.025.662
8.449.110
28.828.064 28.073.567
8.005.381
6.013.228
1.049.974
8.237.389
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
67.262.229 72.233.474
=========== ===========

8.711.996
-1.326.589
17.693.645
−−−−−−−−−−−
25.079.052
5.377.842
−−−−−−−−−−−
30.456.894
−−−−−−−−−−−
3.325.615
1.899.932
32.182.660
20.571.930
−−−−−−−−−−−
57.980.137
−−−−−−−−−−−

8.711.996
-1.322.914
15.000.670
−−−−−−−−−−−
22.389.752
0
−−−−−−−−−−−
22.389.752
−−−−−−−−−−−
3.325.615
1.179.389
27.963.664
12.403.809
−−−−−−−−−−−
44.872.477
−−−−−−−−−−−

8.711.996
-1.326.589
17.175.706
−−−−−−−−−−
24.561.113
4.535.067
−−−−−−−−−−
29.096.181
−−−−−−−−−−
20.318.202
2.076.012
16.922.883
19.419.054
−−−−−−−−−−
58.736.152
−−−−−−−−−−

88.437.031 87.832.332
=========== ===========

8.711.996
-1.322.914
16.058.719
−−−−−−−−−−
23.447.801
0
−−−−−−−−−−
23.447.801
−−−−−−−−−−
20.318.202
1.111.872
14.411.982
12.943.616
−−−−−−−−−−
48.785.672
−−−−−−−−−−

67.262.229 72.233.474
=========== ===========

1.3. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ (åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá)
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí Ýíáñîçò ÷ñÞóçò
(1.1.2010 êáé 1.1.2009 áíôßóôïé÷á)
ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò
(óõíå÷éæüìåíåò êáé äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò)
Áýîçóç Ìåôï÷éêïý Êåöáëáßïõ
Áíáëïãßá ìåéïøçößáò óôçí áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý
êåöáëáßïõ èõãáôñéêÞò åôáéñåßáò
Áíáëïãßá ìåéïøçößáò óôçí ìåßùóç ôïõ ìåôï÷éêïý
êåöáëáßïõ èõãáôñéêþí åôáéñåéþí
ÌåôáâïëÞ óôçí êáèáñÞ èÝóç áðü áðïìåßùóç &
ìåßùóç ðïóïóôþí èõãáôñéêþí
ÌåôáâïëÞ óôçí êáèáñÞ èÝóç áðü åíóùìÜôùóç
íÝùí åôáéñåéþí
ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá óôç Ìåéïøçößá
Áðïèåìáôéêü áðü ìåôáôñÝøéìï ïìïëïãéáêü äÜíåéï
(ÁãïñÝò) / ðùëÞóåéò éäßùí ìåôï÷þí
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí ëÞîçò ÷ñÞóçò
(31.12.2010 êáé 31.12.2009 áíôßóôïé÷á)

Ï ÏÌÉËÏÓ
31.12.2010 31.12.2009

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
31.12.2010 31.12.2009

29.096.181 29.462.897

23.447.801 24.295.890

45.392 1.026.534
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
29.141.573 30.489.431
0
100.000

-961.291
136.697
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
22.486.510 24.432.587
0
100.000

0

350.486

0

0

0

-697.957

0

0

153.663

82.703

0

0

1.258.417
-27.416
-53.315
-265.474
0
-116.282
-43.443
-2.767
0
-816.545
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−

0
0
-53.315
-265.474
0
0
-43.443
-2.767
0
-816.545
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−

30.456.895 29.096.181
============ ===========

22.389.752 23.447.801
============ ===========

1.2. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÓÕÍÏËÉÊÙÍ ÅÓÏÄÙÍ (åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá)
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ
Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009
72.066.404 73.128.597
46.260.983 43.125.046
15.822.311 18.009.229
7.618.797 8.908.866

Êýêëïò åñãáóéþí
ÌéêôÜ êÝñäç
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí
1.256.380
ÊÝñäç / (Æçìßåò) ðñï öüñùí
679.433
−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç / (Æçìßåò) ìåôÜ áðü öüñïõò (Á)
30.460
===========
- ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò
549.659
- Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò
-519.199
ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Â)
14.932
−−−−−−−−−−−
ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ
áðü öüñïõò (Á) + (Â)
45.392
===========
- ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò
559.965
- Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò
-514.573
ÊÝñäç / (Æçìßåò) ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ-âáóéêÜ (óå €)
0,0206
ÊÝñäç / (Æçìßåò) ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ-áìâëõìÝíá (óå €) 0,0242
Ðñïôåéíüìåíï ìÝñéóìá áíÜ ìåôï÷Þ - (óå €)
ÊÝñäç / (Æçìßåò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí
áðïôåëåóìÜôùí êáé óõíïëéêþí áðïóâÝóåùí
3.180.179

3.887.022
1.680.817
−−−−−−−−−−
1.043.473
==========
371.174
672.299
-16.939
−−−−−−−−−−

805.381 2.124.526
-781.777
357.310
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
-961.291
136.697
=========== ==========
-961.291
136.697
0
0
0
0
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−

1.026.534
==========
363.032
663.502
0,0138
0,0156

-961.291
136.697
=========== ==========
-961.291
136.697
0
0
-0,0361
0,0051
-0,0148
0,0098
0,0000
0,0020

5.560.943

1.374.803

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ
Ï ÏÌÉËÏÓ
(ÌÝèïäïò ÓõìðëÞñùóçò ÊáôÜóôáóçò
1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009
Ôáìéáêþí Ñïþí-¸ììåóç ÌÝèïäïò)
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÊÝñäç ðñï öüñùí (óõíå÷éæüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò)
679.433
1.680.817
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá :
ÁðïóâÝóåéò
1.923.798
1.673.921
ÐñïâëÝøåéò
248.230
261.603
ÓõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò
11.279
9.834
ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá, Ýîïäá, êÝñäç êáé æçìéÝò)
åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò
-1.843.709
-100.960
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá
2.499.696
2.296.849
ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò ëïãáñéáóìþí
êåöáëáßïõ êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò :
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåìÜôùí
2.661.542 -1.097.197
Ìåßùóç/ (áýîçóç) áðáéôÞóåùí
-6.212.017
1.457.747
(Ìåßùóç)/ áýîçóç õðï÷ñåþóåùí (ðëçí äáíåéáêþí)
-227.725 -3.825.841
Ìåßïí:
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâëçìÝíá
-2.499.696 -2.296.849
ÊáôáâëçìÝíïé öüñïé
-459.507
-535.416
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Óýíoëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü ëåéôïõñãéêÝò
äñáóôçñéüôçôåò (á)
-3.218.675
-475.493
=========== ==========
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Áðüêôçóç èõãáôñéêþí, óõããåíþí, êïéíïðñáîéþí êáé
ëïéðþí åðåíäýóåùí
-390.256
0
ÅéóðñÜîåéò áðü ìåßùóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ
èõãáôñéêÞò åôáéñßáò
0
0
ÅéóðñÜîåéò áðü ðþëçóç èõãáôñéêþí, Óõããåíþí,
Êïéíïðñáîéþí ê.ë.ð.
157.800
21.933
ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí óôïé÷åßùí
-2.927.367 -3.261.053
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí êáé
Üûëùí ðáãßùí óôïé÷åßùí
479.019
1.293.369
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò
34.042
78.807
Ìåñßóìáôá åéóðñá÷èÝíôá
0
0
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü åðåíäõôéêÝò
äñáóôçñéüôçôåò (â)
-2.646.761 -1.866.943
=========== ===========
×ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÅéóðñÜîåéò áðü áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ
0
201.458
ÐëçñùìÝò ãéá ìåßùóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ
0
-714.175
ÅéóðñÜîåéò / (ÅîïöëÞóåéò) áðü åêäïèÝíôá /
áíáëçöèÝíôá äÜíåéá
-1.776.324
6.337.533
ÅêñïÝò ãéá áãïñÜ éäßùí ìåôï÷þí
0
-816.545
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá
-14.378
-374.409
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò
äñáóôçñéüôçôåò (ã)
-1.790.702 4.633.862
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ áýîçóç / (ìåßùóç) óôá ôáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé
éóïäýíáìá ÷ñÞóçò (á) + (â) + (ã)
-7.656.138 2.291.426
============ ===========
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ÷ñÞóçò
11.805.692 9.514.266
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
ÐëÝïí : ôáìéáêÜ äéáèÝóéìá åôáéñåßùí ðïõ äåí
åíïðïéÞèçêáí óôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç
344
0
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ÷ñÞóçò
4.149.898 11.805.692
=========== ===========

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009

-781.777

357.310

569.422
827.006
-3.652

581.371
155.093
13.226

-551.351
2.208.834

-92.432
1.991.760

2.393.448
-3.580.167
-575.557

-1.067.549
1.475.726
-5.300.160

-2.208.834 -1.991.760
-40.070
-152.873
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
-1.742.699 -4.030.288
=========== ===========
-1.205.000

-1.349.581

0

360.590

0
-1.273.065

0
-501.399

107.197
0
17.530
59.914
440.770
32.518
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
-1.912.567 -1.397.958
============ ===========
0
0

0
0

-3.484.349
6.592.040
0
-816.545
-47.800
-264.774
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
-3.532.149 5.510.721
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
-7.187.414
82.475
=========== ===========
8.237.389 8.154.914
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
0
0
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
1.049.974 8.237.389
=========== ===========

2.705.897

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò :
1) Óôéò áíùôÝñù ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé áêüëïõèåò Åôáéñßåò
Ó÷Ýóç
ìå ÌçôñéêÞ

Ðïóïóôü ðïõ
êáôÝ÷åé ç ÍÔÉÏÍÉÊ
ôçí 31.12.2010
ÌçôñéêÞ

ÌçôñéêÞ

2009-2010

ÊÕÐÑÏÓ

Üìåóá

100,00%

ÏëéêÞ Åíïð.

2006 - 2010

DIONIC TRADING LTD

ÊÕÐÑÏÓ

Ýììåóá

100,00%

ÏëéêÞ Åíïð.

2006 - 2010

DIONIC BULGARIA LLC

ÂÏÕËÃÁÑÉÁ

Ýììåóá

95,00%

ÏëéêÞ Åíïð.

2007 - 2010

ÊÉÍÁ

Ýììåóá

70,00%

ÏëéêÞ Åíïð.

2007 - 2010

ÊÕÐÑÏÓ

Ýììåóá

80,00%

ÏëéêÞ Åíïð.

2007 - 2010

MEDIA VIS A.E.

ÅËËÁÓ

Üìåóá

97,00%

ÏëéêÞ Åíïð.

2008 - 2010

ATCOM A.E.

ÅËËÁÓ

Üìåóá

71,91%

ÏëéêÞ Åíïð.

2010

Ì.ÂÑÅÔÁÍÉÁ

Ýììåóá

71,91%

ÏëéêÞ Åíïð.

2008 - 2010

ÊÏÉÍÏÐÑÁÎÉÁ REAL CONSULTING

ÅËËÁÓ

Ýììåóá

32,36%

ÁíáëïãéêÞ Åíïð.

2008 - 2010

ÅÍÁËÅÍ Á.Å.

ÅËËÁÓ

Üìåóá

75,00%

ÏëéêÞ Åíïð.

2008 - 2010

ÓÊÑÏÕÔÆ Á.Å.

ÅËËÁÓ

Üìåóá

50,00%

ÏëéêÞ Åíïð.

2010

ÐÑÏÔÕÐÏ ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÍÏÌÙÍ Á.Å.

ÅËËÁÓ

Üìåóá

33,00%

ÏëéêÞ Åíïð.

2010

ÍÔÉÏÍÉÊ ÁÉÏËÉÊÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ ÁÅ

ÅËËÁÓ

Üìåóá

58,60%

ÏëéêÞ Åíïð.

2008 - 2010

ÍÔÉÁÍÁ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÁÊÊÅ

ÅËËÁÓ

Üìåóá

60,00%

ÏëéêÞ Åíïð.

2010

ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ ÁÅ

ÅËËÁÓ

Üìåóá

21,85%

ÏëéêÞ Åíïð.

2010

ÄÉ - ÐÑÙ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÁÅ

ÅËËÁÓ

Ýììåóá

21,83%

ÏëéêÞ Åíïð.

2007 - 2010

ÍÔÉÏÍÉÊ ÁÅÂÅ-ÁÕËÙÍÁÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ ÅÅ

ÅËËÁÓ

Üìåóá

99,90%

ÏëéêÞ Åíïð.

-

ANDROS VILLAGE Ì.ÖÉËÇÓ ÅÅ

ÅËËÁÓ

Ýììåóá

29,40%

ÊáèáñÞ ÈÝóç

2006 - 2010

IRA MEDIA AE ÄÉÁÖ.ÅÊÄ.ÅÌÐ.&ÕÐ.ÁÍÁÐÔ.ÉÍÔÅRNET

ÅËËÁÓ

Üìåóá

30,00%

ÊáèáñÞ ÈÝóç

2008 - 2010

ËÉÍÔÅÑÓÉÐ ÁÔÅÐÕ

ÅËËÁÓ

Ýììåóá

18,00%

ÊáèáñÞ ÈÝóç

2005 - 2010

Åôáéñßá
ÍÔÉÏÍÉÊ Á.Å.Â.Å.

ÊáôáóôáôéêÞ
¸äñá
ÅËËÁÓ

DIONIC PARTICIPATION LTD

SHENZHEN TOP LEAD LIMITED
MARM LIGHTING LTD

ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LIMITED

ÌÝèïäïò
Åíïðïßçóçò

ÁíÝëåãêôåò
ÖïñïëïãéêÜ
×ñÞóåéò

GNN 210/8222848

2) Ôï ÈÝìá ¸ìöáóçò óôçí ¸êèåóç ÅëÝã÷ïõ ôùí Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí áíáöÝñåôáé óôç óçìåßùóç 8.18 ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí, óôçí ïðïßá ãßíåôáé áíáöïñÜ óôï ãåãïíüò üôé ï ¼ìéëïò äåí
ôçñåß åíôüò ðñïêáèïñéóìÝíùí ïñßùí ÷ñçìáôïïéêïíïìéêü äåßêôç õöéóôÜìåíùí ôñáðåæéêþí õðï÷ñåþóåùí óõíïëéêïý ðïóïý € 11.603 ÷éë. êáôÜ ôçí 31.12.2010. Óå ó÷Ýóç ìå ôï åí ëüãù ãåãïíüò åðéóçìáßíåôáé
ç áâåâáéüôçôá áíáöïñéêÜ ìå åíäå÷üìåíåò õðï÷ñåþóåéò ðïõ èá ðñïêýøïõí ãéá ôïí ¼ìéëï áðü ôïí åðáíáêáèïñéóìü ôùí ó÷åôéêþí üñùí äáíåéóìïý.
3) Ç åôáéñßá ÍÔÉÏÍÉÊ ÁÅÂÅ óôéò 29/11/2010 åîáãüñáóå ðïóïóôü 25% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò åôáéñßáò ÅÍÁËÅÍ ÁÅ áðü ôçí èõãáôñéêÞ åôáéñßá ôïõ Ïìßëïõ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ ÁÅ êáé óôéò 30/12/2010 åîáãüñáóå åðéðëÝïí ðïóïóôü 25% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò åôáéñßáò ÅÍÁËÅÍ ÁÅ äéáìïñöþíïíôáò ôçí óõììåôï÷Þ ôçò óôï 75% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò åôáéñßáò, åíóùìáôþíïíôáò ãéá ðñþôç öïñÜ ôçí
åôáéñßá óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôïõ Ïìßëïõ ôçò ÷ñÞóçò 1/1/2010 - 31/12/2010 ìå ôçí ìÝèïäï ôçò ÏëéêÞò Åíïðïßçóçò. Ùò çìåñïìçíßá áðüêôçóçò ôïõ åëÝã÷ïõ ôçò åôáéñßáò ÅÍÁËÅÍ ÁÅ
èåùñåßôáé ç 30/12/2010. Óôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç 01.01-31.12.2009 êáé óôéò åíäéáìÝóåò ÏéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôïõ Ïìßëïõ óôéò 31.03.2010, 30.06.2010 êáé 30.09.2010 ç åôáéñßá ÅÍÁËÅÍ ÁÅ. ðåñéëáìâáíüôáí óôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôïõ Ïìßëïõ óôï êïíäýëé " Åðåíäýóåéò óå Óõããåíåßò Åðé÷åéñÞóåéò" (óçìåßùóç 6) .
Óôéò 29/10/2010 ç åôáéñßá ÍÔÉÏÍÉÊ ÁÅÂÅ áýîçóå ôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò ôçò óôï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò èõãáôñéêÞò åôáéñßáò MEDIA VIS Á.Å. óå 97% áðü 70% ëüãù ôçò óõììåôï÷Þò ôçò ìå 900.000 € óôçí
áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå ç åôáéñßá MEDIA VIS Á.Å., óôçí ïðïßá ïé ìÝôï÷ïé åêôüò Ïìßëïõ ðáñáéôÞèçêáí ôçò Üóêçóçò ôùí äéêáùìÜôùí ôïõò. Óôéò 25/11/2010 ç èõãáôñéêÞ åôáéñßá
ÍÔÉÁÍÁ ìåôáâßâáóå ðïóïóôü 49,95% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò åôáéñßáò ÄÉ-ÐÑÙ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÁÅ óôçí èõãáôñéêÞ åôáéñßá ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ ÁÅ, ìå áðïôÝëåóìá ôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò ôïõ Ïìßëïõ
óôçí åôáéñßá ÄÉ-ÐÑÙ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÁÅ íá áíÝñ÷åôáé óå 21,83% áðü 40,89% ðïõ Þôáí ðñéí ôçí ìåôáâßâáóç áõôÞ. Óôéò 10/11/2010 óõóôÞèçêå ç åôáéñßá "ÍÔÉÏÍÉÊ ÁÅÂÅ - ÁÕËÙÍÁÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ ÅÅ"
óôçí ïðïßá ç ìçôñéêÞ åôáéñßá ÍÔÉÏÍÉÊ ÁÅÂÅ óõììåôÝ÷åé ìå ðïóïóôü 99,99%, ôï êåöÜëáéï ôçò ïðïßáò èá êáôáâëçèåß óôçí ÷ñÞóç 2011. Ëüãù ôùí áíùôÝñù ãåãïíüôùí ôá åíïðïéçìÝíá áðïôåëÝóìáôá ìåôÜ
áðü öüñïõò êáé äéêáéùìÜôùí ìåéïøçößáò Ý÷ïõí áõîçèåß óå ðïóïóôü ìåãáëýôåñï ôïõ 25% (ó÷åôéêÞ áíáöïñÜ óôç óçìåßùóç 6) ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí.
4) Óôéò 13.6.2010 ç èõãáôñéêÞ åôáéñåßá ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ ÁÅ ìåôáâßâáóå ôï óýíïëï ôçò óõììåôï÷Þò ôçò, 40%, óôçí óõããåíÞ ôçò åôáéñåßá PLAN ÁÅ. Áðü ôçí ìåôáâßâáóç áõôÞ äåí ðñïÝêõøå áðïôåëÝóìá.
5) Äåí õðÜñ÷ïõí åìðñÜãìáôá âÜñç óôá áêßíçôá ôçò ìçôñéêÞò êáé ôïõ Ïìßëïõ.
6) Ïé åôáéñåßåò ôïõ Ïìßëïõ Ý÷ïõí ó÷çìáôßóåé ðñüâëåøç ãéá åíäå÷üìåíåò öïñïëïãéêÝò õðï÷ñåþóåéò ðïõ èá ðñïêýøïõí áðü ôïí öïñïëïãéêü Ýëåã÷ï ôùí áíÝëåãêôùí ÷ñÞóåùí. Ç óõíïëéêÞ ðñüâëåøç êáôÜ
ôçí 31.12.2010 áíÝñ÷åôáé óå € 205.052 ãéá ôïí Ïìéëï êáé óå € 120.000 ãéá ôçí ìçôñéêÞ åôáéñåßá.
7) Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò êáèþò êáé áðïöÜóåéò äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí ðïõ íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí åôáéñåéþí ôïõ
ïìßëïõ êáèþò êáé ëïéðÜ ãåãïíüôá ãéá ôá ïðïßá íá óõíôñÝ÷åé ëüãïò ó÷çìáôéóìïý ðñïâëÝøåùí.
8) Ï óõíïëéêüò áñéèìüò éäßùí ìåôï÷þí ðïõ åß÷å óôçí êáôï÷Þ ôïõ ï ¼ìéëïò óôéò 31/12/2010 áíÝñ÷åôáé óå 2.391.337 , óõíïëéêÞò áîßáò € 1.326.589, ðïóü ôï ïðïßï ìåßùóå ôá ºäéá ÊåöÜëáéá ôïõ Ïìßëïõ.
9) Ïé óõíáëëáãÝò óôç ÷ñÞóç 01/01 - 31/12/2010 êáé ôá õðüëïéðá ôçí 31/12/2010 ìå ôá óõíäåäåìÝíá ìÝñç, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ ÄËÐ 24, Ý÷ïõí ùò åîÞò:
ÏÌÉËÏÓ
ÅÔÁÉÑÅÉÁ
á) ¸óïäá
8.000
914.286
â) ¸îïäá
0
688.289
ã) ÁðáéôÞóåéò
0
3.649.700
ä) Õðï÷ñåþóåéò
0
451.976
å) ÓõíáëëáãÝò êáé áìïéâÝò äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí êáé ìåëþí ôçò äéïßêçóçò
488.800
488.800
óô) ÁðáéôÞóåéò áðü äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò äéïßêçóçò
8.784
8.784
æ) Õðï÷ñåþóåéò ðñïò ôá äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò äéïßêçóçò
0
0
10) Ôá êÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ, õðïëïãßóôçêáí ìå âÜóç ôï ìÝóï óôáèìéóìÝíï áñéèìü ôùí êïéíþí ìåôï÷þí, áöáéñïõìÝíïõ ôïõ óôáèìéêïý ìÝóïõ üñïõ ôùí éäßùí ìåôï÷þí.
11) Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý óôïí ¼ìéëï êáé óôçí Åôáéñåßá, óôï ôÝëïò ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðåñéüäïõ êáé óôï ôÝëïò ôçò áíôßóôïé÷çò ðåñéüäïõ ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò Þôáí áíôßóôïé÷á :
Ï ÏÌÉËÏÓ
Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
31.12.2010 31.12.2009
31.12.2010 31.12.2009
Ìéóèùôïß
508
533
257
296
12) ¸÷ïõí ôçñçèåß ïé ßäéåò ËïãéóôéêÝò Áñ÷Ýò ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá ôçí óýíôáîç ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ôçò ÷ñÞóçò 2009.
13) Ïé åðåíäýóåéò ôçò Åôáéñåßáò óå ðÜãéá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá ÷ñÞóç áíÝñ÷ïíôáé óå € 1.273.065 êáé ôïõ Ïìßëïõ áíôßóôïé÷á óå € 2.927.367.
14) Ç Åôáéñåßá êáé ï ¼ìéëïò Ý÷åé óçìáôßóåé ðñüâëåøç ãéá ôçí Ýêôáêôç åéóöïñÜ óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 ôïõ í.3845/2010 (Ýêôáêôç åöÜðáî åéóöïñÜ êïéíùíéêÞò åõèýíçò óôï óõíïëéêü êáèáñü åéóüäçìá ôùí
íïìéêþí ðñïóþðùí ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2010), ðïõ åðéâáñýíåé åîïëïêëÞñïõ ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóçò ýøïõò 15 ÷éë. åõñþ ãéá ôçí Åôáéñßá êáé ýøïõò 83 ÷éë. åõñþ ãéá ôïí Ïìéëï.

Á÷áñíáß, 29 Ìáñôßïõ 2011
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊ.ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ

Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ

Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

ÌÅÓÇÌÅÑÇÓ Ã.ÉÙÁÍÍÇÓ

ÑÏÕÌÐÁÓ I. ÈÙÌÁÓ

ÊÕËÉÁÄÇÓ Á. ÁÑÃÕÑÇÓ
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Á.Ä.Ô. × 132542 - ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ Á´170086

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Πληροφορίες άρθρου 10ν. 3401/2005
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΘΕΜΑ

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Κ4-01-015
Κ4-01-063

Ανακοίνωση

περί

συνταξιοδότησης

της

Oικονομικής ∆ιευθύντριας της εταιρίας μας
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007

2092
979

EK-3340_05

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

978

Κ4-01-063

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

37062

Κ4-01-063

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007

36957

EK-3340_05

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

36953

Κ4-01-063

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

35892

Κ4-01-063

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

35890

Κ4-02-005
Κ4-02-005

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει
∆ΛΠ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει
∆ΛΠ

34384
34382

Κ4-01-063

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

34225

Κ4-01-063

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

34141

Κ4-01-063

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007

32348

EK-3340_05

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

32347

EK-3340_05

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

31925

Κ4-01-063

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007

31924

Κ4-01-063

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

31920

Κ4-01-063

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων 30566

Κ4-01-063

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων 29748

Κ4-01-063

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων 29304

31/1/2011
17:26:38
17/1/2011
12:26:39
17/1/2011
12:25:29
30/12/2010
13:34:12
29/12/2010
17:01:40
29/12/2010
16:29:47
16/12/2010
13:31:36
16/12/2010
13:04:43
30/11/2010
13:01:11
30/11/2010
13:00:04
30/11/2010
10:10:21
30/11/2010
08:31:10
18/11/2010
10:12:53
18/11/2010
10:11:49
15/11/2010
12:10:50
15/11/2010
12:09:31
15/11/2010
12:04:41
29/10/2010
14:12:08
21/10/2010
10:39:50
18/10/2010

1

13:41:46
ΕΚ∆ΟΣΗ

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ
Κ1-03-009

/

/

ΜΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ

∆ΑΝΕΙΟΥ

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ Η ΜΗ ΣΤΟ ΧΑ ΜΕ

29163

15/10/2010
12:41:23

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΚ∆ΟΣΗ

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ
Κ1-03-009

/

/

ΜΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ

∆ΑΝΕΙΟΥ

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ Η ΜΗ ΣΤΟ ΧΑ ΜΕ

28516

8/10/2010
15:54:01

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΚ∆ΟΣΗ

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ
Κ1-03-009

/

/

ΜΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ

∆ΑΝΕΙΟΥ

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ Η ΜΗ ΣΤΟ ΧΑ ΜΕ

28508

8/10/2010
15:21:09

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
Κ4-01-063

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007

27529

EK-3340_05

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

27528

Κ4-01-063

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

26503

Κ4-01-063

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007

26488

EK-3340_05

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

26487

Κ4-01-006

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

25179

Κ4-01-063

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

24997

Κ4-02-005
Κ4-02-005

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει
∆ΛΠ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει
∆ΛΠ

24810
24812

Κ4-01-063

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κ4-01-063

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων 23596

Κ4-01-006
EK-3340_05
Κ4-01-063

Mαταίωση

της

24618

Εκτακτης

Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007

22864
21804
21803

30/9/2010
09:23:22
30/9/2010
09:22:11
20/9/2010
11:31:57
20/9/2010
10:23:27
20/9/2010
10:22:19
2/9/2010
18:08:01
1/9/2010
11:45:55
31/8/2010
13:51:52
31/8/2010
13:51:55
31/8/2010
10:10:27
26/8/2010
10:34:27
16/8/2010
17:13:38
2/8/2010
13:18:54
2/8/2010
13:17:47

2

Κ4-01-027

Γνωστοποίηση

αποκοπής

δικαιώματος

μερίσματος / πληρωμής μερίσματος

21684

Κ4-01-063

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων 21665

Κ4-01-006

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

21653

Κ4-01-006

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

21050

Κ4-01-027

Γνωστοποίηση
Συνεργασία

Κ4-01-063

αποκοπής

δικαιώματος

μερίσματος / πληρωμής μερίσματος
Power

ομίλου

στην

Dionic

διανομή

και

20328

Aegean

και

εμπορία 20235

ηλεκτρικού ρεύματος.
ΜΑΤΑΙΩΣΗ
Κ4-01-006

Α

Επαναληπτικής

Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της ΝΤΙΟΝΙΚ 20128
ΑΕΒΕ

Κ4-01-003

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης
Γνωστοποίηση

Κ4-01-015

∆ιοικητικού

αλλαγής
Συμβουλίου

19472

σύνθεσης
ή

ανωτάτων 18743

Κ4-01-006

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

18693

Κ4-01-006

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

18682

Κ4-01-063

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

18011

Κ4-01-063

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17719

Κ4-01-003

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

16027

διευθυντικών στελεχών

Κ4-02-005
Κ4-02-005
Κ4-01-063
Κ4-01-063
EK-3340_05
Κ4-01-063

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει
∆ΛΠ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει
∆ΛΠ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α?ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007

15190
15187
15008
13565
13564
13349

EK-3340_05

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

13317

Κ4-01-063

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12964

30/7/2010
14:32:47
30/7/2010
12:09:17
30/7/2010
10:58:06
23/7/2010
17:31:57
16/7/2010
10:23:55
15/7/2010
12:41:35
14/7/2010
14:55:18
7/7/2010
09:48:01
30/6/2010
11:14:35
29/6/2010
19:12:13
29/6/2010
18:24:50
23/6/2010
10:55:10
21/6/2010
12:19:54
4/6/2010
15:07:37
31/5/2010
13:59:04
31/5/2010
13:58:02
31/5/2010
10:26:52
25/5/2010
16:32:39
25/5/2010
16:30:32
21/5/2010
10:27:23
21/5/2010
09:39:59
19/5/2010
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10:42:57
Κ4-01-063
EK-3340_05
Κ4-01-063

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

12779
12776

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007

12027

EK-3340_05

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

12026

Κ4-01-003

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11898

Κ4-01-063

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10827

Κ4-01-063
EK-3340_05
Κ4-01-063
Κ4-01-063
Κ4-01-063
EK-3340_05
Κ4-02-005
Κ4-02-005
Κ4-01-063
Κ4-01-063
Κ4-01-063
EK-3340_05

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Επέκταση

Ομίλου

10640

στην

∆ιεθνή

Αγορά

10186

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων 10002
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

∆ΛΠ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει
∆ΛΠ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

9940
9939

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει

ΧΡΗΣΗΣ

2009

8395
8390
8267

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων 6616
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κ4-01-063

Ντιονικ

10641

ΑΣΚΗΣΗ

-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

6285
6282

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 6204

ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κ4-01-063

ΑΣΚΗΣΗ

-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 6203

ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
EK-3340_05

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

3591

Κ4-01-063

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3590

18/5/2010
09:46:46
18/5/2010
09:43:30
10/5/2010
14:55:22
10/5/2010
14:53:15
7/5/2010
15:48:16
28/4/2010
12:21:29
27/4/2010
10:22:57
27/4/2010
10:21:53
22/4/2010
09:17:02
20/4/2010
15:36:31
20/4/2010
10:55:43
20/4/2010
10:52:34
31/3/2010
16:23:52
31/3/2010
16:22:49
31/3/2010
12:51:29
23/3/2010
10:17:05
19/3/2010
09:38:59
19/3/2010
09:35:45
18/3/2010
14:46:18
18/3/2010
14:44:05
17/2/2010
09:45:49
17/2/2010
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3556/2007

09:44:42

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κ4-01-063

ΑΣΚΗΣΗ

-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 3486

ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κ4-01-063

ΑΣΚΗΣΗ

-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 3485

ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
Κ4-01-063
EK-3340_05
Κ4-01-063
EK-3340_05
Κ4-01-063
EK-3340_05
Κ4-01-063

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

3370
3368

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

3103
3101

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2973
2972

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.
3556/2007

2554

EK-3340_05

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2553

Κ4-01-063

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1484

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κ4-01-063

ΑΣΚΗΣΗ

-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 977

ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κ4-01-063

ΑΣΚΗΣΗ

-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 976

ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
Κ4-01-063

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων 724

16/2/2010
14:16:54
16/2/2010
14:15:40
12/2/2010
10:24:14
12/2/2010
10:19:53
10/2/2010
10:14:33
10/2/2010
10:11:35
9/2/2010
14:00:40
9/2/2010
13:57:32
4/2/2010
10:12:46
4/2/2010
10:11:42
22/1/2010
10:14:13
18/1/2010
15:12:03
18/1/2010
15:09:01
14/1/2010
10:40:21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ακροτελεύτια αναφορά
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 7/448/2007 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι οι
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις των Εταιρειών που
ενοποιούνται, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dionicgroup.com .
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