ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006
Ο Όμιλος εταιρειών DIONIC, με σκοπό την άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρησης του
επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι η κυκλοφορία της νέας κονσόλας SONY PLAYSTATION
3 στην ελληνική αγορά μετατίθεται χρονικά για το πρώτο τρίμηνο του 2007, γεγονός, το οποίο
ενδέχεται να διαφοροποιήσει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2006 σε σχέση με τις
αντίστοιχες προβλέψεις που είχαν δημοσιευθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση
μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου τον Αύγουστο του 2006.
Πιο συγκεκριμένα, η διάθεση του SONY PLAYSTATION 3 αναβάλλεται για το Μάρτιο του
2007, αντί του Νοεμβρίου 2006, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται
να επηρεάσει τόσο τις πωλήσεις όσο και τα αποτελέσματα του Ομίλου DIONIC. Πιο
συγκεκριμένα, η νέα εκτίμηση για τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών για το σύνολο της χρήσης
2006 είναι μειωμένη κατά 1,5 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη, ενώ τα κέρδη
μετά φόρων και δικαιωμάτων αναμένονται μειωμένα κατά 75 χιλ. έναντι της προηγούμενης
εκτίμησης.
Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί για το
σύνολο της χρήσης 2006 σε 81 εκατ., έναντι 67,5 εκατ. το 2005, σημειώνοντας αύξηση της
τάξεως του 20,0%. Ανάλογα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
αναμένεται να διαμορφωθούν σε 4,8 εκατ. αύξηση της τάξεως του 23,8% έναντι της χρήσης
2005. Τα κέρδη προ φόρων εκτιμάται να ανέλθουν σε 2,5 εκατ., αυξημένα κατά 18,8% σε
σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2005. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων και
δικαιωμάτων μειοψηφίας αναμένεται να διαμορφωθούν σε 1,4 εκατ., έναντι 1 εκατ. το 2005,
σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 38,3%.
Ο Όμιλος εταιρειών DIONIC εμπορεύεται και διανέμει ένα σημαντικά διαφοροποιημένο
portfolio προϊόντων, που τον καθιστά ένα ισχυρό κανάλι διανομής, ανεξαρτήτως προϊόντος.
Υπό το ανωτέρω πρίσμα και στο πλαίσιο της δυναμικής που έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο
εμπορικής λειτουργίας της εταιρείας η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά, ότι η υλοποίηση των
αρχικών στόχων που είχε δημοσιευθεί παραμένει εφικτή. Ωστόσο η ανακοίνωση των
ανωτέρω αναθεωρημένων προβλέψεων πραγματοποιείται για την όσο το δυνατόν πιο ακριβή
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

