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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2007 

 
Ο όμιλος εταιρειών DIONIC ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2007 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.). 
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών τη χρήση 2007 ανήλθε στα € 84 εκατ. έναντι € 83,4 
εκατ. τη χρήση 2006, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,64%. Η μικρή αύξηση του κύκλου 
εργασιών οφείλεται κυρίως στην στρατηγική απόφαση για διάθεσή προϊόντων 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας με υψηλότερα περιθώρια κέρδους που κυρίως 
εφαρμόστηκε στο τελευταίο 4μηνο του 2007. Επιπλέον σε εφαρμογή της πιστωτικής 
πολιτικής του ομίλου, πραγματοποιούνται πωλήσεις μόνο σε πελάτες που ειναι πλήρως 
ασφαλισμένοι απο την ασφαλιστική εταιρία πιστώσεων που συνεργάζεται ο όμιλος. 
 
Αποτέλεσμα των ως άνω ενεργειών ήταν το μικτό κέρδος να αυξηθεί κατά 8,9% έναντι 
της χρήσης 2006 και να ανέλθει σε € 15 εκατ. τη χρήση 2007 έναντι € 13,7 εκατ. το 
2006 ενώ το μικτό περιθώριο ενισχύθηκε κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες και 
διαμορφώθηκε στο 17,8% έναντι 16,5% τη χρήση 2006.  
 
Σημαντικά αυξημένα κατά 15,2% εμφανίζονται τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου τη χρήση 2007, τα οποία ανήλθαν σε € 6,2 εκατ. 
έναντι € 5,4 εκατ. το 2006.  Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)  
διαμορφώθηκαν σε € 5,3 εκατ. έναντι € 4,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση του 2006, ενώ 
τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 22,6% έναντι της χρήσης 
2006 και ανήλθαν σε € 3,1 εκατ. έναντι € 2,4 εκατ. τη προηγούμενη χρήση.  
 
Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφανίζονται 
σημαντικά ενισχυμένα κατά 27,7% και διαμορφώθηκαν σε € 1.9 εκατ. έναντι € 1.5 εκατ. 
το 2006.    
 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την ίδια περίοδο οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν 
15% και ανήλθαν σε € 41,5 εκατ. έναντι € 48,7 εκατ. το 2006 ενώ σημαντικά μειωμένος 
κατά 35% εμφανίζεται ο τραπεζικός δανεισμός στα € 17,5 εκατ. έναντι € 26,8 εκατ.  που 
ήταν τη 31/12/2006. Παράλληλα αύξηση κατά 70% περίπου εμφανίζουν τα Ίδια 
Κεφάλαια του ομίλου τα οποία την 31/12/2007 ανήλθαν σε € 26,4 εκατ. έναντι € 15,6 
εκατ. τη 31/12/2006 μετά και από την μετατροπή διαδοχικά ομολογιών σε κεφάλαιο της 
εταιρείας ύψους € 9,3 εκατ. περίπου 
 
Το 2007 υλοποιήθηκε σειρά στρατηγικών ενεργειών οι οποίες εντάσσονται στη πολυσχιδή 
πολιτική του ομίλου για ανάπτυξη μέσω συμμετοχής σε νέους προσοδοφόρους τομείς 



 
δραστηριότητας. Αξιοποιώντας τόσο την τεχνογνωσία όσο και την πολυετή εμπειρία, ο 
όμιλος διαχειρίζεται σήμερα πάνω από 35.000 προϊόντα, αντιπροσωπεύοντας διεθνούς 
φήμης εμπορικά σήματα , σε συνεργασία με 500 προμηθευτές παγκοσμίως και τα οποία 
διαθέτει σε ένα ευρύ πελατολόγιο που ξεπερνά  τα 10.000  σημεία πώλησης.  
 
Υλοποιήθηκαν σειρά επενδύσεων με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της 
υφιστάμενης τεχνολογικής δομής, όπως η δημιουργία του νέου υπερσύγχρονου κέντρου 
εφοδιαστικής αλυσίδας στην Αυλώνα. Σε εμπορικό επίπεδο ολοκληρώθηκε σειρά νέων 
εμπορικών συμφωνιών σε όλους σχεδόν τους κλάδους (βρεφονηπιακά προϊόντα, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πληροφορική, καταναλωτικά προϊόντα, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες κλπ.). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εσωτερική οργάνωση του ομίλου με την 
εγκατάσταση και χρήση νέων συστημάτων ERP, CRM, και INTRANET ενώ ο όμιλος προέβη 
αφενός στην ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού με καταξιωμένα στελέχη σε όλα τα 
επίπεδα ενώ επένδυσε σημαντικά στην επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του προσωπικού  
σε διάφορους τομείς. 
 
Παράλληλα η ανάπτυξη των εργασιών εστιάστηκε και στην διεύρυνση του δικτύου εκτός 
των ελληνικών συνόρων με την ίδρυση της DIONIC BULGARIA LLC, η οποία αποτελεί τη 
πιλοτική εφαρμογή του επιτυχημένου επιχειρησιακού μοντέλου της μητρικής, η οποία 
εκμεταλλευόμενη τις απορρέουσες οικονομίες κλίμακας, εφαρμόζει την απευθείας 
σύνδεση της επιχειρησιακής πλατφόρμας της μητρικής με τη θυγατρική στη Βουλγαρία.  
 
Επιπλέον, στη χρήση 2007 ο όμιλος με τη συμμετοχή στη νεοϊδρυθείσα NTONIK ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. σηματοδοτεί τη ένταξη του στον τομέα των εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας και συγκεκριμένα της αιολικής ενέργειας. Ήδη η εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση 
για άδεια κατασκευής αιολικού πάρκου δυναμικότητας 45 MW στο Νομό Κορινθίας. 
 
Επίσης στη χρήση 2007, ο όμιλος με τη συμμετοχή στη νεοϊδρυθείσα ΕΝΑΛΕΝ A.E.K.E. 
σηματοδοτεί την ένταξη του και στον τομέα της φωτοβολταϊκής ενέργειας, Η εταιρεία έχει 
καταθέσει Άδεια παραγωγής και Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και 
αίτηση για άδεια κατασκευής και διαχείρισης  φωτοβολταϊκού σταθμού δυναμικότητας 
1,99 MW στο Δήμο Έλους του Νομού Λακωνίας. 
 
Επιπρόσθετα μέσω της θυγατρικής ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΩΝ A.E. ο όμιλος 
σηματοδοτεί τη δραστηριοποίηση του στον τομέα ανάπτυξης, διαχείρισης και 
εκμετάλλευσης ακινήτων, με στόχο να συμμετέχει και να αναλαμβάνει τη διαχείριση 
στρατηγικά επιλεγμένων έργων, τα οποία θα τηρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που 
ο ίδιος απαιτεί αξιοποιώντας τις δυνατότητες που διαθέτει για online marketing και 
πωλήσεις και τη συγκρότηση δικτύων στο εξωτερικό και εσωτερικό. 
 
Παράλληλα μέσω της θυγατρικής SHENZEN TOP LEAD με έδρα το Χονγκ Κόνγκ, η 
DIONIC, δραστηριοποιείται  στην παραγωγή και διανομή καταναλωτικών προϊόντων 
(accessories υπολογιστών, παιχνιδομηχανές, αναλώσιμα υπολογιστών κλπ) με το δικό της 
σήμα (“plug n play”, “lexus”) στην παγκόσμια αγορά. Η Εταιρεία έχει συνάψει 
συνεργασίες με μεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και 
συσκευών (ηλεκτρονικών – ψηφιακών) της Κίνας, οι οποίες έχουν επιλεγεί βάσει σειράς 



 
κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας και τήρησης προδιαγραφών διανομής παγκοσμίως 
(πιστοποιημένες από CE/ROHS, TUV).  
 
Επίσης στην τρέχουσα χρήση ο όμιλος μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ATCOM, η οποία 
αποτελεί τον τεχνολογικό άξονα των δραστηριοτήτων του ομίλου, προχώρησε στην ίδρυση της 
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD, με έδρα τη Μ. Βρετανία, με στόχο την ανάπτυξη και 
προώθηση του WCMS προϊόντος της στη Διεθνή Αγορά, με την ανάπτυξη διεθνούς δικτύου 
συνεργατών.  
 
Με σκοπό την ένταξή της στο τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και την αξιοποίηση 
συνεργιών και σε πρώτη φάση με τη θυγατρική ATCOM, ο όμιλος προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 
20% στην εταιρείας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής 
εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Μέσω της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, ο όμιλος δραστηριοποιείται στον 
ανασχεδιασμό επιχειρησιακών διαδικασιών, στην ανάπτυξη συστημάτων logistics και συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας, στην αξιολόγηση και διαχείριση έργων καθώς επίσης και στην διοίκηση 
μεγάλων τεχνικών έργων. 
 
Με αφετηρία το 2007 και με γνώμονα τις δυνατότητες που δημιουργούνται από τις νέες 
αυτές δραστηριότητες καθώς και από τη συνεχή επέκταση στην κύρια δραστηριότητα του 
ομίλου με τη διεύρυνση της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων με την ανάπτυξη νέων 
συνεργασιών και την ενίσχυση της δραστηριότητας εκτός των ελληνικών συνόρων, η 
διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ενέργειες αυτές θα αποτυπωθούν και στα μεγέθη  του 
ομίλου στη τρέχουσα χρήση. 
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