
 
 
 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2008 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 

 
Ο όμιλος εταιρειών DIONIC ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο 
τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(I.F.R.S.). 
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο α’ τρίμηνο του 2008 σε € 19 εκατ. 
σημειώνοντας μείωση κατά 5,3% έναντι του πρώτου τριμήνου 2007. Η κάμψη αυτή 
αποδίδεται στην στρατηγική απόφαση της διοίκησης της εταιρείας που από τον 
Σεπτέμβριο του 2007 επικεντρώθηκε σε πωλήσεις προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, στοιχείο που μπορεί να περιόρισε τα έσοδα του Ομίλου αλλά ενίσχυσε την 
κερδοφορία του. Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην διεύρυνση της γκάμας των 
προϊόντων, στην ανάπτυξη νέων εμπορικών συνεργασιών με καταξιωμένες εταιρείες 
καθώς και στην διεύρυνση του δικτύου διάθεσης των προϊόντων. Επιπρόσθετα στο 
πλαίσιο διασφάλισης των απαιτήσεων της και σε εφαρμογή αυστηρότερης πιστωτικής 
πολιτικής, η DIONIC διαθέτει τα προϊόντα της μόνο σε πελάτες που είναι πλήρως 
ασφαλισμένοι από την ασφαλιστική εταιρία πιστώσεων με την οποία συνεργάζεται ο 
όμιλος.    
 
Όλες οι ανωτέρω ενέργειες συνετέλεσαν στην ενίσχυση της κερδοφορίας σε όλα τα 
επίπεδα. Συγκεκριμένα τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 25,2% και ανήλθαν στο πρώτο 
τρίμηνο του 2008 σε € 4,4 εκατ. έναντι € 3,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ 
το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 23,1% επί των ενοποιημένων πωλήσεων αυξημένο 
κατά 5,6 μονάδες έναντι του 2007.   
 
Αυξημένα κατά 25,3% εμφανίστηκαν και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2008, τα οποία ανήλθαν σε € 1,8 εκατ. 
έναντι € 1,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2007. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων και 
τόκων (EBIT)  διαμορφώθηκαν σε € 1,5 εκατ. έναντι € 1,3 εκατ. το αντίστοιχο περσυνό 
τρίμηνο, ενώ σημαντική αύξηση κατά 42,5% παρουσίασαν και τα κέρδη προ φόρων του 
Ομίλου που διαμορφώθηκαν σε € 1,127 χιλ. έναντι € 791 χιλ. το πρώτο τρίμηνο πέρυσι.  
 
Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση της 
τάξεως του 32,2% και διαμορφώθηκαν σε € 608 χιλ. έναντι € 460 χιλ. το πρώτο τρίμηνο 
του 2007.    
 
Σε επιχειρηματικό επίπεδο, αξιοσημείωτες είναι οι επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει ο 
Όμιλος τους τελευταίους μήνες ύψους € 2,150 χιλ. στις θυγατρικές ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ A.E. και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ.   



 
 
Μέσω της θυγατρικής ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ A.E., στην οποία συμμετέχει με 
ποσοστό 60%, ο όμιλος δραστηριοποιείται 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. 
Επιπλέον μέσω της θυγατρικής 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, και στην οποία ο Όμιλος 
αύξησε την συμμετοχή του στο 20,45%, δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλών 
ανάληψης και διαχείρισης επιδοτούμενων προγραμμάτων σε οργανισμούς δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων logistics. 
 
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος DIONIC με σειρά συνεργασιών και στρατηγικών κινήσεων έχει 
καταφέρει να αναπτύξει ένα πολύ διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που αριθμεί πάνω 
από 35.000 κωδικούς, αντιπροσωπεύοντας διεθνούς φήμης εμπορικά σήματα από οκτώ 
διαφορετικές κατηγορίες, σε συνεργασία με 500 προμηθευτές παγκοσμίως και τα οποία 
διαθέτει σε ένα ευρύ πελατολόγιο που ξεπερνά  τα 5.000  σημεία πώλησης. 
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