Άγηνο Σηέθαλνο, 30 Ννεκβξίνπ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ENNEΑΜΗΝΟΥ 2015 (Δ.Π.Φ.Α.)
Ο Όκηινο εηαηξεηώλ ΝΙΚΑΣ αλαθνίλσζε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ
2015 κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Φ.Α.).

Μητρική Εταιρεία:
Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΔΔ ζην Δλλεάκελν ηνπ 2015 δηακνξθώζεθε
ζε € 34,60 εθαη. έλαληη €37,57 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη κεησκέλνο θαηά
7,9%.
Σην Δλλεάκελν 2015 νη πσιήζεηο ησλ branded πξντόλησλ ΝΙΚΑΣ ζεκείσζαλ κηθξή
πηώζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014 ζε κηα ζηάζηκε αγνξά, ελώ
ην ζπλνιηθό κεξίδην αγνξάο ηεο Δηαηξείαο κεηώζεθε νξηαθά ζην 12,0% ζε όγθν θαη
ζην 13,8% ζε αμία. (NIELSEN YTD Σεπηέκβξηνο 2015).
Πηώζε θαηά 13,8 ζεκείσζαλ θαη ηα κεηθηά θέξδε ηα νπνία αλήιζαλ ζε €8,71 εθαη.
έλαληη €10,10 εθαη. ζην Δλλεάκελν ηνπ 2014, κε ην πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο λα
αλέξρεηαη ζε 25,2% επί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ έλαληη 26,9% ην 2014.
Η πηώζε απηή ζηα κεηθηά θέξδε, νθείιεηαη ελ κέξεη ζηε ζεκαληηθή αύμεζε πνπ
παξαηεξείηαη ζηηο ηηκέο θάπνησλ βαζηθώλ Α΄ πιώλ ζηε δηεζλή θαη εγρώξηα αγνξά
(θπξίσο γαινπνύια), ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη αιιά θαη ζην
έληνλν πξνσζεηηθό πιάλν θαη ηηο πξνζθνξέο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο .
Παξόια απηά, ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο θαηάθεξαλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηελ πηώζε ζην
κηθηό ηνπο θέξδνο, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ εμνξζνινγηζκό ηνπ κίγκαηνο
πσιήζεσλ κε επηθέληξσζε ζε θεξδνθόξνπο θσδηθνύο θαη πην επηθεξδή θαλάιηα
δηαλνκήο.
Τα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη
απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζην Δλλεάκελν ηνπ 2015 ζε δεκηέο €0,47 εθαη.
έλαληη δεκηώλ €1,97 εθαη. ην Δλλεάκελν ηνπ 2014, ζεκεηώλνληαο βειηίσζε θαηά €
1,5 εθαη.
Τα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
(EBIT) δηακνξθώζεθαλ ζε δεκηέο €2,04 εθαη. έλαληη δεκηώλ €3,64 εθαη. ηνπ
Δλλεακήλνπ ηνπ 2014, ζεκεηώλνληαο βειηίσζε θαηά €1,60 εθαη.

Τέινο, ηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (EBT) αλήιζαλ ζην Δλλεάκελν ηνπ 2015 ζε
δεκηέο €6,34 εθαη. έλαληη δεκηώλ € 6,98 εθαη. ην 2014, ζεκεηώλνληαο βειηίσζε
θαηά € 0,64 εθαη.
Η ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΔΔ παξακέλεη ζηαζεξή θαη ζηνρεύεη:







Σηε ζπλερή βειηίσζε ησλ πξντόλησλ κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ
πνηόηεηα, πξνζθέξνληαο ζηνλ θαηαλαισηή πξντόληα πςειήο πνηόηεηαο θαη
δηαηξνθηθήο αμίαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο
Σηελ απινπνίεζε ησλ δνκώλ κε ζηόρν ηελ απνδνηηθόηεξε θαη
απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο
Σηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο ζρέζεο εκπηζηνζύλεο κε ηνπο θαηαλαισηέο
καο θαη βειηίσζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο
Σηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο καο ζηε κηθξή Ληαληθή
Σηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζεζίκσλ πόξσλ ηεο Δηαηξείαο

Όμιλος:
Ο ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ζεκείσζε πηώζε θαηά 9,4% θαη αλήιζε ζην
Δλλεάκελν ηνπ 2015 ζε €37,72 εθαη. έλαληη €41,64 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν
πέξπζη.
Τν κηθηό θέξδνο ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθε ζε €9,72 εθαη. έλαληη €11,50 εθαη. ην
Δλλεάκελν ηνπ 2014, κεησκέλν θαηά 15,5%, ελώ ην πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο
δηακνξθώζεθε ζε 25,8% επί ηνπ ελνπνηεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ έλαληη 27,6% ην
2014.
Τα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη
απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζην Δλλεάκελν ηνπ 2015 ζε δεκηέο €0,32 εθαη.
έλαληη δεκηώλ €0,56 εθαη. ην Δλλεάκελν ηνπ 2014, ζεκεηώλνληαο βειηίσζε θαηά €
0,24 εθαη.
Τα Δλνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ (EBIT) δηακνξθώζεθαλ ζε δεκηέο €2,47 εθαη. έλαληη δεκηώλ €2,84
εθαη. ην Δλλεάκελν ηνπ 2014, ζεκεηώλνληαο βειηίσζε θαηά €0,37 εθαη.
Τέινο, ηα Δλνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (EBT) αλήιζαλ ζην Δλλεάκελν
ηνπ 2015 ζε δεκηέο €6,38 εθαη. έλαληη δεκηώλ € 6,50 εθαη. ην 2014.
Σημείωζη: Οι Οικονομικές Καηαζηάζεις βάζει ΔΠΧΑ καθώς και ηα Σηοιτεία και
Πληροθορίες ηης περιόδοσ από 1/1/2015 – 30/09/2015 θα αναρηηθούν ζηην
ιζηοζελίδα ηης εηαιρείας ζηη διεύθσνζη www.nikas.gr και ζηην ιζηοζελίδα ηοσ
Χρημαηιζηηρίοσ Αθηνών www.athex.gr ηην Δεσηέρα 30 Νοεμβρίοσ 2015.
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