ΑθήναI OP Αυγούστου OMMO

Αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2002
Σημαντική είναι η αύξηση των μεγεθών του Ομίλου Εταιρειών ΝΙΚΑΣ στο Α
Εξάμηνο της τρέχουσας χρήσηςK Η κερδοφορία αυξήθηκε κατά O5B και οι
πωλήσεις κατά ONBI ενώ θετικά είναι τα αποτελέσματα των νέων
δραστηριοτήτων του Ομίλου.Η Διοίκηση του Ομίλου ΝΙΚΑΣ λαμβάνοντας
υπόψη τις παρούσες οικονομικές συνθήκες εκτιμά ότι τα αποτελέσματα είναι
απολύτως ικανοποιητικάK
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΙΚΑΣ
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Εταιρειών ΝΙΚΑΣ στο Α
Εξάμηνο της χρήσης OMMO ανήλθε σε 56IO εκατK ΕΥΡΩ σημειώνοντας αύξηση
ONB σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης E46I5
εκατK ΕΥΡΩ)K Στον παραπάνω ενοποιημένο κύκλο εργασιών τα προϊόντα
αλλαντικών συμμετέχουν με 56I5BI τα προϊόντα κρέατος με N8I8BI τα
τυροκομικά με N6IOB και τα άλλα προϊόντα με 5IOBK Ποσοστό N5B της
παραπάνω αύξησης των πωλήσεων οφείλεται στην ενοποίηση της
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ LtdK στην παρούσα περίοδο με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησηςI ενώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης
ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.Το μικτό περιθώριο κέρδους
αυξήθηκε σε PNB στο Α Εξάμηνο OMMO από O5B στο Α Εξάμηνο
OMMNKΜετά την προσαρμογή του Α Εξαμήνου OMMN με τα μεγέθη της
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ LtdK Eμε τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης) ώστε να είναι
συγκρίσιμο με το Α Εξάμηνο OMMOI η κερδοφορία του Ομίλου αναλύεται ως
εξής:
Τα Λειτουργικά Κέρδη EEBITDA) του Ομίλου ΝΙΚΑΣ αυξήθηκαν κατά O6 B και
ανήλθαν σε NMIO εκατK ΕΥΡΩ E8IO εκατK ΕΥΡΩ στο Α Εξάμηνο OMMN)I τα
Καθαρά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και Φόρων EEBIT) αυξήθηκαν κατά
TMB και ανήλθαν σε TIN εκατK ΕΥΡΩ E4IO εκατK ΕΥΡΩ στο Α Εξάμηνο OMMN)K
Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Δικαιωμάτων Μειοψηφίας της παρούσης
περιόδου αυξήθηκαν κατά OOB και ανήλθαν σε 4IP εκατK ΕΥΡΩ από PI5 εκατK
ΕΥΡΩ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσηςK
Τέλος τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και μετά τα Δικαιώματα Μειοψηφίας της
παρούσης περιόδου αυξήθηκαν κατά O5B και ανήλθαν σε PIP εκατK ΕΥΡΩ
από OI6 εκατK ΕΥΡΩ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσηςK

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των Εταιρειών του Ομίλου
Ο κύκλος εργασιών της Π Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ Eμητρική εταιρεία) στο Α Εξάμηνο
της χρήσης OMMO ανήλθε σε OTI9 εκατK ΕΥΡΩ EOTI5 εκατK ΕΥΡΩ Α Εξάμηνο
της χρήσης OMMN)K Οι πωλήσεις των αλλαντικών είναι αυξημένες κατά 8B ενώ
μειωμένες είναι οι ενδοεταιρικές πωλήσεις εμπορευμάτων προς τις θυγατρικές
εταιρείεςI μετά από την αναδιοργάνωση των αγορών του Ομίλου.Το μικτό
περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σε PTB στο Α Εξάμηνο OMMO από PNB στο
Α Εξάμηνο OMMNK
Τα Λειτουργικά Κέρδη EEBITDA) της ΝΙΚΑΣ αυξήθηκαν κατά N6I4B και
ανήλθαν σε 6IT εκατK ΕΥΡΩ E5I8 εκατK ΕΥΡΩ στο Α Εξάμηνο OMMN)I τα
Καθαρά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και Φόρων EEBIT) αυξήθηκαν κατά
58I5B και ανήλθαν σε 4I9 εκατK ΕΥΡΩ EPIN εκατK ΕΥΡΩ στο Α Εξάμηνο
OMMN)K
Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων της παρούσης περιόδου αυξήθηκαν κατά O8B
και ανήλθαν σε PIN εκατK ΕΥΡΩ από OI4 εκατK ΕΥΡΩ στην αντίστοιχη περίοδο
της προηγουμένης χρήσηςK
Ανάλογη είναι και η βελτίωση των μεγεθών των υπολοίπων εταιρειών του
Ομίλου ΝΙΚΑΣ που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανομή
αλλαντικών στην ΕλλάδαI πλην της ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΒΕI η οποία
βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης και παρουσιάζει ζημίες P85IMMM ΕΥΡΩ
EP6OIMMM ΕΥΡΩ το Α Εξάμηνο OMMN)KΣτην ΚύπροI η ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Β.ΕK LTD
παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων κατά N4ITBI ενώ τα Κέρδη προ Φόρων της
παρούσης περιόδου ανήλθαν σε NI598IMMM αυξημένα κατά N6B σε σχέση με
αυτά της αντίστοιχης περιόδου του OMMNK Η NIKAS BULGAoIA SA
παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων κατά 45BI ενώ τα αποτελέσματα της είναι
θετικά για πρώτη φοράK Στην αντίστοιχη περίοδο του OMMN η εταιρεία
παρουσίασε ζημίες P6MIMMM ΕΥΡΩK Η NIKAS SCOPJE LtdK αύξησε οριακά της
πωλήσεις της EPB)I αλλά παρουσίασε ζημίες N45IMMM ΕΥΡΩ Eζημίες P56IMMM
ΕΥΡΩ στο Α Εξάμηνο OMMN)I ενώ το αποτέλεσμα αναμένεται θετικό στο
τέλος του έτουςI όπως αντίστοιχα κερδοφόρος έκλεισε η χρήση OMMN παρά τις
ζημίες του Α ΕξαμήνουK Οι δραστηριότητες στις ΗK ΠK ΑK ξεκίνησαν τον
Ιούνιο του OMMO με στόχο την τοποθέτηση των εκεί παραγόμενων προϊόντων
στην αγορά της Νέας Υόρκης Ecatering και καταστήματα λιανικής
delicatessen)KΣτον κλάδο του κρέατος Eνωπό & κατεψυγμένο κρέαςI γύρος &
κρεατοσκευάσματα) η ΦΡΕΣΚΟ ΑK ΕK παρουσίασε το Α Εξάμηνο OMMO
οριακά κέρδη μετά την αναδιοργάνωση τηςI σε σύγκριση με ζημίες PO8IMMM
ΕΥΡΩ της αντίστοιχης περιόδου του OMMNK Η εταιρεία προβαίνει σε
επενδύσεις ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς στοχεύοντας σε
νέα προϊόντα με την νέα επωνυμία και σε νέες αγορέςK Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΓΥΡΟΣ Α.ΕK που δραστηριοποιήθηκε τον Αύγουστο του OMMNI είχε στο Α
Εξάμηνο OMMO πωλήσεις NIN5TIMMM ΕΥΡΩ και κέρδη προ φόρων O4PIMMM
ΕΥΡΩK Η εταιρεία είναι βασικός προμηθευτής των αλυσίδων «Πίττα Παν» και
«Δροσοπηγής»I της εταιρείας διανομών «Pan frost»I ενώ εξάγει προϊόντα της
στην Ιταλία και ΣουηδίαK Τα μεγέθη της εταιρείας αναμένεται να αυξηθούν
σημαντικά με την μετεγκατάσταση της σε ιδιόκτητες εγκαταστάσειςK Στον
κλάδο των τυροκομικώνI θετικά είναι τα αποτελέσματα των εταιρειών του
Ομίλου και ικανοποιητικές οι πωλήσεις τόσο των επώνυμων προϊόντων ιδίας
παραγωγής Eφέτα ΠΛΑΤΑΙΩΝI φέτα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥI Κατίκι ΔΟΜΟΚΟΥ)I

όσο και των εισαγόμενων που διανέμονται από τις εταιρείες του Ομίλου
EMILNEoI FINA)K
Οι πωλήσεις της ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΖΩΝΑΡΣ
Α.Β.Ε.ΕK - συμμετοχή του Ομίλου P8B - το Α Εξάμηνο του OMMO ανήλθαν σε
OI5O5IMMM ΕΥΡΩ και τα Κέρδη προ Φόρων της παρούσης περιόδου ανήλθαν
σε 645IMMM ΕΥΡΩK Στη αντίστοιχη περίοδο της χρήσης OMMN η εταιρεία είχε
πωλήσεις PI4OTIMMM ΕΥΡΩ και Κέρδη προ Φόρων 96PIMMM ΕΥΡΩK Στην
τρέχουσα χρήση η εταιρεία δεν λειτουργεί O καταστήματα EΖΩΝΑΡΣ και
Λυκαβηττός) λόγω λήξεως των μισθωτηρίων συμβολαίωνK Η Διοίκηση της
εταιρείας είναι σε αναζήτηση νέων καταστημάτων που θα τα λειτουργήσει με
την επωνυμία ΖΩΝΑΡΣK

