ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΙΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Δ.Π.X.Π (IFRS) &
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005
Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.X.Π
Βασικά Ενοποιημένα Οικονομικά μεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004)
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)
Πωλήσεις
EBITDA
% πωλήσεων
Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους
και Δικαιώματα Μειοψηφίας
Ίδια Κεφάλαια
(μετόχων εταιρείας)

ΕΛΠ
Δ.Π.X.Π
127,7
100,8
22,2
19,1
17,4%
19,0%
7,3

8,4

19,9

29,7

·

Στις πωλήσεις δεν περιλαμβάνονται αυτές της ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ LTD (Κύπρος) ποσοστό
συμμετοχής 36% και της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. (Ελλάδα) ποσοστό συμμετοχής
42%, οι οποίες ενοποιούνται σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. βάσει της καθαρής τους θέσης,
καθώς και οι πωλήσεις της ΦΡΕΣΚΟ Α.Ε. της οποίας ενοποιούνται μόνο τα
αποτελέσματα ως μη συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

·

Το EBITDA ομοίως δεν περιλαμβάνει τα αντίστοιχα μεγέθη των παραπάνω εταιρειών
και ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώνεται στο19% από 17,4% στα Ε.Λ.Π.

·

Τα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους και τα Δικαιώματα Μειοψηφίας είναι αυξημένα
κατά 1,1 εκατ. Ευρώ. Από την παραπάνω αύξηση ποσό 973 χιλ. Ευρώ αφορά όφελος
αναβαλλόμενης φορολογίας, λόγω μελλοντικής μείωσης του φορολογικού συντελεστή.
Χωρίς την παραπάνω εφάπαξ επίδραση, τα καθαρά κέρδη σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
ανέρχονται σε 7,4 εκατ. Ευρώ.

·

Τα Ίδια Κεφάλαια που αντιστοιχούν στους μετόχους της εταιρείας αυξήθηκαν από 19,9
εκατ. Ευρώ σύμφωνα με Ε.Λ.Π σε 29,7 εκατ. Ευρώ σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. κυρίως
λόγω της αναπροσαρμογής των γηπέδων στην εύλογη αξία τους.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΙΚΑΣ

Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2005
Σημαντική ανάπτυξη των πωλήσεων και της κερδοφορίας πέτυχε η ΝΙΚΑΣ στο Α’ τρίμηνο του
2005 σύμφωνα με τους ετήσιους στόχους της Διοίκησης.
Συνοπτική παρουσίαση (σε εκατ. Ευρώ) :

Πωλήσεις
EBITDA
Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους
και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Α’ Τρίμηνο
2005
25,4
4,8

Α’ Τρίμηνο
2004
22,1
4,3

Μεταβολή (%)

2,2

1,8

19,1

14,8
12,7

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, κυρίως λόγω της αύξησης των προϊόντων επεξεργασμένου
κρέατος.
Το EBITDA αυξήθηκε κατά 12,7%, μετά από σημαντικές επενδύσεις στην διαφήμιση και
προώθηση νέων προϊόντων.
Τα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους και τα Δικαιώματα Μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 19%.
Τα Κέρδη ανά μετοχή για το Α’ τρίμηνο ανήλθαν σε € 11 Λεπτά από € 9 Λεπτά στην αντίστοιχη
περίοδο του 2004.
Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διοίκησης, για τη χρήση
2005, για ανάπτυξη των πωλήσεων κατά 12 %, αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και
Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 12,5% και των Καθαρών Κερδών μετά από Φόρους και τα
Δικαιώματα Μειοψηφίας
20% (χωρίς να περιλαμβάνεται η εφάπαξ επίδραση της
αναβαλλόμενης φορολογίας, περίπου 1 εκατ. Ευρώ).
Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Α’ Τριμήνου 2005 και η πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.
(IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα , www.nikas.gr, της εταιρείας στις 29/6/2005.

