ΑθήναI O9 Αυγούστου O00T

Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2007 (Δ.Π.Χ.Π.)
Ο Όμιλος εταιρειών ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.ΕK ανακοίνωσε τα οικονομικά
αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου O00T με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης EΔ.Π.Χ.ΠK)K
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του
O00T σε ευρώ 49IT εκατK έναντι ευρώ 53I0 εκατK την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσιI σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 6IOBK Η οργανική ανάπτυξη
του ΟμίλουI εξαιρουμένης της Πλαταιών Α.ΕKI μονάδα παραγωγής φέτας η
οποία πουλήθηκε στις 30/4/O006I ανέρχεται σε 0I5BK Η ανωτέρω ανάπτυξη
προήλθε από αύξηση των πωλήσεων στον τομέα κατεργασίας κρέατος και
προϊόντων ζύμης κατά 4BI ενώ μείωση παρουσίασαν οι πωλήσεις στα λοιπά
τρόφιμα κατά NOI6BI απόρροια της απόφασης της εταιρείας να απεμπλακεί
από την εμπορία προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην στρατηγική ανάπτυξής
της και παρουσιάζουν χαμηλή κερδοφορίαK
Το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου ανήλθε για το πρώτο εξάμηνο του
O00T σε OTI9B έναντι O8I8B το πρώτο εξάμηνο του O006K Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι το περιθώριο μικτής κερδοφορίας σημείωσε σημαντική
ανάκαμψη έναντι του δευτέρου εξαμήνου του O006 κατά το οποίο είχε
διαμορφωθεί σε O3INBK
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρωνI τόκων και αποσβέσεων EEBITDA)
ανήλθαν σε ευρώ 3I5 εκατK έναντι ευρώ 6IN εκατK στο πρώτο εξάμηνο του
O006K Η μείωση αυτή αποδίδεται τόσο στα αυξημένα κατά ευρώ NI6 εκατK
έξοδα προώθησης προϊόντων κατά το πρώτο εξάμηνο του O00T έναντι της
αντίστοιχης περιόδου πέρυσιI όσο και στα μη επαναλαμβανόμενα έκτακτα
έσοδα ύψους ευρώ N εκατK που υπήρξαν το πρώτο εξάμηνο του O006K
ΑντίστοιχαI τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας
ανήλθαν σε ζημιές ευρώ NI9 εκατK έναντι κερδών ευρώ OI6 εκατK το εξάμηνο
του O006K Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του
O00T επιβαρύνθηκαν από φόρους ύψους ευρώ NI4 εκατK που προέκυψαν από
την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου χρήσεων O004 και O005K
Σημείωση: Οι Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου O00T θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση wwwKnikasKgrK και
θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο οικονομικό τύπο την ΠέμπτηI 30 Αυγούστου
O00TK
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