ΑθήναI PN Αυγούστου OMM8

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008
(Δ.Π.Χ.Π.)
Ενίσχυση της Οργανικής Ανάπτυξης και του Μικτού Περιθωρίου Κερδοφορίας
του Ομίλου στο Α' Εξάμηνο του OMM8
Ο Όμιλος εταιρειών ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.ΕK ανακοίνωσε τα οικονομικά
αποτελέσματα Α' εξαμήνου OMM8 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης EΔ.Π.Χ.ΠK)K
Διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης της δραστηριότητας καθώς και βελτίωση
της λειτουργικής κερδοφορίας χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα και του πρώτου
εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης για τον Όμιλο εταιρειών ΝΙΚΑΣK Παράλληλα
οι συνεχείς προσπάθειες της Διοίκησης για την εφαρμογή του σχεδίου
αναδιάρθρωσης αποδίδουν καρπούς όπως απεικονίζεται στη σημαντική
βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και στην αύξηση της
δραστηριότητας παρά το γεγονός ότι η στρατηγική απόφαση για στροφή σε
προϊόντα προστιθέμενης αξίαςI έχει προσωρινά συγκρατήσει τους ρυθμούς
ανάπτυξης λόγω της απεμπλοκής από μη κερδοφόρες δραστηριότητεςK
Όσον αφορά τη μητρική ΕταιρείαI η Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ διατήρησε τους
ρυθμούς ανάπτυξης και στο Oο τρίμηνο όπου διαφαίνονται τα θετικά
αποτελέσματα από την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσηςK Έτσι ο
κύκλος εργασιών της μητρικής στο πρώτο εξάμηνο του OMM8 ανήλθε σε ευρώ
48I4 εκατK έναντι ευρώ 45I9 εκατK το αντίστοιχο περυσινό διάστημαI
σημειώνοντας αύξηση κατά 5IOBK Σημειωτέο ότι τα στρατηγικά προϊόντα
αυξήθηκαν κατά 8I8BI ενώ οι πωλήσεις στις κατηγορίες προς εξυγίανση
εμφανίζονται μειωμένες κατά NMBK
Όπως προαναφέραμε το μικρό κέρδος της μητρικής κατέγραψε αύξηση κατά
OMI8B και διαμορφώθηκε σε ευρώ N5I6 εκατK έναντι ευρώ NOI9 το πρώτο
εξάμηνο του OMMTK Αντίστοιχα το μεικτό περιθώριο κέρδους εμφανίζεται
ενισχυμένο κατά 4IN ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε POIOB επί
του κύκλου εργασιών έναντι O8INB το αντίστοιχο περυσινό διάστημα παρά
την αύξηση των α υλών που παρατηρείται στο χώρο των κρεάτωνK
Τα κέρδη προ φόρωνI τόκων και αποσβέσεων EEBITDA) παρουσίασαν μικρή
μείωση κατά 6I8B και ανήλθαν σε ευρώ PI6 εκατK έναντι ευρώ PI8 εκατK το
πρώτο εξάμηνο του OMMTK ΤέλοςI τα κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν
αναστροφή και από ευρώ PP5 χιλK ζημία το πρώτο εξάμηνο του OMMT ανήλθαν
σε κέρδη ευρώ N66 χιλK το πρώτο εξάμηνο του OMM8K Η υποχώρηση του
λειτουργικού και του καθαρού κέρδους οφείλεται τόσο στις αυξημένες
δαπάνες για την προώθηση των προϊόντων και την επέκταση του δικτύου
πωλήσεων όσο και στη χρηματοδότηση των επενδύσεωνK

Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του OMM8 σε ευρώ 5MI4 εκατK έναντι ευρώ 49IT
εκατK το OMMT σημειώνοντας αύξηση κατά NIPBK Αύξηση κατά N5I4B
εμφανίζει το μεικτό κέρδος του ομίλουI το οποίο διαμορφώθηκε σε ευρώ N6
εκατK έναντι ευρώ NPI8 το πρώτο εξάμηνο του OMMTK Ενισχυμένο κατά PI9
ποσοστιαίες μονάδες εμφανίζεται το μεικτό περιθώριο κέρδους το οποίο
ανήλθε σε PNI8B επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι OTI9B το
αντίστοιχο περυσινό διάστημαK
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρωνI τόκων και αποσβέσεων EEBITDA)
σημείωσαν αύξηση κατά OOB και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 4IO εκατKI εχοντας
συμπεριλαβει και την πωληση συμμετοχων έναντι ευρώ PI5 εκατK το πρώτο
εξάμηνο του OMMTK Η αύξηση των δαπανών αφορά πέραν των επενδύσεων
στη τοπική αγορά και στις επενδύσεις σε νέες αγορές της ΝΑ Ευρώπης όπως
αυτή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού
του ΟμίλουK ΤέλοςI τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη
ευρώ NPN χιλK έναντι ζημιών OM8χι λ το πρώτο εξάμηνο του OMMT και
αντίστοιχα τα κέρδη μετά φόρων και Δικαιωμάτων μειοψηφίας σε ζημίες ευρώ
NOO χιλ έναντι σημαντικών ζημιών ευρώ NI9 εκατK το πρώτο εξάμηνο του
OMMTK
Σημείωση: Η Εξαμηνιαία Οικονομική ΈΚθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες
περιόδου από N/N/OMM8 ? PM/6/OMM8 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της
εταιρείας στη διεύθυνση wwwKnikasKgr και τα Στοιχεία και Πληροφορίες
περιόδου από N/N/OMM8 ? PM/6/OMM8 θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο
οικονομικό και πολιτικό τύπο την ΠαρασκευήI O9 Μαΐου OMM8K
Στοιχεία επικοινωνίας
Χριστίνα ΠαπανδρέουI CKFKOKI τηλK ONM-8N8TPMMI fax: ONM-6ON64P9 I e-mail:
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