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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ OMM8 EΔ.Π.Χ.ΠK)
---Σταθερή Πορεία της Δραστηριότητας και Ενίσχυση του Μικτού
Περιθωρίου Κερδοφορίας του Ομίλου στο Εννεάμηνο του OMM8

Ο Όμιλος εταιρειών ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.ΕK ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα
εννεαμήνου O008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(Δ.Π.Χ.ΠK)K
Σταθερή πορεία παρουσιάζει η δραστηριότητα του Ομίλου ΝΙΚΑΣ στο εννεάμηνο της
τρέχουσας χρήσηςI με ενίσχυση της δραστηριότητας στις επί μέρους κατηγορίες
υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντωνI στις οποίες στρατηγικά επικεντρώνεται ο
όμιλος μετά την απόφαση για απεμπλοκή από μη κερδοφόρες δραστηριότητες και
την στροφή σε νέα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών με σημαντικά βελτιωμένα
περιθώριαK Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν η ενίσχυση των μεριδίων σε
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ελληνική αγορά κατά OB σύμφωνα με
τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία και η βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδουςK
ΠαράλληλαI με την ολοκλήρωση των επενδύσεων στις παραγωγικές μονάδες με
στόχο τη αναβάθμισή τουςI επιτεύχθηκε βελτίωση του κόστους παραγωγήςK
ΕπιπλέονI για την ενίσχυση και στήριξη της αναγνωρισιμότητας καθώς και για την
προώθηση των νέων προϊόντων και την επέκταση του δικτύουI απαιτήθηκε η
αύξηση των δαπανών διάθεσηςI γεγονός που συνετέλεσε στην εμφάνιση των
αρνητικών αποτελεσμάτων για την περίοδοK
Σε επίπεδο μητρικής ΕταιρείαςI η Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ διατήρησε τους ρυθμούς
ανάπτυξης στο εννεάμηνο του O008K Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε
κατά OIPB στο εννεάμηνο του O008 και ανήλθε σε ευρώ TOIP εκατK έναντι T0IT
εκατK το αντίστοιχο εννεάμηνο του O00TK Σημειωτέο ότι τα στρατηγικά προϊόντα
αυξήθηκαν κατά NNITBI ενώ οι πωλήσεις στις κατηγορίες προς εξυγίανση
εμφανίζονται μειωμένες κατά ONIPBK Το μεικτό κέρδος της μητρικής ενισχύθηκε
κατά N0IPB και διαμορφώθηκε σε ευρώ ONI9 εκατK έναντι ευρώ N9I8 το αντίστοιχο
εννεάμηνο του O00TK Ενισχυμένο κατά OION ποσοστιαίες μονάδες εμφανίζεται το
μεικτό περιθώριο κέρδουςI το οποίο διαμορφώθηκε σε P0IPB επί του κύκλου
εργασιών έναντι O8INB το αντίστοιχο εννεάμηνο του O00TK Αξίζει να σημειωθεί ότι
το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε σε περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντική
επιβάρυνση του κόστους παραγωγής λόγω της αύξησης του κόστους των α’ υλών
και συγκεκριμένα του κόστους του κρέατοςK
Τα κέρδη προ φόρωνI τόκων και αποσβέσεων EEBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 4IP εκατK
έναντι ευρώ TIP εκατK το εννεάμηνο του O00TI μειωμένα κατά 4NINB γεγονός που
οφείλεται όπως προαναφέραμε στην αύξηση του κόστους προώθησης για την
ενίσχυση των πωλήσεων και την επέκταση του δικτύουK ΤέλοςI τα κέρδη μετά από
φόρους διαμορφώθηκαν σε ευρώ 5NN χιλK ζημία το εννεάμηνο του O008 έναντι

κερδών ευρώ NI4 εκατK το αντίστοιχο εννεάμηνο του O00TK Στη διαμόρφωση του
αποτελέσματος αυτούI πέραν των ανωτέρωI συνετέλεσε και η αύξηση των
αποσβέσεων και του χρηματοοικονομικού κόστουςK
Σε επίπεδο ΟμίλουI ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ το
εννεάμηνο του O008 ανήλθε σε ευρώ T6I0 εκατK έναντι ευρώ T6I4 εκατK το O00TK
Το μεικτό κέρδος του ομίλουI διαμορφώθηκε σε ευρώ OOI6 εκατK έναντι ευρώ ONIO
το αντίστοιχο εννεάμηνο του O00TI σημειώνοντας αύξηση κατά 6ITBI ενώ
ενισχυμένο κατά OI0P ποσοστιαίες μονάδες εμφανίζεται το μεικτό περιθώριο
κέρδους το οποίο ανήλθε σε O9I8B επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι
OTITB το αντίστοιχο περυσινό διάστημαK Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρωνI τόκων
και αποσβέσεων EEBITDA) ανήλθαν σε ευρώ PIT εκατKI έχοντας συμπεριλάβει και
την πώληση συμμετοχών έναντι ευρώ TI0 εκατK το αντίστοιχο εννεάμηνο του O00TK
Στη διαμόρφωση του αποτελέσματος αυτούI πέραν των ανωτέρωI συνυπολογίζονται
και οι επενδύσεις για την ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου εκτός των ελληνικών
συνόρωνI και συγκεκριμένα οι επενδύσεις στις αγορές της Ρουμανίας και της
ΒουλγαρίαςK ΤέλοςI τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ
NI5 εκατK έναντι κερδών NI4 εκατK το εννεάμηνο του O00T και τα κέρδη μετά φόρων
και Δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν αντίστοιχα σε ζημίες ευρώ NI6 εκατK έναντι
ζημιών ευρώ 0IT4 εκατK το αντίστοιχο εννεάμηνο του O00TK
Οι προσπάθειες της Διοίκησης επικεντρώνονται στην υλοποίηση των επενδύσεων με
στόχο την εντατική προώθηση των νέων υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντωνI
όπως η καμπάνια για τη νέα σειρά προϊόντων juniorI καθώς και την επέκταση των
δικτύου όπως η πρόσφατη συνεργασία με την αλυσίδα ALDIK
Σημείωση: Οι Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου O008 και τα Στοιχεία και

Πληροφορίες περιόδου από N/N/O008 – 30/9/O008 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
της εταιρείας στη διεύθυνση wwwKnikasKgr και τα Στοιχεία και Πληροφορίες
περιόδου από N/N/O008 – 30/9/O008 θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο οικονομικό
και πολιτικό τύπο την Παρασκευή, O8 Νοεμβρίου O008K
Στοιχεία επικοινωνίας
Σοφία ΒεντούραI Δ/ντρια Λογιστηρίου & Χρηματοοικονομικών
τηλK ON0-8N8TP00I fax: ON0-6ON64P9 I e-mail: sventoura@nikasKgr

