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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
ΥΡΗΗ 2008 (Δ.Π.Υ.Α.)
---Σο 2008, έηορ ολοκλήπωζηρ και αξιοποίηζηρ ηος ζηπαηηγικού
ππογπάμμαηορ αναδιάπθπωζηρ ηων παπαγωγικών, εμποπικών
και διοικηηικών λειηοςπγιών ηος Ομίλος Π.Γ. ΝΙΚΑ

Ο Όκηινο εηαηξεηώλ Π. Γ. ΝΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. αλαθνίλσζε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
ρξήζεο 2008 κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Γ.Π.Υ.Α.).
Η ρξήζε 2008 ραξαθηεξίζηεθε από ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηώλ αλαδηάξζξσζεο
ηνπ νκίινπ κε θύξην ππιώλα ηελ επηθέληξσζε ζηελ αλάπηπμε ησλ πξντόλησλ
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, ηα αιιαληηθά ΝΙΚΑ, ηα αιιαληηθά ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη ηα
αιιαληηθά πξνο ηελ αγνξά ηεο καδηθήο εζηίαζεο. Δπίζεο δόζεθε έκθαζε ζηνλ
εμνξζνινγηζκό ηεο γθάκαο πξντόλησλ δύκεο, επώλπκσλ ηπξηώλ θαη ηεο θαηεγνξίαο
ηνπ θξέζθνπ θξέαηνο. Ήδε πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ν Όκηινο ελίζρπζε ηα
κεξίδηα ζηα πξντόληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαηά 2%
ζύκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία κε βειηίσζε θαη ηνπ κεηθηνύ
πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζηηο ελ ιόγσ θαηεγνξίεο.
Παξάιιεια ν Όκηινο επηβαξύλζεθε κε ην θόζηνο απεκπινθήο από δξαζηεξηόηεηεο
κε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ελώ ζεκαληηθέο ήηαλ θαη νη ελέξγεηεο εμπγίαλζεο ηεο
πειαηεηαθήο βάζεο ηόζν ζηελ εγρώξηα όζν θαη ζηελ αγνξά ηνπ εμσηεξηθνύ.
Δπηπιένλ γηα ηε ζηήξημε, ηελ πξνώζεζε θαη ηελ αλαγλσξηζηκόηεηα ησλ λέσλ
πξντόλησλ απαηηήζεθε δαπάλε ζεκαληηθώλ θνλδπιίσλ, ελώ ε νινθιήξσζε ησλ
λέσλ επελδύζεσλ ηόζν ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα όζν θαη ζηελ ηξνθνδνηηθή
αιπζίδα κε ηελ πξνζζήθε ηεο πιαηθόξκαο SAP my Meat, άξρηζαλ λα απνδίδνπλ
θαξπνύο κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο θαη ηνπ θόζηνπο
δηαρείξηζεο. Απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηώλ απηώλ ήηαλ ε αύμεζε ησλ δαπαλώλ θαη ε
εκθάληζε ησλ αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ην ζύλνιν ηνπ 2008.
πλέπεηα ησλ αλσηέξσ, θαη ζπγθεθξηκέλα όζνλ αθνξά ηε κεηξηθή Δηαηξεία, ν
θύθινο εξγαζηώλ ηεο Π.Γ. ΝΙΚΑ ΑΔΒΔ αλήιζε ζε επξώ 96,1 εθαη. ηε ρξήζε 2008
έλαληη επξώ 99 εθαη. ην 2007 ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 3% πεξίπνπ. εκεησηέν
όηη ηα ζηξαηεγηθά πξντόληα απμήζεθαλ θαηά 11,7%, ελώ νη πσιήζεηο ζηηο
θαηεγνξίεο πξνο εμπγίαλζε εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά 21,3%. Αληίζηνηρα ην
κεηθηό θέξδνο ηεο κεηξηθήο δηακνξθώζεθε ζε επξώ 28 εθαη. έλαληη επξώ 28,9 εθαη.
ην 2007. ηε δηακόξθσζε ηνπ σο άλσ απνηειέζκαηνο ζπλεηέιεζε θαη ε ζεκαληηθή
επηβάξπλζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο ησλ α’ πιώλ
θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ θόζηνπο ηνπ θξέαηνο θαηά 14% πεξίπνπ.
Σα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε επξώ 3 εθαη.
έλαληη επξώ 9 εθαη. ην 2007. Η ππνρώξεζε απηή ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο

νθείιεηαη, όπσο πξναλαθέξακε, ζηελ επεθηαηηθή εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπ 2008, κε
ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ πσιήζεσλ ζε λέα θαλάιηα δηαλνκήο θαη γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο θαζώο θαη ζηα απμεκέλα έμνδα πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο ησλ λέσλ
πξντόλησλ. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο δηακνξθώζεθαλ ζε δεκίεο
επξώ 3,1 εθαη. έλαληη θεξδώλ επξώ 1,9 εθαη. ην 2007. ηε δηακόξθσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο απηνύ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζπλεηέιεζε θαη ε αύμεζε ησλ
απνζβέζεσλ θαη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θόζηνπο.
Αλάινγε πνξεία απνηππώλεηαη θαη ζε επίπεδν Οκίινπ όπνπ πιένλ ησλ αλσηέξσ
νινθιεξώζεθαλ ελέξγεηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ζηε Βνπιγαξία κε ηελ πξνώζεζε θαη
εθεί ησλ λέσλ πξντόλησλ θαζώο θαη ηελ εμπγίαλζε ή ηελ απεκπινθή από κε
θεξδνθόξα ηκήκαηα. Καηά ζπλέπεηα, ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ηεο Π.Γ.
ΝΙΚΑ ΑΒΔΔ αλήιζε ζε επξώ 100,4 εθαη. ηε ρξήζε 2008 έλαληη επξώ 105,9 εθαη.
ην 2007 παξνπζηάδνληαο ππνρώξεζε θαηά 5,2%. Αληίζηνηρα ην κεηθηό θέξδνο ηνπ
νκίινπ, δηακνξθώζεθε ζε επξώ 29,0 εθαη. έλαληη επξώ 30,9 ην 2007. Σα
ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε επξώ
1,5 εθαη., έλαληη επξώ 7,8 εθαη. ην 2007. εκεησηέν όηη ζην 2007
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη πώιεζε ζπκκεηνρώλ έλαληη επξώ 9,8 εθαη. Σέινο, ηα
απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ θαη Γηθαησκάησλ κεηνςεθίαο δηακνξθώζεθαλ ζε δεκίεο
επξώ 5,4 εθαη. έλαληη δεκηώλ επξώ 2,2 εθαη. ην 2007.
Παξάιιεια ζηε ρξήζε 2008 ζε επίπεδν νκίινπ νινθιεξώζεθαλ ελέξγεηεο γηα ηελ
έληαμε ζηαδηαθά όισλ ησλ ζπκκεηνρώλ ηνπ εμσηεξηθνύ ππό ηελ λεντδξπζείζα Nikas
Group ltd κε έδξα ηελ Κύπξν, θαη ήδε κεηαβηβάζηεθε ε ζπγαηξηθή NIKAS BULGARIA
EAD. Δπίζεο ε θαηά 100% ζπγαηξηθή ΝΙΚΑ ΠΑΡΣΗ απνξξνθήζεθε από ηε
κεηξηθή Π.Γ. ΝΙΚΑ ΑΔΒΔ.
Τπό ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, ε Γηνίθεζε ηνπ νκίινπ εθηηκά όηη κέζα ζην ηδηαίηεξα
αληαγσληζηηθό
πεξηβάιινλ
πνπ
ιεηηνπξγεί,
νη
πινπνηεζείζεο
ελέξγεηεο
αλαδηάξζξσζεο θαη δηείζδπζεο ζε λέεο αγνξέο, αλακέλεηαη λα απνδώζνπλ ζηαδηαθά
ζην 2009.
Σημείωζη: Η Εηήζια Οικονομική Έκθεζη Χρήζης 2008 καθώς και ηα Σηοιτεία και

Πληροθορίες περιόδοσ από 1/1/2008 – 31/12/2008 θα αναρηηθούν ζηην ιζηοζελίδα
ηης εηαιρείας ζηη διεύθσνζη www.nikas.gr και ζηην ιζηοζελίδα ηοσ Χρημαηιζηηρίοσ
Αθηνών www.athex.gr και ηα Σηοιτεία και Πληροθορίες περιόδοσ από 1/1/2008 –
31/12/2008 θα δημοζιεσθούν ζηον ημερήζιο οικονομικό και πολιηικό ηύπο ηην
Τρίηη, 31 Μαρηίοσ 2009.
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