Άγιος ΣτέφανοςI PN Μαρτίου OMM9

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008
(Δ.Π.Χ.Α.)
Το OMM8I έτος ολοκλήρωσης και αξιοποίησης του στρατηγικού προγράμματος
αναδιάρθρωσης των παραγωγικώνI εμπορικών και διοικητικών λειτουργιών του
Ομίλου Π.ΓK ΝΙΚΑΣ
Ο Όμιλος εταιρειών ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.ΕK ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα
χρήσης OMM8 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.ΑK)K
Η χρήση OMM8 χαρακτηρίστηκε από την υλοποίηση των ενεργειών αναδιάρθρωσης
του ομίλου με κύριο πυλώνα την επικέντρωση στην ανάπτυξη των προϊόντων
στρατηγικής σημασίαςI τα αλλαντικά ΝΙΚΑΣI τα αλλαντικά ιδιωτικής ετικέτας και τα
αλλαντικά προς την αγορά της μαζικής εστίασηςK Επίσης δόθηκε έμφαση στον
εξορθολογισμό της γκάμας προϊόντων ζύμηςI επώνυμων τυριών και της κατηγορίας
του φρέσκου κρέατοςK Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή ο Όμιλος ενίσχυσε τα
μερίδια στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ελληνική αγορά κατά OB
σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία με βελτίωση και του μεικτού
περιθωρίου κέρδους στις εν λόγω κατηγορίεςK
Παράλληλα ο Όμιλος επιβαρύνθηκε με το κόστος απεμπλοκής από δραστηριότητες
μη στρατηγικής σημασίας ενώ σημαντικές ήταν και οι ενέργειες εξυγίανσης της
πελατειακής βάσης τόσο στην εγχώρια όσο και στην αγορά του εξωτερικούK
Επιπλέον για τη στήριξηI την προώθηση και την αναγνωρισιμότητα των νέων
προϊόντων απαιτήθηκε δαπάνη σημαντικών κονδυλίωνI ενώ η ολοκλήρωση των
νέων επενδύσεων τόσο στην παραγωγική δραστηριότητα όσο και στην τροφοδοτική
αλυσίδα με την προσθήκη της πλατφόρμας SAP my MeatI άρχισαν να αποδίδουν
καρπούς με τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και του κόστους
διαχείρισηςK Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν η αύξηση των δαπανών και η
εμφάνιση των αρνητικών αποτελεσμάτων για το σύνολο του OMM8K
Συνέπεια των ανωτέρωI και συγκεκριμένα όσον αφορά τη μητρική ΕταιρείαI ο
κύκλος εργασιών της Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ ανήλθε σε ευρώ 96IN εκατK τη χρήση OMM8
έναντι ευρώ 99 εκατK το OMMT σημειώνοντας μείωση κατά PB περίπουK Σημειωτέο
ότι τα στρατηγικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά NNITBI ενώ οι πωλήσεις στις
κατηγορίες προς εξυγίανση εμφανίζονται μειωμένες κατά ONIPBK Αντίστοιχα το
μεικτό κέρδος της μητρικής διαμορφώθηκε σε ευρώ O8 εκατK έναντι ευρώ O8I9 εκατK
το OMMTK Στη διαμόρφωση του ως άνω αποτελέσματος συνετέλεσε και η σημαντική
επιβάρυνση του κόστους παραγωγής λόγω της αύξησης του κόστους των α? υλών
και συγκεκριμένα του κόστους του κρέατος κατά N4B περίπουK
Τα κέρδη προ φόρωνI τόκων και αποσβέσεων EEBITDA) ανήλθαν σε ευρώ P εκατK
έναντι ευρώ 9 εκατK το OMMTK Η υποχώρηση αυτή της λειτουργικής κερδοφορίας
οφείλεταιI όπως προαναφέραμεI στην επεκτατική εμπορική πολιτική του OMM8I με
την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων σε νέα κανάλια διανομής και γεωγραφικές
περιοχές καθώς και στα αυξημένα έξοδα προβολής και προώθησης των νέων
προϊόντωνK ΤέλοςI τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες
ευρώ PIN εκατK έναντι κερδών ευρώ NI9 εκατK το OMMTK Στη διαμόρφωση του
αποτελέσματος αυτούI πέραν των ανωτέρωI συνετέλεσε και η αύξηση των
αποσβέσεων και του χρηματοοικονομικού κόστουςK

Ανάλογη πορεία αποτυπώνεται και σε επίπεδο Ομίλου όπου πλέον των ανωτέρω
ολοκληρώθηκαν ενέργειες αναδιάρθρωσης και στη Βουλγαρία με την προώθηση και
εκεί των νέων προϊόντων καθώς και την εξυγίανση ή την απεμπλοκή από μη
κερδοφόρα τμήματαK Κατά συνέπειαI ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Π.ΓK
ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανήλθε σε ευρώ NMMI4 εκατK τη χρήση OMM8 έναντι ευρώ NM5I9 εκατK
το OMMT παρουσιάζοντας υποχώρηση κατά 5IOBK Αντίστοιχα το μεικτό κέρδος του
ομίλουI διαμορφώθηκε σε ευρώ O9IM εκατK έναντι ευρώ PMI9 το OMMTK Τα
ενοποιημένα κέρδη προ φόρωνI τόκων και αποσβέσεων EEBITDA) ανήλθαν σε ευρώ
NI5 εκατKI έναντι ευρώ TI8 εκατK το OMMTK Σημειωτέο ότι στο OMMT
συμπεριλαμβάνεται και πώληση συμμετοχών έναντι ευρώ 9I8 εκατK ΤέλοςI τα
αποτελέσματα μετά φόρων και Δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες
ευρώ 5I4 εκατK έναντι ζημιών ευρώ OIO εκατK το OMMTK
Παράλληλα στη χρήση OMM8 σε επίπεδο ομίλου ολοκληρώθηκαν ενέργειες για την
ένταξη σταδιακά όλων των συμμετοχών του εξωτερικού υπό την νεοϊδρυθείσα Nikas
Group ltd με έδρα την ΚύπροI και ήδη μεταβιβάστηκε η θυγατρική NIKAS BULGAoIA
EADK Επίσης η κατά NMMB θυγατρική ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ απορροφήθηκε από τη
μητρική Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕK
Υπό το πρίσμα των ανωτέρωI η Διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι μέσα στο ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό
περιβάλλον
που
λειτουργείI
οι
υλοποιηθείσες
ενέργειες
αναδιάρθρωσης και διείσδυσης σε νέες αγορέςI αναμένεται να αποδώσουν σταδιακά
στο OMM9K
Σημείωση: Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης OMM8 καθώς και τα Στοιχεία και
Πληροφορίες περιόδου από N/N/OMM8 ? PN/NO/OMM8 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
της εταιρείας στη διεύθυνση ïïïKnikasKgr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου
Αθηνών ïïïKathexKgr και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από N/N/OMM8 PN/NO/OMM8 θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο οικονομικό και πολιτικό τύπο την
ΤρίτηI PN Μαρτίου OMM9K

