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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009 (∆.Π.Χ.Α.)
---Ενίσχυση των προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας,
απεµπλοκή από µη στρατηγικά προϊόντα και συµπίεση της
κερδοφορίας για τον Όµιλο Π.Γ. ΝΙΚΑΣ στο 1ο τρίµηνο του
2009
Ο Όµιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονοµικά αποτελέσµατα 1ου τριµήνου
του 2009 µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.).
Σταθερή χαρακτηρίζεται η πορεία των µεγεθών του οµίλου ΝΙΚΑΣ στο 1ο τρίµηνο
του 2009. Ο Όµιλος αφενός έχει υποστεί τους κραδασµούς της διεθνούς
οικονοµικής ύφεσης ως απόρροια της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης και
αφετέρου είναι εµφανή τα πρώτα σηµάδια των ενεργειών αναδιάρθρωσης, κυρίως
µε την βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας της µητρικής, τον εξορθολογισµό
της προϊοντικής γκάµας µέσω της απεµπλοκής σταδιακά από µη στρατηγικά
προϊόντα και τη στροφή σε προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας. Για την επίτευξη
των ως άνω ενεργειών και µε στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του Οµίλου στις
αγορές όπου δραστηριοποιείται, επιβαρύνθηκε και στο 1ο τρίµηνο της τρέχουσας
χρήσης το κόστος λειτουργίας.
Ήδη οι προσπάθειες του Οµίλου επικεντρώθηκαν στον εξορθολογισµό της γκάµας
προϊόντων ζύµης, επώνυµων τυριών και της κατηγορίας του φρέσκου κρέατος,
βελτιώνοντας το µικτό περιθώριο κέρδους. Ταυτόχρονα ο Όµιλος ενίσχυσε τα
µερίδια στα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας στην ελληνική αγορά κατά 1,6
ποσοστιαίες µονάδες σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη µητρική Εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ
ΑΒΕΕ στο 1ο τρίµηνο του 2009 ανήλθε σε ευρώ 22,4 εκατ. έναντι ευρώ 23,8 εκατ.
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι καταγράφοντας µείωση της τάξης του 5,9%.
Σηµειωτέον ότι οι πωλήσεις των στρατηγικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 9%, ενώ
οι πωλήσεις στις κατηγορίες προς εξυγίανση εµφανίζονται µειωµένες κατά 23% µε
αποτέλεσµα την οριακή ενίσχυση του µικτού περιθωρίου κέρδους που
διαµορφώθηκε στο 35,6% επί του κύκλου εργασιών έναντι 35,3% την αντίστοιχη
περίοδο πέρυσι. Ανάλογη των πωλήσεων ήταν και η πορεία του µικτού κέρδους της
µητρικής το οποίο διαµορφώθηκε σε ευρώ 8,0 εκατ. έναντι ευρώ 8,4 εκατ. το
αντίστοιχο 1ο τρίµηνο του 2008.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων ανήλθαν σε ευρώ 1,8 εκατ. έναντι ευρώ 2,4 εκατ. το 1ο τρίµηνο του
2008. Σηµειωτέον ότι τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης του 1ου τριµήνου του 2008
συµπεριελάµβαναν και έκτακτα µη επαναλαµβανόµενα έσοδα ύψους ευρώ 1,4 εκατ.
που αφορούν µέρισµα θυγατρικής και κέρδος από πώληση ακινήτου. Τέλος, τα

αποτελέσµατα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 28 χιλ. έναντι
κερδών ευρώ 1,8 εκατ. το 1ο τρίµηνο του 2008.
Σε ενοποιηµένο επίπεδο, τα αποτελέσµατα της αναδιάρθρωσης στις µονάδες του
εξωτερικού, η διαφοροποιηµένη εµπορική πολιτική, η εξυγίανση της πελατειακής
βάσης και η δυσµενής οικονοµική συγκυρία που επηρέασε την καταναλωτική
συµπεριφορά διαµόρφωσαν κατά κύριο λόγο τη δραστηριότητα και τα αποτελέσµατα
στο 1ο τρίµηνο της τρέχουσας χρήσης. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ΝΙΚΑΣ
στο 1ο τρίµηνο του 2009 ανήλθε σε ευρώ 23,1 εκατ. έναντι ευρώ 24,9 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2008 σηµειώνοντας µείωση κατά 7,0%. Αντίστοιχα το µικτό
κέρδος του οµίλου υποχώρησε κατά 6,6% και διαµορφώθηκε σε ευρώ 8,2 εκατ.
έναντι ευρώ 8,8 το 1ο τρίµηνο του 2008. Το περιθώριο µικτού κέρδος ενισχύθηκε
οριακά και διαµορφώθηκε σε 35,4% επί του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών έναντι
35,2% το 2008. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε ευρώ 1,3 εκατ., έναντι
ευρώ 2,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σηµειωτέον ότι στο αντίστοιχο 1ο
τρίµηνο
της
περυσινής
χρήσης
συµπεριλαµβανόταν
και
έκτακτα
µη
επαναλαµβανόµενα έσοδα ύψους ευρώ 1,7 εκατ. που αφορούν µέρισµα θυγατρικής,
κέρδος από πώληση ακινήτου και αναλογία κέρδους από συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
Τέλος, τα αποτελέσµατα µετά φόρων και ∆ικαιωµάτων µειοψηφίας διαµορφώθηκαν
σε ζηµίες ευρώ 784 χιλ. έναντι κερδών ευρώ 1,5 εκατ. το 1ο τρίµηνο του 2008.
Η διοίκηση της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ συνεκτιµώντας τις ευµετάβλητες συνθήκες και τον
ιδιαίτερα υψηλό ανταγωνισµό που επικρατεί στις αγορές που απευθύνεται,
παραµένει προσηλωµένη στην υλοποίηση των στρατηγικών ενεργειών και αναµένει
απτά αποτελέσµατα σταδιακά στην τρέχουσα χρήση.

Σηµείωση: Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και τα Στοιχεία και
Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2009 – 31/3/2009 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
της εταιρείας στη διεύθυνση www.nikas.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών www.athex.gr και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2009 –
31/3/2009 θα δηµοσιευθούν στον ηµερήσιο οικονοµικό και πολιτικό τύπο την
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2009.
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