ΤρίτηI O9 Μαΐου OMM9

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών
καταστάσεων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ΤΡΙΜΗΝΟΥ

OMM9

(Δ.Π.Χ.ΑK)
Ενίσχυση των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίαςI απεμπλοκή από μη
στρατηγικά προϊόντα και συμπίεση της κερδοφορίας για τον Όμιλο Π.ΓK
ΝΙΚΑΣ στο Nο τρίμηνο του OMM9
Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Nου
τριμήνου του OMM9 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς EΔ.Π.Χ.ΑK)K
Σταθερή χαρακτηρίζεται η πορεία των μεγεθών του ομίλου ΝΙΚΑΣ στο Nο
τρίμηνο του OMM9K 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 αναδιάρθρωσηςI κυρίως με την βελτιστοποίηση του κόστους
λειτουργίας της μητρικήςI τον εξορθολογισμό της προϊοντικής γκάμας μέσω
της απεμπλοκής σταδιακά από μη στρατηγικά προϊόντα και τη στροφή σε
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίαςK Για την επίτευξη των ως άνω
ενεργειών και με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στις
αγορές όπου δραστηριοποιείταιI επιβαρύνθηκε και στο Nο τρίμηνο της
τρέχουσας χρήσης το κόστος λειτουργίαςK
Ήδη οι προσπάθειες του Ομίλου επικεντρώθηκαν στον εξορθολογισμό της
γκάμας προϊόντων ζύμηςI επώνυμων τυριών και της κατηγορίας του
φρέσκου κρέατοςI βελτιώνοντας το μικτό περιθώριο κέρδουςK Ταυτόχρονα
ο Όμιλος ενίσχυσε τα μερίδια στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας
στην ελληνική αγορά κατά NI6 ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχείαK
ΕιδικότεραI όσον αφορά τη μητρική ΕταιρείαI ο κύκλος εργασιών της Π.ΓK
ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο Nο τρίμηνο του OMM9 ανήλθε σε ευρώ OOI4 εκατK έναντι

ευρώ OPI8 εκατK την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι καταγράφοντας μείωση της
τάξης του 5I9BK Σημειωτέον ότι οι πωλήσεις των στρατηγικών προϊόντων
αυξήθηκαν κατά 9BI ενώ οι πωλήσεις στις κατηγορίες προς εξυγίανση
εμφανίζονται μειωμένες κατά OPB με αποτέλεσμα την οριακή ενίσχυση του
μικτού περιθωρίου κέρδους που διαμορφώθηκε στο P5I6B επί του κύκλου
εργασιών έναντι P5IPB την αντίστοιχη περίοδο πέρυσιK Ανάλογη των
πωλήσεων ήταν και η πορεία του μικτού κέρδους της μητρικής το οποίο
διαμορφώθηκε σε ευρώ 8IM εκατK έναντι ευρώ 8I4 εκατK το αντίστοιχο Nο
τρίμηνο του OMM8K
Τα κέρδη προ φόρωνI χρηματοδοτικώνI επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε ευρώ NI8 εκατK έναντι ευρώ OI4 εκατK
το Nο τρίμηνο του OMM8K Σημειωτέον ότι τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης
του

Nου

τριμήνου

του

OMM8

συμπεριελάμβαναν

και

έκτακτα

μη

επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους ευρώ NI4 εκατK που αφορούν μέρισμα
θυγατρικής και κέρδος από πώληση ακινήτουK ΤέλοςI τα αποτελέσματα
μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ O8 χιλK έναντι κερδών
ευρώ NI8 εκατK το Nο τρίμηνο του OMM8K
Σε ενοποιημένο επίπεδοI τα αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης στις
μονάδες του

εξωτερικούI

η διαφοροποιημένη εμπορική πολιτικήI

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 Nο τρίμηνο της τρέχουσας
χρήσηςK Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΝΙΚΑΣ στο Nο τρίμηνο του
OMM9 ανήλθε σε ευρώ OPIN εκατK έναντι ευρώ O4I9 εκατK την αντίστοιχη
περίοδο του OMM8 σημειώνοντας μείωση κατά TIMBK Αντίστοιχα το μικτό
κέρδος του ομίλου υποχώρησε κατά 6I6B και διαμορφώθηκε σε ευρώ 8IO
εκατK έναντι ευρώ 8I8 το Nο τρίμηνο του OMM8K Το περιθώριο μικτού
κέρδος

ενισχύθηκε

οριακά

και

διαμορφώθηκε

σε

P5I4B

επί

του

ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι P5IOB το OMM8K Τα κέρδη προ
φόρωνI χρηματοδοτικώνI επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων ανήλθαν σε ευρώ NIP εκατKI έναντι ευρώ OIP εκατK την
αντίστοιχη περίοδο πέρυσιK Σημειωτέον ότι στο αντίστοιχο Nο τρίμηνο της
περυσινής χρήσης συμπεριλαμβανόταν και έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα
έσοδα ύψους ευρώ NIT εκατK που αφορούν μέρισμα θυγατρικήςI κέρδος
από

πώληση

ακινήτου

και

αναλογία

κέρδους

από

συνδεδεμένες

επιχειρήσειςK ΤέλοςI τα αποτελέσματα μετά φόρων και Δικαιωμάτων

μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίεςευρώ T84 χιλK έναντι κερδών ευρώ
NI5 εκατK το Nο τρίμηνο του OMM8K
Η διοίκηση της Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ συνεκτιμώντας τις ευμετάβλητες
συνθήκες και τον ιδιαίτερα υψηλό ανταγωνισμό που επικρατεί στις αγορές
που

απευθύνεταιI

παραμένει

προσηλωμένη

στην

υλοποίηση

των

στρατηγικών ενεργειών και αναμένει απτά αποτελέσματα σταδιακά στην
τρέχουσα χρήσηK
Σημείωση: Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα Στοιχεία
και Πληροφορίες περιόδου από N/N/OMM9 - PN/P/OMM9 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/OMM9 - PN/P/OMM9 θα δημοσιευθούν στον
ημερήσιο οικονομικό και πολιτικό τύπο την ΠαρασκευήI O9 Μαρτίου OMM9K
Στοιχεία επικοινωνίας
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