Άγιος ΣτέφανοςI O5 Νοεμβρίου O009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ OMM9 EΔ.Π.Χ.ΑK)
---Επιβεβαιώνεται η ανάκαμψη στο εννεάμηνο του OMM9 της Π.ΓK
ΝΙΚΑΣ με σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας
και περεταίρω ανάπτυξη της δραστηριότητας των στρατηγικών
προϊόντων στο 3ο τρίμηνο
Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου
O009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς EΔ.Π.Χ.ΑK)K
Και στο 3ο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης συνεχίστηκε η σταδιακή ανάκαμψη για
τον όμιλο με τα στοιχεία να καταδεικνύουν ενίσχυση της δραστηριότητας στα
στρατηγικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και σημαντική ενίσχυση της
λειτουργικής κερδοφορίας και των περιθωρίων κέρδουςK Οι στρατηγικές ενέργειες
της Διοίκησης καρποφορούν σταδιακά δικαιώνοντας τις επιλογές της για στροφή σε
προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και υψηλής προστιθέμενης αξίας ενώ οι
επενδύσεις των τελευταίων ετών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής
διαδικασίας επέφεραν τη μείωση του λειτουργικού κόστουςK Παράλληλα η εξυγίανση
του πελατολογίου και η αποεπένδυση από μη στρατηγικά προϊόντα και αγορέςI αν
και κόστισε προσωρινά σε απώλεια τζίρουI απέδωσε σημαντικά με την ενίσχυση των
περιθωρίων κερδοφορίαςK
Μητρική Εταιρεία
Εννεάμηνο OMM9 έναντι εννεαμήνου OMM8:
Όσον αφορά στη μητρική Εταιρεία ο κύκλος εργασιών της Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο
εννεάμηνο του O009 ανήλθε σε ευρώ 69IT εκατK έναντι ευρώ TOI3 εκατK την
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 3I5BI γεγονός
που αποδίδεται στην απεμπλοκή από τις μη στρατηγικές κατηγορίες προϊόντων και
το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που χαρακτηρίζει τον κλάδοK Από την άλλη
πλευρά οι πωλήσεις των στρατηγικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 6BI ενώ οι
πωλήσεις στις κατηγορίες προς εξυγίανση εμφανίζονται μειωμένες κατά O6B
απόρροια της εφαρμογής της νέας εμπορικής πολιτικής και της επικέντρωσης σε νέα
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίαςK Συνέπεια της στρατηγικής αυτής ήταν ο
Όμιλος να ενισχύσει τα μερίδια του όσον αφορά στα προϊόντα υψηλής
προστιθέμενης αξίας στην ελληνική αγορά κατά NIN ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχείαK Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την
ενίσχυση των πωλήσεων του 3ου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης έναντι του Oου
τριμήνου κατά 4B περίπου Eευρώ O4IN εκατK έναντι ευρώ O3IO εκατK)
Οι ενέργειες αυτές καταγράφονται στη σημαντική ενίσχυση κατά 5I3 ποσοστιαίες
μονάδες του μικτού περιθωρίου κέρδουςI το οποίο διαμορφώθηκε στο 35I6B επί
του κύκλου εργασιών έναντι 30I3B το εννεάμηνο του O008K ΑντίστοιχαI το μικτό

κέρδος της μητρικής ενισχύθηκε κατά N3I3B και ανήλθε στο εννεάμηνο του O009
σε ευρώ O4I8 εκατK έναντι ευρώ ONI9 εκατK στο αντίστοιχο εννεάμηνο του O008K
Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρωνI χρηματοδοτικώνI
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεωνK Να σημειωθεί ότι
στο εν λόγω κονδύλι στο εννεάμηνο του O008 συμπεριλαμβάνονταν και έκτακτα μη
επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους ευρώ NI4 εκατK που αφορούσαν μέρισμα από
συνδεδεμένες επιχειρήσειςI αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων και κέρδος από
πώληση ακινήτουK Εξαιρουμένων των παραπάνω μη οργανικών εσόδωνI το
συγκρίσιμο EBITDA κατά την περίοδο του εννεαμήνου O008 ανήλθε στο ποσό των
ευρώ OI9 εκατK έναντι ευρώ 6IT εκατK στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσηςI
ενισχυμένο κατά N30B έναντι του O008K Αντίστοιχα το περιθώριο EBITDA
ενισχύθηκε κατά 5I6 μονάδες
και διαμορφώθηκε στο 9I6B επί του κύκλου
εργασιών στο εννεάμηνο του O009 έναντι του συγκρίσιμου 4I0B στο εννεάμηνο του
O008K
Σε ότι αφορά στα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρωνI χρηματοδοτικώνI
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σημείωσαν αύξηση
κατά 55I3B και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 6IT εκατK έναντι ευρώ 4I3 εκατK την
αντίστοιχη περίοδο το O008K
Αναστροφή καταγράφουν τα υπόλοιπα στοιχεία κερδοφορίας της μητρικής έναντι
του εννεαμήνου O008K Εξαιρουμένων των προαναφερόμενων μη οργανικών
εσόδωνI τα συγκρίσιμα αποτελέσματα προ φόρων του εννεαμήνου O008
ανέρχονταν σε ζημίες ευρώ NI8 εκατK έναντι κερδών ευρώ NI5 εκατK του τρέχοντος
εννεαμήνουI καταγράφοντας σημαντική αναστροφήK
Όσον αφορά στα δημοσιευμένα του εννεαμήνου της τρέχουσας περιόδουI ανήλθαν
σε κέρδη ευρώ NI5 εκατK έναντι ζημιών ευρώ 454 χιλK στο εννεάμηνο του O008K
ΤέλοςI όσον αφορά στα αποτελέσματα μετά φόρωνI εξαιρουμένων των
προαναφερόμενων μη οργανικών εσόδωνI τα συγκρίσιμα αποτελέσματα μετά φόρων
του εννεαμήνου O008 ανέρχονταν σε ζημίες ευρώ NI9 εκατK έναντι κερδών ευρώ
NIO εκατK του τρέχοντος εννεαμήνουI καταγράφοντας σημαντική ανάκαμψηK
Αναφορικά με τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα μετά φόρων του εννεαμήνου
O009 διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους ευρώ NIO εκατK έναντι ζημιών ευρώ 5NN χιλK
το αντίστοιχο εννεάμηνο του O008 σημειώνοντας ανάκαμψηK
3ο τρίμηνο OMM9 έναντι 3ου τριμήνου OMM8:
Σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο O008 είναι επίσης και τα
αποτελέσματα της Μητρικής στο 3ο τρίμηνο O009K ΕιδικότεραI ο κύκλος εργασιών
ανήλθε σε ευρώ O4IN εκατK έναντι ευρώ O3I9 εκατK την αντίστοιχη περίοδο του
O008I αυξημένος κατά NB ενώ σημαντική αύξηση κατά 39I6B κατέγραψε το μικτό
κέρδοςI το οποίο ανήλθε στα ευρώ 8I8 εκατK έναντι ευρώ 6I3 εκατK το 3ο τρίμηνο
του O008K Σημαντική ενίσχυση κατά N0 ποσοστιαίες μονάδες εμφανίζει το μικτό
περιθώριο κέρδους έναντι του 3ου τριμήνου του O008I το οποίο διαμορφώθηκε σε
36I3B έναντι O6I3B ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιώνK
Τα
αποτελέσματα
προ
φόρωνI
χρηματοδοτικώνI
επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων στο 3ο τρίμηνο του O009
διαμορφώθηκαν σε ευρώ 3I0 εκατK έναντι ευρώ TOT χιλK το αντίστοιχο τρίμηνο του
O008 καταγράφοντας υπερτριπλάσια ανάπτυξηK Αντίστοιχα το περιθώριο EBITDA
ενισχύθηκε κατά 9I5 μονάδες και διαμορφώθηκε στο NOI6B επί του κύκλου
εργασιών στο 3ο τρίμηνο του O009 έναντι 3INB στο 3ο τρίμηνο του O008K
ΤέλοςI τα αποτελέσματα μετά από φόρους καταγράφουν σημαντική αναστροφή
και διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους ευρώ NI3 εκατK έναντι ζημιών ευρώ 6TT χιλK
ευρώ το αντίστοιχο 3ο τρίμηνο του O008K

Όμιλος
Εννεάμηνο OMM9 έναντι Εννεαμήνου OMM8:
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τις ενέργειες διείσδυσης στις νέες
αγορές της ΝΑ ΕυρώπηςK Συγκεκριμένα στη Βουλγαρία η νέα αναβαθμισμένη
μονάδα όπου παράγονται συγκεκριμένα επώνυμα προϊόντα του Ομίλου αποτελεί και
τον κύριο κόμβο διανομής στην τοπική αγοράK Σε επίπεδο διαχείρισης
ολοκληρώνεται πλέον η αναδιάρθρωση και εξυγίανση του πελατολογίου εξαιτίας της
οποίας απωλέστηκε προσωρινά τζίροςK Τέλος σε εμπορικό επίπεδο η νέα στρατηγική
διείσδυσηςI με σκοπό την προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες της αγοράς αυτήςI απαιτεί
επενδύσεις με στοχευμένες ενέργειες από τις οποίες αποκομίζεται σημαντική
τεχνογνωσίαK
Πιο αναλυτικά ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα ευρώ TOI3
εκατK στο εννεάμηνο του O009 έναντι ευρώ T6I0 εκατK στο εννεάμηνο του O008
μειωμένος κατά 4I9BK Ενισχυμένο κατά NOINB εμφανίζεται το μικτό κέρδος του
ομίλου όπου ανήλθε σε ευρώ O5I4 εκατK στο εννεάμηνο του O009 έναντι ευρώ OOI6
εκατK στο αντίστοιχο εννεάμηνο του O008K Το περιθώριο μικτού κέρδους
ενισχύθηκε κατά 5I4 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 35INB επί του
ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι O9ITB το αντίστοιχο εννεάμηνο του O008K
Σημαντική αύξηση κατέγραψαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρωνI
χρηματοδοτικώνI επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
EEBITDA)K Σημειωτέο ότι στο εν λόγω κονδύλι στο εννεάμηνο του O008
συμπεριλαμβάνονταν και έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους ευρώ NI8
εκατK που αφορούσαν μέρισμα από συνδεδεμένες επιχειρήσειςI κέρδος από πώληση
ακινήτου και συμμετοχώνI αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων καθώς και
αναλογία κέρδους από συνδεδεμένες επιχειρήσειςK Εξαιρουμένων των παραπάνω μη
οργανικών εσόδωνI το συγκρίσιμο EBITDA του εννεαμήνου O008 ανήλθε στο ποσό
των ευρώ NI9 εκατK και ως εκ τούτου το εν λόγω κονδύλι του τρέχοντος
εννεαμήνου O009 ύψους ευρώ 5I3 εκατK εμφανίζεται ενισχυμένο κατά NTOBK
Αντίστοιχα το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε κατά 4IT μονάδες και διαμορφώθηκε
στο TI3B επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο του O009 έναντι
του συγκρίσιμου OI6B στο εννεάμηνο του O008K
Όσον αφορά στα δημοσιευμένα στοιχεία τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρωνI
χρηματοδοτικώνI επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 4NINB και ανήλθαν σε ευρώ 5I3 εκατK έναντι
ευρώ 3IT εκατK στο αντίστοιχο εννεάμηνο του O008K
Όσον αφορά στα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλουI εξαιρουμένων των
παραπάνω μη οργανικών εσόδων τα συγκρίσιμα αποτελέσματα προ φόρων του
εννεαμήνου O008 ανέρχονταν σε ζημίες ευρώ 3I3 εκατK έναντι ζημιών ευρώ NIN
εκατK του τρέχοντος εννεαμήνουK
Αναφορικά με τα δημοσιευθέντα στοιχείαI τα αποτελέσματα προ φόρων του
ομίλου για το εννεάμηνο του O009 ανέρχονται σε ζημιές ύψους ευρώ NIN εκατK
έναντι ζημιών ευρώ NI5 εκατK το αντίστοιχο εννεάμηνο του προηγούμενου έτουςK
Τέλος όσον αφορά στα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και
δικαιωμάτων μειοψηφίαςI εξαιρουμένων των παραπάνω μη οργανικών εσόδων τα
συγκρίσιμα αποτελέσματα μετά φόρων του εννεαμήνου O008 ανέρχονταν σε ζημίες
ευρώ 3I4 εκατK έναντι ζημιών ευρώ NI6 εκατK της τρέχουσας περιόδουK
Αναφορικά με τα δημοσιευθέντα στοιχείαI τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά
φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας παρέμειναν αμετάβλητα έναντι του
αντίστοιχου εννεαμήνου του O008 και διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ NI6 εκατK

3ο τρίμηνο OMM9 έναντι 3ου τριμήνου OMM8:
Οι ανωτέρω προσπάθειες της διοίκησης αποτυπώνονται στα στοιχεία του 3ου
τριμήνου του O009 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του O008 με σημαντική
ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίαςK ΕιδικότεραI ο κύκλος εργασιών στο 3ο
τρίμηνο του O009 ανήλθε σε ευρώ O4I9 εκατK έναντι ευρώ O5IT εκατK την
αντίστοιχη περίοδο του O008I σημειώνοντας μείωση κατά OI8BI ενώ εμφανίζεται
ενισχυμένος κατά 3B έναντι του Oου τριμήνου του O009 Eευρώ O4I9 εκατK έναντι
ευρώ O4IO εκατK το Oο τρίμηνο του O009)K
Το μικτό κέρδος αυξήθηκε σημαντικά κατά 35I6B και ανήλθε σε ευρώ 8I9 εκατK
έναντι ευρώ 6I6 εκατK στο 3ο τρίμηνο του O008K Σημαντική ενίσχυση κατά N0IO
ποσοστιαίες μονάδες εμφανίζει το μικτό περιθώριο κέρδους έναντι του 3ου τριμήνου
του O008I το οποίο διαμορφώθηκε σε 35I9B έναντι O5ITB ως ποσοστό επί του
κύκλου εργασιώνK
Τα κέρδη προ φόρωνI χρηματοδοτικώνI επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν στο 3ο τρίμηνο του O009 σε ευρώ OI6 εκατK
έναντι ευρώ 438 χιλK το αντίστοιχο τρίμηνο του O008 καταγράφοντας
υπετρετραπλάσια ανάπτυξηK Τέλος αναστροφή κατέγραψαν τα αποτελέσματα μετά
από φόρους στο 3ο τρίμηνο του O009I τα οποία ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 438 χιλK
έναντι ζημιών ευρώ NI5 εκατKK Αντίστοιχα το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε κατά 8I9
μονάδες και διαμορφώθηκε στο N0I6B επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών στο
εννεάμηνο του O009 έναντι NITB στο 3ο τρίμηνο του O008K
Τα ανωτέρω στοιχεία επιβεβαιώνουν τη στρατηγική του Ομίλου με στόχο την
αναβάθμιση και βελτιστοποίηση των παραγωγικών μονάδωνI την ανάδειξη της
ποιότητας και την στροφή σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και αποτελούν
το εφαλτήριο για την επέκταση των δραστηριοτήτων τόσο στις υπάρχουσες αγορές
όσο και σε νέες αγορές στην ευρύτερη περιοχήK
Σημείωση: Οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα Στοιχεία και
Πληροφορίες περιόδου από 1/1/2009 – 30/9/2009 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 –
30/9/2009 θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο οικονομικό και πολιτικό τύπο την
Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009.
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