Άγηνο Σηέθαλνο, 30 Σεπηεκβξίνπ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 (Δ.Π.Φ.Α.)

Ο Όκηινο εηαηξεηώλ ΝΙΚΑΣ αλαθνίλσζε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Α’ Δμακήλνπ
2016 κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Φ.Α.).

Μητρική Εταιρεία:
Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΔΔ ζην πξώην Δμάκελν ηνπ 2016
δηακνξθώζεθε ζε € 20,78 εθαη. έλαληη € 23,41 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη
κεησκέλνο θαηά 11,2%, αθνινπζώληαο ηελ ηάζε ηεο αγνξάο Αιιαληηθώλ γηα ην ίδην
δηάζηεκα. Η κείσζε νθείιεηαη αθελόο ζηηο γεληθόηεξεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη
ζηελ ζπλερηδόκελε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηώλ θαη ηε
δπλαηόηεηά ηνπο λα

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ θαηαλάισζε θαη

αθεηέξνπ ζηηο

δπλακηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηνλ ρώξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο
εηαηξίαο καο λα επηθεληξσζεί ζε πξνώζεζε πξντόλησλ πςειόηεξεο θεξδνθνξίαο.
Παξ’ όιεο ηηο αληημνόηεηεο ζηελ Διιεληθή αγνξά, ε Δηαηξεία θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη
ην κεξίδηό ζηελ αγνξά θνληά ζηα επίπεδα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ήηνη ζην 11,2%
ζε όγθνπο θαη ζην 13,4% ζε αμία. (NIELSEN YTD Ινύληνο 2016).
Αύμεζε θαηά 1,3% ζεκείσζαλ ηα κεηθηά θέξδε ηα νπνία αλήιζαλ ζε €5,96 εθαη.
έλαληη €5,88 εθαη. ζην πξώην Δμάκελν ηνπ 2015, κε ην πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο
λα αλέξρεηαη ζε 28,7% επί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ έλαληη 25,1% ην 2015,
παξνπζηάδνληαο βειηίσζε 3,6 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ.
Η Δηαηξεία θαηάθεξε λα βειηηώζεη ζεκαληηθά ην πνζνζηό κηθηνύ θέξδνπο, γεγνλόο
πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ εμνξζνινγηζκό ηνπ κίγκαηνο πσιήζεσλ κε επηθέληξσζε
ζε θεξδνθόξνπο θσδηθνύο θαη πην επηθεξδή θαλάιηα δηαλνκήο,ζηελ ζεηηθή εμέιημε
ησλ ηηκώλ αγνξάο βαζηθώλ Α Υιώλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ
αγνξώλ.

Τα

ιεηηνπξγηθά

απνηειέζκαηα

πξν

θόξσλ,

ρξεκαηνδνηηθώλ,

επελδπηηθώλ

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (Operating EBITDA) αλήιζαλ ζην πξώην Δμάκελν
ηνπ 2016 ζε θέξδε €128ρηι. έλαληη δεκηώλ €269ρηι. ην πξώην Δμάκελν ηνπ 2015,
ζεκεηώλνληαο βειηίσζε θαηά €401 ρηι.
Τν ζπλνιηθό EBITDA δηακνξθώζεθε ζε δεκίεο €1,7εθ.ιόγσ ζρεκαηηζκνύ έθηαθηεο
πξόβιεςεο απνκείσζεο απαηηήζεσλ θαηά €1,83 εθαη., ιόγσ ηνπ αλαθνηλσζέληνο
πιάλνπ εμπγίαλζεο ηνπ Οκίινπ Μαξηλόπνπινπ
Τα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
(EBIT) δηακνξθώζεθαλ ζε δεκηέο €2,59 εθαη. έλαληη δεκηώλ €1,32 εθαη. ην πξώην
Δμάκελν ηνπ 2015. Δάλ δελ είρε ζρεκαηηζζεί ε αλσηέξσ πξόβιεςε, ην EBIT ζα
ήηαλ βειηησκέλν θαηά €560ρηι. εθαη. ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη.
Τέινο, ηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (EBT) αλήιζαλ ζην πξώην Δμάκελν ηνπ 2016
ζε δεκηέο €4,83 εθαη. έλαληη δεκηώλ € 4,42 εθαη. ην 2015. Δάλ δελ είρε ζρεκαηηζζεί
ε αλσηέξσ πξόβιεςε, ην EBT ζα ήηαλ βειηησκέλν θαηά €1,42 εθαη. ζε ζρέζε κε
ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη.
Η ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΔΔ παξακέλεη ζηαζεξή θαη ζηνρεύεη:


Σηε ζπλερή βειηίσζε ησλ πξντόλησλ κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ
πνηόηεηα, πξνζθέξνληαο ζηνλ θαηαλαισηή πξντόληα πςειήο πνηόηεηαο θαη
δηαηξνθηθήο αμίαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο
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θαη

απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο


Σηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο ζρέζεο εκπηζηνζύλεο κε ηνπο θαηαλαισηέο
καο θαη βειηίσζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο



Σηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο καο ζηε κηθξή Ληαληθή



Σηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζεζίκσλ πόξσλ ηεο Δηαηξείαο

Όμιλος:
Ο ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ζεκείσζε πηώζε θαηά 15,8% θαη αλήιζε ζην
πξώην Δμάκελν ηνπ 2016 ζε €22,01 εθαη. έλαληη €26,15 εθαη. ηελ αληίζηνηρε
πεξίνδν πέξπζη. Η κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζηνλ Όκηιν νθείιεηαη ζηελ παύζε ηεο
εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Βνπιγαξηθή αγνξά από ηνλ Ινύλην 2015 θαη ζηελ
πηώζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά.
Τν κηθηό θέξδνο ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθε ζε €6,46 εθαη. έλαληη €6,64 εθαη. γηα
ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη, κεησκέλν θαηά 2,6%, ελώ ην πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο

αλήιζε ζην 29,4% επί ηνπ ελνπνηεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ έλαληη 25,4% ην 2015
παξνπζηάδνληαο αύμεζε 4 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ.
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επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (Operating EBITDA) αλήιζαλ ζην
πξώην Δμάκελν ηνπ 2016 ζε €415ρηι έλαληη δεκηώλ €212ρηι. ην πξώην Δμάκελν ηνπ
2015 ζεκεηώλνληαο βειηίσζε θαηα €627ρηι.
Τν

ζπλνιηθό

ελνπνηεκέλν

EBITDA

δηακνξθώζεθε

ζε

δεκίεο

€1,4εθ.ιόγσ

ζρεκαηηζκνύ έθηαθηεο πξόβιεςεο απνκείσζεο απαηηήζεσλ θαηά €1,83 εθαη.
Τα Δλνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ (EBIT) δηακνξθώζεθαλ ζε δεκηέο €2,62 εθαη., θπξίσο ιόγσ
ζρεκαηηζκνύ έθηαθηεο πξόβιεςεο απνκείσζεο απαηηήζεσλ θαηά €1,83 εθαη., έλαληη
δεκηώλ €1,66 εθαη. ην πξώην Δμάκελν ηνπ 2015.

Δάλ δελ είρε ζρεκαηηζζεί ε

αλσηέξσ πξόβιεςε, ην EBIT ζα ήηαλ βειηησκέλν θαηά €867ρηι. ζε ζρέζε κε ηελ
ίδηα πεξίνδν πέξπζη.
Τέινο, ηα Δλνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (EBT) αλήιζαλ ζην πξώην
Δμάκελν ηνπ 2016 ζε δεκηέο €5,29 εθαη. έλαληη δεκηώλ € 4,39 εθαη. ην 2015. Δάλ
δελ είρε ζρεκαηηζζεί ε αλσηέξσ πξόβιεςε, ην EBT ζα ήηαλ βειηησκέλν θαηά
€924ρηι. ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη.

Σημείωζη: Οι Οικονομικές Καηαζηάζεις βάζει ΔΠΧΑ καθώς και ηα Σηοιτεία και
Πληροθορίες ηης περιόδοσ από 1/1/2016 – 30/06/2016 θα αναρηηθούν ζηην
ιζηοζελίδα ηης εηαιρείας ζηη διεύθσνζη www.nikas.gr και ζηην ιζηοζελίδα ηοσ
Χρημαηιζηηρίοσ Αθηνών www.athex.gr ηην Παραζκεσή 30 Σεπηεμβρίοσ

Στοιχεία επικοινωνίας
Άξηεκηο Νηνύζηα
Γηεπζύληξηα Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ
ηει. 210-8187300
fax: 210-6216439
e-mail: antousia@nikas.gr

