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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2017
με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στην Χρήση 2017 αυξήθηκε κατά 7,5% σε σχέση με
αυτόν της αντίστοιχης περυσινής Χρήσεως και διαμορφώθηκε σε €43.286χιλ.
Κατά την ίδια περίοδο, η Εταιρεία αύξησε το μερίδιό της στην συνολική αγορά
Αλλαντικών, η οποία παρέμεινε σταθερή, από 13,1% σε 15,8% σε όγκους,
διατηρώντας σταθερό το μερίδιό της σε αξίες στα επίπεδα του 14,5%.
Η Π.Γ.ΝΙΚΑΣ το 2017 κατέστη Leader στις κατηγορίες της πάριζας, και του παριζακίου,
όσον αφορά στους όγκους πωλήσεων
Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 4,9% και διαμορφώθηκαν σε
€12.076 χιλ., με το περιθώριο μεικτού κέρδους να διατηρείται στα ίδια επίπεδα με
αυτό της προηγούμενης Χρήσεως
Το συνολικό EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημίες

€2.097 χιλ. και είναι

μειωμένο κατά €1.263 σε σχέση με αυτό της προηγούμενης Χρήσης, μείωση
οφειλόμενη κυρίως στην αυξημένη επένδυση στην διαφήμιση, στην αύξηση των
προωθητικών ενεργειών προς τους καταναλωτές και στα αυξημένα έξοδα διανομής,
λόγω υψηλότερου του όγκου πωλήσεων.
Στα αποτελέσματα Χρήσεως 2017, στα Κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες,
περιλαμβάνεται

το

κέρδος

από

την

πώληση

καθώς

και

τα

αποτελέσματα

δραστηριότητας της εταιρείας ΔΟΜΟΚΟΣ έως την ημερομηνία πώλησης, συνολικού
ύψους €2.035χιλ.
Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου ανήλθαν στην Χρήση 2017 σε κέρδη
€15.472χιλ. έναντι ζημιών €7.494χιλ κατά την προηγούμενη Χρήση.
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Εάν από τα ανωτέρω αποτελέσματα εξαιρεθούν έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα
αποτελέσματα, που στην Χρήση 2017 αφορούν σε κέρδη από διαγραφές δανείων και
τόκων ,κέρδη διακοπείσας δραστηριότητας και απομειώσεις παγιών, στην δεν Χρήση
2016, ζημία απομείωση απαίτησης Μαρινόπουλου και κέρδος από πωλήση ακινήτου,
τα αποτελέσματα προ Φόρων (ΕΒΤ) της Χρήσεως 2017 του Ομίλου ανέρχονται σε
ζημίες €5.826χιλ. έναντι ζημιών €6.142χιλ. το 2016, βελτιωμένα κατά €316 χιλ.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν, κατά την
31/12/2017, σε €7.087χιλ από €-54.553 χιλ. αντίστοιχα, κατά την 31/12/2016.
Οι συνολικές καθαρές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν σε σχέση με
αυτές της 31/12/2016 κατά € 50.289χιλ., και διαμορφώθηκαν σε €15.890χιλ. την
31/12/2017.

Σημείωση: Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ καθώς και τα
Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσεως από 1/1/2017 – 31/12/2017 θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.nikas.gr και στην ιστοσελίδα του
Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
Στοιχεία επικοινωνίας
Άρτεμις Ντούσια
Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
τηλ. 210-8187300
fax: 210-6216439
e-mail: antousia@nikas.gr
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