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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποσκοπεί στο να παρουσιάσει στους Μετόχους
της τα πεπραγµένα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της χρήσης που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2007.
Οικονοµικά Μεγέθη
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν
καταρτιστεί βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆.Π.Χ.Π).
Η οργανική ανάπτυξη της ΝΙΚΑΣ, ανήλθε σε 1%, µη συµπεριλαµβανοµένων των
πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας «ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε.», µονάδας παραγωγής φέτας,
η οποία εκποιήθηκε τον Απρίλιο του 2006.
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε € 105,9 εκατ. έναντι € 107,0
εκατ. στη χρήση 2006.
Τα µικτά κέρδη σε ενοποιηµένη βάση για τη χρήση 2007 ανήλθαν σε € 30,8 εκατ.
έναντι € 27,7 εκατ. στη χρήση 2006, αποτυπώνοντας καθαρά τόσο τη στροφή σταδιακά
σε νέα προϊόντα προστιθέµενης αξίας όσο και τη θετική επίπτωση από τον
εξορθολογισµό του κόστους και την εφαρµογή της νέας στρατηγικής της εφοδιαστικής
αλυσίδας.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε € 7,8
εκατ. έναντι € 6,3 εκατ. το 2006.
Τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε € 3,4 εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. το 2006 ενώ
τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν σε ζηµιές € 166 χιλ. έναντι κερδών € 945 χιλ. το
2006, επιβαρυµένα κυρίως από χρηµατοοικονοµικό κόστος και αποσβέσεις ποσού € 1,2
εκατ. για τη χρηµατοδότηση των νέων επενδύσεων και την ανάπτυξη και διάθεση των
νέων προϊόντων Τέλος, τα αποτελέσµατα µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας
ανήλθαν σε ζηµιές € 2,205 χιλ. έναντι ζηµιών € 623 χιλ. το 2006, κυρίως λόγω του µη
επαναλαµβανόµενου ποσού φόρων ύψους € 1,6 εκατ. που προέκυψε από την
ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου, όπως έχει ανακοινωθεί στο Α
εξάµηνο του 2007.
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Ισολογισµός της 31/12/2007
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά € 4,6 εκατ. ως αποτέλεσµα
Επενδύσεις
Αποσβέσεις
Πωλήσεις παγίων
Σύνολο

€ χιλ.
9.243
(4.306)
(348)
4.589

Οι απαιτήσεις µειώθηκαν κατά € 3.819 χιλ. Το υπόλοιπο «Ελληνικό ∆ηµόσιο» αφορά
προκαταβολή φόρου.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως πρόβλεψη φόρου
εισοδήµατος για µελλοντική πώληση παγίων σε τιµές υψηλότερες αυτής των
φορολογικών βιβλίων.
Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές εµφανίζονται αυξηµένοι κατά € 1.380 χιλ.
Αριθµοδείκτες οικονοµικής δραστηριότητας
Το κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσιάζει µείωση 4.097 χιλιάδων Ευρώ κυρίως λόγω
της µείωσης των εµπορικών απαιτήσεων και των λοιπών απαιτήσεων της εταιρείας.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων παρουσιάζει αύξηση κατά 5.701
χιλιάδες Ευρώ, λόγω αύξησης του βραχυπρόθεσµου δανεισµού, µε σκοπό την
χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων και την ανάπτυξη και διάθεση νέων προϊόντων.
Οι βασικοί δείκτες που εκφράζουν την οικονοµική θέση της Εταιρείας έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

Ρευστότητα
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις)

Ταχύτητα Κίνησης Αποθεµάτων σε ηµέρες
(Αποθέµατα/Πωλήσεις)x365ηµέρες

Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων σε ηµέρες
(Απαιτήσεις/Πωλήσεις)x365ηµέρες

2007

2006

0,84

1,02

31

30

116

125

Πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και συγχώνευση θυγατρικών
εταιρειών.
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Εντός του 2008, πραγµατοποιήθηκε η πώληση του ακινήτου της Εταιρείας στο
Ηράκλειο Κρήτης, έναντι ποσού Ευρώ 1.500.000. Από την πώληση προέκυψε κέρδος
ποσού € 641.215.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε την 15 Φεβρουαρίου 2008, τη
συνέχιση των δραστηριοτήτων της θυγατρικής εταιρείας ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ, µε τη
δυνατότητα της συγχώνευσης της, δια απορροφήσεως από την Εταιρεία, εντός του
2008.
Στρατηγική
Με δεδοµένη την υπάρχουσα συγκυρία αλλά και τη δυναµική που έχει αποκτήσει η
εταιρεία από την εισαγωγή των νέων προϊόντων, η διοίκηση της Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
εκτιµά ότι το 2008 θα επιτύχει αύξηση των πωλήσεων ανωτέρα της αγοράς, καθώς
επίσης και αύξηση των κερδών µετά φόρων. Ταυτόχρονα, στρατηγικός στόχος
παραµένει η ανάπτυξη στις χώρες της Βαλκανικής µέσω εισόδου σε νέες αγορές,
αύξησης µεριδίου στις υπάρχουσες, αλλά και πιθανές εξαγορές, η επικέντρωση στο
κύριο αντικείµενο δραστηριότητας, η µείωση των σταθερών εξόδων και η περαιτέρω
βελτίωση των ταµιακών ροών.
Άγιος Στέφανος, 28 Μαρτίου 2008
Ο Πρόεδρος ∆.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος

Μιχαήλ Μαδιανός

Λεωνίδας Κολιούλης

Τα Μέλη:
Εµµανούηλ Κοτρωνάκης

Άγγελος Πλακόπητας
Κωνσταντίνος Σφακάκης

Λουκάς Τσιαπάρας

Στέλιος Αργυρός
Ακριβές αντίγραφο
Άγιος Στέφανος, 28 Μαρτίου 2008
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος
Λεωνίδας Κολιούλης
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Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση που αποτελείται από 3 σελίδες, είναι αυτή που
αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 31 Μαρτίου
2008.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυµος ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

∆ηµήτρης Σούρµπης
ΑΜ ΣΟΕΛ 16891
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