ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤO ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ 36Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2007
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε”
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 οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π).
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας το 2006 ανήλθε σε Ευρώ 99.027 χιλ. (Ευρώ 94.791
χιλ. στην προηγούµενη χρήση) σηµειώνοντας αύξηση 4,5 % η οποία προέρχεται
κυρίως από τις ενισχυµένες πωλήσεις σε στρατηγικά προϊόντα (αύξηση κατά 6,3%),
ενώ οι πωλήσεις στις κατηγορίες προς εξυγίανση εµφανίζονται µειωµένες κατά 4%.
Το µικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 29,3 % συγκριτικά µε αυτό της
προηγούµενης χρήσης (26,2 %) 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 έξοδα διάθεσης είναι αυξηµένα ιδιαίτερα κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2007
απόρροια της στρατηγικής της εταιρείας για διεύρυνση των µεριδίων αγοράς και
υποστήριξης νέων προϊόντων.
Τα αποτελέσµατα µετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 1,872 χιλ. έναντι ζηµιών € 1,231
χιλ. το 2006. Η ιδιαίτερα αυτή θετική εικόνα επιβαρύνθηκε, όπως έχει ανακοινωθεί στο
Α εξάµηνο του 2007, από µη επαναλαµβανόµενο ποσό φόρων ύψους € 1,6 εκατ. που
προέκυψε από την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου.
Αριθµοδείκτες οικονοµικής δραστηριότητας
Το κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσιάζει αύξηση 4.891 χιλιάδων Ευρώ κυρίως λόγω:
α) της αύξησης των εµπορικών απαιτήσεων και των λοιπών απαιτήσεων της εταιρείας
ως αποτέλεσµα του αυξηµένου κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά 4.236 χιλιάδες
Ευρώ, β) της µείωσης των αποθεµάτων διαθεσίµων κατά 636 χιλ. Ευρώ, συνεπεία της
ορθής διαχείρισης των στοιχείων αυτών του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
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Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων παρουσιάζει αύξηση κατά 8.734
χιλιάδες Ευρώ, συνέπεια της αναπτυξιακής στρατηγικής, βασισµένη σε ένα δυναµικό
επενδυτικό σχέδιο και αναδιοργάνωσης των πόρων.
Οι βασικοί δείκτες που εκφράζουν την οικονοµική θέση της Εταιρείας έχουν ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

Ρευστότητα
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις)

2007

2006

1,23

1,43

25

23

Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων σε ηµέρες
(Απαιτήσεις/Πωλήσεις)x365ηµέρες

106

117

Ταχύτητα Πληρωµής Υποχρεώσεων σε
(Βραχυπρόθεσµες
ηµέρες
Υποχρεώσεις/Πωλήσεις)x365ηµέρες

131

Ταχύτητα Κίνησης Αποθεµάτων σε ηµέρες
(Αποθέµατα/Πωλήσεις)x365ηµέρες

126

Μερισµατική Πολιτική
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη µη
καταβολή µερίσµατος για τη χρήση 2007.
Στρατηγική
Η στρατηγική της ΝΙΚΑΣ στοχεύει την ανάπτυξη των πωλήσεων, της κερδοφορίας και
των ταµειακών ροών καθώς και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της.
Συγκεκριµένα :
•
•
•
•
•

Αύξηση αγοράς και ενίσχυση µεριδίου στα προϊόντα επεξεργασµένου κρέατος
µε νέα προϊόντα.
Ανάπτυξη στις κατηγορίες έτοιµου φαγητού (πίτσες κλπ).
Ανάπτυξη σε νέες αγορές της Βαλκανικής.
Αύξηση της κερδοφορίας.
Αύξηση των καθαρών ταµειακών ροών.
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Ανάλυση εγκαταστάσεων και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας την 31/12/2007:
1) Γήπεδο επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαµίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής τ.µ.
58.565, αξίας κτήσης, όπως διαµορφώθηκε µετά την αναπροσαρµογή της αξίας του
µε βάση την αποτίµηση από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Π, Ευρώ 20.788.000.
Επί του παραπάνω γηπέδου έχει ανεγερθεί το βιοµηχανοστάσιο και τα γραφεία της
εταιρίας συνολικής επιφάνειας τ.µ. 10.345. Το κόστος ανέγερσης των κτιρίων και
των λοιπών εγκαταστάσεων, πλέον το κόστος των βελτιώσεων σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Π, ανέρχεται σε Ευρώ 14.595.288,27. Επί της αξίας κτήσεως των παραπάνω
κτιρίων έχουν διενεργηθεί, µέχρι την 31/12/2007, αποσβέσεις ποσού Ευρώ
6.021.449,41.
2) Οικόπεδο στο 15 χλµ. Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, Θέρµη Ν.
Θεσσαλονίκης τ.µ. 5.650 αξίας κτήσης, όπως διαµορφώθηκε µετά την
αναπροσαρµογή της αξίας του µε βάση την αποτίµηση από ανεξάρτητους
Ορκωτούς Ελεγκτές σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, Ευρώ 904.000.
Στο οικόπεδο αυτό έχει ανεγερθεί το βιοµηχανοστάσιο και τα γραφεία της εταιρίας
τ.µ. 5.653 . Το κόστος ανέγερσης των κτιρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων,
πλέον το κόστος των βελτιώσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, ανέρχεται σε Ευρώ
4.338.878,71. Επί της αξίας κτήσεως των παραπάνω κτιρίων έχουν διενεργηθεί,
µέχρι την 31/12/2007, αποσβέσεις ποσού Ευρώ 1.352.006,52.
3) Οικόπεδο έκτασης τ.µ. 6925 στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα ∆ήµου Πασσαρώνος
Νοµού Ιωαννίνων ( ΒΙ ΠΕ Ιωαννίνων Ο.Τ. 13 ), αξίας κτήσης, όπως διαµορφώθηκε
µετά την αναπροσαρµογή της αξίας του µε βάση την αποτίµηση από ανεξάρτητους
Ορκωτούς Ελεγκτές σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, Ευρώ 125.000.
Στο οικόπεδο αυτό έχει ανεγερθεί το βιοµηχανοστάσιο και τα γραφεία της
εταιρείας τ.µ.1.290. Το κόστος ανέγερσης των κτιρίων και των λοιπών
εγκαταστάσεων, πλέον το κόστος των βελτιώσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π,
ανέρχεται σε Ευρώ 834.106,83. Επί της αξίας κτήσεως των παραπάνω κτιρίων
έχουν διενεργηθεί, µέχρι την 31/12/2007, αποσβέσεις ποσού Ευρώ 182.388,80.
4) Οικόπεδο στο Λουτράκι Κορινθίας 454 τ.µ., αξίας κτήσης, όπως διαµορφώθηκε
µετά την αναπροσαρµογή της αξίας του µε βάση την αποτίµηση από ανεξάρτητους
Ορκωτούς Ελεγκτές σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, Ευρώ 53.904,36.
5) Γήπεδο στη ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου τ.µ. 3.491,50 αξίας κτήσης, όπως διαµορφώθηκε
µετά την αναπροσαρµογή της αξίας του µε βάση την αποτίµηση από ανεξάρτητους
Ορκωτούς Εκτιµητές σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, Ευρώ 470.000.
Επί του παραπάνω γηπέδου έχει ανεγερθεί το βιοµηχανοστάσιο και τα γραφεία της
εταιρίας συνολικής επιφάνειας τ.µ. 2.734. Το κόστος ανέγερσης των κτιρίων και
των λοιπών εγκαταστάσεων, πλέον το κόστος των βελτιώσεων σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Π, ανέρχεται σε Ευρώ 740.722,72. Επί της αξίας κτήσεως των παραπάνω
κτιρίων έχουν διενεργηθεί, µέχρι την 31/12/2007, αποσβέσεις ποσού Ευρώ
372.517,05.
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6) Γήπεδο στη Κω (13,43% εξ’ αδιαιρέτου) τ.µ. 54.000 αξίας κτήσης, όπως
διαµορφώθηκε µετά την αναπροσαρµογή της αξίας του µε βάση την αποτίµηση από
ανεξάρτητους Ορκωτούς Εκτιµητές σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, Ευρώ 108.000.
7) Γήπεδο στις Καµάρες (∆ήµος ∆ικαίου Κω) τ.µ. 13.089 αξίας κτήσης, όπως
διαµορφώθηκε µετά την αναπροσαρµογή της αξίας του µε βάση την αποτίµηση από
ανεξάρτητους Ορκωτούς Εκτιµητές σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, Ευρώ 235.000.
Επί των παραπάνω γηπέδων έχει ανεγερθεί κτίριο συνολικής επιφάνειας τ.µ. 834.
Το κόστος ανέγερσης του κτιρίου και των λοιπών εγκαταστάσεων, πλέον το κόστος
των βελτιώσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, ανέρχεται σε Ευρώ 355.804,20. Επί της
αξίας κτήσεως του παραπάνω κτιρίου έχουν διενεργηθεί, µέχρι την 31/12/2007,
αποσβέσεις ποσού Ευρώ 226.736,96.
8) Αγροτεµάχιο εκτάσεως τ.µ 12.500 - θέση Κοπρέσες, κοινότητα Πισσώνος, ∆ήµος
Ληλαντίων αξίας κτήσης, Ευρώ 105.921,61.
9) Αγροτεµάχιο εκτάσεως τ.µ 20.035 - θέση Σουβάλα, Αγίων Θεοδώρων Βοιωτίας,
αξίας κτήσης, Ευρώ 122.551,05.
10) Αγροτεµάχιο εκτάσεως τ.µ 17.500 - θέση Τάχι, Θηβών,
759.165,77.

αξίας κτήσης, Ευρώ

11) Αγροτεµάχιο 4.000,07 τ.µ. στη θέση Ξερολιθιά Ηρακλείου Κρήτης, αξίας κτήσης,
όπως διαµορφώθηκε µετά την αναπροσαρµογή της αξίας του µε βάση την
αποτίµηση από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, Ευρώ
7.043,29.
Επί των παραπάνω ακινήτων αλλά και όλων των στοιχείων του Ενεργητικού της
Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
Χρεόγραφα
Η εταιρεία την 31/12/2007 δεν κατείχε εκτός από τις µετοχές των συνδεδεµένων
επιχειρήσεων άλλες µετοχές.

Συγχώνευση θυγατρικών εταιρειών.
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.

Πώληση έκτασης στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου
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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
Τέλος, σηµειώνουµε ότι από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού (31/12/2007) µέχρι
σήµερα, δεν έχει σηµειωθεί κάποιο άλλο σηµαντικό γεγονός, που θα µπορούσε να
επηρεάσει την οικονοµική θέση και τη µελλοντική πορεία της Εταιρείας και των
Θυγατρικών της.
Άγιος Στέφανος, 28 Μαρτίου 2008
Ο Πρόεδρος ∆.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος

Μιχαήλ Μαδιανός

Λεωνίδας Κολιούλης

Τα Μέλη:
Άγγελος Πλακόπητας

Εµµανουήλ Κοτρωνάκης

Κωνσταντίνος Σφακάκης

Λουκάς Τσιαπάρας

Στέλιος Αργυρός
Ακριβές αντίγραφο
Άγιος Στέφανος, 28 Μαρτίου 2008
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Λεωνίδας Κολιούλης
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Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση που αποτελείται από 5 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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