
Company Description

Η Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η µεγαλύτερη

εταιρεία παραγωγής αλλαντικών στην Ελλάδα. 

Οι βασικοί τοµείς δραστηριοποίησης της

ΝΙΚΑΣ είναι η παραγωγή και διανοµή

αλλαντικών, προϊόντων κρέατος, πίτσας και

τυροκοµικών προϊόντων στην Ελλάδα και στις

Βαλκανικές χώρες.

Στοιχεία Μετοχής

Αριθµός Μετοχών: 20.231.328 (ΚΟ)

Τιµή Μετοχής (€): 1,61 (20/08/2009)

Κεφαλαιοποίηση (€ εκατ.): 32,6

% ∆ από 31/12/2008: -25,46%

52 wk high €: 4,44 (03/09/2008)

52 wk low €: 0,90 (12/03/2009)

Μέση ηµερήσια εµπορευσιµότητα

52 εβδοµάδων (#): 399

GCI II: 79,47%

Επενδυτικό Κοινό: 20,53%
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σηµάδια ανάκαµψης καταγράφουν τα στοιχεία του

Α’ Εξαµήνου 2009 για την Π.Γ. ΝΙΚΑΣΕνοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα

Κύρια Σηµεία Α’ εξαµήνου 2009:
• Καρπούς αποδίδουν σταδιακά οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης τόσο των
παραγωγικών όσο και των εµπορικών και διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών
στη βάση της νέας στρατηγικής. Η στροφή σε νέα προϊόντα υψηλής
προστιθέµενης αξίας, η απεµπλοκή από µη στρατηγικά προϊόντα, η
αναδιοργάνωση και αναβάθµιση της παραγωγικής διαδικασίας, η συνεχής
επένδυση στην ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων, ο εξορθολογισµός του
κόστους, η εξυγίανση του πελατολογίου, η επέκταση σταδιακά σε νέες αγορές
είναι µερικά από τα κύρια σηµεία της νέας αυτής στρατηγικής.

• Τα αποτελέσµατα της ανωτέρω στρατηγικής αποτυπώνονται στην
ανάκαµψη των αποτελεσµάτων του 1ου εξαµήνου 2009 της µητρικής εταιρείας
τόσο όσον αφορά την περίοδο συνολικά του 1ου εξαµήνου αλλά γίνονται εµφανή
και στα αποτελέσµατα προοδευτικά του 2ου τριµήνου της τρέχουσας χρήσης.

• Σε ενοποιηµένο επίπεδο, οι νέες επενδύσεις µόλις ολοκληρώθηκαν και αφορούν
κυρίως στην νέα αναβαθµισµένη στρατηγική µονάδα της Βουλγαρίας, η
οποία θα αποτελέσει τον κύριο κόµβο διανοµής στην τοπική και στις εγγείς αγορές
ενώ θα αναλάβει την παραγωγή συγκεκριµένων επωνύµων προϊόντων για τον
Όµιλο. Η εξυγίανση της πελατειακής βάσης, η διαφοροποιηµένη
εµπορική πολιτική που απαιτείται καθώς και το κόστος διείσδυσης στις νέες
αγορές των Βαλκανίων µε τις ιδιαιτερότητες στην καταναλωτική συµπεριφορά
τους, διαµόρφωσαν κατά κύριο λόγο τα αποτελέσµατα 1ου εξαµήνου 2009 του
Οµίλου ΝΙΚΑΣ.

Οικονοµικά Στοιχεία Μητρικής 1ου εξαµήνου ‘09 (Σύγκριση µε 1ο εξάµηνο ‘08):
• Κύκλος εργασιών: € 45,6 εκατ. έναντι € 48,4 εκατ. (µείωση: 5,7%). Οι
πωλήσεις των στρατηγικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ οι πωλήσεις στις
κατηγορίες προς εξυγίανση εµφανίζονται µειωµένες κατά 18%. ο Όµιλος ενίσχυσε
τα µερίδια του στα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας στην ελληνική αγορά
κατά 1,1 ποσοστιαίες µονάδες

• Μικτό κέρδος: Ενίσχυση του µικτού περιθωρίου κέρδους κατά 2,9 
µονάδες, ενώ το µικτό κέρδος διαµορφώθηκε σε € 16,0 εκατ. (+2,7%).

• EBITDA: Παρέµειναν αµετάβλητα στα € 3,6 εκατ. Το εν λόγω κονδύλι στο 1ο

εξάµηνο του 2008 συµπεριελάµβανε έκτακτα µη επαναλαµβανόµενα έσοδα
ύψους ευρώ 1,4 εκατ. που αφορούσαν µέρισµα από συνδεδεµένες
επιχειρήσεις, αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων και κέρδος από πώληση
ακινήτου. Εξαιρουµένων των παραπάνω µη οργανικών εσόδων, το συγκρίσιµο
EBITDA του 1ου εξαµήνου 2008 ανήλθε σε 2,1 εκ ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ
του τρέχοντος εξαµήνου, ενισχυµένο δηλαδή κατά 71,1%.

• ΕΑΤ: Ζηµίες € 42 χιλ. έναντι κερδών € 156 χιλ. πέρυσι. Εξαιρουµένων των
παραπάνω µη οργανικών εσόδων, τα συγκρίσιµα ΕΑΤ του 1ου εξαµήνου 2008 
ανέρχονται σε ζηµίες 1,3 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 42 χιλ. ευρώ του τρέχοντος
εξαµήνου, σηµειώνοντας σηµαντική ανάκαµψη.

Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία 1ου εξαµήνου ’09 (Σύγκριση µε 1ο εξάµηνο ’08): 
• Κύκλος εργασιών: € 47,4 εκατ. έναντι € 50,4 εκατ. (µείωση: 6,0%).
• Μικτό κέρδος: € 16,4 εκατ. έναντι € 16,0 εκατ. (+2,4%) 
• Μικτό περιθώριο κέρδους 34,6% (+2,8 µονάδες) 
• EBITDA: € 1,3 εκατ. έναντι € 2,3  εκατ. Στο αντίστοιχο 1ο εξάµηνο της
χρήσης 2008 συµπεριλαµβάνονταν και έκτακτα µη επαναλαµβανόµενα
έσοδα ύψους ευρώ 1,8 εκατ. Εξαιρουµένων των παραπάνω µη
οργανικών εσόδων το συγκρίσιµο EBITDA του 1ου εξαµήνου 2008 
ανήλθε σε 1,5 εκ ευρώ και ως εκ τούτου το εν λόγω κονδύλι του
τρέχοντος εξαµήνου ύψους 2,6 εκατ. ευρώ εµφανίζεται ενισχυµένο κατά
75,4%.

• ΕΑΤΑΜ: Ζηµίες € 2 εκατ. έναντι ζηµιών € 122 χιλ. πέρυσι. Εξαιρουµένων
των παραπάνω µη οργανικών εσόδων τα συγκρίσιµα ΕΑΤΑΜ του 1ου

εξαµήνου 2008 ανέρχονται σε ζηµίες 1,9 εκ ευρώ έναντι ζηµιών 2 εκ. της
τρέχουσας περιόδου.

ΝΙΚΑΣ vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α.
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Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., 22Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαµίας, Άγιος Στέφανος, Αττική, τηλ. 210-8187300, fax: 210-6216439, e-mail: info@nikas.gr 

∆ιευθύνων Σύµβουλος: Λεωνίδας Κολιούλης kolioulis@nikas.gr, C.F.O.:, Αντωνία ∆ηµητρακοπούλου adimitrakopoulou@nikas.gr

I.R. Consultants: *aea relate τηλ.: +30210  7418900, Αλεξία Μπακογιάννη bakoyannis@aea.gr
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ΟΓΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. ΝΙΚΑΣ

(FY:∆εκέµβριος)

(000 €)

Κύκλος Εργασιών 49.723 25.482 50.380 24.221 47.367

Κόστος Πωληθέντων (35.848) (18.224) (34.356) (16.001) (30.956)

Μικτό Κέρδος 13.874 7.258 16.023 8.221 16.411

Έξοδα ∆ιάθεσης (10.189) (7.328) (13.622) (6.474) (12.683)

Έξοδα ∆ιοίκησης (2.477) (1.643) (2.878) (1.622) (3.226)

Έξοδα ∆ιοίκησης & ∆ιάθεσης (12.666) (8.972) (16.500) (8.096) (15.909)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 179 130 1.712 56 (107)

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων 3.469 -674 3.303 1.312 2.648,6

Αποσβέσεις (2.082) (910) (2.068) (1.131) (2.253)

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων & τόκων 1.387 (1.584) 1.235 181 396

Κέρδη από πώληση συµµετοχών 0 932 932 0 0

Χρηµατοοικονοµικά & Επενδυτικά έσοδα / (έξοδα) - 
καθαρά

(1.595) (1.045) (2.036) (1.000) (2.016)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (208) (1.697) 132 (820) (1.620)

Φόροι (1.695) 142 (233) (321) (304)

Καθαρά κέρδη/(Ζηµιές) (1.903) (1.555) (101) (1.140) (1.924)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 13 11 20 36 61

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά φόρων & δικαιωµάτων (1.916) (1.567) (122) (1.177) (1.986)

Ανάλυση Περιθωρίων %

Μικτό Κέρδος 27,9% 28,5% 31,8% 33,9% 34,6%

Έξοδα ∆ιοίκησης & ∆ιάθεσης 25,5% 35,2% 32,8% 33,4% 33,6%

EBITDA 7,0% n/a 6,6% 5,4% 5,6%

EBIT 2,8% n/a 2,5% 0,7% 0,8%

ΕΒΤ n/a n/a n/a n/a n/a

Καθαρά Κέρδη/(Ζηµιές) n/a n/a n/a n/a n/a

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά φόρων & δικαιωµάτων n/a n/a n/a n/a n/a

Περίοδος/Περίοδος %

Πωλήσεις -6,2% 3,9% 1,3% -4,9% -6,0%

Μικτό Κέρδος -9,1% 24,4% 15,5% 13,3% 2,4%

Έξοδα ∆ιοίκησης & ∆ιάθεσης 1,2% 39,5% 30,3% -9,8% -3,6%

EBITDA -43,3% Ζηµιές -4,8% Turnaround -19,8%

EBIT -66,7% Ζηµιές -11,0% Turnaround -68,0%

EBT Ζηµιές Ζηµιές Ζηµιές Ζηµιές Ζηµιές

Καθαρά Κέρδη/(Ζηµιές) Ζηµιές Ζηµιές Ζηµιές Ζηµιές Ζηµιές

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά φόρων & δικαιωµάτων Ζηµιές Ζηµιές Ζηµιές Ζηµιές Ζηµιές

6M 2008 Q2 2009 6M 2009Q2 2008

Πηγή: Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία

6M 2007


