
Company Description

Η Π.Γ.ΝΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. είλαη ε κεγαιύηεξε

εηαηξεία παξαγσγήο αιιαληηθώλ ζηελ Διιάδα.

Οη βαζηθνί ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο

ΝΙΚΑΣ είλαη ε παξαγσγή θαη δηαλνκή

αιιαληηθώλ, πξντόλησλ θξέαηνο, πίηζαο θαη

ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ ζηελ Διιάδα θαη ζηηο

Βαιθαληθέο ρώξεο.

ηνηρεία Μεηνρήο

Αξηζκόο Μεηνρώλ: 20.231.328 (ΚΟ)

Τηκή Μεηνρήο (€): 1,81 (24/11/2008)

Κεθαιαηνπνίεζε (€ εθαη.): 36,6

% Γ από 31/12/2007: -59,60%

52 wk high €: 5,06 (25/02/2008)

52 wk low €: 1,72 (20/11/2008)

Μέζε εκεξήζηα εκπνξεπζηκόηεηα 

52 εβδνκάδσλ (#): 2.413

GCI II: 79,47%

Δπελδπηηθό Κνηλό: 20,53%
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Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 9Μ 2008

Με βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (I.F.R.S.)

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ηαζεξή Πξνεία ηεο Γξαζηεξηόηεηαο θαη ελίζρπζε ηνπ Μηθηνύ 

Πεξηζσξίνπ Κεξδνθνξίαο γηα ηνλ Όκηιν ζην 9κελν ηνπ 2008Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα

Βαζηθά Σεκεία ελλεακήλνπ 2008:

• Δλίζρπζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο επί κέξνπο θαηεγνξίεο πςειήο

πξνζηηζέκελεο αμίαο πξντόλησλ, ζηηο νπνίεο ζηξαηεγηθά επηθεληξώλεηαη ν

όκηινο κεηά ηελ απόθαζε γηα απεκπινθή από κε θεξδνθόξεο δξαζηεξηόηεηεο

θαη ηελ ζηξνθή ζε λέα πξντόληα πςειώλ πξνδηαγξαθώλ κε ζεκαληηθά

βειηησκέλα πεξηζώξηα., ζηα νπνία επηηεύρζεθε ελίζρπζε κεξηδίσλ ζηελ

ειιεληθή αγνξά θαηά 2% ζύκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία.

• Η νινθιήξσζε ησλ επελδύζεσλ ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο κε ζηόρν ηε

αλαβάζκηζή ηνπο θαη ηελ επέθηαζε κε λέεο γξακκέο παξαγσγήο, επηηεύρζεθε

βειηίσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο.

• Γηα ηελ ελίζρπζε θαη ζηήξημε ηεο αλαγλσξηζηκόηεηαο θαζώο θαη γηα ηελ

πξνώζεζε ησλ λέσλ πξντόλησλ θαη ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ,

απαηηήζεθε ε αύμεζε ησλ δαπαλώλ δηάζεζεο, γεγνλόο πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ

εκθάληζε ησλ αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξίνδν.

Οηθνλνκηθά Σηνηρεία Μεηξηθήο Δλλεακήλνπ 2008:

• Κύθινο εξγαζηώλ: Αλήιζε ζε επξώ 72,3 εθαη. έλαληη επξώ 70,7 εθαη.

(αύμεζε θαηά 2,3%). Σεκεησηέν όηη ηα ζηξαηεγηθά πξντόληα απμήζεθαλ θαηά

11,7%, ελώ νη πσιήζεηο ζηηο θαηεγνξίεο πξνο εμπγίαλζε εκθαλίδνληαη κεησκέλεο

θαηά 21,3%.

• Μηθηό θέξδνο: Αλήιζε ζε επξώ 21,9 εθαη. έλαληη επξώ 19,8 εθαη. (αύμεζε

θαηά 10,3%) ελώ ην κηθηό πεξηζώξην θέξδνπο εληζρύζεθε θαηά 2,2

πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη δηακνξθώζεθε ζε 30,3% επί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ

έλαληη 28,1% ζε πεξίνδν ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ

θόζηνπο παξαγσγήο ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο ησλ α’ πιώλ θαη

ζπγθεθξηκέλα ηνπ θόζηνπο ηνπ θξέαηνο.

• EBITDA: Αλήιζαλ ζε επξώ 4,3 εθαη. έλαληη επξώ 7,3 εθαη. (κεησκέλα θαηά

41,1%). Η ππνρώξεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θαη ηνπ θαζαξνύ θέξδνπο νθείιεηαη

ηόζν ζηηο απμεκέλεο δαπάλεο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ θαη ηελ

επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ πσιήζεσλ όζν θαη ζηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ επελδύζεσλ.

• Απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο (ΔΑΣ): Αλήιζαλ ζε δεκηέο επξώ 511 ρηι.

έλαληη θεξδώλ επξώ 1,4 εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ 2007.

Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Σηνηρεία Δλλεακήλνπ 2008:

• Κύθινο εξγαζηώλ: Αλήιζε ζε επξώ 76 εθαη. έλαληη επξώ 76,4 εθαη. (κείσζε

θαηά 0,5%).

• Μηθηό θέξδνο: Αλήιζε ζε επξώ 22,6 εθαη. έλαληη επξώ 21,2 εθαη. (αύμεζε

θαηά 6.7%) θαη ην κηθηό πεξηζώξην θέξδνπο αλήιζε ζε 29,7% επί ηνπ

ελνπνηεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ, εληζρπκέλν θαηά 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο έλαληη

ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 2007 νπόηε είρε δηακνξθσζεί ζην 27,7%.

• EBITDA: Γηακνξθώζεθαλ ζε επξώ 3,7 εθαη. έλαληη επξώ 7 εθαη. (κείσζε

θαηά 46,8%). Σηε δηακόξθσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνύ, πέξαλ ησλ

αλσηέξσ, ζπλππνινγίδνληαη θαη νη επελδύζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε

ηνπ δηθηύνπ εθηόο ησλ ειιεληθώλ ζπλόξσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα νη επελδύζεηο ζηηο

αγνξέο ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο..

• Απνηειέζκαηα πξν Φόξσλ: Τα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ δηακνξθώζεθαλ ζε

δεκηέο επξώ 1,5 εθαη. έλαληη θεξδώλ 1,4 εθαη. ην ελλεάκελνπ ηνπ 2007.

• Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο (ΔΑΣΑΜ):

Γηακνξθώζεθαλ ζε δεκίεο επξώ 1,6 εθαη. έλαληη δεκίεο επξώ 736 ρηι. ην

ελλεάκελν ηνπ 2007.

ΝΙΚΑ vs ΓΔΝΙΚΟ Υ.Α.

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο (IFRS) έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο: www.nikas.gr

Π.Γ.ΝΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ., 22Ο ΥΛΜ. Δ.Ο. Αζελώλ – Λακίαο, Άγηνο ηέθαλνο, Αηηηθή, ηει. 210-8187300, fax: 210-6216439, e-mail: info@nikas.gr 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Λεσλίδαο Κνιηνύιεο kolioulis@nikas.gr, Γ/ληξηα Λνγηζηεξίνπ & Υξεκαηννηθνλνκηθώλ: νθία Βεληνύξα sventoura@nikas.gr

I.R. Consultants: AΙA RELATE ηει.: +30210  7418900, Αιεμία Μπαθνγηάλλε bakoyannis@aea.gr
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ΟΓΚΟΣ ΓΔΝΙΚΟΣ ΧΑ ΝΙΚΑΣ

(FY:Γεθέκβξηνο)
(000 €)

Κύθινο Δξγαζηώλ 80.858 25.200 24.523 26.716 76.439 24.898 25.482 25.657 76.036

Κόζηνο Πσιεζέλησλ (58.154) (17.157) (18.691) (19.401) (55.249) (16.132) (18.224) (19.061) (53.418)

Μηθηό Κέξδνο 22.703 8.042 5.832 7.316 21.190 8.765 7.258 6.596 22.619

Έμνδα Γηάζεζεο (14.301) (4.939) (5.249) (3.941) (14.129) (6.293) (7.328) (5.254) (18.875)

Έμνδα Γηνίθεζεο (3.585) (1.296) (1.181) (1.195) (3.672) (1.235) (1.643) (1.632) (4.511)

Έμνδα Γηνίθεζεο & Γηάζεζεο (17.886) (6.235) (6.430) (5.136) (17.801) (7.528) (8.972) (6.886) (23.386)

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο 

(θαζαξά)
1.449 803 (625) 354 533 1.582 130 (304) 1.408

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ, ηόθσλ & 

απνζβέζεσλ
9.213 3.577 (108) 3.567 7.036 3.977 (674) 438 3.741

Απνζβέζεηο (2.948) (967) (1.115) (1.033) (3.114) (1.158) (910) (1.033) (3.100)

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ & ηόθσλ 6.266 2.610 (1.223) 2.534 3.922 2.820 (1.584) (595) 641

Κέξδε από πώιεζε ζπκκεηνρώλ 0 0 0 0 0 0 932 0 932

Χξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) - 

θαζαξά
(1.846) (645) (951) (924) (2.519) (991) (1.045) (1.079) (3.115)

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ 4.420 1.965 (2.174) 1.610 1.402 1.829 (1.697) (1.674) (1.542)

Φόξνη (1.080) (353) (1.342) (429) (2.124) (375) 142 207 (26)

Καζαξά θέξδε/(Εεκηέο) 3.339 1.613 (3.516) 1.181 (722) 1.454 (1.555) (1.467) (1.568)

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (89) (5) 18 1 14 9 11 (8) 13

Κέξδε/(Εεκηέο) κεηά θόξσλ & 

δηθαησκάησλ
3.428 1.618 (3.534) 1.180 (736) 1.445 (1.567) (1.459) (1.581)

Αλάιπζε Πεξηζσξίσλ %

Μηθηό Κέξδνο 28,1% 31,9% 23,8% 27,4% 27,7% 35,2% 28,5% 25,7% 29,7%

Έμνδα Γηνίθεζεο & Γηάζεζεο 22,1% 24,7% 26,2% 19,2% 23,3% 30,2% 35,2% 26,8% 30,8%

EBITDA 11,4% 14,2% n/a 13,4% 9,2% 16,0% n/a 1,7% 4,9%

EBIT 7,7% 10,4% n/a 9,5% 5,1% 11,3% n/a n/a 0,8%

ΔΒΤ 5,5% 7,8% n/a 6,0% 1,8% 7,3% n/a n/a n/a

Καζαξά Κέξδε/(Εεκηέο) 4,1% 6,4% n/a 4,4% n/a 5,8% n/a n/a n/a

Κέξδε/(Εεκηέο) κεηά θόξσλ & 

δηθαησκάησλ
4,2% 6,4% n/a 4,4% n/a 5,8% n/a n/a n/a

Πεξίνδνο/Πεξίνδνο %

Πσιήζεηο 3,3% 1,8% -8,7% -4,0% -5,5% -1,2% 3,9% -4,0% -0,5%

Μηθηό Κέξδνο -2,3% 7,7% -23,8% -1,8% -6,7% 9,0% 24,4% -9,8% 6,7%

EBITDA -25,4% -10,7% Εεκηέο 15,3% -23,6% 11,2% Εεκηέο -87,7% -46,8%

EBIT -27,8% -16,1% Εεκηέο 20,8% -37,4% 8,0% Εεκηέο Εεκηέο Εεκηέο

EBT -38,6% -26,6% Εεκηέο 27,0% -68,3% -6,9% Εεκηέο Εεκηέο Εεκηέο

Καζαξά Κέξδε/(Εεκηέο) -37,8% -29,3% Εεκηέο 54,5% Εεκηέο -9,9% Εεκηέο Εεκηέο Εεκηέο

Κέξδε/(Εεκηέο) κεηά θόξσλ & 

δηθαησκάησλ
-37,6% -29,0% Εεκηέο 55,0% Εεκηέο -10,7% Εεκηέο Εεκηέο Εεκηέο
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Πεγή: Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Σηνηρεία
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