
Company Description

Η Π.Γ.ΝΙΚΑΣ 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 (€): 1,90 (27/05/2009)

Κεθαιαηνπνίεζε (€ εθαη.): 38,4

% Γ από 31/12/2008: -12,04%

52 wk high €: 4,7 (06/08/2008)

52 wk low €: 0,90 (12/03/2009)

Μέζε εκεξήζηα εκπνξεπζηκόηεηα 

52 εβδνκάδσλ (#): 660

GCI II: 79,47%

Δπελδπηηθό Κνηλό: 20,53%

IR RELEASE
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Π. Γ. ΝΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.
ΣΡΟΦΙΜΑ
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Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Q1 2009

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

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Δλίζρπζε ησλ πξντόλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, απεκπινθή από 

κε ζηξαηεγηθά πξντόληα θαη ζπκπίεζε  ηεο θεξδνθνξίαο γηα ηνλ Όκηιν 

Π.Γ. ΝΙΚΑ ζην 1ν ηξίκελν ηνπ 2009

Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα

Βαζηθά Σεκεία Α’ ηξηκήλνπ 2009:

• Σηαζεξή ραξαθηεξίδεηαη ε πνξεία ησλ κεγεζώλ ηνπ νκίινπ ΝΙΚΑΣ ζην 1ν

ηξίκελν ηνπ 2009. Ο Όκηινο αθελόο έρεη ππνζηεί ηνπο θξαδαζκνύο ηεο

δηεζλνύο νηθνλνκηθήο ύθεζεο σο απόξξνηα ηεο παγθόζκηαο

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη αθεηέξνπ είλαη εκθαλή ηα πξώηα ζεκάδηα

ησλ ελεξγεηώλ αλαδηάξζξσζεο, θπξίσο κε ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο

ιεηηνπξγίαο ηεο κεηξηθήο, ηνλ εμνξζνινγηζκό ηεο πξντνληηθήο γθάκαο κέζσ ηεο

απεκπινθήο ζηαδηαθά από κε ζηξαηεγηθά πξντόληα θαη ηε ζηξνθή ζε

πξντόληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ σο άλσ ελεξγεηώλ

θαη κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζηηο αγνξέο όπνπ

δξαζηεξηνπνηείηαη, επηβαξύλζεθε θαη ζην 1ν ηξίκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ην

θόζηνο ιεηηνπξγίαο.

• Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Οκίινπ επηθεληξώζεθαλ ζηνλ εμνξζνινγηζκό ηεο γθάκαο

πξντόλησλ δύκεο, επώλπκσλ ηπξηώλ θαη ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θξέζθνπ

θξέαηνο, βειηηώλνληαο ην κηθηό πεξηζώξην θέξδνπο. Ταπηόρξνλα ν

Όκηινο ελίζρπζε ηα κεξίδηα ζηα πξντόληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ

ειιεληθή αγνξά θαηά 1,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζύκθσλα κε ηα ηειεπηαία

δηαζέζηκα ζηνηρεία.

Οηθνλνκηθά Σηνηρεία Μεηξηθήο Α’ ηξηκήλνπ ‘09 (Σύγθξηζε κε Α’ ηξίκελν ‘08):

• Κύθινο εξγαζηώλ: Αλήιζε ζε € 22,4 εθαη. έλαληη € 23,8 εθαη. (κείσζε:

5,9%). Σεκεησηένλ όηη νη πσιήζεηο ησλ ζηξαηεγηθώλ πξντόλησλ απμήζεθαλ

θαηά 9%, ελώ νη πσιήζεηο ζηηο θαηεγνξίεο πξνο εμπγίαλζε εκθαλίδνληαη

κεησκέλεο θαηά 23%.

• Μηθηό θέξδνο: Απνηέιεζκα ησλ σο άλσ ήηαλ ε ελίζρπζε ηνπ κηθηνύ

πεξηζσξίνπ θέξδνπο πνπ δηακνξθώζεθε ζην 35,6% επί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ

έλαληη 35,3% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. Αλάινγε ησλ πσιήζεσλ ήηαλ θαη

ε πνξεία ηνπ κηθηνύ θέξδνπο ηεο κεηξηθήο ην νπνίν δηακνξθώζεθε ζε € 8,0

εθαη. έλαληη € 8,4 εθαη. ην αληίζηνηρν 1ν ηξίκελν ηνπ 2008.

• EBITDA: Αλήιζαλ ζε € 1,8 εθαη. έλαληη € 2,4 εθαη. Σεκεησηένλ όηη ηα

απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ 1νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2008

ζπκπεξηειάκβαλαλ θαη έθηαθηα κε επαλαιακβαλόκελα έζνδα ύςνπο

επξώ 1,4 εθαη. πνπ αθνξνύλ κέξηζκα ζπγαηξηθήο θαη θέξδνο από πώιεζε

αθηλήηνπ.

• Απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο (ΔΑΣ): Αλήιζαλ ζε € 28 ρηι. έλαληη θεξδώλ

€ 1,8 εθαη. ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2008.

Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Σηνηρεία Α’ ηξηκήλνπ ’09 (Σύγθξηζε κε α’ ηξίκελν ’08):

• Κύθινο εξγαζηώλ: Αλήιζε ζε € 23,1 εθαη. έλαληη € 24,9 εθαη. (κείσζε:

7,0%).

• Μηθηό θέξδνο: Αλήιζε ζε € 8,2 εθαη. έλαληη € 8,8 εθαη. (κείσζε: 6,6%) θαη

ην κηθηό πεξηζώξην θέξδνπο αλήιζε ζε 35,4% επί ηνπ ελνπνηεκέλνπ θύθινπ

εξγαζηώλ, έλαληη 27,7% ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2008.

• EBITDA: Γηακνξθώζεθαλ ζε € 1,3 εθαη. έλαληη € 2,3 εθαη. Σεκεησηένλ όηη

ζην αληίζηνηρν 1ν ηξίκελν ηεο πεξπζηλήο ρξήζεο ζπκπεξηιακβαλόηαλ θαη

έθηαθηα κε επαλαιακβαλόκελα έζνδα ύςνπο επξώ 1,7 εθαη. πνπ

αθνξνύλ κέξηζκα ζπγαηξηθήο, θέξδνο από πώιεζε αθηλήηνπ θαη αλαινγία

θέξδνπο από ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.

• Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο (ΔΑΣΑΜ):

Γηακνξθώζεθαλ ζε δεκίεο € 784 ρηι. έλαληη θεξδώλ € 1,5 εθαη. ην πξώην

ηξίκελν ηνπ 2008.

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, C.F.O.:, Αλησλία Γεκεηξαθνπνύινπ adimitrakopoulou@nikas.gr

I.R. Consultants: *aea relate ηει.: +30210  7418900, Αιεμία Μπαθνγηάλλε bakoyannis@aea.gr
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ΟΓΚΟΣ ΓΔΝΙΚΟΣ Χ.Α. ΝΙΚΑΣ

(FY:Γεθέκβξηνο)

(000 €)

Κύθινο Δξγαζηώλ 24.898 23.146

Κόζηνο Πσιεζέλησλ (16.132) (14.955)

Μηθηό Κέξδνο 8.765 8.190

Έμνδα Γηάζεζεο (6.293) (6.209)

Έμνδα Γηνίθεζεο (1.235) (1.603)

Έμνδα Γηνίθεζεο & Γηάζεζεο (7.528) (7.812)

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά) (79) (163)

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ, ηόθσλ & απνζβέζεσλ 2.316 1.337

Απνζβέζεηο (1.158) (1.122)

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ & ηόθσλ 1.159 215,092

Κέξδε από πώιεζε ζπκκεηνρώλ 0 0

Χξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) - θαζαξά (2.652) (1.016)

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ (1.493) (801)

Φόξνη (375) 17

Καζαξά θέξδε/(Εεκηέο) (1.868) (784)

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο 9 25

Κέξδε/(Εεκηέο) κεηά θόξσλ & δηθαησκάησλ (1.877) (809)

Αλάιπζε Πεξηζσξίσλ %

Μηθηό Κέξδνο 35,2% 35,4%

Έμνδα Γηνίθεζεο & Γηάζεζεο 30,2% 33,8%

EBITDA 9,3% 5,8%

EBIT 4,7% 0,9%

ΔΒΤ -6,0% n/a

Καζαξά Κέξδε/(Εεκηέο) -7,5% n/a

Κέξδε/(Εεκηέο) κεηά θόξσλ & δηθαησκάησλ -7,5% n/a

Πεξίνδνο/Πεξίνδνο %

Πσιήζεηο -1,2% -7,0%

Μηθηό Κέξδνο 9,0% -6,6%

Έμνδα Γηνίθεζεο & Γηάζεζεο 20,7% 3,8%

EBITDA -35,2% -42,3%

EBIT -55,6% -81,4%

EBT -175,9% Εεκηέο

Καζαξά Κέξδε/(Εεκηέο) -215,8% Εεκηέο

Κέξδε/(Εεκηέο) κεηά θόξσλ & δηθαησκάησλ -216,0% Εεκηέο

Q1 2008

Πεγή: Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Σηνηρεία

Q1 2009


