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Οκονομικά αποτελέσματα 2002
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΙΚΑΣ
Η Διοίκηση του Ομίλου ΝΙΚΑΣI λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες
οικονομικές συνθήκεςI εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της χρήσης OMMO είναι
απολύτως ικανοποιητικά και σύμφωνα με τις προβλέψεις τηςK
Σημαντικοί παράγοντες στη βελτίωση των κερδών του Ομίλου είναι η
συνεισφορά των θυγατρικών εταιρειών EΣκόπιαI ΒουλγαρίαI Κύπρος κ.αK) το
σύνολο των οποίων είχε θετικά αποτελέσματαI πλην της ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΒΕI η οποία όμως είχε θετικό το τέταρτο τρίμηνο του OMMOI η
αύξηση του όγκου των πωλήσεων όσο και η διάρθρωση τους με προϊόντα
μεγαλύτερου περιθωρίου κέρδουςI και
η αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας των εταιρειών του ΟμίλουI
αποτέλεσμα της οποίας ήταν η μείωση του κόστους παραγωγήςK
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΝΙΚΑΣ για τη χρήση OMMO ανήλθε σε
NN8 εκατK σημειώνοντας αύξηση 6B σε σχέση με τον αντίστοιχο της
προηγούμενης χρήσηςK
Τα Λειτουργικά Κέρδη προ Αποσβέσεων EEBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν
κατά O8B και ανήλθαν σε ONIT εκατK και τα Κέρδη προ Τόκων και Φόρων
EEBIT) αυξήθηκαν κατά T4 B και ανήλθαν σε N4IT εκατK
Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Δικαιωμάτων Μειοψηφίας της παρούσης
χρήσης ανήλθαν σε NMI8 εκατK από TIN εκατK στη χρήση OMMN Eαύξηση 5OB)K
ΤέλοςI τα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας της
παρούσης χρήσης ανήλθαν σε 4I5 εκατK από OIN εκατK στη χρήση OMMNK
ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας Π Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στη χρήση OMMO
ανήλθε σε 58 εκατK E 56IT εκατK στην προηγούμενη χρήση)K Τα Λειτουργικά
Κέρδη προ Αποσβέσεων EEBITDA) της Π Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ αυξήθηκαν κατά
ONB και ανήλθαν σε N5IN E NOI4 εκατK το OMMN) και τα Κέρδη προ Τόκων και
Φόρων EEBIT) ανήλθαν σε TI6 εκατK από 6IN εκατK το OMMNK ΤέλοςI τα Καθαρά
Κέρδη μετά από Φόρους της παρούσης χρήσης ανήλθαν σε 3I3 εκατK από NI3
εκατK στη χρήση OMMNK

ΙΙΙ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή Eμετά από Φόρους και Δικαιώματα
Μειοψηφίας) της παρούσης χρήσης αυξήθηκαν κατά NNNB και ανήλθαν σε
MIOO από MINN στη χρήση OMMNK
Η Διοίκηση της ΝΙΚΑΣ ακολουθώνταςI όπως και στα προηγούμενα χρόνιαI
υψηλή μερισματική πολιτική θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των
Μετόχων για τη χρήση OMMO μέρισμα MINT ανά μετοχή E MIN6 στη χρήση
OMMN)I το οποίο αντιστοιχεί σε αφορολόγητη απόδοση 4I6B σε σχέση με τα
σημερινά επίπεδα της τιμής της μετοχήςK

