Άγιος Στέφανος, 31 Μαρτίου 2011

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ 2010 (∆.Π.Χ.Α.)

Ο Όµιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονοµικά αποτελέσµατα χρήσης 2010
µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.).

Μητρική Εταιρεία:
Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στη χρήση 2010 διαµορφώθηκε σε ευρώ
87,0 εκατ. έναντι ευρώ 95,6 εκατ. το 2009 σηµειώνοντας πτώση κατά 8,9%.
Παρόλη την µείωση των πωλήσεων το περιθώριο µικτού κέρδους εµφανίζεται
ενισχυµένο κατά 0,9 µονάδες βάσης και διαµορφώθηκε στο 37,8% επί του κύκλου
εργασιών έναντι 36,9% τη χρήση 2009 ενώ το µικτό κέρδος υποχώρησε κατά 6,6%
διαµορφούµενο σε ευρώ 32,9 εκατ. στη χρήση 2010 έναντι ευρώ 35,2 εκατ. πέρυσι.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση 2010 σε ευρώ 6,7 εκατ.
έναντι ευρώ 10,2 εκατ. το 2009. Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων,
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) ανήλθαν σε ευρώ 4,4
εκατ. έναντι ευρώ 6,7 εκατ. το 2009. Τέλος τα κέρδη προ φόρων (EBT)
υποχώρησαν σε ευρώ 1,1 εκατ. έναντι ευρώ 3,5 εκατ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσµατα
µετά φόρων ανήλθαν σε ζηµιές ευρώ 0,5 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 2,0 εκατ. τη
χρήση 2009.
Όµιλος:
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών τη χρήση 2010 ανήλθε σε ευρώ 87,6 εκατ.
έναντι ευρώ 98,3 εκατ. το 2009 καταγράφοντας µείωση κατά 10,9%. Αντίθετα το
µικτό περιθώριο κέρδους εµφανίζεται ενισχυµένο κατά 3,7 µονάδες βάσης και
διαµορφώθηκε σε 40,2% επί του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών έναντι 36,5% το
2009 ενώ το µικτό κέρδος του οµίλου υποχώρησε κατά 1,7% και ανήλθε σε ευρώ
35,2 εκατ. έναντι ευρώ 35,9 εκατ. πέρυσι.
Πτώση κατά 10,9% σηµείωσε το ενοποιηµένο EBITDA, το οποίο ανήλθε σε ευρώ
7,1 εκατ. έναντι ευρώ 7,9 εκατ. τη χρήση 2009. Αυξηµένο κατά 12,5% εµφανίζεται
το ενοποιηµένο EBIT, το οποίο ανήλθε ευρώ 3,8 εκατ. στη χρήση 2010 έναντι ευρώ
3,4 εκατ. το 2009. Τα αποτελέσµατα προ φόρων (EBT) του οµίλου εµφανίζονται
βελτιωµένα το 2010 καθώς περιορίστηκαν σε ζηµιές ευρώ 0,5 εκατ. έναντι ζηµιών
ευρώ 0,7 εκατ. το 2009. Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά φόρων (EAT),
διαµορφώθηκαν σε ζηµίες ευρώ 2,7 εκατ. έναντι ζηµιών ευρώ 2,2 εκατ. το 2009,
ενώ τα αποτελέσµατα µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας του οµίλου
(ΕΑΤΑΜ) διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 2,8 εκατ. έναντι ζηµιών ευρώ 2,3 εκατ. στη
χρήση 2009.

Σηµείωση: Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βάσει ∆ΠΧΑ καθώς και τα Στοιχεία και
Πληροφορίες της περιόδου από 1/1/2010 – 31/12/2010 θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.nikas.gr και στην ιστοσελίδα του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών www.athex.gr την Πέµπτη 31 Μαρτίου 2011 πριν το
άνοιγµα της συνεδρίασης του Χ.Α. ενώ τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από
1/1/2010 – 31/12/2010 θα δηµοσιευθούν στον ηµερήσιο οικονοµικό και πολιτικό
τύπο επίσης την Πέµπτη, 31 Μαρτίου 2011.
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