Άγιος Στέφανος, 30 Μαΐου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 (Δ.Π.Χ.Α.)
Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου
2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Μητρική Εταιρεία:
Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2013 αυξήθηκε
κατά 1,95% και διαμορφώθηκε σε €14,77 εκατ. έναντι €14,48 εκατ. την αντίστοιχη
περίοδο πέρυσι.
Βελτίωση κατά 25,36% παρουσίασαν και τα μικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν στο
πρώτο τρίμηνο του 2013 σε €6,06 εκατ. έναντι €4,83 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του
2012, ενώ αύξηση παρουσίασε και το περιθώριο μικτού κέρδους κατά 7,66 μονάδες
βάσης και διαμορφώθηκε σε 41,03% επί του κύκλου εργασιών έναντι 33,37% το
2012.
Σε ότι αφορά τη λειτουργική κερδοφορία, τα αποτελέσματα προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στο Α’
τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €0,33 εκατ. έναντι €0,16 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του
2012.
Βελτίωση παρουσίασαν και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) όπου οι ζημιές περιορίστηκαν στα €0,25 εκατ.
έναντι €0,44 εκατ. το 2012.
Τέλος, βελτίωση παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) τα οποία
ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε ζημιές €1,28 εκατ. έναντι ζημιών €1,68
εκατ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε ζημιές €2,74 εκατ.
έναντι ζημιών €2,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012, επηρεασμένα σημαντικά από
την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, γεγονός το οποίο είχε
ως αποτέλεσμα τον επανυπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας από τον οποίο
προέκυψε ζημία που επιβάρυνε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Όμιλος:
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,2% και
διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε €15,30 εκατ. έναντι €15,27 εκατ.
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε €6,58 εκατ. έναντι €5,32 εκατ. το πρώτο
τρίμηνο του 2012 αυξημένο κατά 23,7%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους
ενισχύθηκε κατά 8,2 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 43,0% επί του
ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 34,8% το 2012.
Το ενοποιημένο EBITDA το οποίο διαμορφώθηκε σε €0,51 εκατ. έναντι €0,24 εκατ.
το πρώτο τρίμηνο του 2012.
Το ενοποιημένο EBIT παρουσίασε επίσης βελτίωση καθώς περιορίστηκαν σημαντικά
οι ζημιές οι οποίες ανήλθαν σε €0,30 εκατ. έναντι €0,60 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του
2012, ενώ αντίστοιχη βελτίωση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα EBT τα οποία
ανήλθαν σε ζημιές €1,49 εκατ. έναντι ζημιών €2,05 εκατ. το 2012.
Τέλος κυρίως λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή που αναφέρθηκε
ανωτέρω και της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του Α’ τριμήνου το ενοποιημένο
EAT, διαμορφώθηκε σε ζημίες €2,98 εκατ. έναντι ζημιών €2,41 εκατ. πέρυσι ενώ τα
ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου
ανήλθαν σε ζημίες €2,93 εκατ. έναντι ζημιών €2,44 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του
2012.

Σημείωση: Οι Οικονομικές Καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ καθώς και τα Στοιχεία και
Πληροφορίες της περιόδου από 1/1/2013 – 31/03/2013 θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.nikas.gr και στην ιστοσελίδα του
Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 μετά το πέρας
της συνεδρίασης του Χ.Α.
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