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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 (∆.Π.Χ.Α.)
Ο Όµιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονοµικά αποτελέσµατα Α’ Εξαµήνου
2013 µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.).

Μητρική Εταιρεία:
Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο πρώτο εξάµηνο του 2013 ανήλθε σε
€29,11 εκατ. έναντι €31,18 εκατ. πέρυσι σηµειώνοντας µείωση κατά 6,63%.
Ενισχυµένα κατά 6,24% διαµορφώθηκαν τα µικτά κέρδη τα οποία διαµορφώθηκαν
στο πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης σε €11,79 εκατ. έναντι €11,09 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ σηµαντική βελτίωση παρουσίασε και το περιθώριο
µικτού κέρδους κατά 4,91 µονάδες βάσης και διαµορφώθηκε σε 40,49% επί του
κύκλου εργασιών έναντι 35,58% το πρώτο εξάµηνο του 2012.
Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσµάτων, τα αποτελέσµατα προ φόρων,
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στο
πρώτο εξάµηνο του 2013 διαµορφώθηκαν σε ζηµιές €4,70 εκατ. έναντι κερδών
€0,27 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2012. Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα της
Εταιρείας επιβαρύνθηκαν µε το ποσό των €1,25 εκατ. που αφορούν σε έξοδα
ανάκλησης
προϊόντων,
ανακοινώσεων,
καταστροφών
αποθεµάτων
κλπ.
Επιπρόσθετα η Εταιρεία για την εν λόγω περίοδο σχηµάτισε προβλέψεις αποµείωσης
απαιτήσεων από θυγατρικές ύψους €3,39 εκατ. Μη συµπεριλαµβάνοντας τις ως άνω
έκτακτες επιβαρύνσεις το EBITDA διαµορφώνεται σε ζηµία €0,06 εκατ.
Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
(EBIT) διαµορφώθηκαν σε ζηµιές €5,86 εκατ. έναντι €0,89 εκατ. το 2012.
Τέλος, τα αποτελέσµατα προ φόρων (EBT) διαµορφώθηκαν στο πρώτο εξάµηνο του
2013 σε ζηµιές €7,88 εκατ. έναντι ζηµιών €2,94 εκατ. πέρυσι. Τα αποτελέσµατα
µετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε ζηµιές €7,58 εκατ. έναντι ζηµιών €3,17 εκατ. το
πρώτο εξάµηνο του 2012, επηρεασµένα πέραν των ανωτέρω και 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 εξαµήνου της
τρέχουσας χρήσης.

Όµιλος:
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στο πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας
χρήσης σε €31,76 εκατ. έναντι €32,95 εκατ. πέρυσι παρουσιάζοντας κάµψη κατά
3,6%.
Το ενοποιηµένο µικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 6,6% και διαµορφώθηκε σε €12,89
εκατ. έναντι €12,10 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2012, µε το περιθώριο µικτούς
κέρδους να διαµορφώνεται σε 40,6% επί του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών έναντι
36,7% το 2012 ενισχυµένο κατά 3,9 µονάδες βάσης.
Το ενοποιηµένο EBITDA ανήλθε στο πρώτο εξάµηνο του 2013 σε ζηµιές €1,07 εκατ.
έναντι κερδών €0,64 εκατ. πέρυσι. Σηµειώνεται ότι όπως αναφέρθηκε ανωτέρω και
τα αποτελέσµατα του Οµίλου επιβαρύνθηκαν µε το ποσό των €1,25 εκατ. που
αφορά σε έξοδα ανάκλησης προϊόντων, ανακοινώσεων, καταστροφών αποθεµάτων
κλπ. Εξαιρώντας τις ως άνω έκτακτες επιβαρύνσεις το ενοποιηµένο EBITDA
διαµορφώνεται σε κέρδος €0,19 εκατ.
Το ενοποιηµένο EBIT διαµορφώθηκε σε ζηµιές €2,68 εκατ. έναντι ζηµιών €1,00
εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2012, ενώ τα ενοποιηµένα EBT διαµορφώθηκαν σε
ζηµιές €5,06 εκατ. έναντι ζηµιών €3,55 εκατ. το 2012.
Το ενοποιηµένο ΕΑΤ ανήλθε σε ζηµιές €5,71 εκατ. έναντι ζηµιών €3,85 εκατ. το
πρώτο εξάµηνο του 2012 έχοντας επιβαρυνθεί πέραν των ανωτέρω και µε την
αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από την οποία προέκυψε πρόσθετος
αναβαλλόµενος φόρος. Τέλος, τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά φόρων και
δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε ζηµίες €5,61 εκατ. έναντι ζηµιών €3,75 εκατ.
το πρώτο εξάµηνο του 2012.

Σηµείωση: Η Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση βάσει ∆ΠΧΑ καθώς και τα Στοιχεία και
Πληροφορίες της περιόδου από 1/1/2013 – 30/06/2013 θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.nikas.gr και στην ιστοσελίδα του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών www.athex.gr την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 µετά το
πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α.
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