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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

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

Μητρική Εταιρεία:
Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στη χρήση 2013 ανήλθε σε €55,33 εκατ.
έναντι €66,35 εκατ. πέρυσι σημειώνοντας πτώση κατά 16,61%.
Σε επίπεδο κερδοφορίας τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €17,78 εκατ. έναντι
€24,91 εκατ. στη χρήση 2012, με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανέρχεται σε
32,14% επί του κύκλου εργασιών έναντι 37,55% το 2012.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στη χρήση 2013 σε ζημιές €14,27 εκατ.
έναντι κερδών €1,50 εκατ. το 2012. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας
επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από την ανάκληση
προϊόντων της Εταιρείας λόγω της συμμόρφωσής της στις υποδείξεις του Ενιαίου
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Επιπρόσθετα η Εταιρεία για την εν λόγω περίοδο,
προέβη σε πρόβλεψη απομείωσης παλαιών απαιτήσεων από θυγατρικές ύψους 6,8
εκατ. ευρώ καθώς επίσης και σε πρόβλεψη για εγγυήσεις σε τράπεζες υπέρ
θυγατρικών 3,6 εκατ. Αν εξαιρέσουμε τις ως άνω έκτακτες επιβαρύνσεις το EBITDA
διαμορφώνεται για την Εταιρεία σε ζημιές 2,56 εκατ. ευρώ.
Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού της λειτουργίας της, η
Εταιρεία επιβάρυνε το ως άνω EBITDA της με 1 εκατ. ευρώ που αφορά σε άπαξ
απομείωση βραδυκίνητων ή απαξιωμένων αποθεμάτων της, με 0,6 εκατ. ευρώ για
περαιτέρω προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και με 1,8 εκατ. ευρώ για παροχές
προς πελάτες της από παλαιότερες χρήσεις και τελούσαν υπό αμφισβήτηση.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(EBIT) ανήλθαν σε ζημιές €16,57 εκατ. έναντι ζημιών €0,81 εκατ. το 2012.
Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στη χρήση 2013 σε
ζημιές €21,00 εκατ. έναντι ζημιών €4,50 εκατ. το 2012. Τα αποτελέσματα μετά
φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε ζημιές €18,44 εκατ. έναντι ζημιών €5,35 εκατ. το 2012,
μεταβολή που αποδίδεται πέραν των ανωτέρω και στην 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 χρήσης 2013.

Όμιλος:
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στη χρήση 2013 σε €60,79 εκατ.
έναντι €69,63 εκατ. το 2012 σημειώνοντας πτώση κατά 12,7%.
Το μικτό κέρδος του Ομίλου σημείωσε αντίστοιχη πορεία και μειώθηκε κατά 26,2%
ανερχόμενο το 2013 σε €19,84 εκατ. έναντι €26,88 εκατ. πέρυσι, ενώ το περιθώριο
μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 32,6% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών
έναντι 38,6% το 2012.
Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε στη χρήση 2013 σε ζημιές €3,59 εκατ. έναντι
κερδών €1,61 εκατ. το 2012. Σημειώνεται ότι όπως αναφέρθηκε ανωτέρω και τα
αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ. Αν
εξαιρέσουμε τις ως άνω έκτακτες επιβαρύνσεις τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώνονται για τον Όμιλο σε
ζημιές 2,27 εκατ. ευρώ.
Το ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε σε ζημιές €6,77 εκατ. έναντι ζημιών €1,66
εκατ. το 2012, ενώ τα ενοποιημένα EBT ανήλθαν σε ζημιές €11,16 εκατ. έναντι
ζημιών €6,22 εκατ. το 2012.
Το ενοποιημένο ΕΑΤ ανήλθε στη χρήση 2013 σε ζημιές €11,46 εκατ. έναντι ζημιών
€7,31 εκατ. το 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 διαμορφώθηκαν σε ζημίες €11,22 εκατ. έναντι ζημιών €7,03 εκατ. το
2012.

Σημείωση: Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2013 βάσει ΔΠΧΑ καθώς και τα
Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 1/1/2013 – 31/12/2013 θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.nikas.gr και στην ιστοσελίδα του
Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 μετά το
πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α.
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