ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30/8/2012: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012 ΚΑΙ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2012 – 30/6/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Mιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, σε συνεδρία του που έγινε
στις 30 Αυγούστου 2012, εξέτασε και ενέκρινε τα μη ελεγμένα συνοποτικά ενοποιημένα
οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012,
καθώς και την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ
και τις θυγατρικές της Blue Azul Investments Ltd, Αλευροποιία Λάρνακας «Ζήνων» Λτδ και
Mitsides Point A.D. Σερβίας (το Συγκρότημα), για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30
Ιουνίου 2012. Η εν λόγω Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Αρθρου 11 του Νόμου 190(Ι)/2007 περί Διαφάνειας, και δεν έχει ελεχθεί από
τους Εξωτερικούς Ελεγκτές της Εταιρείας.
Κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012 το Συγκρότημα δεν μετέβαλε
τον κύριο σκοπό δραστηριοποίησης του που είναι η παραγωγή και διάθεση αλεύρων και
ζυμαρικών, η εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, η
εισαγωγή και εμπορία σιτηρών, καθώς και ο τομέας παραγωγής αρτοποιημάτων από τη
Σερβική θυγατρική εταιρεία Mitsides Point A.D..
Τα ουσιώδη γεγονότα και οι σημαντικότερες συναλλαγές που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο
αναφοράς που επηρέασαν ή αναμένεται να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση του
Συγκροτήματος συνοψίζονται ως εξής:
1.

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2012 παρουσιάζουν
ζημιές σε σύγκριση με κέρδος κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
(α)

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος, κατά την περίοδο υπό εξέταση ανήλθε σε
€19,896,174 συγκριτικά με €22,071,813 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο,
παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 9,85%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην
μείωση των πωλήσεων του τμήματος αλεύρων της θυγατρικής εταιρείας Mitsides
Point A.D. Σερβίας.

(β)

Το μικτό κέρδος κατά την περίοδο υπό εξέταση ανήλθε στο 23,91%, συγκριτικά με
23,36% κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην
αύξηση του περιθωρίου μικτού κέρδους στο τμήμα παραγωγής και διάθεσης
ζυμαρικών.

(γ)

Τα έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας για την περίοδο υπό
εξέταση ανήλθαν σε €4,295,849 (ποσοστό 21,59% επί των πωλήσεων), σε σχέση με
€4,256,469 (ποσοστό 19,28% επί των πωλήσεων) κατά την αντίστοιχη περσινή
περίοδο.
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(δ)

Το κέρδος από εργασίες πρίν τα έξοδα χρηματοδότησης για την πρώτη εξαμηνία
του 2012 ανήλθε σε €532,205 (ποσοστό 2,67% επί των πωλήσεων) έναντι €957,529
(ποσοστό 4,33% επί των πωλήσεων) κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

(ε)

Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε
€1,413,580, σε σύγκριση με €693,993 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η
αύξηση αυτή οφείλεται στα αυξημένα τραπεζικά επιτόκια παρατραβήγματος,
καθώς και στην συναλλαγματική ζημιά ύψους €508,000, η οποία προέκυψε από την
διολίσθηση του Σερβικού Δειναρίου έναντι του Ευρώ. Η Σερβική θυγατρική
εταιρεία διατηρεί δάνεια σε Ευρώ.

(στ) Η ζημιά πρίν τη φορολογία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθε σε €881,375,
σε σύγκριση με κέρδος €263,536 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
(η)

Η ζημιά μετά τη φορολογία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθε σε €919,193,
σε σύγκριση με κέρδος €258,350 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

2.

Οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες επικρατούν στην Ευρωζώνη, επηρεάζουν
τις διεθνείς χρηματαγορές, καθώς και την πραγματική οικονομία, και δημιουργούν μια
παρατεταμένη διεθνή πιστωτική κρίση. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εξελίξεων, κατά
την ημερομηνία έκδοσης της Ενδιάμεσης Κατάστασης υπάρχει συνεχής αβεβαιότητα
στην αγορά, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα του
Συγκροτήματος στο μέλλον.

3.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι δεν δύναται να προβλεφθεί κατά πόσον η πιο πάνω τάση
των αποτελεσμάτων θα συνεχιστεί και για το υπόλοιπο της τρέχουσας χρήσης. Τα
αποτελέσματα του Συγκροτήματος επηρεάζονται σημαντικά και από το κόστος των
πρώτων υλών και ιδιαίτερα από τις διεθνείς τιμές των σιτηρών.

4.

Δεν υπάρχουν άλλα ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές που έλαβαν χώρα κατά τη
διάρκεια της περιόδου, τα οποία να είχαν αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση της
εταιρείας.

5.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος
δεν θα αποσταλούν στους μετόχους αλλά θα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα
της εταιρείας στο www.mitsidesgroup.com, ενώ ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων θα
είναι επίσης διαθέσιμος για το επενδυτικό κοινό στα γραφεία της εταιρείας στη
διεύθυνση: Τεύκρου Ανθία 16, Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, 2540 Δάλι.

