ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28/2/2013: ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Κύκλος εργασιών
Μικτό κέρδος
Ζημιά πριν τη φορολογία
Φορολογία
Ζημιά μετά τη φορολογία
Βασική και πλήρως κατανεμημένη
ζημιά ανά μετοχή (σέντ)
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών

2012
2011
€
€
40.100.656 44.039.042
9.080.850 10.127.555
(1.708.409) (1.046.014)
(44.708)
(206)
(1.753.118) (1.046.220)

(21,38)
8,200,000

(12,76)
8,200,000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ,
σε Συνεδρία του στις 28 Φεβρουαρίου
2013, εξέτασε και ενέκρινε την
Ενδειξη Ενοποιημένου Αποτελέσματος και την Επεξηγηματική Κατάσταση του Συγκροτήματος (περιλαμβάνει τις Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία
Λτδ, Blue Azul Investments Ltd,
Αλευροποιία Λάρνακος Ζήνων Λτδ
και τη Σερβική Εταιρεία Mitsides
Point A.D.), για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Η ένδειξη ενοποιημένου αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, δεν έχει
ελεχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος, κκ PricewaterhouseCoopers Ltd.
2. Η ένδειξη ενοποιημένου αποτελέσματος έχει ετοιμασθεί εφαρμόζοντας τις ίδιες λογιστικές αρχές με
αυτές που εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του
Συγκροτήματος, και οι οποίες συνάδουν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
3. Το βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή υπολογίσθηκε με βάση το μεσοσταθμικό
αριθμό μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια των πιό πάνω ετών.
4. Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος κατά το 2012 ανήλθε σε €40.100.656, σε σύγκριση με
€44.039.042 το 2011, σημειώνοντας μείωση 8,9%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του
όγκου πωλήσεων στο Τμήμα Αλεύρων της θυγατρικής Mitsides Point A.D. Σερβίας.
5. Το μικτό κέρδος του Συγκροτήματος κατά το 2012 ανήλθε στις €9.080.850, σε σύγκριση με
€10.127.555 το 2011. Το ποσοστό μικτού κέρδους ανήλθε σε 22,64% το 2012, σε σύγκριση με 23%
το 2011. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε αύξηση στις τιμές των σιτηρών, η οποία δεν μετακυλήθηκε
στις τελικές τιμές των προϊόντων.
6. Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος επηρεάστηκαν δυσμενώς από τα αποτελέσματα της
θυγατρικής εταιρείας Mitsides Point A.D., η οποία εδρεύει στη Σερβία και της οποίας η ζημιά για το
έτος 2012 ανήλθε στα €1.927.224, έναντι ζημιάς ύψους €1.274.511 το 2011.
7. Η ζημιά του Συγκροτήματος περιλαμβάνει και την ζημιά δίκαιης αξίας από επενδύσεις ύψους
€120.000 για το 2012, έναντι κέρδους ύψους €150.582 για το 2011.
8. Κατά τη διάρκεια του έτους το Συγκρότημα είχε συναλλαγματική ζημιά ύψους €249.221, έναντι
συναλλαγματικού κέρδους €40.672 το 2011.
9. Η πρόβλεψη για επισφαλή χρέη για το 2012 ανήλθε σε €398.888, έναντι €445.183 για το 2011.
10. Η ζημιά του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία κατά το 2012 ανήλθε σε €1.753.118, σε σύγκριση
με ζημιά ύψους €1.046.220 το 2011.
11. Με βάση τις μέχρι σήμερα ενδείξεις, τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος κατά το
2013 προβλέπονται να είναι βελτιωμένα σε σχέση με αυτά του 2012. Το Διοικητικό Συμβούλιο
παρακολουθεί στενά τις οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο και
λαμβάνει μέτρα για μείωση των λειτουργικών κόστων και για αύξηση της παραγωγικότητας και του
κύκλου εργασιών. Η οικονομική ύφεση που επικρατεί στην Κύπρο ενδέχεται να επηρεάσει σε
σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, η
ανεργία, καθώς και η σμίκρυνση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) δύνανται να
προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, επηρεάζοντας ανάλογα
τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος.
12. Η ένδειξη ενοποιημένου αποτελέσματος και η επεξηγηματική κατάσταση για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2012 δεν θα σταλούν στους μετόχους αλλά θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα
«Αλήθεια» την Δευτέρα, 4/3/13 και θα είναι διαθέσιμα προς το κοινό στα Γραφεία της εταιρείας
στην οδό Τεύκρου Ανθία 16, Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου (Τηλ. 22572020), καθώς και στην
ιστοσελίδα της εταιρείας www.mitsidesgroup.com.

