ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/2/2016: ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

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

2014
2015
€
€
36.691.842 39.158.843
8.412.387
8.799.398
(1.462.523) (1.993.264)
21.024
451
(1.441.499) (1.992.813)

(17,58)
8,200,000

(24,30)
8,200,000

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Μιτσίδης
∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, σε Συνεδρία του
στις 29 Φεβρουαρίου 2016, εξέτασε και
ενέκρινε
την
Ένδειξη
Ενοποιηµένου
Αποτελέσµατος
και την Επεξηγηµατική
Κατάσταση
του
Συγκροτήµατος
(περιλαµβάνει τις Μιτσίδης ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ, Blue Azul Investments Ltd,
Αλευροποιία Λάρνακος Ζήνων Λτδ και τη
Σερβική Εταιρεία Mitsides Point Doo), για
το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015.
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Η ένδειξη ενοποιηµένου αποτελέσµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015, 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 ∆ιεθνή 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 2015 ανήλθε σε €36.691.892, σε σύγκριση µε
€39.158.843 το 2014, σηµειώνοντας µείωση 6,3%. Η µείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη µείωση
του κύκλου εργασιών της Σερβικής θυγατρικής εταιρείας Mitsides Point D.o.o. κατά 21.7%, συγκριτικά
µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η οποία οφείλεται κυρίως στην µείωση των εξαγωγών της.
5. Το µικτό κέρδος του Συγκροτήµατος κατά το 2015 ανήλθε στις €8.412.387, σε σύγκριση µε €8.799.398
το 2014. Το ποσοστό µικτού κέρδους ανήλθε σε 22,93% το 2015, σε σύγκριση µε 22,47% το 2014.
6. Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος επηρεάστηκαν δυσµενώς από τα αποτελέσµατα της θυγατρικής
εταιρείας Mitsides Point Doo, η οποία εδρεύει στη Σερβία και της οποίας η ζηµιά για το έτος 2015
ανήλθε στα €1.653.988, έναντι ζηµιάς ύψους €2.259.509 το 2014.
7. Η ζηµιά του Συγκροτήµατος περιλαµβάνει και την ζηµιά δίκαιης αξίας από επενδύσεις ύψους €152.000
για το 2015, έναντι ζηµιάς ύψους €223.184 για το 2014.
8. Κατά τη διάρκεια του έτους το Συγκρότηµα είχε συναλλαγµατική ζηµιά ύψους €57.652, έναντι
συναλλαγµατικής ζηµιάς ύψους €261.000 το 2014.
9. Η πρόβλεψη για επισφαλή χρέη για το 2015 ανήλθε σε €333.558, έναντι €567.156 για το 2014.
10. Η ζηµιά του Συγκροτήµατος µετά τη φορολογία κατά το 2015 ανήλθε σε €1.441.499, σε σύγκριση µε
ζηµιά ύψους €1.992.813 το 2014.
11. Με βάση τις µέχρι σήµερα ενδείξεις, τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος κατά το 2016
προβλέπονται να είναι βελτιωµένα σε σχέση µε αυτά του 2015. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί
στενά τις οικονοµικές εξελίξεις στην Κύπρο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο και λαµβάνει µέτρα για
µείωση στα λειτουργικά κόστη και για αύξηση της παραγωγικότητας και του κύκλου εργασιών. Η
οικονοµική ύφεση που επικρατεί τόσο στην Κύπρο όσο και στη Σερβία ενδέχεται να επηρεάσει σε
σηµαντικό βαθµό τις δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, δύναται
να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, επηρεάζοντας ανάλογα τα
αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος. Επιπλέον, οι διακυµάνσεις που σηµειώνονται στις διεθνείς τιµές
σιτηρών, αποτελούν ακόµα ένα παράγοντα που επηρεάζει την κερδοφορία του Συγκροτήµατος, αφού
λόγω έντονου ανταγωνισµού δεν είναι πάντα δυνατή η µετακύλυση τυχόν αυξήσεων στις τιµές των
τελικών προϊόντων.
12. Η ένδειξη ενοποιηµένου αποτελέσµατος και η επεξηγηµατική κατάσταση για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2015 δεν θα σταλούν στους µετόχους αλλά 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.

