ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
Ενδειξη Ενοποιημένου Αποτελέσματος για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Κύκλος εργασιών
Μικτό κέρδος
Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδος μετά τη φορολογία
Αναλογεί σε:
Μετόχους
Συμφέρον μειοψηφίας
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο
κέρδος ανά μετοχή (σέντ)
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών

2010
€

2009
€

35.354.387
10.463.794
2.849.037
(210.045)
2.638.992
2.691.518
(52.526)

28.353.278
8.780.228
2.042.117
(507.228)
1.534.889
-

32,18
8,200,000

18,72
8,200,000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μιτσίδης
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, σε Συνεδρία
του στις 28 Φεβρουαρίου 2011, 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 2010.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Η ένδειξη ενοποιημένου αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, 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 2010 ανήλθε σε €35.354.387, σε σύγκριση με €28.353.278
το 2009, σημειώνοντας αύξηση 24,7%. Η πιο πάνω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αλλαγή λογιστικού
χειρισμού της Σερβικής εταιρείας Mitsides Point AD, η οποία από 17/3/2010 ενοποιείται με την λογιστική
μέθοδο της αγοράς.
5. Το μικτό κέρδος του Συγκροτήματος κατά το 2010 ανήλθε στις €10.463.794, σε σύγκριση με €8.780.228 το
2009. Το ποσοστό μικτού κέρδους ανήλθε σε 29,60% το 2010, σε σύγκριση με 30,97% το 2009.
6. Τα κέρδη του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν και τα κέρδη δίκαιης αξίας από επενδύσεις σε ακίνητα, τα
οποία ανήλθαν στις €95.000 το 2010, σε σύγκριση με €495.000 το 2009.
7. Η Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ κατείχε μέχρι και τις 16/3/2010 το 45,57% του εκδομένου
μετοχικού κεφαλαίου της Σερβικής εταιρείας Mitsides Point A.D.. Η επένδυση στη συνδεδεμένη εταιρεία
λογιζόταν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η ζημιά η οποία αναλογεί στον Ομιλο ανήλθε στα €212.341,
σε σύγκριση με ζημιά ύψους €781.268 το 2009.
8. Η θυγατρική εταιρεία που αποκτήθηκε έχει συνεισφέρει στο Συγκρότημα έσοδα ύψους €10.824.452 και
καθαρή ζημιά ύψους €856.152 για την περίοδο από 17/3 – 31/12/2010.
9. Αρνητική υπεραξία ύψους €2.158.838 προέκυψε από την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
Σερβικής Mitsides Point A.D.
10. Το κέρδος του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία κατά το 2010 ανήλθε σε €2.638.992, σε σύγκριση με
€1.534.889 το 2009.
11. Με βάση τις μέχρι σήμερα ενδείξεις, τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος κατά το 2011
προβλέπονται να είναι θετικά και το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί στενά τις διεθνείς οικονομικές
εξελίξεις. Οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, οι οποίες επηρέασαν τις διεθνείς
χρηματαγορές, καθώς και την πραγματική οικονομία, δημιούργησαν μια παρατεταμένη διεθνή πιστωτική
κρίση και ως αποτέλεσμα, κατά την ημερομηνία έκδοσης της ένδειξης αποτελέσματος υπάρχει συνεχής
αβεβαιότητα στην αγορά, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος στο
μέλλον. Επιπλέον, οι διεθνείς αυξήσεις στις τιμές των σιτηρών οι οποίες ξεκίνησαν το 2ο εξάμηνο του 2010
μπορούν επίσης να επηρεάσουν την κερδοφορία του Συγκροτήματος.
12. Η ένδειξη ενοποιημένου αποτελέσματος και η επεξηγηματική κατάσταση για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2010 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.

