ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28/8/2015: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2015 ΚΑΙ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01/01/2015 – 30/6/2015

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Mιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, σε Συνεδρία του που έγινε
στις 28 Αυγούστου 2015, εξέτασε και ενέκρινε τα µη ελεγµένα συνοπτικά ενοποιηµένα
οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015,
καθώς και την Ενδιάµεση Κατάσταση ∆ιαχείρισης για την Μιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
και τις θυγατρικές της Blue Azul Investments Ltd, Αλευροποιία Λάρνακας «Ζήνων» Λτδ και
Mitsides Point D.o.o. Σερβίας (το Συγκρότηµα), για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως
30 Ιουνίου 2015. Η εν λόγω Ενδιάµεση Κατάσταση ∆ιαχείρισης έχει ετοιµαστεί σύµφωνα µε
τις πρόνοιες του Αρθρου 11 του Νόµου 190(Ι)/2007 περί ∆ιαφάνειας, και δεν έχει ελεχθεί από
τους Εξωτερικούς Ελεγκτές της Εταιρείας.
Κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015 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 D.o.o.
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 2015 παρουσιάζουν
ζηµιές, όπως και κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
(α)

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος, κατά την περίοδο υπό εξέταση ανήλθε σε
€18.161.163, συγκριτικά µε €18.306.815 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο,
παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 0,8%.

(β)

Το µικτό κέρδος κατά την περίοδο υπό εξέταση ανήλθε στο 21,9%, συγκριτικά µε
20,6% κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στην
αύξηση του περιθωρίου µικτού κέρδους στο τµήµα αλεύρων.

(γ)

Τα έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας για την περίοδο υπό
εξέταση ανήλθαν σε €4.283.234 (ποσοστό 23,40% επί των πωλήσεων), σε σχέση µε
€4,135.974 (ποσοστό 22,65% επί των πωλήσεων) κατά την αντίστοιχη περσινή
περίοδο.

(δ)

Η ζηµιά από εργασίες πριν τα έξοδα χρηµατοδότησης για την πρώτη εξαµηνία του
2015 ανήλθε σε €229.890, έναντι ζηµιάς €227.202 κατά την αντίστοιχη περσινή
περίοδο.

2
(ε)

Τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης κατά το πρώτο εξάµηνο του 2015 ανήλθαν σε
€469.167, σε σύγκριση µε €693.451 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η
µείωση αυτή είναι συνεπακόλουθο της µείωσης του τραπεζικού δανεισµού του
Συγκροτήµατος κατά το φετινό πρώτο εξάµηνο σε σχέση µε την αντίστοιχη
περσινή περίοδο.

(στ) Η ζηµιά πριν τη φορολογία κατά το πρώτο εξάµηνο του 2015 ανήλθε σε €699.056,
σε σύγκριση µε ζηµιά ύψους €970.653 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
(ζ)

Η ζηµιά µετά τη φορολογία κατά το πρώτο εξάµηνο του 2015 ανήλθε σε €665.837,
σε σύγκριση µε ζηµιά ύψους €975.426 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 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.

∆εν 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 ∆άλι.

