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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/05/2016: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01/01/2016 – 22/05/2016 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Mιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, σε συνεδρία του που έγινε 

στις 23 Μαΐου 2016, ενέκρινε  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 1 Ιανουαρίου 2016 έως 22 Μαΐου 2016. 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 1 Ιανουαρίου 2016 έως 22 Μαΐου 2016 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 την 

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. Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος, κατά την περίοδο υπό εξέταση 

παρουσιάζεται µειωµένος κατά 5%, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 

Αυτή η µείωση οφείλεται κυρίως στην µείωση των τιµών των τελικών προϊόντων 

του Τµήµατος Αλεύρων και Αρτοποιίας της Σερβικής θυγατρικής Mitsides Point 

D.o.o.  

2. Παρ’ όλο που υπάρχει µείωση στον κύκλο εργασιών του Συγκροτήµατος, τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα κατά την υπό εξέταση περίοδο παρουσιάζονται 

βελτιωµένα, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

3. Οι δυσµενείς οικονοµικές εξελίξεις, οι οποίες επικρατούν στην Κύπρο, επηρεάζουν 

την χρηµαταγορά, 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.  

4. 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.  

5. ∆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. 


