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Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
 

(1) 
 

Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων 
υπεύθυνων της Εταιρείας για τις μη-ελεγμένες ενδιάμεσες 
συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 10, εδάφια 3(γ) και 7 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας 
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (“Νόμος”), 
εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλοι υπεύθυνοι για τις μη-ελεγμένες 
ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Μιτσίδης Δημόσια 
Εταιρεία Λίμιτεδ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, επιβεβαιώνουμε ότι εξ’ 
όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο  

1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021 οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες  
8 μέχρι 24: 

 
(i) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 “Ενδιάμεση 

Οικονομική ΄Εκθεση” όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10, εδαφίου (4) του Νόμου, και 

 
 (ii)  Παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, της οικονομικής θέσης και της ζημιάς της Μιτσίδης Δημόσια 
Εταιρεία Λίμιτεδ και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες 
συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο, και  

 
(β) η ενδιάμεση ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των 

εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης, καθώς και της οικονομικής κατάστασης 
της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο, μαζί 
με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.  

 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λευκωσία, 30 Σεπτεμβρίου 2021



Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ  
 

(2) 

Ενδιάμεση Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) και των 
θυγατρικών εταιρειών της, που όλες μαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”, υποβάλλει στα 
μέλη τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. 
 
Δραστηριότητες 
 

Κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021 το Συγκρότημα συνέχισε 
τον κύριο σκοπό δραστηριοποίησης του που είναι η παραγωγή και διάθεση αλεύρων και 
ζυμαρικών, η εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας και η 
εισαγωγή και εμπορία σιτηρών. 
 
Αλλαγές στο Συγκρότημα 
  
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη δομή του 
Συγκροτήματος.  
 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος 

 
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος, κατά την περίοδο υπό εξέταση ανήλθε σε 
€12.504.617 συγκριτικά με €12.634.205, κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 
παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 1,03%. 

 
Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 22,39% για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2021, συγκριτικά με 27,43% κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο δείκτης αυτός 
υπολογίζεται διαιρώντας το μικτό κέρδος με το εισόδημα, όπως αυτά παρουσιάζονται στο 
λογαριασμό αποτελεσμάτων και είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση για την 
αξιολόγηση της κερδοφορίας του Συγκροτήματος.  
 
Τα έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας για την περίοδο υπό εξέταση 
ανήλθαν σε €3.128.751 (ποσοστό 25,02% επί των πωλήσεων), σε σχέση με €3.254.381 
(ποσοστό 25,8% επί των πωλήσεων) κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 
Το κέρδος από εργασίες, το οποίο υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται στον λογαριασμό 
αποτελεσμάτων, είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση για την αξιολόγηση της 
κερδοφορίας του Συγκροτήματος. Η ζημιά εργασιών για την πρώτη εξαμηνία του 2021 
ανήλθε σε €278.496, έναντι κέρδους €403.374 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

 
Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 
€217.042, σε σύγκριση με €242.652 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020.  
 
Η ζημιά πριν τη φορολογία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε €495.538, σε 
σύγκριση με κέρδος ύψους €160.722 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Η ζημιά μετά τη φορολογία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε €529.913, σε 
σύγκριση με κέρδος ύψους €208.475 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Η ζημιά ανά μετοχή που αναλογεί στους μετόχους ανήλθε στα 6,46 σεντς ανά μετοχή σε 
σύγκριση με κέρδος ύψους 2,54 σεντς ανά μετοχή την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
 
  



Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ  
 

(3) 

Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια) 
 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος (συνέχεια) 
 
Ο δείκτης βραχυπρόθεσμης ρευστότητας είναι ένας δείκτης που χρησιμοποίει η Διεύθυνση 
για να αξιολογήσει την ικανότητα του Συγκροτήματος να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις του με τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του. Ο δείκτης ισούται με τα 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ο δείκτης 
βραχυπρόθεσμης ρευστότητας στις 30 Ιουνίου 2021 είναι 0,82 και στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
ήταν 0,84.  
 
Ο δείχτης άμεσης ρευστότητας είναι ένας δείκτης που χρησιμοποίει η Διεύθυνση για να 
αξιολογήσει την ικανότητα του Συγκροτήματος να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις του με τα ρευστοποιήσιμα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του. Ο 
δείκτης ισούται με τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εξαιρουμένου των αποθεμάτων 
και των προκαταβολών διά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ο δείκτης άμεσης 
ρευστότητας στις 30 Ιουνίου 2021 είναι 0,43 και στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν 0,54.  
 
Στις 30 Ιουνίου, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ήταν 
€34.615.780 (2020: €35.691.428) και τα ίδια κεφάλαια τους ήταν €13.836.948 (2020: 
€15.141.963). Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος και τα ίδια 
κεφάλαια υπολογίζονται όπως παρουσιάζονται στον ενδιάμεσο συνοπτικό ενοποιημένο 
ισολογισμό, και είναι δείκτες που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση για την αξιολόγηση της 
οικονομικής επίδοσης του Συγκροτήματος και λαμβάνει διορθωτικές κινήσεις για 
επαναφορά του Συγκροτήματος σε κερδοφορία. 
 
Η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν €1,68 ανά 
μετοχή. 
 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ζημιά της θυγατρικής εταιρείας του Συγκροτήματος, Mitsides 
Point D.o.o. ανήλθαν σε €130.057. 
 
O κύκλος εργασιών της Mitsides Point D.o.o. αυξήθηκε κατά 14,18%, το περιθώριο μικτού 
κέρδους έφτασε το 3,98% (30 Ιουνίου 2020: 5,91%), το περιθώριο καθαρής ζημιάς έφτασε 
το 7,75% (30 Ιουνίου 2020-καθαρό κέρδος: 7,98%) και τα έξοδα πωλήσεων, διανομής και 
διοίκησης μειώθηκαν κατά 16,33% (30 Ιουνίου 2020: 34,4%). 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα είναι η είσπραξη 
των χρεωστών του και οι συνεχείς αυξομειώσεις στις τιμές των πρώτων υλών και κυρίως 
των σιτηρών, ο ανταγωνισμός που προέρχεται κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και οι παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου. Επίσης, με τον ιό COVID-19 να 
έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως το Συγκρότημα παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και ελέγχει 
τους κινδύνους που μπορεί να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στο Συγκρότημα. 
 
Η Διεύθυνση έχει εξετάσει τις ιδιαίτερες συνθήκες και τους κινδύνους στους οποίους 
εκτίθεται το Συγκροτήμα απο την πανδημία και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχει σημαντική επίπτωση στη κερδοφορία του Συγκροτήματος πέραν από τη μείωση 
πωλήσεων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό τομέα και στο τομέα 
της επισήτησης.  
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Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια) 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια) 
 
Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος πιστεύει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
διατήρηση της βιωσιμότητας του Συγκροτήματος και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της 
στο τρέχον επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Η Διεύθυνση θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα εκτιμήσει την ανάγκη για επιπλέων μέτρα σε 
περίπτωση που η περίοδος διαταραχής παρατείνεται. 
 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Σέρβικη αγορά μέσω της 100% θυγατρικής της Mitsides 
Point Doo. Τον Ιανουάριο του 2014 η χώρα ξεκίνησε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σέρβικη οικονομία όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη πέρασε δυο 
σοβαρούς οικονομικούς κλυδωνισμούς στο πρόσφατο παρελθόν, το 2008 και το 2012 και 
από το 2013 βρισκόταν στο μονοπάτι της ανάκαμψης. Ωστόσο, το ασταθές εξωτερικό 
περιβάλλον σε συνδυασμό με την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19 ενδέχεται να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τις 
δραστηριότητες του Ομίλου στην Σερβία. 
 
Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από το Συγκρότημα 
 
Οι εργασίες του Συγκροτήματος το εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: 
κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένου συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου που 
αφορά τη δίκαιη αξία, κινδύνου επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και κινδύνου τιμής 
αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 
 
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου του Συγκροτήματος επικεντρώνεται στη μη 
προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών αρνητικών 
επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση του Συγκροτήματος. Η διαχείριση κινδύνου 
διενεργείται από ένα κεντρικό γενικό λογιστήριο σύμφωνα με αρχές που εγκρίνονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Το λογιστήριο αναγνωρίζει, αξιολογεί και αντισταθμίζει τους 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες του 
Συγκροτήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει αρχές για την όλη διαχείριση κινδύνου, 
καθώς και προφορικές αρχές που καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς, όπως κίνδυνο 
επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και επένδυση πλεονάζουσας ρευστότητας. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές  
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Συγκροτήματος προέρχεται από μακροπρόθεσμο δανεισμό. Ο 
δανεισμός που φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που 
αφορά τις ταμειακές ροές.  
 
Στις 30 Ιουνίου 2021 οι υποχρεώσεις του Συγκροτήματος που έφεραν κυμαινόμενο επιτόκιο 
ανέρχονταν σε €12.613.953 (σύνολο δανεισμού εξαιρουμένου των υποχρεώσεων 
χρηματοδοτικών μισθώσεων). Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις 
διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Το Συγκρότημα δεν 
εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης για τον κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, καθώς και από έκθεση σε πιστώσεις προς πελάτες χονδρικής πώλησης, 
περιλαμβανομένων εκκρεμών εισπρακτέων και δεσμευτικών συναλλαγών. 
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Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 
Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μόνο οργανισμοί που αξιολογούνται υψηλά 
από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνονται αποδεκτοί. Εάν πελάτες χονδρικού εμπορίου είναι 
αξιολογημένοι από ανεξάρτητο μέρος, τότε το Συγκρότημα χρησιμοποιεί αυτές τις 
αξιολογήσεις. Διαφορετικά, εάν δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, η Διεύθυνση εκτιμά 
την πιστωτική ποιότητα του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, 
προηγούμενες εμπειρίες και άλλους παράγοντες. Ξεχωριστά πιστωτικά όρια και πιστωτικοί 
όροι ορίζονται με βάση την πιστωτική ποιότητα του πελάτη σύμφωνα με όρια που 
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η χρήση των πιστωτικών ορίων 
παρακολουθείται σε συνεχή βάση. 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2021 απορρέει από εμπορικά 
εισπρακτέα ύψους €6.635.906 άλλα εισπρακτέα ύψους €435.621, δάνεια εισπρακτέα 
ύψους €5.461 και τραπεζικά υπόλοιπα ύψους €342.056. Στις 30 Ιουνίου 2021, εμπορικά 
εισπρακτέα ύψους €1.031.016 είχαν υποστεί απομείωση, για την οποία έγινε πρόβλεψη. Τα 
απομειωμένα εισπρακτέα αφορούν κυρίως χονδρέμπορους, οι οποίοι βρίσκονται σε 
απροσδόκητα δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η Εταιρεία έχει προβεί σε μερική ασφάλιση 
των πιστωτικών υπολοίπων με διεθνή ασφαλιστική εταιρεία. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η Διεύθυνση ελέγχει την τρέχουσα ρευστότητα με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές 
και τις αναμενόμενες εισπράξεις εσόδων. Μακροπρόθεσμα, ο κίνδυνος ρευστότητας 
προσδιορίζεται με βάση τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές τη στιγμή σύναψης 
νέων πιστωτικών διευκολύνσεων ή μισθώσεων και με βάση τις προβλέψεις του 
προϋπολογισμού.  
 
Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος θα συνεχίσει την αναπτυξιακή πολιτική του με 
την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει την αύξηση των 
εξαγωγών του Συγκροτήματος καθώς και τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην 
Κυπριακή αγορά. Οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν τις διεθνείς 
χρηματαγορές καθώς και την πραγματική οικονομία, δημιούργησαν μια παρατεταμένη 
οικονομική κρίση. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εξελίξεων κατά την ημερομηνία έκδοσης 
των ετήσιων Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων υπάρχει συνεχής 
αβεβαιότητα στην αγορά, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα του 
Συγκροτήματος στο μέλλον. 
 
Μέρισμα  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος. 
 
Ύπαρξη υποκαταστημάτων του Συγκροτήματος  
 
Το Συγκρότημα δεν διατηρεί οποιαδήποτε υποκαταστήματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 
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Ενοποιημένη έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια) 
 
Συμμετοχή Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο του Συγκροτήματος 
 
Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο του Συγκροτήματος που κατέχουν κατά κυριότητα, 
άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 30 Ιουνίου 2021 και κατά την 
ημερομηνία αυτής της Έκθεσης, ήταν ως ακολούθως: 
 

 Ποσοστό 
μετοχών 

 % 
  
Κωνσταντίνος Π Μιτσίδης 19,49 
Στέλιος Χρ Μιτσίδης  6,5 
Μάριος Φ Δημητριάδης 0,15 
Αλέξανδρος Ν Λυσάνδρου 19,49 
Νικόλας Φ Επιφανίου 0,07 
Αχιλλέας Λ Δημητριάδης  0,12 
Χρυσόστομος Στ. Μιτσίδης 6,5 
Γιώργος Μιτσίδης 6,5 
Χρυσόστομος Π. Μιτσίδης 18,27 

 
Κυριότεροι μέτοχοι 
 
Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου του 
Συγκροτήματος, άμεσα ή έμμεσα, στις 30 Ιουνίου 2021 και κατά την ημερομηνία αυτής της 
Έκθεσης, ήταν ως ακολούθως: 
 

 Ποσοστό 
μετοχών 

 % 
  
Κωνσταντίνος Π Μιτσίδης 19,49 
Χρυσόστομος Π Μιτσίδης 18,27 
Χρυσόστομος Στ Μιτσίδης 19,49 
Αλέξανδρος Λυσάνδρου 19,49 

 

Το ποσοστό του κ Αλέξανδρου Ν Λυσάνδρου περιλαμβάνει τα συμφέροντα της μητέρας του, 
Όλγας Λυσάνδρου. Το ποσοστό του κ Χρυσόστομου Στ Μιτσίδη περιλαμβάνει τα συμφέροντα 
του τέκνου του, Στέλιου Μιτσίδη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και 
του ιού του Γιώργου Μιτσίδη. Το ποσοστό του κ Χρυσόστομου Π. Μιτσίδη συμπεριλαμβάνει τα 
συμφέροντα της θυγατέρας του Ντιάνας Μιτσίδη. 
   
Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 
 
Δεν υπήρχαν σημαντικές συναλλαγές με συγγενικά μέρη κατά την διάρκεια της περιόδου 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 εκτός από τις αμοιβές των Συμβούλων της Εταιρείας υπό 
την εκτελεστική τους ιδιότητα ύψους €324.777 (30 Ιουνίου 2020: €268.633) και τις αμοιβές 
βασικών διευθυντικών στελεχών και μελών της οικογένειας Μιτσίδη (συμπεριλαμβανομένων 
της αμοιβής συμβούλων που αναφέρεται πιο πάνω) ύψους €709.615 (30 Ιουνίου 2020: 
€689.316). 
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Ενοποιημένη έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια) 
 
Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 
 
Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν 
σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Λευκωσία, 30 Σεπτεμβρίου 2021 
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Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση  
λογαριασμού αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2021 
 

  Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
 Σημ. 2021 

€ 
2020 

€ 
    
Εισόδημα 4 12.504.617 12.634.205 
Κόστος πωλήσεων  (9.704.239) (9.168.739) 
  ___________ ___________ 

Μικτό κέρδος  2.800.378 3.465.466 
Άλλα έσοδα 5 49.877 192.289 
Έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας  (3.128.751) (3.254.381) 
  ___________ ___________ 

(Ζημιά)/ κέρδος εργασιών  (278.496) 403.374 
Χρηματοδοτικά έξοδα   (217.042) (242.652) 
  ___________ ___________ 

(Ζημιά)/ κέρδος πριν τη φορολογία  (495.538) 160.722 
Πίστωση φορολογίας 3 (34.375) 47.753 
  ___________ ___________ 

Καθαρή (ζημιά)/ κέρδος για την περίοδο  (529.913) 208.475 
  =========== =========== 

Καθαρή (ζημιά)/ κέρδος που αναλογεί σε:  
  Μετόχους της Εταιρείας 

  
(529.913) 

 
208.475 

  =========== =========== 

(Ζημιά)/ κέρδος ανά μετοχή (σεντ ανά μετοχή) που 
αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας  

   

Βασικές και πλήρως κατανεμημένες 6 (6,46) 2,54 
  =========== =========== 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση  
συνολικών εισοδημάτων για την περίοδο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2021 
 

 Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
 2021 

€ 
2020 

€ 
   
Καθαρή (ζημιά)/ καθαρό κέρδος για την περίοδο  (529.913) 208.475 
 ___________ ___________ 

Άλλα συνολικά εισοδήματα για την περίοδο    
Συναλλαγματική διαφορά από την μετατροπή θυγατρικής εταιρείας 
σε Ευρώ 

 
(132.213) 

 
98.857 

 ___________ ___________ 

Άλλα συνολικά εισοδήματα για την περίοδο  (132.213) 98.857 
 ___________ ___________ 

Συνολική (ζημιά)/ εισόδημα για την περίοδο (662.126) 307.332 
 =========== =========== 

   

Συνολική (ζημιά)/ εισόδημα για την περίοδο που αναλογεί σε:   
  Μετόχους της Εταιρείας (662.126) 307.332 
 =========== =========== 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενδιάμεσος συνοπτικός ενοποιημένος ισολογισμός  
στις 30 Ιουνίου 2021 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 Σημ. 30 Ιουνίου 
2021 

31 Δεκεμβρίου 
2020 

  € € 

Περιουσιακά Στοιχεία     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  7 15.770.695 16.162.845 
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης για την τρέχουσα περίοδο 
μόνο  

  
275.583 

 
366.106 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  - - 
Επενδύσεις σε ακίνητα 8 3.260.247 3.260.231 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  7 806.953 822.742 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε δίκαιη αξία μέσω των 
άλλων συνολικών εισοδημάτων 

  
4.431 

 
4.431 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος  5.461 5.461 

  __________ ___________ 

  20.123.370 20.621.816 

  __________ ___________ 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα  6.772.469 4.853.010 
Προπληρωμές  78.686 97.452 
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  11 6.635.906 6.790.987 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 11 435.621 359.324 
Φορολογία επιστρεπτέα  168.801 168.801 
Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα 12 342.056 1.327.574 
  __________ ___________ 

  14.433.539 13.597.148 

  __________ ___________ 

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 19 58.871 58.862 
  __________ ___________ 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   34.615.780 34.277.826 

  ========== =========== 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις     

Κεφάλαιο και αποθεματικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 9  8.446.000 8.446.000 
Αποθεματικά δίκαιης αξίας  10 6.442.924 6.528.011 
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών  111.394 243.114 
Κέρδη που κρατήθηκαν  (1.163.370) (718.051) 
  __________ ___________ 

  13.836.948 14.499.074 

  __________ ___________ 

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Δανεισμός  14 798.837 1.218.772 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 15 2.218.746 2.219.443 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις  14 193.914 208.879 
  __________ ___________ 

  3.211.497 3.647.094 

  _________ ___________ 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  13 5.452.140 4.094.120 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  207.904 174.056 
Δανεισμός  14 11.815.116 11.695.709 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις  14 92.175 167.773 
  __________ ___________ 

  17.567.335 16.131.658 

  __________ ___________ 

Σύνολο υποχρεώσεων  20.778.832 19.778.752 

  __________ ___________ 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  34.615.780 34.277.826 

  ========== =========== 
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Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων  
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 
 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
Αποθεματικά 
δίκαιης αξίας 

Αποθεματικό 
Συναλλαγματικών 

διαφορών 

 
Κέρδη που 

κρατήθηκαν 

 
 

Σύνολο 
 € € € € € 
Περίοδος έξι μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020      
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 8.446.000 8.121.157 (1.128.593) (603.930) 14.834.634 

 __________ __________ __________ _________ __________ 

Συνολικό εισόδημα      
Κέρδος για την περίοδο - - - 208.475 208.475 

 __________ __________ __________ _________ __________ 

Άλλα συνολικά εισοδήματα      
Γη και κτίρια:      
  Μεταφορά αποσβέσεων μετά τη φορολογία - (84.882) - 84.882 - 
  Συναλλαγματική διαφορά από την μετατροπή θυγατρικής εταιρείας  - 649 93.654 4.551 98.854 

 __________ __________ __________ _________ __________ 

Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων - (84.233) 93.654 89.433 98.854 
 __________ __________ _________ _________ __________ 

Συνολικό εισόδημα για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2020 - (84.233) 93.654 297.908 307.329 
 __________ __________ __________ _________ __________ 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020 8.446.000 8.036.924 (1.034.939) (306.022) 15.141.963 

 ========== ========== ========== ========= ========== 
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Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων (συνέχεια) 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 
 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
Αποθεματικά 
δίκαιης αξίας 

Αποθεματικό 
Συναλλαγματικών 

διαφορών 

 
Κέρδη που 

κρατήθηκαν 

 
 

Σύνολο 
 € € € € € 
Περίοδος έξι μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021      
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 8.446.000 6.528.011 243.114 (718.051) 14.499.074 

 __________ __________ __________ _________ __________ 

Συνολικό εισόδημα      
Ζημιά για την περίοδο - - - (529.913) (529.913) 

 __________ __________ __________ _________ __________ 

Άλλα συνολικά εισοδήματα      
Γη και κτίρια:      
  Μεταφορά αποσβέσεων μετά τη φορολογία - (84.882) - 84.882 - 
  Συναλλαγματική διαφορά από την μετατροπή θυγατρικής εταιρείας  - (205) (131.720) (288) (132.213) 

 __________ __________ __________ _________ __________ 

Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων - (85.087) (131.720) 84.594 (132.213) 
 __________ __________ _________ _________ __________ 

Συνολικό εισόδημα για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2021 - (85.087) (131.720) (445.319) (662.126) 
 __________ __________ __________ _________ __________ 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2021 8.446.000 6.442.924 111.394 (1.163.370) 13.836.948 

 ========== ========== ========== ========= ========== 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών 
ροών για την περίοδο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2021 
 

 Σημ. Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
  2021 

€ 
2020 

€ 

Ροή μετρητών από εργασίες    

(Ζημιά)/ κέρδος πριν τη φορολογία   (495.538) 160.722 
Αναπροσαρμογή για αποσβέσεις, τόκους, προβλέψεις κλπ  846.866 949.658 
Συναλλαγματικές διαφορές  (235.994) 372.612 
Άλλα έξοδα/ (έσοδα)  1.452 (104.954) 

  ___________ ___________ 

Kέρδος από εργασίες πριν στις αλλαγές στο κεφάλαιο 
κίνησης 

  
116.786 

 
1.378.038 

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  (387.596) 199.129 

  ___________ ___________ 

Μετρητά από εργασίες  (270.810) 1.577.167 

  ___________ ___________ 

Ροή μετρητών από/(για) επενδυτικές 
δραστηριότητες 

   

Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού  7 (217.827) (131.207) 
Αγορά λογισμικών προγραμμάτων 7 (7.853) (35.769) 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 

 
 

 
94.612 

 
117.983 

Εισπράξεις από πώληση περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων 
προς πώληση 

  
- 

 
2.462.327 

  ___________ ___________ 

Καθαρά μετρητά (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες  (131.068) 2.413.334 

  ___________ ___________ 

Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

   

Εισπράξεις από τραπεζικό δανεισμό  800.000 - 

Αποπληρωμές τραπεζικού δανεισμού  (1.008.364) (1.084.950) 
Χρηματοδοτικά έξοδα που πληρώθηκαν  (217.042) (242.652) 
Αποπληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων   (123.813) (94.451) 

  ___________ ___________ 

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (549.219) (1.422.053) 

    ___________ ___________ 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
τραπεζικά παρατραβήγματα 

 (951.097)  
2.568.448 

Ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικά παρατραβήγματα  
στην αρχή της περιόδου  

 
12 

 
(9.346.609) 

 
(11.464.473) 

  ___________ ___________ 

Ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικά παρατραβήγματα στο 
τέλος της περιόδου 

 
12 

 
(10.297.706) 

 
(8.896.025) 

  =========== =========== 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις 
 

1 Γενικές πληροφορίες 
 

Χώρα σύστασης 
 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 12 Μαρτίου 1970 ως ιδιωτική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με στις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου 
Κεφ. 113. Στις 12 Ιουνίου 2000 η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια. Το εγγεγραμμένο 
γραφείο του Συγκροτήματος είναι στη Λεωφόρο Νικηφόρου Φωκά 34-38, Λευκωσία, 
Κύπρος.  
 
Κύριες δραστηριότητες  
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από την 
προηγούμενη περίοδο, είναι η παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών και αλευριών, η εισαγωγή 
και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, και η εισαγωγή και εμπορία 
σιτηρών. 
 

Μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του 
Συγκροτήματος.   
 

Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος 
 

Σέρβικο περιβάλλον 
 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Σέρβικη αγορά μέσω της 100% θυγατρικής της Mitsides 
Point Doo. Τον Ιανουάριο του 2014 η χώρα ξεκίνησε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σέρβικη οικονομία όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη πέρασε δυο 
σοβαρούς οικονομικούς κλυδωνισμούς στο πρόσφατο παρελθόν, το 2008 και το 2012 και 
από το 2013 βρισκόταν στο μονοπάτι της ανάκαμψης. Ωστόσο, το ασταθές εξωτερικό 
περιβάλλον σε συνδυασμό με την εξάπλωση του Κορονοϊού COVID-19 ενδέχεται να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν 
σημαντικά τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Σερβία. 
 
Κυπριακό περιβάλλον 
 
Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού 
(COVID-19). Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε το 
ξέσπασμα του COVID-19 ως παγκόσμια πανδημία αναγνωρίζοντας την ταχεία εξάπλωσή 
του σε όλο τον κόσμο. Ως απάντηση στην πανδημία, η κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και άλλες κυβερνήσεις παγκοσμίως εφάρμοσαν και συνεχίζουν να 
εφαρμόζουν πολυάριθμα μέτρα προσπαθώντας να περιορίσουν και πλέον να 
καθυστερήσουν την εξάπλωση και τις επιπτώσεις του COVID-19, όπως υποχρεωτική 
απομόνωση από άτομα που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τον ιό, εφαρμογή μέτρων 
κοινωνικής αποστασιοποίησης και μαζικής καραντίνας, έλεγχος ή κλείσιμο συνόρων και 
επιβολή περιορισμών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του 
κλεισίματος των μη απαραίτητων επιχειρήσεων. 
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1 Γενικές πληροφορίες (συνέχεια) 
 
Κυπριακό περιβάλλον (συνέχεια) 
 
Τα μέτρα αυτά έχουν, μεταξύ άλλων, περιορίσει ουσιαστικά την οικονομική δραστηριότητα 
στην Κύπρο αλλά και παγκοσμίως και έχουν επηρεάσει αρνητικά, και ίσως συνεχίσουν να 
επηρεάζουν αρνητικά, επιχειρήσεις, συμμετέχοντες στην αγορά καθώς και την κυπριακή 
οικονομία και άλλες οικονομίες παγκοσμίως όσο εξακολουθούν να ισχύουν για άγνωστη 
χρονική περίοδο.  
 
Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα 
για να  διασφαλίσει την ελάχιστη διαταραχή και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του 
Συγκροτήματος και να στηρίξει τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους προμηθευτές του 
Συγκροτήματος. Τα μέτρα που λήφθηκαν περιλαμβάνουν: καραντίνα για υπαλλήλους που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, όπως 
αντικατάσταση φυσικών συναντήσεων με τηλεπικοινωνίες. Συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο 
του 2020, οι εργαζόμενοι σε κρίσιμες δραστηριότητες έχουν χωριστεί σε διάφορες 
τοποθεσίες. Επιπλέον, έχουν επιβληθεί αυστηροί κανόνες υγιεινής για την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των πελατών του Συγκροτήματος. 
 
Οι πρωτοφανείς οικονομικές συνθήκες έχουν επηρεάσει την ικανότητα των εμπορικών και 
άλλων χρεωστών του Συγκροτήματος να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς το 
Συγκροτήμα ποσά, και τις προβλέψεις της Διεύθυνσης του Συγκροτήματος για τις 
αναμενόμενες ταμειακές ροές αναφορικά με τον έλεγχο απομείωσης για χρηματοοικονομικά 
και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος έχει αξιολογήσει  
 
1) Τις επιπτώσεις στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος τα οποία υπόκεινται σε απομείωση με 
βάση το ΔΠΧΑ 9. Το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί πληροφορίες που αφορούν το μέλλον 
(συμπεριλαμβανομένων μακροοικονομικών πληροφοριών) να λαμβάνονται υπόψη 
στην αξιολόγηση του κατά πόσον υπήρξε σημαντική αύξηση του πιστωτικού 
κινδύνου και κατά την επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Όπως για 
κάθε οικονομική πρόβλεψη οι προβλέψεις και οι πιθανότητες τους να συμβούν 
απαιτούν εκ φύσεως μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας και συνεπώς τα πραγματικά 
αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που έχουν προβλεφθεί. 

 
2) Την πιθανή απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

Το ΔΛΠ 36 απαιτεί όπως η υπεραξία και τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη 
ζωή δεν αποσβένονται, αλλά ελέγχονται τουλάχιστο κάθε χρόνο για απομείωση 
στην αξία τους και τα άλλα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όποτε 
υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα στοιχεία ενδέχεται να έχουν υποστεί απομείωση στην 
αξία τους. Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος θεώρησε τις υφιστάμενες οικονομικές 
συνθήκες και τις επιπτώσεις που είχαν στις δραστηριότητες, στα αποτελέσματα και 
στις ταμειακές ροές του Συγκροτήματος για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2021ως ενδείξεις ότι η λογιστική αξία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων του Συγκροτήματος ενδέχεται να είναι ψηλότερη από το ανακτήσιμο ποσό 
τους. Με βάση τον έλεγχο απομείωσης που πραγματοποιήθηκε, η Διεύθυνση του 
Συγκροτήματος έχει συμπεράνει ότι δεν χρειάζονται χρεώσεις απομείωσης σχετικά 
με τα ακίνητα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό και τα περιουσιακά στοιχεία με 
δικαίωμα χρήσης, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, την υπεραξία. 
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1 Γενικές πληροφορίες (συνέχεια) 
 
Κυπριακό περιβάλλον (συνέχεια) 
 
3) Εάν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων του Συγκροτήματος 

υπερβαίνει το κόστος κτήσης τους. Όταν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι 
χαμηλότερη από το κόστος κτήσης, η διαφορά θα πρέπει να χρεωθεί στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος. 

 
4) Την ικανότητα του Συγκροτήματος να τηρήσει τους όρους των δανειακών 

συμβάσεών της και τις επιπτώσεις που συνεπάγονται στην ταξινόμηση των δανείων 
του Συγκροτήματος. 

 
5) Την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. 
 
Οι μελλοντικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και των πιο πάνω μέτρων στην 
Κυπριακή οικονομία, και συνεπώς στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, ταμειακές 
ροές και θέση του Συγκροτήματος, είναι δύσκολο να προβλεφθούν και ως αποτέλεσμα οι 
προσδοκίες και οι υπολογισμοί της Διεύθυνσης του Συγκροτήματος μπορεί να διαφέρουν 
από τα πραγματικά αποτελέσματα. Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος εκτιμά ότι λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσει τη βιωσιμότητα του Συγκροτήματος και την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον. 
 

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
 

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές 
που χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά πιο κάτω σε σχέση 
με την υιοθέτηση καινούργιων ΔΠΧΑ από την 1 Ιανουαρίου 2021. 
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Μιτσίδης Δημόσια 
Εταιρεία Λίμιτεδ, οι οποίες παρουσιάζονται σε Ευρώ, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Λογιστικού Πρότυπου, ΔΛΠ 
34 “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις”, τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ.113 και των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και 
Κανονισμών. 
 
Έξοδα τα οποία δεν υφίστανται ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 
αναμένονται ή αναβάλλονται στην εξαμηνιαία έκθεση μόνο εάν θα ήταν κατάλληλο τέτοια 
κόστα να αναμένονται ή να αναβάλλονται στο τέλος του οικονομικού έτους. 

 
Εταιρικός φόρος υπολογίζεται με βάση το αναμενόμενο ποσοστό φορολογίας που θα ισχύει 
για ολόκληρο το οικονομικό έτος. 
 
Αυτές οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 
διαβάζονται παράλληλα με τις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Στην ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες λογιστικές πολιτικές και συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ των 
εταιρειών του Συγκροτήματος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση. 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ 
 
Κατά την τρέχουσα περίοδο το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του 
και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2021.   
 

3 Χρέωση φορολογίας 
 
 Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
 2021 2020 
 € € 
Τρέχουσα φορολογία:   
 Εταιρικός φόρος 34.375 - 
 _________ _________ 

Συνολική τρέχουσα φορολογία  34.375 - 
 _________ _________ 

Αναβαλλόμενη φορολογία:   
  Δημιουργία και αντιστροφή των προσωρινών διαφορών (Σημ. 15) - (47.753) 
 _________ _________ 

Συνολική αναβαλλόμενη φορολογία  - (47.753) 
 _________ _________ 

Χρέωση φορολογίας 34.375 (47.753) 
 ========= ========= 

 

4 Λειτουργικοί τομείς 
 
Το Συγκρότημα έχει καθορίσει τους λειτουργικούς τομείς με βάση τις αναφορές που 
αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο και χρησιμοποιούνται για να παίρνονται 
στρατηγικές αποφάσεις. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων) αξιολογεί την επιχείρηση 
σύμφωνα με το είδος προϊόντων όπως παρουσιάζεται στους πιο κάτω λειτουργικούς τομείς: 
 
(α) την παραγωγή και διάθεση αλευριών, 
(β) την παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών, 
(γ) την εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, 
(δ) την εισαγωγή και διάθεση σιταριού, και 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά την απόδοση των λειτουργικών τομέων σύμφωνα με το 
μεικτό κέρδος. Αυτή η βάση υπολογισμού απαλείφει ενδοτμηματικές πωλήσεις και κέρδη 
μεταξύ των λειτουργικών τομέων. 
 
Τα έξοδα πωλήσεων και προώθησης και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του 
Συγκροτήματος αφορούν όλους τους τομείς λειτουργίας χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος 
διαχωρισμός μεταξύ τους. 
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4 Λειτουργικοί τομείς (συνέχεια) 
 
Η πληροφόρηση κατά τομέα που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για τους λειτουργικούς 
τομείς για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν ως ακολούθως: 

 
 Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2021 

 
 

 
Ολικό 

 
Ενδοτμηματικά 

Κύκλος 
εργασιών 

Μεικτό 
κέρδος 

 € € € € 
Λειτουργικοί τομείς     
Παραγωγή και διάθεση αλευριών  6.626.217 1.675.647 4.950.570 443.780 
Παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών 5.678.639 880.147 4.798.492 1.898.088 
Εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής  2.694.025 - 2.694.025 457.585 
Εισαγωγή και διάθεση σιταριού 938.876 877.346 61.530 925 

 __________ __________ __________ __________ 

 15.937.757 3.433.140 12.504.617 2.800.378 

 ========== ========== ========== ========== 

 
Η πληροφόρηση κατά τομέα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν ως 
ακολούθως: 
 
 Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2020 

 
 

 
Ολικό 

 
Ενδοτμηματικά 

Κύκλος 
εργασιών 

Μεικτό 
κέρδος 

 € € € € 
Λειτουργικοί τομείς     
Παραγωγή και διάθεση αλευριών  6.383.116 1.688.956 4.694.159 630.286 
Παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών 6.357.725 435.021 5.922.704 2.490.214 
Εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής  1.998.457 - 1.998.457 344.645 
Εισαγωγή και διάθεση σιταριού 860.789 841.905 18.885 321 

 __________ __________ __________ __________ 

 15.600.087 2.965.882 12.634.205 3.465.466 

 ========== ========== ========== ========== 

 
Η συμφιλίωση του μεικτού κέρδους με το κέρδος πριν την φορολογία ήταν ως ακολούθως: 
 
 Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
 2021 2020 
 € € 
   

Μεικτό κέρδος όλων των τομέων λειτουργίας 2.800.378 3.465.466 
Άλλα έσοδα 49.877 192.289 
Έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας  (3.035.163) (3.254.381) 
Χρηματοδοτικά έξοδα (217.042) (242.652) 
 __________ __________ 

(Ζημιά)/ κέρδος πριν τη φορολογία  (401.950) 160.722 
 ========== ========== 

 
H έδρα του Συγκροτήματος είναι στην Κύπρο. Τα έσοδα του Συγκροτήματος από εξαγωγές 
από την Κύπρο και από το εξωτερικό ήταν: 
 
 Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 

 Κύπρος Σερβία Κύπρος Σερβία 
 2021 

€ 
2021 

€ 
2020 

€ 
2020 

€ 
     
Πωλήσεις αλευριών 321.365 - 231.059 - 
Πωλήσεις ζυμαρικών 431.528 207.302 194.131 230.202 

 __________ __________ __________ __________ 

 752.893 207.302 425.190 230.202 

 ========== ========== ========== ========== 
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4 Λειτουργικοί τομείς (συνέχεια) 
 
Το σύνολο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων εξαιρουμένων των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων που βρίσκονται στην Κύπρο ήταν €16.843.399 (30 Ιουνίου 2020: €21.099.181) 
και το σύνολο αυτών των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην Σερβία ήταν 
€2.519.683 (30 Ιουνίου 2020: €2.730.514). 
 
Κανένας πελάτης της εταιρείας δεν ξεπερνά σε πωλήσεις το 10% του συνολικού αριθμού 
των πωλήσεων. 
 
Σημαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήματος χρησιμοποιούνται για 
όλους τους τομείς λειτουργίας χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος διαχωρισμός μεταξύ τους 
και έτσι δεν είναι εφικτό να δοθεί δίκαιη ανάλυση κατά τομέα λειτουργίας. 
 

5 Άλλα έσοδα 
 
 Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
 2021 2020 
 € € 
   
Έσοδα από ενοίκια 2.230 23.202 
Διάφορα άλλα εισοδήματα 47.647 169.087 
 ________ ________ 

 49.877 192.289 
 ======== ======== 

 

6 (Ζημιά)/ κέρδος ανά μετοχή 
 
Η (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας την καθαρή ζημιά που αποδίδεται 
στους μετόχους με το μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια 
της περιόδου. 

 
 Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
 2021 2020 
   
(Ζημιές)/κέρδη για την περίοδο που αναλογούν στους μετόχους (529.913) 208.475 
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες  8.200.000 8.200.000 
Βασικές και πλήρως κατανεμημένες (ζημιές)/κέρδη ανά μετοχή  
(σεντ ανά μετοχή) 

 
(6,46) 

 
2,54 
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7 Κεφαλαιουχικές δαπάνες 
 

  Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 Ακίνητα, εγκαταστάσεις 
και εξοπλισμός 

Λογισμικά 
Προγράμματα 

 
Υπεραξία 

 
Σύνολο 

 € € € € 
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 
Ιουνίου 2021 

    

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή 
της περιόδου 

 
16.162.845 

 
72.346 

 
750.396 

 
822.742 

Προσθήκες 217.827 7.853 - 7.853 
Πωλήσεις (94.612) - - - 
Χρέωση απόσβεσης (515.655) (23.642) - (23.642) 
Συναλλαγματικές διαφορές  290 - - - 
 __________ __________ _________ __________ 

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος 
της περιόδου 

 
15.770.695 

 
56.557 

 
750.396 

 
806.953 

 ========== ========== ========= ========== 

 
Δεν υπήρχαν σημαντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις στις 30 Ιουνίου 2021 και στις 31 
Δεκεμβρίου 2020. 
 

8 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 

 € 
  
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2021  
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή της περιόδου 3.260.231 
Συναλλαγματικές διαφορές  16 
 __________ 

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου 3.260.247 
 ========== 

 

9 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

 Αριθμός συνήθων 
μετοχών των 

€1,03 η καθεμία 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

€ 
   
Την 1 Ιανουαρίου 2020, στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και  
30 Ιουvίου 2021 

 
8.200.000 

 
8.446.000 

 ========== ========= 
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10 Αποθεματικά δίκαιης αξίας 
 

 
 

 
Επανεκτίμηση 

γης και κτιρίων 

Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία σε 

δίκαιη αξία μέσω των άλλων 
συνολικών εισοδημάτων 

 
 

Σύνολο 

 € € € 
    

Την 1 Ιανουαρίου 2021 6.999.986 (471.975) 6.528.011 
Γη και κτίρια:    
  Μεταφορά αποσβέσεων – μεικτή (97.008) - (97.008) 
  Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος 12.126 - 12.126 
  Συναλλαγματική διαφορά (205) - (205) 

 __________ __________ __________ 

Στις 30 Ιουνίου 2021 6.914.899 (471.975) 6.442.924 

 ========== ========== ========== 

 

11 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 
α) Εμπορικά εισπρακτέα  
 
 30 Ιουνίου 

2021 
31 Δεκεμβρίου 

2020 
 € € 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Εμπορικά εισπρακτέα   7.666.922 7.746.999 
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα  (1.031.016) (956.012) 

 __________ ___________ 

Εμπορικά εισπρακτέα – καθαρά 6.635.906 6.790.987 

 ========== ========== 

 
β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος  
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνουν τα 
πιο κάτω χρεόγραφα: 
 
 30 Ιουνίου 

2021 
31 Δεκεμβρίου 

2020 
   
Κυκλοφορούντα   
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη 141.740 149.178 
Εισπρακτέα από Διοικητικούς Συμβούλους 87.000 124.891 
Άλλα εισπρακτέα 206.881 85.255 

 __________ __________ 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο 
κόστος-καθαρά 

 
435.621 

 
359.324 

 ========== ========== 

 
Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  στο αποσβεσμένο κόστος 
 
Όλα τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος είναι εντός 
πέντε ετών από την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
Η δίκαιη αξία των μη κυκλοφορούντων εισπρακτέων παρουσιάζεται πιο κάτω: 
 

 30 Ιουνίου 2021 
€ 

31 Δεκεμβρίου 2020 
€ 

Βραχυπρόθεσμα   
Δάνεια σε τρίτα μέρη 5.461 5.461 
 ========== ========== 
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11 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου που λήγει 30 Ιουνίου 2021 η ιθύνουσα εταιρεία 
δεν παραχώρησε επιπρόσθετα δάνεια σε τρίτα μέρη. 
 
Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου που λήγει 30 Ιουνίου 2021, ποσό ύψους €0 έχει 
εισπραχθεί από την μητρική εταιρεία τα οποία οφείλονταν από τρίτα μέρη. 
 
Το πραγματικό επιτόκιο στα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
σε αποσβεσμένο κόστος ήταν ως εξής: 
 

 30 Ιουνίου 
2021 

31 Δεκεμβρίου 
2020 

 % % 
   
Άλλα κυκλοφορούντα εισπρακτέα 5,5 5,5 

 
Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία ισολογισμού είναι η λογιστική 
αξία κάθε ομάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. Το πιο πάνω εισπρακτέο ποσό 
είναι εξασφαλισμένο με ακίνητη περιουσία που ανήκει στο δανειζόμενο μέρος. 
 

12 Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα  
 

 30 Ιουνίου 
2021 

31 Δεκεμβρίου 
2020 

 € € 

   

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 342.056 1.327.574 
 ========== ========== 

 
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα 
τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνουν: 
 

 30 Ιουνίου 
2021 

31 Δεκεμβρίου 
2020 

 € € 
   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  342.056 1.327.574 
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 14) (10.639.762) (10.674.183) 

 ___________ ___________ 

 (10.297.706) (9.346.609) 

 =========== =========== 

 

13 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 
 
 30 Ιουνίου 

2021 
31 Δεκεμβρίου 

2020 
 € € 
   
Εμπορικοί πιστωτές 4.920.468 3.383.146 
Κοινωνικές ασφαλίσεις, ΦΠΑ και άλλοι φόροι 213.334 329.938 
Οφειλόμενα έξοδα 13.255 282.075 
Άλλοι πιστωτές 297.500 91.383 
Προκαταβολές που εισπράχτηκαν  7.583 7.578 

 _________ _________ 

 5.452.140 4.094.120 

 ========= ========= 
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13 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (συνέχεια) 
 
Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 

14 Δανεισμός 
 

 30 Ιουνίου 
2021 

31 Δεκεμβρίου 
2020 

 € € 
Βραχυπρόθεσμος   
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 12) 10.639.762 10.674.183 
Τραπεζικός δανεισμός 1.175.354 1.018.949 
Υποχρέωση χρηματοδοτικών μισθώσεων 92.175 2.577 
 ___________ ___________ 

 11.907.291 11.695.709 
 ___________ ___________ 

Μη βραχυπρόθεσμος   
Τραπεζικός δανεισμός 798.837 1.218.772 
Υποχρέωση χρηματοδοτικών μισθώσεων 193.914 - 

 ___________ ___________ 

 992.751 1.218.772 
 ___________ ___________ 

Σύνολο δανεισμού 12.900.042 12.914.481 

 =========== =========== 

 
H λογιστική αξία του βραχυπρόθεσμου και μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού είναι περίπου η 
ίδια με τη δίκαιη αξία. 
 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα με μηνιαίες δόσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027. 
 

15 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 
Η κίνηση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός υπολοίπων που δεν σχετίζονται με την ίδια φορολογική 
αρχή, είναι ως εξής: 
 

 € 
  
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  
Την 1 Ιανουαρίου 2021 2.219.443 
Χρέωση:  
  Κερδοζημιές (Σημ. 3) - 
  Συναλλαγματικές διαφορές (697) 
 __________ 

Στις 30 Ιουνίου 2021 2.218.746 
 ========== 

 
 € 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  
Την 1 Ιανουαρίου 2020 2.328.890 
Χρέωση:  
  Κερδοζημιές (Σημ. 3) (47.753) 
  Συναλλαγματικές διαφορές 21 
 __________ 

Στις 30 Ιουνίου 2020 2.281.158 
 ========== 

 



Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ  
 

(24) 

16 Ανειλημμένες/ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Στις 30 Ιουνίου 2021 το Συγκρότημα είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τα 
ακόλουθα: 
 
(α) Τραπεζικές εγγυήσεις που προκύπτουν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών από τις 

οποίες αναμένεται ότι δε θα προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις. Αυτές οι εγγυήσεις 
ανέρχονται σε €10.976 (31 Δεκεμβρίου 2020: €10.976). 

 

17 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 
 

Δεν υπήρχαν σημαντικές συναλλαγές με συγγενικά μέρη κατά την διάρκεια της περιόδου 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 εκτός από τις αμοιβές των Συμβούλων της Εταιρείας υπό 
την εκτελεστική τους ιδιότητα ύψους €324.777 (30 Ιουνίου 2020: €268.633) και τις αμοιβές 
βασικών διευθυντικών στελεχών και μελών της οικογένειας Μιτσίδη (συμπεριλαμβανομένων 
της αμοιβής συμβούλων που αναφέρεται πιο πάνω ύψους €709.615 (30 Ιουνίου 2020: 
€689.316). 
 

18 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 

 
Εκτός του θέματος που αναφέρεται στη  Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης, κυριότεροι 
κίνδυνοι και αβεβαιότητες, δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα 
μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των ενδιάμεσων 
συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 

19 Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αντιπροσωπεύουν ακίνητα, 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του τμήματος αλευρόμυλων της θυγατρικής εταιρείας Mitsides 
Point D.o.o. Σερβίας του οποίου οι εργασίες τερματίστηκαν στις 30 Ιουνίου 2018. 


