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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 2017. 
 
Δραστηριότητες 
 

Κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017 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, η 
εισαγωγή και εμπορία σιτηρών, αλλά μείωσε σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες του 
Τμήματος Αρτοποιημάτων της Σερβικής θυγατρικής εταιρείας Mitsides Point D.o.o. 
 
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   
€17.174.860, συγκριτικά με €17.560.983 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 
παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 2,2%.   

 
Το μικτό κέρδος κατά την περίοδο υπό εξέταση ανήλθε στο 17,37%, συγκριτικά με 24,68% 
κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση του 
περιθωρίου μικτού κέρδους στο τμήμα αλεύρων λόγω μείωσης στις τιμές των τελικών 
προϊόντων και αύξησης στα κόστη της πρώτης ύλης. 

  
Τα έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας για την περίοδο υπό εξέταση 
ανήλθαν σε €4.035.141 (ποσοστό 23,49% επί των πωλήσεων), σε σχέση με  €4.366.666  
(ποσοστό 24,86% επί των πωλήσεων) κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 
Η ζημιά από εργασίες πριν τα έξοδα χρηματοδότησης για την πρώτη εξαμηνία του 2017 
ανήλθε σε €936.714, έναντι κέρδους €203.124 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 
Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 
€187.604, σε σύγκριση με €504.101 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η μείωση 
αυτή είναι συνεπακόλουθο της μείωσης του τραπεζικού δανεισμού και των δανειστικών 
επιτοκίων, καθώς και του συναλλαγματικού κέρδους ύψους €155.000,  το οποίο 
πραγματοποίησε η Σερβική θυγατρική εταιρεία έναντι συναλλαγματικής ζημιάς ύψους 
€96.000 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Η ζημιά πριν τη φορολογία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε €1.124.318, σε 
σύγκριση με ζημιά ύψους €300.977 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Η ζημιά μετά τη φορολογία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε €1.141.823, σε 
σύγκριση με ζημιά ύψους €339.254 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
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Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια) 
 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος (συνέχεια) 
 
Η ζημιά ανά μετοχή που αναλογεί στους μετόχους ανήλθε στα 13,92 σεντς ανά μετοχή σε 
σύγκριση με ζημιά ύψους 4,14 σεντς ανά μετοχή την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Στις 30 Ιουνίου, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ήταν 
€44.262.640 και τα ίδια κεφάλαια τους ήταν €19.130.879. Η οικονομική κατάσταση, 
εξέλιξη και επίδοση του Συγκροτήματος όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές 
καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική. 
 
Η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2017 ήταν €2,33 ανά 
μετοχή. 
 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι ζημιές της θυγατρικής εταιρείας του Συγκροτήματος, Mitsides 
Point D.o.o. ανήλθαν σε €972.196.  
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Η αβεβαιότητα στην Κυπριακή Οικονομία παραμένει, παρ’ όλο που παρουσιάζονται 
σημάδια σταθεροποίησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. Αυτή η αβεβαιότητα ίσως να 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στο μέγεθος της κυπριακής αγοράς, καθώς και στο πελατολόγιο 
της εταιρείας, και ειδικότερα στη δυνατότητα αποπληρωμής υποχρεώσεων πελατών προς 
την εταιρεία. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός στην Κύπρο εντείνεται συνεχώς, τόσο στον τομέα 
των ζυμαρικών, όσο και στον τομέα αλεύρων, όπου πρόσφατα εμφανίζονται νέες εταιρείες 
που πωλούν προϊόντα άλεσης στην Κυπριακή αγορά. Παρά τον ανταγωνισμό, η εταιρεία 
εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και στον 
εκσυγχρονισμό των μέσων παραγωγής της, διατηρώντας την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και πελατών της και την κυριαρχία της στα μερίδια της Κυπριακής αγοράς. 
 
Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος δεν είναι σε θέση  να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα 
μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια 
επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική 
επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος. 
 
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. 
 
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. 
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Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια) 
 
Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από το Συγκρότημα (συνέχεια) 
 
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 2017 οι υποχρεώσεις του Συγκροτήματος που έφεραν κυμαινόμενο 
επιτόκιο ανέρχονταν σε €15.050.924 (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. 
 
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. 
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Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια) 
 
Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από το Συγκρότημα (συνέχεια) 
 
Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2017 απορρέει από εμπορικά 
εισπρακτέα ύψους €7.919.657, άλλα εισπρακτέα ύψους €478.114, δάνεια εισπρακτέα 
ύψους €22.705 και τραπεζικά υπόλοιπα ύψους €405.222.  Στις 30 Ιουνίου 2017, εμπορικά 
εισπρακτέα ύψους €1.836.856 είχαν υποστεί απομείωση, για την οποία έγινε πρόβλεψη. 
Τα απομειωμένα εισπρακτέα αφορούν κυρίως χονδρέμπορους, οι οποίοι βρίσκονται σε 
απροσδόκητα δύσκολη οικονομική κατάσταση. 
 
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. Επίσης η δύσκολη οικονομική κατάσταση της θυγατρικής εταιρείας 
Mitsides Point d.o.o. έχει επηρεάσει δυσμενώς την ρευστότητα της Εταιρείας. 
 
Συμφωνία συναντίληψης 
  
Στις 30 Ιουνίου 2017 η εταιρεία υπέγραψε μη δεσμευτική συμφωνία συναντίληψης για 
πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Mitsides Point D.o.o 
(Σερβίας) με ξένο επενδυτή. 
 
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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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 2017 και κατά την 
ημερομηνία αυτής της Έκθεσης, ήταν ως ακολούθως: 

 
  Ποσοστό 

μετοχών 
  % 
   
Κωνσταντίνος Π Μιτσίδης  19,49 
Χρυσόστομος Π Μιτσίδης  18,25 
Στέλιος Χρ Μιτσίδης   19,49 
Μάριος Φ Δημητριάδης  0,15 
Αλέξανδρος Ν Λυσάνδρου  19,49 
Νικόλας Φ Επιφανίου  0,07 
Αχιλλέας Λ Δημητριάδης   0,12 
Στέφος Δ Στεφανίδης  - 

 
Κυριότεροι μέτοχοι 
 
Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου του 
Συγκροτήματος, άμεσα ή έμμεσα, στις 30 Ιουνίου 2017 και κατά την ημερομηνία αυτής της 
Έκθεσης, ήταν ως ακολούθως: 

  Ποσοστό 
μετοχών 

  % 
 

Κωνσταντίνος Π Μιτσίδης  19,49 
Χρυσόστομος Π Μιτσίδης  18,25 
Χρυσόστομος Στ Μιτσίδης  19,49 
Όλγα Λυσάνδρου  19,49 

 

Το ποσοστό της κας Όλγας Λυσάνδρου περιλαμβάνει τα συμφέροντα του τέκνου της, 
Αλέξανδρου Ν Λυσάνδρου, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσοστό 
του κ Χρυσόστομου Στ Μιτσίδη περιλαμβάνει τα συμφέροντα του τέκνου του, Στέλιου Μιτσίδη, 
ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
   
Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 
 
Δεν υπήρχαν σημαντικές συναλλαγές με συγγενικά μέρη κατά την διάρκεια της περιόδου 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 εκτός από τις αγορές υπηρεσιών από την Chr. & C 
Mitsides (Investments) Limited ύψους €94.126 (30 Ιουνίου 2016: €94.126) και τις αμοιβές 
των Συμβούλων της Εταιρείας υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα ύψους €188.792 (30 
Ιουνίου 2016: €170.759) και τις αμοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών και μελών της 
οικογένειας Μιτσίδη (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής συμβούλων που αναφέρεται πιο 
πάνω ύψους €706.972 (30 Ιουνίου 2016: €703.259). 
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Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση  
λογαριασμού αποτελεσμάτων  
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 
 

  Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 

 Σημ. 2017 
€ 

2016 
€ 

    
Εισόδημα 4 17.174.860 17.560.983 
Κόστος πωλήσεων  (14.192.213) (13.226.388) 
  ___________ ___________ 

Μικτό κέρδος  2.982.647 4.334.595 
Άλλα έσοδα 5 115.780 235.195 
Έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας  (4.035.141) (4.366.666) 
  ___________ ___________ 

(Ζημιά)/κέρδος εργασιών  (936.714) 203.124 
Χρηματοδοτικά έξοδα   (187.604) (504.101) 
  ___________ ___________ 

Ζημιά πριν τη φορολογία  (1.124.318) (300.977) 
Χρέωση φορολογίας 3 (17.505) (38.277) 
  ___________ ___________ 

Καθαρή ζημιά για την περίοδο  (1.141.823) (339.254) 
  =========== =========== 

Καθαρή ζημιά που αναλογεί σε:  
  Μετόχους της Εταιρείας 

  
(1.141.823) 

 
(339.254) 

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

    

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

   

Βασικές και πλήρως κατανεμημένες 6 (13,92)                   (4,14) 
  =========== =========== 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 26 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 2017 
 

 Σημ. Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 

  2017 
€ 

2016 
€ 

    
Καθαρή ζημιά για την περίοδο   (1.141.823) (339.254) 
  ___________ ___________ 

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

  
53.187 

 
(38.734) 

  ___________ ___________ 

Άλλα συνολικά εισοδήματα για την περίοδο   53.187 (38.734) 
  ___________ ___________ 

Συνολικό εισόδημα για την περίοδο  (1.088.636) (377.988) 
  =========== =========== 

    

Συνολικό εισόδημα για την περίοδο που αναλογεί 
σε: 

   

  Μετόχους της Εταιρείας  (1.088.636) (377.988) 
  =========== =========== 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενδιάμεσος συνοπτικός ενοποιημένος ισολογισμός  
στις 30 Ιουνίου 2017 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 Σημ. 2017 2016 

  € € 

Περιουσιακά Στοιχεία     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  7 24.921.890 25.292.918 
Επενδύσεις σε ακίνητα  8 3.680.726 3.664.012 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  7 923.636 924.674 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα  
προς πώληση 

  
8.738 

 
10.528 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 16 129.261 126.102 

  __________ __________ 

  29.664.251 30.018.234 

  __________ __________ 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα  5.376.695 7.165.975 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μη κυκλοφορούντων εισπρακτέων 11 22.705 24.205 
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  12 8.504.947 9.210.235 
Φορολογία επιστρεπτέα  140.838 165.838 
Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα 13 405.222 480.646 

  __________ __________ 

  14.450.407 17.046.899 
    
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  147.982 144.364 

  __________ __________ 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   44.262.640 47.209.497 

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

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις     
Κεφάλαιο και αποθεματικά      
Μετοχικό κεφάλαιο 9 8.446.000 8.446.000 
Αποθεματικά δίκαιης αξίας  10 8.395.426 8.408.493 
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών  (1.431.473) (1.438.916) 
Κέρδη που κρατήθηκαν  3.720.926 4.803.938 

  __________ __________ 

  19.130.879 20.219.515 

  __________ __________ 

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δανεισμός  15 3.613.260 2.304.112 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16 3.223.797 3.186.604 

  __________ __________ 

  6.837.057 5.490.716 

  _________ _________ 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  14 6.669.479 7.755.466 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  140.090 144.936 
Δανεισμός  15 11.485.135 13.598.864 

  __________ __________ 

  18.294.704 21.499.266 

  __________ __________ 

Σύνολο υποχρεώσεων  25.131.761 26.989.982 

  __________ __________ 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  44.262.640 47.209.497 

  ========== ========== 
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Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων  
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 
 
 

  
 
 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
Αποθεματικά 
δίκαιης αξίας 

Αποθεματικό 
συναλλαγματικών 

διαφορών 

 
Κέρδη που 

κρατήθηκαν 

 
 

Σύνολο 
  € € € € € 
Περίοδος έξι μηνών που έληξε στις  
30 Ιουνίου 2016 

      

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016  8.446.000 8.571.205 (1.405.894) 5.870.889 21.482.200 

  __________ __________ __________ _________ __________ 

Συνολικό εισόδημα       
Ζημιά για την περίοδο  - - - (339.254) (339.254) 

  __________ __________ __________ _________ __________ 

Άλλα συνολικά εισοδήματα       
Γη και κτίρια:       
  Μεταφορά αποσβέσεων μετά τη φορολογία - (55.931) - 55.931 - 
Συναλλαγματική διαφορά από την 
μετατροπή θυγατρικής εταιρείας  

 
 

 
- 

 
(22.067) 

 
(16.667) 

 
- 

 
(38.734) 

  __________ __________ __________ _________ __________ 

Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων  - (77.998) (16.667) 55.931 (38.734) 
  __________ __________ _________ _________ __________ 

Συνολικό εισόδημα για την περίοδο 
που έληξε 30 Ιουνίου 2016 

  
- 

 
(77.998) 

 
(16.667) 

 
(283.323) 

 
(377.988) 

  __________ __________ __________ _________ __________ 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016  8.446.000 8.493.207 (1.422.561) 5.587.566 21.104.212 
  ========== ========== ========== ========= ========== 

   



Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ  
 

(13)  
 

 

Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων  
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 (συνέχεια) 
 

  
 
 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
Αποθεματικά 
δίκαιης αξίας 

Αποθεματικό 
συναλλαγματικών 

διαφορών 

 
Κέρδη που 

κρατήθηκαν 

 
 

Σύνολο 
  € € € € € 
Περίοδος έξι μηνών που έληξε στις  
30 Ιουνίου 2017 

      

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017  8.446.000 8.408.493 (1.438.916) 4.803.938 20.219.515 

  __________ __________ __________ _________ __________ 

Συνολικό εισόδημα       
Ζημιά για την περίοδο  - - - (1.141.823) (1.141.823) 

  __________ __________ __________ _________ __________ 

Άλλα συνολικά εισοδήματα       
Γη και κτίρια:       
  Μεταφορά αποσβέσεων μετά τη φορολογία - (58.811) - 58.811 - 
Συναλλαγματική διαφορά από την 
μετατροπή θυγατρικής εταιρείας  

  
- 

 
45.744 

 
7.443 

 
- 

 
53.187 

  __________ __________ __________ _________ __________ 

Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων  - (13.067) 7.443 58.811 53.187 
  __________ __________ _________ _________ __________ 

Συνολικό εισόδημα για την περίοδο 
που έληξε 30 Ιουνίου 2017 

  
- 

 
(13.067) 

 
7.443 

 
(1.083.012) 

 
1.088.636 

  __________ __________ __________ _________ __________ 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2017  8.446.000 8.395.426 (1.431.473) 3.720.926 19.130.879 
  ========== ========== ========== ========= ========== 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 26 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 2017 
 

 Σημ. Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
  2017 

€ 
2016 

€ 

Ροή μετρητών από εργασίες    

Ζημιά πριν τη φορολογία   (1.124.318) (300.977) 
Αναπροσαρμογή για αποσβέσεις, τόκους, προβλέψεις κλπ  1.100.741 1.453.686 
Συναλλαγματικές διαφορές  (196.659) 99.587 

  __________ __________ 

(Ζημιά)/κέρδος από εργασίες πριν στις αλλαγές στο 
κεφάλαιο κίνησης 

  
(220.236) 

 
1.252.296 

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  1.255.301 3.126.381 

  __________ __________ 

Μετρητά από εργασίες  1.035.065 4.378.677 
Φορολογία που εισπράχθηκε  13.689 - 

  __________ __________ 

Καθαρά μετρητά από εργασίες  1.048.754 4.378.677 

  __________ __________ 

Ροή μετρητών για επενδυτικές 
δραστηριότητες 

   

Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού  7 (164.094) (126.378) 
Αγορά λογισμικών προγραμμάτων 7 (9.569) (57.262) 
Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα 8 - (566.249) 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 

 
 

 
32.173 

 
91.327 

Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 

  
2.575 

 
- 

Εισπράξεις από δάνεια που παραχωρήθηκαν σε τρίτα μέρη 11 1.500 - 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  5.422 - 

  __________ __________ 

Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες  (131.993) (658.562) 

  __________ __________ 

Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

   

Αποπληρωμές τραπεζικού δανεισμού  (1.452.965) (959.971) 
Χρηματοδοτικά έξοδα που πληρώθηκαν  (187.604) (504.102) 
Αμυντική εισφορά στη λογιζόμενη διανομή μερίσματος  - (38.655) 

  __________ __________ 

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (1.640.569) (1.502.728) 

    __________ __________ 

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

  
(723.808) 

 
2.217.387 

Ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικά παρατραβήγματα  
στην αρχή της περιόδου  

 
13 

 
(9.494.003) 

 
(10.246.539) 

  __________ __________ 

Ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικά παρατραβήγματα στο 
τέλος της περιόδου 

 
13 

 
(10.217.811) 

 
(8.029.152) 

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

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 26 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, ζαχαροπλαστικής, η εισαγωγή και 
εμπορία σιτηρών και η λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης αρτοποιιμάτων. 
 

Μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 
 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 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 είναι στο μονοπάτι της ανάκαμψης. Η ανάκαμψη οδηγείται από τις ξένες 
επενδύσεις στη χώρα, τις εξαγωγές και την αύξηση των δημόσιων δαπανών σε 
αναπτυξιακά έργα. Ωστόσο, το ασταθές εξωτερικό περιβάλλον ενδέχεται να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν 
σημαντικά τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Σερβία. 
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1 Γενικές πληροφορίες (συνέχεια) 
 
Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος (συνέχεια) 
 
Κυπριακό περιβάλλον 
 
Μετά από μια μακρά και σχετικά βαθιά οικονομική ύφεση, η Κυπριακή οικονομία άρχισε 
να καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2015 ο οποίος επιταχύνθηκε κατά το 2016. Τα 
περιοριστικά μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013 
ήρθησαν τον Απρίλιο του 2015 και χτίζοντας πάνω στη δυναμική της απόδοσης της 
οικονομίας και την ισχυρή εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και μεταρρυθμίσεων, η 
Κύπρος εξήλθε του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής το Μάρτιο του 2016.  
Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο δημοσιονομικό μέτωπο και την 
οικονομική ανάκαμψη, καθώς και τη θέσπιση του πλαισίου εκποιήσεων και 
αφερεγγυότητας, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναβάθμισαν 
την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρόλο που η αξιολόγηση 
εξακολουθεί να είναι ‘’μη – επενδυτικής κατηγορίας’’ η Κυπριακή κυβέρνηση έχει 
ανακτήσει πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου. Οι προοπτικές για την Κυπριακή οικονομία 
μεσοπρόθεσμα παραμένουν θετικές, ωστόσο, υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι όσον αφορά 
τις προβλέψεις ανάπτυξης που προκύπτουν από τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων 
θέσεων, αβεβαιότητα στις αγορές ακινήτων, καθώς και την πιθανή επιδείνωση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της ύφεσης 
στη Ρωσία που οφείλεται στην παρατεταμένη μείωση των τιμών του πετρελαίου της 
ασθενέστερης από την αναμενόμενη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη ως αποτέλεσμα της 
επιδείνωσης των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών, της βραδύτερης ανάπτυξης στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και της αποδυνάμωσης της Στερλίνας ως αποτέλεσμα της 
αβεβαιότητας σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την έξοδο του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και της πολιτικής 
αβεβαιότητας στην Ευρώπη ενόψει της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της προσφυγικής κρίσης. 
 
Η διεύθυνση του Συγκροτήματος έχει αξιολογήσει κατά πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις 
απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της οικονομικής κατάστασης και 
των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου αναφοράς.  
Οι απομειώσεις για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου 
«προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 
«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Τo πρότυπο αυτό απαιτεί την 
αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από γεγονότα του 
παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν 
να προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των 
μελλοντικών γεγονότων. 

 
Η διεύθυνση του Συγκροτήματος δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα 
μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια 
επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική 
επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος. 

 
Η διεύθυνση του Συγκροτήματος εκτιμά ότι λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση 
της βιωσιμότητας του Συγκροτήματος και την επέκταση των εργασιών της στο σημερινό 
επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. 
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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 2016, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιμασίας 
 
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 2016. 
 
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 2017.  Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές 
πολιτικές του Συγκροτήματος. 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 
καταστάσεων μια σειρά από νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 
που ισχύουν για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2017, και δεν 
έχουν εφαρμοστεί στην ετοιμασία αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση 
στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος με 
εξαίρεση τα πιο κάτω: 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια) 
 

 ΔΠΧΠ 16, Μισθώσεις (εκδόθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2016 και ισχύει για περιόδους 
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)*. Το νέο πρότυπο καθορίζει τις 
αρχές για την αναγνώριση, τη μέτρηση, την παρουσίαση και γνωστοποίηση των 
μισθώσεων. Όλες οι μισθώσεις έχουν ως αποτέλεσμα o μισθωτής να αποκτά το 
δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου κατά την έναρξη της μίσθωσης και, 
αν οι πληρωμές μισθωμάτων γίνονται με το πέρασμα του χρόνου, να αποκτά και 
τη χρηματοδότηση. Κατά συνέπεια, το ΔΠΧΠ 16 απαλείφει την κατάταξη των 
μισθώσεων ως λειτουργικές μισθώσεις ή χρηματοδοτικές μισθώσεις όπως 
απαιτείται από το ΔΛΠ 17 και, αντ 'αυτού, εισάγει ένα ενιαίο λογιστικό μισθωτικό 
μοντέλο. Οι μισθωτές θα πρέπει να αναγνωρίσουν: (α) περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις για όλες τις μισθώσεις με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το 
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας; και (β) τις αποσβέσεις 
περιουσιακών στοιχείων μίσθωσης ξεχωριστά από τόκους από τις υποχρεώσεις 
της μίσθωσης στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΠ 16 
μεταφέρει προωθήσει ουσιαστικά οι λογιστικές εκμισθωτή απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. 
Κατά συνέπεια, ένας εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί μισθώσεις ως λειτουργικές 
μισθώσεις ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να λογοδοτεί για τα δύο αυτά είδη των 
μισθώσεων με διαφορετικό τρόπο. Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος στο παρόν 
στάδιο αξιολογεί την επίδραση των τροποποιήσεων στις οικονομικές του 
καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΠ15, Εισόδημα από Συμβάσεις με Πελάτες (εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 2014 και 
ισχύει για περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Το 
καινούργιο πρότυπο εισάγει τη βασική αρχή ότι το εισόδημα πρέπει να 
αναγνωρίζεται όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη, στην 
τιμή της συναλλαγής. Τα πακέτα αγαθών ή υπηρεσιών που ξεχωρίζουν πρέπει να 
αναγνωρίζονται ξεχωριστά, και τυχόν εκπτώσεις ή επιστροφές επί της τιμής της 
σύμβασης πρέπει γενικά να κατανέμονται στα επιμέρους στοιχεία. Όταν η 
αντιπαροχή διαφέρει για οποιοδήποτε λόγο, το ελάχιστο ποσό πρέπει να 
αναγνωρίζεται εάν δεν διατρέχει σημαντικός κίνδυνος αντιστροφής. Οι δαπάνες 
που πραγματοποιούνται για την εξασφάλιση των συμβολαίων με πελάτες πρέπει 
να κεφαλαιοποιούνται και να αποσβένονται κατά τη διάρκεια της περιόδου όπου οι 
παροχές της σύμβασης καταναλώνονται. Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος στο 
παρόν στάδιο αξιολογεί την επίδραση του νέου προτύπου στις οικονομικές του 
καταστάσεις. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 15, Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (εκδόθηκε στις  
12 Απριλίου 2016 και ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την  
1 Ιανουαρίου 2018)*. Οι τροποποιήσεις δεν αλλάζουν τις βασικές αρχές του 
Πρότυπου αλλά διευκρινίζουν με ποιο τρόπο θα πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές 
αυτές. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς να προσδιοριστεί μια υποχρέωση 
απόδοσης (την υπόσχεση να μεταφέρει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία σε έναν πελάτη) 
σε σύμβαση, πώς να καθοριστεί εάν μια εταιρεία είναι εντολέας (ο πάροχος ενός 
αγαθού ή υπηρεσίας), ή ένας εντολοδόχος (υπεύθυνος για τη διευθέτηση της 
παροχής του αγαθού ή της υπηρεσίας) και πώς να καθοριστεί εάν τα έσοδα από τη 
χορήγηση μιας άδειας θα πρέπει να αναγνωρίζονται σε ένα χρονικό σημείο ή με 
την πάροδο του χρόνου. Εκτός από τις διευκρινίσεις, οι τροποποιήσεις 
περιλαμβάνουν δύο επιπλέον ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους και της 
πολυπλοκότητας για μια εταιρεία όταν εφαρμόζει για πρώτη φορά το νέο Πρότυπο. 
Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος στο παρόν στάδιο αξιολογεί την επίδραση των 
τροποποιήσεων στις οικονομικές του καταστάσεις. 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια) 
 

 ΕΔΔΠΧΠ 22 - Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβολές (εκδόθηκε στις  
8 Δεκεμβρίου 2016 και ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την  
1 Ιανουαρίου 2018)*. Η διερμηνεία αναφέρεται στο πώς καθορίζεται η ημερομηνία της 
συναλλαγής για τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας που θα χρησιμοποιηθεί 
για την αρχική αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου (ή 
μέρος αυτών), για τη διαγραφή ενός μη χρηματικού περιουσιακού στοιχείου ή μη 
χρηματικής υποχρέωσης που προκύπτει από μια προκαταβολή σε ξένο νόμισμα. 
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 21, η ημερομηνία της συναλλαγής για σκοπό του καθορισμού της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας που θα χρησιμοποιηθεί για την αρχική αναγνώριση του 
περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου (ή μέρος αυτών) είναι η ημερομηνία κατά την 
οποία η οντότητα αναγνωρίζει αρχικά το μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή τη μη 
χρηματική υποχρέωση που προκύπτει από την προκαταβολή. Εάν υπάρχουν 
πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις εκ των προτέρων, τότε η οντότητα πρέπει να 
καθορίσει την ημερομηνία της συναλλαγής για κάθε πληρωμή ή την παραλαβή των 
προκαταβολών. Το ΕΔΔΠΧΠ 22 εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
οντότητα αναγνωρίζει ένα μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή μη χρηματική 
υποχρέωση που προκύπτει από μια προκαταβολή. Το ΕΔΔΠΧΠ 22 δεν παρέχει 
οδηγίες εφαρμογής για τον ορισμό των χρηματικών και μη χρηματικών στοιχείων. Μία 
πληρωμή ή είσπραξη εκ των προτέρων γενικά οδηγεί στην αναγνώριση ενός μη 
χρηματικού περιουσιακού στοιχείου ή μη χρηματικής υποχρέωσης, ωστόσο, μπορεί 
επίσης να δημιουργήσει ένα χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. Μια 
οντότητα μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσει την κρίση της για τον καθορισμό κατά 
πόσο ένα στοιχείο είναι χρηματικό ή μη χρηματικό. Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος 
στο παρόν στάδιο αξιολογεί την επίδραση των τροποποιήσεων στις οικονομικές του 
καταστάσεις. 
 

* Δηλώνει πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
 

3 Χρέωση φορολογίας 
 

  Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
  2017 2016 
  € € 
Τρέχουσα φορολογία:    
 Εταιρικός φόρος  6.465 61.778 
 Αμυντική εισφορά  - - 
  _________ _________ 

Συνολική τρέχουσα φορολογία   6.465 61.778 
  _________ _________ 

Αναβαλλόμενη φορολογία:    
  Δημιουργία και αντιστροφή των προσωρινών διαφορών 
  (Σημ. 16) 

  
11.040 

 
(23.501) 

  _________ _________ 

Συνολική αναβαλλόμενη φορολογία   11.040 (23.501) 
  _________ _________ 

Χρέωση φορολογίας  17.505 38.277 
  ========= ========= 
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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 

(ε) παραγωγή και διάθεση ειδών αρτοποιίας. 
 
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. 
 
Η πληροφόρηση κατά τομέα που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για τους λειτουργικούς 
τομείς για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 ήταν ως ακολούθως: 

 
 Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2017 

 

 

 
Ολικό 

Ενδοτμη-
ματικά 

Κύκλος 
εργασιών 

Μεικτό 
κέρδος 

 € € € € 
Λειτουργικοί τομείς     

Παραγωγή και διάθεση αλευριών  10.996.694 1.554.210 9.442.484 945.000 

Παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών 4.992.264 225.608 4.766.656 1.429.899 

Εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής  2.519.165 - 2.519.165 557.669 

Εισαγωγή και διάθεση σιταριού 1.133.821 1.035.968 97.853 4.050 

Παραγωγή και διάθεση ειδών αρτοποιίας 348.702 - 348.702 46.029 

 __________ __________ __________ __________ 

 19.990.646 2.815.786 17.174.860 2.982.647 

 ========== ========== ========== ========== 
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4 Λειτουργικοί τομείς (συνέχεια) 
 
Η πληροφόρηση κατά τομέα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 ήταν ως 
ακολούθως: 

 Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2016 

 

 

 
Ολικό 

Ενδοτμη-
ματικά 

Κύκλος 
εργασιών 

Μεικτό 
κέρδος 

 € € € € 
Λειτουργικοί τομείς     

Παραγωγή και διάθεση αλευριών  11.506.112 1.877.523 9.628.589 2.076.258 
Παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών 5.180.754 422.456 4.758.298 1.606.551 
Εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής  2.269.219 - 2.269.219 520.105 
Εισαγωγή και διάθεση σιταριού 1.502.048 1.073.813 428.235 21.412 
Παραγωγή και διάθεση ειδών αρτοποιίας 476.642 - 476.642 110.269 

 __________ __________ __________ __________ 

 20.934.775 3.373.792 17.560.983 4.334.595 

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

 

Η συμφιλίωση του μεικτού κέρδους με το κέρδος πριν την φορολογία ήταν ως ακολούθως: 
 
  Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
  2017 2016 
  € € 
    

Μεικτό κέρδος όλων των τομέων λειτουργίας  2.982.647 4.334.595 
Άλλα έσοδα  115.780 235.195 
Έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας   (4.035.141) (4.366.666) 
Χρηματοδοτικά έξοδα  (187.604) (504.101) 
  __________ __________ 

Ζημιά πριν τη φορολογία   (1.124.318) (300.977) 
  ========== ========== 

 
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 
 2017 

€ 
2017 

€ 
2016 

€ 
2016 

€ 
     

Πωλήσεις αλευριών 1.639.865 1.198.962 2.178.627 787.568 
Πωλήσεις ζυμαρικών 266.283 248.758 281.346 204.074 
Πωλήσεις σιταριού - - - 426.695 
Πωλήσεις αρτοποιίας - 28.928 - 29.771 

 __________ __________ __________ __________ 

 1.906.148 1.476.648 2.459.973 1.448.108 

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

Το σύνολο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων εξαιρουμένων των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων που βρίσκονται στην Κύπρο ήταν €17.773.307 (30 Ιουνίου 2016: 
€18.150.832) και το σύνολο αυτών των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην 
Σερβία ήταν €11.002.549 (30 Ιουνίου 2016: €11.703.003). 
 

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. 
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5 ΄Αλλα έσοδα 

 
  Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 

  2017 2016 
  € € 
    
Έσοδα από ενοίκια  41.568 30.021 
Διάφορα άλλα εισοδήματα  74.212 205.174 
  ________ ________ 

  115.780 235.195 
  ======== ======== 

 

6 Ζημία ανά μετοχή 

 
Η ζημία 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 
  2017 2016 
    
Ζημιές για την περίοδο που αναλογούν στους μετόχους  (1.141.823) (€339.254) 
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες    8 200 000 8 200 000 
Βασικές και πλήρως κατανεμημένες ζημιές ανά μετοχή  
(σεντ ανά μετοχή) 

  
(13,92) 

 
(4,14) 

 

7 Κεφαλαιουχικές δαπάνες 
 

  Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 Ακίνητα, 
εγκαταστάσεις 
και εξοπλισμός 

 
Λογισμικά 

Προγράμματα 

 
 

Υπεραξία 

 
 

Σύνολο 
 € € € € 
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2017     
     
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή της περιόδου 25.292.918 174.278 750.396 26.217.592 
Προσθήκες 164.094 9.569 - 173.663 
Πωλήσεις (29.619) - - (29.619) 
Χρέωση απόσβεσης (753.849) (14.768) - (768.617) 
Συναλλαγματικές διαφορές  248.346 4.161 - 252.507 
 __________ __________ __________ __________ 

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου 24.921.890 173.240 750.396 25.845.526 
 ========== ========== ========== ========== 

 
Δεν υπήρχαν σημαντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις στις 30 Ιουνίου 2017 και στις 31 
Δεκεμβρίου 2016. 
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8 Επενδύσεις σε ακίνητα 

 
   € 
    

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2017    
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή της περιόδου  3.664.012 
Προσθήκες   - 
Συναλλαγματικές διαφορές   16.714 
  __________ 

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου  3.680.726 
   ========== 

 

9 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

 Αριθμός συνήθων 
μετοχών των  

€1,03  
η καθεμία 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

€ 
   
   

Την 1 Ιανουαρίου 2016, στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και  
30 Ιουvίου 2017 

 
8 200 000 

 
8.446.000 

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

 

10 Αποθεματικά δίκαιης αξίας 
 

 
 

 
Επανεκτίμηση 

γης και 
κτιρίων 

Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

διαθέσιμα προς 
πώληση 

 
 
 

Σύνολο 
 € € € 
    

Την 1 Ιανουαρίου 2017 8.878.510 (470.017) 8.408.493 
Γη και κτίρια:    
  Μεταφορά αποσβέσεων – μεικτή (67.213) - (67.213) 
  Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος 8.402 - 8.402 
  Συναλλαγματική διαφορά 45.744 - 45.744 

 __________ __________ __________ 

Στις 30 Ιουνίου 2017 8.865.443 (470.017) 8.395.426 

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

 

11 Μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα 

 
  30 Ιουνίου 

2017 
€ 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

€ 
Βραχυπρόθεσμα    
Δάνεια σε τρίτα μέρη  22.705 24.205 

  ________ ________ 

  22.705 24.205 

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

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου που λήγει 30 Ιουνίου 2017 η ιθύνουσα εταιρεία 
δεν παραχώρησε επιπρόσθετα δάνεια σε τρίτα μέρη. 
 

Το δάνειο ήταν εισπρακτέο στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Έχει δοθεί μια μικρή παράταση στην 
πληρωμή. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου που λήγει 30 Ιουνίου 2017, ποσό 
ύψους €1.500 έχει εισπραχθεί από την ιθύνουσα εταιρεία. 
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11 Μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα (συνέχεια) 
 
Το πραγματικό επιτόκιο στα μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα ήταν ως εξής: 
 

  30 Ιουνίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

  % % 
    
Άλλα μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα  5,5 5,5 

 

Οι λογιστικές αξίες των μη βραχυπρόθεσμων εισπρακτέων της Εταιρείας αναλύονται ανά 

νόμισμα ως εξής: 

 
  30 Ιουνίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016 
  € € 
    
Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  22.705 24.205 

  _______ _______ 

  22.705 24.205 

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

 
Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία ισολογισμού είναι η 
λογιστική αξία κάθε ομάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. Η Εταιρεία δεν έχει 
οποιοδήποτε ενέχυρο ως εξασφάλιση. Κανένα από τα μη βραχυπρόθεσμα εισπρακτέα 
δεν είναι ληξιπρόθεσμο ή απομειωμένο. 
 

12 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  
 

      30 Ιουνίου 
           2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

 € 
 

€ 
 

Εμπορικά εισπρακτέα   9.756.513 10.295.846 
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα  (1.836.856) (1.683.576) 

 __________ ___________ 

Εμπορικά εισπρακτέα – καθαρά 7.919.657 8.612.270 
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη 59.903 60.146 
Άλλα εισπρακτέα 418.211 469.850 
Προπληρωμές  107.176 67.969 

 __________ __________ 

 8.504.947 9.210.235 

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

 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του ισολογισμού είναι η λογιστική 
αξία κάθε ομάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω.   
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13 Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα  
 

 30 Ιουνίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

 € 
 

€ 
 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 293.173 368.597 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις  112.049 112.049 

 _________ _________ 

 405.222 480.646 

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

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

 30 Ιουνίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

 € € 
   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  405.222 480.646 
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 15) (10.623.033) (9.974.649) 

 ___________ ___________ 

 (10.217.811) (9.494.003) 

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

 

14 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 
 

 30 Ιουνίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

 € 
 

€ 
 

Εμπορικοί πιστωτές 5.997.924 7.010.772 
Κοινωνικές ασφαλίσεις, ΦΠΑ και άλλοι φόροι 165.475 302.593 
Οφειλόμενα έξοδα 386.730 366.610 
Άλλοι πιστωτές 2.085 36.373 
Προκαταβολές που εισπράχτηκαν  117.265 39.118 

 _________ _________ 

 6.669.479 7.755.466 

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

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. 
 

15 Δανεισμός 
 

 30 Ιουνίου 
2017 

€ 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

€ 
Βραχυπρόθεσμος   
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 13) 10.623.033 9.974.649 
Τραπεζικός δανεισμός 849.109 3.609.208 
Υποχρέωση χρηματοδοτικών μισθώσεων 12.993 15.007 
 ___________ ___________ 

 11.485.135 13.598.864 
 ___________ ___________ 

Μη βραχυπρόθεσμος   
Τραπεζικός δανεισμός 3.578.782 2.263.382 
Υποχρέωση χρηματοδοτικών μισθώσεων 34.478 40.730 

 ___________ ___________ 

 3.613.260 2.304.112 
 ___________ ___________ 

Σύνολο δανεισμού 15.098.395 15.902.976 

 =========== =========== 
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15 Δανεισμός (συνέχεια) 

 

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 Μάιο του 2019.  
 

16 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 2017  3.186.604 
Χρέωση:   
  Κερδοζημιές (Σημ. 3)  11.040 
  Συναλλαγματικές διαφορές  26.153 
  __________ 

Στις 30 Ιουνίου 2017  3.223.797 
   ========== 

 
   € 
    
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις    

Την 1 Ιανουαρίου 2017  126.102 
Συναλλαγματικές διαφορές  3.159 
  __________ 

Στις 30 Ιουνίου 2017  129.261 
   ========== 

 

17 Ανειλημμένες/ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές ανειλημμένες ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις  
30 Ιουνίου 2017. 
 

18 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 
 

Δεν υπήρχαν σημαντικές συναλλαγές με συγγενικά μέρη κατά την διάρκεια της περιόδου 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 εκτός από τις αγορές υπηρεσιών από την Chr. & C 
Mitsides (Investments) Limited ύψους €94.126 (30 Ιουνίου 2016: €94.126) και τις αμοιβές 
των Συμβούλων της Εταιρείας υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα ύψους €188.792 (30 
Ιουνίου 2016: €170.759) και τις αμοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών και μελών της 
οικογένειας Μιτσίδη (συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής συμβούλων που αναφέρεται πιο 
πάνω ύψους €706.972 (30 Ιουνίου 2016: €703.259). 

 

19 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 

 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με 
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 

 
 


