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Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
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 2020, επιβεβαιώνουμε ότι εξ’
όσων γνωρίζουμε:
(α)

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες
7 μέχρι 22:
(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.

(1)

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
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 2020.
Δραστηριότητες
Κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020 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
€12.634.205 συγκριτικά με €12.527.070, κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο,
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 0,86%.
Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 27,43% για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
2020, συγκριτικά με 22,17% 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 €3.254.381 (ποσοστό 25,8% επί των πωλήσεων), σε σχέση με €3.392.876
(ποσοστό 27,08% 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. Το κέρδος για την πρώτη εξαμηνία του 2020 ανήλθε σε
€403.374, έναντι ζημιάς €339.919 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε
€242.652, σε σύγκριση με €196.010 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Το κέρδος πριν τη φορολογία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε €160.722, σε
σύγκριση με ζημιά ύψους €535.929 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Το κέρδος μετά τη φορολογία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε €208.475, σε
σύγκριση με ζημιά ύψους €447.345 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Το κέρδος ανά μετοχή που αναλογεί στους μετόχους ανήλθε στα 2,54 σεντς ανά μετοχή σε
σύγκριση με ζημιά ύψους 5,46 σεντς ανά μετοχή την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

(2)

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
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 2020 είναι 0,86 και στις 31 Δεκεμβρίου 2019
ήταν 0,87.
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 2020 είναι 0,49 και στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν 0,43.
Στις 30 Ιουνίου, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ήταν
€35.691.428 (2019: €40.060.723 ) και τα ίδια κεφάλαια τους ήταν €15.141.963 (2019:
€17.142.962). 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 2020 ήταν €1.84 ανά
μετοχή.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι το κέρδος της θυγατρικής εταιρείας του Συγκροτήματος, Mitsides
Point D.o.o. ανήλθαν σε €117.271.
O κύκλος εργασιών της Mitsides Point D.o.o. αυξήθηκε κατά 47,63%, το περιθώριο μικτού
κέρδους έφτασε το 5,91% (30 Ιουνίου 2019: 6,36%), το περιθώριο καθαρού κέρδους
έφτασε το 7,98% (30 Ιουνίου 2019: -15,64%) και τα έξοδα πωλήσεων, διανομής και
διοίκησης μειώθηκαν κατά 34,4% (30 Ιουνίου 2019: 40,25%).
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα είναι η είσπραξη
των χρεωστών της 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.
Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την έξαρση του
Κορονοϊού COVID-19 ως πανδημία, αναγνωρίζοντας την ταχεία εξάπλωσή του σε
ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές κυβερνήσεις έλαβαν αυστηρά μέτρα για να συμβάλουν στη
συγκράτηση και την καθυστέρηση της διάδοσης του ιού. Αυτά τα μέτρα περιλάμβαναν:
αυτοπεριορισμό/καραντίνα σε αυτούς που ενδεχομένως επηρεάστηκαν, εφαρμογή
κοινωνικής απομάκρυνσης και έλεγχο ή κλείσιμο των συνόρων καθώς και καθολικό
"κλείσιμο" πόλεων/περιοχών ή ακόμα και ολόκληρων χωρών. Τα μέτρα αυτά έχουν
επιβραδύνει την οικονομία τόσο της Κύπρου όσο και την παγκόσμια οικονομία, και υπάρχει
πιθανότητα να συντελέσουν σε ευρύτερες επιπτώσεις στις αντίστοιχες οικονομίες.
(3)

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια)
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια)
Οι οικονομικές επιπτώσεις στην Παγκόσμια οικονομία και στην Κυπριακή οικονομία από την
εξάπλωση του κορωνοϊού (Covid-19) δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε
αυτό το στάδιο λόγω του ρυθμού επέκτασης της έξαρσης και του υψηλού επιπέδου
αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα.
Αυτό το λειτουργικό περιβάλλον ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις
δραστηριότητες του Συγκροτήματος και στην οικονομική του κατάσταση. Η Διεύθυνση
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του
Συγκροτήματος, ωστόσο, οι μελλοντικές επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης είναι δύσκολο να προβλεφθούν, και οι τρέχουσες προβλέψεις και υπολογισμοί
της Διεύθυνσης θα μπορούσαν να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.
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 κορωνοϊού COVID-19 ενδέχεται να έχει
σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν
σημαντικά 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 2020 οι υποχρεώσεις του Συγκροτήματος που έφεραν κυμαινόμενο επιτόκιο
ανέρχονταν σε €12.342.062 (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.
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Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια)
Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από το Συγκρότημα (συνέχεια)
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.
Ο πιστωτικός κίνδυνος του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2020 απορρέει από εμπορικά
εισπρακτέα ύψους €6.634.637, άλλα εισπρακτέα ύψους €292.891, δάνεια εισπρακτέα
ύψους €8.961 και τραπεζικά υπόλοιπα ύψους €1.152.172. Στις 30 Ιουνίου 2020, εμπορικά
εισπρακτέα ύψους €1.577.470 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. Επίσης, λόγω της κατηγοριοποίησης του ιού COVID-19 σε πανδημία, οι
εργασίες του Συγκροτήματος μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά καθώς τα περιοριστικά
μέτρα έχουν επιβραδύνει την οικονομία τόσο της Κύπρου όσο και την παγκόσμια οικονομία,
και υπάρχει πιθανότητα να συντελέσουν σε ευρύτερες επιπτώσεις στις αντίστοιχες
οικονομίες.
Μέρισμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος.
Ύπαρξη υποκαταστημάτων του Συγκροτήματος
Το Συγκρότημα δεν διατηρεί οποιαδήποτε υποκαταστήματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
(5)

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενοποιημένη έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια)
Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
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 2020 και κατά την
ημερομηνία αυτής της Έκθεσης, ήταν ως ακολούθως:
Ποσοστό
μετοχών
%
Κωνσταντίνος Π Μιτσίδης
Στέλιος Χρ Μιτσίδης
Μάριος Φ Δημητριάδης
Αλέξανδρος Ν Λυσάνδρου
Νικόλας Φ Επιφανίου
Αχιλλέας Λ Δημητριάδης
Χρυσόστομος Στ. Μιτσίδης
Γιώργος Μιτσίδης
Χρυσόστομος Π. Μιτσίδης

19,49
6,5
0,15
19,49
0,07
0,12
6,5
6,5
18,27

Κυριότεροι μέτοχοι
Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου του
Συγκροτήματος, άμεσα ή έμμεσα, στις 30 Ιουνίου 2020 και κατά την ημερομηνία αυτής της
Έκθεσης, ήταν ως ακολούθως:
Ποσοστό
μετοχών
%
Κωνσταντίνος Π Μιτσίδης
Χρυσόστομος Π Μιτσίδης
Χρυσόστομος Στ Μιτσίδης
Αλέξανδρος Λυσάνδρου

19,49
18,27
19,49
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 2020 εκτός από τις αμοιβές των Συμβούλων της Εταιρείας υπό
την εκτελεστική τους ιδιότητα ύψους €268.633 (30 Ιουνίου 2019: €244.917) και τις αμοιβές
βασικών διευθυντικών στελεχών και μελών της οικογένειας Μιτσίδη (συμπεριλαμβανομένων
της αμοιβής συμβούλων που αναφέρεται πιο πάνω ύψους €689.316 (30 Ιουνίου 2019:
€804.560).

(6)

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
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

(7)

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε
στις 30 Ιουνίου 2020
Σημ.
Εισόδημα
Κόστος πωλήσεων

4

Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας

5

Kέρδος/(Ζημιά) εργασιών
Χρηματοδοτικά έξοδα
Kέρδος/(Ζημιά) πριν τη φορολογία
Πίστωση φορολογίας

3

Καθαρό κέρδος/(ζημιά) για την περίοδο
Καθαρό κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί σε:
Μετόχους της Εταιρείας
Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ ανά μετοχή) που
αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας
Βασικές και πλήρως κατανεμημένες

6

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2020
2019
€
€
12.634.205
(9.168.739)
___________
3.465.466
192.289
(3.254.381)
___________
403.374
(242.652)
___________
160.722
47.753
___________
208.475
===========

12.527.070
(9.749.658)
___________
2.777.412
275.545
(3.392.876)
___________
(339.919)
(196.010)
___________
(535.929)
88.584
___________
(447.345)
===========

208.475
===========

(447.345)
===========

2,54
===========

(5,46)
===========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

(8)

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση
συνολικών εισοδημάτων για την περίοδο που έληξε
στις 30 Ιουνίου 2020
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2020
2019
€
€
Καθαρό κέρδος/(καθαρή ζημιά) για την περίοδο
Άλλα συνολικά εισοδήματα για την περίοδο
Συναλλαγματική διαφορά από την μετατροπή θυγατρικής
εταιρείας σε Ευρώ
Άλλα συνολικά εισοδήματα για την περίοδο
Συνολικό εισόδημα για την περίοδο
Συνολικό εισόδημα για την περίοδο που αναλογεί σε:
Μετόχους της Εταιρείας

208.475
___________

(447.345)
___________

98.857
___________
98.857
___________
307.332
===========

(4.808)
___________
(4.808)
___________
(452.153)
===========

307.332
===========

(452.153)
===========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

(9)

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενδιάμεσος συνοπτικός ενοποιημένος ισολογισμός
στις 30 Ιουνίου 2020
Σημ.

2020
€

31 Δεκεμβρίου
2019
€

Περιουσιακά Στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης για την τρέχουσα περίοδο
μόνο
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε δίκαιη αξία μέσω των
άλλων συνολικών εισοδημάτων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Προπληρωμές
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
Φορολογία επιστρεπτέα
Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

7

16.648.489

16.966.167

8
7

326.761
3.254.864
820.622

407.362
266.521
3.254.850
810.561

109.491
8.961
__________
21.169.188
__________

4.537
11.961
__________
21.721.959
__________

6.198.415
75.324
6.634.637
292.891
168.801
1.152.172
__________
14.522.240
__________
__________
35.691.428
==========

5.923.715
81.486
7.379.063
249.964
168.801
664.528
__________
14.467.557
__________
2.711.654
__________
38.901.170
==========

9
10

8.446.000
8.036.924
(1.034.939)
(306.022)
__________
15.141.963
__________

8.446.000
8.121.157
(1.128.593)
(603.930)
__________
14.834.634
__________

14
15

1.292.436
2.281.158
128.298
__________
3.701.892
_________

1.417.386
2.595.411
276.177
__________
4.288.974
_________

13

5.374.436
187.651
11.049.626
235.860
__________
16.847.573
__________
20.549.465
__________
35.691.428
==========

5.441.086
131.151
14.072.022
133.303
__________
19.777.562
__________
24.066.536
__________
38.901.170
==========

11
11
12

19

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά δίκαιης αξίας
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών
Κέρδη που κρατήθηκαν

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από μισθώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Δανεισμός
Υποχρεώσεις από μισθώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

14

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
(10)

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020
Μετοχικό
κεφάλαιο
€
Περίοδος έξι μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019
Συνολικό εισόδημα
Ζημιά για την περίοδο
Άλλα συνολικά εισοδήματα
Γη και κτίρια:
Μεταφορά αποσβέσεων μετά τη φορολογία
Συναλλαγματική διαφορά από την μετατροπή θυγατρικής εταιρείας
Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων
Συνολικό εισόδημα για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2019
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2019

Αποθεματικά
δίκαιης αξίας
€

Αποθεματικό
Συναλλαγματικών
διαφορών
€

Κέρδη που
κρατήθηκαν
€

Σύνολο
€

8.446.000
__________

8.655.043
__________

(1.534.538)
__________

2.028.610
_________

17.595.115
__________

__________

__________

__________

(447.345)
_________

(447.345)
__________

__________
__________
__________
8.446.000
==========

(84.882)
6.361
__________
(78.521)
__________
(78.521)
__________
8.576.522
==========

(11.966)
__________
(11.966)
_________
(11.966)
__________
(1.546.504)
==========

84.882
797
_________
85.679
_________
(361.666)
_________
1.666.944
=========

(4.808)
__________
(4.008)
__________
(452.153)
__________
17.142.962
==========

(11)

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων (συνέχεια)
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020
Μετοχικό
κεφάλαιο
€
Περίοδος έξι μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020
Συνολικό εισόδημα
Κέρδος για την περίοδο
Άλλα συνολικά εισοδήματα
Γη και κτίρια:
Μεταφορά αποσβέσεων μετά τη φορολογία
Συναλλαγματική διαφορά από την μετατροπή θυγατρικής εταιρείας
Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων
Συνολικό εισόδημα για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2020
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020

Αποθεματικά
δίκαιης αξίας
€

Αποθεματικό
Συναλλαγματικών
διαφορών
€

Κέρδη που
κρατήθηκαν
€

Σύνολο
€

8.446.000
__________

8.121.157
__________

(1.128.593)
__________

(603.930)
_________

14.834.634
__________

__________

__________

__________

208.475
_________

208.475
__________

__________
__________
__________
8.446.000
==========

(84.882)
649
__________
(84.233)
__________
(84.233)
__________
8.036.924
==========

93.654
__________
93.654
_________
93.654
__________
(1.034.939)
==========

84.882
4.551
_________
89.433
_________
297.908
_________
(306.022)
=========

98.854
__________
98.854
__________
307.329
__________
15.141.963
==========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.

(12)

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών
ροών για την περίοδο που έληξε
στις 30 Ιουνίου 2020
Σημ.

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2020
2019
€
€

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογή για αποσβέσεις, τόκους, προβλέψεις κλπ
Συναλλαγματικές διαφορές
Άλλα έσοδα
Kέρδος από εργασίες πριν στις αλλαγές στο κεφάλαιο
κίνησης
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Μετρητά από εργασίες

160.722
949.658
372.612
(104.954)
___________

(535.929)
747.740
(61.232)
(105.054)
___________

1.378.038
199.129
___________
1.577.167
___________

45.525
10.326
___________
55.851
___________

(131.207)
(35.769)

(41.941)
-

117.983
2.462.327

50.647
445.807
3.000
-

___________
2.413.334
___________

___________
457.513
___________

(1.084.950)
(242.652)
(94.451)
___________
(1.422.053)
___________

(1.012.945)
(196.010)
___________
(1.208.955)
___________

2.568.448

(695.591)

Ροή μετρητών από/(για) επενδυτικές
δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού
Αγορά λογισμικών προγραμμάτων
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα
Εισπράξεις από δάνεια που παραχωρήθηκαν σε τρίτα μέρη
Εισπράξεις από πώληση περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων
προς πώληση

7
7

11

Καθαρά μετρητά από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες

Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Αποπληρωμές τραπεζικού δανεισμού
Χρηματοδοτικά έξοδα που πληρώθηκαν
Αποπληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
τραπεζικά παρατραβήγματα
Ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικά παρατραβήγματα
στην αρχή της περιόδου

12

(11.464.473)
___________

(11.196.548)
___________

Ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικά παρατραβήγματα στο
τέλος της περιόδου

12

(8.896.025)
===========

(11.892.139)
===========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

(13)

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
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 2020 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 σημείωσε θετική ανάπτυξη το 2018 και το 2019, αφού ξεπέρασε την
οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών. Σε γενικές γραμμές οι οικονομικές προοπτικές
παραμένουν ευνοϊκές, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι ύφεσης από τα ακόμη
υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων, από τον δείκτη δημόσιου χρέους, καθώς και
την ενδεχόμενη επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος της Κύπρου.
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Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)

Κυπριακό περιβάλλον (συνέχεια)
Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την έξαρση του
Κορωνοϊού COVID-19 ως πανδημία, αναγνωρίζοντας την ταχεία εξάπλωσή του σε
ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές κυβερνήσεις λαμβάνουν όλο και πιο αυστηρά μέτρα για να
συμβάλουν στη συγκράτηση, και σε πολλές χώρες τώρα στην καθυστέρηση της διάδοσης
του ιού. Αυτά τα μέτρα περιλάμβαναν: αυτοπεριορισμό/καραντίνα σε αυτούς που
ενδεχομένως επηρεάστηκαν, εφαρμογή κοινωνικής απομάκρυνσης και έλεγχο ή κλείσιμο
των συνόρων καθώς και καθολικό "κλείσιμο" πόλεων/περιοχών ή ακόμα και ολόκληρων
χωρών. Τα μέτρα αυτά έχουν επιβραδύνει την οικονομία τόσο της Κύπρου όσο και την
παγκόσμια οικονομία, και υπάρχει πιθανότητα να συντελέσουν σε ευρύτερες επιπτώσεις
στις αντίστοιχες οικονομίες καθώς τα μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα.
Αυτό το λειτουργικό περιβάλλον ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις
δραστηριότητες του Συγκροτήματος και την οικονομική του κατάσταση. Η Διεύθυνση
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του
Συγκροτήματος, ωστόσο, οι μελλοντικές επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης είναι δύσκολο να προβλεφθούν, και οι τρέχουσες προβλέψεις της Διεύθυνσης
θα μπορούσαν να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.

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 2019, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά πιο κάτω σε σχέση
με την υιοθέτηση καινούργιων ΔΠΧΑ από την 1 Ιανουαρίου 2020.
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 2019.
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.
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Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

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 2020.

3

Χρέωση φορολογίας
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2020
2019
€
€

Τρέχουσα φορολογία:
Εταιρικός φόρος
Συνολική τρέχουσα φορολογία
Αναβαλλόμενη φορολογία:
Δημιουργία και αντιστροφή των προσωρινών διαφορών (Σημ. 15)
Συνολική αναβαλλόμενη φορολογία
Χρέωση φορολογίας

4

_________
_________

11.625
_________
11.625
_________

(47.753)
_________
(47.753)
_________
(47.753)
=========

(100.209)
_________
(100.209)
_________
(88.584)
=========

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)
(β)
(γ)
(δ)

την παραγωγή και διάθεση αλευριών,
την παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών,
την εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής,
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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Λειτουργικοί τομείς (συνέχεια)

Η πληροφόρηση κατά τομέα που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για τους λειτουργικούς
τομείς για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν ως ακολούθως:
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2020
Κύκλος
Μεικτό
Ολικό
Ενδοτμηματικά
εργασιών
κέρδος
€
€
€
€
Λειτουργικοί τομείς
Παραγωγή και διάθεση αλευριών
Παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών
Εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
Εισαγωγή και διάθεση σιταριού

6.383.116
6.357.725

1.688.956
435.021

1.998.457
860.789
__________
15.600.087
==========

4.694.159
5.922.704

630.286
2.490.214

1.998.457
841.905
18.885
__________
__________
2.965.882
12.634.205
==========
==========

344.645
321
__________
3.465.466
==========

Η πληροφόρηση κατά τομέα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 ήταν ως
ακολούθως:
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2019
Κύκλος
Ολικό
Ενδοτμηματικά
εργασιών
€
€
€
Λειτουργικοί τομείς
Παραγωγή και διάθεση αλευριών
Παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών
Εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
Εισαγωγή και διάθεση σιταριού

6.814.987
4.713.813

1.688.146
248.904

2.926.306
1.128.930
__________
15.584.036
==========

Μεικτό
κέρδος
€

5.126.841
4.464.909

720.571
1.476.606

2.926.306
1.119.916
9.014
__________
__________
3.056.966
12.527.070
==========
==========

580.064
171
__________
2.777.412
==========

Η συμφιλίωση του μεικτού κέρδους με το κέρδος πριν την φορολογία ήταν ως ακολούθως:
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2020
2019
€
€
Μεικτό κέρδος όλων των τομέων λειτουργίας
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας
Χρηματοδοτικά έξοδα
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία

3.465.466
192.289
(3.254.381)
(242.652)
__________
160.722
==========

2.777.412
275.545
(3.392.876)
(196.010)
__________
(535.929)
==========

H έδρα του Συγκροτήματος είναι στην Κύπρο. Τα έσοδα του Συγκροτήματος από εξαγωγές
από την Κύπρο και από το εξωτερικό ήταν:
Κύπρος
2020
€
Πωλήσεις αλευριών
Πωλήσεις ζυμαρικών

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
Σερβία
Κύπρος
2020
2019
€
€

231.059
194.131
__________
425.190
==========

560.882
230.202
168.732
__________
__________
230.202
729.614
==========
==========

Σερβία
2019
€
202.766
__________
202.766
==========
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Λειτουργικοί τομείς (συνέχεια)

Το σύνολο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων εξαιρουμένων των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων που βρίσκονται στην Κύπρο ήταν €21.099.181 (30 Ιουνίου 2019: €18.639.766)
και το σύνολο αυτών των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην Σερβία ήταν
€2.730.514 (30 Ιουνίου 2019: €5.756.323).
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
2020
2019
€
€

Έσοδα από ενοίκια
Διάφορα άλλα εισοδήματα

6

23.202
169.087
________
192.289
========

100.641
174.904
________
275.545
========

Κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή

Το κέρδος/(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
2020
2019
Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο που αναλογούν στους μετόχους
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες
Βασικές και πλήρως κατανεμημένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή
(σεντ ανά μετοχή)

208.475
8.200.000
2,54

(447.345)
8.200.000
(5,46)
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Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Ακίνητα, εγκαταστάσεις
και εξοπλισμός
€

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά
Προγράμματα
Υπεραξία
€
€

Σύνολο
€

Έξι μήνες που έληξαν στις 30
Ιουνίου 2020
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή
της περιόδου
Προσθήκες
Πωλήσεις
Μεταφορά από περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Χρέωση απόσβεσης
Συναλλαγματικές διαφορές
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος
της περιόδου

16.966.167
131.207
(117.983)
59.680

60.165
35.769
-

750.396
-

17.776.728
166.976
(117.983)
59.680

(390.582)
__________

(25.714)
6
__________

_________

(416.296)
6
__________

16.648.489
==========

70.226
==========

750.396
=========

17.469.111
==========

Δεν υπήρχαν σημαντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις στις 30 Ιουνίου 2020 και στις 31
Δεκεμβρίου 2019.

8

Επενδύσεις σε ακίνητα
€

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2020
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή της περιόδου
Μεταφορά από ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό
Πωλήσεις
Συναλλαγματικές διαφορές

3.254.850
14
__________
3.254.864
==========

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου

9

Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθμός συνήθων
μετοχών των
€1,03 η καθεμία

Την 1 Ιανουαρίου 2019, στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και
30 Ιουvίου 2020

8.200.000
==========

Μετοχικό
κεφάλαιο
€

8.446.000
=========
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Αποθεματικά δίκαιης αξίας
Επανεκτίμηση
γης και κτιρίων
€

Την 1 Ιανουαρίου 2020
Γη και κτίρια:
Μεταφορά αποσβέσεων – μεικτή
Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος
Συναλλαγματική διαφορά
Στις 30 Ιουνίου 2020

11

Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία σε
δίκαιη αξία μέσω των άλλων
συνολικών εισοδημάτων
€

Σύνολο
€

8.593.026

(471.869)

8.121.157

(97.008)
12.126
649
__________
8.508.793
==========

__________
(471.869)
==========

(97.008)
12.126
649
__________
8.036.924
==========

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Εμπορικά εισπρακτέα
30 Ιουνίου
2020
€
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά εισπρακτέα
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα

31 Δεκεμβρίου
2019
€

8.212.107
(1.577.470)
__________
6.634.637
==========

Εμπορικά εισπρακτέα – καθαρά

8.746.424
(1.367.361)
___________
7.379.063
==========

β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνουν τα
πιο κάτω χρεόγραφα:
30 Ιουνίου
2020
Κυκλοφορούντα
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη
Άλλα εισπρακτέα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο
κόστος-καθαρά

31 Δεκεμβρίου
2019

72.571
220.320
__________

73.050
176.914
__________

292.891
==========

249.964
==========

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 2020
€
Βραχυπρόθεσμα
Δάνεια σε τρίτα μέρη

8.961
==========

31 Δεκεμβρίου 2019
€
11.961
==========
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου που λήγει 30 Ιουνίου 2020 η ιθύνουσα εταιρεία
δεν παραχώρησε επιπρόσθετα δάνεια σε τρίτα μέρη.
Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου που λήγει 30 Ιουνίου 2020, 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:

Άλλα κυκλοφορούντα εισπρακτέα

30 Ιουνίου
2020
%

31 Δεκεμβρίου
2019
%

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.
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Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα
30 Ιουνίου
2020
€

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

1.152.172
==========

31 Δεκεμβρίου
2019
€
664.528
==========

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα
τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνουν:
30 Ιουνίου
2020
€
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 14)
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1.152.172
(10.048.197)
___________
(8.896.025)
===========

31 Δεκεμβρίου
2019
€
664.528
(12.129.001)
___________
(11.464.473)
===========

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
30 Ιουνίου
2020
€

Εμπορικοί πιστωτές
Κοινωνικές ασφαλίσεις, ΦΠΑ και άλλοι φόροι
Οφειλόμενα έξοδα
Άλλοι πιστωτές
Προκαταβολές που εισπράχτηκαν

4.803.069
308.622
15.436
238.595
8.714
_________
5.374.436
=========

31 Δεκεμβρίου
2019
€
4.594.109
92.975
137.288
287.085
329.629
_________
5.441.086
=========
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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.
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Δανεισμός
30 Ιουνίου
2020
€

Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 12)
Τραπεζικός δανεισμός
Υποχρέωση χρηματοδοτικών μισθώσεων

Μη βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικός δανεισμός
Υποχρέωση χρηματοδοτικών μισθώσεων

Σύνολο δανεισμού

31 Δεκεμβρίου
2019
€

10.048.197
996.123
5.306
___________
11.049.626
___________

12.129.001
1.935.538
7.483
___________
14.072.022
___________

1.291.249
1.187
___________
1.292.436
___________
12.342.062
===========

1.415.524
1.862
___________
1.417.386
___________
15.489.408
===========

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.
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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 2020
Χρέωση:
Κερδοζημιές (Σημ. 3)
Συναλλαγματικές διαφορές
Στις 30 Ιουνίου 2020

2.328.890
(47.753)
21
__________
2.281.158
==========
€

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2019
Χρέωση:
Κερδοζημιές (Σημ. 3)
Συναλλαγματικές διαφορές
Στις 30 Ιουνίου 2019

2.829.879
(100.209)
(1.225)
__________
2.728.445
==========

(22)
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Ανειλημμένες/ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Στις 30 Ιουνίου 2020 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 €12.726 (31 Δεκεμβρίου 2019: €12.726).

(β)

Η μητρική εταιρεία παραχώρησε εγγυήσεις ύψους €1.625.169 (31 Δεκεμβρίου 2019:
€3.755.000) για εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων της θυγατρικής εταιρείας
Mitsides Point d.o.o. από τις οποίες δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές
υποχρεώσεις.

(γ)

Η μητρική εταιρεία παραχώρησε εγγυήσεις ύψους €500.000 (31 Δεκεμβρίου 2019:
€500.000) για εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων της θυγατρικής εταιρείας
Λάρνακος “Ζήνων” Λίμιτεδ από τις οποίες δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές
υποχρεώσεις.
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Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Δεν υπήρχαν σημαντικές συναλλαγές με συγγενικά μέρη κατά την διάρκεια της περιόδου
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 εκτός από τις αμοιβές των Συμβούλων της Εταιρείας υπό
την εκτελεστική τους ιδιότητα ύψους €268.633 (30 Ιουνίου 2019: €244.917) και τις αμοιβές
βασικών διευθυντικών στελεχών και μελών της οικογένειας Μιτσίδη (συμπεριλαμβανομένων
της αμοιβής συμβούλων που αναφέρεται πιο πάνω ύψους €689.316 (30 Ιουνίου 2019:
€804.560).
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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.
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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.
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