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(1) 

Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση  
λογαριασµού αποτελεσµάτων  
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 
 
   
  Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
 Σηµ. 2007 

£ 
2006 

£ 
    
Πωλήσεις 3 6.668.614 5.667.070 
Κόστος πωληθέντων αγαθών  (5.105.635) (3.814.733) 
  ___________ ___________ 
Μεικτό κέρδος  1.562.979 1.852.337 
Άλλα κέρδη - καθαρά 4 238.105 93.144 
Έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής 
λειτουργίας 

  
(1.517.792) 

 
(1.487.348) 

  ___________ ___________ 
Κέρδος εργασιών  283.292 458.133 
Χρηµατοδοτικά έξοδα   (197.365) (139.019) 
Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένων εταιρειών  32.114 94.070 
  ___________ ___________ 
Κέρδος πριν τη φορολογία  118.041 413.184 
Φορολογία  (47.996) (38.163) 
  ___________ ___________ 
Καθαρό κέρδος για την περίοδο  70.045 375.021 
  =========== =========== 
    
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 5 0,99 5,87 
  =========== =========== 
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Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός 
στις 30 Ιουνίου 2007 
  

Σηµ. 
30 Ιουνίου 

2007 
31 ∆εκεµβρίου

2006 
  £ £ 

Περιουσιακά στοιχεία     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  6 6.190.601 6.225.269 
Επενδύσεις σε ακίνητα 7 1.150.000 937.000 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 447.814 440.159 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες  2.482.798 2.450.684 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  342.842 292.586 
  __________ __________
  10.614.055 10.345.698 
  __________ __________
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα  2.188.732 2.977.400 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  4.298.517 4.615.383 
Φορολογία επιστρεπτέα  72.948 84.892 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  1.872.402 257.022 
  __________ __________
  8.432.599 7.934.697 
  __________ __________
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   19.046.654 18.280.395 
  ========== ==========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις     
Κεφάλαιο και αποθεµατικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 8 4.920.000 3.835.018 
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας  9 727.227 690.333 
Κέρδη που κρατήθηκαν  5.063.182 5.104.185 
  __________ __________
  10.710.409 9.629.536 
  __________ __________
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆ανεισµός  10 2.239.208 2.493.252 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  523.660 477.541 
  __________ __________
  2.762.868 2.970.793 
  __________ __________
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές   1.673.244 2.533.850 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  45.589 52.678 
∆ανεισµός  10 3.854.544 3.093.538 
  __________ __________
  5.573.377 5.680.066 
  __________ __________
Σύνολο υποχρεώσεων  8.336.245 8.650.859 
  __________ __________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  19.046.654 18.280.395 
  ========== ==========
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 µέχρι 10 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών  
στα ίδια κεφάλαια  
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 
 
 
  

Σηµ. 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Από-
θεµατικό 
υπέρ το 
Άρτιο 

Απο-
θεµατικά 
δίκαιης 
αξίας 

 
 

Κέρδη που 
κρατήθηκαν 

 
 
 

Σύνολο 
  £ £ £ £ £ 
       
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006  3.835.018 - 571.311 4.430.307 8.836.636 
  __________ __________ __________ _________ __________ 
Αναπροσαρµογή προηγούµενων ετών 12 - - - 229.020 229.020 
  __________ __________ __________ _________ __________ 
Όπως αναπροσαρµόσθηκε  3.835.018 - 571.311 4.659.327 9.065.656 
  __________ __________ __________ _________ __________ 
Γη και κτίρια:       
  Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης 
φορολογίας  

  
- 

 
- 

 
6.552 

 
- 

 
6.552 

  Μεταφορά αποσβέσεων  - - (17.696) 17.696 - 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:       
Κέρδος δίκαιης αξίας  - - 61.995 - 61.995 

  __________ __________ __________ _________ __________ 
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν στα 
ίδια κεφάλαια 

  
- 

 
- 

 
50.851 

 
17.696 

 
68.547 

Μέρισµα για την περίοδο  - - - (100.000) (100.000) 
Καθαρό κέρδος για την περίοδο   - - - 375.021 375.021 
  __________ __________ __________ _________ __________ 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2006  3.835.018 - 622.162 4.952.044 9.409.224 
  ========== ========== ========== ========= ========== 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007   3.835.018 - 690.333 5.104.185 9.629.536 
  __________ __________ __________ _________ __________ 
Γη και κτίρια:       
  Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης 
φορολογίας 

  
- 

 
- 

 
6.916 

 
- 

 
6.916 

  Μεταφορά αποσβέσεων  - - (20.268) 20.268 - 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:       
Κέρδος δίκαιης αξίας  - - 50.246 - 50.246 
  __________ __________ __________ _________ __________ 
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν στα 
ίδια κεφάλαια 

  
- 

 
- 

 
36.894 

 
20.268 

 
57.162 

Καθαρό κέρδος για την περίοδο  - - - 70.045 70.045 
Έκδοση µετοχών 8 1.084.982 452.076 - - 1.537.058 
Έξοδα δηµοσιοποίησης  - (452.076) - (131.316) (583.392) 
  __________ __________ __________ _________ __________ 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2007  4.920.000 - 727.227 5.063.182 10.710.409 
  ========== ========== ========== ========= ========== 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 µέχρι 10 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 



Μιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ  
 

  F:\C\CK14160\ASSURANCE\FS\2007_G_Interim.doc (4) 
 

 

Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών  
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 
    
  Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
  2007 

£ 
2006 

£ 
Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδος πριν τη φορολογία   118.041 413.184 
Αναπροσαρµογή για αποσβέσεις, τόκους, προβλέψεις κλπ  128.268 207.518 
  __________ __________ 
Κέρδος από εργασίες πριν στις αλλαγές στο κεφάλαιο 
κίνησης 

 246.309 620.702 

Μείωση στο κεφάλαιο κίνησης  (526.231) (355.313) 
  __________ __________ 
Μετρητά που χρησιµοποιήθηκαν σε/προήλθαν από εργασίες  (279.922) 265.389 
Φορολογία που πληρώθηκε  (541) (6.267) 
  __________ __________ 
Καθαρά µετρητά από εργασίες  (280.463) 259.122 
  __________ __________ 

Ροή µετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

   

Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και λογισµικών 
προγραµµάτων 

  
(162.979) 

 
(316.812) 

Στις επενδυτικές δραστηριότητες  13.975 3.352 
  __________ __________ 
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες  (149.004) (313.460) 
  __________ __________ 

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 

   

Καθαρές εισπράξεις/(αποπληρωµές) µακροπρόθεσµου 
δανεισµού 

  
(208.334) 

 
14.032 

Στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (197.365) (245.045) 
Έκδοση µετοχών  1.537.058 - 
  __________ __________ 
Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  1.131.359 (231.013) 
    __________ __________ 
Καθαρή αύξηση/(µέιωση) στα µετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγµατα 

  
701.892 

 
(285.351) 

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στην αρχή στις 
περιόδου  

  
(2.083.096) 

 
(728.797) 

  __________ __________ 
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στο τέλος στις 
περιόδου 

  
(1.381.204) 

 
(1.014.148) 

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

 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 µέχρι 10 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις στις εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις 
 
1 Γενικές πληροφορίες 
 
Χώρα συστάσεως 
 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 12 Μαρτίου 1970 ως ιδιωτική εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε στις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113.  
Στις 12 Ιουνίου 2000 η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια.  Το εγγεγραµµένο γραφείο στις 
Εταιρείας είναι στη Λεωφόρο Νικηφόρου Φωκά 34-38, Λευκωσία, Κύπρος.  
 
Κύριες δραστηριότητες  
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι η παραγωγή και διάθεση ζυµαρικών 
και αλευριών, καθώς και η εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής.  Με την ένταξη στις Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
απελευθέρωση στις αγοράς σιτηρών,  το Συγκρότηµα δραστηριοποιήθηκε στην εισαγωγή 
και εµπορία σιτηρών. 
 
2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην ετοιµασία αυτών των 
εξαµηνιαίων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  
Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, 
σε αυτές στις οικονοµικές καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιµασίας 
 
Οι εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες 
παρουσιάζονται σε λίρες Κύπρου, έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε στις πρόνοιες του 
∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ∆ΛΠ 34 “Ενδιάµεσες Οικονοµικές 
Καταστάσεις”. 
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν στην ετοιµασία αυτών των εξαµηνιαίων 
συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων είναι σύµφωνες µε αυτές που 
χρησιµοποιήθηκαν στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 εκτός όπως αναφέρεται πιο κάτω. 
 
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. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Εταιρικός φόρος υπολογίζεται µε βάση το αναµενόµενο ποσοστό φορολογίας που θα 
ισχύει για ολόκληρο το οικονοµικό έτος. 
 
Αυτές οι εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να 
διαβάζονται παράλληλα µε στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 
 
Στην ετοιµασία των εξαµηνιαίων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
ακολουθήθηκαν οµοιόµορφες λογιστικές αρχές και συναλλαγές και τα υπόλοιπα µεταξύ 
των εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση. 
 
3 Ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας 
 
 Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2007 
 
 
 

 
 

Ολικό 

 
Ενδοτµη-

µατικά 

 
Κύκλος 

εργασιών 

 
Μεικτό 
κέρδος 

 £ £ £ £ 
Τοµείς δραστηριότητας     
Παραγωγή και διάθεση αλευριών  4.590.261 (578.223) 4.012.038 903.381 
Παραγωγή και διάθεση ζυµαρικών 1.711.362 - 1.711.362 474.882 
Εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιείων και 
ζαχαροπλαστικής  678.142 (13.031) 665.111 176.313 

Εισαγωγή και διάθεση σιταριού 1.957.211 (1.677.108) 280.103 8.403 
 __________ _________ __________ __________ 
 8.936.976 (2.268.362) 6.668.614 1.562.979 
 ========== ========= ========== ========== 

 
 
 Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2006 
 
 
 

 
 

Ολικό 

 
Ενδοτµη-

µατικά 

 
Κύκλος 

εργασιών 

 
Μεικτό 
Κέρδος 

 £ £ £ £ 
Τοµείς δραστηριότητας     
Παραγωγή και διάθεση αλευριών  4.146.767 (547.202) 3.599.565 1.355.266 
Παραγωγή και διάθεση ζυµαρικών 1.391.845 - 1.391.845 345.428 
Εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιείων και 
ζαχαροπλαστικής  549.497 (2.015) 547.482 136.095 

Εισαγωγή και διάθεση σιταριού 1.310.510 (1.182.332) 128.178 15.548 
 __________ _________ __________ __________ 
Εισαγωγή και διάθεση σιταριού 7.398.619 (1.731.549) 5.667.070 1.852.337 
 ========== ========= ========== ========== 
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3 Ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας (συνέχεια) 
 
Λόγω του γεγονότος ότι τα έξοδα διάθεσης και τα έξοδα διοίκησης του Συγκροτήµατος 
αφορούν όλους τους τοµείς δραστηριότητας χωρίς να υπάρχει συγκεκριµένος διαχωρισµός 
µεταξύ τους, θεωρήθηκε ότι η ανάλυση του µεικτού κέρδους, αντί του κέρδους από 
εργασίες, δίνει δικαιότερη και πιο αντιπροσωπευτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων 
κατά τοµέα δραστηριότητας. 
 
4 Άλλα κέρδη - καθαρά  

 
  Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
  2007 2006 
  £ £ 
Άλλα λειτουργικά έσοδα:    
  ∆ιάφορα άλλα εισοδήµατα  500 1.131 
  Συµβουλευτικές υπηρεσίες  10.150 73.587 
  Ενοίκια εισπρακτέα  480 600 
  _________ _________
  11.130 75.318 
  _________ _________
Επενδύσεις σε ακίνητα:    
  Κέρδη δίκαιης αξία  213.000 12.667 
  _________ _________
Πιστωτικοί τόκοι:    
  Τραπεζικά υπόλοιπα  11.681 1.128 
  ∆άνειο στα Πρότυπα Αρτοποιεία Αµµοχώστου Λίµιτεδ  380 1.635 
  _________ _________
  12.061 2.763 
  _________ _________
Πιστωτικά µερίσµατα από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

  
1.914 

 
2.396 

  _________ _________
  238.105 93.144 
  ========= =========

 
5 Κέρδος ανά µετοχή 

 
Το βασικό κέρδος ανά µετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αναλογεί 
στους µετόχους µε τον µεσοσταθµικό αριθµό µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη 
διάρκεια της περιόδου. 
  Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
  2007 2006 
    
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (£)  70.045 375.021 
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά 
τη διάρκεια της περιόδου  

  
7.061.068 

 
6.391.693 

Βασικό κέρδος ανά µετοχή (σεντ ανά µετοχή)  0,99 5,87 
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6 Κεφαλαιουχικές δαπάνες 
 

  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 Ακίνητα, 

εγκαταστάσεις 
και εξοπλισµός 

 
Λογισµικά 

προγράµµατα 

 
 

Υπεραξία 

 
 

Σύνολο 
 £ £ £ £ 
Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2007     
     
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή της περιόδου 6.225.269 972 439.187 6.665.428 
Αγορές 153.496 9.483 - 162.979 
Αποσβέσεις (188.164) (1.828) - (189.992) 
 __________ __________ __________ __________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου 6.190.601 8.627 439.187 6.638.415 
 ========== ========== ========== ========== 
     

∆εν υπήρχαν σηµαντικές κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις στις 30 Ιουνίου 2007 και στις  
31 ∆εκεµβρίου 2006. 
 

7 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
   £ 
Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2007    
Καθαρή λογιστική αξία στη αρχή της περιόδου  937.000 
Κέρδη δίκαιης αξίας  213.000 
   __________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου   1.150.000 
   ========== 

 

8 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
  

Αριθµός συνήθων 
µετοχών των 20 
σεντ η καθεµία 

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

£ 

 
 

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο 

£ 

 
 
 

Σύνολο 
£ 

     
Την 1 Ιανουαρίου 2005 και  
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 

 
6 391 696   

 
3.835.018 

 
- 

 
3.835.018 

Έκδοση µετοχών 1 808 304 1.084.982 452.076 1.537.058 
Έξοδα δηµοσιοποίησης - - (452.076) (452.076) 
 _________ _________ _______ _______ 
Στις 30 Ιουνίου 2007 8 200 000 4.920.000 - 4.920.000 
 ========== ========= ======== ======== 

 

Ο Συνολικός εγκεκριµένος αριθµός συνήθων µετοχών είναι 33 333 333 µε ονοµαστική 
αξία £0,60 ανά µετοχή. 
 

Η πιο πάνω µετοχές εκδόθηκαν στις 24 Απριλίου 2007 στην τιµή των £0,85 η καθεµία.  
Ποσό ύψους £0,25 ανά µετοχή πιστώθηκε στο αποθεµατικό υπέρ το άρτιο. 
 

Στις 11 Μαΐου 2007 οι µετοχές της Εταιρείας ξεκίνησαν τη διαπραγµάτευση τους στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 
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9 Αποθεµατικά δίκαιης αξίας 
 
 
 

 
 

Γη και κτίρια 

Επενδύσεις 
 διαθέσιµες 

προς πώληση 

 
 

Σύνολο 
 £ £ £ 
    
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 833.549 (143.216) 690.333 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:    
  Κέρδος δίκαιης αξίας - 50.246 50.246 
Γη και κτίρια:    
  Μεταφορά αποσβέσεων – µεικτή (22.520) - (22.520) 
  Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος 2.252 - 2.252 
Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας 6.916 - 6.916 

 __________ __________ __________ 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2007 820.197 (92.970) 727.227 
 ========== ========== ========== 
 
 

10 ∆ανεισµός 
 
 30 Ιουνίου 

2007 
£ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 
 2006 

£ 
   
Βραχυπρόθεσµος 3.854.544 3.093.538 
Μη βραχυπρόθεσµος 2.239.208 2.493.252 
 ___________ ___________ 
 6.093.752 5.586.790 
 =========== =========== 
 
Η κίνηση των δανείων και τραπεζικών παρατραβηγµάτων µπορεί να αναλυθεί ως εξής: 
 
Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2007  30 Ιουνίου 

2007 
£ 

  
Στην αρχή της περιόδου 5.586.790 
Νέα δάνεια 715.296 
Αποπληρωµή δανείων (208.334) 
 __________ 
Στο τέλος της περιόδου 6.093.752 
 ========== 
 
11 Ανειληµµένες/ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 
∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές ανειληµµένες ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις 30 
Ιουνίου 2007. 
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12 Αναπροσαρµογή προηγούµενου έτους 
 
Η αναπροσαρµογή προηγούµενων ετών αντιπροσωπεύει αποθέµατα ανταλλακτικών τα 
οποία µε βάση την προηγούµενη λογιστική αρχή, διαγράφονταν κατά το έτος αγοράς στο 
λογαριασµό κερδοζηµιών.  Με βάση τη νέα λογιστική αρχή, τα αποθεµατικά 
ανταλλακτικών διαγράφονται στο λογαριασµό κερδοζηµιών µε βάση την ετήσια 
κατανάλωση τους.  Η απαιτούµενη αναπροσαρµογή έγινε εξολοκλήρου στα αποθεµατικά 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 καθ’ ότι δεν ήταν πρακτικά δυνατόν να προσδιοριστούν οι 
επιπτώσεις στα συγκριτικά αποτελέσµατα του έτους 2005. 
 
13 Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 

 
∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να έχουν σχέση µε 
την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Συµπληρωµατικές πληροφορίες σε Ευρώ 
 
 
To Συγκρότηµα, ακολουθώντας την εγκύκλιο 11-2006 του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Κύπρου, προχώρησε σε παρουσίαση στις συνοπτικές εξαµηνιαίες οικονοµικές 
καταστάσεις συµπληρωµατικών πληροφοριών σε Ευρώ.  Οι οικονοµικές καταστάσεις σε 
Ευρώ παρουσιάζονται µόνο για σκοπούς ενηµέρωσης και δεν έχουν ελεγχθεί από τους 
εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος. 
 
Περιεχόµενα 
 
 Σελίδα 

 
Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων  12 

 
Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός 13 

 
Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια  14 

 
Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 15 
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Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση  
λογαριασµού αποτελεσµάτων  
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 
 
   
  Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
  2007 

€ 
2006 

€ 
    
Πωλήσεις  11.394.003 9.682.764 
Κόστος πωληθέντων αγαθών  (8.723.495) (6.517.858) 
  ___________ ___________ 
Μεικτό κέρδος  2.670.508 3.164.906 
Άλλα κέρδη - καθαρά  406.827 159.146 
Έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής 
λειτουργίας 

  
(2.593.302) 

 
(2.541.285) 

  ___________ ___________ 
Κέρδος εργασιών  484.033 782.767 
Χρηµατοδοτικά έξοδα   (337.218) (237.528) 
Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένων εταιρειών  54.870 160.728 
  ___________ ___________ 
Κέρδος πριν τη φορολογία  201.685 705.967 
Φορολογία  (82.006) (65.205) 
  ___________ ___________ 
Καθαρό κέρδος για την περίοδο  119.679 640.762 
  =========== =========== 
    
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)  1,69 10,03 
  =========== =========== 
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Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός 
στις 30 Ιουνίου 2007 
  30 Ιουνίου 

2007 
31 ∆εκεµβρίου

2006 
  € € 

Περιουσιακά στοιχεία     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός   10.577.270 10.636.504 
Επενδύσεις σε ακίνητα  1.964.892 1.600.960 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  765.136 752.056 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες  4.242.112 4.187.242 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  585.780 499.913 
  __________ __________
  18.135.190 17.676.675 
  __________ __________
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα  3.739.671 5.087.190 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  7.344.450 7.885.850 
Φορολογία επιστρεπτέα  124.639 145.046 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  3.199.189 439.148 
  __________ __________
  14.407.949 13.557.234 
  __________ __________
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   32.543.139 31.233.909 
  ========== ==========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις     
Κεφάλαιο και αποθεµατικά    
Μετοχικό κεφάλαιο  8.406.319 6.552.517 
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας   1.242.541 1.179.504 
Κέρδη που κρατήθηκαν  8.650.960 8.721.018 
  __________ __________
  18.299.820 16.453.039 
  __________ __________
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆ανεισµός   3.825.914 4.259.974 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  894.726 815.927 
  __________ __________
  4.720.640 5.075.901 
  __________ __________
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές   2.858.907 4.329.340 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  77.893 90.006 
∆ανεισµός   6.585.879 5.285.623 
  __________ __________
  9.522.679 9.704.969 
  __________ __________
Σύνολο υποχρεώσεων  14.243.319 14.780.870 
  __________ __________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  32.543.139 31.233.909 
  ========== ==========
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Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών  
στα ίδια κεφάλαια  
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 
 
   

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Από- 
θεµατικό 
υπέρ το 
 Άρτιο 

Από- 
θεµατικά 
δίκαιης 

 αξίας 

 
 

Κέρδη που 
κρατήθηκαν 

 
 
 

Σύνολο 
  € € € € € 
       
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006  6.552.517 - 976.143 7.569.629 15.098.289 
  __________ __________ __________ _________ _________ 
Αναπροσαρµογή προηγούµενων ετών  - - - 391.304 391.304 
  __________ __________ __________ _________ _________ 
Όπως αναπροσαρµόσθηκε  6.552.517 - 976.143 7.960.933 15.489.593 
  __________ __________ __________ _________ _________ 
Γη και κτίρια:       
  Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης 
φορολογίας  

  
- 

 
- 

 
11.195 

 
- 

 
11.195 

  Μεταφορά αποσβέσεων  - - (30.235) 30.235 - 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:       
Κέρδος δίκαιης αξίας  - - 105.925 - 105.925 

  __________ __________ __________ _________ _________ 
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν στα 
ίδια κεφάλαια 

  
- 

 
- 

 
86.885 

 
30.235 

 
117.120 

Μέρισµα για την περίοδο  - - - (170.860) (170.860) 
Καθαρό κέρδος για την περίοδο   - - - 640.762 640.762 
  __________ __________ __________ _________ _________ 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2006  6.552.517 - 1.063.028 8.461.070 16.076.615 
  ========== ========== ========== ========= ========= 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007   6.552.517 - 1.179.504 8.721.018 16.453.039 
  __________ __________ __________ _________ _________ 
Γη και κτίρια:       
  Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης 
φορολογίας 

  
- 

 
- 

 
11.817 

 
- 

 
11.817 

  Μεταφορά αποσβέσεων  - - (34.630) 34.630 - 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:       
Κέρδος δίκαιης αξίας  - - 85.850 - 85.850 
  __________ __________ __________ _________ _________ 
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν στα 
ίδια κεφάλαια 

  
- 

 
- 

 
63.037 

 
34.630 

 
97.667 

Καθαρό κέρδος για την περίοδο  - - - 119.679 119.679 
Έκδοση µετοχών  1.853.802 772.418 - - 2.626.220 
Έξοδα δηµοσιοποίησης  - (772.418) - (224.367) (996.785) 
  __________ __________ __________ _________ __________ 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2007  8.406.319 - 1.242.541 8.650.960 18.299.820 
  ========== ========== ========== ========= ========== 
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Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών  
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 
    
  Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 
  2007 

€ 
2006 

€ 
Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδος πριν τη φορολογία   201.685 705.967 
Αναπροσαρµογή για αποσβέσεις, τόκους, προβλέψεις κλπ  219.159 354.566 
  __________ __________ 
Κέρδος από εργασίες πριν στις αλλαγές στο κεφάλαιο 
κίνησης 

  
420.844 

 
1.060.533 

Μείωση στο κεφάλαιο κίνησης  (899.119) (607.088) 
  __________ __________ 
Μετρητά που χρησιµοποιήθηκαν σε/προήλθαν από εργασίες  (478.275) 453.445 
Φορολογία που πληρώθηκε  (924) (10.708) 
  __________ __________ 
Καθαρά µετρητά από εργασίες  (479.199) 442.737 
  __________ __________ 

Ροή µετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

   

Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και λογισµικών 
προγραµµάτων 

  
(278.466) 

 
(541.305) 

Στις επενδυτικές δραστηριότητες  23.878 5.727 
  __________ __________ 
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες  (254.588) (535.578) 
  __________ __________ 

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 

   

Καθαρές εισπράξεις/(αποπληρωµές) µακροπρόθεσµου 
δανεισµού 

  
(355.960) 

 
23.975 

Στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (337.218) (418.684) 
Έκδοση µετοχών  2.626.220 - 
  __________ __________ 
Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  1.933.042 (394.709) 
    __________ __________ 
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα µετρητά και τραπεζικά 
παρατραβήγµατα 

  
1.199.255 

 
(487.550) 

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στην αρχή στις 
περιόδου  

  
(3.559.181) 

 
(1.245.224) 

  __________ __________ 
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στο τέλος στις 
περιόδου 

  
(2.359.926) 

 
(1.732.774) 

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

 
 
 


