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(1)

Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
άλλων υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές 
ενδιάμεσες ενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 10, εδάφια 3(γ) και 7 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας 
Νόμο(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση με Ρυθμιζόμενη Αγορά), Νόμο του 2007,  εμείς 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ επιβεβαιώνουμε ότι εξ’ όσων 
γνωρίζουμε:

(α) οι ενδιάμεσες συνοπτικέςενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 
Ιανουαρίου2009 μέχρι 30 Ιουνίου 2009 οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 2 μέχρι 13

(i) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου 
Χρηματοοικονομικής αναφοράς ΔΛΠ 34 “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις”
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10, εδάφιο (4) του Νόμου, και

(ii) Παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Μιτσίδης 
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις
ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο και,

(β) η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που 
απαιτούνται από το Άρθρο 10, εδάφιο (6) του Νόμου. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Π Μιτσίδης

Εκτελεστικοί Σύμβουλοι

Χρυσόστομος Π Μιτσίδης
Χρυσόστομος Στ Μιτσίδης
Μάριος Φ Δημητριάδης (Οικονομικός Διευθυντής)

Μη εκτελεστικοί Σύμβουλοι

Μίκης Μιχαηλίδης
Νικόλας Φ Επιφανίου
Αχιλλέας Λ Δημητριάδης

Λευκωσία
28 Αυγούστου2009
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Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
Σημ. 2009

€
2008

€

Πωλήσεις 4 14.016.686 15.618.613
Κόστος πωληθέντων αγαθών (9.359.303) (12.423.659)

___________ ___________
Μεικτό κέρδος 4.657.383 3.194.954
Άλλα κέρδη - καθαρά 5 34.258 301.675
Έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας (2.848.278) (2.511.890)

___________ ___________
Κέρδος εργασιών 1.843.363 984.739
Χρηματοδοτικά έξοδα (359.431) (363.817)
Μερίδιο(ζημίας)/κέρδους συνδεδεμένων εταιρειών 7 (512.632) 5.121

___________ ___________
Κέρδος πριν τη φορολογία 971.300 626.043
Φορολογία 3 (311.084) (105.077)

___________ ___________
Καθαρό κέρδος για την περίοδο που αναλογεί στους 
μετόχους της Εταιρείας 660.216 520.966

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

Κέρδη ανά μετοχή (σεντ ανά μετοχή)
Βασικά και πλήρως κατανεμημένα 6 8,05 6,35

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση 
Συνολικών εισοδημάτων
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
Σημ. 2009

€
2008

€

Καθαρό κέρδος για την περίοδο που αναλογεί στους 
μετόχους της Εταιρείας 660.216 520.966

___________ ___________
Άλλα συνολικά εισοδήματα/(έξοδα) για την περίοδο 
Κέρδος/(ζημιά) δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 39.625 (204.893)
Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας - 20.054

___________ ___________
Άλλα συνολικά εισοδήματα (έξοδα) για την περίοδο 39.625 (184.839)

___________ ___________
Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο που αναλογούν 
στους μετόχους της Εταιρείας 699.841 336.127

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση 
οικονομικής θέσης στις 30 Ιουνίου 2009

Σημ.
30 Ιουνίου

2009
31 Δεκεμβρίου

2008
€ €

Περιουσιακά στοιχεία 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 8 11.280.281 11.407.750
Επενδύσεις σε ακίνητα 9 2.849.980 2.849.980
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 8 782.293 780.223
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 2.953.502 3.466.134
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση 200.084 160.459

__________ __________
18.066.140 18.664.546
__________ __________

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 3.692.810 4.341.026
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 9.816.986 11.144.269
Φορολογία επιστρεπτέα 86.695 114.604
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.792.042 1.521.828

__________ __________
17.388.533 17.121.727
__________ __________

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 35.454.673 35.786.273
========== ==========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 10 8.446.000 8.446.000
Αποθεματικά δίκαιης αξίας 11 773.202 747.384
Κέρδη που κρατήθηκαν 10.298.157 9.624.134

__________ __________
19.517.359 18.817.518
__________ __________

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 12 3.056.173 2.990.593
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.035.622 1.035.622

__________ __________
4.091.795 4.026.215

__________ __________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 4.605.291 6.593.245
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 262.781 72.508
Δανεισμός 12 6.977.447 6.276.787

__________ __________
11.845.519 12.942.540
__________ __________

Σύνολο υποχρεώσεων 15.937.314 16.968.755
__________ __________

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 35.454.673 35.786.273
========== ==========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών 
στα ίδια κεφάλαια 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Σημ. Μετοχικό
κεφάλαιο

Απο-
θεματικά
δίκαιης 

αξίας
Κέρδη που

κρατήθηκαν Σύνολο
€ € € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008 8.406.319 1.216.874 9.052.285 18.675.478
__________ __________ _________ __________

Γη και κτίρια:
  Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας - 20.054 - 20.054
  Μεταφορά αποσβέσεων - (34.630) 34.630 -
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση:
Ζημιά δίκαιης αξίας - (204.893) - (204.893)

__________ __________ _________ __________
Καθαρές ζημιές που αναγνωρίστηκαν στα ίδια 
κεφάλαια - (219.469) 34.630 (184.839)
Καθαρό κέρδος για την περίοδο - - 520.966 520.966
Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ 10 39.681 - (39.681) -

__________ __________ _________ __________
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008 8.446.000 997.405 9.568.200 19.011.605

========== ========== ========= ==========
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009 8.446.000 747.384 9.624.134 18.817.518

__________ __________ _________ __________
Γη και κτίρια:
  Μεταφορά αποσβέσεων 11 - (13.807) 13.807 -
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση:
Κέρδος δίκαιης αξίας - 39.625 - 39.625

__________ __________ _________ __________
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν στα ίδια 
κεφάλαια - 25.818 13.807 39.625
Καθαρό κέρδος για την περίοδο - 660.216 660.216

__________ __________ ___________ __________
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 8.446.000 773.202 10.298.157 19.517.359

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.



Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 

F:\C\CK14160\ASSURANCE \FS\2009_G_Interim.doc (6)

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2009

€
2008

€

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία 971.300 626.043
Αναπροσαρμογή για αποσβέσεις, τόκους, προβλέψεις κλπ 1.454.633 361.795

__________ __________
Κέρδος από εργασίες πριν στις αλλαγές στο κεφάλαιο 

κίνησης 2.425.933 987.838
Μείωση στο κεφάλαιο κίνησης (297.455) (1.864.735)

__________ __________
Μετρητά που χρησιμοποιήθηκαν σε εργασίες 2.128.478 (876.897)
Φορολογία που (πληρώθηκε)/εισπράχθηκε (92.902) 81.677

__________ __________
Καθαρά μετρητά από/(για) εργασίες 2.035.576 (795.220)

__________ __________

Ροή μετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες

Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και λογισμικών 
προγραμμάτων (190.399) (895.129)

Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα - (14.585)
Στις επενδυτικές δραστηριότητες 18.228 32.000

__________ __________
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες (172.171) (877.714)

__________ __________

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες

Καθαρέςαποπληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού (400.678) (512.911)
Στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες (359.431) (363.817)

__________ __________
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (760.109) (876.728)

__________ __________
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα μετρητά και τραπεζικά 

παρατραβήγματα 1.103.296 (2.549.662)
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή στις 

περιόδου (3.822.443) (4.052.586)
__________ __________

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος στις 
περιόδου (2.719.147) (6.602.248)

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 13 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, η εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.  
καθώς και η εισαγωγή και εμπορία σιτηρών.

Μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του 
Συγκροτήματος.

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών

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 Δεκεμβρίου 2008 εκτός όπου δηλώνεται διαφορετικά.

Βάση ετοιμασίας

Οι εξαμηνιαίες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες 
παρουσιάζονται σε Ευρώ, έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με στις πρόνοιες του Διεθνούς 
Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΔΛΠ 34 “Ενδιάμεσες Οικονομικές 
Καταστάσεις”.

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.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Αυτές οι εξαμηνιαίες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 
διαβάζονται παράλληλα με στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Στην ετοιμασία των εξαμηνιαίων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες λογιστικές αρχές και συναλλαγές και ταυπόλοιπα μεταξύ 
των εταιρειών του Συγκροτήματος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

Κατά την τρέχουσα περίοδο το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και 
αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2009 ως ακολούθως·.

 ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων».  Το 
αναθεωρημένο πρότυπο απαιτεί όπως αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που δεν 
αφορούν τους μετόχους παρουσιάζονται ξεχωριστάαπό αλλαγές στα ίδια 
κεφάλαια που αφορούν τους μετόχους.  Το αναθεωρημένο πρότυπο απαιτεί όπως 
όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που δεν αφορούν τους μετόχους να 
παρουσιάζονται σε μια κατάσταση συνολικών εισοδημάτων.  Οι οντότητες 
μπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν μια κατάσταση συνολικών 
αποτελεσμάτων (κατάσταση συνολικού εισοδήματος) είτε δύο καταστάσεις
ξεχωριστές (κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος).  Η Εταιρεία έχει επιλέξει να παρουσιάσει δύο καταστάσεις, 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με 
τις αναθεωρημένες απαιτήσεις παρουσίασης. 

 ΔΠΧΠ 8, «Λειτουργικοί Τομείς».  Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 
«Πληροφόρηση κατά Τομέα».  Απαιτεί μια «διοικητική προσέγγιση» υπό την οποία 
οι πληροφορίες των τομέων παρουσιάζονται στην ίδια βάση με αυτή που 
χρησιμοποιείται για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης.  Οι λειτουργικοί τομείς 
παρουσιάζονται στην ίδια βάση με αυτή που χρησιμοποιείται για σκοπούς 
εσωτερικής πληροφόρησης προς τη διεύθυνση.  Η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 8, δεν 
είχε οποιαδήποτε σημαντική επίδραση στις γνωστοποιήσεις.
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2 Λογιστικές αρχές(συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια)

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά 
δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή: 

Nέα Πρότυπα / Τροποποιήσεις/Ερμηνείες 

Εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή μετά την 

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Νέα Πρότυπα

ΔΠΧΠ 3 (Αναθεωρημένο) “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” 1 Ιουλίου 2009 

ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) “Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες 
Οικονομικές Καταστάσεις”

1 Ιουλίου 2009 

Τροποποιήσεις

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΠ  2008 1 Ιουλίου 2009

Νέες Ερμηνείες

Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) 12 “Συμφωνίες για Παραχώρηση 
Υπηρεσιών”

1 Ιανουαρίου 2008, 
(ΕΕ: 30 Μαρτίου 2009)

(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τροποποιήσεις

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: 
Aναγνώριση και Αποτίμηση” σχετικά με “Διαθέσιμα 
Αντισταθμισμένα Στοιχεία”

1 Ιουλίου 2009 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΠ  2009 1 Ioυλίου 2009/
1 Ιανουαρίου 2010

ΕΔΔΠΧΠ 17 “Διανομές Mη Xρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων 
στους Ιδιοκτήτες”

1 Ιουλίου 2009 

ΕΔΔΠΧΠ 18 “Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες” 1 Ιουλίου 2009 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Συγκροτήματος.
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3 Φορολογία

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2009 2008

€ €
Τρέχουσα φορολογία:

Εταιρικός φόρος 180.987 49.935
Αμυντική εισφορά 97 4

Εταιρικός φόρος προηγούμενων ετών 130.000 -
Αναβαλλόμενη φορολογία - 55.138

_________ _________
311.084 105.077

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

4 Ανάλυση κατά τομέαδραστηριότητας

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2009

Ολικό
Ενδοτμη-

ματικά
Κύκλος

εργασιών
Μεικτό

Κέρδος
€ € € €

Τομείς δραστηριότητας
Παραγωγή και διάθεση αλευριών 11.957.047 (3.306.412) 8.650.635 2.442.894
Παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών 4.027.190 - 4.027.190 1.909.935
Εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιείων και 
ζαχαροπλαστικής 1.366.034 (29.282) 1.336.752 304.253
Εισαγωγή και διάθεση σιταριού 4.469.821 (4.467.712) 2.109 301

__________ __________ __________ __________
21.820.092 7.803.406 14.016.686 4.657.383
========== ========== ========== ==========

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2008

Ολικό
Ενδοτμη-

ματικά
Κύκλος

εργασιών
Μεικτό
κέρδος

€ € € €
Τομείς δραστηριότητας
Παραγωγή και διάθεση αλευριών 12.086.985 (1.892.997) 10.193.988 2.311.581
Παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών 3.945.037 - 3.945.037 464.931
Εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιείων και 

ζαχαροπλαστικής 1.414.626 (25.572) 1.389.054 415.726
Εισαγωγή και διάθεση σιταριού 4.091.753 (4.001.219) 90.534 2.716

__________ _________ __________ __________
21.538.401 (5.919.788) 15.618.613 3.194.954
========== ========= ========== ==========

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.



Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 

F:\C\CK14160\ASSURANCE \FS\2009_G_Interim.doc (11)

5 Άλλα κέρδη- καθαρά

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2009 2008

€ €
Άλλα λειτουργικά έσοδα:
Διάφορα άλλα εισοδήματα 10.475 1.732

  Συμβουλευτικές υπηρεσίες 4.325 4.325
  Ενοίκια εισπρακτέα 1.230 1.230

_________ _________
16.030 7.287

_________ _________
Επενδύσεις σε ακίνητα:
Κέρδη δίκαιης αξία - 263.368

_________ _________
Πιστωτικοί τόκοι:
  Τραπεζικά υπόλοιπα 12.950 19.630

_________ _________
Πιστωτικά μερίσματα από χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 5.278 11.390

_________ _________
34.258 301.675

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

6 Κέρδη 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
2009 2008

Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους (€) 660.216 520.966
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά 

τη διάρκεια της περιόδου 8.200.000 8.200.000
Βασικάκαι πλήρως κατανεμημένα κέρδη ανά μετοχή (σεντ 
ανά μετοχή) 8,05 6,35

7 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2009 2008

€ €

Στην αρχή της περιόδου 3.466.134 4.393.849
Μερίδιο ζημιάς μετά τη φορολογία (512.632) (927.715)

_________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου 2.953.502 3.466.134

========= =========
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8 Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, 

εγκαταστάσεις 
και εξοπλισμός

Λογισμικά
προγράμματα Υπεραξία Σύνολο

€ € € €
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2009

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή της περιόδου 11.407.750 29.827 750.396 12.187.973
Αγορές 188.329 2.070 - 190.399
Αποσβέσεις (315.798) - - (315.798)

__________ __________ __________ __________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου 11.280.281 31.897 750.396 12.062.574

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

Δεν υπήρχαν σημαντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις στις 30 Ιουνίου 2009 και στις 
31 Δεκεμβρίου 2008.

9 Επενδύσεις σε ακίνητα

€

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2009
Καθαρή λογιστική αξία στη αρχή και στο τέλος της περιόδου 2.849.980

==========

10 Μετοχικό κεφάλαιο

Αριθμός συνήθων 
μετοχών των

€1,03
η καθεμία

Μετοχικό 
κεφάλαιο

€
Σύνολο

€

Την 1 Ιανουαρίου 2008 8 200 000 8.406.319 8.406.319
Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ - 39.681 39.681

__________ _________ __________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008/1 Ιανουαρίου 2009 8 200 000 8.446.000 8.446.000

__________ _________ __________
Στις 30 Ιουνίου 2009 8 200 000 8.446.000 8.446.000

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

Από την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από Κ£ σε€, δημιουργήθηκε διαφορά 
€39.681 από την στρογγυλοποίηση της μεταφρασμένης ονομαστικής αξίας του μετοχικού 
κεφαλαίου σε δύο δεκαδικά ψηφία και η διαφορά αυτή χρεώθηκε στα κέρδη που 
κρατήθηκαν.
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11 Αποθεματικά δίκαιης αξίας

Γη και κτίρια

Επενδύσεις
 διαθέσιμες

προς πώληση Σύνολο
€ € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009 1.331.537 (584.153) 747.384
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση:
Κέρδος δίκαιης αξίας - 39.625 39.625

Γη και κτίρια:
  Μεταφορά αποσβέσεων – μεικτή (15.342) - (15.342)
  Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος 1.535 - 1.535

__________ __________ __________
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 1.317.730 (544.528) 773.202

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

12 Δανεισμός

30 Ιουνίου
2009

€

Στις 31 Δεκεμβρίου
2008

€

Βραχυπρόθεσμος 6.977.447 6.276.787
Μη βραχυπρόθεσμος 3.056.173 2.990.593

___________ ___________
10.033.620 9.267.380

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

Η κίνηση των δανείων και τραπεζικών παρατραβηγμάτων μπορεί να αναλυθεί ως εξής:

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2009 30 Ιουνίου
2009

€

Στην αρχή της περιόδου 9.267.380
Νέα δάνεια 1.166.918
Αποπληρωμή δανείων (400.678)

__________
Στο τέλος της περιόδου 10.033.620

==========

13 Ανειλημμένες/ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές ανειλημμένες ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 30 
Ιουνίου 2009.

14 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Εντός του Αυγούστου του 2009 η εταιρεία προχώρησε σε ανάκληση από την αγορά 
μικρού αριθμού προϊόντων της, μετά από υπόδειξη των Υγειονομικών Υπηρεσιών του 
Κράτους. Το κόστος προς την εταιρεία δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί πλήρως, καθώς κατά την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας ανακοίνωσης η διαδικασία καταμέτρησης δεν έχει 
ολοκληρωθεί. Έχει ήδη γίνει πρόβλεψη στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις ύψους 
€85.000, για το κόστος πρώτων υλών προϊόντων που ανακλήθηκαν, το οποίο 
περιλαμβανόταν στα αποθέματα 30 Ιουνίου 2009.


