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Μιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες
εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για
την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006.
Κύριες δραστηριότητες
2
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από την
προηγούµενη περίοδο, είναι η παραγωγή και διάθεση ζυµαρικών και αλευριών καθώς και
η εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Με την ένταξη
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την απελευθέρωση της αγοράς σιτηρών το
συγκρότηµα δραστηριοποιήθηκε στην εισαγωγή και εµπορία σιτηρών.
Αποτελέσµατα
3
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για την περίοδο παρουσιάζονται στη σελίδα 5.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος και το καθαρό κέρδος για
την περίοδο µεταφέρεται στα αποθεµατικά.
Μετοχικό κεφάλαιο
4

∆εν υπήρξαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

∆ιοικητικό Συµβούλιο
5
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 30 Ιουνίου 2006 και την ηµεροµηνία
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για ολόκληρη την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 30 Ιουνίου 2006.
Με Εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Kωνσταντίνος Π Μιτσίδης
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Λευκωσία
21 ∆εκεµβρίου 2006
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Έκθεση ελεγκτών προς τα µέλη της
Μιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
(προηγουµένως Χρ & Κ Μιτσίδης Λίµιτεδ)

PricewaterhouseCoopers Limited
Julia House
3 Themistocles Dervis Street
CY-1066 Nicosia
P O Box 21612
CY-1591 Nicosia, Cyprus
Telephone: + 357 - 22555000
Facsimile: + 357 - 22555001
www.pwc.com/cy

Έκθεση επί των εξαµηνιαίων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
1
Έχουµε ελέγξει τις εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
της Μιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Εταιρεία) και των εξαρτηµένων της (το
Συγκρότηµα) στις σελίδες 5 µέχρι 13, που αποτελούνται από τον συνοπτικό ενοποιηµένο
ισολογισµό στις 30 Ιουνίου 2006 και την συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων, την συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και
την συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών για την περίοδο που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, και τις σχετικές σηµειώσεις. Αυτές οι εξαµηνιαίες συνοπτικές
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις εξαµηνιαίες
συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. Η έκθεση
αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο
156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί ώστε
να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται
από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό. Στο µέγιστο βαθµό που
επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε
εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία,
για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει.
2
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα
αυτά απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε
λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε
δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες
πληροφορίες στις εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ένας
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που
χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των εξαµηνιαίων
συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας
παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας.
(3)
Board Members: Phidias K Pilides (CEO), Dinos N Papadopoulos (Deputy CEO), Tassos I Televantides, Panikos N Tsiailis, Christakis Santis, Stephos D Stephanides, Costas L
Hadjiconstantinou, George Foradaris, Costas M Nicolaides, Angelos M Loizou, Vasilis Hadjivassiliou, Androulla S Pittas, Savvas C Michail, Costas L Mavrocordatos, Christos M
Themistocleous, Panicos Kaouris, Nicos A Neophytou, George M Loizou, Timothy D Osburne, Pantelis G Evangelou, Liakos M Theodorou, Stelios Constantinou, Tassos Procopiou,
Andreas T Constantinides, Theo Parperis, Constantinos Constantinou, Petros C Petrakis, Philippos C Soseilos, Evgenios C Evgeniou, Christos Tsolakis, Nicos A Theodoulou, Nikos
T Nikolaides, Cleo A Papadopoulou, Marios S Andreou, Nicos P Chimarides, Aram Tavitian, Constantinos Taliotis, Stavros A Kattamis, Yiangos A Kaponides, Tasos N Nolas,
Chrysilios K Pelekanos
Directors of Operations: Adrian Ioannou, Androulla Aristidou, Achilleas Chrysanthou, George Skapoullaros, Bambos A Charalambous, Chris Odysseos, Demetris V Psaltis,
Constantinos L Kapsalis
Offices: Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos

PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company,
Registered in Cyprus (Reg. No. 143594)

3 Κατά τη γνώµη µας, οι εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του
Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2006 και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των
ταµειακών ροών του για την περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ∆ΛΠ34 “Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις”.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants
Λευκωσία, 21 ∆εκεµβρίου 2006
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Μιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006
Σηµ.
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων αγαθών
Μεικτό κέρδος
Άλλα κέρδη - καθαρά
Έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής
λειτουργίας

3

4

Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2005
2006
£
£
5.667.070
(3.814.733)
___________

___________

1.852.337
93.144

1.689.774
173.299

(1.487.348)
___________

Κέρδος εργασιών
Χρηµατοδοτικά έξοδα
Αντιστροφή αποµείωσης στην αξία των επενδύσεων
διαθέσιµων προς πώληση
Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένων εταιρειών

458.133
(139.019)

Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία

5

548.895
(178.008)
6.234
-

___________

___________

___________

Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

(1.314.178)
___________

94.070
413.184
(38.163)

Καθαρό κέρδος για την περίοδο

5.448.479
(3.758.705)

377.121
(53.067)
___________

375.021

324.054

===========

===========

5,87

5,07

===========

===========

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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Μιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός
στις 30 Ιουνίου 2006
Σηµ.

30 Ιουνίου
2006
£

Όπως
αναπροσαρµόστηκε
31 ∆εκεµβρίου
2005
£

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Εισπρακτέα

6
7
6

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Φορολογία επιστρεπτέα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

5.934.109
862.000
441.473
2.300.807
197.308
22.140
__________
9.757.837
__________

5.639.912
991.000
441.490
2.206.737
133.506
29.811
__________
9.442.456
__________

2.060.173
4.060.854
30.156
292.295
__________
6.443.478
__________
16.201.315
==========

1.751.992
4.367.863
25.946
274.670
__________
6.420.471
__________
15.862.927
==========

3.835.016
622.162
5.032.547
__________
9.489.725
__________

3.835.016
571.311
4.737.830
__________
9.146.157
__________

2.264.740
457.367
__________
2.722.107
__________

1.478.009
462.557
__________
1.940.566
__________

1.819.065
89.601
2.080.817
__________
3.989.483
__________
6.711.590
__________
16.201.315
==========

2.170.794
54.863
2.550.547
__________
4.776.204
__________
6.716.770
__________
15.862.927
==========

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

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
∆ανεισµός

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

8

9

9

Στις 21 ∆εκεµβρίου 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Μιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ ενέκρινε αυτές τις
οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση.
Κωνσταντίνος Π Μιτσίδης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Χρυσόστοµος Στ Μιτσίδης, Εκτελεστικός Σύµβουλος
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Μιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών
στα ίδια κεφάλαια
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006
Σηµ.
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2005

Μετοχικό
κεφάλαιο
£
3.835.016
__________

Αναπροσαρµογή προηγούµενων ετών

11

__________

Όπως αναπροσαρµόσθηκε

3.835.016
__________

Γη και κτίρια:
Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας
Μεταφορά αποσβέσεων
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:
Κέρδος δίκαιης αξίας
Αντιστροφή αποµείωσης στην αξία των
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση

__________

3.835.016
==========

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006 όπως
παρουσιάστηκε προηγουµένως

3.835.016
__________

Αναπροσαρµογή προηγούµενων ετών

11

__________

Όπως αναπροσαρµόσθηκε
Γη και κτίρια:
Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας
Μεταφορά αποσβέσεων
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:
Κέρδος δίκαιης αξίας

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2006

_________

_________

593.438

2.824.643

7.253.097

__________

_________

_________

(6.234)
__________

(46.635)

18.704
_________

18.704

(37.070)
15.373
(6.234)
_________

(27.931)

__________

_________

-

324.054

_________

324.054

__________

_________

_________

546.803

3.167.401

7.549.220

==========

=========

=========

571.311

4.430.309

8.836.636

__________

_________

_________

-

309.521

309.521

__________

_________

_________

3.835.016

571.311

4.739.830

9.146.157

__________

_________

_________

6.552
(17.696)

17.696

6.552

__________

Μέρισµα για την περίοδο
Καθαρό κέρδος για την περίοδο

_________

__________

__________

Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν στα ίδια
κεφάλαια

309.521

__________

15.373

__________

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2005

309.521

-

-

Καθαρό κέρδος για την περίοδο

_________

-

(37.070)
(18.704)

-

Σύνολο
£
6.943.576

__________

-

__________

Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια
κεφάλαια

Αποθεµατικά Κέρδη που
δίκαιης αξίας κρατήθηκαν
£
£
593.438
2.515.122

-

61.995

-

61.995

__________

_________

_________

50.851

17.696

68.547

__________

_________

_________

-

(100.000)
375.021

(100.000)
375.021

__________

__________

_________

3.835.016

622.162

5.032.547

_________

9.489.725

==========

==========

=========

=========

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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Μιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006
Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2005
2006
£
£

Ροή µετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρµογή για αποσβέσεις, τόκους, προβλέψεις κλπ
Κέρδος από εργασίες πριν στις αλλαγές στο κεφάλαιο
κίνησης
(Μείωση)/αύξηση στο κεφάλαιο κίνησης

413.184
207.518

377.121
322.100

__________

__________

620.702

699.221

(355.313)
__________

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε

265.389
(6.267)
__________

Καθαρά µετρητά από εργασίες

215.054
__________

914.275
(3.570)
__________

259.122

910.705

__________

__________

Ροή µετρητών από επενδυτικές
δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και λογισµικών
προγραµµάτων
Στις επενδυτικές δραστηριότητες

(316.812)
3.352
__________

Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

(313.460)
__________

(23.451)
(186.188)
__________

(209.639)
__________

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρές εισπράξεις/(αποπληρωµές) µακροπρόθεσµου
δανεισµού
Στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

14.032
(245.045)
__________

Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(231.013)
__________

Καθαρή (µέιωση)/αύξηση στα µετρητά και τραπεζικά
παρατραβήγµατα
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στην αρχή στις
περιόδου

(285.351)
(728.797)
__________

Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στο τέλος στις
περιόδου

(1.014.148)
==========

(119.798)
(179.209)
__________

(299.007)
__________

402.059
(1.042.168)
__________

(640.109)
==========

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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Μιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ
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 στις στις 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 2005 εκτός στις 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 στις 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 2005.
Στην ετοιµασία των εξαµηνιαίων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
ακολουθήθηκαν οµοιόµορφες λογιστικές αρχές και συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ των
εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση.

3

Ανάλυση κατά τοµέα

Ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας
Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2006

Τοµείς δραστηριότητας
Παραγωγή και διάθεση αλευριών
Παραγωγή και διάθεση ζυµαρικών
Εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιείων και
ζαχαροπλαστικής
Εισαγωγή και διάθεση σιταριού

Ολικό

Ενδοτµηµατικά

Κύκλος
εργασιών

Μεικτό
κέρδος

£

£

£

£

4.146.767
1.391.845

(547.202)
-

3.599.565
1.391.845

1.355.266
345.428

549.497
1.310.510

(2.015)
(1.182.332)

547.482
128.178

136.095
15.548
__________

__________

_________

__________

7.398.619

(1.731.549)

5.667.070

1.852.337

==========

=========

==========

==========

Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2005

Τοµείς δραστηριότητας
Παραγωγή και διάθεση αλευριών
Παραγωγή και διάθεση ζυµαρικών
Εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιείων και
ζαχαροπλαστικής
Εισαγωγή και διάθεση σιταριού
Εισαγωγή και διάθεση σιταριού

Ολικό

Ενδοτµηµατικά

Κύκλος
εργασιών

Μεικτό
Κέρδος

£

£

£

£

4.109.039
1.326.166

(522.130)
-

3.586.909
1.326.166

1.171.986
387.165

536.036
1.162.015

(3.267)
(1.159.380)

532.769
2.635

130.496
127
__________

__________

_________

__________

7.133.256

(1.684.777)

5.448.479

1.689.774

==========

=========

==========

==========

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.
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4

Άλλα κέρδη - καθαρά
Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2005
2006
£
£

Άλλα λειτουργικά έσοδα:
∆ιάφορα άλλα εισοδήµατα
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
Εκπτώσεις εισπρακτέες
Ενοίκια εισπρακτέα

Επενδύσεις σε ακίνητα:
Κέρδη δίκαιης αξία
Πιστωτικοί τόκοι:
Τραπεζικά υπόλοιπα
∆άνειο στα Πρότυπα Αρτοποιεία Αµµοχώστου Λίµιτεδ

Πιστωτικά µερίσµατα από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση

5

1.131
73.587
600

50
148.594
97
600

_________

_________

75.318

149.341

_________

_________

12.667

20.000

_________

_________

1.128
1.635

2.685

_________

_________

2.763

2.685

_________

_________

2.396

1.273

_________

_________

93.144

173.299

=========

========

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
2005
2006
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (£)
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά
τη διάρκεια της περιόδου
Βασικό κέρδος ανά µετοχή (σεντ ανά µετοχή)
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Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα,
εγκαταστάσεις
και εξοπλισµός
£

Λογισµικά
προγράµµατα
£

Υπεραξία
£

Σύνολο
£

Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή της περιόδου
Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα (Σηµ.7)
Αγορές
Αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου

5.639.912
141.667
315.463
(162.933)

2.303
1.349
(1.366)

439.187
-

6.081.402
141.667
316.812
(164.299)

__________

__________

__________

5.934.109

2.286

439.187

__________

6.375.582

==========

==========

==========

==========

∆εν υπήρχαν σηµαντικές κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις στις 30 Ιουνίου 2006 και στις
31 ∆εκεµβρίου 2005.

7

Επενδύσεις σε ακίνητα
£

Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία στη αρχή της περιόδου
Μεταφορά σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό (Σηµ.6)
Κέρδη δίκαιης αξίας

991.000
(141.667)
12.667
__________

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου

862.000
==========

8

Αποθεµατικά δίκαιης αξίας

Γη και κτίρια
£
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:
Κέρδος δίκαιης αξίας
Γη και κτίρια:
Μεταφορά αποσβέσεων – µεικτή
Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος
Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας

871.816
(19.662)
1.966
6.552
__________

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2006

860.672
==========
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Επενδύσεις
διαθέσιµες
προς πώληση
£

Σύνολο
£

(300.505)

571.311

61.995

61.995

-

(19.662)
1.966
6.552

__________

__________

(238.510)
==========

622.162
==========
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∆ανεισµός
30 Ιουνίου
2006
£

Βραχυπρόθεσµος
Μη βραχυπρόθεσµος

2.080.817
2.264.740
___________

4.345.557
===========

Στις 31 ∆εκεµβρίου
2005
£
2.550.547
1.478.009
___________

4.028.556
===========

Η κίνηση των δανείων και τραπεζικών παρατραβηγµάτων µπορεί να αναλυθεί ως εξής:
Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2006

30 Ιουνίου
2006
£

Στην αρχή της περιόδου
Νέα δάνεια
Αποπληρωµή δανείων

4.028.556
552.236
(235.235)
__________

Στο τέλος της περιόδου

4.345.557
==========

10

Ανειληµµένες/ενδεχόµενες υποχρεώσεις

∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές ανειληµµένες ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις 30
Ιουνίου 2006.

11

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 αρχικά αποθεµατικά την 1 Ιανουαρίου
2005 καθ’ ότι δεν ήταν πρακτικά δυνατόν να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις στα συγκριτικά
αποτελέσµατα.

12

Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού

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

Έκθεση ελεγκτών σελίδες 3 και 4.
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