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Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Δήλωση των μελών
ελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
άλλων υπεύθυνων της Εταιρείας για τις μη-ελεγμένες
ελεγμένες
ενδιάμεσεςσυνοπτικές
συνοπτικές ενοποιημένεςοικονομικ
οικονομικές
καταστάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 9,, εδάφια 3(γ) και 7 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση
ιαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο
όμο του 2007 (“Νόμος”),
εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλοι υπεύθυνοι για τις μη
μη-ελεγμένες
ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Μιτσίδης Δημόσια
Εταιρεία Λίμιτεδγια
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, επιβεβαιώνουμε ότι εξ’
όσων γνωρίζουμε:
(α)

Οι ενδιάμεσεςσυνοπτικές
συνοπτικέςενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
1 Ιανουαρίου2014 μέχρι 30 Ιουνίου 2014 οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες
3μέχρι 20:
(i)

Καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο34
34 “Ενδιάμεση
Οικονομική
ή ΄Εκθεση”όπως
΄Εκθεση όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ένωσηκαι
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10,
10 εδαφίου (4) του Νόμου
Νόμου, και

(ii) Παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων,της
της οικονομικής θέσης και της ζημιάς της Μιτσίδης Δημόσια
Εταιρεία Λίμιτεδκαι
και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στιςενδιάμεσεςσυνοπτικές
συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο,
και
(β)

η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης που επισυνάπτεται ξεχωριστά από αυτές τις
ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 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.
αντιμετωπίζουν
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Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Δήλωση των μελών
ελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
άλλων υπεύθυνων της Εταιρείας για τις μη
μη-ελεγμένες
ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις

Λευκωσία
29 Αυγούστου 2014
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Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014
Σημ.
Εισόδημα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Άλλες ζημιές
Έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας

4

5
6

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

3

Καθαρή ζημιά για την περίοδο
Καθαρή ζημιά που αναλογεί σε:
Μετόχους της Εταιρείας
Ζημιά ανά μετοχή (σεντ ανά μετοχή) που αναλογεί
στους μετόχους της Εταιρείας
Βασικές και πλήρως κατανεμημένες

7

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2014
2013
€
€
18.306.815
(14.533.861)
___________
3.772.954
85.818
(4.135.974)
___________
(277.202)
(693.451)
___________
(970.653)
(4.773)
___________
(975.426)
===========

20.423.879
(15.577.291)
___________
4.846.588
95.285
(375.431)
(4.014.850)
___________
551.592
(797.444)
___________
(245.852)
106.892
___________
(138.960)
===========

(975.426)
===========

(138.960)
===========

(11,89)
===========

(1,69)
===========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 20αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση
συνολικών εισοδημάτων
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014
Σημ.

Καθαρή ζημιά για την περίοδο
Άλλα συνολικά εισοδήματα για την περίοδο
Κέρδος από επανεκτίμηση της γης και των κτιρίων
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

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2014
2013
€
€
(975.426)
___________

(138.960)
___________

-

167.007

(28.568)
___________
(28.568)
___________
(1.003.994)
===========

(27.719)
___________
139.288
___________
328
===========

(1.003.994)
===========

328
===========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 20αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενδιάμεσος συνοπτικόςενοποιημένος ισολογισμός
στις 30 Ιουνίου 2014
Σημ.

2014
€

2013
€

8
9
8

27.657.654
4.499.180
813.727

28.202.287
4.481.215
822.667

24.989
417.424
__________
33.412.974
__________

25.263
418.782
__________
33.950.214
__________

6.084.725
10.588.693
153.803
1.236.512
__________
18.063.733
__________
51.476.707
==========

6.533.102
11.057.846
157.845
1.082.137
__________
18.830.930
__________
52.781.144
==========

10
11

8.446.000
8.848.529
(1.240.113)
8.681.559
__________
24.735.975
__________

8.446.000
8.910.094
(1.217.920)
9.601.795
__________
25.739.969
__________

15
16

3.686.621
3.550.850
__________
7.237.471
_________

3.392.655
3.583.490
__________
6.976.145
__________

14

6.396.765
218.584
12.887.912
__________
19.503.261
__________
26.740.732
__________
51.476.707
==========

5.672.709
189.976
14.202.345
__________
20.065.030
__________
27.041.175
__________
52.781.144
==========

Περιουσιακά Στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

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

16

12
13

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

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Δανεισμός

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

15

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 20αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάστασημεταβολών ίδιων κεφαλαίων
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

Περίοδος έξι μηνών που έληξε στις
30 Ιουνίου 2013
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013
Συνολικό εισόδημα
Ζημιά για την περίοδο
Άλλα συνολικά εισοδήματα
Γη και κτίρια:
Κέρδος από επανεκτίμηση
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 2013
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2013

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά
δίκαιης αξίας

Αποθεματικό
συναλλαγματικών
διαφορών

Κέρδη που
κρατήθηκαν

€

€

€

€

Σύνολο
€

8.446.000
__________

7.025.120
__________

(1.185.702)
__________

10.350.207
__________

24.635.625
__________

__________

__________

__________

(138.960)
__________

(138.960)
__________

-

(45.967)

167.007
-

-

167.007
(45.967)

__________
__________

(3.595)
__________
117.445
__________

(24.124)
__________
(24.124)
__________

__________
(45.967)
__________

(27.719)
__________
139.288
__________

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

117.445
__________
7.142.565
==========

(24.124)
__________
(1.209.826)
==========

(92.993)
__________
10.257.214
==========

328
__________
24.635.953
==========
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Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 (συνέχεια)
Μετοχικό
κεφάλαιο
€
Περίοδος έξι μηνών που έληξε στις
30 Ιουνίου 2014
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014
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 2014
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2014

Αποθεματικά
δίκαιης αξίας
€

Αποθεματικό
συναλλαγματικών
διαφορών
€

Κέρδη που
κρατήθηκαν
€

Σύνολο
€

8.446.000
__________

8.910.094
__________

(1.217.920)
__________

9.601.795
_________

25.739.969
__________

__________

__________

__________

(975.426)
_________

(975.426)
__________

(55.190)

-

55.190

-

__________
__________

(6.375)
__________
(61.565)
__________

(22.193)
__________
(22.193)
_________

_________
55.190
_________

(28.568)
__________
(28.568)
__________

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

(61.565)
__________
8.848.529
==========

(22.193)
__________
(1.240.113)
==========

(920.236)
_________
8.681.559
=========

(1.003.994)
__________
24.735.975
==========

-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 20αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.
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Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση
ταμειακών ροών
για την περίοδο που έληξε στις30 Ιουνίου 2014
Σημ.

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2014
2013
€
€

Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιά πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογή για αποσβέσεις, τόκους, προβλέψεις κλπ
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδος από εργασίες πριν στις αλλαγές στο κεφάλαιο
κίνησης
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Μετρητά από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά από εργασίες

(970.653)
1.607.293
12.334
__________

(245.852)
1.794.068
12.770
__________

648.974
1.614.141
__________
2.263.115
(385)
__________
2.262.730
__________

1.560.986
1.276.572
__________
2.837.558
(4.251)
__________
2.833.307
__________

(267.116)
(19.727)
(21.000)

(104.106)
(30.688)
-

31.208
1.285
__________
(275.350)
__________

3.000
16.621
109
__________
(115.064)
__________

(280.886)
(693.451)
(119.087)
__________
(1.093.424)
__________

(1.052.218)
(797.444)
(226.774)
__________
(2.076.436)
__________

893.956

641.807

Ροή μετρητών για επενδυτικές
δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και λογισμικών
προγραμμάτων
Αγορά λογισμικών προγραμμάτων
Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Τόκοι που εισπράχτηκαν
Mερίσματα που εισπράχτηκαν

8
8
9

5

Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Αποπληρωμές τραπεζικού δανεισμού
Τόκοι που πληρώθηκαν
Αμυντική εισφορά στη λογιζόμενη διανομή μερίσματος
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικά
παρατραβήγματα
Ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικά παρατραβήγματα
στην αρχή της περιόδου

13

(9.657.843)
__________

(10.139.514)
__________

Ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικά παρατραβήγματα στο
τέλος της περιόδου

13

(8.763.887)
==========

(9.497.707)
==========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 20αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Σημειώσεις στιςενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις
1

Γενικές πληροφορίες

Χώρα σύστασης
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 12 Μαρτίου 1970 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με στις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου
Κεφ. 113. Στις 12 Ιουνίου 2000 η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια. Το εγγεγραμμένο
γραφείο του Συγκροτήματος είναι στη Λεωφόρο Νικηφόρου Φωκά 34-38, Λευκωσία,
Κύπρος.
Κύριες δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από την
προηγούμενη περίοδο, είναι η παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών και αλευριών, η
εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής,η εισαγωγή και
εμπορία σιτηρών και η λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης αρτοποΐιμάτων.
Μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που
έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του
Συγκροτήματος.
Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος
(α)

Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος

H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό
τομέα σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει
δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές. Ως αποτέλεσμα, η Κυπριακή Δημοκρατία
εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, οι
οποίες κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25
Μαρτίου 2013. Η απόφαση συμπεριλάμβανε την αναδιάρθρωση των δυο μεγαλυτέρων
τραπεζών στην Κύπρο μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα». Κατά το 2013 η Κυπριακή
οικονομία σημείωσε περεταίρω συρρίκνωση με μείωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του
οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013, το
Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής
βοήθειας προς την Κύπρο.
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2

Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)

Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος (συνέχεια)
(α)

Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος (συνέχεια)

Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα
ρευστότητας για δανειοδότηση, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη χρήση ίδιων
μέσων στις περιπτώσεις της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, και η επιβολή
περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε συνδυασμό με την τρέχουσα
κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα και τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, θα μπορούσαν
να επηρεάσουν, (1) την ικανότητα του Συγκροτήματος να λάβει νέο δανεισμό ή να
αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο δανεισμό με όρους και προϋποθέσεις παρόμοιες με
εκείνες που εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες συναλλαγές του, (2) την ικανότητα των
εμπορικών και άλλων χρεωστών του Συγκροτήματος να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα
προς το Συγκρότημα ποσά, (3) την ικανότητα του Συγκροτήματοςνα έχει ικανοποιητικό
κύκλο εργασιών και να διαθέσει τα υπάρχοντα αποθέματα ή/και να προσφέρει τις
υπηρεσίες του σε πελάτες, και (4) τις προβλέψεις της διεύθυνσης του Συγκροτήματος για
τις αναμενόμενες ταμειακές ροές αναφορικά με την αξιολόγηση απομείωσης για
χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Οι οικονομικές συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω, μαζί με τις επιδράσεις της
απόφασης του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με την Κύπρο μπορεί να έχουν
δυσμενείς επιπτώσεις για τους οφειλέτες του Συγκροτήματος (αδυναμία να εκπληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους προς το Συγκρότημα), τους προμηθευτές (αδυναμία να συνεχίσουν
τη δραστηριότητά τους), την αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας, τους τραπεζίτες
(αδυναμία παροχής επαρκούς χρηματοδότησης), και τα έσοδα (μείωση της ζήτησης για τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Συγκροτήματος λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης
των καταναλωτών).
Η διεύθυνση του Συγκροτήματος έχει αξιολογήσει κατά πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις
απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της οικονομικής κατάστασης και
των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου αναφοράς.
Οι απομειώσεις για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου
«προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39
«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Τo πρότυπο αυτό απαιτεί την
αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από γεγονότα του
παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν
να προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των
μελλοντικών γεγονότων.
Η διεύθυνση του Συγκροτήματος δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα
μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια
επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική
επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος.
Η διεύθυνση του Συγκροτήματος εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη
διατήρηση της βιωσιμότητας του Συγκροτήματος και την επέκταση των εργασιών του στο
σημερινό επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.
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Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)

Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος (συνέχεια)
(β)

Γνωστοποίηση για γενικά γεγονότα

Οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για
οικονομική στήριξη, κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το
Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για
ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που περιλαμβάνει την
παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι €10 δισεκατομμύρια.
Το πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστες οικονομικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η Κύπρος, και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού
τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την
εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τα επόμενα χρόνια.
Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση
του χρηματοπιστωτικού τομέα και διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από €100.000,
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι Κυπριακές αρχές
επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της
δημοσιονομικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των
ιδιωτικοποιήσεων.
Στις 12 Απριλίου 2013 το Eurogroup χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της
Κύπρου και των θεσμικών οργάνων της Τρόικας σχετικά με το πρόγραμμα
μακροοικονομικής προσαρμογής για την Κύπρο. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν οι
απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνταν για την επίσημη έγκριση από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και ηεπικύρωση από
κράτη μέλη της ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των πιο πάνω διαδικασιών
ακολούθησε η αποδέσμευση της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας με βάση της πρόνοιες του σχετικού Μνημονίου.
Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοθεσία που αφορά την
επιβολή περιοριστικών μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των
τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο. Η έκταση και η διάρκεια των
περιορισμών αποφασίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, και αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2013. Τα
προσωρινά περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές και τις συναλλαγές με μετρητά
περιλαμβάνουν περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών, στην εξαργύρωση επιταγών σε
μετρητά και περιορισμούς στη μεταφορά χρημάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα στην
Κύπρο και στο εξωτερικό. Επίσης τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την υποχρεωτική
ανανέωση ορισμένων καταθέσεων στη λήξη τους.
Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε διατάγματα αναφορικά με
τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, εφαρμόζοντας μέτρα για τις δύο αυτές
τράπεζες δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του
2013.
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Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)

Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος (συνέχεια)
(β)

Γνωστοποίηση για γενικά γεγονότα

Με βάση τα σχετικά διατάγματα, η Λαϊκή Τράπεζα υποβλήθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης,
βάσει απόφασης της Αρχή Εξυγίανσης. Στη Λαϊκή Τράπεζα παρέμειναν κυρίως
ανασφάλιστες καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία εκτός Κύπρου. Τα περιουσιακά
στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο, οι ασφαλισμένες καταθέσεις και η
χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, με
αποζημίωση για την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν την
έκδοση μετοχών από την Τράπεζα Κύπρου προς τη Λαϊκή Τράπεζα.
Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα
σχετικά διατάγματα της Αρχής Εξυγίανσης μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα», δηλαδή της
μερικής μετατροπής ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές. Επίσης, οι κάτοχοι μετοχών
και πιστωτικών τίτλων στην Τράπεζα Κύπρου στις 29 Μαρτίου 2013 έχουν συνεισφέρει
στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου μέσω της απορρόφησης ζημιών.
Στις 18 Απριλίου 2013 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την αύξηση του εταιρικού
φόρου από 10% σε 12,5% με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2013. Επίσης, ψηφίστηκε η
αύξηση του συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς από 15% σε 30% σε τόκους που
δεν πηγάζουν από τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων ή δεν συνδέονται στενά με
αυτή με ισχύ από τις 29 Απριλίου 2013.
Στις 26 Μαρτίου 2013, η ιθύνουσα εταιρεία κατείχε καταθέσεις ύψους €1.131.093 στη
Λαϊκή Τράπεζα, από τις οποίες δεν προέκυψαν οποιεσδήποτε ζημιές λόγω ότι
συμψηφίστηκαν με δανεισμό που κατείχε η ιθύνουσα εταιρεία με την ίδια τράπεζα.Η
θυγατρική εταιρεία, ΑλευροποιΐαΛάρνακος «Ζήνων» Λίμιτεδ, κατείχε καταθέσεις ύψους
€472.781 με τη Λαϊκή Τράπεζα, στις 26 Μαρτίου 2013, οι οποίες επηρεάστηκαν από τα
πιο πάνω μέτρα. Οι μη εξασφαλισμένες καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα έχουν υποστεί
απομείωση ύψους €375.431, η οποία αναγνωρίστηκε στις κερδοζημιές (Σημ.6). Επίσης,
στις 26 Μαρτίου 2013 το Συγκρότημα κατείχε ασήμαντο αριθμό μετοχών στη Λαϊκή
Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου ύψους €12.002οι οποίες διαγράφηκαν ή απομειώθηκαν.

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 2013, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσειςτης 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.
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Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)
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 2013.
Στην ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες λογιστικές πολιτικές και συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ
των εταιρειών του Συγκροτήματος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά την τρέχουσα περίοδο το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις
εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1
Ιανουαρίου 2014. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές
πολιτικές του Συγκροτήματος.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών
καταστάσεων μια σειρά από νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
που ισχύουν για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2014, και δεν
έχουν εφαρμοστεί στην ετοιμασία αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση
στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.

3

Χρέωση φορολογίας
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2014
2013
€
€

Τρέχουσα φορολογία:
Εταιρικός φόρος
Αμυντική εισφορά
Συνολική τρέχουσα φορολογία
Αναβαλλόμενη φορολογία:
Δημιουργία και αντιστροφή των προσωρινών διαφορών
(Σημ. 16)
Συνολική αναβαλλόμενη φορολογία
Χρέωση/(πίστωση)φορολογίας

32.650
385
_________
33.035
_________

42
4.209
_________
4.251
_________

(28.262)
_________
(28.262)
_________
4.773
=========

(111.143)
_________
(111.143)
_________
(106.892)
=========
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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)
(ε)

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
παραγωγή και διάθεση ειδών αρτοποιίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά την απόδοση των λειτουργικών τομέων σύμφωνα με το
μεικτό κέρδος. Αυτή η βάση υπολογισμού απαλείφει ενδοτμηματικές πωλήσεις και κέρδη
μεταξύ των λειτουργικών τομέων.
Τα έξοδα πωλήσεων και προώθησης και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του
Συγκροτήματος αφορούν όλους τους τομείς λειτουργίας χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος
διαχωρισμός μεταξύ τους.
Η πληροφόρηση κατά τομέα που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για τους λειτουργικούς
τομείς για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ήταν ως ακολούθως:
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
ΕνδοτμηΚύκλος
Μεικτό
Ολικό
ματικά
εργασιών
κέρδος
€
€
€
€
Λειτουργικοί τομείς
Παραγωγή και διάθεση αλευριών
Παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών
Εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής
Εισαγωγή και διάθεση σιταριού
Παραγωγή και διάθεση ειδών αρτοποιίας

12.672.950
4.993.529

(1.943.690)
(211.099)

10.729.260
4.782.430

1.793.07
1.442.950

1.695.695
1.695.695
405.142
1.299.995
(1.290.660)
9.335
890
1.090.095
1.090.095
130.899
__________
__________
__________ __________
21.752.264
(3.445.449) 18.306.815
3.772.95
==========
==========
========== ==========
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Λειτουργικοί τομείς (συνέχεια)

Η πληροφόρηση κατά τομέα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ήταν ως
ακολούθως:
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2013
ΕνδοτμηΚύκλος
Μεικτό
Ολικό
ματικά
εργασιών
κέρδος
€
€
€
€
Λειτουργικοί τομείς
Παραγωγή και διάθεση αλευριών
Παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών
Εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής
Εισαγωγή και διάθεση σιταριού
Παραγωγή και διάθεση ειδών αρτοποιίας

14.865.352
5.489.670

(2.026.612)
(223.623)

12.838.740
5.266.047

2.770.093
1.502.496

1.534.644
(556)
1.534.088
386.849
1.337.330
(1.328.500)
8.830
830
776.174
776.174
186.300
__________
__________
__________ __________
24.003.170
(3.579.291) 20.423.879
4.846.588
==========
==========
========== ==========

Η συμφιλίωση του μεικτού κέρδους με το κέρδος πριν την φορολογία ήταν ως ακολούθως:
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2014
2013
€
€
Μεικτό κέρδος όλων των τομέων λειτουργίας
Άλλα έσοδα
Άλλες ζημιές
Έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας
Χρηματοδοτικά έξοδα
Ζημιά πριν τη φορολογία

3.772.954
85.818
(4.135.974)
(693.451)
__________
(970.653)
==========

4.846.588
95.285
(375.431)
(4.014.850)
(797.444)
_________
(245.852)
==========

H έδρα του Συγκροτήματος είναι στην Κύπρο. Τα έσοδα του Συγκροτήματος από
εξαγωγές από την Κύπρο και από το εξωτερικό ήταν:
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
Κύπρος
Σερβία
Κύπρος
Σερβία
2014
2014
2013
2013
€
€
€
€
Πωλήσεις αλευριών
Πωλήσεις ζυμαρικών
Πωλήσεις σιταριού
Πωλήσεις αρτοποιίας

2.108.484
744.575 2.023.111
1.187.260
705.741
209.090
270.890
256.778
2.000
23.739
20.236
__________
__________
__________ __________
2.814.225
977.404 2.296.001
1.464.274
==========
==========
========== ==========

Το σύνολο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων εξαιρουμένων των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων που βρίσκονται στην Κύπρο ήταν€19.104.189 (30 Ιουνίου 2013:
€20.005.313) και το σύνολο αυτών των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην
Σερβία ήταν €13.115.985(30 Ιουνίου 2013: €11.259.255).
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.
(15)
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΄Αλλα έσοδα
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2014
2013
€
€

Πιστωτικοί τόκοι:
Tραπεζικά υπόλοιπα
Σύνολο πιστωτικών τόκων
Έσοδα από ενοίκια
Πιστωτικά μερίσματα από χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Διάφορα άλλα εισοδήματα

6

1.285
________
1.285

16.621
________
16.621

38.385

32.566

46.148
________
85.818
========

109
45.989
________
95.285
========

Άλλες ζημιές
Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου
2014
2013
€
€

Χρέωση απομείωσηςανασφάλιστων καταθέσεων

========

375.431
========

Το πιο πάνω ποσό αντιπροσωπεύει τραπεζικές καταθέσεις που κατείχε η θυγατρική
Εταιρεία του Συγκροτήματος στη Λαϊκή Τράπεζα και οι οποίες είχαν υποστεί απομείωση
μετά την απόφαση του Eurogroup στις 26 Μαρτίου 2013.

7

Ζημία ανά μετοχή

Η ζημίαανά 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
2014
2013
Ζημιές για την περίοδο που αναλογούν στους μετόχους
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες
Βασικέςκαι πλήρως κατανεμημένες ζημιές ανά μετοχή
(σεντ ανά μετοχή)

€(975.426)
8 200 000

€(138.960)
8 200 000

€(11,89)

€(1,69)

(16)
C:\Users\marietta.MITSIDES\Desktop\2014_G_Interim.docx

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
8

Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα,
εγκαταστάσεις
και εξοπλισμός
€

Λογισμικά
Προγράμματα
€

Υπεραξία
€

Σύνολο
€

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή της περιόδου
Προσθήκες
Πωλήσεις
Χρέωση απόσβεσης
Συναλλαγματικές διαφορές
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου

28.202.287
267.116
(31.208)
(740.073)
(40.468)
__________
27.657.654
==========

72.271
19.727
(28.522)
(145)
__________
63.331
==========

750.396
__________
750.396
==========

29.024.954
286.843
(31.208)
(768.595)
(40.613)
__________
28.471.381
==========

Δεν υπήρχαν σημαντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις στις 30 Ιουνίου 2014 και στις 31
Δεκεμβρίου 2013.

9

Επενδύσεις σε ακίνητα
€

Έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
Καθαρή λογιστική αξία στη αρχή της περιόδου
Προσθήκες
Συναλλαγματικές διαφορές

4.481.215
21.000
(3.035)
__________
4.499.180
==========

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου

10

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

Την 1 Ιανουαρίου 2013, στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και
30 Ιουvίου 2014

8 200 000
==========

Μετοχικό
κεφάλαιο
€

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

Την 1 Ιανουαρίου 2014
Γη και κτίρια:
Μεταφορά αποσβέσεων – μεικτή
Μεταφορά αποσβέσεων – φόρος
Συναλλαγματική διαφορά
Στις 30 Ιουνίου 2014

12

9.377.370
(63.075)
7.885
(6.375)
__________
9.315.805
==========

Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμαπρος
πώληση
€
(467.276)
__________
(467.276)
==========

Σύνολο
€
8.910.094
(63.075)
7.885
(6.375)
__________
8.848.529
==========

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
30 Ιουνίου
2014
€

Εμπορικά εισπρακτέα
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα
Εμπορικά εισπρακτέα – καθαρά
Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη
Άλλα εισπρακτέα
Προπληρωμές

12.563.994
(2.358.167)
__________
10.205.827
24.498
249.401
108.967
__________
10.588.693
==========

31 Δεκεμβρίου
2013
€
12.949.656
(2.211.635)
___________
10.738.021
12.525
235.047
72.253
__________
11.057.846
==========

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του ισολογισμού είναι η λογιστική
αξία κάθε ομάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω.

13

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
30 Ιουνίου
2014
€

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

1.048.581
187.931
_________
1.236.512
=========

31 Δεκεμβρίου
2013
€
928.949
153.188
_________
1.082.137
=========

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα
τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνουν:
30 Ιουνίου
2014
€
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 15)

1.236.512
(10.000.399)
___________
(8.763.887)
===========

31 Δεκεμβρίου
2013
€
1.082.137
(10.739.980)
___________
(9.657.843)
===========
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Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
30 Ιουνίου
2014
€

Εμπορικοί πιστωτές
Κοινωνικές ασφαλίσεις, ΦΠΑ και άλλοι φόροι
Οφειλόμενα έξοδα
Άλλοι πιστωτές
Προκαταβολές που εισπράχτηκαν
Αμυντική εισφορά πληρωτέα στη λογιζόμενη διανομή μερίσματος

31 Δεκεμβρίου
2013
€

5.684.104
195.190
217.678
264.311
35.482
_________
6.396.765
=========

4.782.956
259.195
443.183
32.088
36.200
119.087
_________
5.672.709
=========

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι
περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

15

Δανεισμός
30 Ιουνίου
2014
€

Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 13)
Τραπεζικός δανεισμός

Μη βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικός δανεισμός
Σύνολο δανεισμού

Στις 31 Δεκεμβρίου
2013
€

10.000.399
2.887.513
___________
12.887.912
___________

10.739.980
3.462.365
___________
14.202.345
___________

3.686.621
___________
16.574.533
===========

3.392.655
___________
17.595.000
===========

Hλογιστική αξία του βραχυπρόθεσμου και μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού είναι περίπου
η ίδια με τη δίκαιη αξία.
Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα με μηνιαίες δόσεις μέχρι το Φεβρουάριο 2023.
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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 2014
Χρέωση:
Κερδοζημιές (Σημ. 3)
Συναλλαγματικές διαφορές
Στις 30 Ιουνίου 2014

3.583.490
(28.262)
(4.378)
__________
3.550.850
==========
€

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2014
Συναλλαγματικές διαφορές
Στις 30 Ιουνίου 2014

17

418.782
(1.358)
__________
417.424
==========

Ανειλημμένες/ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές ανειλημμένες ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις
30 Ιουνίου 2014.

18

Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Δεν υπήρχαν σημαντικές συναλλαγές με συγγενικά μέρη κατά την διάρκεια της περιόδου
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014.
19

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

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