
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:   www.mastihashop.com
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2021

1/1-30/6/2021 1/1-30/6/2020
Κύκλος εργασιών 4.709.260 4.443.667

30/06/2021 31/12/2020 Μικτά Κέρδη/ (ζημίες) 1.124.385 1.126.701
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 242.207 112.978
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 171.075 95.057
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 2.048.086 1.909.697 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 133.439 72.243
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1.323.350 1.336.184 Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) μετά από φόρους (Β) -                             -                            

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 440.825 440.826 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 133.439 72.243

Λοιπές  μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 76.596 77.621
3.888.857 3.764.328 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € ) 0,0183 0,0099

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
Αποθέματα 2.086.880 2.205.272 και συνολικών αποσβέσεων 358.532 226.886
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 3.245.249 3.070.268
Λοιπές απαιτήσεις 889.204 997.149
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.070.846 2.064.300 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Ποσά εκφρασμένα σε  €

8.292.180 8.336.989
Σύνολο Ενεργητικού 12.181.037 12.101.317 30/06/2021 30/06/2020

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2021 και 1/1/2020 αντίστοιχα) 4.839.465 4.790.447
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.650.000 3.650.000 δραστηριότητες) 133.439 72.243
Υπέρ το άρτιο 1.423.654 1.423.654 4.972.904 4.862.690
Λοιπά Αποθεματικά 18.579 18.579 Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου -                      -                     
Κέρδη/(ζημίες) εις νέον (119.329)         (252.768)         Διανεμηθέντα μερίσματα -                      -                     
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α) 4.972.904 4.839.465 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης  περιόδου  (30/6/2021 και  30/6/2020 αντίστοιχα) 4.972.904 4.862.690
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 205.807 201.633     επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 58.810 56.340
Επιχορηγήσεις 415.206 422.372
Προβλέψεις 3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.

679.822 680.345 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30η Ιουνίου 2021 σε 46 άτομα και κατά
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  την  30η Ιουνίου 2020 σε 51 άτομα. 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.959.836 3.967.985 5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.394.453 2.393.750 απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεμένα
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 174.022 219.772 μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

6.528.311 6.581.507 1/1-30/6/2021
Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 7.208.133 7.261.852 i)   Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 12.181.037 12.101.317 ii)  Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0

iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 93.081
iv)  Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 0
v)  Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 30.000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Ποσά εκφρασμένα σε  €) vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0
Εμμεση Μέθοδος vii) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 3.694

30/06/2021 30/06/2020
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 171.075 95.057
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 116.325 113.908
Επιχορηγήσεις (26.434)           (21.821)           7. Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 30/6/2021 30/6/2020
Προβλέψεις 44.627 44.876 Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές -                      -                     
Πιστωτικοί τόκοι (57)                 (79)                 Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 0 0
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια 97 394 Λοιπές προβλέψεις 676.764 665.662
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 71.189 18.000 Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές με επισφαλείς πελάτες και αποζημίωση
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 118.392          164.329          
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (64.986)           57.642            
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (54.421)           (267.876)         
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (71.189)           (18.000)           

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 304.619 186.429

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών , κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (108.000)         
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (241.879)         (68.400)           
Τόκοι εισπραχθέντες 57 79
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (241.822)        (176.321)       
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων (56.250)           450.000          
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (56.250)          450.000         
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ) 6.546              460.107         
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.064.300 948.751
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.070.846 1.408.858

Χίος, 15 Σεπτεμβρίου 2021 

Αρ. Αδείας 15120- Α'. ΤΑΞΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΝΔΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΕΛΠΙΔΑ Ι. ΚΡΟΜΜΥΔΑ
Α.Τ. ΑΒ 651187 Α.Τ. ΑΗ 933710 Α.Τ. ΑΙ 412459 Α.Τ.  ΑΖ 934961

8. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30/6/2021 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να 
διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2014. Για τις χρήσεις 2015 έως 2020, έλαβε πιστοποιητικά
φορολογικής συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, βάσει των διατάξεων του αρθ. 65α Ν. 4174/2013.

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Β.Ε.Σ.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε 52140/84/Β/02/05

Καλλιµασιά Δήµος Xίου, Ν. Χίου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡHΣΗΣ 

Από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021
(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.4548/2018 άρθρο 149 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι
οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης  του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ   Ποσά εκφρασμένα σε  € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  Ποσά εκφρασμένα σε  €

Κέρδη / (ζημίες)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

6. Επειδή η εταιρεία εμφανίζει συμμετοχές μόνο σε συγγενείς εταιρείες, που σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι Οικονομικές της
Καταστάσεις, είναι αυτές στις οποίες οι συγγενείς εταιρείες λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ως εκ τούτου η
εταιρεία δεν συνέταξε ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.


