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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 30 Ιουνίου 2007

1/1/200730/6/2007
£
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων

5.949.612
(4.877.581)

Μεικτό κέρδος
Άλλα εισοδήματα
Έξοδα:
Διοίκησης
Πωλήσεων

%
±

1/1/200630/6/2006
£

3,8

5.733.699
(4.817.039)

1.072.031
93.143
1.165.174

916.660
98.353
1.015.013

(366.698)
(114.981)
(481.679)

(376.197)
(102.141)
(478.338)

Κέρδος από εργασίες πριν τα έξοδα χρηματοδότησης

683.495

Έξοδα χρηματοδότησης

(68.711)

(62.999)

Φορολογία

614.784
614.784
(76.282)

473.676
(71.000)
402.676
(86.411)

Κέρδος περιόδου

538.502

316.265

Κέρδος περιόδου που αναλογεί στους/στο:
Μετόχους μητρικής εταιρείας
Συμφέρον μειοψηφίας

523.011
15.491

Κέρδος περιόδου

538.502

Κέρδος πριν από την φορολογία και το χαριστικό
φιλοδώρημα για το πλεονάζον προσωπικό
Πλεονάζον προσωπικό

Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά
μετοχή (σεντ)

17,10

27,4

64,6

536.675

317.697
(1.432)
316.265

64,6

10,38
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.

Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2007 ήταν £5.949.612
έναντι £5.733.699 την αντίστοιχη περίοδο του 2006, σημειώνοντας αύξηση ύψους 3,77%.

2.

Κέρδος από εργασίες πριν τα έξοδα χρηματοδότησης
Το κέρδος από εργασίες πριν τα έξοδα χρηματοδότησης ανήλθε στις £683.495 έναντι
£536.675 της αντίστοιχης περιόδου του 2006 παρουσιάζοντας αύξηση £146.820 ή 27,36%.

3.

Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους
Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους ανήλθε στις £523.011 έναντι £317.697 της
αντίστοιχης περιόδου του 2006, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση της τάξης των £205.314 ή
64,63%.
§ Η αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων και στα
αυξημένα εισοδήματα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος. Πρόσθετα
επισημαίνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα, το ‘Α’ εξάμηνο του 2006 είχαν
επιβαρυνθεί με το κόστος χαριστικού φιλοδωρήματος σε πλεονάζον προσωπικό (μη
επαναλαμβανόμενο κόστος) θυγατρικής εταιρείας.

4.

Επενδύσεις σε μετοχές και χρεόγραφα
Το Συγκρότημα διατηρεί επενδύσεις και μετοχές σε χρεόγραφα δημοσίων εταιρειών, η αξία
των οποίων κατά την 30 Ιουνίου 2007 ήταν £4.298.920 έναντι £3.504.042 του έτους 2006,
δηλαδή παρουσιάζει αύξηση της τάξης των £794.878. Ο βασικός λόγος της αύξησης είναι η
ανοδική πορεία των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αισιόδοξο για τη μελλοντική πορεία του Συγκροτήματος και
πιστεύει ότι και το 2007, θα είναι ακόμη μια κερδοφόρα χρονιά για το Συγκρότημα. Η εκτίμηση
γίνεται με την υπόθεση ότι το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και οι σημαντικοί για την
Εταιρεία οικονομικοί τομείς θα παραμείνουν σταθεροί κατά το υπόλοιπο του έτους.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
§
§
§
§
§

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με
το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αρ. 34 και συνάδουν με τις πρόνοιες
των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών.
Έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές όπως και στις ετήσιες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.
Οι εξαμηνιαίες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν
ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
Οι εξαμηνιαίες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος δεν θα αποσταλούν στους μετόχους και θα δημοσιευθoύν σε μία ημερήσια
εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας.
Το επενδυτικό κοινό μπορεί να προμηθεύεται αντίτυπα των εξαμηνιαίων οικονομικών
καταστάσεων από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Οδός Αγίας Σοφίας 1, 2682,
Παλιομέτοχο ή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.cfi.com.cy.

Δρ. Μιχάλης Καμμάς
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Πέτρος Α Βραχίμης
Γενικός Διευθυντής
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