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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 30 Ιουνίου 2010
1/1/201030/6/2010
€

1/1/200930/6/2009
€

Κύκλος εργασιών

7.679.793

8.442.868

Κόστος πωλήσεων

(6.343.730)

(7.333.675)

1.336.063

1.109.193

67.770

99.603

1.403.833

1.208.796

(613.254)
(303.239)

(619.214)
(249.850)

(916.493)

(869.064)

Κέρδος από εργασίες πριν τα έξοδα χρηματοδότησης

487.340

339.732

Έξοδα χρηματοδότησης

(61.123)

(83.674)

Κέρδος πριν τη φορολογία

426.217

256.058

Φορολογία

(42.942)

(6.520)

Κέρδος περιόδου

383.275

249.538

Ιδιοκτήτες της εταιρείας

371.823

241.652

Συμφέρον άνευ ελέγχου

11.452

7.886

383.275

249.538

12,15

7,90

Μεικτό κέρδος
Άλλα εισοδήματα

΄Εξοδα Διοίκησης
΄Εξοδα Πωλήσεων

%
±

(9,04)

43,45

Κέρδος περιόδου που αναλογεί στους/στο:

Κέρδος περιόδου
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή
(σεντ)

53,87
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1) Κύκλος εργασιών
Οι συνολικές πωλήσεις του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθαν σε
€7.679.793 σε σύγκριση με €8.442.868 την αντίστοιχη περίοδο του 2009, σημειώνοντας
μείωση ύψους 9,04%.
Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται αφενός στη μειωμένη
δραστηριότητα της οικοδομικής βιομηχανίας του τόπου, αφετέρου στη μείωση στις τιμές
πώλησης σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων του Συγκροτήματος. Παράλληλα έχει
επιτευχθεί σημαντική μείωση στο κόστος πωλήσεων με αποτέλεσμα το μεικτό κέρδος για
την πρώτη εξαμηνία του 2010 να αυξηθεί κατά 20,45% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του
2009. Η αύξηση στην κερδοφορία οφείλεται κυρίως στην μείωση του κόστους σε ορισμένες
κατηγορίες προϊόντων που παράγει το Συγκρότημα.
2) Κέρδος από εργασίες πριν τα έξοδα χρηματοδότησης
Το κέρδος από εργασίες πριν τα έξοδα χρηματοδότησης ανήλθε στις €487.340 έναντι
€339.732 της αντίστοιχης περιόδου του 2009 παρουσιάζοντας αύξηση €147.608 ή 43,4%.
3) Άλλα εισοδήματα
Η μείωση ύψους €31.833 στα άλλα εισοδήματα οφείλεται κυρίως στη μείωση των
μερισμάτων εισπρακτέων από επενδύσεις που κατέχει το Συγκρότημα σε μετοχές σε
Δημόσιες Εταιρείες στην Κύπρο.
4) Κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της εταιρείας
Το κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες για το πρώτο εξάμηνο ανήλθε στις €371.823 σε
σύγκριση με €241.652 την αντίστοιχη περίοδο του 2009, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση της
τάξης των €130.171.
5) Επενδύσεις σε μετοχές και χρεόγραφα
Το Συγκρότημα διατηρεί επενδύσεις σε μετοχές και χρεόγραφα δημοσίων εταιρειών, η
αξία των οποίων κατά την 30 Ιουνίου 2010 ήταν €1.970.648 έναντι €2.829.410 την 31η
Δεκεμβρίου 2009, δηλαδή παρουσιάζει μείωση της τάξης των €858.762. Η μείωση οφείλεται
στην πτώση των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το πρώτο εξάμηνο.
Εκτιμήσεις για το 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, διατηρεί την εκτίμηση ότι οι
προοπτικές για το έτος 2010 θα είναι θετικές, παρά τις επιπτώσεις της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης στην οικονομία του τόπου και στην οικοδομική βιομηχανία ειδικότερα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
§ Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα
με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 - “Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση” και πρέπει να
διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.
§ Έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές όπως και στις ετήσιες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.
§ Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από
τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
§ Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος δεν
θα αποσταλούν στους ιδιοκτήτες και θα δημοσιευθoύν σε μία ημερήσια εφημερίδα
παγκύπριας κυκλοφορίας.
§ Το επενδυτικό κοινό μπορεί να προμηθεύεται αντίτυπα των συνοπτικών ενδιάμεσων
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας,
Οδός Αγίας Σοφίας 1, 2682, Παλιομέτοχο ή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας,
www.cfi.com.cy.
Ιωσήφ Κωνσταντινίδης
Προεδρεύων Διοικητικού Συμβουλίου

Πέτρος Α Βραχίμης
Γενικός Διευθυντής
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