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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των “Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ” σε συνεδρία
του που έγινε στις 24 Ιουλίου 2012, μελέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για την εξαμηνία που έληξε στις
30 Ιουνίου 2012, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του
Συγκροτήματος.

2.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου 2012 ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34
“Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση”.

3.

Έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές όπως και στις ετήσιες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

4.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2012 παρουσιάζουν
αυξημένες ζημίες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Οι βασικοί λόγοι των αρνητικών αποτελεσμάτων της πρώτης εξαμηνίας του 2012
συνοψίζονται ως εξής:
- Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών κατά 24,1% λόγω της ύφεσης στην οικοδομική
βιομηχανία του τόπου, που επηρεάζει αρνητικά την ζήτηση στην αγορά βιομηχανικών
προϊόντων ξύλου στην εγχώρια αγορά και λόγω αυξημένου ανταγωνισμού από
εισαγόμενα προϊόντα.
- Αυξημένο κόστος χρηματοδότησης.
- Ζημίες λόγω αποζημιώσεων σε έντεκα υπαλλήλους που κηρύχθηκαν πλεονάζοντες τον
Μάιο 2012.
- Ζημίες από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς
πώληση.
(α) Κύκλος εργασιών
Οι συνολικές πωλήσεις του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε
€4.424.992 σε σύγκριση με €5.827.204 την αντίστοιχη περίοδο του 2011, σημειώνοντας
μείωση ύψους 24,1%.
(β) Ζημία από εργασίες πριν τα έξοδα χρηματοδότησης
Η ζημία από εργασίες πριν τα έξοδα χρηματοδότησης για την πρώτη εξαμηνία του 2012
είναι €793.233 έναντι €367.745 την αντίστοιχη περίοδο του 2011 .
(γ) Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων
Τα έξοδα διοίκησης και πωλήσεων ανήλθαν σε €798.827 σε σύγκριση με €984.940 την
αντίστοιχη περίοδο του 2011, σημειώνοντας μείωση ύψους 18,9%.
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4.

Αποτελέσματα (συνέχεια)
(δ) Έξοδα χρηματοδότησης
Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης ανήλθαν σε €188.868 σε σύγκριση με €107.815 την
αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η αύξηση οφείλεται
στα αυξημένα τραπεζικά
παρατραβήγματα, όπως επίσης και στα αυξημένα τραπεζικά επιτόκια.
(ε) Ζημία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της εταιρείας
Η ζημία η οποία αναλογεί στους ιδιοκτήτες για το πρώτο εξάμηνο του 2012 είναι
€1.652.859 σε σύγκριση με €462.917 την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

5.

Εκτιμήσεις για το 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, διατηρεί την εκτίμηση ότι οι
προοπτικές για το έτος 2012 θα είναι αρνητικές λόγω της ύφεσης στην οικοδομική
βιομηχανία αλλά και την οικονομία του τόπου γενικότερα.

6.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος δεν
θα αποσταλούν στους ιδιοκτήτες αλλά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,
www.cfi.com.cy. Το επενδυτικό κοινό μπορεί να προμηθεύεται αντίτυπα των συνοπτικών
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση από το
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Οδός Αγίας Σοφίας 1, 2682, Παλιομέτοχο ή από την
ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.cfi.com.cy.

Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Πέτρος Βραχίμης
Γενικός Διευθυντής

Λευκωσία, 24 Ιουλίου 2012
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.
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μεικτή (ζημία)/κέρδος
Άλλα εισοδήματα

1/01/2012 30/06/2012
€

1/01/2011 30/06/2011
€

4.424.992
(4.499.390)

5.827.204
(5.268.750)

(74.398)
79.992
5.594

558.454
58.741
617.195

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα πωλήσεων

(569.545)
(229.282)
(798.827)

(679.803)
(305.137)
(984.940)

Ζημία από εργασίες πριν τα έξοδα χρηματοδότησης

(793.233)

(367.745)

Έσοδα χρηματοδότησης
Έξοδα χρηματοδότησης
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης

1.239
(190.107)
(188.868)

9.901
(117.716)
(107.815)

(982.101)

(475.560)

Ζημία από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα
χρηματοδότησης
(Ζημία)/κέρδος από εκποίηση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Χρέωση για απομείωση στην αξία των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Αποζημιώσεις πλεονάζοντος προσωπικού

(2.298)

7.116

(325.697)
(338.556)

-

Ζημία περιόδου πριν τη φορολογία
Φορολογία
Ζημία περιόδου

(1.648.652)
(11.809)
(1.660.461)

(468.444)
508
(467.936)

Ζημία περιόδου που αναλογεί στους/στο:
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας
Συμφέρον άνευ ελέγχου

(1.652.859)
(7.602)

(462.917)
(5.019)

Ζημία περιόδου

(1.660.461)

(467.936)

(54,02)

(15,13)

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημία ανά
μετοχή (σεντ)
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