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Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ
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2682 Παλαιομέτοχο
ΚΥΠΡΟΣ

Ταχ Κιβ 24043
1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ 22872700
Telefax: 22833564

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28 Φεβρουαρίου 2012
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία
Κύριε
Θέμα: Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ., στην
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012 στις
3.00μ.μ.,ενέκρινε την Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος 2011, που
επισυνάπτεται μαζί με την επεξηγηματική κατάσταση.
Η Ένδειξη Αποτελέσματος με την επεξηγηματική κατάσταση θα αποσταλεί στους
ιδιοκτήτες της Εταιρείας και θα τοποθετηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.cfi.com.cy. Αντίτυπα θα υπάρχουν διαθέσιμα για τους ιδιοκτήτες της
Εταιρείας και τους Επενδυτές στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Αγίας
Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία.
Με τιμή

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας
Επισυνημμένα
Αντίγραφο: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

31.12.2011
Ενδεικτικά
€
10.112.584

31.12.2010
Ελεγμένα
€
13.253.559

(10.076.554)

(11.181.885)

Μεικτό κέρδος

36.030

2.071.674

Άλλα εισοδήματα

98.239

316.614

Έξοδα διοίκησης, διανομής και πωλήσεων

(1.785.218)

(1.846.879)

(Ζημιά)/κέρδος από εργασίες

(1.650.949)

541.409

(251.085)

(104.255)

(1.902.034)

437.154

7.116

158.094

(947.276)

-

Αποζημιώσεις πλεονάζοντος προσωπικού

(1.481.556)

-

(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία

(4.323.750)

595.248

(4.384))

(11.805)

(4.328.134)

583.443

Ιδιοκτήτες της Εταιρείας

(4.127.213)

568.204

Συμφέρον άνευ ελέγχου

(200.921)

15.239

(4.328.134)

583.443

(134,89)

18,57

Εισοδήματα
Κόστος Πωλήσεων

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
(Zημιά)/ κέρδος από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα
χρηματοδότησης
Κέρδος από εκποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Χρέωση για απομείωση στην αξία των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

Φορολογία
(Ζημιά)/κέρδος έτους
(Ζημιά)/κέρδος έτους που αναλογεί στους/στο:

(Ζημιά)/κέρδος έτους
Βασική και πλήρως κατανεμημένη (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή
(σεντ)
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ σε συνεδρία του
που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 2012 ενέκρινε την Ένδειξη Αποτελέσματος του Συγκροτήματος
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.
2. Τα ενδεικτικά οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2011 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος.
3. Τα ενδεικτικά – μη ελεγμένα ενοποιημένα αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2011, ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010.
Η έκθεση διαχείρισης ετοιμάστηκε βάση του Άρθρου 13 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 και παρουσιάζεται πιο
κάτω.
4. Οικονομική Ανάλυση
α) Οι συνολικές πωλήσεις για το έτος 2011 ανήλθαν σε €10.112.584 σε σύγκριση με €13.253.559 του
προηγούμενου έτους (μείωση 23,70%). Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται στην οικονομική ύφεση η
οποία επηρέασε έντονα την οικοδομική βιομηχανία του τόπου.
β) Η μείωση στα άλλα εισοδήματα οφείλεται κυρίως στην μείωση των εισπρακτέων μερισμάτων από
επενδύσεις που κατέχει το Συγκρότημα σε μετοχές Δημοσίων Εταιρειών στην Κύπρο.
γ) Το κόστος χρηματοδότησης ανήλθε σε €251.085 σε σύγκριση με €104.255 του προηγούμενου έτους
(αύξηση €146.230) λόγω της αύξησης των τραπεζικών παρατραβηγμάτων.
δ) Το κέρδος από εκποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
μειώθηκε σε €7.116 σε σύγκριση €158.094 το προηγούμενο έτος (μείωση €150.978).
ε) Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα
(ι) Τον Οκτώβριο 2011 το Συγκρότημα προέβη σε τερματισμό της παραγωγικής λειτουργίας του
εργοστασίου της θυγατρικής Εταιρείας Ply Engineered Products Factory Ltd και σε απολύσεις 27
πλεοναζόντων υπαλλήλων του Συγκροτήματος λόγω της μείωσης της ζήτησης εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης. Το κόστος των αποζημιώσεων για το πλεονάζον προσωπικό ανήλθε σε €1.481.556.
(ιι) Κατά τη διάρκεια του έτους προέκυψε ζημιά ύψους €947.276 από την απομείωση της αξίας των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση λόγω της καθοδικής αξίας των
τιμών των μετοχών που κατέχει το Συγκρότημα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
(ιιι) Διαγραφή/απομείωση αξίας αποθεμάτων πρώτων υλών και εξαρτημάτων αξίας €501.979, κυρίως
λόγω του τερματισμού της λειτουργίας του εργοστασίου κόντρα πλακέ της θυγατρικής Ply Engineered
Products Factory Ltd, αλλά και αλλαγών στην αξιολόγηση ορισμένων αποθεμάτων πρώτων υλών του
Συγκροτήματος από διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις της αγοράς.
ζ) Η ζημιά που αναλογεί στους ιδιοκτήτες το 2011, είναι €4.127.213 σε σύγκριση με κέρδος €568.204 το
2010.
η) Η (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή υπολογίστηκε με βάση τη (ζημιά)/κέρδος μετά τη φορολογία και τον
μεσοσταθμικό αριθμό των εκδομένων μετοχών κατά τη διάρκεια του έτους.
5. Η ένδειξη αποτελέσματος περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας (η
«Εταιρεία») και των θυγατρικών της που όλες μαζί αναφέρονται ως το «Συγκρότημα».
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν και τις σοβαρές
επιπτώσεις στην οικοδομική βιομηχανία της Κύπρου, αναμένει ότι το έτος 2012 θα είναι δύσκολη χρονιά.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα έτσι ώστε το Συγκρότημα να ενισχύσει τη θέση του στην
Κυπριακή αγορά και να επανέλθει το Συγκρότημα σε κερδοφόρο πορεία.
Η Ένδειξη Αποτελέσματος με την επεξηγηματική κατάσταση θα αποσταλεί στους ιδιοκτήτες της
Εταιρείας και θα τοποθετηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cfi.com.cy. Αντίτυπα θα
υπάρχουν διαθέσιμα για τους ιδιοκτήτες της Εταιρείας και τους Επενδυτές στο εγγεγραμμένο γραφείο
της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία.

Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Πέτρος Α Βραχίμης
Γενικός Διευθυντής
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