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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 

 

 

 Σελίδα 

 

Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της 

  Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών    

  καταστάσεων 1 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 10, εδάφια 3(γ) και (7) του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 

Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 (“Νόμος”) εμείς τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις συνοπτικές ενδιάμεσες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 

(η “Εταιρεία”) για την περίοδο έξι μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, επιβεβαιώνουμε ότι, 

εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

 

(α) Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες 

παρουσιάζονται στις σελίδες 6 μέχρι 22: 

 (i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 “Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση” όπως αυτή υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10, εδάφιο (4) του Νόμου, και 

 

 (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, 

της οικονομικής κατάστασης και της ζημίας των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου 

Δημόσια Λίμιτεδ και των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στις συνοπτικές 

ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο (το “Συγκρότημα”), 

και 

 

(β) Η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που 

απαιτούνται από το άρθρο 10, εδάφιο (6) του Νόμου. 

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικός Διευθυντής και Οικονομικός Διευθυντής 

 

Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι 

 

 

_______________________         _____________________           _________________________ 

  ΑΛΕΞΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΣ                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΣΚΟΣ 

 

 

_________________________   __________________________   ________________________ 

   ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ   ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ   

 

_______________________          

  ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΒΛΟΤΟΜΑΣ               

 

 

Γενικός Διευθυντής Οικονομικός Διευθυντής 

 

 

___________________________ _______________________ 

    ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ                                                               ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΜΙΣΙΗΣ 

 

 

Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου 2020 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο των “Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ” σε 

συνεδρία του που έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου 2019, μελέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές 

ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για την εξαμηνία που 

έληξε στις 30 Ιουνίου 2020. 

 

2. α) Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί 

σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 - “Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 

Πληροφόρηση” και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Έχουν 

χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές όπως και στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές 

του Συγκροτήματος. 

 

β) Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 

2020, ως απαιτείται από το άρθρο 10(6)(ε) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 

Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, περιγράφονται στη σημείωση 

18 των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2020. 

 

3. Εκτιμήσεις για το β’ εξάμηνο του 2020 

 

 Αναφορικά με τις προοπτικές για την περίοδο από 1
η
 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 

τρέχοντος έτους, αλλά και σε σχέση με ολόκληρο το έτος 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας αναμένει να είναι αρνητικές λόγω της πανδημίας Covid-19, η οποία επηρεάζει 

την παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση την Κύπρο.   

  

 Παρόλ’ αυτά, η Διεύθυνση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και καταβάλει συνεχείς 

προσπάθειες για την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος.  

 

4. Ανασκόπηση αποτελεσμάτων 

 

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για τους πρώτους έξι μήνες του 2020 ανέρχονται σε 

συνολικές ζημιές ύψους €86.119 σε σύγκριση με €40.274 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 

Ο κύριος λόγος που υπήρξε αυξημένη ζημιά την πρώτη εξαμηνία του 2020 σε σχέση με το 

ζημιά της αντίστοιχης περσινής περιόδου είναι η σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών 

κατά 16,94%, που οφείλεται στην πανδημία (Covid-19). 

 

(α) Κύκλος εργασιών  

Οι συνολικές πωλήσεις του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 

€3.118.094 σε σύγκριση με €3.754.205 την αντίστοιχη περίοδο του 2019 παρουσιάζοντας 

μείωση ύψους €636.111 ή 16,94%.  
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

4. Ανασκόπηση αποτελεσμάτων (συνέχεια) 

 

(β) (Ζημιά)/κέρδος από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  

Η ζημιά από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης για την πρώτη 

εξαμηνία του 2020 είναι €87.394 έναντι του κέρδους ύψους €12.469 της αντίστοιχης 

περιόδου του 2019 (αναφέρεται στη Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση 

Λογαριασμού Αποτελεσμάτων - σελίδα 6). 

 

(γ) Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 

Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης ανήλθαν σε €32.299 σε σύγκριση με €41.820 την 

αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η μείωση οφείλεται κυρίως στα μειωμένα τραπεζικά 

χρεωστικά υπόλοιπα. 

 

(δ)   Ζημιά από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  

Η ζημιά από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης για την πρώτη εξαμηνία 

του 2020 είναι €119.693 έναντι της ζημιάς ύψους €29.351 της αντίστοιχης περιόδου του 

2019 (αναφέρεται στη Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων - σελίδα 6). 

 

(ε) Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων  

Τα έξοδα διοίκησης και πωλήσεων ανήλθαν σε €578.394 σε σύγκριση με €680.480 την 

αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση ύψους 15%, κυρίως λόγω του 

μειωμένου εργατικού κόστους από τη συμμετοχή του Συγκροτήματος στα σχέδια 

μερικής αναστολής εργασιών του Υπουργείου Εργασιών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

(ζ) Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας 

Η ζημιά η οποία αναλογεί στους μετόχους για το πρώτο εξάμηνο του 2020 είναι  

€83.860 σε σύγκριση με τη ζημιά ύψους €38.762 της αντίστοιχης περιόδου του 2019. 

 

 (η) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Η γη και τα κτίρια της Εταιρείας έχουν επανεκτιμηθεί από εξωτερικούς ανεξάρτητους 

εκτιμητές ακινήτων στις 31 Δεκεμβρίου 2018.  

 

(θ)   Μη – επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες 

       Για τους πρώτους έξι μήνες του 2020 δεν υπήρξαν κέρδη ή ζημίες από μη 

επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ή και από δραστηριότητες οι οποίες είναι εκτός 

κυρίων δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος.   

 

5. Ορισμοί και χρήση Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») 

 

Η Διεύθυνση χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στα 

πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό 

σχεδιασμό της καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεων της. Οι 

ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών 

αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της χρηματοοικονομικής της θέσης καθώς και της 

κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.   
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

5. Ορισμοί και χρήση Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») (συνέχεια) 

 

Δείκτες αποδοτικότητας 

Το Συγκρότημα, προκειμένου για την πληρέστερη ανάλυση των λειτουργικών 

αποτελεσμάτων της, χρησιμοποιεί τους εξής δείκτες: 

 

-  Μεικτό κέρδος: Ο δείκτης ισούται με τον κύκλο εργασιών μείον το κόστος πωλήσεων. 

Αναφέρεται στη Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων - σελίδα 6. 

 

-  Ζημιά από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης: Ο δείκτης ισούται με το 

κέρδος από εργασίες μείον τα έξοδα διοίκησης και πωλήσεων. Αναφέρεται στη 

Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων - σελίδα 

6. 

 

-  Ζημιά από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης: Ο δείκτης ισούται με τη 

ζημιά από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης μείον τα καθαρά έξοδα 

χρηματοδότησης. Αναφέρεται στη Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση 

Λογαριασμού Αποτελεσμάτων - σελίδα 6. 

 

Η χρήση των πιο πάνω εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης γίνεται με στόχο την 

επαρκή αιτιολόγηση στην Έκθεση Διαχείρισης της διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων κατά 

τη διάρκεια της περιόδου καθώς και των μεταβολών των αποτελεσμάτων σε σχέση με την 

αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. 

 

6. α) Δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων 

Δεν έχει παραχωρηθεί οποιοσδήποτε δανεισμός προς τους Διοικητικούς Συμβούλους και δεν 

υπάρχουν χρεωστικά υπόλοιπα που τους αφορούν. 

 

β) Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα 

         Δεν υπήρξαν σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα για την εξαμηνία που έληξε   

         στις 30 Ιουνίου 2020. 

 

7. Μελλοντικές εξελίξεις 

 

Η Εταιρεία εγκατέστησε φωτοβολταϊκό σύστημα (net billing) ισχύος 483 K.W.P. αξίας 

€300.000 (συν ΦΠΑ). Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε και η λειτουργία του συστήματος 

ξεκίνησε την 1
η
 Ιουλίου 2020. 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

 

8. Η συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μαζί με 

την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης θα αποσταλούν στους μετόχους μετά την έγκριση 

των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του 

Συγκροτήματος. Αντίγραφα των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων θα είναι διαθέσιμα προς το επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα 

της Εταιρείας, www.cfi.com.cy και στα κεντρικά γραφεία του Συγκροτήματος στη 

διεύθυνση Αγίας Σοφίας 1, 2682, Παλιομέτοχο.  

 

 

 

 

 

ΑΛΕΞΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ                                                       ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου                 Γενικός Διευθυντής 

 

 

Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου 2020 

http://www.cfi.com.cy/
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

 

  1/01/2020 - 1/01/2019 - 

  30/06/2020 30/06/2019 

 Σημ. € € 

    

Κύκλος εργασιών  3.118.094 3.754.205 

Κόστος πωλήσεων   (2.628.148) (3.061.576) 

    

Μεικτό κέρδος  489.946 692.629 

Άλλα εισοδήματα 4         1.054           320 

       491.000    692.949 

    

Έξοδα διοίκησης  (396.752) (454.511) 

Έξοδα πωλήσεων    (181.642) (225.969) 

    (578.394) (680.480) 

    

(Ζημιά)/κέρδος από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα  

  χρηματοδότησης  

  

   (87.394) 

 

    12.469 

    

Έξοδα χρηματοδότησης     (32.299)   (41.820) 

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 5     (32.299)   (41.820) 

    

Ζημιά από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα     

  χρηματοδότησης   (119.693)  (29.351) 

    

Ζημιά περιόδου πριν από τη φορολογία  (119.693) (29.351) 

Φορολογία 6      33.574  (10.923) 

Ζημιά περιόδου      (86.119)  (40.274) 

    

Ζημιά περιόδου που αναλογεί στους/στο:    

Μετόχους της Εταιρείας  (83.860) (38.762) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές      (2.259)    (1.512) 

    

Ζημιά περιόδου    (86.119) (40.274) 

    

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά  

  μετοχή (σεντ) 
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    (2,74) 

 

    (1,27) 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 22 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 

ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

 

  1/01/2020- 1/01/2019 - 

  30/06/2020 30/06/2019 

 Σημ. € € 

    

Ζημιά περιόδου    (86.119)  (40.274) 

    

Λοιπά συνολικά έξοδα    

Αναβαλλόμενη φορολογία 6      4.837     2.502 

Λοιπά συνολικά έξοδα περιόδου       4.837     2.502 

    

Συνολικά έξοδα περιόδου   (81.282) (37.772) 

    

Συνολικά έξοδα που αναλογούν στους/στο:    

Μετόχους της Εταιρείας  (79.023) (36.260) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές      (2.259)    (1.512) 

    

Συνολικά έξοδα περιόδου   (81.282) (37.772) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 22 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 

ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

 

  Μη ελεγμένα Ελεγμένα 

  30/06/2020 31/12/2019 

 Σημ. € € 

Στοιχεία ενεργητικού    

    

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 8 13.109.885 13.096.960 

Ακίνητα για επένδυση 9 245.000 245.000 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 10 3.488 1.797 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε δίκαιη  

  αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων  
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         2.456          2.456 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού  13.360.829 13.346.213 

    

Αποθέματα  3.376.105 3.121.988 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  938.597 883.427 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο          28.345      128.817 

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού    4.343.047   4.134.232 

    

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού   17.703.876 17.480.445 

 

    

Ίδια κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο 12 5.231.885 5.231.885 

Αποθεματικά    6.527.945   6.606.968 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους  

  μετόχους της Εταιρείας 

  

11.759.830 11.838.853 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές       136.996      139.255 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  11.896.826 11.978.108 

    

Υποχρεώσεις    

    

Δάνεια και χρηματοδοτήσεις 13 1.617.571  1.599.512 

Αναβαλλόμενη φορολογία 14 1.671.108              1.709.519 

Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων  3.288.679              3.309.031 

    

Τραπεζικά παρατραβήγματα  813.385 914.738 

Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 13 326.364 326.364 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις    1.378.622      952.204 

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων    2.518.371   2.193.306 

    

Σύνολο υποχρεώσεων    5.807.050   5.502.337 

    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  17.703.876 17.480.445 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 22 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 

ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 
 

 

 

 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας  

  Αποθεματικό     

 Μετοχικό επανεκτίμησης Αποθεματικό  Μη ελέγχουσες Σύνολο ιδίων 

 κεφάλαιο ακινήτων προσόδου Σύνολο συμμετοχές κεφαλαίων 

 € € € € € € 

       

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020    5.231.885  9.224.557  (2.617.589) 11.838.853    139.255   11.978.108 
       

Συνολικά έξοδα για την περίοδο       

Ζημιά περιόδου                   -                -       (83.860)       (83.860)      (2.259)       (86.119) 

       

Λοιπά συνολικά έξοδα       

Αναβαλλόμενη φορολογία                   -        4.837                  -          4.837                -           4.837 

Λοιπά συνολικά έξοδα περιόδου                    -        4.837                  -          4.837                -           4.837 

       

Συνολικά έξοδα περιόδου                   -        4.837       (83.860)       (79.023)      (2.259)      (81.282) 

       

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020   5.231.885  9.229.394  (2.701.449) 11.759.830  136.996 11.896.826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 22 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 
 

 

 

 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας  

  Αποθεματικό     

 Μετοχικό επανεκτίμησης Αποθεματικό  Μη ελέγχουσες Σύνολο ιδίων 

 κεφάλαιο ακινήτων προσόδου Σύνολο συμμετοχές κεφαλαίων 

 € € € € € € 

       

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019    5.231.885  9.198.152  (2.336.295) 12.093.742    140.560   12.234.302 
       

Συνολικά έξοδα για την περίοδο       

Ζημιά περιόδου                   -                -       (38.762)       (38.762)      (1.512)       (40.274) 

       

Λοιπά συνολικά έξοδα       

Αναβαλλόμενη φορολογία                   -        2.502                  -         2.502                -           2.502 

Λοιπά συνολικά έξοδα περιόδου                    -        2.502                  -         2.502                -           2.502 

       

Συνολικά έξοδα περιόδου                   -        2.502       (38.762)       (36.260)      (1.512)      (37.772) 

       

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2019   5.231.885  9.200.654  (2.375.057) 12.057.482  139.048 12.196.530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 22 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

  1/01/2020- 1/01/2019 - 

 Σημ. 30/06/2020 30/06/2019 

  € € 

Ροή μετρητών από εργασίες    

Ζημιά πριν από τη φορολογία  (119.693) (29.351) 

Αναπροσαρμογές για:    

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού   9 172.543 164.280 

Τόκους πληρωτέους  5   30.076    40.268 

    

Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο  

  κίνησης 

 82.926 175.197 

Αύξηση στα αποθέματα  (254.116) 20.880 

Μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  (55.347) (111.461) 

Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   427.790 (685.087) 

    

Καθαρή ροή μετρητών από/(που χρησιμοποιήθηκε σε) εργασίες   201.253 (600.471) 

    

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    

Πληρωμές για αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (190.114) (84.632) 

Πληρωμές για αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού     (1.691)                - 

Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε επενδυτικές  

  δραστηριότητες 

  

(191.805) 

 

    (84.632) 

    

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Εισροές από νέα δάνεια 13 68.000 - 

Αποπληρωμή δανείου 13 (59.892) (132.585) 

Τόκοι που πληρώθηκαν  (15.475)     (18.334) 

Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε χρηματοδοτικές    

  δραστηριότητες     (7.367)   (150.919) 

    

Καθαρή αύξηση/(μείωση) μετρητών και αντίστοιχων μετρητών  2.081 (836.022) 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου   (787.121)    (766.359) 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου   (785.040) (1.602.381) 

    

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:    

Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες  28.345 254.420 

Τραπεζικά παρατραβήγματα  (813.385) (1.856.801) 

  (785.040) (1.602.381) 
  

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 22 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 

ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Η εταιρεία "Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λιμιτεδ" (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην 

Κύπρο στις 10 Μαρτίου 1970 ως δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί 

Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Η Κυπριακή Δημοκρατία κατέχει το 51% του 

εκδομένου κεφαλαίου της Εταιρείας. 

 

Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας είναι στην οδό Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλαιομέτοχο. 

 

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι η επένδυση μοριοπλακών και MDF, η 

παραγωγή προϊόντων ξυλείας και η πώληση-κόντρα πλακέ. 

 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 

 Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 

Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2020 περιλαμβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της 

εταιρείες (που μαζί θα αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”). 

 

 Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα 

με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 - “Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση ” 

και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

 Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 

στις 30 Ιουνίου 2020 παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το κυρίως χρησιμοποιούμενο 

νόμισμα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονομικών πράξεων και 

δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. 

 

 Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην 

εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές 

του Συγκροτήματος. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

 Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 

στις 30 Ιουνίου 2020 ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν 

για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 

31 Δεκεμβρίου 2019, εκτός από την υιοθέτηση από το Συγκρότημα των νέων και 

τροποποιημένων ΔΠΧΑ με ισχύ από την 1
ην 

Ιανουαρίου 2020. 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των νέων και τροποποιημένων ΔΠΧΑ σε 

μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις συνοπτικές ενδιάμεσες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

4. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

 1/01/2020 - 1/01/2019 - 

 30/06/2020 30/06/2019 

 € € 

   

Άλλα εισοδήματα    1.054      320 

   

   1.054     320 
 

5. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

 1/01/2020- 1/01/2019 - 

 30/06/2020 30/06/2019 

 € € 

   

Συναλλαγματική ζημιά - (528) 

Τόκοι πληρωτέοι (11.884) (18.334) 

Τόκοι πληρωτέοι - δανείου (18.192) (21.934) 

Άλλα έξοδα χρηματοδότησης     (2.223)    (1.024) 

   

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (32.299)  (41.820) 
 

 

6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 1/01/2020 - 1/01/2019 - 

 30/06/2020 30/06/2019 

 € € 

   

Αναβαλλόμενη φορολογία   33.574    (10.923) 
   

7. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

 1/01/2020 - 1/01/2019 - 

 30/06/2020 30/06/2019 

   

Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της  

           Εταιρείας (€) 

    (83.860)       (38.762) 

   
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες   

  και πλήρως κατανεμημένες κατά τη διάρκεια της   

  περιόδου  3.059.582  3.059.582 

   
Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά  

  μετοχή (σεντ) 

 

 

    (2,74) 

 

          (1,27) 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

8. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

   Μηχανήματα,  

 Γη Ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεις  

 και κτίρια υπολογιστές και εξοπλισμός Σύνολο 

 € € € € 

30 Ιουνίου 2020     

     

Κόστος ή εκτίμηση     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 12.601.878    258.077  5.417.491 18.277.446 

Προσθήκες - - 185.468 185.468 

Πωλήσεις                -                -                -                 - 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 12.601.878     258.077  5.602.959 18.462.914 
     

Αποσβέσεις     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου      224.020  251.383 4.705.083  5.180.486 

Επιβάρυνση περιόδου 112.037 2.143 58.363 172.543 

Πωλήσεις                  -                -                -                  - 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου       336.057     253.526 4.763.446    5.353.029 

     

Καθαρή λογιστική αξία     

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 12.265.821        4.551     839.513 13.109.885 

     

   Μηχανήματα,  

 Γη Ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεις  

 και κτίρια υπολογιστές και εξοπλισμός Σύνολο 

 € € € € 

31 Δεκεμβρίου 2019     

     

Κόστος ή εκτίμηση     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 12.600.000 257.321 5.219.992 18.077.313 

Προσθήκες 1.878 756 201.766 204.400 

Πωλήσεις                 -                -       (4.267)       (4.267) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 12.601.878    258.077  5.417.491 18.277.446 
     

Αποσβέσεις     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου - 247.012 4.575.759 4.822.771 

Επιβάρυνση για το έτος 224.020 4.371 131.354 359.745 

Πωλήσεις                 -              -      (2.030)      (2.030) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου      224.020  251.383 4.705.083  5.180.486 

     

Καθαρή λογιστική αξία     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 12.377.858     6.694   712.408 13.096.960 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 
 

9. ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

 

 30/06/2020 31/12/2019 

 € € 

   

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου     245.000 262.500 

Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας                 -       (17.500) 

   

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου / 31 Δεκεμβρίου     245.000     245.000 

 

 

10. ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 30/06/2020 31/12/2019 

 € € 

Λογισμικά   

   

Κόστος   

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  148.479  148.479 

Προσθήκες      1.691              - 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου / 31 Δεκεμβρίου  150.170  148.479 

   

Χρεόλυση   

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  146.682  146.682 

Χρεόλυση για το έτος            -            - 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου / 31 Δεκεμβρίου 146.682 146.682 

   

Καθαρή λογιστική αξία   

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου / 31 Δεκεμβρίου     3.488     1.797 

 

11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

 

 Δίκαιη Δίκαιη 

 αξία αξία 

 30/06/2020 31/12/2019 

 € € 

Τίτλοι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)   

Μετοχές και χρεόγραφα 2.456 2.456 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

 

12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 30/06/2020 31/12/2019 

 € € 

Εγκεκριμένο    

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου και 30 Ιουνίου 2020 /   

  31 Δεκεμβρίου 2019   

  (10.000.000 συνήθεις μετοχές @ €1,71 η καθεμία) 17.100.000 17.100.000 

   

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ’ ολοκλήρου   

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου και 30 Ιουνίου 2020 /   

  31 Δεκεμβρίου 2019   

  (3.059.582 συνήθεις μετοχές @ €1,71 η καθεμία)  5.231.885  5.231.885 

 

13. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  

 

 30/06/2020 31/12/2019 

 € € 

   

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 1.925.876 2.058.398 

Προσθήκες 68.000 116.995 

Αποπληρωμές (59.892) (290.670) 

Τόκος        9.951      41.153 

   

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου / 31 Δεκεμβρίου 1.943.935 1.925.876 

 

 

 30/06/2020 31/12/2019 

 € € 

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις   

Τραπεζικά δάνεια 1.617.571 1.599.512 

   

Τρέχουσες υποχρεώσεις   

Τραπεζικά δάνεια    326.364    326.364 

   

Σύνολο  1.943.935 1.925.876 

 

14. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 30/06/2020 31/12/2019 

 € € 
   

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  1.709.519  1.725.239 

Επανεκτίμηση γης και κτιρίων (4.837) (26.405) 

Χρέωση στα αποτελέσματα     (33.574)       10.685 

   

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου / 31 Δεκεμβρίου  1.671.108  1.709.519 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 
 

  

14. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 

 

Η υποχρέωση για αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως ακολούθως: 
 

 30/06/2020 31/12/2019 

 € € 

   

Επανεκτίμηση γης και κτιρίων 1.742.520 1.747.357 

Κέρδη εύλογων αξιών σε επένδυση σε ακίνητα  36.988 36.726 

Προσωρινές φορολογικές διαφορές     (108.400)      (74.564) 

   

  1.671.108  1.709.519 

 

Ο υπολογισμός για αναβαλλόμενη φορολογία στις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 

λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της φορολογικής τους 

βάσης έγινε με συντελεστή 12,5%. Όσον αφορά την επανεκτίμηση της γης, έχει γίνει 

πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία με συντελεστή 20% που είναι ο συντελεστής φόρου 

κεφαλαιουχικών κερδών. 
 

15.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  

 
Με την πρόσφατη και ταχεία εξέλιξη της νόσου του Κορονοϊού (Covid-19) η παγκόσμια 

οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης στον τομέα της περίθαλψης της 

υγείας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. Πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει έκτακτα και 

δαπανηρά μέτρα περιορισμού. Ορισμένες χώρες, περιλαμβανομένης και την Κύπρου, έχουν 

απαιτήσει από τις εταιρείες να περιορίσουν ή και να αναστείλουν τις συνήθεις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν εφαρμόσει περιορισμούς στα ταξίδια καθώς και αυστηρά 

μέτρα καραντίνας.  

 

Βιομηχανίες όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία και η ψυχαγωγία επηρεάστηκαν άμεσα από αυτά 

τα μέτρα. Άλλες βιομηχανίες όπως οι κατασκευαστικές και οι χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες επηρεάστηκαν έμμεσα και τα αποτελέσματά τους αναμένεται να επηρεαστούν 

επίσης αρνητικά. 

 

Στην Κύπρο, στις 15 Μαρτίου 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρία 

ανακοίνωσε ότι θεωρεί ότι η Κύπρος εισέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

λαμβάνοντας υπόψη την αβέβαιη κατάσταση όπως εξελίσσεται καθημερινά, την αυξανόμενη 

εξάπλωση του Covid-19 και τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με την 

κατάσταση.  

 

Για το σκοπό αυτό, ελήφθησαν ορισμένα μέτρα για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και τη 

διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των ευάλωτων 

ομάδων και της οικονομίας γενικότερα.  
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

 

15.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) 

 

Ανακοινώθηκαν νέοι κανονισμοί εισόδου για την προστασία του πληθυσμού από την 

περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας που καθιστούν αυστηρότερη την είσοδο ατόμων στην 

Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, ένας σημαντικός αριθμός ιδιωτικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας παρέμειναν κλειστές από τη 

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και για μεγάλη περίοδο.  

 

Στόχος αυτών των μέτρων δημόσιας πολιτικής ήταν να περιορίσουν την εξάπλωση του 

Covid-19, όμως οδήγησαν σε σημαντική διαταραχή της λειτουργίας του Συγκροτήματος το 

οποίο ανέστειλε μερικώς τις εργασίες του για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 12 

Ιουνίου 2020. 

 

Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις 

συνολικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος δεν μπορούν να εκτιμηθούν 

με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο λόγω του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που 

προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα. 

 

Το συμβάν θεωρείται ως μη διορθωτικό γεγονός και ως εκ τούτου δεν απεικονίζεται στην 

αναγνώριση και επιμέτρηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις οικονομικές 

καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 
 

 

16. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το Άρθρο (4) (β) της Οδηγίας ΟΔ 
190-2007-04) στις 30 Ιουνίου 2020 και στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν τα ακόλουθα: 
 

  30/6/2020 31/12/2019 

  % % 

    

Αλέξης Αδαμίδης  - - 

Ευάγγελος Μούσκος  - - 

Ιωάννης Βάσιλας  - - 

Ανδρέας Σεβαστίδης   0,001 0,001 

Χρίστος Χριστοδούλου  - - 

Γεώργιος Α. Καραϊσκάκης (διορίστηκε στις  

  30/1/2019) 

  

- 

 

- 

Νεόφυτος Βλοτομάς (διορίστηκε την 1/9/2020) 

 

 - - 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 
 

17. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου στις 30 Ιουνίου 
2020 και στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν τα ακόλουθα: 

 30/06/2020 31/12/2019 

 % % 

   

Κυπριακή Δημοκρατία 51,07 51,07 

CLR Private Equity Ltd 

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

13,55 

5,30 

13,55 

5,30 

 

 

18.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

 Ο κυριότερος κίνδυνος που δύναται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία και τα 

αποτελέσματα του Συγκροτήματος είναι η συνέχιση της πανδημίας του Covid-19.   

 

Πέραν τούτου, οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες σε σχέση με τη λειτουργία του 

Συγκροτήματος δεν έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια της περιόδου σε σχέση με το έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο 

κίνδυνος αγοράς και ο οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος που έχει σχέση με την οικοδομική 

βιομηχανία.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του 

πλαισίου διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος.  

 

Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος υιοθετούνται 

για να εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, να 

τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η 

τήρηση των ορίων. Οι πολιτικές και τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών 

κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και 

στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος. 

 

Διαχείριση του οικονομικού κινδύνου 

 

(i) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να 

εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών 

ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ημερομηνία 

αναφοράς. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις 

προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και 

παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

 

18.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 

Διαχείριση του οικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

 

(i) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 

 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Η έκθεση του Συγκροτήματος στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Ωστόσο, η διεύθυνση λαμβάνει υπόψη επίσης τους 

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο της πελατειακής της βάσης, 

συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης πληρωμών της βιομηχανίας και της χώρας 

στην οποία λειτουργούν οι πελάτες.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθιερώσει μια πιστωτική πολιτική με βάση την οποία κάθε 

νέος πελάτης αναλύεται για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν να καθορίσει το 

Συγκρότημα τους όρους αποπληρωμής. 

 

Πέραν του 90% των εμπορικών απαιτήσεων είναι πελάτες της Εταιρείας για περισσότερα 

από 4 χρόνια, δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και δεν έχει αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης 

για αυτούς τους πελάτες στο παρελθόν. 

 

Το Συγκρότημα δεν απαιτεί εγγύηση για τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Το 

Συγκρότημα δεν διακρατεί εμπορικούς χρεώστες και απαιτήσεις από συμβάσεις για τα οποία 

δεν έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη για ζημιές απομείωσης λόγω κάλυψης από εγγύηση. 

 

Το σύνολο των επί πιστώσει πελατών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας αφορούν 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο στον τομέα της εμπορίας προϊόντων ξυλείας. 

 

(ii) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν οι λήξεις των στοιχείων 

ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η 

αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. 

Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως 

τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή 

ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε τραπεζικό όριο 

παρατραβήγματος. 

 

(iii) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου μεταβολές στις τιμές αγοράς, όπως 

συναλλαγματικές αξίες, αξίες επιτοκίων και τιμές μετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδημα ή 

την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει το Συγκρότημα.  

 

Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου της αγοράς είναι η διαχείριση και ο έλεγχος της έκθεσης 

σε κίνδυνο της αγοράς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση 

της απόδοσης. 
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Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

 

18.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 

Διαχείριση του οικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

 

(iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια) 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 

διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα 

επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο 

δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την 

εύλογη αξία. Η διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια 

σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 

(iv) Άλλοι κίνδυνοι 

Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να 

επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Έννοιες όπως ο 

πληθωρισμός, η ανεργία και εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) είναι 

άμεσα συνυφασμένες με την οικονομική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε μεταβολή 

αυτών καθώς και του εν γένει οικονομικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει 

αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τομείς επηρεάζοντας ανάλογα το Συγκρότημα. 

 

Διαχείριση κεφαλαίου 

Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει 

να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και ταυτόχρονα να έχει ικανοποιητική 

απόδοση για τους μετόχους μέσω της βελτίωσης της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και 

δανεισμού. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήματος δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο 

έτος. 

 

19.  ΔΡΩΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 
Η Διεύθυνση έχει εξετάσει τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται 

το Συγκρότημα και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι κυριότερες επιπτώσεις στις 

πωλήσεις, κερδοφορία και ρευστότητα της δύναται να προκληθούν από μείωση στις 

δραστηριότητες των πελατών της που μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά εξαιτίας της 

πανδημίας και της συνεπακόλουθης αρνητικής επίδρασης στην οικονομία. 

 

Η Διεύθυνση βρίσκεται σε διαδικασία επαναξιολόγησης του παραγωγικού και εμπορικού της 

προγράμματος και των σχετικών ταμειακών ροών, χρησιμοποιώντας αναθεωρημένες 

υποθέσεις και ενσωματώνοντας διάφορα σενάρια στην αξιολόγηση των πραγματικών και 

δυνητικών χρηματοδοτικών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τις κύριες επιπτώσεις που 

προσδιορίστηκαν παραπάνω.   
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Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 

 

19.  ΔΡΩΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (συνέχεια) 

 

Από την ανάλυση που διενεργήθηκε δεν εντοπίστηκαν πρόσθετες ανάγκες ρευστότητας / 

επιπτώσεις σε χρηματοοικονομικούς συμβατικούς όρους. Η διεύθυνση αξιολογεί μελλοντικά 

μέτρα για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Συγκροτήματος όπως : 

 

 πρόσθετη άντληση από τις υπάρχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις,  

 μέτρα μείωσης του κόστους,  

 εκποίηση επενδύσεων.  

 

Η Διεύθυνση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, να αξιολογεί τις εξελίξεις 

και να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα εκεί και όπου χρειάζεται, με σκοπό τη συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της. 

 

20. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

 Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να 

επηρεάζουν σημαντικά τις συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 

Συγκροτήματος. 



ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

 


