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Θέμα: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2014 
 
Όπως προνοούν οι κανονισμοί με βάση τις ειδικές υποχρεώσεις προς ανακοίνωση, 
σας αποστέλλουμε τα αποτελέσματα της πρώτης εξαμηνίας του 2014. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε Συνεδρία του που έγινε την                       
22α  Ιουλίου 2014 και ώρα 4:00μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Παλιομέτοχο 
ενέκρινε τα αποτελέσματα της πρώτης εξαμηνίας του 2014. 
 
Ο Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων μαζί με την επεξηγηματική κατάσταση  
θα σταλούν στους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ολόκληρο το κείμενο των Συνοπτικών 
Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων θα αναρτηθεί  στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.cfi.com.cy .και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, 
www.cse.com.cy 
 
Το επενδυτικό κοινό και οι μέτοχοι μπορούν να προμηθεύονται αντίτυπα των 
Συνοπτικών Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χωρίς 
οποιανδήποτε επιβάρυνση από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας  οδός Αγίας 
Σοφίας 1, 2682, Παλιομέτοχο.  
 
 
Με τιμή 
 
 
 
ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΚΙΜΙΣΙΗΣ 
Γραμματέας 
 
 
Αντίγραφο: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
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Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α 

 

 

 

 ειίδα 

 

Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ππεχζπλσλ ηεο 

  Δηαηξείαο γηα ηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 1 

 

Δλδηάκεζε έθζεζε δηαρείξηζεο 2 & 3 

 

πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 4 

 

πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ  5 

 

πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο 6 

 

πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο 7 & 8 

 

πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 9 

 

εκεηψζεηο ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 10 - 16 
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ΓΖΛΩΖ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ  

ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΑΞΖ ΣΩΝ ΤΝΟΠΣΗΚΩΝ ΔΝΓΗΑΜΔΩΝ 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

χκθσλα κε ην Άξζξν 10, εδάθηα 3(γ) θαη (7) ηνπ πεξί Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο 

Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκνπ ηνπ 2007 (“Νφκνο”) εκείο ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη νη άιινη ππεχζπλνη γηα ηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ Γαζηθψλ Βηνκεραληψλ Κχπξνπ Γεκφζηα Λίκηηεδ 

(ε “Δηαηξεία”) γηα ηελ πεξίνδν έμη κελψλ πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, επηβεβαηψλνπκε φηη, 

εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε: 

 

(α) Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 4 κέρξη 16: 

 (i) θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν Αξ. 34 “Δλδηάκεζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε” φπσο απηή πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 10, εδάθην (4) ηνπ Νφκνπ, θαη 

 

 (ii) παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο δεκίαο ησλ Γαζηθψλ Βηνκεραληψλ Κχπξνπ 

Γεκφζηα Ληδ, θαη ησλ ζπγαηξηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν (ην “πγθξφηεκα”), θαη 

 

(β) Ζ ελδηάκεζε έθζεζε δηαρείξηζεο παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ην άξζξν 10, εδάθην (6) ηνπ Νφκνπ. 

 

Μέιε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, Γεληθόο Γηεπζπληήο θαη Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο 

 

Με Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη 

 

 

_____________________ ____________________         _____________________ 

 Γξ. ηέιηνο Παπαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο Υξπζνδφληαο Κψζηαο Κνλήο 

 

 

_____________________ ____________________ ____________________ 

 Ησζήθ Κσλζηαληηλίδεο Δπέιζσλ Γ. Ηαθσβίδεο Παχινο Καξπδάο 

 

 

_____________________ 

 Βαγγέιεο πθνπεηξίηεο 

 

Γεληθόο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο 

 

 

_____________________ ______________________ 

 Πέηξνο Βξαρίκεο Αληψλεο Κηκίζηεο 

 

Λεπθσζία, 22 Ηνπιίνπ 2014 
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ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 

Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 

 

 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ “Γαζηθψλ Βηνκεραληψλ Κχπξνπ Γεκφζηα Ληδ” ζε ζπλεδξία 

ηνπ πνπ έγηλε ζηηο 22 Ηνπιίνπ 2014, κειέηεζε θαη ελέθξηλε ηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 

30 Ηνπλίνπ 2014. 

 

2. Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί 

ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν Αξ. 34 - “Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Πιεξνθφξεζε” θαη πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί νη ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο φπσο θαη ζηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.  Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο 

ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

 

3. Απνηειέζκαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ 2014 παξνπζηάδνπλ 

βειηίσζε κε νπζηαζηηθή κείσζε ζηηο ζπλνιηθέο δεκηέο χςνπο €549.674 ζε ζχγθξηζε κε 

δεκηέο  χςνπο €1.208.565 ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

 

Ζ δεκία ηεο πξψηεο εμακελίαο ηνπ 2014 παξνπζηάδεηαη νπζηαζηηθά κεησκέλε ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο πσιήζεσλ, ηεο κείσζεο ζηα 

έμνδα δηαρείξηζεο θαη πσιήζεσλ θαη ηεο απάιεηςεο ησλ δεκηψλ απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2014 αλαγλσξίζηεθε ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο θέξδνο χςνπο €700 ζε ζχγθξηζε κε δεκία χςνπο €267.398 ηελ αληίζηνηρε 

πεξζηλή πεξίνδν απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε. 

 

(α) Κχθινο εξγαζηψλ  

Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε 

€3.247.068 ζε ζχγθξηζε κε €3.229.883 ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013.   

 

(β) Εεκία απφ εξγαζίεο πξηλ απφ ηα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο  

Ζ δεκία απφ εξγαζίεο πξηλ απφ ηα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξψηε εμακελία ηνπ 

2014 είλαη  €377.542 έλαληη €727.058 ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. 

 

(γ) Έμνδα δηνίθεζεο θαη πσιήζεσλ  

Σα έμνδα δηνίθεζεο θαη πσιήζεσλ αλήιζαλ ζε €617.905 ζε ζχγθξηζε κε €753.300 ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, ζεκεηψλνληαο κείσζε  χςνπο 17,97%.  
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ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 

Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 

 

3. Απνηειέζκαηα (ζπλέρεηα) 

 

(δ) Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο  

Σα θαζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο αλήιζαλ ζε €194.805 ζε ζχγθξηζε κε €211.345 ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. Ζ κείσζε νθείιεηαη ζηα κεησκέλα ηξαπεδηθά 

παξαηξαβήγκαηα θαηά ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014. 

 

(ε) Εεκία πνπ αλαινγεί ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο 

Ζ δεκία ε νπνία αλαινγεί ζηνπο ηδηνθηήηεο γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014 είλαη  

€544.834 ζε ζχγθξηζε κε €1.204.083 ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. 

 

 (δ) Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 

Γελ έρεη γίλεη εθηίκεζε γηα ηελ αμία ησλ αθηλήησλ θαη θηηξίσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 

30 Ηνπλίνπ 2014. Ζ ηειεπηαία εθηίκεζε έγηλε απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο 

εθηηκεηέο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012. 

 

        Γηα ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ 2014 δελ ππήξμαλ νπνηαδήπνηε εηζνδήκαηα, θέξδε ή 

δεκηέο απφ κε επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ή θαη απφ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

είλαη εθηφο ησλ θπξίσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο.   

 

4. Δθηηκήζεηο γηα ην 2014 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, δηαηεξεί ηελ εθηίκεζε φηη ηα 

απνηειέζκαηα γηα ην έηνο 2014 ζα είλαη αξλεηηθά ιφγσ ηεο χθεζεο ζηελ νηθνδνκηθή 

βηνκεραλία  αιιά θαη ηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ γεληθφηεξα. 

 

5.   Οη  ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο δελ 

ζα απνζηαινχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο αιιά ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, 

www.cfi.com.cy.  Σν επελδπηηθφ θνηλφ κπνξεί λα πξνκεζεχεηαη αληίηππα ησλ ζπλνπηηθψλ 

ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε απφ 

ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο, Οδφο Αγίαο νθίαο 1, 2682, Παιηνκέηνρν ή απφ 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, www.cfi.com.cy. 

 

 

 

 

 

Γξ. ηέιηνο Παπαδφπνπινο 

Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

Λεπθσζία, 22 Ηνπιίνπ 2014 

 

 

http://www.cfi.com.cy/
http://www.cfi.com.cy/
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ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

 

Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 

 

 

  1/01/2014 - 1/01/2013 - 

  30/06/2014 30/06/2013 

 εκ. € € 

    

Κχθινο εξγαζηψλ  3.247.068 3.229.883 

Κφζηνο πσιήζεσλ   (3.006.705)  (3.257.354) 

    

Μεηθηό θέξδνο/(δεκία)  240.363 (27.471) 

Άιια εηζνδήκαηα 4                  -        53.713 

      240.363        26.242 

    

Έμνδα δηνίθεζεο    (453.995) (485.614) 

Έμνδα πσιήζεσλ    (163.910)     (267.686) 

    (617.905)     (753.300) 

    

Εεκία από εξγαζίεο πξηλ από ηα έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο     (377.542)     (727.058) 

    

Έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο    (194.805)     (211.345) 

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο 5   (194.805)     (211.345) 

    

Εεκία από εξγαζίεο κεηά ηα θαζαξά έμνδα     

  ρξεκαηνδόηεζεο  (572.347) (938.403) 

Κέξδνο/(δεκία) απφ επαλεθηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ    

  πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 10             700     (267.398) 

    

Εεκία πεξηόδνπ πξηλ από ηε θνξνινγία  (571.647) (1.205.801) 

Φνξνινγία 6       21.973          (2.764) 

Εεκία πεξηόδνπ    (549.674)  (1.208.565) 

    

Εεκία πεξηόδνπ πνπ αλαινγεί ζηνπο/ζην:    

Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο  (544.834) (1.204.083) 

πκθέξνλ άλεπ ειέγρνπ         (4.840)          (4.482) 

    

Εεκία πεξηόδνπ    (549.674)  (1.208.565) 

    

Βαζηθή θαη πιήξωο θαηαλεκεκέλε δεκία αλά     

  κεηνρή (ζελη) 7        (17,81)          (39,35) 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 κέρξη 16 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζπλνπηηθψλ 

ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ  

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 

 

 

  1/01/2014- 1/01/2013 - 

  30/06/2014 30/06/2013 

  € € 

    

Εεκία πεξηόδνπ    (549.674)  (1.208.565) 

    

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα    

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία        (5.289)          (2.113) 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ        (5.289)          (2.113) 

    

πλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ   (554.963)  (1.210.678) 

    

πλνιηθά έζνδα πνπ αλαινγνύλ ζηνπο/ζην:    

Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο  (549.014) (1.206.124) 

πκθέξνλ άλεπ ειέγρνπ       (5.949)         (4.554) 

    

πλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ   (554.963)  (1.210.678) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 κέρξη 16 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζπλνπηηθψλ 

ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ  

ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

 

  Με ειεγκέλα Διεγκέλα 

  30/06/2014 31/12/2013 

 εκ. € € 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

    

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 8 16.505.582 16.741.082 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα     

  πξνο πψιεζε 10        11.315          10.615 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  16.516.897   16.751.697 

    

Απνζέκαηα  4.688.029 4.491.386 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  2.188.322 2.464.255 

Φνξνινγία εηζπξαθηέα  123.076 123.076 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ          51.532          52.894 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    7.050.959     7.131.611 

    

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ  23.567.856   23.883.308 

    

Ίδηα θεθάιαηα    

    

Μεηνρηθφ θεθάιαην 11 5.231.885 5.231.885 

Απνζεκαηηθά     9.118.988     9.668.002 

Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο    

  Δηαηξείαο  14.350.873 14.899.887 

πκθέξνλ άλεπ ειέγρνπ       488.948        494.897 

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ  14.839.821   15.394.784 

    

Τπνρξεώζεηο    

Γάλεην 12 126.609 239.392 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 13  2.330.579     2.347.263 

Με ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο   2.457.188     2.586.655 

    

Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα  5.626.018 4.989.589 

Σξέρνπζεο δφζεηο δαλείνπ 12 241.658 250.420 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο       403.171        661.860 

Σξέρνπζεο ππνρξεώζεηο    6.270.847     5.901.869 

    

ύλνιν ππνρξεώζεωλ    8.728.035     8.488.524 

    

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ  23.567.856   23.883.308 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 κέρξη 16 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζπλνπηηθψλ 

ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 

 

Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 

 

 

 Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο  

  Απνζεκαηηθφ     

 Μεηνρηθφ επαλεθηίκεζεο Απνζεκαηηθφ  πκθέξνλ χλνιν ηδίσλ 

 θεθάιαην αθηλήησλ πξνζφδνπ χλνιν άλεπ ειέγρνπ θεθαιαίσλ 

 € € € € € € 

       

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014   5.231.885    9.564.293         103.709   14.899.887         494.897   15.394.784 

       

πλνιηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν       

Εεκία πεξηφδνπ                   -                   -       (544.834)       (544.834)            (4.840)       (549.674) 

       

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα       

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία                   -         (4.180)                     -           (4.180)            (1.109)          (5.289) 

       

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ                    -         (4.180)                     -           (4.180)            (1.109)          (5.289) 

       

πλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ                   -         (4.180)       (544.834)       (549.014)           (5.949)          (554.963) 

       

Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ 2014   5.231.885   9.560.113        (441.125)   14.350.873        488.948 14.839.821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 κέρξη 16 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 

 

Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 
 

 Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο  

  Απνζεκαηηθφ     

 Μεηνρηθφ επαλεθηίκεζεο Απνζεκαηηθφ  πκθέξνλ χλνιν ηδίσλ 

 θεθάιαην αθηλήησλ πξνζφδνπ χλνιν άλεπ ειέγρνπ θεθαιαίσλ 

 € € € € € € 

       

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2013   5.231.885   9.637.736    2.566.798   17.436.419      506.938  17.943.357 

       

πλνιηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν       

Εεκία πεξηφδνπ                   -                   -   (1.204.083)    (1.204.083)          (4.482)   (1.208.565) 

       

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα       

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία                   -          (2.041)                    -           (2.041)               (72)          (2.113) 

       

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ                    -          (2.041)                    -           (2.041)               (72)          (2.113) 

       

πλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ                   -          (2.041)   (1.204.083)    (1.206.124)          (4.554)   (1.210.678) 

       

Τπόινηπν 30 Ηνπλίνπ 2013   5.231.885    9.635.695    1.362.715   16.230.295      502.384  16.732.679 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 κέρξη 16 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ  

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 

 

  1/01/2014 - 1/01/2013 - 

 εκ. 30/06/2014 30/06/2013 

  € € 

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο    

Εεκία πξηλ απφ ηε θνξνινγία  (571.647) (1.205.801) 

Αλαπξνζαξκνγέο γηα:    

Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ  8 245.277 259.831 

(Κέξδνο)/δεκία απφ επαλεθηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ  

  ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

10 

 

(700) 

 

267.398 

Κέξδνο απφ εθπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  - (52.309) 

Σφθνπο πιεξσηένπο     191.929      205.733 

    

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο  (135.141) (525.148) 

Αχμεζε ζηα απνζέκαηα  (196.643) (167.683) 

Μείσζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  275.933 766.471 

(Μείσζε)/αχμεζε ζηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο   (258.689)        62.610 

    

Ρνή κεηξεηώλ (πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε)/από εξγαζίεο  (314.540) 136.250 

Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε 6                -            (567) 

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ (πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε)/από εξγαζίεο    (314.540)      135.683 

    

Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Πιεξσκέο γηα αγνξά εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 8 (9.777) (2.240) 

Δηζπξάμεηο απφ εθπνίεζε εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ                 -        53.713 

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ (πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε)/από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

  

      (9.777) 

 

       51.473 

    

Ρνή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Απνπιεξσκέο καθξνπξφζεζκνπ δάλεηνπ  (121.545) (120.175) 

Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ     (191.929)    (205.733) 

Καζαξή ξνή κεηξεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ρξεκαηνδνηηθέο    

  δξαζηεξηόηεηεο     (313.474)    (325.908) 

    

Καζαξή κείωζε κεηξεηώλ θαη αληίζηνηρωλ κεηξεηώλ  (637.791) (138.752) 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ  (4.936.695) (5.155.396) 

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ   (5.574.486) (5.294.148) 

    

Σα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ απνηεινύληαη από:    

Μεηξεηά ζην ηακείν θαη ζηηο ηξάπεδεο  51.532 51.405 

Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα  (5.626.018) (5.345.553) 

  (5.574.486) (5.294.148) 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 κέρξη 16 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 

 

1. ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Ζ Δηαηξεία Γαζηθέο Βηνκεραλίεο Κχπξνπ Γεκφζηα Ληδ ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ην 1970 σο 

δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113 ηεο Κχπξνπ.  

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζπλέρηζαλ θαηά ηελ πξψηε εμακελία ηνπ 2014 

λα είλαη ε επέλδπζε κνξηνπιαθψλ θαη MDF θαη ε παξαγσγή θφληξα-πιαθέ θαη άιισλ 

πξντφλησλ μπιείαο. 

 

2. ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

 

 Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 

Ηαλνπαξίνπ κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2014 πεξηιακβάλνπλ ηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο 

εηαηξείεο (πνπ καδί ζα αλαθέξνληαη σο ην “πγθξφηεκα”). 

 

 Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα 

κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν Αξ. 34 - “Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε ” 

θαη πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. 

 

 Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε 

ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ ην νπνίν είλαη ην θπξίσο ρξεζηκνπνηνχκελν 

λφκηζκα πνπ παξνπζηάδεη θαιχηεξα ηελ νπζία ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. 

 

 Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο 

ηνπ πγθξνηήκαηνο. Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

εηνηκάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 

φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). 

 

3. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

 

 Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε 

ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 εηνηκάζηεθαλ κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 

31 Γεθεκβξίνπ 2013, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε απφ ην πγθξφηεκα ησλ λέσλ θαη 

ηξνπνπνηεκέλσλ ΓΠΥΑ κε ηζρχ απφ ηελ 1
ελ 

Ηαλνπαξίνπ 2014. 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε ησλ λέσλ θαη ηξνπνπνηεκέλσλ ΓΠΥΑ ζε 

κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ  
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4. ΑΛΛΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ 

 

 1/01/2014 - 1/01/2013 - 

 30/06/2014 30/06/2013 

 € € 

   

Κέξδνο απφ εθπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ             -     53.713 

 

5. ΚΑΘΑΡΑ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

 1/01/2014 - 1/01/2013 - 

 30/06/2014 30/06/2013 

 € € 

   

Σξαπεδηθνί ηφθνη θαη έμνδα (194.805)  (211.345) 

Έξοδα σπημαηοδόηηζηρ (194.805)  (211.345) 

   

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο (194.805)  (211.345) 

 

6. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 

 1/01/2014 - 1/01/2013 - 

 30/06/2014 30/06/2013 

 € € 

   

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία    21.973     (2.764) 

   

   21.973     (2.764) 

 

7. ΕΖΜΗΑ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

 

 1/01/2014- 1/01/2013 - 

 30/06/2014 30/06/2013 

   

Εεκία πνπ αλαινγεί ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο (€)   (544.834) (1.204.083) 

   

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο   

  θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο   

  πεξηφδνπ  3.059.582  3.059.582 

   

Βαζηθή θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε δεκία αλά κεηνρή   

  (ζελη)      (17,81)       (39,35) 

 

 



 

 

ΓΑΗΚΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΤΠΡΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΛΗΜΗΣΔΓ 

12 

 

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ  
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8. ΑΚΗΝΖΣΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 

   Μεραλήκαηα,  

 Γε Ζιεθηξνληθνί εγθαηαζηάζεηο  

 θαη θηίξηα ππνινγηζηέο θαη εμνπιηζκφο χλνιν 

 € € € € 

     

30 Ηνπλίνπ 2014     

     

Κόζηνο ή εθηίκεζε     

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 17.101.865   233.219  5.575.932 22.911.016 

Πξνζζήθεο          4.950          327         4.500          9.777 

Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ 17.106.815   233.546  5.580.432 22.920.793 
     

Απνζβέζεηο     

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ   1.945.137  223.241  4.001.556  6.169.934 

Δπηβάξπλζε πεξηφδνπ        96.787       2.084     146.406      245.277 

Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ   2.041.924   225.325  4.147.962   6.415.211 

     

Καζαξή ινγηζηηθή αμία     

Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ 15.064.891      8.221 1.432.470 16.505.582 

 

 

   Μεραλήκαηα,  

 Γε Ζιεθηξνληθνί εγθαηαζηάζεηο  

 θαη θηίξηα ππνινγηζηέο θαη εμνπιηζκφο χλνιν 

 € € € € 

     

31 Γεθεκβξίνπ 2013     

     

Κόζηνο ή εθηίκεζε     

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 17.099.800    232.437   8.006.312 25.338.549 

Πξνζζήθεο 2.065 782 2.880 5.727 

Δθπνηήζεηο                  -               - (2.433.260)  (2.433.260) 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 17.101.865   233.219  5.575.932 22.911.016 
     

Απνζβέζεηο     

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ   1.752.496    219.695   6.114.372   8.086.563 

Δπηβάξπλζε πεξηφδνπ 192.641 3.546 317.985 514.172 

Δθπνηήζεηο                  -              - (2.430.801) (2.430.801) 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ   1.945.137  223.241  4.001.556  6.169.934 

     

Καζαξή ινγηζηηθή αμία     

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 15.156.728     9.978 1.574.376 16.741.082 
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9. ΑΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

 Λνγηζκηθφ Λνγηζκηθφ 

 30/06/2014 31/12/2013 

 € € 

Λογισμικά   

   

Κόζηνο   

Τπφινηπν   146.521  146.521 

   

Υξεόιπζε   

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 146.521 146.521 

Τπφινηπν 30 Ηνπλίνπ/31 Γεθεκβξίνπ 146.521  146.521 

   

Καζαξή ινγηζηηθή αμία            -             - 

 

10. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΠΡΟ ΠΩΛΖΖ 

 

 Γίθαηε  Γίθαηε  

 αμία Κφζηνο αμία Κφζηνο 

 30/06/2014 30/06/2014 31/12/2013 31/12/2013 

 € € € € 

Τίηλοι ειζηγμένοι ζηο Χπημαηιζηήπιο     

  Αξιών Κύππος (ΧΑΚ)     

Μεηνρέο θαη ρξεφγξαθα   11.315   739.618    10.615   739.618 

 

 Σν θέξδνο απφ επαλεθηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη αλαγλσξίζηεθε ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηνπ 

πγθξνηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2014 χςνπο €700. Πνζφ χςνπο 

€11.315 αθνξά ηε ζπλνιηθή αμία ησλ κεηνρψλ θαη αμηνγξάθσλ πνπ θαηείρε ην πγθξφηεκα 

ζηελ Διιεληθή Σξάπεδα, ζηε Λατθή Δπελδπηηθή θαη ζηελ Elma Holdings. 
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11. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

 30/06/2014 31/12/2013 

 € € 

Δγθεθξηκέλν    

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ θαη 30 Ηνπλίνπ 2014/   

  31 Γεθεκβξίνπ 2013   

  (10.000.000 κεηνρέο @ €1,71 ε θαζεκία) 17.100.000 17.100.000 

   

Δθδνκέλν θαη πιήξωο πιεξωκέλν   

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ θαη 30 Ηνπλίνπ 2014/   

  31 Γεθεκβξίνπ 2013   

  (3.059.582 ζπλήζεηο κεηνρέο ησλ €1,71 ε θαζεκηά)   5.231.885   5.231.885 

 

12. ΓΑΝΔΗΜΟ 

 

 30/06/2014 31/12/2013 

 € € 

   

Με ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο   126.609     239.392 

   

Σξέρνπζεο ππνρξεψζεηο   241.658     250.420 

   

ύλνιν  368.267     489.812 

   

Σν δάλεην είλαη απνπιεξσηέν σο αθνινχζσο:   

Δληφο 1 έηνπο   241.658 250.420 

Μεηαμχ 1 θαη 5 εηψλ   126.609     239.392 

   

  368.267     489.812 

 

Σν πην πάλσ δάλεην παξαρσξήζεθε ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2004 θαη θέξεη εηήζην θπκαηλφκελν 

επηηφθην ίζν κε ην Βαζηθφ επηηφθην Κεληξηθήο Σξάπεδαο + 0,78%. Σν αξρηθφ πνζφ ηνπ 

δαλείνπ ήηαλ €2.221.182 θαη ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη ηξηκεληαίεο δφζεηο απφ ηελ 31 

Ηαλνπαξίνπ 2006. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη δψζεη θακία εγγχεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πην 

πάλσ δαλείνπ. 
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13. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 

 30/06/2014 31/12/2013 

 € € 

   

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ  2.347.263  2.270.850 

Δπαλεθηίκεζε γεο θαη θηηξίσλ 5.289 74.767 

Υξέσζε ζηα απνηειέζκαηα      (21.973)         1.646 

   

Τπφινηπν ζηηο 30 Ηνπλίνπ   2.330.579  2.347.263 

 

 Ζ ππνρξέσζε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία πξνθχπηεη σο αθνινχζσο: 

 

 30/06/2014 31/12/2013 

 € € 

   

Δπαλεθηίκεζε γεο θαη θηηξίσλ 2.371.822 2.366.533 

πζζσξεπκέλεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ    

  απνζβέζεσλ θαη θνξνινγηθψλ εθπηψζεσλ      (41.243)      (19.270) 

   

  2.330.579  2.347.263 

 

Ο ππνινγηζκφο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο θνξνινγηθήο ηνπο 

βάζεο έγηλε κε ζπληειεζηή 12,5%. Όζνλ αθνξά ηελ επαλεθηίκεζε ηεο γεο, έρεη γίλεη 

πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 20% πνπ είλαη ν ζπληειεζηήο θφξνπ 

θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ. 

 

14. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

 Σν πνζνζηφ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνπλ θαηά θπξηφηεηα, άκεζα ή έκκεζα, ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε ζχδπγνο θαη ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπο ήηαλ σο 

αθνινχζσο: 

 

 30/06/2014 31/12/2013 

 % % 

   

Γξ. ηέιηνο Παπαδφπνπινο - - 

Κσλζηαληίλνο Υξπζνδφληαο 0,01 0,01 

Δπέιζσλ Γ. Ηαθσβίδεο - - 

Παχινο Καξπδάο - - 

Ησζήθ Κσλζηαληηλίδεο - - 

Βαγγέιεο πθνπεηξίηεο - - 

Κψζηαο Κνλήο - - 
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15. ΜΔΣΟΥΟΗ ΠΟΤ ΚΑΣΔΥΟΤΝ ΠΔΡΑΝ ΣΟΤ 5% ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

 Οη κέηνρνη πνπ θαηείραλ θαηά θπξηφηεηα πέξαλ ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξείαο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ήηαλ νη αθφινπζνη: 

 

 30/06/2014 31/12/2013 

 % % 

   

Κππξηαθή Γεκνθξαηία 51,07 51,07 

CLR Private Equity Ltd 13,55 13,55 

 

16. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

 Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο 

ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε 

ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014. 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 

 

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

του που έγινε στις 22 Ιουλίου 2014, μελέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για την εξαμηνία που έληξε στις 

30 Ιουνίου 2014. 

 

2. 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 2013.  Έχουν 

χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές όπως και στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.  Οι συνοπτικές ενδιάμεσες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές 

του Συγκροτήματος. 

 

3. Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για τους πρώτους έξι μήνες του 2014 παρουσιάζουν 

βελτίωση με ουσιαστική μείωση στις συνολικές ζημιές ύψους €549.674 σε σύγκριση με 

ζημιές  ύψους €1.208.565 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 

Η ζημιά της πρώτης εξαμηνίας του 2014 παρουσιάζεται ουσιαστικά μειωμένη σε σχέση με 

την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω της μείωσης του κόστους πωλήσεων, της μείωσης στα 

έξοδα διαχείρισης και πωλήσεων και της απάλειψης των ζημιών από την επανεκτίμηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση. Κατά τη διάρκεια 

του πρώτου εξαμήνου 2014 αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων του 

συγκροτήματος κέρδος ύψους €700 σε σύγκριση με ζημία ύψους €267.398 την αντίστοιχη 

περσινή περίοδο από την επανεκτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

διαθέσιμων προς πώληση. 

 

(α) Κύκλος εργασιών  

Οι συνολικές πωλήσεις του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 

€3.247.068 σε σύγκριση με €3.229.883 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.   

 

(β) Ζημία από εργασίες πριν από τα έξοδα χρηματοδότησης  

Η ζημία από εργασίες πριν από τα έξοδα χρηματοδότησης για την πρώτη εξαμηνία του 

2014 είναι  €377.542 έναντι €727.058 την αντίστοιχη περίοδο του 2013. 

 

(γ) Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων  

Τα έξοδα διοίκησης και πωλήσεων ανήλθαν σε €617.905 σε σύγκριση με €753.300 την 

αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση  ύψους 17,97%.  



 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 

3. Αποτελέσματα (συνέχεια) 

 

(δ) Έξοδα χρηματοδότησης  

Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης ανήλθαν σε €194.805 σε σύγκριση με €211.345 την 

αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η μείωση οφείλεται στα μειωμένα τραπεζικά 

παρατραβήγματα κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014. 

 

(ε) Ζημία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας 

Η ζημία η οποία αναλογεί στους ιδιοκτήτες για το πρώτο εξάμηνο του 2014 είναι  

€544.834 σε σύγκριση με €1.204.083 την αντίστοιχη περίοδο του 2013. 

 

 (ζ) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Δεν έχει γίνει εκτίμηση για την αξία των ακινήτων και κτιρίων του Συγκροτήματος στις 

30 Ιουνίου 2014. Η τελευταία εκτίμηση έγινε από ανεξάρτητους επαγγελματίες 

εκτιμητές στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 

 

        Για τους πρώτους έξι μήνες του 2014 δεν υπήρξαν οποιαδήποτε εισοδήματα, κέρδη ή 

ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ή και από δραστηριότητες οι οποίες 

είναι εκτός των κυρίων δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος.   

 

4. Εκτιμήσεις για το 2014 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, διατηρεί την εκτίμηση ότι τα 

αποτελέσματα για το έτος 2014 θα είναι αρνητικά λόγω της ύφεσης στην οικοδομική 

βιομηχανία  αλλά και την οικονομία του τόπου γενικότερα. 

 

5.   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                                                                 Πέτρος Α Βραχίμης 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου                                                    Γενικός Διευθυντής 

 

Λευκωσία, 22 Ιουλίου 2014 

 

 

http://www.cfi.com.cy/
http://www.cfi.com.cy/


 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 

 

  1/01/2014 - 1/01/2013 - 

  30/06/2014 30/06/2013 

  € € 

    

Κύκλος εργασιών  3.247.068 3.229.883 

Κόστος πωλήσεων   (3.006.705)  (3.257.354) 

    

Μεικτό κέρδος/(ζημία)  240.368 (27.471) 

Άλλα εισοδήματα                   -        53.713 

      240.368        26.242 

    

Έξοδα διοίκησης    (453.995) (485.614) 

Έξοδα πωλήσεων    (163.910)     (267.686) 

    (617.905)     (753.300) 

    

Ζημία από εργασίες πριν από τα έξοδα χρηματοδότησης     (377.542)     (727.058) 

    

Έξοδα χρηματοδότησης    (194.805)     (211.345) 

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης    (194.805)     (211.345) 

    

Ζημία από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα     

  χρηματοδότησης  (572.347) (938.403) 

Κέρδος/(ζημία) από επανεκτίμηση των χρηματοοικονομικών    

  περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση              700     (267.398) 

    

Ζημία περιόδου πριν από τη φορολογία  (571.647) (1.205.801) 

Φορολογία        21.973          (2.764) 

Ζημία περιόδου    (549.674)  (1.208.565) 

    

Ζημία περιόδου που αναλογεί στους/στο:    

Ιδιοκτήτες της Εταιρείας  (544.834) (1.204.083) 

Συμφέρον άνευ ελέγχου         (4.840)          (4.482) 

    

Ζημία περιόδου    (549.674)  (1.208.565) 

    

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημία ανά     

  μετοχή (σεντ)         (17,81)          (39,35) 

 


