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Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Αγίας Σοφίας 1
2682 Παλαιομέτοχο
ΚΥΠΡΟΣ
Ταχ. Κιβ. 24043
1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ 22872700
Telefax: 22833564

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
10 Νοεμβρίου 2011
Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία
Κύριε
Θέμα: Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου
Δημόσια Λτδ., σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007
(Ν.190(Ι)2007).
Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου
Δημόσια Λτδ., που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 3:30μ.μ., το
Διοικητικό Συμβούλιο μελέτησε και ενέκρινε την Ενδιάμεση ΄Εκθεση Διαχείρισης,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007).
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για την τριμηνία Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2011
παρουσιάζουν ζημιές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους
που παρουσίαζαν κέρδη.
Οι κύριοι λόγοι των αρνητικών αποτελεσμάτων από τις κύριες δραστηριότητες του
Συγκροτήματος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο συνοψίζονται ως εξής:
(ι) Μείωση του κύκλου εργασιών λόγω της οικονομικής ύφεσης στην οικοδομική
βιομηχανία του τόπου, που επηρεάζει αρνητικά την ζήτηση στην αγορά βιομηχανικών
προϊόντων ξύλου στην εγχώρια αγορά.
(ιι) Σημαντικά αυξημένο κόστος αγοράς πρώτων υλών και ενέργειας, που αυξάνει το
κόστος παραγωγής.
(ιιι) Αυξημένος ανταγωνισμός από εισαγόμενα προϊόντα.
Σημειώνεται ότι επίσης κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2011 προέκυψαν ζημιές
ύψους €788.726 από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση.
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Κατά την περίοδο 1ης Οκτωβρίου 2011 μέχρι 9 Νοεμβρίου 2011 προέκυψαν επίσης
επιπρόσθετες ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ως ακολούθως:
(ι) Ζημιά από την παραχώρηση χαριστικού φιλοδωρήματος σε 12 υπαλλήλους της
θυγατρικής εταιρείας Ply Engineered Products Factory Ltd ύψους €632.681 περίπου
που κηρύχθηκαν πλεονάζοντες στις 10 Οκτωβρίου 2011.
(ιι) Ζημιά από την παραχώρηση χαριστικού φιλοδωρήματος σε 15 υπαλλήλους της
μητρικής εταιρείας Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ ύψους €958.965 περίπου
που κηρύχθηκαν πλεονάζοντες στις 18 Οκτωβρίου 2011.
(ιιι) Επιπρόσθετη ζημιά ύψους €308.779 από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, διατηρεί την εκτίμηση ότι οι
προοπτικές για το έτος 2011 θα είναι αρνητικές, λόγω της ύφεσης στην οικοδομική
βιομηχανία αλλά και στην οικονομία του τόπου γενικότερα ως επίσης και λόγω των
ζημιών από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες του Συγκροτήματος.
Με τιμή

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας
Αντίγραφο: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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