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Θέμα : Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012
μέχρι 11 Μαΐου 2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ σε
συνεδρίαση του την Δευτέρα 14 Μαΐου 2012 ενέκρινε την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης
της Εταιρείας και των ελεγχόμενων επιχειρήσεων της (το Συγκρότημα) για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου μέχρι 11 Μαΐου 2012 (η εν λόγω περίοδος), σύμφωνα με το Άρθρο 11
του Περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε
Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007). Η ενδιάμεση έκθεση δεν έχει
ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές και παραθέτει σε γενικές γραμμές την
οικονομική κατάσταση και απόδοση του Συγκροτήματος καθώς και επεξήγηση των
ουσιωδών γεγονότων κατά την εν λόγω περίοδο.
Φύση εργασιών του Συγκροτήματος
Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος, δεν έχει αλλάξει κατά την εν λόγω περίοδο
σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και παραμένει η επένδυση
μοριοπλακών και MDF, η παραγωγή προϊόντων ξυλείας καθώς και η πώληση κόντρα
πλακέ.
Ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές και το αντίκτυπο τους στην οικονομική
κατάσταση του Συγκροτήματος
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για την εν λόγω περίοδο παρουσιάζουν συνολικές
ζημιές ύψους €710.000 περίπου σε σύγκριση με ζημιές ύψους €363.000 περίπου την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.
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Οι βασικοί λόγοι των αρνητικών αποτελεσμάτων της πρώτης τετραμηνίας του 2012, όσο
αφορά στις κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος συνοψίζονται ως εξής:
(ι) Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 26% περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, λόγω της ύφεσης στην οικοδομική δραστηριότητα του τόπου, που
επηρεάζει αρνητικά την ζήτηση στην αγορά βιομηχανικών προϊόντων ξύλου στην
εγχώρια αγορά.
(ιι) Αυξημένος ανταγωνισμός από εισαγόμενα προϊόντα.
(ιιι) Αυξημένο κόστος χρηματοδότησης.
Στα αποτελέσματα της φετινής περιόδου περιλαμβάνονται ζημιές ύψους €77.050 από
επανεκτίμηση και εκποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων
προς πώληση.
Επίσης κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαΐου 2012 και 13ης Μαΐου 2012 προέκυψαν
επιπρόσθετες ζημιές ύψους €421.000 περίπου λόγω της κήρυξης έντεκα υπαλλήλων
του Συγκροτήματος σαν πλεονάζοντες.
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε εισοδήματα, κέρδη ή ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες
δραστηριότητες ή και από δραστηριότητες οι οποίες είναι εκτός των κυρίων
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος κατά την εν λόγω περίοδο πέραν του κόστους του
πλεονάζοντος προσωπικού που αναφέρεται πιο πάνω.
Προοπτικές του Συγκροτήματος
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 στην οικονομία του τόπου γενικότερα.
Το Συγκρότημα θα ανακοινώσει αναλυτική κατάσταση των αποτελεσμάτων του στα
εξαμηνιαία αποτελέσματα του 2012.
Με τιμή

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας

Αντίγραφο: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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