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Θέμα :Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ., σε
συνεδρίαση του την 12η Νοεμβρίου 2014 ενέκρινε την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης της
Εταιρείας και των ελεγχόμενων επιχειρήσεων της (το Συγκρότημα) για την περίοδο
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014, 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 2013 και παραμένει η επένδυση
μοριοπλακών και MDF, η παραγωγή προϊόντων ξυλείας καθώς και η πώληση
κοντραπλακέ.
Ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές και οι επιπτώσεις τους στην οικονομική
κατάσταση του Συγκροτήματος
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για τους πρώτους εννέα μήνες του 2014
παρουσιάζουν βελτίωση με ουσιαστική μείωση στις συνολικές ζημιές που ανέρχονται σε
€875.309 σε σύγκριση με ζημιές ύψους €1.612.100 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η ζημιά της περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 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 των πρώτων εννέα μηνών του 2014
αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος ζημιά ύψους €706
σε σύγκριση με ζημιά ύψους €273.280 την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2013 από
την επανεκτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς
πώληση.

(α) Κύκλος εργασιών
Οι συνολικές πωλήσεις του Συγκροτήματος για τους πρώτους εννέα μήνες του 2014
ανήλθαν σε €4.577.429 σε σύγκριση με €4.705.729 την αντίστοιχη περίοδο του 2013,
σημειώνοντας μείωση ύψους 2,7%.
(β) Ζημιά από εργασίες πριν τα έξοδα χρηματοδότησης
Η ζημιά από εργασίες πριν τα έξοδα χρηματοδότησης για τους πρώτους εννέα μήνες
του 2014 είναι €585.821 έναντι €1.030.671 την αντίστοιχη περίοδο του 2013
σημειώνοντας μείωση €444,850 ή 43,1%.
(γ) ‘Εξοδα διοίκησης και πωλήσεων
Τα έξοδα διοίκησης και πωλήσεων ανήλθαν σε €856.240 σε σύγκριση με €1.057.830
την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση €201.590 ή 19,1%.
(δ) ΄Εξοδα χρηματοδότησης
Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης ανήλθαν σε €288.782 σε σύγκριση με €313.328
την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η μείωση ύψους €24.546 οφείλεται στα μειωμένα
τραπεζικά παρατραβήγματα κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.
(ε) Ζημιά που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας
Η ζημιά η οποία αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας για τους πρώτους εννέα
μήνες του 2014 είναι €861.386 σε σύγκριση με €1.612.100 την αντίστοιχη περίοδο
του 2013, δηλαδή η ζημιά είναι μειωμένη κατά €750.714 ή 46,6%.
Κατά την περίοδο μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2014 και 11 Νοεμβρίου 2014 προέκυψαν
επιπρόσθετες ζημιές ύψους €17.700 περίπου λόγω της κήρυξης ενός υπαλλήλου της
εταιρείας σαν πλεονάζοντος.
Προοπτικές του Συγκροτήματος
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 στην οικονομία του τόπου γενικότερα.
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