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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/7/2016-8/5/2017 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου Δημόσια Εταιρεία Λτδ  ενέκρινε 

την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης της Εταιρείας και της θυγατρικής της για την 

περίοδο 1/7/2016 – 8/5/2017  και που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

Άρθρου 11 του Περί Προυποθέσεων Διαφάνειας(Κινητές Αξίες Προς Διαπραγμάτευση σε 

Ρυθμιζόμενη Αγορά)Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)/2007) και δεν έχει ελεγχθεί από τους 

εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. 

 

Τα πιο ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές στην υπό αναφορά περίοδο είναι τα ακόλουθα.  

 

1.Η Εταιρεία επικεντρώνεται αποκλειστικά στις διαπραγματεύσεις και δικαστικές 

διαδικασίες με τράπεζες και την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της. 

2.Η Εταιρεία δεν έχει πωλήσεις και ως αποτέλεσμα τόκων και αποσβέσεων συνεχίζει να 

έχει μεγάλες ζημιές. 

3. Δεν υπάρχει κανένα έκτακτο έσοδο η έξοδο  στην υπό αναφορά περίοδο ενώ η αξία της 

ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας μειώνεται από φυσική φθορά και την κακή κατάσταση 

της αγοράς.Επιπρόσθετα από ορισμένα κτίρια της που είναι κλειστά και ευρίσκονται  σε 

απομακρυσμένες περιοχές παρατηρείται σε αυξανόμενο βαθμό φαινόμενο κλοπής  τσίγγων  

και μηχανήματων. Η φθορά σε ορισμένα κτίρια και υποστατικά   καθιστά αδύνατη την 

επιδιόρθωση τους. Η  Εταιρεία διαθέτει ακίνητη περιουσία σε περιοχές που η αξία έχει 

μειωθεί δυσανάλογα με τις αστικές περιοχές αλλά κάποια  ακίνητα της  μπορούν να 

αξιοποιηθούν η είναι πολύ πλησίον οικιστικών η βιομηχανικών περιοχών .Η Εταιρεία δεν 

έχειμ ενημέρωση αν προγραμματίζεται  αλλαγή πολεοδομικών ζωνών.  

4. Η Εταιρεία έχει εγείρει αγωγές εναντίον τραπεζών από το 2010 και 2011 ενώ υπάρχουν 

αγωγές εναντίον της καθώς και δικαστικές αποφάσεις. Η Εταιρεία παρόλο που έχει πολύ 

δυνατές υποθέσεις και λογικά θα έχει όφελος εκατομμυρίων από τις αγωγές που η ίδια 

ήγειρε ,επειδή παρατηρούνται  μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων  

υπάρχει ουσιαστική αβεβαιότης αν η Εταιρεία θα μπορέσει να αντέξει μέχρι να 

καταλήξουν.Επιπρόσθετα υπάρχουν αποφάσεις εναντίον της από τράπεζες για μεγάλα 

ποσά και  από άλλους  πιστωτές για μικρότερα ποσά.Στις επόμενες παραγράφους 

αναφέρονται οι κυριότερες εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες 

5.Στις 8/8/2007 η Εταιρεία  κατέληξε με την Λαική Τράπεζα σε συμφωνίαν αναδιάρθρωσης 

των δανείων της και χορήγηση νέων δανείων .Η Συμφωνία   περιλάμβανε πώληση 

κτημάτων προς την Τράπεζα.Το Πωλητήριο Έγγραφο που κατατέθηκε στο Επαρχιακό 

Κτηματολόγιο Λευκωσίας εξ  όσων διαφάνηκε από Παγκύπρια έρευνα στα αρχεία του 

Κτηματολογίου στις 18/8/2015 έχει μεταφερθεί προς όφελος της Τράπεζας Κύπρου.Επειδή 

ένα από τα κτήματα ήταν κυβερνητικό η Τράπεζα ανέμενε την αποδοχή της μεταβίβασης 

από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν να υλοποιήσει την Συμφωνίαν.Όταν τελικά η έγκριση 

λήφθηκε από το Υπουργικο Συμβούλιο η Τράπεζα υλοποίησε μονομερώς ένα κομμάτι της 



Συμφωνίας και επιχειρούσε να επαναδιαπραγματευτεί το σκέλος της Συμφωνίας που 

αφορούσε νέο δανεισμό.Ουδέποτε αμφισβήτησε την αγορά των κτημάτων στην 

συμφωνηθείσα τιμή.Η Εταιρεία κίνησε τον Απρίλιο του 2011 αγωγή εναντίον της Λαικής 

Τράπεζας ,κατέληξε σε συμβιβασμό το 2012 αλλά πριν την δήλωση του στο Δικαστήριο, η 

Λαική διέκοψε την λειτουργία της.Η Τράπεζα Κύπρου ανέλαβε την αγωγή εκ μέρους της 

Λαικής Τράπεζας και η αγωγή λογικά πλησιάζει το στάδιο της ακρόασης.Στις 19/1/2017 

εντελώς απροσδόκητα η Εταιρεια έλαβε αγωγή από την Τράπεζα Κύπρου για ισχυριζόμενο 

χρέος προς την Λαική Τράπεζα η απαίτηση της οποίας βασίζεται σε υπόλοιπα του 

2005,πολύ πριν την Συμφωνίαν την οποίαν δεν αποκαλύπτει.Η Εταιρεία επεχείρησε να 

διευκρινήσει την όλη κατάσταση με την Τράπεζα Κύπρου αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε εξέλιξη.   

6.Η Εταιρεία ευρίσκεται σε  τελικές διαπραγματεύσεις μέσω του δικηγόρου της για εξώδικη 

λύση σε αγωγή που ήγειρε εναντίον άλλης τράπεζας.Η Εταιρεία δεν γνωρίζει πότε θα 

καταλήξουν οι διαπραγματευσεις .Από την συμφωνίαν ενδεχομένως να προκύψει λογιστικό 

κέρδος.Για τον λόγο αυτό καθυστερεί την ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 

για το 2016.Στις 20/4/2017 η Εταιρεία πληροφορήθηκε την παραίτηση του ελεγκτή της  για 

δικούς του προσωπικούς λόγους ,που δεν αφορούν την Εταιρεία.  

7.Κατά καιρούς έχουν γίνει Αιτήσεις Εκκαθάρισης εναντίον της Εταιρείας από διάφορους 

πιστωτές ,οι οποίες απερρίφθησαν.Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,εκ των πιστωτών που 

στο παρελθόν απέτυχε να εξασφαλίσει Διάταγμα Εκκαθάρισης ,επανήλθε με νέαν Αίτηση,η 

οποία είναι ορισμένη για ακρόαση τον Σεπτέμβριο.Η Εταιρεία ,με βάση νομική 

γνωμάτευση,θεωρεί ότι και η νέα Αίτηση δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας.  

8.Η Εταιρεία σημειώνει  ότι ενόψει των τελευταίων εξελίξεων των αγωγών από την  

Τράπεζα Κύπρου  υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η Εταιρεία να μην μπορέσει να αντέξει 

οικονομικά μέχρι την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών. Παρόλο που η Εταιρεία 

θεωρεί ότι αν ολοκληρωθεί η αγωγή της εναντίον της Λαικής Τράπεζας που ανέλαβε η 

Τράπεζα Κύπρου, η ετυμηγορία θα είναι θετική, δεν είναι σε θέση να διαβεβαιώσει τους 

μετόχους ότι το ποσό αποζημίωσης που θα επιδικαστεί σε τέτοιο ενδεχόμενο θα είναι 

αρκετό για να επιτρέψει την επιβίωση της Εταιρείας.Ενώ τα χρέη της επιβαρύνονται με 

τόκο που κεφαλοποιείται δύο φορές τον χρόνο,ο τόκος (λογικά από  το 2007) που θα φέρει 

οποιαδήποτε απόφαση ενδεχομένως να είναι απλός και να  μην κεφαλοποιείται. Η 

Συμφωνία έγινε το 2007 με άλλα δεδομένα ,όταν τα ακίνητα της είχαν μεγάλη αξία και με 

πώληση ορισμένων από αυτά εξοφλούντο όλα τα χρέη της Εταιρείας.Τώρα η Εταιρεία 

βασίζεται σε  γρήγορη εκδίκαση της αγωγής της  και θετική κατάληξη της .Η Εταιρεία δεν 

έχει καμίαν ένδειξη πότε θα αρχίσει η ακρόαση της αγωγής της.  

 


