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                                             ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ενέκρινε 
την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης της Εταιρείας  και της θυγατρικής της για την  
εξαμηνίαν που έληξε στις 30/6/2014 και  που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του Άρθρου 1 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 πιό ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές στην υπό αναφορά περίοδο είναι τα εξής 

1.Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας που είναι η παραγωγή και πώληση πτηνοτροφικών 
προιόντων δεν έχει αλλάξει.Η Εταιρεία εξακολουθεί να υπολειτουργεί λόγω προβλημάτων 
ρευστότητας και επειδή  η κατάσταση της πτηνοτροφίας παραμένει άσχημη. 

2. Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας δεν αναμένεται  να βελτιωθεί χωρίς πώληση 
περιουσιακών στοιχείων η δραματική αλλαγή στην αγορά κοτοπούλων.Σημειώνεται ότι 
υπάρχουν δικαστικές αγωγές από πλευράς  πιστωτών και από πλευράς της 
Εταιρείας.Υπάρχουν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και δικαστικές διαδικασίες με τράπεζες  
που αν καταλήξουν θα υπάρχει θετικη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.Η Εταιρεία 
επηρεάζεται αρνητικά από την καθυστέρηση .Παρά τις προσπάθειες και κατά καιρούς 
ενδιαφέρον για πώληση περιουσιακών στοιχείων μέχρι στιγμής οι προσπάθειες δεν είχαν 
αποτέλεσμα λόγω του γενικού κλίματος και της συνεχιζόμενης κακής κατάστασης της 
αγοράς κοτοπούλων.  

3.Δεν υπάρχουν γεγονότα η συναλλαγές που να επηρεάσουν τα αποτελέσματα ,ούτε 
προέκυψαν κέρδη η ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες η δραστηριότητες 
εκτός των κύριων δραστηριοτήτων της Εταιρείας . 

4 .Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η ακίνητη περιουσία της Εταιρείας παρά την μείωση 
της εξακολουθεί να  καλύπτει τα χρέη της.Εντούτοις ενόψει  την κατάστασης στην αγορά 
ακίνητης περιουσίας και της φυσικής φθοράς που υφίστανται τα κτίρια της Εταιρείας    
υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος πολύ μεγάλης  μείωσης της αξίας της στο άμεσο 
μέλλον.Στην πράξη επειδή τα κτίρια είναι εξειδικευμένα δεν υπάρχουν πολλοί δυνητικοί 
αγοραστές.Υπάρχουν όμως σχέδια βελτίωσης των υποστατικών με  Ευρωπαικά Αγροτικά 
κονδύλια τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε από την Εταιρεία είτε από   αγοραστές 
των ακινήτων  αν οι συνθήκες της αγοράς βελτιωθούν. 
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