ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 – 31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Λευκωσία
2 Απριλίου 2019

Αγαπητές/οί κυρίες και κύριοι,
Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ (Υπό Εκκαθάριση) («η Εταιρεία»)
1. Εισαγωγή
Σε συνέχεια του διορισμού μας ως εκκαθαριστές της Εταιρείας στις 30 Ιανουαρίου 2015 και με
βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 282 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 («ο Νόμος»), σας
παραθέτουμε πιο κάτω την τέταρτη Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας που καταγράφει την πορεία
της εκκαθάρισης της Εταιρείας για την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου 2018 μέχρι τις 31η
Ιανουαρίου2019.
Επιπρόσθετα, υποβάλλουμε στο «Παράρτημα Α» επικαιροποιημένη Κατάσταση Εισπράξεων και
Πληρωμών για την περίοδο καθώς επίσης και συνολικά για τα πρώτα τέσσερα έτη, από 30
Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019.
Αυτή είναι η τέταρτη Ετήσια Έκθεση των εκκαθαριστών.
2. Εταιρικά Δεδομένα
Αριθμός Εγγραφής

ΗΕ 314

Εγγεγραμμένο
Γραφείο

41-49 Αγίου Νικολάου, Πολυκατοικία Νιμέλη, Μπλοκ Γ, 2408
Έγκωμη

Παρούσα Κατάσταση
Εταιρείας

Οι κ.κ. Αυγουστίνος Παπαθωμάς και David Dunckley, συνέταιροι
στην Grant Thornton(Cyprus) Limited και στην Grant Thornton UK
LLP αντίστοιχα, διορίστηκαν εκκαθαριστές της Εταιρείας στην
συνέλευση μετόχων και πιστωτών της που πραγματοποιήθηκαν
στις 30 Ιανουαρίου 2015. Των συνελεύσεων προηγήθηκε απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 9 Ιανουαρίου 2015
η οποία προνοούσε την αναστολή των εργασιών της και έναρξη των
διαδικασιών για Εκούσια Εκκαθάριση από τους Πιστωτές μετά από
την δυσμενή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την
κρατική βοήθεια που δόθηκε στην Εταιρεία.

3. Ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων για την περίοδο από 1 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι 31
Ιανουαρίου 2019
Λεπτομέρειες των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου από 1
Φεβρουαρίου 2018 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019, παρατίθενται πιο κάτω:
3.1. Πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού
Κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκαν εισπράξεις ύψους €3.133 που προέρχονταν
από την ρευστοποίηση διαφόρων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας όπως γραφειακός,
ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός.
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3.2. Χρεώστες
Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, έχει εισπραχθεί από χρεώστες ποσό ύψους €12.342.
Οι προσπάθειες για είσπραξη των οφειλόμενων συνεχίζονται, ενώ έχει ήδη ανατεθεί η
είσπραξη χρεωστών του εξωτερικού σε εταιρεία ανάκτησης χρεών (debt collection agency)
με πολύ καλά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Δεν αναμένονται άλλες σημαντικές εισπράξεις
από χρεώστες.
3.3. Τραπεζικοί τόκοι
Κατά την περίοδο εισπράχθηκαν από τραπεζικές καταθέσεις τόκοι ύψους €35.173 μετά την
αφαίρεση της έκτακτης αμυντικής εισφοράς.
3.4. Μερίσματα που εισπράχθηκαν
Εισπράχθηκε μέρισμα από την εταιρεία Swissport Cyprus Ltd για το ποσό των €2.133.500
ενώ εξακολουθούμε να κατέχουμε το 25.1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

4. Αναμενόμενες μελλοντικές ρευστοποιήσεις
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
από τις οποίες οι εκκαθαριστές αναμένουν κάποιες μελλοντικές εισπράξεις από την
ρευστοποίηση τους (μετά την 31η Ιανουαρίου 2019). Οι εκτιμήσεις των εισπράξεων έγιναν στην
βάση των σημερινών δεδομένων.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Χρεώστες

Συνεχής προσπάθεια είσπραξης των

Μη σημαντικά ποσά

οφειλόμενων

Μετοχές στην
Swissport Cyprus Ltd
(25.1%)

Προγραμματίζονται περαιτέρω
διαβουλεύσεις με την εταιρεία

Μέρισμα

5. Απαιτήσεις πιστωτών
5.1. Προνομιούχοι Πιστωτές
Έχουν παραληφθεί και καταγραφεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019 απαιτήσεις ύψους
περίπου €33.585.000 οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να χαρακτηριστούν σαν
προνομιούχες με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 300 του Νόμου και οι οποίες μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ως εξής:




Δικαστικές αγωγές πρώην υπαλλήλων που αφορούν ισχυριζόμενες παράτυπες
αποκοπές μισθών και άλλων ωφελημάτων (230 περίπου δικαστικές υποθέσεις
παλαιές και καινούργιες), με συνολικές απαιτήσεις που ανέρχονται σε περίπου
€9.400.000
Απαιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον εκκαθαριστή από πρώην υπαλλήλους για
ισχυριζόμενες παράτυπες αποκοπές μισθών ύψους περίπου €12.735.000
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Απαιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον εκκαθαριστή από την Κυπριακή Δημοκρατία
ύψους περίπου €11.450.000.

Να σημειωθεί ότι μετά από έλεγχο των ποσών των απαιτήσεων που διενεργήθηκε από τους
εκκαθαριστές, το ποσό των πιο πάνω απαιτήσεων έχει μειωθεί σε περίπου €18.600.800. Η
μείωση αφορά κυρίως απαιτήσεις για αποκοπές μισθών.
Δικαστικές αγωγές, 207 σε αριθμό, πρώην υπαλλήλων που αφορούν ισχυριζόμενες
παράτυπες αποκοπές μισθών και άλλων ωφελημάτων, έχουν πλήρως διευθετηθεί με βάση
το Σχέδιο Διακανονισμού που αναφέρεται πιο κάτω.
5.2. Συνήθεις Πιστωτές
Έχουν παραληφθεί και καταγραφεί από τους εκκαθαριστές απαιτήσεις από μη
προνομιούχους πιστωτές («Συνήθεις Πιστωτές») ύψους περίπου €139εκ. Σε αυτές
περιλαμβάνονται και €78εκ. απαιτήσεων που υποβλήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Οι εκτιμήσεις των εκκαθαριστών με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι πως δεν θα καταστεί
δυνατό να διανεμηθεί οποιοδήποτε μέρισμα στους Συνήθεις Πιστωτές. Λόγω αυτής της
εκτίμησης, και για να αποφευχθεί επιβάρυνση της εκκαθάρισης με επιπλέον έξοδα, οι
εκκαθαριστές δεν θα προχωρήσουν σε αυτό το στάδιο στην επαλήθευση των απαιτήσεων
των Συνήθων Πιστωτών.
6. Άλλα θέματα
6.1. Η υπόθεση εναντίον των εκκαθαριστών που υποβλήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2015 στο
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας από πρώην πιλότο της Εταιρείας (βλέπε παρ. 6.1 της
πρώτης Ετήσιας Έκθεσης, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2016) έχει αποσυρθεί στις 18 Ιουνίου
2018.
7. Κόστη και έξοδα εκκαθάρισης
7.1. Όλα τα κόστη εκποίησης/ρευστοποίησης και τα έξοδα της εκκαθάρισης παρουσιάζονται στο
Παράρτημα Α.
7.2. Στα έξοδα εκκαθάρισης περιλαμβάνονται και οι μισθοί των υπαλλήλων της Εταιρείας για τον
μήνα Ιανουάριο 2015 καθώς και οι πληρωμές της περιόδου προειδοποίησης για τον
τερματισμό εργοδότησης που καταβλήθηκαν στους πρώην υπαλλήλους της Εταιρείας μετά
την απόφαση για τερματισμό των εργασιών της Εταιρείας, ύψους €4.439.034.
8. Αμοιβή εκκαθαριστών και έξοδα.
Όπως καταγράφεται και στην Κατάσταση Εισπράξεων και Πληρωμών στο Παράρτημα Α, κατά την
περίοδο 30 Ιανουαρίου 2015 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019, έχει καταβληθεί στους εκκαθαριστές
ποσό ύψους €1.344.819 έναντι της αμοιβής τους.

3

9. Επικύρωση Σχεδίου Διακανονισμού
Στης 12 Φεβρουαρίου 2018 το Δικαστήριο επικύρωσε το Σχέδιο Διακανονισμού γεγονός το οποίο
το καθιστά δεσμευτικό για την Εταιρεία, τους μετόχους και πιστωτές αυτής σύμφωνα με το
Άρθρο 198-200 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.
10. Σχέδιο Διακανονισμού
Το πιο πάνω Σχέδιο είχε προταθεί από την Εταιρεία για την πλήρη διευθέτηση, όλων των
απαιτήσεων εναντίον της Εταιρείας των προσώπων που περιλαμβάνονται στις τάξεις πιστωτών
που αναφέρονται πιο κάτω, με την πληρωμή μέρος του ποσού που πιθανόν να οφειλόταν σε
κάθε πιστωτή του οποίου οι απαιτήσεις εμπίπτουν εντός του άρθρου 300 του Περί Εταιρειών
Νόμου Κεφ.113 (στο εξής «οι Προνομιούχοι Πιστωτές»). Το προτεινόμενο ποσό προς κάθε
προνομιούχο πιστωτή υπολογίστηκε με βάση νομικές γνωματεύσεις που λήφθηκαν από τους
εκκαθαριστές.
Ο υπολογισμός του ποσού που προτάθηκε να καταγραφεί από τους Εκκαθαριστές ως το ποσό
με το οποίο ο κάθε Προνομιούχος Πιστωτής θα συμμετέχει στη διανομή της εκκαθάρισης
παρουσιάστηκε στο Σχέδιο Διακανονισμού που αναρτήθηκε στην ακόλουθη ιστοσελίδα
http://cyairliquidation.com/.
Το Σχέδιο Διακανονισμού επικυρώθηκε από το Δικαστήριο και εγκρίθηκε από όλες τις τάξεις
Προνομιούχων Πιστωτών που αναφέρονται πιο κάτω:
ΤΑΞΗ 1
Οι υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι υπέστησαν οποιαδήποτε αποκοπή που αναφέρεται σε
οποιαδήποτε παράγραφο του παρόντος Σχεδίου Διακανονισμού. Ψήφισαν υπέρ του Σχεδίου το
98,5% σε αξία των πιστωτών αυτής της τάξης.
ΤΑΞΗ 2
Η Κυπριακή Δημοκρατία για (α) απλήρωτους φόρους και/ή τέλη και (β) για το ποσό του
ελλείμματος του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών, το οποίο οφειλόταν
από την Εταιρεία και πληρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στους υπαλλήλους της
Εταιρείας. Ψήφισε υπέρ του Σχεδίου το 100% σε αξία των πιστωτών αυτής της τάξης.

11. Πληρωμή Ενδιάμεσου Μερίσματος σε Προνομιούχους Πιστωτές
Με την έγκριση του Σχεδίου Διακανονισμού από το Δικαστήριο, οι εκκαθαριστές προχώρησαν
στην πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος προς τους Προνομιούχους Πιστωτές (69,70% επί των
ποσών που εγκρίθηκαν στο Σχέδιο)
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι ακόλουθες πληρωμές μερίσματος:
ΤΑΞΗ 1
Οι υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι υπέστησαν αποκοπές στους μισθούς τους όπως αυτοί
καθορίστηκαν στο Σχέδιο Διακανονισμού- Ποσό ύψους € 3.702.930
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ΤΑΞΗ 2
Η Κυπριακή Δημοκρατία για (α) απλήρωτους φόρους και/ή τέλη και (β) για το ποσό του
ελλείμματος του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών, το οποίο οφειλόταν
από την Εταιρεία και πληρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στους υπαλλήλους της Εταιρείας
– Ποσό ύψους € 4.758.030
Αναμένεται ότι θα γίνει και δεύτερη πληρωμή μερίσματος με το τέλος της Εκκαθάρισης.
12. Δικαστικές υποθέσεις
Μετά την επικύρωση του Σχεδίου Διακανονισμού ακολούθησαν οι αιτήσεις για απόσυρση των
δικαστικών υποθέσεων οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στο Σχέδιο. Αποσύρθηκαν πέραν των 200
δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούσαν για χρόνια εναντίον της Εταιρείας.
Είχαν παραμείνει 20 δικαστικές αγωγές από υπαλλήλους εναντίον της Εταιρείας από τις οποίες
σήμερα εκκρεμούν ορισμένες υποθέσεις σε Κύπρο και εξωτερικό.

13. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων και Συνέλευσης Πιστωτών
13.1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 282 του Νόμου έχουν καλεστεί συνέλευση μετόχων
και πιστωτών οι οποίες θα λάβουν χώρα στις 17 Απριλίου 2019 .
 4:00 μ.μ. - Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας .
 4:00 μ.μ. – Συνέλευση των Πιστωτών της Εταιρείας.
13.2. Να σημειωθεί πως και οι δύο συνελεύσεις είναι ενημερωτικού χαρακτήρα κατά την διάρκεια
των οποίων θα γίνει παρουσίαση των θεμάτων που περιλαμβάνει η παρούσα έκθεση.
Με εκτίμηση,
Αυγουστίνος Παπαθωμάς / David Dunkley
Εκκαθαριστές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Μετρητά που εισπράχθηκαν/μεταφέρθηκαν από
διάφορες τράπεζες εντός και εκτός Κύπρου
Πωλήσεις Στοιχείων Ενεργητικού
Αεροσκάφος
Εξαρτήματα αεροσκαφών και άλλος εξοπλισμός
Εισπράξεις από χρεώστες
Χρεώστες εμπορίου
Αποθεματικά πιστωτικών καρτών
Εκπομπές ρύπων CO2
Άλλες εισπράξεις
Τραπεζικοί τόκοι
Μερίσματα από Swissport Cyprus Ltd
Τελική διανομή από την εκκαθάριση τηςCyprus Airways
Duty Free Ltd
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Για την περίοδο
από 01/02/2018
μέχρι 31/01/2019
(€)

Για την περίοδο
Για την περίοδο
από 1/2/2017
από 1/2/2016
μέχρι 31/01/2018 μέχρι 31/01/2017
(€)
(€)

ΣύνολοΓια την περίοδο
για την περίοδο
από 30/01/2015
από 30 /01/2015
μέχρι 31/01/2016
μέχρι 31/01/2019
(€)
(€)

0

0

84.606

8.287.552

8.372.158

0
3.133

0
5.836

0
205.546

1.989.922
1.877.511

1.989.922
2.092.026

12.342
0
0
35.173
2.133.500

68.893
50.410
0
0
183.151
652.600

744.796
2.679.514
0
90.159
143.581
0

2.561.000
1.054.271
315.846
507.687
44.237
0

3.387.031
3.784.195
315.846
597.846
406.142
2.786.100

0

89.969

0

0

89.969

2.184.148

1.050.859

3.948.202

16.638.026

23.821.234
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Για την περίοδο
από 01/02/2018
μέχρι 31/01/2019
(€)

Για την
περίοδο από
1/2/2017
μέχρι
31/01/2018
(€)

Για την
περίοδο από
1/2/2016
μέχρι
31/01/2017
(€)

Για την περίοδο
από 30
/01/2015
μέχρι
31/01/2016
(€)

Σύνολο για την περίοδο
από 30
/01/2015
μέχρι
31/01/2019
(€)

0
0
19.816
1.007
4.500

11.595
0
24.401
1.822
8.000

99.947
58.616
157.984
-12.859
59.686

495.988
66.285
417.613
212.294
127.401

607.530
124.901
619.814
202.264
199.587

0

0

190

213.173

102.570
191.069

84.220
15.946

71.213
85.576

212.983
119.482
90.222

627.790
520.109
0

109.985
57.608
0

164.952
403.114
4.330

133.233
363.988
11.352

1.035.960
1.344.819
15.682

0
8.460.960

0
0

0
0

4.439.034
0

4.439.034
8.460.960

9.927.821

313.577

1.092.749

6.689.875

18.024.022

ΕΞΟΔΑ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ
Μισθοί και πληρωμές τερματισμού απασχόλησης
Διάφορες αμοιβές και φόροι πληρωτέοι
Έξοδα φύλαξης, αποθήκευσης και ενοίκια υποστατικών
Ασφάλειες
Επαγγελματικές αμοιβές και αγορές υπηρεσιών (συμπ.
Προμηθειών)
Άδειες λογισμικών προγραμμάτων
Άλλα έξοδα
Φ.Π.Α.
ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Δικηγορικά έξοδα
Αμοιβή εκκαθαριστών
Έξοδα εκκαθαριστών

377.485
382.813

ΜΕΡΙΣΜΑ
Ποσό που πληρώθηκε στους υπαλλήλους για τερματισμό
απασχόλησης
Μέρισμα που πληρώθηκε στους προνομιούχους πιστωτές
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

7

