Ετήσια Έκθεση 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2.

∆ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι

3.

Οικονοµικά Στοιχεία

4.

Χαιρετισµός Προέδρου

5.

Ταυτότητα

8.

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

12.

Έκθεση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

22.

∆ήλωση Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και Οικονοµικού ∆ιευθυντή
του Συγκροτήµατος

23.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή

25.

Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων

26.

Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων

27.

Ενοποιηµένος Ισολογισµός

28.

Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

29.

Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών

30.

Σηµειώσεις στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου - Πρόεδρος (διορίστηκε 12 Μαΐου 2014)
Μιχάλης Ξιούρος
Κώστας Αργυρίδης (διορίστηκε 8 Μαΐου 2014)
Σωφρόνης Κληρίδης (διορίστηκε 8 Μαΐου 2014)
Μιχάλης Αθανασίου (διορίστηκε 17 Μαρτίου 2015)
Γραµµατέας Εταιρείας
Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη (διορίστηκε 25 Φεβρουαρίου 2014)
Laiki Capital House
Λεωφόρος Βύρωνος 26
1096 Λευκωσία
Κύπρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μιχάλης Ξιούρος
Οικονοµικός ∆ιευθυντής
Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Ελεγκτές
PricewaterhouseCoopers Limited
Νοµικοί Σύµβουλοι
Ιωαννίδης, ∆ηµητρίου
Εγγεγραµµένο γραφείο
Laiki Capital House
Λεωφόρος Βύρωνος 26
1096 Λευκωσία
Κύπρος

Σηµείωση: H Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 4 Ιουνίου 2015 στις 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας, Laiki Capital House,
Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχεία Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
Κέρδος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες πριν την (ζηµιά) / κέρδος από περιουσιακά
στοιχεία
Κέρδος / (Ζηµιά) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων
Κέρδος λόγω πώλησης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Αποµείωση στην αξία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Ζηµιά από επανεκτίµηση ακινήτων ίδιας χρήσης και επενδύσεων σε ακίνητα
Αποµείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Κέρδος / (Ζηµιά) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες πριν τη φορολογία

2014
x '000

2013
x '000

47

99

685
( 554 )
-

( 318 )
35
( 1.091 )
( 1.806 )
( 17.877 )

178

( 20.958 )

32

Φορολογία

281

210

( 20.677 )

Ζηµιά από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες

( 953 )

( 9.024 )

Ζηµιά για το έτος

( 743 )

( 29.701 )

Κέρδος / (Ζηµιά) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες για το έτος

Στοιχεία Ισολογισµού
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως διακρατούµενα προς πώληση
Σύνολο ενεργητικού
Μετοχικό κεφάλαιο
Ίδιες Μετοχές
Άλλα αποθεµατικά
Συσσωρευµένες ζηµιές

0
3.269
4.450
594
377
647
3.376

106
5.280
3.063
557
30
4.247
-

12.991

15.451

78.028
( 1.190 )
412
(65.049 )

78.028
( 1.190 )
375
( 64.307 )

12.201

12.906

Κατά συνήθη µετοχή:
( 0,26 )

Βασική και αναπροσαρµοσµένη ζηµιά ανά µετοχή

( 10,52 )

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Εκδοθέν και πληρωθέν κεφάλαιο: 285.712.953
Κατηγορία Μετόχων

Aρ. µετόχων

Aρ. µετοχών

Ποσοστό

363

220.619.902

77,22%

15.971

63.196.131

22,12%

Ταµεία Προνοίας, Χορηγήµατα,
Συντάξεις κ.λ.π.

52

775.485

0,27%

Σωµατεία, Εκκλησίες, Ιδρύµατα

27

1.121.435

0,39%

16.413

285.712.953

100%

∆ηµόσιες ή Ιδιωτικές εταιρείες,
Ασφαλιστικές εταιρείες, Συνεταιρισµοί,
Εµπορικές Επωνυµίες, ∆ήµοι
Ιδιώτες

Σύνολο
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Αγαπητοί µέτοχοι,
Κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, το Συγκρότηµα της Laiki Capital Public Co Ltd (το «Συγκρότηµα»), όπου «Συγκρότηµα» σηµαίνει
την Εταιρεία και τη θυγατρική της, Laiki Financial Services Limited, πραγµατοποίησε ζηµιές από συνεχιζόµενες και µη συνεχιζόµενες
δραστηριότητες ύψους x0,7εκ. σε σχέση µε ζηµιές ύψους x29,7εκ. το 2013.
Τα συνολικά έσοδα του Συγκροτήµατος από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες το 2014 ανήλθαν στις x413χιλ. σε σχέση µε x351χιλ. το 2013.
Κατά το 2014 το Συγκρότηµα πραγµατοποίησε κέρδος από επανεκτίµηση και ρευστοποίηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ύψους x685,4χιλ. σε σχέση µε ζηµιά ύψους x318,0χιλ. το 2013.
Επιπρόσθετα, κατά την υπό αναφορά περίοδο το Συγκρότηµα πραγµατοποίησε πρόσθετη ζηµιά από την επανεκτίµηση των επενδύσεων σε
ακίνητα και των ακινήτων ιδίας χρήσης ύψους x554χιλ. σε σχέση µε ζηµιά ύψους x1,8εκ. το 2013.
Το Νοέµβριο του 2014, η Εταιρεία έλαβε γραπτή δεσµευτική προσφορά από την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ για πώληση στην
τελευταία του 100% της επένδυσης της Εταιρείας στη Laiki Financial Services Limited, έναντι του συνολικού ποσού των x3,0εκ., σε µετρητά.
Στις 29 Ιανουαρίου 2015, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε την πιο πάνω πώληση η οποία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο
2015.
Η ζηµιά που πραγµατοποίησε η θυγατρική εταιρεία κατά το 2014 και η οποία αναγνωρίστηκε στην κατηγορία «ζηµιά για το έτος από µη
συνεχιζόµενες δραστηριότητες» ανήλθε στις x952,5χιλ..
Το καθαρό ενεργητικό του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 ανήλθε στα x12,2εκ..
Προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρείας
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιολογεί τα νέα δεδοµένα που έχουν προκύψει, µετά και την πώληση της Laiki Financial Services Limited προς την
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, και αναµένεται να επαναχαράξει την στρατηγική της Εταιρείας στη βάση των νέων δεδοµένων. Ιδιαίτερα
τώρα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξετάζει τρόπους για τη βέλτιστη χρήση και εκµετάλλευση των ακινήτων που κατέχει η Εταιρεία, καθώς επίσης
και για τη βέλτιστη αξιοποίηση των επενδυτικών της συµµετοχών.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 2015 το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο αποφάσισε όπως προτείνει για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων ψήφισµα για µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε παράλληλη επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ποσού ύψους
x2.822.129,53 (1 σεντ ανά µετοχή). Η µείωση θα πραγµατοποιηθεί:
(1) µε την ακύρωση των 3.500.000 µετοχών που κατέχει η Εταιρεία και
(2) µε τη µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε συνήθους µετοχής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί ως ακολούθως:
µε την διάθεση ποσού για σκοπούς διαγραφής ζηµιών της Εταιρείας, και
(i)
(ii)
µε την επιστροφή στους µετόχους ποσού ύψους x0,01 ανά µετοχή, το οποίο υπερβαίνει τις ανάγκες της Εταιρείας.

Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου
Πρόεδρος
Λευκωσία
30 Απριλίου 2015
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Laiki Capital Public Co Ltd (η «Εταιρεία») συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης στις 15 Απριλίου 1989 σύµφωνα
µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία στις 18 Μαΐου 2000. Στις 15 Σεπτεµβρίου 2000 οι
τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
Το εγγεγραµµένο γραφείο και η διεύθυνση εργασίας της Εταιρείας είναι στη διεύθυνση Λεωφόρος Βύρωνος 26, Laiki Capital House,
1096 Λευκωσία, Κύπρος.
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος για το έτος 2014 ήταν η παροχή υπηρεσιών για χρηµατιστηριακές συναλλαγές, η διαχείριση
χαρτοφυλακίων τρίτων, η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικής φύσεως σε εταιρείες και οργανισµούς, οι αναδοχές νέων
εκδόσεων, οι αγοραπωλησίες αξιών για ίδιο όφελος και οι επιλεγµένες συµµετοχές σε εταιρείες και σχήµατα που δραστηριοποιούνται σε
διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους και έργα.
Μετά την πώληση της Laiki Financial Services Limited το 2015, οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος αποτελούνται από αγοραπωλησίες
αξιών για ίδιο όφελος, επενδύσεις σε ακίνητα και επιλεγµένες συµµετοχές σε εταιρείες και σχήµατα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους
επιχειρηµατικούς κλάδους και έργα.

Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου
Πρόεδρος

Λευκωσία
30 Απριλίου 2015
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Eνοποιημένεσ Οικονομικέσ Καταστάσεισ

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014.
Κύριες δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος για το έτος 2014, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει από το προηγούµενο έτος, ήταν η παροχή
υπηρεσιών για χρηµατιστηριακές συναλλαγές, η διαχείριση χαρτοφυλακίων τρίτων, η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικής
φύσεως σε εταιρείες και οργανισµούς, οι αναδοχές νέων εκδόσεων, οι αγοραπωλησίες αξιών για ίδιο όφελος και οι επιλεγµένες συµµετοχές σε
εταιρείες και σχήµατα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους και έργα. Μετά την πώληση της θυγατρικής εταιρείας
το 2015, οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι οι αγοραπωλησίες αξιών για ίδιο όφελος, οι επενδύσεις σε ακίνητα και οι
επιλεγµένες συµµετοχές σε εταιρείες και σχήµατα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους και έργα.
Αλλαγή Γραµµατέα Εταιρείας
Στις 25 Φεβρουαρίου 2014, η Εταιρεία προέβει σε αλλαγή Γραµµατέα από την κα. Γεωργία ∆ανού στην κα. Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη.
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος
Κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, το Συγκρότηµα της Laiki Capital Public Co Ltd (το «Συγκρότηµα»), όπου «Συγκρότηµα» σηµαίνει
την Εταιρεία και τη θυγατρική της, Laiki Financial Services Limited, πραγµατοποίησε ζηµιές, από συνεχιζόµενες και µη συνεχιζόµενες
δραστηριότητες ύψους x0,7εκ. σε σχέση µε ζηµιές ύψους x29,7εκ. το 2013.
Τα συνολικά έσοδα του Συγκροτήµατος από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες το 2014 ανήλθαν στις x413 χιλ. σε σχέση µε x351 χιλ. το 2013.
Το καθαρό ενεργητικό του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 ανήλθε στα x12,2 εκ. (2013: x12,9 εκ.).
Κυπριακή οικονοµία - Πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής
Παρά την επίτευξη δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος 0,1% του ΑΕΠ και πρωτογενούς πλεονάσµατος 2,60% του ΑΕΠ κατά το 2014, η εφαρµογή
του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής συναντά εµπόδια λόγω της αδυναµίας της εκτελεστικής και της νοµοθετικής εξουσίας να
συµφωνήσουν στο θέµα των εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων. Υπενθυµίζεται ότι, λόγω αυτής της αδυναµίας, η τελευταία αξιολόγηση του
προγράµµατος από την Τρόικα έγινε τον Ιούνιο του 2014. Σύµφωνα µε την Τρόικα, η εφαρµογή του πλαισίου των εκποιήσεων και η υιοθέτηση
µιας σύγχρονης νοµοθεσίας περί αφερεγγυότητας είναι απαραίτητα βήµατα για τη µείωση του υψηλού επιπέδου µη εξυπηρετούµενων δανείων
στο τραπεζικό σύστηµα και την αποκατάσταση της ανάπτυξης.
Σε κάθε περίπτωση, η έξοδος από την ύφεση κατά το 2015 παραµένει δύσκολο εγχείρηµα, όπως αποδεικνύει και ο αρνητικός ρυθµός ανάπτυξης
-1,9% (στοιχεία Eurostat) που σηµειώθηκε κατά το 4ο τρίµηνο του 2014. Παρά το γεγονός ότι σηµαντικοί στόχοι επιτεύχθηκαν µέχρι σήµερα στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα, όπως η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς και η άρση των
περιορισµών στη διακίνηση κεφαλαίων, σηµαντικοί κίνδυνοι και εµπόδια παραµένουν για την σταδιακή ανάκαµψη της οικονοµίας. Σηµαντικό ρόλο
στην προσπάθεια ανάκαµψης θα διαδραµατίσει η προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων σε νευραλγικούς τοµείς της κυπριακής οικονοµίας,
όπως ο τουρισµός και ο τοµέας των ακινήτων. Εξάλλου αναµένεται ότι, εφόσον αρθεί το αδιέξοδο σχετικά µε το θέµα των εκποιήσεων, η
πρόσβαση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις αγορές θα διευκολυνθεί από τη συµµετοχή της στο πρόγραµµα αγοράς οµολόγων της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, ύψους x60δις. µηνιαίως.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα παρουσιάζονται στις Σηµειώσεις 1, 2 και 3 των οικονοµικών καταστάσεων.
Προβλεπόµενη εξέλιξη του Συγκροτήµατος
Στις 11 Φεβρουαρίου 2015, η Εταιρεία µέσω σχετικής ανακοίνωσης που απέστειλε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, ενηµέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι µετά από απόφαση και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις
29 Ιανουαρίου 2015, προέβηκε στην πώληση των µετοχών που κατείχε στη Laiki Financial Services Limited προς την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ, έναντι του συνολικού ποσού των x3εκ., σε µετρητά.
Με την εν λόγω µεταβίβαση, η Laiki Financial Services Limited έπαυσε να είναι θυγατρική κατά 100% της Laiki Capital Public Co Ltd και έχει
καταστεί 100% θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ.
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιολογεί τα νέα δεδοµένα που έχουν προκύψει µετά από την πώληση της Laiki Financial Services Limited προς την
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ και αναµένεται να επαναχαράξει την στρατηγική της Εταιρείας στη βάση των νέων δεδοµένων που έχουν
προκύψει.
Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος παρουσιάζονται στις σελίδες 25 και 26. Η ζηµιά για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά.
Μέρισµα
Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 δεν πληρώθηκε οποιοδήποτε µέρισµα.
Μετοχικό κεφάλαιο
Λεπτοµέρειες για το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζονται στη Σηµείωση 21 των οικονοµικών καταστάσεων. Το Καταστατικό της
Εταιρείας δεν καθορίζει περιορισµούς στην µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και κατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 2.
Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός, Χριστόδουλος Πατσαλίδης και Άδωνις Παπακωνσταντίνου που ήταν Σύµβουλοι την 1 Ιανουαρίου 2014
παραιτήθηκαν στις 30 Απριλίου 2014, 8 Μαΐου 2014 και 2 ∆εκεµβρίου 2014 αντίστοιχα. Οι κ.κ. Κώστας Αργυρίδης και Σωφρόνης Κληρίδης
διορίστηκαν Σύµβουλοι στις 8 Μαΐου 2014. Η κα. Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου διορίστηκε Σύµβουλος στις 12 Μαΐου 2014. Στις 8 Ιανουαρίου
2015 η κα. Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου διορίστηκε Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο κ. Μιχάλης Αθανασίου διορίστηκε Σύµβουλος
στις 17 Μαρτίου 2015.
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας ο κ. Μιχάλης Ξιούρος αποχωρεί, είναι όµως επανεκλέξιµος και προσφέρεται για επανεκλογή.
Οι κ.κ. Κώστας Αργυρίδης και Σωφρόνης Κληρίδης οι οποίοι διορίστηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 8 Μαΐου 2014, η κα. Μηλίτσα
Χριστοδούλου ∆ράκου η οποία διορίστηκε στις 12 Μαΐου 2014 και ο κ. Μιχάλης Αθανασίου ο οποίος διορίστηκε στις 17 Μαρτίου 2015
προσφέρονται για επανεκλογή στη Γενική Συνέλευση.
Σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αναφέρονται πιο πάνω και στην Έκθεση
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Οι αµοιβές των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρονται στη Σηµείωση 29(γ) των οικονοµικών καταστάσεων.
Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού
Σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού, παρουσιάζονται στη Σηµείωση 32 των οικονοµικών καταστάσεων.
Υποκαταστήµατα
Το Συγκρότηµα δεν λειτουργούσε µέσω οποιονδήποτε υποκαταστηµάτων κατά τη διάρκεια του έτους.
Συµφέροντα µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο κεφάλαιο της Εταιρείας
Τα ποσοστά συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε
τον περί Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας Νόµο (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά), Ν.190(Ι)/2007 στις 31 ∆εκεµβρίου 2014
και 5 µέρες πριν την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων είναι ως ακολούθως:

31 ∆εκεµβρίου
2014
%

Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου
Μιχάλης Ξιούρος
Κώστας Αργυρίδης
Σωφρόνης Κληρίδης
Μιχάλης Αθανασίου

0,00
0,00
0,00
0,00

∆/Ε

5 ηµέρες πριν την
ηµεροµηνία έγκρισης
των οικονοµικών
καταστάσεων
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια)
Συµβάσεις µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεδεµένα πρόσωπα
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρχε οποιαδήποτε σηµαντική σύµβαση µε την Εταιρεία ή τις εξαρτηµένες της
στην οποία Σύµβουλος ή συνδεδεµένα πρόσωπα είχαν ουσιώδες συµφέρον.
Κυριότεροι µέτοχοι
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 5 εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, οι πιο κάτω µέτοχοι
κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας.
31 ∆εκεµβρίου 2014

Bank of Cyprus Public Co Ltd

5 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έγκρισης των
οικονοµικών καταστάσεων

Άµεσο
ποσοστό
συµµετοχής
%

Συνολικό
ποσοστό
συµµετοχής
%

Άµεσο
ποσοστό
συµµετοχής
%

Συνολικό
ποσοστό
συµµετοχής
%

66,63

66,65

66,63

66,65

Αλλαγή κύριου µετόχου της Εταιρείας κατά το 2013
Με βάση το ∆ιάταγµα που έκδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως Αρχή Εξυγίανσης που αναφέρεται ως “το περί της Πώλησης Ορισµένων
Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ∆ιάταγµα του 2013” η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd µεταβίβασε στην Τράπεζα Κύπρου
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνουν τις θυγατρικές εταιρείες της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd που έχουν
συσταθεί στην Κύπρο. Ως αποτέλεσµα µε ισχύ από την ηµεροµηνία µεταβίβασης που καθορίστηκε στο πιο πάνω ∆ιάταγµα ως η 29 Μαρτίου 2013
ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας άλλαξε από την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd στην Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ. Τα σχετικά
ποσοστά παρουσιάζονται στη παράγραφο πιο πάνω.
Συµφωνίες Μετόχων
∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των
µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές.
Σηµαντικές Συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµοσίας πρότασης
∆εν υφίστανται συµφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν
δηµόσιας πρότασης.
Συµφωνίες µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό του Συγκροτήµατος
∆εν υφίστανται συµφωνίες του Συγκροτήµατος µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το προσωπικό του οι οποίες να προβλέπουν την
καταβολή αποζηµείωσης σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας
πρότασης.
Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Laiki Capital Public Co Ltd δηλώνει ότι υιοθετεί τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Κύπρου («ΧΑΚ») ως εκδίδεται και δηµοσιεύεται από το ΧΑΚ στην ιστοσελίδα του, www.cse.com.cy.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι κατά το 2014 η Εταιρεία έχει τηρήσει τις πλείστες διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΧΑΚ
όπως ισχύει για τις εταιρείες που είναι εισηγµένες στην παράλληλη αγορά.
Η Έκθεση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Συγκροτήµατος για το 2014 η οποία έχει ετοιµασθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης του ΧΑΚ περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 5 της Οδηγίας Ο∆190-2007-04 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Η Έκθεση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Συγκροτήµατος παρουσιάζεται στις σελίδες 12 µέχρι 21.
Το Συγκρότηµα δεν έχει τίτλους που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου ή που έχουν οποιουσδήποτε περιορισµούς στα δικαιώµατα ψήφου.
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια)
Απόκλιση από Ένδειξη Αποτελεσµάτων
Τα ελεγµένα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 παρουσιάζουν µικρότερη ζηµιά σε
σχέση µε την ένδειξη αποτελέσµατος που ανακοινώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2015. Συγκεκριµένα, η µείωση στη ζηµιά ύψους x118 χιλ.
οφείλεται κυρίως σε αναθεωρηµένη επανεκτίµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων (κέρδος: x339 χιλ.), σε αναθεωρηµένη επανεκτίµηση των επενδύσεων σε ακίνητα και στα ακίνητα ιδίας χρήσης (ζηµιά: x250 χιλ.),
καθώς επίσης και σε αναπροσαρµογή της φορολογίας προηγούµενων ετών (κέρδος: x29 χιλ.).
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυµία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα
που να εξουσιοδοτεί τους Συµβούλους να καθορίσουν την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου
Πρόεδρος
Λευκωσία
30 Απριλίου 2015
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Εισαγωγή
Το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υιοθέτησε το Σεπτέµβριο του 2002 Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης («ο Κώδικας») για τις εταιρείες που
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Σύµφωνα µε τον Κώδικα, οι εισηγµένες εταιρείες έχουν υποχρέωση να συµπεριλάβουν στην Ετήσια
Έκθεση τους Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Laiki Capital Public Co Ltd
(η «Εταιρεία») έλαβε τις αναγκαίες αποφάσεις για την πλήρη υιοθέτηση του.
Τον Ιανουάριο του 2007, το ΧΑΚ εξέδωσε αναθεωρηµένο Κώδικα (2η Έκδοση), ο οποίος αντικαθιστά τον Κώδικα που είχε εκδοθεί από το
Συµβούλιο του ΧΑΚ το Σεπτέµβριο του 2002, καθώς επίσης και την προσθήκη στον Κώδικα που είχε εκδοθεί το Νοέµβριο του 2003.
Τον Σεπτέµβριο του 2009, το ΧΑΚ εξέδωσε νέο αναθεωρηµένο Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (3η Έκδοση), ο οποίος αντικαθιστά τον Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2007. Τον Μάρτιο του 2011, το ΧΑΚ εξέδωσε την Αναθεωρηµένη 3η Έκδοση και
τον Σεπτέµβριο του 2012, το ΧΑΚ προέβηκε σε αναθεώρηση της Αναθεωρηµένης 3ης Έκδοσης του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Τον Απρίλιο του 2014, το ΧΑΚ εξέδωσε νέο αναθεωρηµένο Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (4η Έκδοση), ο οποίος αντικαθιστά τον Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που είχε εκδοθεί τον Σεπτέµβριο του 2012.
Οι εισηγµένες εταιρείες έχουν υποχρέωση να συµπεριλάβουν στην Ετήσια Έκθεση τους, Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου τους.
Μέρος Α
Η Εταιρεία δηλώνει ότι κατά το 2014 έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΧΑΚ και έχει εφαρµόσει τις Αρχές του, όπως
αυτές ίσχυαν για τις εταιρείες που είναι εισηγµένες στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΚ. Υπήρξαν µικρές αποκλίσεις οι οποίες αναφέρονται στις
ενότητες του Μέρους Β που ακολουθεί.
Με την ενοποίηση των υφιστάµενων Αγορών, το Συµβούλιο του ΧΑΚ αποφάσισε την µετάταξη των τίτλων της Εταιρείας από την Παράλληλη
Αγορά στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου, µε ηµεροµηνία ισχύς τις 20 Απριλίου 2015.
Σύµφωνα µε τις Κανονιστικές Αποφάσεις του ΧΑΚ, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο εφαρµογής της εν λόγω απόφασης ο εκδότης ετύγχανε
διαπραγµάτευση σε άλλη αγορά, τότε θα δίνεται χρονικό περιθώριο τριών (3) ετών για πλήρη συµµόρφωση µε τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης.
Μέρος Β
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Laiki Capital Public Co Ltd δηλώνει ότι κατά το 2014 η Εταιρεία έχει τηρήσει τις πλείστες διατάξεις του Κώδικα.
Υπήρξαν µικρές αποκλίσεις οι οποίες αναφέρονται στις ενότητες που ακολουθούν.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται, µεταξύ άλλων, περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή και τήρηση του Κώδικα.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)
Μέρος Β (συνέχεια)
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Οι εξουσίες των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται από το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κώδικα και τον περί Εταιρειών Νόµο.
Ο ρόλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το Συµβούλιο έχει επίσηµο πρόγραµµα θεµάτων, πάνω στα οποία µόνο αυτό παίρνει αποφάσεις. Το πρόγραµµα θεµάτων περιλαµβάνει, µεταξύ
άλλων:
(α) τους στόχους και τη στρατηγική του Συγκροτήµατος
(β) τον προϋπολογισµό του Συγκροτήµατος
(γ) σηµαντικές κεφαλαιακές δαπάνες
(δ) ασυνήθεις συναλλαγές
(ε) συγχωνεύσεις/εξαγορές και διαθέσεις σηµαντικού µέρους του ενεργητικού του Συγκροτήµατος
(στ)την υιοθέτηση και τυχόν αλλαγές στην εφαρµογή λογιστικών προτύπων
(ζ) ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή/και της θυγατρικής της Εταιρείας
(η) τα αποτελέσµατα της ιθύνουσας Εταιρείας και του Συγκροτήµατος
Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλιο της Εταιρείας ανέρχονταν σε τέσσερα (4) ως ακολούθως:
Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου
Μιχάλης Ξιούρος
Κώστας Αργυρίδης
Σωφρόνης Κληρίδης

-

Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος - Πρόεδρος
Εκτελεστικός Σύµβουλος - ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος

Οι κ.κ. Κώστας Αργυρίδης και Σωφρόνης Κληρίδης διορίστηκαν Σύµβουλοι στις 8 Μαΐου 2014. Η κα. Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου διορίστηκε
Σύµβουλος στις 12 Μαΐου 2014. Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός και Χριστόδουλος Πατσαλίδης που ήταν Σύµβουλοι την 1ην Ιανουαρίου 2014
παραιτήθηκαν στις 30 Απριλίου 2014 και 8 Μαΐου 2014, αντίστοιχα. Ο κ. Άδωνις Παπακωνσταντίνου που ήταν Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
την 1ην Ιανουαρίου 2014 παραιτήθηκε στις 2 ∆εκεµβρίου 2014. Στις 8 Ιανουαρίου 2015 η κα. Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου διορίστηκε Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις 17 Μαρτίου 2015 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε ως νέο του Μέλος τον κ. Μιχάλη Αθανασίου. Μετά και την εκλογή του
κ. Μιχάλη Αθανασίου τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ανέρχονται σε πέντε (5).
Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου
Μιχάλης Ξιούρος
Κώστας Αργυρίδης
Σωφρόνης Κληρίδης
Μιχάλης Αθανασίου

-

Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος - Πρόεδρος
Εκτελεστικός Σύµβουλος – ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)
Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια).
Τα Μέλη είναι υπόχρεα να προσφέρουν τους εαυτούς τους για επανεκλογή σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια. Τα
ονόµατα των Συµβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή συνοδεύονται από επαρκή βιογραφικά στοιχεία.
Βεβαιώνεται ότι υπάρχει σαφής διαχωρισµός των θέσεων, ευθυνών και αρµοδιοτήτων του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας.
Ανεξαρτησία ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Η διάταξη Α.2.3 του Κώδικα προνοεί ότι για εταιρείες που δεν είναι εισηγµένες είτε στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ, είτε στην Αγορά Μεγάλων
Έργων είτε στην Αγορά της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, η πλειοψηφία των Μη Εκτελεστικών Συµβούλων ή κατ’ ελάχιστο 2 άτοµα πρέπει να είναι
ανεξάρτητοι.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, η Εταιρεία ήταν εισηγµένη στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΚ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί τα πιο κάτω Μέλη ως
ανεξάρτητα, ικανοποιώντας την πρόνοια Α.2.3 του Κώδικα, όπως αναφέρεται πιο πάνω.
Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου - Πρόεδρος
Σωφρόνης Κληρίδης - Μέλος
Η «Βεβαίωση Ανεξαρτησίας», βασισµένη στα κριτήρια Ανεξαρτησίας της πρόνοιας Α.2.3 του Κώδικα, για κάθε ένα από τους Ανεξάρτητους Μη
Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους θα υποβληθεί στο ΧΑΚ µαζί µε την παρούσα Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Ανώτερος Ανεξάρτητος ∆ιοικητικός Σύµβουλος
Στις 26 Μαΐου 2014 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας διόρισε τον κ. Σωφρόνη Κληρίδη ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Σύµβουλο.
Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος βρίσκεται στη διάθεση των µετόχων για να ακούει τις ανησυχίες τους σε περίπτωση που
τυχόν προβλήµατα τους δεν έχουν λυθεί διαµέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας.
Συνεδρίες ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο. Κατά το 2014, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο συνήλθε εννέα φορές.
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για τις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχουν στη διάθεση τους έγκαιρα
όλα τα έγγραφα σχετικά µε την κάθε συνεδρία, έτσι που να τους παρέχεται αρκετός χρόνος για να τα µελετήσουν. Έγκαιρη ειδοποίηση δίνεται
επίσης προς όλους τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους για οποιεσδήποτε έκτακτες συνεδρίες.
Επιπρόσθετα, τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να απευθυνθούν στον Γραµµατέα της Εταιρείας για να τους παρασχεθεί
οποιαδήποτε βοήθεια, η οποία µεταξύ άλλων περιλαµβάνει και την παραχώρηση ανεξάρτητης επαγγελµατικής συµβουλής από επαγγελµατίες
συµβούλους (ελεγκτές, νοµικούς συµβούλους) µε έξοδα της Εταιρείας.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)
Συνεδρίες ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια)
Ο Γραµµατέας της Εταιρείας έχει την ευθύνη έναντι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συµµόρφωση µε ισχύοντες κανονισµούς. Οποιαδήποτε αλλαγή στον Γραµµατέα της Εταιρείας
αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στις 25 Φεβρουαρίου 2014, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προέβηκε σε αλλαγή του Γραµµατέα της
Εταιρείας από την κα. Γεωργία ∆ανού στην κα. Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη.
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Εταιρείας αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επιπρόσθετα, ο
κάθε ∆ιοικητικός Σύµβουλος υποχρεούται να δηλώνει σε συνεχή βάση προς την Εταιρεία τις θέσεις που κατέχει σε διοικητικά συµβούλια άλλων
εταιρειών.
Κανένας από τους Συµβούλους δεν είχε σηµαντικό οικονοµικό συµφέρον, άµεσα ή έµµεσα, σε σηµαντικό συµβόλαιο µε την Εταιρεία.
∆ιορισµός και αντικατάσταση ∆ιοικητικών Συµβούλων
Ο διορισµός και αντικατάσταση των ∆ιοικητικών Συµβούλων καθορίζονται από το Καταστατικό της Εταιρείας ως ακολούθως:
•

Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση το ένα τρίτο των εκάστοτε Συµβούλων, ή εάν ο αριθµός αυτών δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιος αυτού, τότε
ο πλησιέστερος προς το ένα τρίτο αριθµός, αποχωρεί από το αξίωµα του Συµβούλου.

•

Οι Σύµβουλοι οι οποίοι θ’ αποχωρούν κατ’ έτος από τη θέση τους είναι εκείνοι οι οποίοι παρέµειναν στην θέση τους για µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα από την τελευταία εκλογή τους, µεταξύ όµως των προσώπων τα οποία έγιναν Σύµβουλοι την ίδια µέρα ποια πρόσωπα θ’
αποχωρήσουν αποφασίζεται µε κλήρο, εκτός αν συµφωνηθεί µεταξύ τους διαφορετικά.

•

Κάθε Σύµβουλος που αποχωρεί είναι επανεκλέξιµος.

•

Η Εταιρεία κατά τη συνέλευση κατά την οποία ένας Σύµβουλος αποχωρήσει µε τον πιο πάνω τρόπο, δύναται να πληρώσει τη θέση που
κενώθηκε, εκλέγοντας ένα άλλο πρόσωπο για την θέση αυτή, και αν παραλείψει να το κάνει, ο Σύµβουλος που αποχωρεί θα θεωρείται, εάν
προσφέρεται για επανεκλογή, ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός εάν στη συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητά να µη πληρωθεί η θέση που κενώθηκε
ή εκτός εάν απορριφθεί από τη συνέλευση πρόταση για επανεκλογή του Συµβούλου που αποχωρεί.

•

Χωρίς την σύσταση των Συµβούλων, κανένα πρόσωπο εκτός από τον Σύµβουλο που είχε αποχωρήσει σε συνέλευση θα δικαιούται να εκλεγεί
ως Σύµβουλος, εκτός εάν δοθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, όχι µικρότερη από τρεις και όχι µεγαλύτερη
από είκοσι µία ηµέρες πριν από την καθορισµένη ηµεροµηνία για τη συνέλευση, υπογραµµένη από µέλος το οποίο δικαιούται να παραστεί
και να ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δόθηκε η ειδοποίηση, για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο τούτο για εκλογή, µαζί µε
την γραπτή ειδοποίηση υπογραµµένη από το πρόσωπο το οποίο έχει προταθεί, ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα.

•

Η Εταιρεία δύναται από καιρού εις καιρό µε σύνηθες ψήφισµα να αυξάνει ή να µειώνει τον αριθµό των Συµβούλων, και να αποφασίζει πότε
αποχωρούν εκ περιτροπής οι Σύµβουλοι που αυξάνονται ή µειώνονται.

•

Εκτός εάν η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ο αριθµός των Συµβούλων δεν θα είναι µικρότερος των τριών και δεν
θα υπάρχει ανώτατο όριο αριθµού Συµβούλων.

•

Οι Σύµβουλοι θα µπορούν οποτεδήποτε και από καιρού εις καιρό, να διορίζουν οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Συµβούλου, είτε προς το
σκοπό πλήρωσης θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες Συµβούλους, σε τρόπο όµως που o συνολικός
αριθµός των Συµβούλων να µην υπερβαίνει, κατά οποιοδήποτε χρόνο, τον αριθµό που καθαρίζεται σύµφωνα µε το Καταστατικό της
Εταιρείας. Σύµβουλος που έχει διοριστεί µε τον τρόπο αυτό, θα κατέχει το αξίωµα του Συµβούλου µόνο µέχρι την αµέσως επόµενη ετήσια
γενική συνέλευση, οπότε θα δικαιούται σε επανεκλογή, αλλά δεν θα λαµβάνεται υπ’ όψη για τον καθορισµό των Συµβούλων οι οποίοι θα
αποχωρούν εκ περιτροπής.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)
∆ιορισµός και Αντικατάσταση ∆ιοικητικών Συµβούλων
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, ο κ. Μιχάλης Ξιούρος αποχωρεί, είναι όµως επανεκλέξιµος και προσφέρεται για επανεκλογή. Οι κ.κ.
Κώστας Αργυρίδης και Σωφρόνης Κληρίδης, οι οποίοι διορίστηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 8 Μαΐου 2014, η κα. Μηλίτσα
Χριστοδούλου ∆ράκου η οποία διορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 12 Μαΐου 2014 και ο κ. Μιχάλης Αθανασίου ο οποίος
διορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 17 Μαρτίου 2015 προσφέρονται επίσης για επανεκλογή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Εξουσίες ∆ιοικητικών Συµβούλων
Οι γενικότερες εξουσίες των ∆ιοικητικών Συµβούλων καθορίζονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τη Νοµοθεσία.
Ειδικά για την έκδοση µετοχών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την εξουσία να εκδώσει µετοχές που θα προσφερθούν στους υφιστάµενους µετόχους
κατ’ αναλογία (pro rata) της συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία που καθορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της εξουσίας αυτής, είναι η διαθεσιµότητα του αναγκαίου µη εκδοµένου ονοµαστικού κεφαλαίου.
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Παρατίθενται πιο κάτω τα βιογραφικά σηµειώµατα των ∆ιοικητικών Συµβούλων κατά την ηµεροµηνία της παρούσας Έκθεσης.
Μη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου (Πρόεδρος)
Σπούδασε B.Sc. Οικονοµικά στο London School of Economics and Political Science (L.S.E) του University of London. Μετέπειτα απέκτησε τον τίτλο
του MBA από το Anderson Graduate School of Management του University of California at Los Angeles (UCLA), µε πλήρη υποτροφία από το CyprusAmerican Scholarship Programme (CASP). Το 1987 εργοδοτήθηκε στην πολυεθνική εταιρεία Procter & Gamble Co. (P&G) ως Brand Manager στο
εξωτερικό. Από το 1989 µέχρι το 2013 εργαζόταν στην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ (cdbbank), αρχικά ως χρηµατοοικονοµικός αναλυτής
και µετέπειτα ως ∆ιευθυντής Χαρτοφυλακίου στο Τµήµα Τραπεζικών Εργασιών. Από το 2008 µέχρι και την εθελούσια αποχώρησή της από την
τράπεζα τον Ιούλιο του 2013 κατείχε την θέση του Ανώτερου ∆ιευθυντή και ηγείτο της ∆ιεύθυνσης Τραπεζικών Εργασιών Μεγάλων Επιχειρήσεων.
∆ιαθέτει πέραν των 25 χρόνων πολύπλευρης εµπειρίας σε τραπεζικά θέµατα. Σήµερα ασκεί το επάγγελµα του Συµβούλου Επιχειρήσεων σε
χρηµατοοικονοµικά θέµατα. Έχει διατελέσει µέλος του Συµβουλίου του Institute of Financial Services (IFS) Κύπρου.
Κώστας Αργυρίδης
Σπούδασε Οικονοµικά στο University of London και το 1991 απέκτησε πτυχίο B.Sc. Economics, στη συνέχεια το 1992 απέκτησε τον τίτλο του M.Sc
Shipping, Trade and Finance στο City University Business School. To 2005 γίνεται κάτοχος του Certificate of The Chartered Institute for Securities &
Investment Chartered MCSI. Το 1993 – 2008 εργαζόταν στον Όµιλο Λαϊκής όπου διετέλεσε σε διάφορες θέσεις όπως, Group Treasurer, Γενικός
∆ιευθυντής Ηνωµένου Βασιλείου και Director Wealth Management. Από τον Μάιο του 2008 µέχρι και σήµερα εργάζεται στην Τράπεζα Κύπρου
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ και κατέχει τη θέση του Director - Wealth Brokerage and Asset Management.
Μιχάλης Αθανασίου
Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού µε ∆ιάκριση M.Sc (Distinction) in International Securities Investment & Banking από το University of Reading και
κάτοχος πτυχίου B.Α. (Honours) Accounting & Finance από το University of North London. Κατέχει επίσης τον επαγγελµατικό τίτλο Supervisor of
dealings in financial instruments for own account section και Supervisor of dealings in financial instruments. To 1995 εργοδοτήθηκε στον Όµιλο
Λαϊκής και συγκεκριµένα στην Υπηρεσία ∆ιαπραγµάτευσης Συναλλάγµατος και ∆ιαθεσίµων (Treasury). To 2003 ανέλαβε την διεύθυνση του
τµήµατος σε επίπεδο Οµίλου µέχρι και το 2006. Τον Ιούνιο του 2006 ανέλαβε τη θέση του CEO στην Λαϊκή Τράπεζα Αυστραλίας, η οποία
µετονοµάσθηκε σε Bank of Sydney µετά από την επιτυχή πώληση της για την οποία είχε πρωταρχικό ρόλο. Αρχές του 2011 διορίστηκε στο
διοικητικό συµβούλιο της Bank of Sydney, θέση την οποία κατείχε µέχρι και τον Μάρτιο του 2014. Με την επάνοδο του στην Κύπρο το 2011
διορίσθηκε ως ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων και ενεπλάκη ενεργά στην επιτυχή πώληση των Εργασιών της Λαϊκής στην
Εσθονία. Αρχές του 2012 του ζητήθηκε να αναλάβει τον ρόλο του Group Chief Risk Officer. Από τον Νοέµβριο 2013 έχει διορισθεί ως Chief Risk
Officer του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου θέση που κατέχει µέχρι σήµερα.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)
Μη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι (συνέχεια)
Σωφρόνης Κληρίδης
Κατέχει πτυχίο στα Οικονοµικά και Μαθηµατικά από το Πανεπιστήµιο του Wisconsin και διδακτορικό τίτλο στα Οικονοµικά από το Πανεπιστήµιο
Yale. Από το 1998 διδάσκει στο Τµήµα Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Κύπρου, όπου κατέχει σήµερα τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή.
Εργάστηκε επίσης ως ερευνητής στη ∆ιεθνή Τράπεζα και διετέλεσε επισκέπτης λέκτορας στο Πανεπιστήµιο Yale και στο European University
Institute. Το 2009-2010 ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Northwestern University. Είναι ερευνητικός συνεργάτης του Κέντρου Έρευνας
Οικονοµικής Πολιτικής (Centre for Economic Policy Research, CEPR) και ανώτερος συνεργάτης του Κέντρου Οικονοµικής Ανάλυσης του Ρίµινι
(Rimini Centre for Economic Analysis).
Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος
Μιχάλης Ξιούρος
Σπούδασε B.Sc. Μαθηµατικά και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στο King’s College του University of London. Μετέπειτα απέκτησε τον τίτλο του MBA
από το University of Cambridge, µε πλήρη υποτροφία από το British Council. To 1996 εργοδοτήθηκε στον Όµιλο Λαϊκής, ενώ από το 1999 µέχρι
και το 2008 εργαζόταν στο Χρηµατιστηριακό Τµήµα της Λαϊκής Επενδυτικής, αρχικά ως χρηµατιστής, υπεύθυνος χρηµατιστών και µετέπειτα ως
∆ιευθυντής της Λαϊκής Χρηµατιστηριακής. Από το 2009 µέχρι και Οκτώβριο του 2012 κατείχε τη θέση του ∆ιευθυντή του Χρηµατιστηριακού
Τµήµατος της Laiki Financial Services. Από τον Νοέµβριο του 2012 µέχρι και σήµερα εκτελεί χρέη ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Laiki Capital
Public Co Ltd ενώ κατέχει παράλληλα τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της Laiki Financial Services. Είναι CFA Charterholder από το 2003.
Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και Επιτροπές ∆ιορισµών και Αµοιβών, όπως προνοεί ο Κώδικας Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης.
Επιτροπή Ελέγχου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει Επιτροπή Ελέγχου µε γραπτούς όρους εντολής που καθορίζουν σαφώς τις εξουσίες και τα καθήκοντα της.
Οι όροι εντολής έχουν αναθεωρηθεί ώστε να λαµβάνουν υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου αποτελείται από
τρεις (3) Μη Εκτελεστικούς Συµβούλους. Η Επιτροπή αποτελείται από τους:
•
•
•

Κώστας Αργυρίδης - Πρόεδρος
Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου - Μέλος
Σωφρόνης Κληρίδης - Μέλος

Οι κ.κ. Κώστας Αργυρίδης, Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου και Σωφρόνης Κληρίδης διορίστηκαν ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 26 Μαΐου
2014. Οι κ.κ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης, Κωνσταντίνος Κατσαρός και Άδωνις Παπακωνσταντίνου οι οποίοι ήταν Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου
την 1ην Ιανουαρίου 2014 παραιτήθηκαν στις 30 Απριλίου 2014, 8 Μαΐου 2014 και 2 ∆εκεµβρίου 2014, αντίστοιχα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Κώστας Αργυρίδης, έχει εµπειρία στα Χρηµατοοικονοµικά καθότι κατέχει πτυχίο B.Sc. Economics από
το University of London. Επίσης έχει αποκτήσει τον τίτλο M.Sc Shipping, Trade and Finance στο City University Business School, ενώ είναι κάτοχος
του Certificate of The Chartered Institute for Securities & Investment Chartered MCSI.
Λόγω του µικρού αριθµού των Μελών, οι συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου κατά το 2014 πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια των ευρύτερων
συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)

Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια)
Επιτροπή Ελέγχου (συνέχεια)
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις πιο κάτω ευθύνες και αρµοδιότητες:
1. Αξιολόγηση της εφαρµογής των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου
2. Παρακολούθηση του έργου των λειτουργών εσωτερικού ελέγχου και συµµόρφωσης
3. ∆ιατύπωση συµβουλευτικής γνώµης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για το διορισµό, τερµατισµό και καθορισµό της αµοιβής των εξωτερικών
ελεγκτών της Εταιρείας
4. Επιθεώρηση της ανεξαρτησίας και αντικειµενικότητας των εξωτερικών ελεγκτών και της έκτασης και αποτελεσµατικότητας του ελέγχου
5. ∆ιατύπωση συµβουλευτικής γνώµης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για το θέµα της επιλογής των λογιστικών πολιτικών για τις οικονοµικές
καταστάσεις
6. Επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας µε συνδεδεµένα πρόσωπα (όπως ορίζονται στην περί Χρηµατιστηρίου νοµοθεσία και κανονισµούς)
ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής (arm’s length)
Επιτροπή ∆ιορισµών
Η Επιτροπή ∆ιορισµών ασχολείται µόνο µε διορισµούς µη-εκτελεστικών συµβούλων. Λόγω του µικρού αριθµού των Μελών, οι συνεδρίες της
Επιτροπής ∆ιορισµών κατά το 2014 πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια των ευρύτερων συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
Οι διορισµοί αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η σύνθεση της Επιτροπής
∆ιορισµών αποτελείται από τρεις (3) Μη Εκτελεστικούς Συµβούλους.
Η Επιτροπή αποτελείται από τους:
•
•
•

Κώστας Αργυρίδης - Πρόεδρος
Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου - Μέλος
Σωφρόνης Κληρίδης - Μέλος

Η κα. Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου και κ. Σωφρόνης Κληρίδης διορίστηκαν ως Μέλη της Επιτροπής ∆ιορισµών στις 26 Μαΐου 2014.
Ο κ. Κώστας Αργυρίδης διορίστηκε ως Μέλος της Επιτροπής ∆ιορισµών στις 9 Ιανουαρίου 2015. Οι κ.κ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης, Κωνσταντίνος
Κατσαρός και Άδωνις Παπακωνσταντίνου οι οποίοι ήταν Μέλη της Επιτροπής ∆ιορισµών την 1ην Ιανουαρίου 2014 παραιτήθηκαν στις 30 Απριλίου
2014, 8 Μαΐου 2014 και 2 ∆εκεµβρίου 2014, αντίστοιχα.
Η Επιτροπή ∆ιορισµών έχει τις πιο κάτω ευθύνες και αρµοδιότητες:
1. Να καθορίζει, και να επανεξετάζει από καιρό σε καιρό, το απαιτούµενο προφίλ δεξιοτήτων και εµπειρίας που πρέπει να έχει ένα πρόσωπο
που υπηρετεί ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
2. Να εξετάζει εισηγήσεις για διορισµό µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε βάση αυτό το προφίλ και να παραδίδει έκθεση στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο στη βάση της οποίας αυτό θα αποφασίζει για το διορισµό συγκεκριµένου προσώπου
3. Το πιο πάνω προφίλ πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά θέµατα που θα περιλαµβάνουν (α) δεξιότητες και εµπειρία, (β) προτιµητέα ηλικία, (γ)
διαθέσιµο χρόνο, (δ) εταιρείες µε τις οποίες δεν µπορεί να έχει σχέση λόγω σύγκρουσης συµφερόντων, (ε) το χρόνο που αναµένεται να
απασχολείται στην Εταιρεία, (στ) πληροφορίες που πρέπει να έχει στη διάθεση του ο υποψήφιος πριν συναντηθεί µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
4. Να εξετάζει άλλα θέµατα σχετικά µε διορισµούς όπως αυτά θα καθορίζονται από καιρό σε καιρό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)

Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια)
Επιτροπή Αµοιβών
Η Επιτροπή Αµοιβών συνέρχεται όταν κριθεί απαραίτητο αλλά τουλάχιστο µία φορά το χρόνο. Λόγω του µικρού αριθµού των Μελών, οι συνεδρίες
της Επιτροπής Αµοιβών κατά το 2014 πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια των ευρύτερων συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
Η σύνθεση της Επιτροπής Αµοιβών αποτελείται από τρεις (3) Μη Εκτελεστικούς Συµβούλους. Η Επιτροπή αποτελείται από τους:
•
•
•

Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου - Πρόεδρος
Κώστας Αργυρίδης - Μέλος
Σωφρόνης Κληρίδης - Μέλος

Η κα. Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου και κ. Σωφρόνης Κληρίδης διορίστηκαν ως Μέλη της Επιτροπής Αµοιβών στις 26 Μαΐου 2014. Ο κ. Κώστας
Αργυρίδης διορίστηκε ως Μέλος της Επιτροπής ∆ιορισµών στις 9 Ιανουαρίου 2015. Οι κ.κ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης, Κωνσταντίνος Κατσαρός
και Άδωνις Παπακωνσταντίνου οι οποίοι ήταν Μέλη της Επιτροπής ∆ιορισµών την 1ην Ιανουαρίου 2014 παραιτήθηκαν στις 30 Απριλίου 2014,
8 Μαΐου 2014 και 2 ∆εκεµβρίου 2014, αντίστοιχα. Ο κ. Κώστας Αργυρίδης κατέχει γνώσεις και εµπειρία στον τοµέα της πολιτικής αµοιβών.
Η Επιτροπή Αµοιβών έχει τις πιο κάτω ευθύνες και αρµοδιότητες:
1. Εξέταση των αµοιβών των µη εκτελεστικών συµβούλων
2. Υποβολή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότασης για καθορισµό των ετήσιων αυξήσεων και άλλων ωφεληµάτων των µη εκτελεστικών
συµβούλων
3. Ετοιµασία ετήσιας Έκθεσης Αµοιβών προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση και υποβολή στους µετόχους
Πολιτική Αµοιβών
Η Πολιτική Αµοιβών του Συγκροτήµατος αναφέρει ότι για τον καθορισµό των αµοιβών των Εκτελεστικών Συµβούλων λαµβάνονται υπόψη τα
προσόντα, οι εµπειρίες, οι ευθύνες και η προσωπική απόδοση, οι αµοιβές παρόµοιων θέσεων στην αγορά και η επικερδότητα του Συγκροτήµατος
µε γνώµονα την προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου διευθυντών.
Οι αµοιβές των Εκτελεστικών Συµβούλων αποφασίζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Αµοιβών και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
αποτελούνται από µισθό και άλλα ωφελήµατα (φιλοδωρήµατα και δικαιώµατα προαίρεσης και άλλα ωφελήµατα εκτός από µετρητά – non cash
benefits) όπως και του υπόλοιπου προσωπικού του Συγκροτήµατος.
Οι Εκτελεστικοί Σύµβουλοι δεν έχουν ξεχωριστό Συµβόλαιο εργοδότησης για τις υπηρεσίες τους. Οι Σύµβουλοι συµµετέχουν στο ταµείο
προνοίας καθορισµένης συνεισφοράς του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου, όπως και το υπόλοιπο προσωπικό του Συγκροτήµατος.
Το σχέδιο καθορισµένης συνεισφοράς επεξηγείται στη Σηµείωση 2 των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Η Επιτροπή ορίζει την αµοιβή των µη Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων και προβαίνει στις κατάλληλες εισηγήσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
για έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Πληροφορίες για τις αµοιβές των Συµβούλων, του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, καθώς επίσης και των βασικών διοικητικών στελεχών του
Συγκροτήµατος για το έτος 2014 παρουσιάζονται στη Σηµείωση 29 (γ) στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος της
Laiki Capital Public Co Ltd.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)
Ευθύνη και Έλεγχος
Αρχή της συνεχιζόµενης λειτουργίας (Going Concern)
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει εξετάσει την ικανότητα της Εταιρείας να λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα, λαµβάνοντας
υπόψη την επίδραση των αρνητικών συνθηκών που επικρατούν στην κυπριακή οικονοµία. Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στην
Σηµείωση 2 στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη γενική ευθύνη τήρησης ενός υγιούς συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου για το Συγκρότηµα της Laiki Capital Public
Co Ltd και αξιολογεί την επάρκειά του τουλάχιστο µία φορά το χρόνο.
Προς εξασφάλιση της επάρκειάς του έχουν καταγραφεί διαδικασίες για κάθε συγκεκριµένο είδος εργασίας και σε όλους τους κανονισµούς
διεξαγωγής εργασιών έχουν ενσωµατωθεί κατάλληλοι µηχανισµοί ελέγχου. Η οργανωτική διάρθρωση καθορίζεται µε σαφήνεια ώστε να
εξασφαλίζεται αποτελεσµατικός διαχωρισµός καθηκόντων.
Το Συγκρότηµα της Laiki Capital Public Co Ltd έχει αναπτύξει συστήµατα διαχείρισης κινδύνων [βλέπε Σηµείωση 3 (i) και (ii) στις Οικονοµικές
Καταστάσεις] και έχει διαµορφώσει συγκεκριµένη πολιτική για την ανάληψη, παρακολούθηση και διαχείρισή τους. Ειδικά για τους ποσοτικούς,
µετρήσιµους κινδύνους η πολιτική περιλαµβάνει τον καθορισµό των εκάστοτε αποδεκτών ανώτατων ορίων ανάληψης κινδύνου.
Οι διαδικασίες του Συγκροτήµατος της Laiki Capital Public Co Ltd περιλαµβάνουν επίσης την ετοιµασία προϋπολογισµών, που εγκρίνονται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των κύριων µονάδων, τα οποία παρουσιάζονται σε σύγκριση µε τα προϋπολογισθέντα.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία για ανάθεση στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου, µε την υπογραφή
σχετικής συµφωνίας “Service Level Agreement”, της παροχής υπηρεσιών για θέµατα εσωτερικού ελέγχου.
Η ∆ιεύθυνση παρακολουθεί την εφαρµογή της πολιτικής και των διαδικασιών και γενικότερα αξιολογεί το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου του
Συγκροτήµατος της Laiki Capital Public Co Ltd. Για την επιτέλεση του έργου της, η ∆ιεύθυνση επικεντρώνεται σε θέµατα ψηλού κινδύνου. Στόχος
του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου είναι να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους λαθών, παρατυπιών και απάτης ώστε να µπορεί να δοθεί µέσω του
λογική, αλλά όχι απόλυτη διαβεβαίωση, ότι δε θα υπάρξει σηµαντική ζηµιά.
Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου στην οποία υποβάλλονται για το σκοπό
αυτό εκθέσεις από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου παραλαµβάνει επίσης εκθέσεις και από τους Εξωτερικούς Ελεγκτές
του Συγκροτήµατος, µε τους οποίους συναντάται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.
Οι εξωτερικοί ελεγκτές του Συγκροτήµατος, παρόλο που προσφέρουν κι άλλες υπηρεσίες εκτός από τις ελεγκτικές, βεβαιώνουν την
αντικειµενικότητα και την ανεξαρτησία τους η οποία εξασφαλίζεται µέσω της συµµόρφωσης τους µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας ∆ιεθνούς
Οµοσπονδίας Λογιστών (ο οποίος εφαρµόζεται και από τον Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου) και όλων των άλλων απαιτήσεων
αναφορικά µε την ανεξαρτησία που ισχύουν στην Κύπρο. Η «Βεβαίωση Ανεξαρτησίας» των εξωτερικών ελεγκτών του Συγκροτήµατος θα υποβληθεί
στο ΧΑΚ µαζί µε την παρούσα Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι είναι ικανοποιηµένο µε την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τις
διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών στις οικονοµικές καταστάσεις και άλλες
γνωστοποιήσεις που παρέχονται στους µετόχους και επενδυτές. Επιπρόσθετα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει σε
γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)
Ευθύνη και Έλεγχος (συνέχεια)
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (συνέχεια)
Επιπρόσθετα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2014 έχει διορίσει ως Λειτουργό Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης την κα. Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη, Γραµµατέα της Εταιρείας, σε αντικατάσταση της κας. Γεωργίας ∆ανού.
∆ανεισµός ∆ιοικητικών Συµβούλων και Άλλες Συναλλαγές
∆εν υπάρχει οποιοσδήποτε δανεισµός προς τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους και επίσης δεν υπάρχουν ποσά εισπρακτέα από Εταιρεία στην οποία
είναι εµπλεκόµενος Σύµβουλος ή συνδεδεµένο µε αυτόν πρόσωπο.
Οποιεσδήποτε συναλλαγές µεταξύ των ∆ιοικητικών Συµβούλων και της Εταιρείας διεξάγονται στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας,
υπό τους συνήθεις εµπορικούς όρους και µε πλήρη διαφάνεια. Πληροφορίες για τις συναλλαγές των Συµβούλων και συγγενικών τους εταιρειών
µε την Εταιρεία κατά το έτος 2014 παρουσιάζονται στη Σηµείωση 29 (δ) στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος της
Laiki Capital Public Co Ltd.
Σχέσεις µε τους Μετόχους
Η Laiki Capital Public Co Ltd φροντίζει ώστε όλοι οι µέτοχοι να ενηµερώνονται έγκαιρα και µε σαφήνεια για την οικονοµική κατάσταση και τις
ουσιώδης αλλαγές που αφορούν το Συγκρότηµα, συµπεριλαµβανοµένων της απόδοσης, της ιδιοκτησίας και διακυβέρνησης του Συγκροτήµατος.
Για το λόγο αυτό, η Laiki Capital Public Co Ltd ανακοινώνει τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για κάθε τρίµηνο. Παράλληλα, έχουν ορισθεί
διαδικασίες που διασφαλίζουν ώστε σηµαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία να ανακοινώνονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει διορίσει Σύνδεσµο Επικοινωνίας των Μετόχων και Επενδυτών µε το Συγκρότηµα (Investor Relations Officer), την
κα. Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη, Γραµµατέα και Οικονοµικό ∆ιευθυντή της Εταιρείας.
Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος ∆ιοικητικός Σύµβουλος, κ. Σωφρόνης Κληρίδης, είναι επίσης διαθέσιµος να ακούει τις ανησυχίες των µετόχων, σε
περίπτωση που τυχόν προβλήµατα τους δεν έχουν λυθεί διαµέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας
Η Laiki Capital Public Co Ltd ενθαρρύνει την παρουσία των µετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις και γενικότερα τηρεί τις διατάξεις του περί
Εταιρειών Νόµου και του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Στη Γενική Συνέλευση όλοι οι µέτοχοι της Εταιρείας τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης
και έχουν τα ίδια δικαιώµατα ψήφου. Σε περίπτωση ψηφοφορίας µέσω αντιπροσώπου, αυτή πραγµατοποιείται µε την παραχώρηση γραπτού
πληρεξουσίου από τον νόµιµο κάτοχο της κυριότητας των µετοχικών τίτλων.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα σε µετόχους οι οποίοι στο σύνολό τους αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5% των µετοχών να
εγγράφουν θέµατα προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον περί Εταιρειών Νόµο.
Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας δύναται να πραγµατοποιηθεί µόνο µε Ειδικό Ψήφισµα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των µετόχων της Εταιρείας.
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∆ΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Σύµφωνα µε το Άρθρο 9(7) του Νόµου 190(Ι)/2007 που προνοεί για τις προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά µε πληροφορίες που αφορούν
εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, εµείς τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής του Συγκροτήµατος της Laiki Capital Public Co Ltd (το “Συγκρότηµα”) επιβεβαιώνουµε ότι
εξ’ όσων γνωρίζουµε:
(α)

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Άρθρο 9(4) του Νόµου
190(Ι)/2007 και εν γένει την εφαρµοστέα Κυπριακή Νοµοθεσία και παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού, της οικονοµικής κατάστασης και των κερδοζηµιών του Συγκροτήµατος.

(β)

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συγκροτήµατος παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης των εργασιών
καθώς και της θέσης του Συγκροτήµατος µαζί µε την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει.

Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου

-

Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος – Πρόεδρος

Μιχάλης Ξιούρος

-

Εκτελεστικός Σύµβουλος – ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Κώστας Αργυρίδης

-

Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος

Σωφρόνης Κληρίδης

-

Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος

Μιχάλης Αθανασίου

-

Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

-

Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Λευκωσία
30 Απριλίου 2015
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
LAIKI CAPITAL PUΒLIC CO LTD
Έκθεση επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Laiki Capital Public Co Ltd (η «Εταιρεία») και της θυγατρικής της (µαζί
µε την Εταιρεία, το “Συγκρότηµα”), οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, και τις ενοποιηµένες
καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων, συνολικών εισοδηµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών του έτους που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, οφειλοµένου είτε σε απάτη είτε
σε λάθος.

Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε
τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας καθώς
και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οφειλοµένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια
αυτών των εκτιµήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των
λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηµατοοικονοµικής θέσης του
Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, και της χρηµατοοικονοµικής του επίδοσης και των ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
LAIKI CAPITAL PUΒLIC CO LTD (συνέχεια)
Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων
Σύµφωνα µε τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιηµένων Λογαριασµών
Νόµων του 2009 και 2013 αναφέρουµε τα πιο κάτω:
•

Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας.

•

Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση που φαίνεται από την εξέταση από εµάς αυτών
των βιβλίων.

•

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία.

•

Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν, οι ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο
τρόπο.

•

Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνάδουν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις.

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ο∆190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουµε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας και αποτελεί ειδικό
τµήµα της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άλλο θέµα
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 34 του περί
Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιηµένων Λογαριασµών Νόµων του 2009 και 2013 και για κανένα άλλο σκοπό.
∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη
γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Γιώργος Κ Καζαµίας
Εγκεκριµένος Λογιστής και Εγγεγραµµένος Ελεγκτής
εκ µέρους και για λογαριασµό της
PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριµένοι Λογιστές και Εγγεγραµµένοι Ελεγκτές
Λευκωσία, 30 Απριλίου 2015
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Σηµ.
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Μερίσµατα εισπρακτέα
Τόκοι εισπρακτέοι
Έσοδα από ενοίκια
Άλλα έσοδα

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Κέρδος/(ζηµιά) από επανεκτίµηση και ρευστοποίηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Κέρδος από ρευστοποίηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Ζηµιά λόγω αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα
Ζηµιά από επανεκτίµηση ακινήτων ιδίας χρήσης
Αποµείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Χρηµατοδοτικά έξοδα
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία
Πίστωση φορολογίας

8(α)
8(β)

6

13
12
20

7

Κέρδος/(ζηµιά) για το έτος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Ζηµιά για το έτος από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες

31 (α)

Ζηµιά για το έτος

2014
x

2013
x

25.148
23.399
167.808
196.449

22.189
242.581
50.400
36.068

412.804
( 366.748)

351.238
( 250.810)

685.365
( 156.000)
( 398.039)
( 2)

( 318.039)
34.755
(1.090.610)
( 678.500)
(1.127.949)
( 17.877.402)
( 540)

177.380
32.236

( 20.957.857)
281.023

209.616

( 20.676.834)

( 952.468 )

(9.024.267)

( 742.852 )

( 29.701.101)

Βασικό και αναπροσαρµοσµένο κέρδος/(ζηµιά) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ανά µετοχή (σεντ)

9

0,08

(7,33)

Βασική και αναπροσαρµοσµένη ζηµιά από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες ανά µετοχή (σεντ)

9

( 0,34 )

(3,20)

Βασική και αναπροσαρµοσµένη ζηµιά ανά µετοχή (σεντ)

9

( 0,26 )

(10,53)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 µέχρι 94 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Σηµ.

2014
x
( 742.852 )

Ζηµιά για το έτος

2013
x
( 29.701.101 )

Άλλο συνολικό εισόδηµα

Στοιχεία που µπορεί µετέπειτα να αναταξινοµηθούν στις κερδοζηµιές
Κέρδη από επανεκτίµηση σε δίκαιη αξία των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων
προς πώληση
Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
λόγω αποµείωσης και πώλησης χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση

22

37.446

73.874

22

-

(70.153)

37.446

3.721

Άλλο συνολικό εισόδηµα
Συνολική ζηµιά για το έτος

( 705.406 )

( 29.697.380 )

Τα στοιχεία στην πιο πάνω κατάσταση παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση της φορολογίας. Η φορολογία που σχετίζεται µε κάθε στοιχείο των
άλλων συνολικών εισοδηµάτων παρουσιάζεται στη Σηµείωση 7.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 µέχρι 94 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµού
Επενδύσεις σε ακίνητα
∆άνεια εισπρακτέα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Συνεισφορά στο Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Φόρος επιστρεπτέος
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως διακρατούµενα προς πώληση

Σηµ.

2014
x

2013
x

11
12
13
15
16
17

22
3.269.409
4.450.000
85.380
594.487
-

105.647
5.280.366
3.062.500
85.380
557.041
780.726

8.399.298

9.871.660

171.143
376.640
21.232
646.825

1.294.270
30.472
7.982
4.246.987

1.215.840

5.579.711

3.375.768

-

12.990.906

15.451.371

78.028.207
( 1.190.000 )
412.205
( 65.049.353 )

78.028.207
(1.190.000 )
374.759
( 64.306.501 )

12.201.059

12.906.465

23

85.380

85.380

24
25

124.680
-

1.621.890
726.974
110.662

124.680

2.459.526

579.787

-

789.847

2.544.906

12.990.906

15.451.371

18
19
20

31 (β)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Ίδιες µετοχές
Άλλα αποθεµατικά
Συσσωρευµένες ζηµιές

21
21
22

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγµατα
Άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις άµεσα συνδεδεµένες µε περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως διακρατούµενα προς πώληση

31 (γ)

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Στις 30 Απριλίου 2015 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Laiki Capital Public Co Ltd ενέκρινε αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για
έκδοση.

Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου, Πρόεδρος
Μιχάλης Ξιούρος, Σύµβουλος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 µέχρι 94 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 | 27

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Σηµ.
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013
Συνολική ζηµιά
Ζηµιά για το έτος

Μετοχικό
κεφάλαιο
x

Ίδιες
µετοχές
x

78.028.207

(1.190.000 )

Άλλα Συσσωρευµένες
αποθεµατικά
ζηµιές (1)
x
x

Σύνολο
x

371.038

( 34.531.429 )

42.677.816

( 29.701.101 )

(29.701.101)

-

-

-

22

-

-

73.874

-

73.874

22

-

-

( 70.153 )

-

( 70.153)

Άλλο συνολικό εισόδηµα για το έτος

-

-

3.721

-

Συνολική ζηµιά για το έτος

-

-

3.721

( 29.701.101 )

(29.697.380)

Αναπροσαρµογή ανπιστροφής φόρου άµυνας σχετικά µε
λογιζόµενο µέρισµα

-

-

-

( 22.362 )

( 22.362)

Φόρος άµυνας σχετικά µε λογιζόµενο µέρισµα

-

-

-

( 51.609 )

( 51.609)

Σύνολο συναλλαγών µε ιδιοκτήτες

-

-

-

( 73.971 )

( 73.971)

374.759

( 64.306.501 )

( 742.852 )

Άλλα συνολικά εισοδήµατα
Κέρδος επανεκτίµησης σε δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω
πώλησης

3.721

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2013/1 Ιανουαρίου 2014

78.028.207

Συνολική ζηµιά
Ζηµία για το έτος

(1.190.000 )

12.906.465

( 742.852 )

-

-

-

-

-

37.446

-

37.446

Άλλο συνολικό εισόδηµα για το έτος

-

-

37.446

-

37.446

Συνολική ζηµιά για το έτος

-

-

37.446

( 742.852 )

412.205

( 65.049.353 )

Άλλα συνολικά εισοδήµατα
Κέρδος επανεκτίµησης σε δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2014

22

78.028.207

(1.190.000 )

( 705.406 )
12.201.059

(1) Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την
Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά το τέλος των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα
θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό σαν µέρισµα. Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη
λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι, για σκοπούς λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος κατά το τέλος της περιόδου
των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσοστό της
έκτακτης εισφοράς για την άµυνα αυξήθηκε στο 17% για κέρδη για το φορολογικό έτος 2009 και στο 20% για κέρδη για τα φορολογικά έτη
2010 και 2011 και µειώθηκε πίσω στο 17% για κέρδη για τα φορολογικά έτη 2012 και µετέπειτα. Το ποσό της λογιζόµενης διανοµής
µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα που ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται µέχρι το τέλος
των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από
την Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 µέχρι 94 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Σηµ.

Ροή µετρητών για εργασίες
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Αναπροσαρµογές για:
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
(Κέρδος)/ζηµιά από επανεκτίµηση και ρευστοποίηση χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχειών που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Κέρδος από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Ζηµιά αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα
Ζηµιά από επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού
Εισόδηµα από µερίσµατα
Πιστωτικούς τόκους
Χρεωστικούς τόκους

2014
x

177.380
11
12

647
31.111

13
12

( 685.365 )
156.000
398.039
( 25.148 )
( 23.399 )
2
29.267

2013
x

( 20.957.857 )
647
48.016
318.039
( 34.755 )
1.090.610
678.500
1.127.949
( 22.189 )
( 242.581 )
540
( 17.993.081 )

Αλλαγές σχετικά µε:
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Άλλοι πιστωτές

( 19.979 )
339.197
28.459

550
( 30.051 )
6.195

Μετρητά για εργασίες
Φορολογία που (πληρώθηκε)/επιστράφηκε

376.944
( 3.776 )

( 18.016.387 )
4.257

373.168
( 1.093.294 )

( 18.012.130 )
( 8.857.543 )

( 720.126 )

( 26.869.673 )

Καθαρά µετρητά από/(για) εργασίες από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Καθαρά µετρητά για εργασίες από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες

31(δ)

Σύνολο καθαρών µετρητών για εργασίες
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Εισπράξεις από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Τόκοι που εισπράχτηκαν
Μερίσµατα που εισπράχτηκαν
Καθαρά µετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Καθαρά µετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες

12

31(δ)

Σύνολο καθαρών µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή µετρητών σε χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι που πληρώθηκαν

23.399
25.148

( 10.437 )
131.091
242.581
22.189

48.547
121.789

385.424
271.010

170.336

656.434

(2 )

( 540 )

(2 )
( 13.010 )

( 540 )
(12.190 )

( 13.012 )

(12.730 )

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα, ισοδύναµα και τραπεζικά παρατραβήγµατα
Ταµειακά διαθέσιµα, ισοδύναµα και τραπεζικά παρατραβήγµατα στην αρχή του έτους

( 562.802 )
2.625.097

( 26.225.969 )
28.851.066

Ταµειακά διαθέσιµα, ισοδύναµα και τραπεζικά παρατραβήγµατα στο τέλος του έτους

2.062.295

2.625.097

20

646.825

2.625.097

31(β)

1.415.470

Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες

31(δ)

Σύνολο καθαρών µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα που παρουσιάζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα που συµπεριλαµβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία που
κατατάσσονται ως διακρατούµενα προς πώληση

-

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 µέχρι 94 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Γενικές πληροφορίες
Χώρα συστάσεως
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης στις 15 Απριλίου 1989 σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί
Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία στις 18 Μαΐου 2000. Στις 15 Σεπτεµβρίου 2000 οι τίτλοι της Εταιρείας
εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Το εγγεγραµµένο γραφείο και η διεύθυνση εργασίας της είναι στη διεύθυνση Λεωφόρος
Βύρωνος 26, Laiki Capital House, 1096 Λευκωσία, Κύπρος.
Κύριες δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος για το έτος 2014, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει από το προηγούµενο έτος, ήταν η παροχή
υπηρεσιών για χρηµατιστηριακές συναλλαγές, η διαχείριση χαρτοφυλακίων τρίτων, η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικής
φύσεως σε εταιρείες και οργανισµούς, οι αναδοχές νέων εκδόσεων, οι αγοραπωλησίες αξιών για ίδιο όφελος, οι επενδύσεις σε ακίνητα και
οι επιλεγµένες συµµετοχές σε εταιρείες και σχήµατα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους και έργα. Μετά την
πώληση της θυγατρικής εταιρείας το 2015 (Σηµ. 32), οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι οι αγοραπωλησίες αξιών για ίδιο
όφελος, οι επενδύσεις σε ακίνητα και οι επιλεγµένες συµµετοχές σε εταιρείες και σχήµατα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους
επιχειρηµατικούς κλάδους και έργα.
Το Συγκρότηµα κατά το 2014, πριν την πώληση της θυγατρικής εταιρείας το 2015, είχε τέσσερις κύριους τοµείς δραστηριότητας:
•
•
•
•

Χρηµατιστηριακές υπηρεσίες,
Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής,
Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων, και
∆ιαχείριση του χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος.

Οι χρηµατιστηριακές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων αποτελούσαν τις
εργασίες της θυγατρικής, Laiki Financial Services Limited.
Οι χρηµατιστηριακές υπηρεσίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες αγοράς και πώλησης τίτλων για πελάτες στα Χρηµατιστήρια Κύπρου και Αθηνών,
µέσω της Κοινής Πλατφόρµας ∆ιαπραγµάτευσης, καθώς και σε όλα τα µεγάλα χρηµατιστήρια ανά το παγκόσµιο µέσω της πλατφόρµας
Global eTrading.
Οι υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής περιλαµβάνουν υπηρεσίες αναδόχου νέων εκδόσεων, συµβούλου και συντονιστή έκδοσης οµολόγων
και δηµοσιοποίησης εταιρειών, καθώς και υπηρεσίες διάθεσης των αξιών στο επενδυτικό κοινό µέσω δηµόσιας εγγραφής/ιδιωτικής τοποθέτησης.
Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει επίσης και την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικής φύσεως σε εταιρείες και οργανισµούς.
Οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων περιλαµβάνουν υπηρεσίες διακριτικής διαχείρισης κεφαλαίων και συµβουλευτικές υπηρεσίες για
διαχείριση κεφαλαίων.
Τα έσοδα από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος συµπεριλαµβάνουν τα αποτελέσµατα από διάθεση και επανεκτίµηση
επενδύσεων, µερίσµατα και τόκους.Το εισόδηµα από τόκους συµπεριλαµβάνει τους τόκους από καταθέσεις, δάνεια εισπρακτέα και χρεόγραφα.
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος διεξάγονται στην Κύπρο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)
Έγκριση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
Αυτές οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί για έκδοση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 30 Απριλίου 2015.
Αλλαγή Γραµµατέα Εταιρείας
Στις 25 Φεβρουαρίου 2014, η Εταιρεία προέβει σε αλλαγή Γραµµατέα από την κα. Γεωργία ∆ανού στην κα. Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη.
Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήµατος
H Κυπριακή οικονοµία επηρεάστηκε αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό τοµέα σε συνδυασµό µε τη µη δυνατότητα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να αντλήσει δανεισµό από τις διεθνείς χρηµαταγορές. Ως αποτέλεσµα, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία εισήλθε σε
διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (η «Τρόικα»), για
οικονοµική στήριξη, οι οποίες κατέληξαν σε επίτευξη συµφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013. Η απόφαση
συµπεριλάµβανε την αναδιάρθρωση των δυο µεγαλυτέρων τραπεζών στην Κύπρο µέσω «∆ιάσωσης µε Ίδια Μέσα». Κατά το 2013 και 2014 η
Κυπριακή οικονοµία σηµείωσε περεταίρω συρρίκνωση µε µείωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
Η αβέβαιη οικονοµική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισµένη διαθεσιµότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, η αναδιάρθρωση του
τραπεζικού τοµέα µε τη χρήση ιδίων µέσων στις περιπτώσεις της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, σε συνδυασµό µε την τρέχουσα
κατάσταση στο τραπεζικό σύστηµα και τη συνεχιζόµενη οικονοµική ύφεση, θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα του Συγκροτήµατος
να λάβει δανεισµό για χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της, την ικανότητα των εµπορικών και άλλων χρεωστών του Συγκροτήµατος να
αποπληρώσουν τα οφειλόµενα προς το Συγκρότηµα ποσά, την ικανότητα του Συγκροτήµατος να ρευστοποιήσει περιουσιακά στοιχεία και τις
αναµενόµενες ταµειακές ροές της ∆ιεύθυνσης του Συγκροτήµατος αναφορικά µε την αξιολόγηση αποµείωσης για χρηµατοοικονοµικά και µη
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Οι δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω µπορεί να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις για τους οφειλέτες του
Συγκροτήµατος (αδυναµία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία), την αποτίµηση της ακίνητης περιουσίας, τους
τραπεζίτες (αδυναµία παροχής επαρκούς χρηµατοδότησης), και τα έσοδα (η έλλειψη ρευστότητας στην Κυπριακή αγορά και η µείωση της
εµπιστοσύνης των επενδυτών στις κεφαλαιαγορές που δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ζήτησης για
τις υπηρεσίες του Συγκροτήµατος).
Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος έχει αξιολογήσει:
(1) κατά πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις αποµείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
αναγνωρίζονται σε αποσβεσµένο κόστος και ως χρηµατοοικονοµικά και περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, µε την εξέταση
της οικονοµικής κατάστασης και των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι αποµειώσεις
για χρηµατοοικονοµικά µέσα προσδιορίζονται µε τη χρήση του µοντέλου «προκληθεισών ζηµιών» που απαιτείται από το ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 39, “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση”. Το πρότυπο αυτό απαιτεί την αναγνώριση των ζηµιών
αποµείωσης για χρηµατοοικονοµικά µέσα που προέκυψαν από γεγονότα του παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζηµιών
αποµείωσης που θα µπορούσαν να προκύψουν από µελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των µελλοντικών γεγονότων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)
Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήµατος (συνέχεια)
(2) την ικανότητα του Συγκροτήµατος να συνεχίσει ως δρώσα οικονοµική µονάδα (Σηµ. 2).
Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα µπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονοµία
της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση θα µπορούσαν να έχουν στη µελλοντική χρηµατοοικονοµική επίδοση, τις ταµειακές ροές και
τη χρηµατοοικονοµική θέση του Συγκροτήµατος.
Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος εκτιµά ότι λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διατήρηση της βιωσιµότητας του Συγκροτήµατος και την
επέκταση των εργασιών του στο σηµερινό επιχειρηµατικό και οικονοµικό περιβάλλον.
2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων παρατίθενται
πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιµασίας
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ),
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ.113, καθώς επίσης
και µε τον Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµο και Κανονισµούς και τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
Κατά την ηµεροµηνία της έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, όλα τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και είναι εφαρµόσιµα από την 1 Ιανουαρίου 2014 έχουν υιοθετηθεί από
την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε εξαίρεση ορισµένων προνοιών του ∆ΛΠ 39
“Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση” σε σχέση µε λογιστική αντιστάθµισης χαρτοφυλακίου.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως έχει τροποποιηθεί µε την
επανεκτίµηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των επενδύσεων σε ακίνητα, των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιµων προς πώληση και των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
Η κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών
εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιεύθυνση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών του Συγκροτήµατος. Οι τοµείς
που απαιτούν µεγαλύτερου βαθµού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τοµείς όπου οι παραδοχές και οι υπολογισµοί έχουν σηµαντική επίδραση
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη Σηµείωση 4.

Αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Κατά την εξέταση της
ικανότητας του Συγκροτήµατος να λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έλαβε υπόψη την επίδραση των
ακόλουθων.
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2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
Βάση ετοιµασίας (συνέχεια)

Αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (συνέχεια)
Η συνεχιζόµενη επιδείνωση της Κυπριακής οικονοµίας, στην οποία το Συγκρότηµα είναι σηµαντικά εκτεθειµένο, έχει επηρεάσει αρνητικά τις
εργασίες του Συγκροτήµατος και παρουσιάζει κινδύνους και προκλήσεις όπως αναλύεται στη Σηµείωση 1. Αυτή τη στιγµή υπάρχει µεγάλος
αριθµός οικονοµικών κινδύνων και αβεβαιότητες που επηρεάζουν το Κυπριακό τραπεζικό σύστηµα και την Κυπριακή οικονοµία. Οι κυριότεροι
κίνδυνοι πηγάζουν από το δυσµενές µακροοικονοµικό περιβάλλον, τις εξελίξεις στην κρίση χρέους των χωρών/κυβερνήσεων της ευρωζώνης
και τις επιτυχείς, ή όχι, προσπάθειες για σηµαντικές δηµοσιονοµικές αναπροσαρµογές και τις επιπτώσεις τους στην Κυπριακή οικονοµία.
Το Συγκρότηµα έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις αρνητικές εξελίξεις στην Κυπριακή οικονοµία, την Κυπριακή Χρηµαταγορά και από τα
περιοριστικά µέτρα στην διακίνηση κεφαλαίων.
Το Συγκρότηµα, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, υπέστη συνολική ζηµία ύψους x0,7 εκ.
Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε ∆ιατάγµατα αναφορικά µε τη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και την
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ εφαρµόζοντας µέτρα δυνάµει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων Νόµου του
2013. Τα µετρητά του Συγκροτήµατος στη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd επηρεάστηκαν από αυτά τα µέτρα κατά την ηµεροµηνία
εφαρµογής των αποφάσεων. Ως εκ τούτου, και µε βάση την παραδοχή ότι οι µη εξασφαλισµένες καταθέσεις στη Cyprus Popular Bank Public
Co Ltd έχουν υποστεί πλήρη ζηµιά αποµείωσης, το Συγκρότηµα έχει προβεί σε αποµείωση των ταµειακών διαθεσίµων του ύψους x25,1εκ.
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Τόσο η ∆ιεύθυνση όσο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί τις εξελίξεις και προβαίνει
σε όλες τις απαραίτητες νοµικές ενέργειες για την διασφάλιση των συµφερόντων του Συγκροτήµατος.
Μετά τις πιο πάνω ζηµιές, το Συγκρότηµα, παρόλη την µείωση στη διαθέσιµη ρευστότητα του, συνεχίζει να διατηρεί υψηλά ίδια κεφάλαια,
ενώ παράλληλα πληρεί τα αναγκαία επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας (Σηµ. 3(ii)). Σηµειώνεται όµως η αισθητή µείωση της διαθέσιµης
ρευστότητας του.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει εξετάσει τις αναµενόµενες ταµειακές ροές του Συγκροτήµατος στις οποίες λαµβάνονται υπόψη οι πιο πάνω
εξελίξεις που έχουν αρνητική επίδραση στα αναµενόµενα εισοδήµατα του Συγκροτήµατος. Στο αναθεωρηµένο πλάνο λαµβάνονται επίσης
υπόψη οι ενέργειες για µείωση των εξόδων του Συγκροτήµατος.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µεταξύ άλλων παραγόντων έλαβε υπόψη το γεγονός ότι το Συγκρότηµα έχει τραπεζικές καταθέσεις που καλύπτουν
επαρκώς τις συνολικές υποχρεώσεις του. Επίσης, θετικά συµβάλλει το γεγονός ότι το 2015 το Συγκρότηµα πώλησε τη θυγατρική του εταιρεία
για το ποσό των x3εκ. σε µετρητά (Σηµ. 31).
Με βάση τις αναµενόµενες ταµειακές ροές του Συγκροτήµατος όπως έχουν διαµορφωθεί από τις πιο πάνω συνθήκες και που καλύπτουν
περίοδο πέραν των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων το Συγκρότηµα αναµένεται να
διατηρήσει επαρκή ρευστότητα για να µπορέσει να συνεχίσει τις δραστηριότητες του ως δρώσα λειτουργική µονάδα.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
Βάση ετοιµασίας (συνέχεια)

Αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (συνέχεια)
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη τους πιο πάνω παράγοντες, είναι ικανοποιηµένο ότι οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν
καταλλήλως καταρτιστεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα
οποία σχετίζονται µε τις εργασίες του και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2014. Η υιοθέτηση αυτή
δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Συγκροτήµατος.
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς είχαν εκδοθεί από
το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν έχουν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή:
Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τροποποιήσεις
•
•
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19 – Προγράµµατα Καθορισµένων Ωφεληµάτων: Εισφορές Εργαζοµένων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2014).
Ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2014).
Ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2014).

∆εν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Νέα Πρότυπα
•
•
•

∆ΠΧΑ 9 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα” (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν από η µετά την 1 Ιανουαρίου 2018).
∆ΠΧΑ 14, Ρυθµιστικοί Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την
1 Ιανουαρίου 2016).
∆ΠΧΑ 15, Εισόδηµα από Συµβάσεις µε πελάτες (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από η µετά την
1 Ιανουαρίου 2017).

Τροποποιήσεις
•
•
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11 - Λογιστικός χειρισµός για απόκτηση συµφερόντων σε Κοινές επιχειρήσεις (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016).
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 - ∆ιευκρίνιση των Αποδεκτών Μεθόδων Απόσβεσης (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016).
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ16 και ∆ΛΠ41 - Γεωργία: Καρποφόρα φυτά (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2016).
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ (συνέχεια)
∆εν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνέχεια)
Τροποποιήσεις (συνέχεια)
•
•
•
•
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ27 - Μέθοδος Καθαρής Θέσης σε Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016).
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ10 και στο ∆ΛΠ28 - Πώληση ή Εισφορά Περιουσιακών Στοιχείων µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συνδεδεµένης
Εταιρείας η Κοινοπραξίας του (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016).
Ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016).
Τροποποιήσεις στις Αρχικές Γνωστοποιήσεις στο ∆ΛΠ1 (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την
1 Ιανουαρίου 2016).
Επενδυτικές Οντότητες - Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016).

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς σε µελλοντικές περιόδους δεν θα
έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, µε εξαίρεση των πιο κάτω:
•

∆ΠΧΑ 9 “Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Ταξινόµηση και Αποτίµηση” (εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2014 και ισχύει για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν στις ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Τα κύρια στοιχεία του καινούργιου προτύπου είναι:
(i) Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία απαιτούνται να ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες αποτίµησης: αυτά που θα
αποτιµούνται µετέπειτα σε αποσβεσµένο κόστος, αυτά που θα αποτιµούνται µετέπειτα σε δίκαιη αξία µέσω των άλλων συνολικών
εισοδηµάτων και εκείνα που θα αποτιµούνται µετέπειτα σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
(ii) Η ταξινόµηση των χρεογράφων εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οντότητας για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων και κατά πόσον οι συµβατικές ταµειακές ροές αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωµές του κεφαλαίου και
των τόκων (ΑΠΚΤ). Εάν ένα χρεόγραφο κρατείται για συλλογή, µπορεί να λογίζεται σε αποσβεσµένο κόστος εάν πληροί επίσης την
απαίτηση της ΑΠΚΤ. Τα χρεόγραφα που πληρούν την απαίτηση της ΑΠΚΤ τα οποία κρατούνται σε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο η
οντότητα κατέχει µε σκοπό τη συλλογή των οικονοµικών ροών των περιουσιακών στοιχείων καθώς και την πώληση περιουσιακών
στοιχείων µπορούν να αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των άλλων συνολικών εισοδηµάτων. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία τα οποία δεν περιλαµβάνουν οικονοµικές ροές αλλά πληρούν την απαίτηση της ΑΠΚΤ πρέπει να αποτιµούνται σε δίκαιη αξία
µέσω των αποτελεσµάτων (για παράδειγµα, παράγωγα). Τα ενσωµατωµένα παράγωγα δεν διαχωρίζονται πλέον από τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αλλά θα περιλαµβάνονται στην αξιολόγηση της προϋπόθεσης της ΑΠΚΤ.
(iii) Οι επενδύσεις σε µετοχικούς τίτλους αποτιµούνται πάντα σε δίκαιη αξία. Ωστόσο, η ∆ιεύθυνση µπορεί να κάνει µια αµετάκλητη
επιλογή να παρουσιάζει τις µεταβολές στη δίκαιη αξία στα άλλα συνολικά εισοδήµατα, εφόσον ο τίτλος δεν κατέχεται για εµπορία.
Εάν ο µετοχικός τίτλος κρατείται για εµπορία, οι µεταβολές στη δίκαιη αξία παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων.
(iv) Οι περισσότερες απαιτήσεις του ∆ΛΠ39 για την ταξινόµηση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µεταφέρθηκαν
χωρίς διαφοροποίηση στο ∆ΠΧΑ 9. Η βασική αλλαγή είναι ότι µια οντότητα θα πρέπει να παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των αλλαγών
στο δικό της πιστωτικό κίνδυνο των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων στα άλλα συνολικά εισοδήµατα.
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∆εν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνέχεια)
Τροποποιήσεις (συνέχεια)
(v) Το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει ένα νέο µοντέλο για την αναγνώριση των ζηµιών αποµείωσης - το µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών (ΑΠΖ).
Η προσέγγιση περιλαµβάνει τρία στάδια και βασίζεται στην αλλαγή της πιστωτικής ποιότητας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων από την αρχική αναγνώριση. Στην πράξη, οι νέοι αυτοί κανόνες σηµαίνουν ότι οι οντότητες θα πρέπει να καταγράψουν άµεση
απώλεια ίση µε τη δωδεκάµηνη ΑΠΖ κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι
πιστωτικά αποµειωµένα (ή την ΑΠΖ για όλη τη διάρκεια ζωής για εµπορικά εισπρακτέα). Όπου υπήρξε σηµαντική αύξηση του πιστωτικού
κινδύνου, η αποµείωση αποτιµάται χρησιµοποιώντας την ΑΠΖ για όλη τη διάρκεια ζωής αντί της δωδεκάµηνης ΑΠΖ. Το µοντέλο
περιλαµβάνει λειτουργικές απλοποιήσεις για τις µισθώσεις και τα εµπορικά εισπρακτέα.
(vi) Οι απαιτήσεις της λογιστικής αντιστάθµισης τροποποιήθηκαν ώστε να ευθυγραµµιστεί η λογιστική στενότερα µε τη διαχείριση του
κινδύνου. Το Πρότυπο παρέχει στις οντότητες µια επιλογή λογιστικής πολιτικής µεταξύ της εφαρµογής των απαιτήσεων της λογιστικής
αντιστάθµισης του ∆ΠΧΑ 9 και τη συνέχιση της εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 σε όλες τις αντισταθµίσεις, επειδή δεν εξετάζει επί του παρόντος
τη µακροοικονοµική λογιστική αντιστάθµισης.
Η Εταιρεία στο παρόν στάδιο αξιολογεί την επίδραση του νέου Προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις.
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας (η “Εταιρεία”), και της
θυγατρικής της Laiki Financial Services Limited που όλες µαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”.
Θυγατρικές εταιρείες
Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότηµα ασκεί έλεγχο. Το Συγκρότηµα ελέγχει µια οντότητα όταν το Συγκρότηµα είναι
εκτεθειµένο ή έχει τα δικαιώµατα σε µεταβαλλόµενες αποδόσεις από την εµπλοκή του µε την οντότητα και έχει την ικανότητα να επηρεάσει
αυτές τις αποδόσεις από την επιρροή του επί της οντότητας.
Οι θυγατρικές οντότητες ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος µεταφέρεται στο Συγκρότηµα και η ενοποίηση σταµατά την
ηµεροµηνία που ο έλεγχος αυτός τερµατίζεται.
Το Συγκρότηµα εφαρµόζει τη λογιστική µέθοδο της αγοράς για το λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων. Το αντάλλαγµα που
µεταφέρεται για την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας είναι η δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων που παραχωρούνται, των
υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον προηγούµενο ιδιοκτήτη της εξαγορασθείσας επιχείρησης και των µετοχικών τίτλων που εκδίδονται
από το Συγκρότηµα. Το αντάλλαγµα που µεταφέρεται, περιλαµβάνει τη δίκαιη αξία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχειού ή υποχρέωσης που
απορρέει από οποιαδήποτε συµφωνία ενδεχόµενου ανταλλάγµατος. Τα έξοδα που σχετίζονται µε την εξαγορά χρεώνονται στις κερδοζηµιές
όταν προκύπτουν. Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία που εξαγοράζονται και οι υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχοµένων
υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται σε συνενώσεις επιχειρήσεων, αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία απόκτησης, σε δίκαιες αξίες. Το
Συγκρότηµα αναγνωρίζει οποιαδήποτε δικαιώµατα µειοψηφίας στην αποκτώµενη επιχείρηση είτε σε δίκαιη αξία, είτε στο µερίδιο του
καθαρού ενεργητικού της αποκτώµενης επιχείρησης που αναλογεί στην µειοψηφία, για κάθε εξαγορά ξεχωριστά.
Εάν η συνένωση επιχειρήσεων επιτυγχάνεται σε στάδια, η δίκαιη αξία κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης του συµφέροντος που κατείχε
το Συγκρότηµα προηγουµένως αποτιµάται ξανά στη δίκαιη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης µέσω των κερδοζηµιών.
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2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (συνέχεια)
Θυγατρικές εταιρείες (συνέχεια)
Οποιοδήποτε ενδεχόµενο αντάλλαγµα που πρόκειται να µεταφερθεί από το Συγκρότηµα αναγνωρίζεται σε δίκαιη αξία κατά την ηµεροµηνία
απόκτησης. Μεταγενέστερες αλλαγές στη δίκαιη αξία του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος που θεωρείται ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση
αναγνωρίζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 είτε στις κερδοζηµιές είτε ως αλλαγή στα άλλα συνολικά εισοδήµατα. Ενδεχόµενο αντάλλαγµα που
κατατάσσεται ως ίδια κεφάλαια δεν επανεκτιµάται, και ο επακόλουθος διακανονισµός του αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια.
Η υπεραξία αρχικά υπολογίζεται ως η υπέρβαση του συνόλου του ανταλλάγµατος που µεταφέρεται και της δίκαιης αξίας του δικαιώµατος
µειοψηφίας σε σχέση µε τα καθαρά αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν. Εάν το
τίµηµα είναι χαµηλότερο από τη δίκαιη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται
στις κερδοζηµιές.
Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα, έσοδα και έξοδα από συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφονται. Κέρδη ή
ζηµιές που προκύπτουν από ενδοεταιρικές συναλλαγές που αναγνωρίζονται στα περιουσιακά στοιχεία επίσης απαλείφονται. Όπου είναι
απαραίτητο, οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν µε τις λογιστικές πολιτικές που
εφαρµόζει το Συγκρότηµα.
Συνδεδεµένες εταιρείες
Συνδεδεµένες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότηµα ασκεί σηµαντική επιρροή και που γενικά συνοδεύεται από ένα µερίδιο
µεταξύ 20% και 50% στα δικαιώµατα ψήφου αλλά, τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες λογίζονται µε τη µέθοδο
της καθαρής θέσης και αναγνωρίζονται αρχικά σε κόστος και η λογιστική αξία αυξάνεται ή µειώνεται για να αναγνωριστεί το µερίδιο του
Συγκροτήµατος στο κέρδος ή τη ζηµιά των συνδεδεµένων εταιρειών µετά την ηµεροµηνία απόκτησης. Η επένδυση του Συγκροτήµατος σε
συνδεδεµένες εταιρείες περιλαµβάνει υπεραξία (µετά την αφαίρεση συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης) που προέκυψε κατά την απόκτηση.
Αν το ποσοστό κατοχής στην συνδεδεµένη εταιρεία µειωθεί αλλά η σηµαντική επιρροή διατηρηθεί, µόνο το αναλογικό µερίδιο των ποσών
που προηγουµένως αναγνωρίστηκαν στα άλλα συνολικά εισοδήµατα επαναταξινοµείται στις κερδοζηµιές, όπου χρειάζεται.
Το µερίδιο του Συγκροτήµατος στο κέρδος ή τη ζηµιά των συνδεδεµένων εταιρειών µετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στις κερδοζηµιές και
το µερίδιο του Συγκροτήµατος στην κίνηση των άλλων συνολικών εισοδηµάτων µετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στα άλλα συνολικά
εισοδήµατα µε µια αντίστοιχη αναπροσαρµογή στη λογιστική αξία της επένδυσης. Όταν το µερίδιο του Συγκροτήµατος στη ζηµιά της
συνδεδεµένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει του συµφέροντος στη συνδεδεµένη εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων άλλων µη εξασφαλισµένων
εισπρακτέων, το Συγκρότηµα δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός εάν το Συγκρότηµα έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή πληρωµές εκ
µέρους της συνδεδεµένης εταιρείας.
Το Συγκρότηµα καθορίζει κατά την ηµεροµηνία αναφοράς αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι η επένδυση στη συνδεδεµένη εταιρεία
έχει αποµειωθεί. Αν συµβαίνει αυτό, το Συγκρότηµα υπολογίζει το ποσό της αποµείωσης ως τη διαφορά µεταξύ του ανακτήσιµου ποσού της
συνδεδεµένης εταιρείας και της λογιστικής της αξίας και αναγνωρίζει το ποσό της αποµείωσης στις κερδοζηµιές.
Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη σε συναλλαγές µεταξύ του Συγκροτήµατος και των συνδεδεµένων εταιρειών του, απαλείφονται στην έκταση
του συµφέροντος του Συγκροτήµατος στις συνδεδεµένες εταιρείες. Μη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές επίσης απαλείφονται, εκτός αν η
συναλλαγή φανερώνει αποµείωση στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που µεταφέρθηκε. Όπου είναι απαραίτητο, οι λογιστικές πολιτικές
των συνδεδεµένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν µε τις λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζει το Συγκρότηµα.
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2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
Ανάλυση κατά τοµέα
Οι λειτουργικοί τοµείς παρουσιάζονται σύµφωνα µε την εσωτερική πληροφόρηση που παρέχεται προς το ανώτατο όργανο λήψης
λειτουργικών αποφάσεων. Το ανώτατο όργανο λήψης λειτουργικών αποφάσεων είναι το άτοµο ή η οµάδα που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση
πόρων και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των λειτουργικών τοµέων του Συγκροτήµατος. Το Συγκρότηµα έχει προσδιορίσει την
Ανώτατη Εκτελεστική ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος ως το ανώτατο όργανο λήψης λειτουργικών αποφάσεων.
Όλες οι συναλλαγές µεταξύ των επιχειρηµατικών τοµέων γίνονται σε καθαρά εµπορική βάση, µε τα έσοδα και έξοδα µεταξύ τοµέων να
απαλείφονται κεντρικά. Έσοδα και έξοδα που έχουν άµεση σχέση µε τον κάθε τοµέα συµπεριλαµβάνονται στην αξιολόγηση της απόδοσης
του κάθε τοµέα.
Οι τοµείς δραστηριότητας περιλαµβάνουν προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε κινδύνους και απόδοση που διαφέρουν από τους
κινδύνους και απόδοση προϊόντων ή υπηρεσιών άλλων τοµέων δραστηριότητας. Οι γεωγραφικοί τοµείς περιλαµβάνουν προϊόντα ή
υπηρεσίες που εµπίπτουν σε συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον που υπόκειται σε κινδύνους και απόδοση που διαφέρουν από τους
κινδύνους και απόδοση άλλων στοιχείων που λειτουργούν σε άλλο οικονοµικό περιβάλλον.
Ο κύριος διαχωρισµός είναι κατά τοµέα δραστηριότητας. Κατά το 2014 το Συγκρότηµα είχε τέσσερις κύριους τοµείς δραστηριότητας:
(α) Χρηµατιστηριακές υπηρεσίες
(β) Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής
(γ) Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων
(δ) ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου Συγκροτήµατος
Το Συγκρότηµα λειτουργεί στην Κύπρο.
Αναγνώριση εισοδηµάτων
Το εισόδηµα αποτελείται από τη δίκαιη αξία της αντιπαροχής που εισπράχτηκε ή είναι εισπρακτέα για την πώληση υπηρεσιών κατά τη συνήθη
διεξαγωγή των εργασιών του Συγκροτήµατος. Το εισόδηµα παρουσιάζεται µετά την αφαίρεση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας.
Το Συγκρότηµα αναγνωρίζει τα εισοδήµατα όταν το ποσό του εισοδήµατος µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα, είναι πιθανόν ότι µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν προς την οντότητα και όταν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια για κάθε µία εκ των εργασιών του
Συγκροτήµατος όπως αναφέρεται πιο κάτω.
Τα έσοδα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται ως εξής:
(i) Πωλήσεις υπηρεσιών
Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της
συγκεκριµένης συναλλαγής υπολογισµένη µε βάση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα
προσφερθούν.
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2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχεια)
(ii) Χρηµατιστηριακές προµήθειες
Οι χρηµατιστηριακές προµήθειες αναγνωρίζονται κατά την εκτέλεση της συναλλαγής.
(iii) Εισόδηµα από χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
Το εισόδηµα από χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες αναγνωρίζεται όταν οι σχετικές συναλλαγές συµπληρωθούν και το έσοδο µπορεί να
προσδιοριστεί εύλογα.
(iv) ∆ικαιώµατα από διαχείριση χαρτοφυλακίων τρίτων
Τα δικαιώµατα από διαχείριση χαρτοφυλακίων τρίτων αναγνωρίζονται κατ’ αναλογία χρόνου κατά την περίοδο παροχής των υπηρεσιών
µε βάση τις σχετικές συµφωνίες και την απόδοση των επενδύσεων.
(v) Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
(vi) Εισόδηµα από ενοίκια
Το εισόδηµα από ενοίκια που προκύπτει από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια
της περιόδου µίσθωσης.
(vii)Πιστωτικά µερίσµατα
Τα πιστωτικά µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωµα του Συγκροτήµατος να εισπράξει.
Ωφελήµατα υπαλλήλων
(i) Ωφελήµατα υπαλλήλων
Το Συγκρότηµα και οι υπάλληλοι του Συγκροτήµατος συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε βάση τους
µισθούς των υπαλλήλων. Επίσης οι υπάλληλοι συµµετέχουν στο ταµείο προνοίας καθορισµένης συνεισφοράς του Συγκροτήµατος της
Τράπεζας Κύπρου. Το σχέδιο καθορισµένης συνεισφοράς χρηµατοδοτείται µε πληρωµές από τους υπαλλήλους και το Συγκρότηµα. Οι
συνεισφορές του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού.
Η Εταιρεία δεν έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι συνεισφορές. Προπληρωµένες συνεισφορές αναγνωρίζονται ως
περιουσιακό στοιχείο στην έκταση που είναι πιθανή η επιστροφή µετρητών ή µείωση στις µελλοντικές πληρωµές.
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Ωφελήµατα υπαλλήλων (συνέχεια)
(ii) Παροχές τερµατισµού εργοδότησης
Οι παροχές τερµατισµού εργοδότησης καθίστανται πληρωτέες όταν η εργοδότηση τερµατίζεται από το Συγκρότηµα πριν από την
κανονική ηµεροµηνία συνταξιοδότησης ή όταν ένας υπάλληλος αποδέχεται εθελούσια έξοδο µε αντάλλαγµα αυτές τις παροχές. Το
Συγκρότηµα αναγνωρίζει παροχές τερµατισµού εργοδότησης κατά την προγενέστερη από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: (α) όταν το
Συγκρότηµα δεν µπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών, και (β) όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει το
κόστος για µια αναδιάρθρωση που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ37, η οποία περιλαµβάνει την καταβολή παροχών τερµατισµού
εργοδότησης. Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές τερµατισµού
υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχτούν την προσφορά. Τα ωφελήµατα που καθίστανται
πληρωτέα πέραν των 12 µηνών µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος
(i) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος αποτιµούνται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του
κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργούν οι εταιρείες του Συγκροτήµατος (“το νόµισµα λειτουργίας”).
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (x), το οποίο είναι το νόµισµα παρουσίασης του Συγκροτήµατος και το νόµισµα
λειτουργίας και παρουσίασης όλων των εταιρειών του Συγκροτήµατος.
(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία
της συναλλαγής ή της εκτίµησης όταν τα στοιχεία επανεκτιµούνται. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από την
εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει στο τέλος του έτους
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στις κερδοζηµιές.
Οι αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών τίτλων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατηγοριοποιούνται ως
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και αναλύονται µεταξύ συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν
από αλλαγές στο αποσβεσµένο κόστος του τίτλου και άλλες αλλαγές στη λογιστική αξία του τίτλου. Συναλλαγµατικές διαφορές σε
σχέση µε αλλαγές στο αποσβεσµένο κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα και άλλες αλλαγές στη λογιστική αξία αναγνωρίζονται
στα άλλα συνολικά εισοδήµατα.
Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, όπως µετοχικοί τίτλοι που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, καταχωρούνται ως µέρος του κέρδους ή της ζηµιάς δίκαιης αξίας.
Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, όπως µετοχικοί τίτλοι που ταξινοµήθηκαν ως
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, συµπεριλαµβάνονται στα άλλα συνολικά εισοδήµατα.
Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία
Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαµβάνει την τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία. Η φορολογία αναγνωρίζεται στις
κερδοζηµιές εκτός στην έκταση όπου σχετίζεται µε στοιχεία που αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήµατα ή απ’ ευθείας στα ίδια
κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης στα άλλα συνολικά εισοδήµατα ή απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια,
αντίστοιχα.
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Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία (συνέχεια)
Η τρέχουσα χρέωση φορολογίας υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού στη χώρα όπου το Συγκρότηµα δραστηριοποιείται και δηµιουργεί φορολογητέο εισόδηµα. Η ∆ιεύθυνση
αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαµβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις σε σχέση µε καταστάσεις όπου η εφαρµοσθείσα φορολογική
νοµοθεσία υπόκειται σε ερµηνεία. Εάν η εφαρµοσθείσα φορολογική νοµοθεσία υπόκειται σε ερµηνεία, καθορίζεται πρόβλεψη όπου είναι
κατάλληλο µε βάση τα ποσά που υπολογίζεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Η αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης πάνω στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν
µεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις οικονοµικές καταστάσεις.
Εντούτοις, η αναβαλλόµενη φορολογία δεν λογίζεται εάν προκύπτει από αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε
µια συναλλαγή εκτός από συνένωση επιχειρήσεων, η οποία κατά τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα
φορολογητέα κέρδη ή ζηµιές. Η αναβαλλόµενη φορολογία καθορίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που
έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν το σχετικό αναβαλλόµενο
φορολογικό περιουσιακό στοιχείο εκποιηθεί ή όταν η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι
διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
Αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες
εταιρείες, εκτός από αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, όπου η χρονική στιγµή της αντιστροφής των προσωρινών διαφορών
ελέγχεται από το Συγκρότηµα και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προσεχές µέλλον.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρεχόντων
φορολογικών απαιτήσεων µε τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε φόρο εισοδήµατος που
χρεώνεται από την ίδια φορολογική αρχή και όπου υπάρχει πρόθεση για διακανονισµό των υπολοίπων σε καθαρή βάση.
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Η γη και τα κτίρια που αποτελούνται κυρίως από κτίρια παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, µε βάση περιοδικές εκτιµήσεις από εξωτερικούς
ανεξάρτητους εκτιµητές, µείον µεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι συσσωρευµένες αποσβέσεις την ηµεροµηνία της επανεκτίµησης
διαγράφονται έναντι της µικτής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και η καθαρή αξία αναπροσαρµόζεται στην επανεκτιµηµένη αξία
του περιουσιακού στοιχείου. Οι επανεκτιµήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό
να µη διαφέρουν σηµαντικά από τις δίκαιες αξίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων
και εξοπλισµού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαµβάνει δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε
την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίµηση της γης και των κτιρίων αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήµατα και
πιστώνονται στα άλλα αποθεµατικά στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθµίζουν προηγούµενες αυξήσεις του ιδίου περιουσιακού
στοιχείου χρεώνονται έναντι των άλλων αποθεµατικών στα ίδια κεφάλαια, όλες οι άλλες µειώσεις χρεώνονται στις κερδοζηµιές.
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια)
Η γη δεν αποσβένεται. Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τη
σταθερή µέθοδο, ώστε να κατανεµηθεί το κόστος ή η επανεκτιµηµένη αξία µείον η υπολειµµατική τους αξία στο διάστηµα της εκτιµηµένης
ωφέλιµης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:

Κτίρια
Βελτιώσεις
Μηχανήµατα και εξοπλισµός
Οχήµατα
Έπιπλα και σκεύη
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

%
3
8,33
10
20
10
20

Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µειώνεται αµέσως στο ανακτήσιµο ποσό εάν η λογιστική αξία
υπερβαίνει το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό.
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρεώνονται στις κερδοζηµιές στο έτος που προκύπτουν.
Το κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή
ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, µόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στο
Συγκρότηµα σε σχέση µε το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε τη σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική
αξία και αναγνωρίζονται στις κερδοζηµιές.
Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηµένων περιουσιακών στοιχείων τα ποσά που περιλαµβάνονται στα άλλα αποθεµατικά µεταφέρονται στα
κέρδη που κρατήθηκαν.
Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που αποτελούνται κυρίως από κτίρια, κατέχονται για µακροπρόθεσµες αποδόσεις ενοικίου και δε χρησιµοποιούνται
από το Συγκρότηµα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόµενη
ετησίως από εξωτερικούς εκτιµητές.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα που ενοικιάζονται µε βάση λειτουργικές µισθώσεις παρουσιάζονται ως επενδύσεις σε ακίνητα στον ισολογισµό.
Το εισόδηµα από ενοίκια που προκύπτει από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της
περιόδου µίσθωσης.
Μισθώσεις
Μισθώσεις όπου σηµαντικό µέρος των κινδύνων και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν µε τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές
µισθώσεις. Πληρωµές που αφορούν λειτουργικές µισθώσεις (µετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή) χρεώνονται
στις κερδοζηµιές σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της περιόδου µίσθωσης.
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Υπεραξία
Η υπεραξία προκύπτει κατά την απόκτηση θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιρειών και αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του ανταλλάγµατος
που µεταφέρεται σε σχέση µε το συµφέρον του Συγκροτήµατος στη δίκαιη αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων,
υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων της οντότητας που εξαγοράστηκε.
Για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης, η υπεραξία που αποκτήθηκε σε συνένωση επιχειρήσεων κατανέµεται σε καθεµία από τις µονάδες
δηµιουργίας ταµειακών ροών, ή στις οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών, που αναµένεται να ωφεληθούν από τις συνέργειες που
προκύπτουν από τη συνένωση. Κάθε µονάδα ή οµάδα µονάδων στην οποία καταµερίζεται η υπεραξία αντιπροσωπεύει το χαµηλότερο επίπεδο
εντός της οντότητας στο οποίο παρακολουθείται η υπεραξία για εσωτερικούς σκοπούς της διοίκησης.
Ο έλεγχος αποµείωσης της υπεραξίας πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση ή πιο συχνά εάν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν
πιθανή αποµείωση. Η λογιστική αξία της υπεραξίας συγκρίνεται µε το ανακτήσιµο ποσό, το οποίο είναι το υψηλότερο µεταξύ της αξίας
χρήσης και της δίκαιης αξίας µείον το κόστος πώλησης. Οποιαδήποτε αποµείωση αναγνωρίζεται αµέσως ως έξοδο και δεν αντιστρέφεται
στη συνέχεια.
Εµπορική επωνυµία
Εµπορική επωνυµία που αποκτάται σε µια συνένωση επιχειρήσεων αναγνωρίζεται σε δίκαιη αξία κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. Η εµπορική
επωνυµία έχει καθορισµένη ωφέλιµη ζωή και παρουσιάζεται σε κόστος µείον συσσωρεµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται
χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το κόστος στο διάστηµα της εκτιµηµένης ζωής της εµπορικής επωνυµίας και
περιλαµβάνονται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας στις κερδοζηµιές. Η εκτιµηµένη ζωή της εµπορικής επωνυµίας ήταν δέκα χρόνια.
Πελατειακές σχέσεις
Οι πελατειακές σχέσεις που αποκτούνται σε µια συνένωση επιχειρήσεων αναγνωρίζονται σε δίκαιη αξία κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς.
Οι πελατειακές σχέσεις έχουν καθορισµένη ωφέλιµη ζωή και παρουσιάζονται σε κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το κόστος στο διάστηµα της εκτιµηµένης ζωή των πελατειακών
σχέσεων και περιλαµβάνονται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας στις κερδοζηµιές. Η εκτιµηµένη ζωή των πελατειακών σχέσεων ήταν
δεκατέσσερα χρόνια.
Λογισµικά προγράµµατα
∆απάνες που έχουν άµεση σχέση µε αναγνωρίσιµα και ξεχωριστά λογισµικά προγράµµατα που ελέγχονται από το Συγκρότηµα και που
πιθανό να δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άϋλα
περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα τα λογισµικά προγράµµατα παρουσιάζονται στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και µείον
οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση στην αξία. ∆απάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισµικών προγραµµάτων
πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. ∆απάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών προγραµµάτων χρεώνονται
στις κερδοζηµιές στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισµικά προγράµµατα αποσβένονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της
υπολογιζόµενης ωφέλιµης ζωής τους που δεν υπερβαίνει τα οκτώ έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισµικά προγράµµατα είναι διαθέσιµα
προς χρήση και περιλαµβάνεται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας στις κερδοζηµιές.
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2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται, αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για αποµείωση στην αξία.
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για αποµείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως
η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου
ποσού του περιουσιακού στοιχείου. Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου µείον έξοδα
πωλήσεων και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στα µικρότερα
επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών). Μη χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία, εκτός της υπεραξίας, τα οποία έχουν υποστεί αποµείωση ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού.
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
(i) Ταξινόµηση
Το Συγκρότηµα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, δάνεια και εισπρακτέα, και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιµα προς πώληση. Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Η ∆ιεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση.
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία προς εµπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη
αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ταξινοµείται στην
υποκατηγορία προς εµπορία αν αγοράστηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης σε βραχυπρόθεσµη βάση. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η απόδοση των οποίων
αξιολογείται µε βάση τη δίκαιη αξία, σύµφωνα µε τη στοιχειοθετηµένη επενδυτική στρατηγική του Συγκροτήµατος. Πληροφορίες µε
βάση τη δίκαιη αξία σχετικά µε αυτά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη
του Συγκροτήµατος. Τα περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι
προς εµπορία ή αναµένεται να πωληθούν µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
• ∆άνεια και εισπρακτέα
Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές που
δεν είναι εισηγµένα σε ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εµπορία του εισπρακτέου. Περιλαµβάνονται στα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Αυτά ταξινοµούνται ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και εισπρακτέα του Συγκροτήµατος αποτελούνται από
εµπορικά και άλλα εισπρακτέα και ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στον ισολογισµό.
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση είναι µη παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή
ή δεν έχουν ταξινοµηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν
η ∆ιεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)
(ii) Αναγνώριση και αποτίµηση
Αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την
ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει
το περιουσιακό στοιχείο. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος
συναλλαγής για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται αρχικά σε
δίκαιη αξία και τα έξοδα συναλλαγών χρεώνονται στις κερδοζηµιές. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το
δικαίωµα να εισπραχθούν χρηµατικές ροές από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχει λήξει, ή έχει µεταφερθεί και το
Συγκρότηµα έχει ουσιαστικά µεταφέρει όλα τα σηµαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται
σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε δίκαιη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα παρουσιάζονται σε
αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
Κέρδη ή ζηµιές που προέρχονται από αλλαγές στη δίκαιη αξία της κατηγορίας 'χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων' παρουσιάζονται στις κερδοζηµιές στο ‘κέρδος/ζηµιά από επανεκτίµηση και
ρευστοποίηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων’ στην περίοδο
κατά την οποία προκύπτουν. Μερίσµατα που εισπράττονται από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη
αξία µέσω των αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται στις κερδοζηµιές όταν αποδειχθεί το δικαίωµα του Συγκροτήµατος να εισπράξει.
Όταν τίτλοι που ταξινοµούνται ως διαθέσιµοι προς πώληση πωληθούν ή υποστούν αποµείωση στην αξία, οι συσσωρευµένες
αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία που αναγνωρίστηκαν στα άλλα συνολικά εισοδήµατα, περιλαµβάνονται στις κερδοζηµιές ως “Κέρδη ή
ζηµιές αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση”.
Ο τόκος στους τίτλους που είναι διαθέσιµοι προς πώληση που υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου,
αναγνωρίζεται στις κερδοζηµιές ως “τόκοι εισπρακτέοι”.
Τα µερίσµατα από µετοχικούς τίτλους διαθέσιµους προς πώληση αναγνωρίζονται στις κερδοζηµιές ως “µερίσµατα εισπρακτέα” όταν
αποδειχθεί το δικαίωµα του Συγκροτήµατος να εισπράξει.
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη
χρηµατιστηριακή τιµή. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή, το Συγκρότηµα προσδιορίζει τη
δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που
έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, αναφορά σε παρόµοιους τίτλους και µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών µε αναπροσαρµογή
ώστε η µέθοδος αποτίµησης να αντικατοπτρίζει τις συγκεκριµένες συνθήκες του εκδότη.
(iii) Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Το Συγκρότηµα αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία ότι ένα χρηµατοοικονοµικό
περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί αποµείωση στην αξία.
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχει αποµειωθεί και οι ζηµιές
αποµείωσης προκύπτουν µόνον όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης ως αποτέλεσµα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που
συνέβησαν µετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου («ζηµιογόνο γεγονός») και αυτό το ζηµιογόνο γεγονός (ή
γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιµηµένες µελλοντικές ταµειακές ροές του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της οµάδας
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
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2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)
(iii) Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (συνέχεια)
Ένδειξη αποµείωσης µπορεί να περιλαµβάνει ενδείξεις ότι οι οφειλέτες ή µια οµάδα οφειλετών αντιµετωπίζει σηµαντικά οικονοµικά
προβλήµατα, δυσκολίες ή αδυναµία πληρωµής τόκων ή κεφαλαίου, η πιθανότητα ότι θα κηρύξει πτώχευση ή άλλη οικονοµική
αναδιοργάνωση, και όπου παρατηρήσιµα στοιχεία υποδεικνύουν ότι υπάρχει µια µετρήσιµη µείωση των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών, όπως µεταβολές στις καθυστερηµένες πληρωµές ή οικονοµικές συνθήκες που συσχετίζονται µε τις αθετήσεις.
Για την κατηγορία δάνειων και εισπρακτέων που περιλαµβάνει ταµειακά υπόλοιπα, το ποσό της ζηµιάς υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ
της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών (εξαιρώντας
µελλοντικές πιστωτικές ζηµιές που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί) προεξοφληµένες µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µειώνεται και το ποσό της ζηµιάς αναγνωρίζεται στις
κερδοζηµιές. Εάν ένα δάνειο έχει κυµαινόµενο επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισµό της ζηµιάς αποµείωσης είναι το
τρέχον πραγµατικό επιτόκιο που καθορίζεται από τη σύµβαση. Ως πρακτική λύση, η Εταιρεία µπορεί να υπολογίσει την αποµείωση µε
βάση τη δίκαιη αξία ενός µέσου χρησιµοποιώντας τις παρατηρήσιµες τιµές αγοράς.
Εάν, σε µεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης µειωθεί και η µείωση µπορεί αντικειµενικά να συσχετισθεί µε ένα
γεγονός που συνέβη µετά την αναγνώριση της αποµείωσης (όπως βελτίωση της πιστωτικής ικανότητας του οφειλέτη), η αντιστροφή της
προηγουµένης ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται στις κερδοζηµιές.
Στην περίπτωση µετοχικών τίτλων που ταξινοµήθηκαν ως διαθέσιµοι προς πώληση, µια σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση στη δίκαιη αξία
της µετοχής κάτω από το κόστος της, αποτελεί αντικειµενικό στοιχείο ότι έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοια
αντικειµενικά στοιχεία για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση η συσσωρευµένη ζηµιά η οποία
προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του κόστους απόκτησης και της τρέχουσας δίκαιης αξίας, µείον ζηµιάς αποµείωσης του
περιουσιακού στοιχείου που προηγουµένως αναγνωρίστηκε στις κερδοζηµιές, µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στις
κερδοζηµιές. Οι ζηµιές αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στις κερδοζηµιές για µετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω των
κερδοζηµιών. Εάν, σε µεταγενέστερη περίοδο, η δίκαιη αξία ενός χρεωστικού τίτλου που ταξινοµήθηκε ως διαθέσιµος προς πώληση
αυξηθεί και η αύξηση µπορεί αντικειµενικά να συσχετισθεί µε ένα γεγονός που συνέβη µετά την αναγνώριση της ζηµιάς αποµείωσης στις
κερδοζηµιές, η ζηµιά αποµείωσης αντιστρέφεται µέσω των κερδοζηµιών.
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Τα εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και µετέπειτα παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο
του πραγµατικού επιτοκίου, µείον πρόνοιας για αποµείωση της αξίας. Η πρόβλεψη για αποµείωση καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειµενική
ένδειξη πως το Συγκρότηµα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά εισπρακτέα ποσά σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους των
εισπρακτέων. Σηµαντικές οικονοµικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε πτώχευση ή οικονοµική
αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχετικά µε πληρωµές θεωρούνται ενδείξεις ότι το
εισπρακτέο έχει υποστεί αποµείωση. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του εισπρακτέου και της
παρούσας αξίας των υπολογιζόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Η λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου µειώνεται µε τη χρήση ενός λογαριασµού πρόβλεψης, και το ποσό της ζηµιάς αναγνωρίζεται στις κερδοζηµιές. Όταν
ένα εισπρακτέο είναι επισφαλές, διαγράφεται έναντι του λογαριασµού πρόβλεψης για εισπρακτέα. Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που
είχαν προηγουµένως διαγραφεί πιστώνονται στις κερδοζηµιές.
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2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
Περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως διακρατούµενα προς πώληση
Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (η οµάδα διάθεσης) ταξινοµούνται ως περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση όταν
η λογιστική αξία τους θα ανακτηθεί κυρίως µέσω µιας συναλλαγής πώλησης και η πώληση θεωρείται πολύ πιθανή. Παρουσιάζονται στο
χαµηλότερο της λογιστικής αξίας και της δίκαιης αξίας µείον το κόστος πώλησης.
Μη συνεχιζόµενη δραστηριότητα αποτελεί µέρος µιας οντότητας που έχει κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενη προς πώληση, και
αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό µεγάλο τµήµα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή γεωγραφική περιοχή δραστηριοτήτων.
Το Συγκρότηµα παρουσιάζει ένα ενιαίο ποσό στην κατάσταση των συνολικών εισοδηµάτων που περιλαµβάνει το σύνολο: του κέρδους ή
ζηµίας µετά την φορολογία των µη συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων και το κέρδος ή ζηµιάς µετά την φορολογία που αναγνωρίστηκε κατά
την επιµέτρηση της δίκαιης αξίας µείον το κόστος της πώλησης ή κατά τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων ή της οµάδας διάθεσης που
συνιστούσαν τη µη συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
Το Συγκρότηµα παρουσιάζει εκ νέου τις πιο πάνω γνωστοποιήσεις στην κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων για προγενέστερες περιόδους
που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ώστε οι γνωστοποιήσεις να σχετίζονται µε όλες τις µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
µέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς για την τελευταία περίοδο που παρουσιάζεται.
Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως διακρατούµενα προς πώληση και τα περιουσιακά στοιχεία µιας οµάδας
διάθεσης που κατατάσσεται ως διακρατούµενη προς πώληση, παρουσιάζονται ξεχωριστά από άλλα περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισµό.
Οι υποχρεώσεις µιας οµάδας διάθεσης που κατατάσσεται ως διακρατούµενη προς πώληση παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις άλλες
υποχρεώσεις στον ισολογισµό. Τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού δεν συµψηφίζονται.
Για προηγούµενες περιόδους δεν γίνεται ανακατάταξη ή παρουσίαση εκ νέου των ποσών που παρουσιάζονται ως µη κυκλοφορούντα στοιχεία
του ενεργητικού ή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της οµάδας διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση
στον ισολογισµό.
Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια.
(α) Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου
Επιπλέον έξοδα που σχετίζονται άµεσα µε την έκδοση νέων µετοχών παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια ως αφαίρεση, µετά την
φορολογία, από τις εισπράξεις.
(β) ∆ιανοµή µερίσµατος
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στο
έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται και δεν υπόκεινται πλέον στη δικαιοδοσία της Εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα, τα ενδιάµεσα µερίσµατα
αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στο έτος που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και στην περίπτωση τελικών
µερισµάτων, αυτά αναγνωρίζονται στο έτος που εγκρίνονται από τους µετόχους της Εταιρείας.
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2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)
(γ) Ίδιες µετοχές
Όταν οποιαδήποτε εταιρεία του Συγκροτήµατος αγοράσει µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (ίδιες µετοχές), η αντιπαροχή που
πληρώθηκε αφαιρείται από τα συνολικά ίδια κεφαλαία των µετόχων ως ίδιες µετοχές µέχρις ότου οι µετοχές ακυρωθούν. Όταν τέτοιες
µετοχές µετέπειτα πωληθούν ή επανεκδοθούν, οποιαδήποτε αντιπαροχή εισπραχθεί, περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια των µετόχων.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν
προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης έχει
υπολογιστεί αξιόπιστα. ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµιές.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία των εξόδων που αναµένεται να απαιτηθούν για την εξόφληση της υποχρέωσης,
χρησιµοποιώντας ένα ποσοστό πριν τη φορολογία, το οποίο αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις αγοράς της αξίας του χρήµατος διαχρονικά
και τους κινδύνους που σχετίζονται µε την υποχρέωση. Η αύξηση στην πρόβλεψη λόγω της παρέλευσης χρόνου αναγνωρίζεται ως
χρεωστικός τόκος.
Προβλέψεις αναδιοργάνωσης αποτελούνται από κυρώσεις για διακοπή µισθώσεων και πληρωµές για τερµατισµό υπηρεσιών υπαλλήλων και
αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση να πληρώσει. ∆απάνες σε σχέση µε τις συνήθεις εργασίες του
Συγκροτήµατος δεν αναγνωρίζονται προκαταβολικά.
Εµπορικοί πιστωτές
Οι εµπορικοί πιστωτές είναι υποχρεώσεις για πληρωµή αγαθών ή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών
του Συγκροτήµατος, από προµηθευτές. Οι εµπορικοί πιστωτές ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν η πληρωµή οφείλεται
εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή κατά το συνήθη κύκλο εργασιών του Συγκροτήµατος εάν είναι µεγαλύτερος). Αν όχι, παρουσιάζονται στις
µη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.
Οι εµπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και µετέπειτα παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος, χρησιµοποιώντας τη
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
∆ανεισµός
Ο δανεισµός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία µετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής. Ο δανεισµός παρουσιάζεται µετέπειτα σε
αποσβεσµένο κόστος. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής) και της αξίας
εξόφλησης αναγνωρίζεται στις κερδοζηµιές κατά τη διάρκεια του δανείου, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός
εάν είναι άµεσα αποδοτέα στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τα κριτήρια, στην οποία περίπτωση
κεφαλαιοποιούνται ως µέρος του κόστους του περιουσιακού στοιχείου.
Αµοιβές που πληρώνονται για τη δηµιουργία διευκολύνσεων δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδα συναλλαγής του δανείου στην έκταση
όπου είναι πιθανόν ότι µέρος ή ολόκληρη η διευκόλυνση θα χρησιµοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, η αµοιβή αναβάλλεται µέχρι την ανάληψη
του δανείου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι πιθανό ένα µέρος ή ολόκληρη η διευκόλυνση θα χρησιµοποιηθεί, η αµοιβή
κεφαλαιοποιείται ως προπληρωµή και αποσβένεται κατά τη διάρκεια της περιόδου της διευκόλυνσης µε την οποία σχετίζεται.
Το κόστος δανεισµού αποτελείται από τόκο και άλλα έξοδα µε τα οποία επιβαρύνεται το Συγκρότηµα σε σχέση µε το δανεισµό κεφαλαίων,
περιλαµβανοµένου τόκου δανεισµού, απόσβεση εκπτώσεων ή επιµίσθιου που σχετίζονται µε δανεισµό, απόσβεση επιπλέον κόστους που
σχετίζεται µε τη διευθέτηση δανεισµού, χρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων και συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από
δανεισµό σε ξένο νόµισµα σε περίπτωση που θεωρούνται ως µια προσαρµογή στους χρεωστικούς τόκους.
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2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
∆ανεισµός (συνέχεια)
Το κόστος δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τα κριτήρια, που είναι
ένα περιουσιακό στοιχείο που υποχρεωτικά καταλαµβάνει σηµαντικό χρονικό διάστηµα για να ετοιµαστεί για την προτιθέµενη χρήση ή
πώληση του, κεφαλαιοποιείται ως µέρος του κόστους του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου, όταν είναι πιθανόν ότι θα επιφέρει
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στο Συγκρότηµα και το κόστος µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.
Ο δανεισµός ταξινοµείται ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση, εκτός εάν το Συγκρότηµα έχει το δικαίωµα άνευ όρων να αναβάλλει την
αποπληρωµή της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Στην κατάσταση ταµειακών ροών, τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο, βραχυπρόθεσµες καταθέσεις
στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγµατα. Στον ισολογισµό τα τραπεζικά παρατραβήγµατα παρουσιάζονται στις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις.
Συνεισφορά στο Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών
Οι συνεισφορές της θυγατρικής στο Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών σύµφωνα µε την Ίδρυση της Λειτουργίας ενός Ταµείου Αποζηµίωσης
Επενδυτών, Πελατών Κυπριακών Επενδυτικών Εταιρειών, Κανονισµών του 2004–2005, αναγνωρίζονται ως µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία στον ισολογισµό. Η κατανοµή κέρδους ή ζηµιάς που πιστώνεται από το Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα για το έτος.
Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό αναφέρεται στον
Ισολογισµό όταν υπάρχει νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα για συµψηφισµό των ποσών που αναγνωρίστηκαν και όταν υπάρχει πρόθεση να
εξοφληθεί σε καθαρή βάση ή να ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο και να εξοφληθεί η υποχρέωση ταυτοχρόνως. Το νόµιµα εκτελεστό
δικαίωµα δεν πρέπει να βασίζεται σε µελλοντικά γεγονότα και πρέπει να είναι εκτελεστό κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών και σε
περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή χρεοκοπίας της Εταιρείας ή του αντισυµβαλλόµενου.
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι εργασίες του Συγκροτήµατος το εκθέτουν σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (περιλαµβανοµένου
συναλλαγµατικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία, κινδύνου επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές και κινδύνου
τιµής αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει, καθώς επίσης
και σε λειτουργικό κίνδυνο, κίνδυνο συµµόρφωσης, νοµικό κίνδυνο, κίνδυνο απώλειας φήµης, κίνδυνο που προκύπτει από την κυριότητα
µετοχικών τίτλων και άλλους κίνδυνους.
Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου του Συγκροτήµατος επικεντρώνεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµαταγορών και αποσκοπεί στη
µείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην οικονοµική επίδοση του Συγκροτήµατος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει γραπτές
αρχές για την όλη διαχείριση κινδύνου, καθώς και γραπτές αρχές που καλύπτουν συγκεκριµένους τοµείς, όπως συναλλαγµατικό κίνδυνο,
κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και µη παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, και
επένδυση πλεονάζουσας ρευστότητας.
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
Η πολιτική που εφαρµόζει το Συγκρότηµα στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω:
• Κίνδυνος αγοράς
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και αναγνωρισµένα
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας της κάθε εταιρείας του
Συγκροτήµατος.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 31 ∆εκεµβρίου 2013 το Συγκρότηµα δεν είχε σηµαντικά υπόλοιπα σε ξένα νοµίσµατα. Το Συγκρότηµα
παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα για ελαχιστοποίηση του συναλλαγµατικού κίνδυνου.
Κίνδυνος τιµής αγοράς
Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς λόγω επενδύσεων που κατέχονται από το Συγκρότηµα και ταξινοµούνται στον
ισολογισµό είτε ως διαθέσιµοι προς πώληση είτε ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων. Το Συγκρότηµα δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών αγαθών.
Οι επενδύσεις του Συγκροτήµατος σε τίτλους αξιών οι οποίοι εµπορεύονται δηµόσια περιλαµβάνονται στο Γενικό ∆είκτη του
Χρηµατιστήριου Αξιών Κύπρου και στο Σύνθετο ∆είκτη του Χρηµατιστήριου Αθηνών.
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά την επίδραση αυξήσεων/ µειώσεων του Γενικού ∆είκτη του ΧΑΚ και του ΧΑ στη ζηµιά για
το έτος µετά τη φορολογία και στα άλλα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήµατος. Η ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι
οι δείκτες τίτλων αυξήθηκαν/µειώθηκαν κατά 10% (2013: 10%) µε όλες τις άλλες παραµέτρους να παραµένουν σταθερές και οι τίτλοι
αξιών του Συγκροτήµατος κινήθηκαν σύµφωνα µε την ιστορική συσχέτιση τους µε το δείκτη ανεξάρτητα από τη µέθοδο αποτίµησης
τους:
Επίδραση στη ζηµιά
µετά τη φορολογία
σε x

∆είκτης
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου - Γενικός ∆είκτης
Χρηµατιστήριο Αθηνών - Σύνθετος ∆είκτης
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Επίδραση σε άλλα
στοιχεία των ιδίων
κεφαλαίων σε x

2014

2013

2014

2013

37.635
29

3.047
-

59.449
-

55.704
-
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
• Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)
Κίνδυνος τιµής αγοράς (συνέχεια)
Η ζηµιά για το έτος µετά τη φορολογία θα αυξανόταν/µειωνόταν ως αποτέλεσµα ζηµιών/κερδών σε τίτλους που ταξινοµούνται σε
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Τα άλλα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων θα αυξάνονταν ως αποτέλεσµα κερδών σε τίτλους που
ταξινοµούνται ως διαθέσιµοι προς πώληση. Επιπρόσθετες ζηµιές σε τίτλους που ταξινοµούνται ως διαθέσιµα προς πώληση και έχουν
υποστεί αποµείωση αναγνωρίζονται απευθείας στις κερδοζηµιές για το έτος.
Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της
αγοράς. Οι καταθέσεις στην τράπεζα οι οποίες φέρουν κυµαινόµενα επιτόκια υπόκεινται σε κίνδυνο επιτοκίου ταµειακών ροών.
Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Εάν τα επιτόκια των καταθέσεων στην τράπεζα ήταν υψηλότερα/χαµηλότερα κατά 50 µονάδες βάσης, έχοντας όλους τους άλλους
παράγοντες σταθερούς, η ζηµιά για το έτος µετά τη φορολογία θα ήταν διαφοροποιηµένη κατά x2.829 (2013: x11.485), κυρίως ως
αποτέλεσµα των υψηλότερων/χαµηλότερων καθαρών πιστωτικών τόκων που προέρχεται από καταθέσεις στην τράπεζα και τραπεζικά
παρατραβήγµατα µε κυµαινόµενα επιτόκια.
Ο πιο κάτω πίνακας παραθέτει ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος µε βάση τον
επαναπροσδιορισµό του επιτοκίου για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο ή την ηµεροµηνία
λήξης για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που φέρουν σταθερό επιτόκιο.
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
•

Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)
Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία (συνέχεια)

Μέσα σε
ένα µήνα
x

Μεταξύ ένα
και τρεις
µήνες
x

Μεταξύ τρεις
µήνες και
ένα χρόνο
x

Μεταξύ ένα
και πέντε
χρόνια
x

∆εν φέρουν
Τόκο
x

Σύνολο
x

-

-

-

-

3.269.409
22
4.450.000
85.380

3.269.409
22
4.450.000
85.380

-

-

-

-

594.487

594.487

-

-

-

-

8.399.298

8.399.298

-

-

-

-

171.143

171.143

646.625

-

-

-

376.640
21.232
200

376.640
21.232
646.825

646.625

-

-

-

569.215

1.215.840

-

-

-

-

3.375.768

3.375.768

646.625

-

-

-

12.344.281

12.990.906

Υποχρεώσεις
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός

-

-

-

-

85.380

85.380

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Άλλοι πιστωτές

-

-

-

-

124.680

124.680

Υποχρεώσεις άµεσα συνδεδεµένες µε µη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που
κατατάσσονται ως διακρατούµενα προς πώληση

-

-

-

-

579.787

579.787

Σύνολο υποχρεώσεων

-

-

-

-

789.847

789.847

646.625

-

-

-

31 ∆εκεµβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Άΰλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
∆άνεια εισπρακτέα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Φόρος επιστρεπτέος
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχειά που
κατατάσσονται ως διακρατούµενα προς πώληση
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Καθαρή θέση
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
•

Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)
Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά ταµειακές ροές και τη δίκαιη αξία (συνέχεια)

Μέσα σε
ένα µήνα
x

Μεταξύ ένα
και τρεις
µήνες
x

Μεταξύ τρεις
µήνες και
ένα χρόνο
x

Μεταξύ ένα
και πέντε
χρόνια
x

∆εν φέρουν
Τόκο
x

Σύνολο
x

-

-

-

-

5.280.366
105.647
3.062.500
85.380

5.280.366
105.647
3.062.500
85.380

-

-

-

-

557.041
780.726

557.041
780.726

-

-

-

-

9.871.660

9.871.660

-

-

-

-

1.294.270

1.294.270

4.246.687

-

-

-

30.472
7.982
300

30.472
7.982
4.246.987

4.246.687

-

-

-

1.333.024

5.579.711

4.246.687

-

-

-

11.204.684

15.451.371

-

-

-

-

85.380

85.380

1.621.890
-

-

-

-

726.974
110.662

1.621.890
726.974
110.662

1.621.890

-

-

-

837.636

2.459.526

Σύνολο υποχρεώσεων

1.621.890

-

-

-

923.016

2.544.906

Καθαρή θέση

2.624.797

-

-

-

31 ∆εκεµβρίου 2013
Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Άΰλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
∆άνεια εισπρακτέα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση
Συνεισφορά στο Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Φόρος επιστρεπτέος
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγµατα
Άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
•

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, καταθέσεις σε τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,
επενδύσεις σε χρεόγραφα και οµόλογα, καθώς και από έκθεση σε πιστώσεις προς πελάτες περιλαµβανοµένων εκκρεµών εισπρακτέων
και δεσµευτικών συναλλαγών.
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να
µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από (i) την αγορά από το Συγκρότηµα χρεογράφων/οµολόγων, (ii) την εκκαθάριση
των χρηµατιστηριακών πράξεων (iii) συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει από τους πελάτες του Συγκροτήµατος, και (iv) από
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα και καταθέσεις στην τράπεζα.
Η πιστωτική ποιότητα των πελατών αξιολογείται από τη ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική κατάσταση,
προηγούµενη εµπειρία και άλλους παράγοντες.
Ο πιστωτικός κίνδυνος από την αγορά χρεογράφων/οµολόγων αντιµετωπίζεται µε την εφαρµογή συγκεκριµένων ορίων για επένδυση σε
χρεόγραφα καθώς και µε εµπεριστατωµένες µελέτες για την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλόµενου τόσο πριν όσο και κατά τη
διάρκεια της επένδυσης.
Ο πιστωτικός κίνδυνος από την εκκαθάριση χρηµατιστηριακών πράξεων προκύπτει όταν οποιοδήποτε µέλος του Χρηµατιστηρίου δεν
τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εκκαθάριση χρηµατιστηριακών πράξεων. Σε αυτή την περίπτωση ο πιστωτικός
κίνδυνος αντιµετωπίζεται µε ασφαλιστικές δικλείδες που εφαρµόζει το ΧΑΚ, το ΧΑ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από χρεώσεις προς τους πελάτες του Συγκροτήµατος αντιµετωπίζεται µε προεισπράξεις
οφειλοµένων ποσών (στην περίπτωση των χρηµατιστηριακών εντολών), µελέτη της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, είσπραξη
προκαταβολών, και ειδικές συµφωνίες µε τους πελάτες για απ’ ευθείας χρεώσεις των τραπεζικών τους λογαριασµών.
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την πιστοληπτική αξιολόγηση των τραπεζών µε τις οποίες το Συγκρότηµα είχε τραπεζικά υπόλοιπα.

Κατηγορία τραπεζών µε βάση την πιστοληπτική αξιολόγηση
Τράπεζα µε πιστοληπτική αξιολόγηση Caa1
Τράπεζα µε πιστοληπτική αξιολόγηση Caa3
Τράπεζα µε πιστοληπτική αξιολόγηση Ca

Οι πιο πάνω πιστοληπτικές αξιολογήσεις είναι µε βάση τα στοιχεία στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους.
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2014
x

2013
x

646.625
-

1.429.085
2.817.602

646.625

4.246.687
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
•

Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την πιστοληπτική αξιολόγηση των χρεογράφων και οµόλογων στα οποία το Συγκρότηµα έχει επενδύσει.

Κατηγορίες χρεογράφων και οµολόγων µε βάση
την πιστοληπτική αξιολόγηση
∆άνεια χωρίς αξιολόγηση

2014
x

2013
x

85.380

85.380

85.380

85.380

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη λογιστική αξία των χρεογράφων και άλλων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του
Συγκροτήµατος που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο βάση του επιχειρηµατικού τοµέα στον οποίο δραστηριοποιούνται τα αντισυµβαλλόµενα
µέρη.

31 ∆εκεµβρίου 2014
- ∆άνεια εισπρακτέα
- Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
- Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

31 ∆εκεµβρίου 2013
- ∆άνεια εισπρακτέα
- Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
- Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Βιοµηχανία
x

Τουριστικός
x

Εγχώριο
Εµπόριο
x

Κυβερνητικά
x

Τραπεζικός
x

Άλλοι
Τοµείς
x

Σύνολο
x

-

-

85.380
-

-

646.625

21.907
-

85.380
21.907
646.625

-

-

85.380

-

646.625

21.907

753.912

-

-

85.380
-

-

4.246.687

1.145.034
-

85.380
1.145.034
4.246.687

-

-

85.380

-

4.246.687

1.145.034

5.477.101
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
•

Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την έκθεση του Συγκροτήµατος σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε χρεόγραφα και άλλα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ανά χώρα έκδοσης.
Κύπρος
x

Ελλάδα
x

Άλλες χώρες
x

Σύνολο
x

85.380
21.907
646.625

-

-

85.380
21.907
646.625

753.912

-

-

753.912

Κύπρος
x

Ελλάδα
x

Άλλες χώρες
x

Σύνολο
x

85.380
831.725
2.942.839

275.686
1.303.848

37.623
-

85.380
1.145.034
4.246.687

3.859.944

1.579.534

37.623

5.477.101

31 ∆εκεµβρίου 2014
- ∆άνεια εισπρακτέα
- Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
- Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

31 ∆εκεµβρίου 2013
- ∆άνεια εισπρακτέα
- Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
- Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από χρηµατοοικονοµικά µέσα που παρουσιάζονται
στον ισολογισµό, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι εξασφαλίσεις ή άλλες πιστωτικές αναβαθµίσεις που έχουν ληφθεί. Για τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στον ισολογισµό, η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο ισούται µε τη λογιστική τους αξία.
Μέγιστη έκθεση
2013
2014
x
x
Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από περιουσιακά στοιχεία του ισολογισµού:
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
∆άνεια εισπρακτέα
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646.625
21.907
85.380

4.246.687
1.145.034
85.380

753.912

5.477.101
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
•

Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
Σύµφωνα µε τον πιο πάνω πίνακα, 85,8% της συνολικής έκθεσης απορρέει από καταθέσεις σε τράπεζες (2013: 77,5%).
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που παρατίθενται πιο πάνω δεν φέρουν εξασφαλίσεις.

•

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν.
Όταν οι λήξεις δεν συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Ο κίνδυνος
ρευστότητας προέρχεται από την πιθανότητα το Συγκρότηµα να αδυνατεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του όταν και εφόσον αυτές
είναι πληρωτέες λόγω αδυναµίας ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων ή άντλησης χρηµατοδοτικών πόρων. Ο κίνδυνος ρευστότητας
περιλαµβάνει επίσης τον κίνδυνο από τυχόν αναγκαστική πώληση περιουσιακών στοιχείων σε ζηµιά για να παραχθούν τα σχετικά ρευστά
διαθέσιµα. Ο κίνδυνος αυτός είναι συνάρτηση του βάθους της συγκεκριµένης αγοράς και των γενικών συνθηκών της αγοράς.
Η συντηρητική διαχείριση κίνδυνου ρευστότητας υποδηλώνει την διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και την διαθεσιµότητα
χρηµατοδοτήσεων µέσω επαρκών και εύκολα προσβάσιµων πιστωτικών διευκολύνσεων.
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, µε βάση την
εναποµένουσα περίοδο κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του συµβολαίου. Τα ποσά που παρουσιάζονται
στον πίνακα είναι οι συµβατικές µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Τα υπόλοιπα µε λήξη εντός 12 µηνών ισούνται µε τις λογιστικές
τους αξίες, αφού η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σηµαντική. Τα υπόλοιπα µε λήξη πέραν των 12 µηνών ισούνται µε τις
λογιστικές τους αξίες, αφού δεν φέρουν τόκο.
Λιγότερο
από 1
χρόνο
x

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014
Άλλοι πιστωτές
∆ανεισµός

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2013
Άλλοι πιστωτές
∆ανεισµός
Τραπεζικά παρατραβήγµατα

Από 1 µέχρι Από 2 µέχρι
2 χρόνια
5 χρόνια
x
x

Πάνω από
5 χρόνια
x

124.680
-

-

85.380

-

124.680

-

85.380

-

539.002
1.621.890

-

85.380
-

-

2.160.892

-

85.380

-
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(i) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
•

Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναµία των συστηµάτων τεχνολογίας και ελέγχων του Συγκροτήµατος
καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήµατα του Συγκροτήµατος ελέγχονται,
συντηρούνται και αναβαθµίζονται επί συνεχούς βάσεως.

•

Κίνδυνος συµµόρφωσης
Ο κίνδυνος συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, συµπεριλαµβανοµένης και απώλειας από πρόστιµα και άλλες ποινές,
που απορρέει από τη µη συµµόρφωση µε σχετικούς νόµους και κανονισµούς. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό µέσω της
εποπτείας που ασκείται από το Λειτουργό Συµµόρφωσης, αλλά και µέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρµόζει το Συγκρότηµα.

•

Νοµικός κίνδυνος
Ο νοµικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών του Συγκροτήµατος ή οποιασδήποτε άλλης
αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα µη εφαρµογής ή παράβασης νοµικών συµβάσεων και κατά συνέπεια νοµικών
αγωγών. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται µέσω των συµβολαίων που χρησιµοποιεί το Συγκρότηµα για να εκτελεί τις εργασίες του.

•

Κίνδυνος απώλειας φήµης
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του Συγκροτήµατος που είτε αληθινή είτε ψευδής,
µπορεί να προκαλέσει µείωση της πελατειακής βάσης του, µείωση των εισοδηµάτων και νοµικές αγωγές εναντίον του Συγκροτήµατος.
Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.

•

Κίνδυνος από την κυριότητα µετοχικών τίτλων
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις µετοχικές επενδύσεις του Συγκροτήµατος και είναι συνδυασµός πιστωτικού, αγοραίου και
λειτουργικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου ρευστότητας, συµµόρφωσης και απώλειας φήµης. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες
ανάλυσης, επιµέτρησης και ελέγχου του κινδύνου αυτού έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται.

(ii) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι επιδιώξεις του Συγκροτήµατος όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της ικανότητας του Συγκροτήµατος να συνεχίσει ως
δρώσα λειτουργική µονάδα µε σκοπό την παροχή αποδόσεων για τους µετόχους και ωφελήµατα για άλλα πρόσωπα που έχουν
συµφέροντα στο Συγκρότηµα και να διατηρήσει την καταλληλότερη κεφαλαιουχική δοµή για να µειώσει το κόστος κεφαλαίου.
Με σκοπό να διατηρήσει ή να µεταβάλει την κεφαλαιουχική του δοµή, το Συγκρότηµα µπορεί να µεταβάλει το ποσό των µερισµάτων που
πληρώνονται στους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να πωλήσει περιουσιακά στοιχεία
για να µειώσει το δανεισµό του.
Το Συγκρότηµα παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση της σχέσης του δανεισµού ως προς το σύνολο των απασχολούµενων κεφαλαίων.
Η σχέση αυτή υπολογίζεται ως ο δανεισµός διαιρούµενος µε το συνολικό κεφάλαιο. Ο δανεισµός υπολογίζεται ως το σύνολο δανεισµού
(περιλαµβανοµένου ‘βραχυπρόθεσµου και µη βραχυπρόθεσµου δανεισµού’ όπως παρουσιάζεται στον ισολογισµό). Το συνολικό κεφάλαιο
υπολογίζεται ως ‘ίδια κεφάλαια’ όπως παρουσιάζονται στον ισολογισµό, προσθέτοντας τον δανεισµό.
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(ii) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου (συνέχεια)
Η σχέση δανεισµού προς το σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 2013 ήταν ως εξής:
2014
x

2013
x

85.380

1.707.270

Σύνολο κεφαλαίων

12.201.059

12.906.465

Σύνολο κεφαλαίου όπως καθορίστηκε από τη ∆ιεύθυνση

12.286.439

14.613.735

0,69%

11,7%

Σύνολο δανεισµού (Σηµειώσεις 23, 24)

Σχέση δανεισµού προς το σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων

Όσον αφορά τη θυγατρική εταιρεία οι επιδιώξεις της Laiki Financial Services Limited όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι (i) η συµµόρφωση µε
τις κεφαλαιουχικές απαιτήσεις της ρυθµιστικής αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας), (ii) η διασφάλιση της
ικανότητας της να συνεχίσει ως δρώσα λειτουργική µονάδα και (iii) η διατήρηση µιας ικανοποιητικής κεφαλαιουχικής βάσης.
Η κεφαλαιουχική επάρκεια και η χρήση των εποπτικών κεφαλαίων παρακολουθείται από τη ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος. Η απαιτούµενες
πληροφορίες κατατίθενται στη ρυθµιστική αρχή της Laiki Financial Services Limited σε µηνιαία βάση.
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το κεφάλαιο της Laiki Financial Services Limited, τις κεφαλαιουχικές απαιτήσεις και το ∆είκτη
Κεφαλαιουχικής Επάρκειας:
2014
x

Ίδια Κεφάλαια της Laiki Financial Services Ltd
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Συσσωρευµένες ζηµιές

3.420.000
10.306.560
( 10.930.579 )

Μείον: Άυλα περιουσιακά στοιχεία

2.795.981
( 65.417 )

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

2.730.564

Σύνολο σταθµισµένων κινδύνων

5.419.000

∆είκτης Κεφαλαιουχικής Επάρκειας

50%

Στις 19 ∆εκεµβρίου 2014, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκδωσε την οδηγία Ο∆144-2014-14 στις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής
Επενδυτικών που αντικαθιστά προηγούµενες οδηγίες Ο∆144-2007-05 και Ο∆144-2007-06 της για τις κεφαλαιουχικές απαιτήσεις των ΕΠΕΥ.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 οι κεφαλαιακές απαιτήσεις της Laiki Financial Services Limited υπολογίζονται βάσει αυτών των νέων απαιτήσεων
και οι γνωστοποιήσεις που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι µε βάση αυτούς τους υπολογισµούς.
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(ii) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου (συνέχεια)
2013
x
Ίδια Κεφάλαια της Laiki Financial Services Ltd
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Συσσωρευµένες ζηµιές

3.420.000
10.306.560
( 9.978.112 )

Μείον: Άυλα περιουσιακά στοιχεία

3.748.448
(104.979 )

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

3.643.469

Κεφαλαιουχικές απαιτήσειες για πιστωτικό κίνδυνο, λειτουργικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς

1.356.000

∆είκτης Κεφαλαιουχικής Επάρκειας (Πρωτοβάθµια κεφάλαια διαιρούµενα µε τις κεφαλαιουχικές απαιτήσεις επί 8%)

21%

Ο ελάχιστος ∆είκτης Κεφαλαιουχικής Επάρκειας που απαιτείται για την Laiki Financial Services Limited είναι 8%.
Η Εταιρεία πληρούσε τα απαραίτητα κεφαλαιουχικά επίπεδα κατά τη διάρκεια του 2014 και 2013.
(iii) Εκτίµηση δίκαιων αξιών
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµούνται στον ισολογισµό σε δίκαιη αξία µε βάση τις µεθόδους εκτίµησης.
Τα διάφορα επίπεδα έχουν προσδιοριστεί ως εξής:
•

Χρηµατιστηριακές τιµές (µη προσαρµοσµένες) σε ενεργείς αγορές για πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (επίπεδο 1).

•

Στοιχεία εισαγωγής εκτός από χρηµατιστηριακές τιµές τίτλων που περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1, οι οποίες είναι παρατηρήσιµες για το
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άµεσα (δηλαδή ως τιµές) ή έµµεσα (δηλαδή που προέρχονται από τιµές) (επίπεδο 2).

•

Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς (δηλαδή
µη παρατηρήσιµα στοιχεία εισαγωγής) (επίπεδο 3).

Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος τα οποία είναι
υπολογισµένα σε δίκαιη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 31 ∆εκεµβρίου 2013.
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(iii) Εκτίµηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)

31 ∆εκεµβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων:
- Μετοχικοί τίτλοι
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση:
- Μετοχικοί τίτλοι
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
υπολογισµένα σε δίκαιη αξία

31 ∆εκεµβρίου 2013
Περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων:
- Μετοχικοί τίτλοι
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση:
- Μετοχικοί τίτλοι
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
υπολογισµένα σε δίκαιη αξία

Επίπεδο 1
x

Επίπεδο 2
x

Επίπεδο 3
x

Συνολικό
υπόλοιπο
x

37.433

-

339.207

376.640

-

-

594.487

594.487

37.433

-

933.694

971.127

Επίπεδο 1
x

Επίπεδο 2
x

Επίπεδο 3
x

Συνολικό
υπόλοιπο
x

30.472

-

-

30.472

-

-

557.041

557.041

30.472

-

557.041

587.513

Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές βασίζεται στις χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία
του ισολογισµού. Μια αγορά θεωρείται ως ενεργή, εάν οι χρηµατιστηριακές τιµές είναι άµεσα και τακτικά διαθέσιµες από ένα χρηµατιστήριο,
έµπορο, χρηµατιστή, βιοµηχανικό όµιλο, υπηρεσία εκτίµησης, ή εποπτική υπηρεσία και εκείνες οι τιµές αντιπροσωπεύουν πραγµατικές και
συχνές συναλλαγές αγοράς σε καθαρά εµπορική βάση. Η χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία που κατέχει το Συγκρότηµα είναι η τρέχουσα τιµή προσφοράς. Αυτά τα µέσα περιλαµβάνονται στο Eπίπεδο 1. Τα µέσα που
περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1 περιλαµβάνουν κυρίως επενδύσεις σε µετοχές στα Χρηµατιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθηνών.
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν εµπορεύονται σε ενεργή αγορά (για παράδειγµα, µετοχικοί τίτλοι που δεν είναι
εισηγµένοι σε χρηµατιστήριο) καθορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Αυτές οι µέθοδοι αποτίµησης µεγιστοποιούν τη χρήση
παρατηρήσιµων δεδοµένων της αγοράς, που είναι διαθέσιµα και βασίζονται όσο το δυνατό λιγότερο σε εκτιµήσεις που σχετίζονται άµεσα
µε την οντότητα. Εάν όλα τα βασικά δεδοµένα που χρειάζονται στον καθορισµό της δίκαιης αξίας ενός µέσου είναι παρατηρήσιµα, το µέσο
αυτό περιλαµβάνεται στο Eπίπεδο 2.
Εάν ένα ή περισσότερα από τα βασικά δεδοµένα δεν βασίζεται σε παρατηρήσιµα γεγονότα της αγοράς, το µέσο περιλαµβάνεται στο Eπίπεδο 3.
Συγκεκριµένες µέθοδοι αποτίµησης που χρησιµοποιούνται στην εκτίµηση της δίκαιης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων περιλαµβάνουν:
•

Χρηµατιστηριακές τιµές αγοράς ή προσφερόµενες τιµές από έµπορο για παρόµοια µέσα.

•

Άλλες τεχνικές όπως η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων και η συγκριτική µέθοδος χρησιµοποιούνται στον καθορισµό της δίκαιης
αξίας για τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά µέσα.

∆εν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ επιπέδων κατά τη διάρκεια του έτους 2014 και 2013.
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(iii) Εκτίµηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αλλαγές στις επενδύσεις Επιπέδου 3 για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2014:
Μετοχικοί
τίτλοι
x

Σύνολο
x

Την 1 Ιανουαρίου 2014
Κέρδος επανεκτίµησης

557.041
376.653

557.041
376.653

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014

933.694

933.694

Συνολικό κέρδος για το έτος, που περιλαµβάνεται στις κερδοζηµιές
για τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στο τέλος της λογιστικής περιόδου

339.207

339.207

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αλλαγές στις επενδύσεις Επιπέδου 3 για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013:
Μετοχικοί
τίτλοι
x
Την 1 Ιανουαρίου 2013
Ζηµιές επανεκτίµησης
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2013
Συνολική ζηµιά για το έτος, που περιλαµβάνεται στις κερδοζηµιές
για τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στο τέλος της λογιστικής περιόδου

1.595.298
( 1.038.257 )
557.041

( 1.038.257 )

Σύνολο
x
1.595.298
( 1.038.257 )
557.041

( 1.038.257 )

4. Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις
Οι λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες,
συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις.
(i) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές
Το Συγκρότηµα κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον. Ως αποτέλεσµα οι λογιστικοί υπολογισµοί σπανίως ισούνται
µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι υπολογισµοί και οι παραδοχές που πιθανό να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρµογές στη
λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόµενο οικονοµικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω.
• ∆ίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν είναι υπό διαπραγµάτευση σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας
µεθόδους αποτίµησης. Το Συγκρότηµα ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων µεθόδων αποτίµησης και κάνει υποθέσεις, οι οποίες
βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Το Συγκρότηµα έχει χρησιµοποιήσει την καθαρή αξία
περιουσιακών στοιχείων για να αποτιµήσει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και τη συγκριτική
µέθοδο για περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Για τις επενδύσεις που δεν είναι υπό
διαπραγµάτευση σε ενεργή αγορά η ∆ιεύθυνση έχει αξιολογήσει ότι µε βάση τους πολύ χαµηλούς όγκους συναλλαγών για τις
συγκεκριµένες επενδύσεις δεν υπάρχει ενεργής αγορά. Η ∆ιεύθυνση έχει αξιολογήσει ότι η χρήση της καθαρής εσωτερικής αξίας και
της συγκριτικής µεθόδου είναι κατάλληλες µέθοδοι αποτίµησης για τις συγκεκριµένες επενδύσεις. Αν η καθαρή αξία αυτών των
περιουσιακών στοιχείων διαφέρει κατά 10% (2013:10%) από τους υπολογισµούς του Συγκροτήµατος, η λογιστική αξία των επηρεαζόµενων
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση θα ήταν x59.449 (2013: x55.704) uψηλότερη ή χαµηλότερη και
η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω αποτελεσµάτων θα ήταν x33.921 (2013: µηδέν)
υψηλότερη ή χαµηλότερη.

6 2 | L A I K I CA P I TA L P U B L I C C O LT D

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
4. Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις (συνέχεια)
(i) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές (συνέχεια)
• ∆ίκαιη αξία κτιρίου στη Λεµεσό που κατηγοριοποιείται ως επένδυση σε ακίνητα
Η δίκαιη αξία κτιρίου στη Λεµεσό προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης µε βάση εκτιµήσεις ανεξάρτητου εκτιµητή.
Το Συγκρότηµα ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων µεθόδων αποτίµησης και κάνει υποθέσεις, οι οποίες βασίζονται κυρίως στην
κατάσταση της αγοράς σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Λόγω της έλλειψης πρόσφατων συγκριτικών αγοραπωλησιών για παρόµοια
επενδυτικά ακίνητα ο ανεξάρτητος επαγγελµατίας εκτιµητής έχει υιοθετήσει τις µεθόδους για τον υπολογισµό της αγοραίας αξίας του
υπό εκτίµηση ακινήτου όπως παρουσιάζεται στη Σηµείωση 13. Αν η υπολογιζόµενη αξία ανά τετραγωνικό µέτρο που χρησιµοποιήθηκε
στους υπολογισµούς ήταν κατά 30% (2013: 30%) χαµηλότερη η αξία του κτιρίου θα ήταν x360χιλ. (2013: x279χιλ.) χαµηλότερη µε την
επιπρόσθετη ζηµιά να αναγνωρίζεται στις κερδοζηµιές.
• ∆ίκαιη αξία κτιρίου στη Λευκωσία που κατηγοριοποιείται µερικώς ως κτίριο για ίδιαν χρήση και µερικώς ως επένδυση σε ακίνητα
Η δίκαιη αξία του κτιρίου στη Λευκωσία προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης µε βάση εκτιµήσεις ανεξάρτητου
εκτιµητή. Το Συγκρότηµα ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων µεθόδων αποτίµησης και κάνει υποθέσεις, οι οποίες βασίζονται κυρίως
στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Λόγω της έλλειψης πρόσφατων συγκριτικών αγοραπωλησιών για
παρόµοια ακίνητα ο ανεξάρτητος επαγγελµατίας εκτιµητής έχει υιοθετήσει τις µεθόδους για τον υπολογισµό της αγοραίας αξίας του
υπό εκτίµηση ακινήτου όπως παρουσιάζεται στη Σηµείωση 12. Αν η υπολογιζόµενη αξία ανά τετραγωνικό µέτρο που χρησιµοποιήθηκε
στους υπολογισµούς ήταν κατά 30% (2013: 30%) χαµηλότερη, η λογιστική αξία του κτιρίου θα ήταν x1,7εκ. (2013: x2,2εκ.) χαµηλότερη
µε την επιπρόσθετη ζηµία να αναγνωρίζεται στις κερδοζηµιές.
(ii) Σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών του Συγκροτήµατος
• Ζηµιά αποµείωσης τραπεζικών καταθέσεων για το 2013
Στις 26 Μαρτίου 2013, η Εταιρεία κατείχε καταθέσεις ύψους x18εκ. στη Λαϊκή Τράπεζα για τις οποίες εφαρµόστηκαν τα σχετικά
διατάγµατα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τη Λαϊκή Τράπεζα. Μετά την απόφαση του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013, τα
ανασφάλιστα υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων της Εταιρείας µε τη Λαϊκή Τράπεζα έχουν υποστεί ζηµιά αποµείωσης. Για τον
υπολογισµό της ζηµιάς αποµείωσης που υπέστηκε, η Εταιρεία έχει εκτιµήσει ότι, εν όψει της διάλυσης της Λαϊκής Τράπεζας, δεν θα
είναι σε θέση να ανακτήσει οποιαδήποτε ποσά που υπερβαίνουν το ασφαλισµένο υπόλοιπο και ως εκ τούτου είχε αναγνωρίσει ζηµία
αποµείωσης του ανασφάλιστου υπολοίπου ύψους x17,9εκ.
5. Ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας
Οι λειτουργικοί τοµείς παρουσιάζονται σύµφωνα µε την εσωτερική πληροφόρηση που παρέχεται προς το ανώτατο όργανο λήψης
λειτουργικών αποφάσεων. Το ανώτατο όργανο λήψης λειτουργικών αποφάσεων είναι το άτοµο ή η οµάδα που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση
πόρων και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των λειτουργικών τοµέων της οντότητας. Το Συγκρότηµα έχει προσδιορίσει την Ανώτατη
Εκτελεστική ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος ως το ανώτατο όργανο λήψης λειτουργικών αποφάσεων.
Όλες οι συναλλαγές µεταξύ των επιχειρηµατικών τοµέων γίνονται σε καθαρά εµπορική βάση, µε τα έσοδα και έξοδα µεταξύ τοµέων να απαλείφονται
κεντρικά. Έσοδα και έξοδα που έχουν άµεση σχέση µε τον κάθε τοµέα συµπεριλαµβάνονται στην αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε τοµέα.
Οι τοµείς δραστηριότητας περιλαµβάνουν προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε κινδύνους και απόδοση που διαφέρουν από τους
κινδύνους και απόδοση προϊόντων η υπηρεσιών άλλων τοµέων δραστηριότητας. Οι γεωγραφικοί τοµείς περιλαµβάνουν προϊόντα ή
υπηρεσίες που εµπίπτουν σε συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον που υπόκειται σε κινδύνους και απόδοση που διαφέρουν από κινδύνους
και απόδοση άλλων στοιχείων που λειτουργούν σε άλλο οικονοµικό περιβάλλον.
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8, το Συγκρότηµα κατά το 2014 λειτουργούσε τέσσερις κύριους επιχειρηµατικούς τοµείς δραστηριότητας:
(α) Χρηµατιστηριακές υπηρεσίες
(β) Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής
(γ) Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων
(δ) ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου Συγκροτήµατος
Η ανάλυση κατά τοµέα για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 2013 παρουσιάζονται στους πιο κάτω πίνακες.
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5. Ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας (συνέχεια)

Χρηµατιστηριακές
Υπηρεσίες
2014
x
Μεικτό εισόδηµα
Κέρδος/(ζηµιά) πριν από τη φορολογία
που αποδίδεται σε
συγκεκριµένο τοµέα

Υπηρεσίες
Επενδυτικής
Τραπεζικής
2014
x

Υπηρεσίες
∆ιαχείρισης
Κεφαλαίων
Τρίτων
2014
x

∆ιαχείριση
Χαρτοφυλακίου
Συγκροτήµατος
2014
x

Σύνολο
2014
x

420.175

10.000

182.473

174.336

786.984

( 738.437 )

48.547

( 457.828 )

( 42.810 )

( 20.647 )

859.701

338.416

395.496

733.912

455.002

( 90.745 )

364.257

( 939.904 )
( 398.039 )

573.156
-

( 366.748 )
( 398.039 )

( 156.000 )

-

( 156.000 )

( 54.661 )
( 13.012 )

54.661
13.010

( 2)

( 768.198 )
25.346

945.578
6.890

177.380
32.236

952.468

( 952.468 )

Έσοδα που δεν ανήκουν σε
συγκεκριµένο τοµέα
Έξοδα που δεν ανήκουν σε
συγκεκριµένο τοµέα
Ζηµιά από επανεκτίµηση ακινήτων
Ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων
σε ακίνητα
Αποµείωση στη συνεισφορά στο ταµείο
αποζηµίωσης επενδυτών
Χρηµατοδοτικά έξοδα
Κέρδος/(ζηµιιά) πριν τη φορολογία
Φορολογία
Ζηµιά από µη συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

( 742.852 )

Κέρδος/(ζηµιά) για το έτος
Άλλες πληροφορίες
Περιουσιακά στοιχεία κατά τοµέα

3.152.285

208.412

594.767

3.140.786

Περιουσιακά στοιχεία που δεν ανήκουν
σε συγκεκριµένο τοµέα

( 742.852 )

7.096.250

( 3.327.530 )

3.768.720

5.894.656

( 48.238 )

5.846.418

( 3.375.768 )

3.375.768

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία που κατατάσσονται ως
διακρατούµενα προς πώληση
12.990.906

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις κατά τοµέα

Σύνολο
Μεταφορά
συνεχιζόσε µη
µενων
συνεχιζόµενες δραστηριοδραστηριότητες
τήτων
2014
2014
x
x

107.132

4.647

44.894

85.380

Υποχρεώσεις που δεν ανήκουν σε
συγκεκριµένο τοµέα

12.990.906

242.053

(156.673 )

85.380

547.794

( 423.114 )

124.680

Υποχρεώσεις άµεσα συνδεδεµένες µε
µη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία που κατατάσσονται ως
διακρατούµενα προς πώληση

579.787

Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Σηµ. 11,12)
Αποσβέσεις (Σηµ. 11,12)
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789.847

789.847

Σύνολο υποχρεώσεων
4.000
55.104

2.966

14.718

18.785

4.000
91.573

( 4.000 )
( 59.815 )

31.758
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5. Ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας (συνέχεια)

Χρηµατιστηριακές
Υπηρεσίες
2013
x
Μεικτό εισόδηµα
Zηµιά πριν από τη φορολογία που
αποδίδεται σε συγκεκριµένο τοµέα
Έσοδα που δεν ανήκουν σε
συγκεκριµένο τοµέα
Έξοδα που δεν ανήκουν σε
συγκεκριµένο τοµέα
Ζηµιά από επανεκτίµηση ακινήτων
ιδίας χρήσης
Ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων
σε ακίνητα
Αποµείωση στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα
Χρηµατοδοτικά έξοδα
Ζηµιιά πριν τη φορολογία
Φορολογία

Υπηρεσίες
Επενδυτικής
Τραπεζικής
2013
x

Υπηρεσίες
∆ιαχείρισης
Κεφαλαίων
Τρίτων
2013
x

∆ιαχείριση
Χαρτοφυλακίου
Συγκροτήµατος
2013
x

Σύνολο
2013
x

698.022

25.750

249.925

540.036

1.513.733

( 896.841 )

( 63.622 )

( 10.730 )

( 833.858 )

( 1.805.051)

177.155

Άλλες πληροφορίες
Περιουσιακά στοιχεία κατά τοµέα

318.422

860.060

4.921.885

Περιουσιακά στοιχεία που δεν
ανήκουν σε συγκεκριµένο τοµέα

86.468
( 250.810 )

( 1.127.949 )

-

( 1.127.949)

( 678.500 )

-

( 678.500 )

( 25.117.100 )
( 12.730 )

7.239.698
12.190

( 17.877.402)
( 540)

( 29.966.249 )
265.148

9.008.392
15.875

( 20.957.857)
281.023

9.024.267

( 9.024.267)
( 29.701.101)

10.203.621

15.455.876
249.253

4.849

8.999

1.707.271

Υποχρεώσεις που δεν ανήκουν σε
συγκεκριµένο τοµέα

1.970.372

579.039
2.549.411

Σύνολο υποχρεώσεων
Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Σηµ. 11,12)
Αποσβέσεις (Σηµ. 11,12)

( 90.687 )

( 1.109.124 )

5.252.255

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις κατά τοµέα

695.927

264.770

1.151.264

( 29.701.101 )

4.103.254

( 1.248.963 )

( 1.402.074 )

Ζηµιά από µη συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
Ζηµιά για το έτος

Σύνολο
Μεταφορά
συνεχιζόσε µη
µενων
συνεχιζόµενες δραστηριοδραστηριότητες
τήτων
2013
2013
x
x

6.600
62.238

966
4.001

2.415
17.305

6.118
25.340

16.099
108.884
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5. Ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας (συνέχεια)
Η πιο κάτω ανάλυση παρουσιάζει τα εισοδήµατα από κάθε τοµέα δραστηριότητας σε σχέση µε τα εισοδήµατα που παρουσιάζονται στην
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
2014
x

2013
x

Μεικτό εισόδηµα από:
Χρηµατιστηριακές υπηρεσίες
Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής
Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων
∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου Συγκροτήµατος

420.175
10.000
182.473
174.336

698.022
25.750
249.925
540.036

Εισοδήµατα που δεν ανήκουν σε συγκεκριµένο τοµέα

786.984
455.002

1.513.733
177.155

Εισοδήµατα από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1)

1.241.986
( 829.182 )

1.690.888
( 1.339.650 )

Εισοδήµατα µε βάση την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όπως
παρουσιάζονται πιο κάτω

412.804

351.238

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα εισοδήµατα όπως παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων:

Μερίσµατα εισπρακτέα
Τόκοι εισπρακτέοι
Έσοδα από ενοίκια
Άλλα έσοδα

(1)

2014
x

2013
x

25.148
23.399
167.808
196.449

22.189
242.581
50.400
36.068

412.804

351.238

Το σύνολο εισοδηµάτων από Χρηµατιστηριακές υπηρεσίες, Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων
και µέρος εισοδηµάτων από τη ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου Συγκροτήµατος αποτελούν εισοδήµατα από µη συνεχιζόµενες
δραστηριότητες (Σηµ. 31)
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6. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Αποσβέσεις λογισµικών προγραµµάτων (Σηµ. 11)
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 12)
Αµοιβή ελεγκτών
Αµοιβή Μη-εκτελεστικών συµβούλων (Σηµ. 29(γ))
Έξοδα αποθετηρίου
Νοµικά έξοδα
Έξοδα εκτύπωσης και διαφήµισης
Επαγγελµατικές συνδροµές
Άλλα διοικητικά έξοδα
Ασφάλιση κτιρίων
Επιδιορθώσεις και συντήρηση κτιρίου
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες
Υπηρεσίες ασφάλειας κτιρίου
Άλλα επαγγελµατικά δικαιώµατα
Υπηρεσίες καθαρισµού κτιρίου
Σύνολο εξόδων διοικητικής λειτουργίας

2014
x

2013
x

647
31.111
20.000
7.750
25.667
17.500
4.771
7.494
71.438
12.301
35.927
66.787
45.812
19.543

647
48.016
26.080
6.250
25.635
33.670
7.670
7.064
32.324
10.899
8.862
27.416
16.277
-

366.748

250.810

Τα άλλα έξοδα που παρουσιάζονται πιο πάνω, περιλαµβάνουν αµοιβές ύψους x14.800 (2013: x1.027) για υπηρεσίες φορολογικών συµβούλων
και xµηδέν (2013: x14.160) για άλλες υπηρεσίες διαβεβαιώσεων που χρεώθηκαν από το νόµιµο ελεγκτικό γραφείο.
7. Χρέωση φορολογίας
2014
x

2013
x

3.776

522
783

Τρέχουσα φορολογία:
Εταιρικός φόρος
Αµυντική εισφορά
Φορολογία προηγούµενων ετών:
Εταιρικός φόρος

( 36.012 )

-

Συνολική τρέχουσα φορολογία

( 32.236 )

1.305

Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 26)
∆ηµιουργία και αντιστροφή προσωρινών διαφορών

-

( 282.328)

Συνολική αναβαλλόµενη φορολογία

-

( 282.328)

Πίστωση φορολογίας

( 32.236 )

( 281.023)

Ο φόρος επί του κέρδους/(ζηµιάς) του Συγκροτήµατος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό
ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας το εφαρµόσιµο ποσοστό φορολογίας ως εξής:
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7. Χρέωση φορολογίας (συνέχεια)
2014
x
Κέρδος/(ζηµιά) πριν τη φορολογία από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο ποσοστό εταιρικής
φορολογίας ύψους 12,5%
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν
υπόκεινται σε φορολογία
Ειδική εισφορά για την άµυνα
Φορολογική ζηµιά που µεταφέρεται για την οποία δεν έχει
αναγνωριστεί αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχειο
Φορολογία προηγούµενων ετών
Αναβαλλόµενη φορολογία που σχετίζεται µε επανεκτίµηση γης και κτιρίων
Πίστωση φορολογίας

2013
x

177.380

( 20.957.857 )

22.173

( 2.619.732 )

114.323

413.131

( 146.497 )
3.776

( 30.653 )
783

10.001
( 36.012 )
-

2.237.776
( 282.328 )

( 32.236 )

( 281.023 )

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία από την 1 Ιανουαρίου 2013 είναι 12,5%.
Από το φορολογικό έτος 2012, φορολογικές ζηµιές µέχρι 5 ετών µπορούν να µεταφερθούν και να χρησιµοποιηθούν έναντι φορολογικών
κερδών.
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2008, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό 10%. Σε τέτοιες
περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από το φόρο εισοδήµατος και εποµένως θα έχουν πραγµατικό φορολογικό συντελεστή
περίπου 15%. Από την 1 Ιανουαρίου 2009, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να εξαιρούνται από φόρο εισοδήµατος και να
υπόκεινται µόνο σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε ποσοστό 10%, αυξηµένο σε 15% από την 31 Αυγούστου 2011 και σε 30% από τις 29
Απριλίου 2013.
Σε ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε ποσοστό 15%, αυξηµένο σε
17% από την 31 Αυγούστου 2011, αυξηµένο σε 20% από την 1 Ιανουαρίου 2012 και µειωµένο σε 17% από την 1 Ιανουαρίου 2014.
Σε ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατος που εισπράχτηκαν από την 1 Ιανουαρίου 2012 και µετά από άλλες εταιρείες που είναι φορολογικοί
κάτοικοι της Κύπρου, µπορεί επίσης να υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα.
Κέρδη από διάθεση αξιόγραφων που εµπίπτουν στον ορισµό των τίτλων για φορολογικούς σκοπούς (περιλαµβανοµένων µετοχών, χρεογράφων,
οµολόγων, δικαιωµάτων επ' αυτών, κλπ) εξαιρούνται από Κυπριακό εταιρικό φόρο.
Η (χρέωση)/πίστωση φορολογίας που σχετίζεται µε στοιχεία άλλων συνολικών εισοδηµάτων είναι ως εξής:
Φορολογικές επιδράσεις των στοιχείων των άλλων συνολικών εισοδηµάτων

Πριν τη
φορολογία
x
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση:
Κέρδη από επανεκτίµηση σε δίκαιη αξία των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων
προς πώληση
Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
λόγω αποµείωσης και πωλήσης
Άλλα συνολικά εισοδήµατα
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2014
2013
(Χρέωση)/
(Χρέωση)/
Μετά τη
Πριν τη
πίστωση
πίστωση
φορολογία
φορολογία φορολογίας
φορολογίας
x
x
x
x

37.446

-

37.446

-

-

-

37.446

-

37.446

Μετά τη
φορολογία
x

73.874

-

73.874

( 70.153 )

-

( 70.153 )

-

3.721

3.721

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
8. Έσοδα από ενοίκια και άλλα έσοδα
(α)

Έσοδα από ενοίκια

Έσοδα από ενοίκια (Σηµ. 13)

2014
x

2013
x

167.808

50.400

Ενός 24 Απριλίου 2014, το Συγκρότηµα υπόγραψε συµφωνία για την ενοικίαση µέρους των κεντρικών του γραφείων, στη Λεωφόρο Βύρωνος
στη Λευκωσία, στην εταιρεία ENI Cyprus Limited (θυγατρική ενός Ιταλικής ENI S.P.A.).
Τα µελλοντικά συνολικά ενοίκια εισπρακτέα µε βάση µη ακυρώσιµες συµφωνίες λειτουργικών µισθώσεων είναι ως εξής:

Εντός ενός έτους
Μεταξύ 1 και 2 ετών

(β)

2014
x

2013
x

182.736
201.264

3.600
3.600

384.000

7.200

2014
x

2013
x

107.461
86.588
2.400

36.068

196.449

36.068

Άλλα έσοδα

Έσοδα από δικαιώµατα διαχείρισης αναφορικά µε το κτίριο υπό
ενοικίαση
Έσοδα από χρέωση εξόδων κτιρίου προς ενοικιαστή
Άλλα έσοδα
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9. Ζηµιά ανά µετοχή
Η βασική ζηµιά ανά µετοχή υπολογίστηκε διαιρώντας τη ζηµιά για το έτος που αναλογεί στους µετόχους µε το µεσοσταθµικό αριθµό µετοχών
που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους.
2014
( 742.852 )

Zηµιά για το έτος (x)

282.212.953

Μεσοσταθµικός αριθµός εκδοµένων µετοχών (Σηµ. 21)

2013
( 29.701.101 )
282.212.953

Βασική και αναπροσαρµοσµένη ζηµιά ανά µετοχή (σεντ)

( 0,26 )

(10,53 )

Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες:

2014

2013

Κέρδος/(ζηµιά) για το έτος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (x)

209.616
282.212.953

Μεσοσταθµικός αριθµός εκδοµένων µετοχών (Σηµ. 21)

( 20.676.834 )
282.212.953

Βασικό και αναπροσαρµοσµένο κέρδος/(ζηµιά) από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες ανά µετοχή (σεντ)

0,08

( 7,33 )

Από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες:

2014

2013

( 952.468 )

Ζηµιά για το έτος από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (x)

282.212.953

Μεσοσταθµικός αριθµός εκδοµένων µετοχών (Σηµ. 21)
Βασική και αναπροσαρµοσµένη ζηµιά από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
ανά µετοχή (σεντ)

( 0,34 )

( 9.024.267 )
282.212.953

( 3,20 )

10. Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία
(i)

Οι λογιστικές αρχές για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα έχουν εφαρµοστεί στα στοιχεία του ισολογισµού ως ακολούθως:
Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία που
αποτιµούνται σε δίκαιη
αξία µέσω των
αποτελεσµάτων
x

Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιµα προς
πώληση
x

∆άνεια και
εισπρακτέα
x

Σύνολο
x

-

-

21.907
646.825

21.907
646.825

-

594.487

-

594.487

376.640
-

-

85.380

376.640
85.380

376.640

594.487

754.112

1.725.239

31 ∆εκεµβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ενοποιηµένο ισολογισµό
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (1)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς
πώληση
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται
σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
∆άνεια εισπρακτέα
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10. Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)
(i)

Οι λογιστικές αρχές για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα έχουν εφαρµοστεί στα στοιχεία του ισολογισµού ως ακολούθως: (συνέχεια)
Άλλες
χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις
x

Σύνολο
x

85.380
124.680

85.380
124.680

210.060

210.060

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό
∆ανεισµός
Άλλοι πιστωτές (2)

Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία που
αποτιµούνται σε δίκαιη
αξία µέσω των
αποτελεσµάτων
x

Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιµα προς
πώληση
x

∆άνεια και
εισπρακτέα
x

Σύνολο
x

-

-

1.145.034
4.246.987

1.145.034
4.246.987

-

557.041

-

557.041

30.472
-

-

85.380

30.472
85.380

30.472

557.041

5.477.401

6.064.914

Άλλες χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις
x

Σύνολο
x

85.380
1.621.890
539.002

85.380
1.621.890
539.002

2.246.272

2.246.272

31 ∆εκεµβρίου 2013
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ενοποιηµένο ισολογισµό
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (1)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς
πώληση
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται
σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
∆άνεια εισπρακτέα

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ενοποιηµένο
ισολογισµό
∆ανεισµός
Τραπεζικά παρατραβήγµατα
Άλλοι πιστωτές (2)

(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισµού “Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα” είναι “επιστρεπτέα έκτακτη αµυντική εισφορά σχετικά µε
λογιζόµενο µέρισµα” (Σηµ. 18).
(2) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισµού “Άλλοι πιστωτές” είναι “έκτακτη εισφορά για την άµυνα που οφείλεται από τους µετόχους
επί της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος” (Σηµ. 25).
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10. Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)
(ii)

Πιστωτική ποιότητα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι ούτε ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα, µπορεί να
καθοριστεί µε αναφορά σε εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά µε τα ποσοστά
αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συµβαλλόµενα µέρη:

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Συµβαλλόµενα µέρη χωρίς εξωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Caa1
Caa3
Ca

(1)

2014
x

2013
x

21.907

1.149.539

2014
x

2013
x

646.625
-

1.429.085
2.817.602

646.625

4.246.687

2014
x

2013
x

85.380

85.380

(1)

Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισµού ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα είναι µετρητά στο ταµείο.

Χρεόγραφα και δάνεια εισπρακτέα χωρίς εξωτερική πιστοληπτική
αξιολόγηση
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11. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Υπεραξία
x
Την 1 Ιανουαρίου 2013
Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση

18.521.489
( 18.521.489 )

Εµπορική
Επωνυµία
x

770.000
( 770.000 )

Πελατειακές
Σχέσεις
x

Λογισµικά
Προγράµµατα
x

7.130.000
( 7.130.000 )

781.884
( 637.717 )

Σύνολο
x

27.203.373
( 27.059.206 )

Καθαρή λογιστική αξία

-

-

-

144.167

144.167

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2013
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Προσθήκες
Χρέωση απόσβεσης - συνεχιζόµενες δραστηριότητες (Σηµ. 6)
Χρέωση απόσβεσης - µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες

-

-

-

144.167
5.189
( 647 )
( 43.062 )

144.167
5.189
( 647 )
( 43.062 )

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

-

-

-

105.647

105.647

Την 31 ∆εκεµβρίου 2013/
1 Ιανουαρίου 2014
Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση
Καθαρή λογιστική αξία

18.521.489
( 18.521.489 )

770.000
( 770.000 )

7.130.000
( 7.130.000 )

787.073
( 681.426 )

27.208.562
( 27.102.915 )

-

-

-

105.647

105.647

-

-

-

105.647

105.647

-

-

-

( 104.978 )
( 647 )

( 104.978 )
( 647 )

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

-

-

-

Την 31 ∆εκεµβρίου 2014
Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση

-

-

-

Καθαρή λογιστική αξία

-

-

-

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Μεταφορά καθαρή λογιστικής αξίας σε µη συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
Χρέωση απόσβεσης (Σηµ.6)

22

244.014
( 243.992 )
22

22

244.014
( 243.992 )
22

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της υπεραξίας, εµπορικής επωνυµίας και πελατειακών σχέσεων προέκυψαν από την εξαγορά της CLR Capital
Public Limited και της θυγατρικής της CLR Securities and Financial Services Limited το 2009. Το κόστος και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις
και αποµειώσεις µεταφέρθηκαν στις µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες.
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12. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Ιδιόκτητη γη
και κτίρια
x

Έπιπλα και Ηλεκτρονικοί
Μηχανήµατα
σκεύη υπολογιστές και εξοπλισµός
x
x
x

Την 1 Ιανουαρίου 2013
Κόστος ή εκτίµηση
Συσσωρευµένες αποσβέσεις

9.000.000
-

Καθαρή λογιστική αξία

9.000.000

21.321

9.000.000
(2.610.000 )
-

21.321
-

Έτος που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2013
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Μεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα (Σηµ.13)
Προσθήκες
Πωλήσεις
Χρέωση απόσβεσης από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες (Σηµ. 6)
Χρέωση απόσβεσης από µη συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
Ζηµιά από επανεκτίµηση

358.088
( 336.767 )

507.033
( 480.300 )

Οχήµατα
x

Σύνολο
x

199.139
( 174.818 )

10.538
( 8.927 )

10.074.798
( 1.000.812 )

26.733

24.321

1.611

9.073.986

26.733
473
( 27)

24.321
10.437
( 104 )

1.611
( 1.275 )

9.073.986
( 2.610.000 )
10.910
( 1.406 )

( 43.551)

( 1.700 )

( 981)

( 1.784 )

(1.127.949 )

( 4.244 )
-

( 10.087 )
-

( 2.492 )
-

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

5.218.500

15.377

16.111

30.378

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2013/
1 Ιανουαρίου 2014
Κόστος ή εκτίµηση
Συσσωρευµένες αποσβέσεις

5.218.500
-

487.838
( 471.727 )

206.585
( 176.207 )

Καθαρή λογιστική αξία

5.218.500

15.377

16.111

30.378

-

5.280.366

5.218.500

15.377

16.111

30.378

-

5.280.366

(1.543.500 )
( 26.961 )
( 398.039 )

( 12.060 )
( 1.655 )
-

( 14.649 )
( 730 )
-

( 11.598 )
( 1.765 )
-

-

( 38.307 )
(1.543.500 )
( 31.111 )
( 398.039 )

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

3.250.000

1.662

17.015

-

3.269.409

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014
Κόστος ή εκτίµηση
Συσσωρευµένες αποσβέσεις

3.250.000
-

74.389
( 57.374 )

-

3.615.332
( 345.923 )

Καθαρή λογιστική αξία

3.250.000

17.015

-

3.269.409

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Μεταφορά καθαρής λογιστικής αξίας σε µη
συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Μεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα (Σηµ. 13)
Χρέωση απόσβεσης (Σηµ. 6)
Ζηµιά από επανεκτίµηση

358.088
( 342.711)

235.827
( 234.165 )
1.662

732

55.116
( 54.384 )
732

( 336 )
-

8.523
( 8.523 )

( 48.016 )
( 17.159 )
( 1.127.949 )
5.280.366

6.279.534
( 999.168 )

Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν µε βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα ήταν ως εξής:
2014
x
Κόστος
Μεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Συσσωρευµένες αποσβέσεις µέρος του κτιρίου που µεταφέρθηκε σε
επενδύσεις σε ακίνητα
Καθαρή λογιστική αξία
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13.286.487
( 6.643.244 )
( 535.976 )

2013
x
13.286.487
( 3.853.081)
( 509.015)

254.508

134.985

6.361.775

9.059.376

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
12. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια)
Κατά τη διάρκεια του 2013 και του 2014 µέρος του κτιρίου µεταφέρθηκε από την κατηγορία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στην
κατηγορία επενδύσεις σε ακίνητα, διότι αυτό το µέρος του κτιρίου πλέον κατέχεται για αποδόσεις ενοικίου και δε χρησιµοποιείται από το
Συγκρότηµα. Το ποσοστό του κτιρίου που µεταφέρθηκε στην κατηγορία επενδύσεις σε ακίνητα υπολογίστηκε µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα
που πλέον κατέχονται για αποδόσεις ενοικίου ως ποσοστό του συνολικού εµβαδού του κτιρίου.

∆ίκαιη αξία της γης και των κτιρίων
Μια ανεξάρτητη εκτίµηση της γης και των κτιρίων του Συγκροτήµατος διενεργήθηκε από ανεξαρτήτους εκτιµητές για τον καθορισµό της
δίκαιης αξίας της γης και των κτιρίων στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 2013. Η ζηµιά επανεκτίµησης χρεώθηκε στις κερδοζηµιές µε βάση τη
σχετική λογιστική πολιτική επειδή δεν υπήρχε αποθεµατικό επανεκτίµησης για το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο.
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα ακίνητα που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία, µε βάση τη µέθοδο αποτίµησης. Τα διάφορα επίπεδα έχουν οριστεί
ως ακολούθως:
•

Εισηγµένες τιµές (µη προσαρµοσµένες) σε ενεργείς αγορές για πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (Επίπεδο 1).

•

∆εδοµένα εκτός από χρηµατιστηριακές τιµές που περιλαµβάνονται στο Επίπεδο 1, τα οποία είναι παρατηρήσιµα για το περιουσιακό στοιχείο,
είτε άµεσα (δηλαδή ως τιµές) ή έµµεσα (δηλαδή που προέρχονται από τιµές) (Επίπεδο 2).

•

∆εδοµένα για το περιουσιακό στοιχείο που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς (δηλαδή µη παρατηρήσιµα δεδοµένα)
(Επίπεδο 3).
Αποτίµηση δίκαιης αξίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2014
χρησιµοποιώντας
Εισηγµένες τιµές σε
ενεργείς αγορές για
πανοµοιότυπα
περιουσιακά
στοιχεία (Επίπεδο 1)
x

Σηµαντικά άλλα
παρατηρήσιµα
δεδοµένα)
(Επίπεδο 2)
x

Σηµαντικά µη
παρατηρήσιµα
δεδοµένα)
(Επίπεδο 3)
x

-

-

3.250.000

Επαναλαµβανόµενες αποτιµήσεις δίκαιης αξίας
Γη και κτίρια
- Κτίριο γραφείων - Λευκωσία

Αποτίµηση δίκαιης αξίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2013
χρησιµοποιώντας
Εισηγµένες τιµές σε
ενεργείς αγορές για
πανοµοιότυπα
περιουσιακά
στοιχεία (Επίπεδο 1)
x

Σηµαντικά άλλα
παρατηρήσιµα
δεδοµένα)
(Επίπεδο 2)
x

Σηµαντικά µη
παρατηρήσιµα
δεδοµένα)
(Επίπεδο 3)
x

-

-

5.218.500

Επαναλαµβανόµενες αποτιµήσεις δίκαιης αξίας
Γη και κτίρια
- Κτίριο γραφείων - Λευκωσία

∆εν υπήρχαν µεταφορές µεταξύ κανενός Επιπέδου κατά τη διάρκεια του έτους 2014 και 2013.
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12. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια)

Αποτίµηση δίκαιης αξίας χρησιµοποιώντας σηµαντικά µη παρατηρήσιµα δεδοµένα (Επίπεδο 3)
Κτίριο γραφείων Λευκωσίας
2014
x
Αρχικό υπόλοιπο
Μεταφορά σε επενδύεις σε ακίνητα (Σηµ. 13)
Χρέωση απόσβεσης
Ζηµιές που αναγνωρίστηκαν στις κερδοζηµιές
Τελικό υπόλοιπο

2013
x

5.218.500
( 1.543.500 )
( 26.961 )
( 398.039 )

9.000.000
( 2.610.000)
( 43.551)
( 1.127.949)

3.250.000

5.218.500

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 και 2013, υπήρξε ένας περιορισµένος αριθµός παρόµοιων πωλήσεων στην τοπική αγορά ιδίου τύπου και ως
εκ τούτου, το Συγκρότηµα χρησιµοποίησε τεχνική αποτίµησης µε µη παρατηρήσιµα δεδοµένα. Ως εκ τούτου, η αποτίµηση της δίκαιης αξίας
ταξινοµήθηκε ως Επιπέδου 3.

∆ιαδικασίες αποτίµησης του Συγκροτήµατος
Σε ετήσια βάση, το Συγκρότηµα µισθώνει εξωτερικούς, ανεξάρτητους και εγκεκριµένους εκτιµητές για τον προσδιορισµό της δίκαιης αξίας
της γης και των κτιρίων του Συγκροτήµατος. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 2013, οι δίκαιες αξίες της γης και των κτιρίων έχουν καθοριστεί
από Andys Telemachou Appraisal Ltd.
Η γη και τα κτίρια του Συγκροτήµατος εκτιµήθηκαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 2013 από ανεξάρτητους εγκεκριµένους εκτιµητές οι οποίοι
είναι κάτοχοι σχετικών αναγνωρισµένων επαγγελµατικών προσόντων και έχουν πρόσφατη πείρα στην εκτίµηση γης και κτιρίων στις περιοχές
και στον κλάδο των συγκεκριµένων ακινήτων. Για τη γη και τα κτίρια, η σηµερινή χρήση τους ισοδυναµεί µε την υψηλότερη και καλύτερη
χρήση. Στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους το οικονοµικό τµήµα του Συγκροτήµατος:
•

επαληθεύει όλα τα σηµαντικά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για την ανεξάρτητη έκθεση εκτίµησης,

•

αξιολογεί τις µεταβολές στην αξία αποτίµησης ακινήτων σε σύγκριση µε την έκθεση αποτίµησης του προηγούµενου έτους, και

•

διεξάγει συζητήσεις µε τον ανεξάρτητο εκτιµητή.

Οι εξωτερικές εκτιµήσεις Επιπέδου 3 της γης και των κτιρίων έχουν πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας µια προσέγγιση σύγκρισης πωλήσεων.
Για τα κτίρια γραφείων στη Λευκωσία ιδίου τύπου υπήρχε περιορισµένος αριθµός παρόµοιων πωλήσεων στην τοπική αγορά και οι εκτιµήσεις
έχουν διεξαχθεί µε τη χρήση µη-παρατηρήσιµων δεδοµένων. Οι εξωτερικοί εκτιµητές, έχουν καθορίσει αυτά τα δεδοµένα µε βάση το µέγεθος,
την ηλικία και την κατάσταση της γης και των κτιρίων, την κατάσταση της τοπικής οικονοµίας και συγκρίσιµες τιµές στην αντίστοιχη περιοχή.
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12. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια)

Πληροφορίες για εκτιµήσεις δίκαιης αξίας χρησιµοποιώντας σηµαντικά µη-παρατηρήσιµα δεδοµένα (Επίπεδο 3)
∆ίκαιη αξία στις
31 ∆εκεµβρίου
2014
x

Μέθοδος
δίκαιης
αξίας

Μη
παρατηρήσιµα
δεδοµένα

Μη
παρατηρήσιµα
δεδοµένα

Σχέση µη
παρατηρήσιµων
δεδοµένων µε
δίκαιη αξία

Περιγραφή

3.250.000

Προσέγγιση
σύγκρισης
πωλήσεων

Τιµή ανά
τετραγωνικό
µέτρο

x2.545

Όσο ψηλότερη
είναι η τιµή ανά
τετραγωνικό
µέτρο, τόσο
µεγαλύτερη
είναι και η δίκαιη
αξία

∆ίκαιη αξία στις
31 ∆εκεµβρίου
2013
x

Μέθοδος
δίκαιης
αξίας

Μη
παρατηρήσιµα
δεδοµένα

Μη
παρατηρήσιµα
δεδοµένα

Σχέση µη
παρατηρήσιµων
δεδοµένων µε
δίκαιη αξία

x2.755

Όσο ψηλότερη
είναι η τιµή ανά
τετραγωνικό
µέτρο, τόσο
µεγαλύτερη
είναι και η δίκαιη
αξία

Κτίριο γραφείων - Λευκωσία

Περιγραφή

Κτίριο γραφείων - Λευκωσία

5.218.500

Προσέγγιση
σύγκρισης
πωλήσεων

Τιµή ανά
τετραγωνικό
µέτρο

Μια µείωση στην αγοραία αξία ανά τετραγωνικό µέτρο θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση στην αξία του κτιρίου. Η σχετική ανάλυση
ευαισθησίας παρουσιάζεται στη Σηµείωση 4.
13. Επενδύσεις σε ακίνητα
2014
x

2013
x

Στις 1 Ιανουαρίου
Μεταφορά από ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (Σηµ.12)
Ζηµιά από επανεκτίµηση

3.062.500
1.543.500
( 156.000 )

1.131.000
2.610.000
(678.500 )

Στις 31 ∆εκεµβρίου

4.450.000

3.062.500

Οι επενδύσεις του Συγκροτήµατος σε ακίνητα αποτιµoύνται σε δίκαιη αξία. Το Συγκρότηµα κατέχει 2 κατηγορίες επενδύσεων σε ακίνητα οι
οποίες αποτελούνται από κτίριο στη Λεµεσό και από µέρος κτίριου γραφείων στην Λευκωσία.
Τα άµεσα λειτουργικά έξοδα που αναγνωρίζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν ποσό ύψους
x35.023 (2013: x4.737) που σχετίζεται µε επενδύσεις σε ακίνητα. Το εισόδηµα από ενοίκια από επενδύσεις σε ακίνητα που αναγνωρίζεται
στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ήταν x167.808 (2013: x50.400) (Σηµ. 8 (α)).
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∆ιαδικασίες εκτίµησης αξίας ακινήτων
Οι επενδύσεις του Συγκροτήµατος σε ακίνητα εκτιµήθηκαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 2013 από ανεξάρτητους εγκεκριµένους εκτιµητές οι
οποίοι είναι κάτοχοι σχετικών αναγνωρισµένων επαγγελµατικών προσόντων και έχουν πρόσφατη πείρα στην εκτίµηση επενδύσεων σε
ακίνητα στις περιοχές και στον κλάδο των συγκεκριµένων ακινήτων. Για όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα, η σηµερινή χρήση τους ισοδυναµεί
µε την υψηλότερη και καλύτερη χρήση. Στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους το οικονοµικό τµήµα του Συγκροτήµατος:
•

επαληθεύει όλα τα σηµαντικά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για την ανεξάρτητη έκθεση εκτίµησης,

•

αξιολογεί τις µεταβολές στην αξία αποτίµησης ακινήτων σε σύγκριση µε την έκθεση αποτίµησης του προηγούµενου έτους, και

•

διεξάγει συζητήσεις µε τον ανεξάρτητο εκτιµητή.

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, οι δίκαιες αξίες της γης και των κτιρίων έχουν καθοριστεί από Rois Nicolaides, K. Talatinis, Ph. Christodoulou και
από Andys Telemachou Appraisal Ltd.

Πληροφορίες για εκτιµήσεις δίκαιης αξίας χρησιµοποιώντας σηµαντικά µη-παρατηρήσιµα δεδοµένα (Επίπεδο 3)
∆ίκαιη αξία στις
31 ∆εκεµβρίου
2014
x

Μέθοδος
δίκαιης
αξίας

Μη
παρατηρήσιµα
δεδοµένα

Μη
παρατηρήσιµα
δεδοµένα

Σχέση µη
παρατηρήσιµων
δεδοµένων µε
δίκαιη αξία

x1.750

Όσο ψηλότερη
είναι η τιµή ανά
τετραγωνικό
µέτρο, τόσο
µεγαλύτερη
είναι και η δίκαιη
αξία

Προεξοφλητικό
επιτόκιο
%

7-8%

Περιγραφή

Κτίριο καταστηµάτων - Λεµεσός

1.200.000

Προσέγγιση
σύγκρισης
πωλήσεων

Τιµή ανά
τετραγωνικό
µέτρο

∆ίκαιη αξία στις
31 ∆εκεµβρίου
2013
x

Τεχνική αποτίµησης

Τιµή
ενοικίασης
ανά µήνα
x

931.000

Προεξοφληµένες
ταµειακές ροές

8-12 ανά τ.µ.

Περιγραφή

Κτίριο καταστηµάτων - Λεµεσός

Μια µείωση στην αγοραία αξία ανά τετραγωνικό µέτρο θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση στην αξία του κτιρίου. Η σχετική ανάλυση
ευαισθησίας παρουσιάζεται στη Σηµείωση 4.
Για την αποτίµηση µέρους της γη και κτιρίων στη Λευκωσία που µεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους από την κατηγορία ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στην κατηγορία επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σχετικές πληροφορίες για την αποτίµηση του σε
δίκαιη αξία στη Σηµείωση 12.
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14. Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται ως ακολούθως:

Στις 31 ∆εκεµβρίου:
Viewfair Limited
CLR Investment Fund Public Ltd

Όνοµα
Viewfair Limited
CLR Investment Fund Public Ltd

Κύριες δραστηριότητες
Αδρανής εταιρεία
Επενδυτική εταιρεία

2014
x

2013
x

-

-

-

-

Ποσοστό συµµετοχής %
27
26

Η Viewfair Limited είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης εγγεγραµµένη στην Κύπρο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου
Κεφ. 113. ∆εν υπήρξαν αλλαγές στο ποσοστό συµµετοχής στη συνδεδεµένη εταιρεία κατά το 2014 και το 2013. Κατά το 2008, το Συγκρότηµα
αποφάσισε όπως προβεί σε αποµείωση της αξίας της επένδυσης του στη Viewfair Limited και να µειώσει το κόστος της επένδυσης σε µηδέν.
Η CLR Investment Fund Public συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών
Νόµου, Κεφ. 113 και µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία στις 9 ∆εκεµβρίου 1999. Στις 14 Σεπτεµβρίου 2000 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Κατά το 2014, η επένδυση στην CLR Investment Fund Public Ltd ταξινοµήθηκε από περιουσιακό στοιχείο διαθέσιµο
προς πώληση σε επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία εφόσον το Συγκρότηµα κατά το 2014 είχε συµµετοχή στο διοικητικό συµβούλιο της CLR
Investment Fund Public Ltd και λάµβανε µέρος στον καθορισµό των αποφάσεων, παράγοντες που υποδηλώνουν ότι είχε την δυνατότητα να ασκήσει
σηµαντική επιρροή κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014.
∆εν υπήρξαν αλλαγές στο ποσοστό συµµετοχής στις συνδεδεµένες εταιρείες κατά το 2014 και το 2013.
∆εν αναγνωρίστηκε κατά το 2014 µερίδιο κέρδους ή ζηµιάς από συνδεδεµένες εταιρείες αφού οι επενδύσεις έχουν υποστεί πλήρης αποµείωση σε
προηγούµενα έτη.
∆εν αναγνωρίστηκε κατά το 2014 µερίδιο κέρδους ή ζηµιάς από συνδεδεµένες εταιρείες αφού οι επενδύσεις έχουν υποστεί πλήρης αποµείωση σε
προηγούµενα έτη.
15. ∆άνεια εισπρακτέα

∆άνεια σε κυπριακές ιδιωτικές εταιρείες, µέσω χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

2014
x

2013
x

85.380

85.380

Οι επενδύσεις σε δάνεια σε κυπριακές ιδιωτικές εταιρείες έγιναν µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European
Investment Bank) βάση του 3ου Χρηµατοδοτικού Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ποσά επενδύθηκαν σε εξαγοράσιµες προνοµιούχες
µετοχές (redeemable preference shares) που εκδόθηκαν από κυπριακές ιδιωτικές εταιρείες.
Η λογιστική αξία των δανείων είναι στο εξής νόµισµα:

Νόµισµα
Ευρώ

2014
x

2013
x

85.380

85.380
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16. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
2014
x

2013
x

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Ζηµιά δίκαιης αξίας που αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα
Πωλήσεις
Κέρδη δίκαιης αξίας που αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήµατα

557.041
37.446

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

594.487

557.041

2014
x

2013
x

594.487

557.041

2014
x

2013
x

594.487

557.041

1.740.264
( 1.082.835 )
(131.089 )
30.701

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται ως ακολούθως:

Μετοχές εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια

Μη Κυκλοφορούντα

Η δίκαιη αξία υπολογίζεται σύµφωνα µε τις τρέχουσες τιµές αγοράς ή όπου δεν υπάρχει ενεργή αγορά µε βάση τη µέθοδο της καθαρής
εσωτερικής αξίας ή σύµφωνα µε την προεξόφληση των ταµειακών ροών των περιουσιακών στοιχείων. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση ταξινοµούνται ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν αναµένεται να ρευστοποιηθούν εντός
δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για άντληση λειτουργικού κεφαλαίου.
Κατά τη διάρκεια του 2013 µετοχικοί τίτλοι που ταξινοµούνταν ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα της πώληση είχαν
υποστεί αποµείωση στην αξία ύψους x1.090.610 η οποία είχε αναγνωριστεί στις κερδοζηµιές. Η διαφορά από τη ζηµιά που παρουσιάζεται
πιο πάνω για το έτος 2013 είναι σε σχέση µε τη µεταφορά στις κερδοζηµιές από το αποθεµατικό επανεκτίµησης.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση είναι στο εξής νόµισµα:

Νόµισµα
Ευρώ

2014
x

2013
x

594.487

557.041

Κατά τη διάρκεια των ετών που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 2013 το Συγκρότηµα δεν είχε εισόδηµα από µερίσµατα από χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση.
Κατά τη διάρκεια του έτους το Συγκρότηµα είχε εισόδηµα από τόκους χρεογράφων ύψους xµηδέν (2013: x3.462) από χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση.
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17. Συνεισφορά στο Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών

Συνεισφορά στο Ταµείο Αποζηµίωσης
Επενδυτών Κυπριακής ∆ηµοκρατίας – σε Ευρώ

2014
x

2013
x

-

780.726

Η συνεισφορά στο Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ είναι υποχρεωτική κατάθεση. Το Ταµείο συστάθηκε µε βάση των περί
της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταµείου Αποζηµίωσης Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ Κανονισµούς του 2004 -2005. Αυτές οι συνεισφορές δεν
είναι διαθέσιµες για χρήση στις συνήθεις εργασίες του Συγκροτήµατος αλλά είναι επιστρεπτέες εάν η θυγατρική εταιρεία σταµατήσει τη
λειτουργία της ως ΕΠΕΥ και δεν εκκρεµούν εναντίον της διεκδικήσεις από πελάτες.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, η συνεισφορά στο Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών περιλαµβάνεται στα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται
ως διακρατούµενα προς πώληση.
18. Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
2014
x
Εισπρακτέα από πελάτες
Μείον: πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα από πελάτες
Καθαρά εµπορικά εισπρακτέα
Λογαριασµός χρηµατικού διακανονισµού συναλλαγών - ΧΑΚ
Λογαριασµός εκκαθάρισης συναλλαγών - ΧΑ
Επιστρεπτέα έκτακτη αµυντική εισφορά σχετικά µε λογιζόµενο µέρισµα
∆εδουλευµένα έσοδα
Άλλα εισπρακτέα

1.324.012
( 1.302.105 )

2013
x
1.711.376
(1.626.922 )

21.907
149.236
-

84.454
671.107
272.787
149.236
103.336
13.351

171.143

1.294.270

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, οι λογαριασµοί διακανονισµού και εκκαθάρισης συναλλαγών ΧΑΚ και ΧΑ, δεδουλευµένα έσοδα και άλλα
εισπρακτέα αφορούν τις µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες και περιλαµβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως
διακρατούµενα προς πώληση.
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει ανάλυση εµπορικών και άλλων εισπρακτέων µε βάση τη λήξη τους:

Βραχυπρόθεσµα
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα

2014
x

2013
x

171.143

1.294.270

Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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18. Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)
Η κίνηση στην πρόβλεψη για αποµείωση των εµπορικών εισπρακτέων του Συγκροτήµατος είναι ως ακολούθως:
2014
x

2013
x

Την 1 Ιανουαρίου
Μεταφορά σε µη συνεχιζόµενες λειτουργίες (Σηµ. 32)
Πρόβλεψη για αποµείωση εισπρακτέων – µη συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

1.626.922
( 324.817 )
-

71.798

Την 31 ∆εκεµβρίου

1.302.105

1.626.922

2014
x

2013
x

171.143

1.294.270

1.555.124
-

Η λογιστική αξία των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων του Συγκροτήµατος αναλύεται ανά νόµισµα ως εξής:

Νόµισµα
Ευρώ

Η µέγιστη έκθεση του Συγκροτήµατος σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η παρούσα αξία της κάθε κατηγορίας εισπρακτέων που αναφέρονται πιο
πάνω.
Η ιστορική εµπειρία του Συγκροτήµατος στην είσπραξη εµπορικών εισπρακτέων είναι εντός των πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν
στα βιβλία. Λόγω αυτών των παραγόντων, η ∆ιεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών για τα
οποία έχει γίνει πρόβλεψη για αποµείωση των εµπορικών εισπρακτέων του Συγκροτήµατος.
19. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
2014
x

2013
x

Επενδύσεις σε τίτλους εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
Σε µετοχές και δικαιώµατα αγοράς µετοχών κατά τοµέα:
Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
Τράπεζες
Τουρισµός

36.686
461
339.207

30.472
-

Σύνολο επενδύσεων στην Κύπρο

376.354

30.472

Επενδύσεις σε τίτλους εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
Σε µετοχές και δικαιώµατα αγοράς µετοχών κατά τοµέα:
Τράπεζες

286

-

Σύνολο επενδύσεων στην Ελλάδα

286

-

376.640

30.472

2014
x

2013
x

376.640

30.472

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων

Η λογιστική αξία των πιο πάνω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατηγοριοποιείται ως εξής:

Προς εµπορία
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19. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων (συνέχεια)
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων είναι στο ακόλουθο νόµισµα:

Νόµισµα:
Ευρώ

2014
x

2013
x

376.640

30.472

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων παρουσιάζονται στις ροές µετρητών
από εργασίες ως µέρος των αλλαγών στο κεφάλαιο κίνησης στην κατάσταση ταµειακών ροών.
Κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξε εισόδηµα από µερίσµατα ύψους x25.148 (2013: x22.189) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων το οποίο περιλαµβάνεται στα µερίσµατα εισπρακτέα στις κερδοζηµιές.
Κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξε εισόδηµα από τόκους ύψους x20.174 (2013: x22.178) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων το οποίο περιλαµβάνεται στους τόκους εισπρακτέους στις κερδοζηµιές.
Κατά τη διάρκεια του έτους, το Συγκρότηµα πώλησε εταιρικά χρεόγραφα πραγµατοποιώντας κέρδος επί της πώλησης ύψος x339.990.
Η δίκαιη αξία για όλες τις εισηγµένες επενδύσεις σε µετοχικούς τίτλους σε ενεργή αγορά βασίζεται στην τρέχουσα τιµή αγοράς σε ενεργή
αγορά. Η δίκαιη αξία για όλες τις επενδύσεις σε µετοχικούς τίτλους που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά βασίζεται σε µεθόδους
αποτίµησης.
20. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από:
2014
x

2013
x

Καταθέσεις σε τρεχούµενο λογαριασµό (1)
Καταθέσεις σε λογαριασµούς µε προειδοποίηση

646.625
-

1.655.197
2.591.490

Μετρητά στην τράπεζα
Μετρητά στο ταµείο

646.625
200

4.246.687
300

646.825

4.246.987

2014
x

2013
x

Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα
Μείον:
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 24)

646.825

4.246.987

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

646.825

Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν:

-

(1.621.890 )
2.625.097
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20. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (συνέχεια)
(1)
Οι καταθέσεις στην τράπεζα για το 2013 συµπεριλαµβάνουν x1,0εκ. τα οποία χρησιµοποιούνται ως εξασφάλιση για τις
χρηµατιστηριακές πράξεις του Συγκροτήµατος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η αντίστοιχη εξασφάλιση στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 ανέρχεται στα
x0,7εκ., η οποία συµπεριλαµβάνεται στις τραπεζικές καταθέσεις που µεταφέρθηκαν στα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως
διακρατούµενα προς πώληση.
Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε ∆ιάταγµα αναφορικά µε τη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και την Τράπεζα
Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, καθορίζοντας τα µέτρα εξυγίανσης δυνάµει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων Νόµου 2013.
Η αρχική αναγνώριση αποµείωσης των τραπεζικών καταθέσεων που αναγνωρίστηκε ήταν x27,6εκ. Τον Σεπτέµβριο του 2013 αποδεσµεύτηκε
ποσό ύψους x2,5εκ. που αφορούσε εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί προς όφελος οργανισµών δηµοσίου δικαίου και ήταν σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής του σχετικού διατάγµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για εξυγίανση της Cyprus Popular Bank
Public Co Ltd. Ως αποτέλεσµα αντιστράφηκε αποµείωση ύψους x2,5εκ. και η συνολική αποµείωση τραπεζικών υπολοίπων που αναγνωρίστηκε
ήταν x25,1εκ. Η αποµείωση ύψους x7,2εκ. µεταφέρθηκε στη ζηµιά από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες. Εποµένως, η αποµείωση των
τραπεζικών καταθέσεων που αναγνωρίστηκε για το έτος 2013 από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ήταν x17,9εκ..
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Συγκροτήµατος είναι στο εξής νόµισµα:

Νόµισµα:
Ευρώ

2014
x

2013
x

646.825

4.246.987

Κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξε εισόδηµα από τόκους ύψους x3.225 (2013: x216.266) από τραπεζικά υπόλοιπα το οποίο περιλαµβάνεται
στους τόκους εισπρακτέους στις κερδοζηµιές.
21. Μετοχικό κεφάλαιο και ίδιες µετοχές
2014

2013

Αριθµός
µετοχών

x

Αριθµός
µετοχών

x

Εγκεκριµένο
Μετοχές του x0,2731 η καθεµιά

500 000 000

136.550.000

500 000 000

136.550.000

Εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξολοκλήρου
Μετοχικό κεφάλαιο
Μετοχές του x0,2731 η καθεµιά
Ίδιες µετοχές

285 712 953
( 3 500 000)

78.028.207
( 1.190.000 )

285.712.953
(3 500 000)

78.028.207
(1.190.000)

Σύνολο στις 31 ∆εκεµβρίου

282 212 953

76.838.207

282 212 953

76.838.207
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22. Άλλα Αποθεµατικά
Αποθεµατικά από
Μετατροπή Μετοχικού
Κεφαλαίου σε Ευρώ
x

Αποθεµατικά
∆ίκαιης Αξία
x

Σύνολο
x

344.058

26.980

371.038

73.874
( 70.153 )

73.874
( 70.153 )

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013
Αποθεµατικό δίκαιης αξίας
Κέρδη από επανεκτίµηση σε δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιµων προς πώληση
Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω αποµείωσης και πώλησης

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2013/1 Ιανουαρίου 2014
Αποθεµατικό δίκαιης αξίας
Κέρδη από επανεκτίµηση στην αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιµων προς πώληση
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2014

-

3.721

3.721

344.058

30.701

374.759

-

37.446

37.446

344.058

68.147

412.205

2014
x

2013
x

85.380

85.380

Το αποθεµατικό από τη µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή µερίσµατος.
23. ∆ανεισµός

Μη-βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός

Ο µακροπρόθεσµος δανεισµός χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank) και χρησιµοποιήθηκε για
επενδύσεις όπως επεξηγείται στη Σηµείωση 15.
Ο δανεισµός δε φέρει τόκο και θα αποπληρωθεί από τη ρευστοποίηση των επενδύσεων για τις οποίες χρησιµοποιήθηκε.
Ο δανεισµός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι σε Ευρώ.
24. Τραπεζικά παρατραβήγµατα

Βραχυπρόθεσµα
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 20)

2014
x

2013
x

-

1.621.890

Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα έφεραν επιτόκιο ύψους βασικού επιτοκίου ΕΚΤ + 100 µονάδες βάσης και ήταν αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 | 85

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
25. Άλλοι πιστωτές

Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα που οφείλεται από τους µετόχους
επί της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος

2014
x

2013
x

124.680

539.002

-

187.972

124.680

726.974

2014
x

2013
x

124.680

726.974

Οι άλλοι πιστωτές του Συγκροτήµατος είναι στο εξής νόµισµα:

Νόµισµα:
Ευρώ

Η δίκαιη αξία των άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
26. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι ως εξής:

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
- Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα διακανονιστούν µετά
από περίοδο δώδεκα µηνών

2014
x

2013
x

-

-

2014
x

2013
x

Η κίνηση στο λογαριασµό αναβαλλόµενης φορολογίας έχει ως εξής:

Στην αρχή του έτους
Πίστωση στις κερδοζηµιές (Σηµ. 7)

-

Στο τέλος του έτους

-

282.328
( 282.328)
-

Η κίνηση στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψιν ο συµψηφισµός υπολοίπων που δεν
σχετίζονται µε την ίδια φορολογική αρχή, είναι ως εξής:

Την 1 Ιανουαρίου 2013
Πίστωση που αφορά την ζηµιά από επανεκτίµηση γης και κτιρίων
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2013/1 Ιανουαρίου 2014/31 ∆εκεµβρίου 2014
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2014
x

2013
x

282.328

282.328

( 282.328 )

( 282.328 )

-

-
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27. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων πελατών
Το Συγκρότηµα παρείχε υπηρεσίες υπεύθυνης φύλαξης περιουσίας, επιτρόπου, εταιρικής διαχείρισης, διαχείρισης επενδύσεων και
συµβουλών σε τρίτα µέρη που εµπλέκουν το Συγκρότηµα στη λήψη αποφάσεων για διανοµές και αγορές και πωλήσεις σε σχέση µε ένα ευρύ
φάσµα χρηµατοοικονοµικών µέσων. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονταν από τη θυγατρική εταιρεία Laiki Financial Services Limited, υπό την
ιδιότητα της ως εταιρεία παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων τρίτων, που είναι µέλος των
Χρηµατιστηρίων Κύπρου και Αθηνών. Εκείνα τα στοιχεία ενεργητικού που κρατά µε την ιδιότητα που περιγράφεται πιο πάνω δεν
περιλαµβάνονται σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. Τραπεζικά υπόλοιπα πελατών και αντίστοιχα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών που στις
31 ∆εκεµβρίου 2014 ανέρχονταν σε x2,5εκ. (2013: x3εκ.) δεν περιλαµβάνονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού το Συγκρότηµα είχε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση που ανέρχονταν σε x49εκ. (2013: x67εκ.).
28. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 2013 υπήρχαν εκκρεµείς αγωγές εναντίον του Συγκροτήµατος σε σχέση µε τις δραστηριότητες του. Με βάση
νοµική συµβουλή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόµενης απαίτησης και δεν
είναι πιθανόν το Συγκρότηµα να υποστεί οποιαδήποτε σηµαντική ζηµιά, που θα κρίνει την ικανότητα του να λειτουργεί κανονικά. Με βάση
εκτίµηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν είναι πρακτικό να γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά µε το
οικονοµικό αποτέλεσµα και τις αβεβαιότητες σε σχέση µε αυτά τα θέµατα.
29. Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη
Το Συγκρότηµα ελέγχεται από την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, εγγεγραµµένη στην Κύπρο, η οποία κατέχει το 66,65% του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το υπόλοιπο 33,35% των µετοχών είναι ευρέως διεσπαρµένο.

Αλλαγή κύριου µετόχου της Εταιρείας κατά το 2013
Με βάση το ∆ιάταγµα που έκδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως Αρχή Εξυγίανσης που αναφέρεται ως “το περί της Πώλησης
Ορισµένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ∆ιάταγµα του 2013” η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd µεταβίβασε στην
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνουν τις θυγατρικές εταιρείες της Cyprus Popular Bank Public
Co Ltd που έχουν συσταθεί στην Κύπρο. Ως αποτέλεσµα µε ισχύ από την ηµεροµηνία µεταβίβασης που καθορίζεται στο πιο πάνω ∆ιάταγµα
ως η 29 Μαρτίου 2013 ο κύριος µέτοχος του Συγκροτήµατος έχει αλλάξει από την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd στην Τράπεζα Κύπρου
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ. Τα σχετικά ποσοστά παρουσιάζονται πιο πάνω.
Οι πιο κάτω συναλλαγές από συνεχιζόµενες δραστηριότητες έγιναν µε συγγενικά µέρη (α, β):
(α)

Πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών σε / από συγγενικές εταιρείες

Τόκοι εισπρακτέοι
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (πρώην ιθύνουσα εταιρεία)
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (ιθύνουσα εταιρεία)

Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

2014
x

2013
x

3.225

213.850
2.416

3.225

216.266

64.593

108.992
91.490

64.593

200.482
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29. Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια)
(α)

Πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών σε / από συγγενικές εταιρείες (συνέχεια)
2014
x

2013
x

-

27.415
53.053

-

80.468

Πωλήσεις
Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Επενδυτική Τραπεζική
Εταιρείες του πρώην Οµίλου Λαϊκής Τράπεζας υπό κοινό έλεγχο

-

1.500

Χρηµατιστηριακές Προµήθειες
Εταιρείες του πρώην Οµίλου Λαϊκής Τράπεζας υπό κοινό έλεγχο

-

16

∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίων
Εταιρείες του πρώην Οµίλου Λαϊκής Τράπεζας υπό κοινό έλεγχο
Εταιρείες του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου

31.451

4.267
12.800

31.451

17.067

125

75
3

125

78

9.899

10.272
50
618

9.899

10.940

1

540

Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

13.010

12.195

Επαγγελµατικά έξοδα
Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

25.000

20.000

Εισόδηµα από ενοίκια και κοινόχρηστα
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

Άλλα έξοδα
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (πρώην ιθύνουσα εταιρεία)
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (ιθύνουσα εταιρεία)

Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
Εταιρείες του πρώην Οµίλου Λαϊκής Τραπεζας υπό κοινό έλεγχο
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

Τόκοι πληρωτέοι
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (ιθύνουσα εταιρεία)
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29. Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια)
(β)

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους µε συγγενικές εταιρείες
2014
x

2013
x

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Υπόλοιπα που περιλαµβάνονται στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (ιθύνουσα εταιρεία)

646.625

225.112

Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ

359.288

2.592.490

47.353

5.035

-

1.621.890

45.000

20.000

Υπόλοιπα που περιλαµβάνονται στα εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Εταιρείες του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου υπό κοινό έλεγχο
Υπόλοιπα που περιλαµβάνονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Τραπεζικά παρατραβήγµατα
Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (τελική ιθύνουσα εταιρεία)
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29. Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια)
(γ) (i) Αµοιβή Συµβούλων και βασικών διοικητικών στελεχών συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων

31 ∆εκεµβρίου 2013
Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Μιχάλης Ξιούρος
Μη Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Μιλτιάδης Μιχαηλάς
Αννίτα Φιλιππίδου
Οδυσσέας Χριστοδούλου
Στέλιος Παναγίδης
Χρίστος Στυλιανίδης
Μιχάλης Ανδρεάδης
Ανδρέας Πουργούρας
Στέλιος Χατζηϊωσήφ
Άδωνις Παπακωνσταντίνου
Κωνσταντίνος Κατσαρός
Χριστόδουλος Πατσαλίδης

31 ∆εκεµβρίου 2014
Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Μιχάλης Ξιουρός
Μη Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Άδωνις Παπακωνσταντίνου
Κωνσταντίνος Κατσαρός
Χριστόδουλος Πατσαλίδης
Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου
Σωφρόνης Κληρίδης
Κώστας Αργυρίδης

∆ικαιώµατα
x

Μισθοί και
άλλα
βραχυπρόθεσµα
ωφελήµατα
x

Εισφορές
εργοδότη για
κοινωνικές
ασφαλίσεις
x

∆απάνη
προγράµµατος
παροχής
ωφεληµάτων
αφυπηρέτησης
x

Σύνολο
x

-

-

-

-

-

750
1.500
1.500
2.000
250
250
-

-

-

-

750
1.500
1.500
2.000
250
250
-

6.250

-

-

-

6.250

6.250

-

-

-

6.250

-

-

-

-

-

2.750
1.000
2.000
2.000
-

-

-

-

2.750
1.000
2.000
2.000
-

7.750

-

-

-

7.750

7.750

-

-

-

7.750

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η ετήσια αµοιβή των Μη Εκτελεστικών Συµβούλων, η οποία
καθορίστηκε σε x3 χιλ. έκαστος και η Πολιτική Αµοιβών.
∆ικαιώµατα Συµβούλων καταβάλλονται µόνο στους Μη Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Laiki Capital Public Co Ltd, ενώ δεν
καταβάλλονται δικαιώµατα Συµβούλων στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εκπροσωπούν το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου.
Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός, Χριστόδουλος Πατσαλίδης και Άδωνις Παπακωνσταντίνου παραιτήθηκαν από Μη Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
της Εταιρείας στις 30 Απριλίου 2014, 8 Μαϊου 2014 και 2 ∆εκεµβρίου 2014 αντίστοιχα. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίστηκαν Μη Εκτελεστικοί
Σύµβουλοι οι κ.κ. Κώστας Αργυρίδης και Σωφρόνης Κληρίδης στις 8 Μαϊου 2014. Επιπλέον, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίστηκαν Μη Εκτελεστικοί
Σύµβουλοι η κα Μηλίτσα Χριστοδούλου ∆ράκου και ο κ. Μιχάλης Αθανασίου στις 12 Μαϊου 2014 και 17 Μαρτίου 2015, αντίστοιχα.
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29. Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια)
(γ) (ii) Αµοιβή Συµβούλων και βασικών διοικητικών στελεχών µη συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων
2014
x

2013
x

Απολαβές εκτελεστικών συµβούλων
Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταµεία
Συνεισφορές στο Ταµείο Προνοίας

128.465
17.582
17.498

128.366
17.763
17.525

Σύνολο απολαβών εκτελεστικών συµβούλων

163.545

163.654

Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταµεία
Συνεισφορές στο Ταµείο Προνοίας

232.342
33.747
31.161

264.793
42.707
35.510

Σύνολο αµοιβών άλλων διευθυντικών στελεχών

297.250

343.010

Σύνολο

460.795

506.664

Αµοιβή Συµβούλων

Αµοιβή άλλων ∆ιευθυντικών Στελεχών

Τα Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη της Εταιρείας κατά το 2014 αποτελούνταν από τον Γενικό ∆ιευθυντή, τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή, τον
∆ιευθυντή ∆ιοικητικών και Λειτουργικών Υπηρεσιών, τον Προϊστάµενο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίων, τον Προϊστάµενο του
Τµήµατος Επενδυτικής Τραπεζικής και τους δύο Προϊσταµένους του Χρηµατιστηριακού Τµήµατος.
Τα Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη της Εταιρείας κατά το 2013 αποτελούνταν από τον Γενικό ∆ιευθυντή, τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή, τον ∆ιευθυντή
∆ιοικητικών και Λειτουργικών Υπηρεσιών, τον ∆ιευθυντή Τµήµατος ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίων µέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2013, τον Προϊστάµενο
Τµήµατος ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίων από τις 4 Φεβρουαρίου 2013, τον Προϊστάµενο Τµήµατος Επενδυτικής Τραπεζικής, τους δύο Προϊσταµένους
του Χρηµατιστηριακού Τµήµατος και από τον Προϊστάµενο Τµήµατος Ελέγχου µέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2013.
Οι πιο κάτω συναλλαγές από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες έγιναν µε συγγενικά µέρη:
(δ) Πωλήσεις υπηρεσιών σε Συµβούλους και συγγενικά τους µέρη από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Προµήθειες εισπρακτέες από:
Μιχάλης Ξιούρος

2014
x

2013
x

-

15
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30. Επένδυση σε θυγατρική εταιρεία
Η πιο κάτω θυγατρική εταιρεία περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος:

Όνοµα

Κύριες δραστηριότητες

Laiki Financial Services Limited

Χρηµατιστηριακές υπηρεσίες αγοράς
και πώλησης τίτλων, υπηρεσίες
συµβουλευτικών υπηρεσιών
χρηµατοοικονοµικής φύσεως σε
εταιρείες και οργανισµούς και
αναδοχές νέων εκδόσεων. ∆ιακριτική
διαχείριση χαρτοφυλακίων και
συµβουλευτικές υπηρεσίες
διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

Ποσοστό συµµετοχής
2014
2013
%
%

100

100

Η θυγατρική εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης εγγεγραµµένη στην Κύπρο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών
Νόµου Κεφ. 113.
Το 2014, τα περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής εταιρείας µεταφέρθηκαν στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται
ως διακρατούµενα προς πώληση και οι υποχρεώσεις της µεταφέρθηκαν στις υποχρεώσεις άµεσα συνδεδεµένες µε µη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως διακρατούµενα προς πώληση (Σηµ. 31).
31. Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Κατά το Νοέµβριο του 2014, το Συγκρότηµα ανακοίνωσε ότι είχε λάβει γραπτή δεσµευτική προσφορά από την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ για πώληση στην τελευταία του 100% της επένδυσης του Συγκροτήµατος στη Laiki Financial Services Limited έναντι x3εκ.
πληρωτέα σε µετρητά.
Στις 29 Ιανουαρίου 2015, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε η πιο πάνω πώληση και η πώληση
ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2015.
Λαµβάνοντας υπόψη τις συγκεκριµένες συνθήκες που αφορούν το Συγκρότηµα και την ιθύνουσα εταιρεία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έκρινε
ότι η κατάλληλη χρονική στιγµή για την κατάταξη της θυγατρικής εταιρείας ως διακρατούµενη προς πώληση και ως µη συνεχιζόµενη
δραστηριότητα ήταν κατά το 2014 µε τη λήψη της γραπτής δεσµευτικής προφοράς για την πώληση προς την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ.
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής εταιρείας µεταφέρθηκαν στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που κατατάσσονται ως
διακρατούµενα προς πώληση και όλες οι υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας µεταφέρθηκαν στην κατηγορία υποχρεώσεις άµεσα
συνδεδεµένες µε περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως διακρατούµενα προς πώληση. Επιπρόσθετα, όλες οι κερδοζηµιές της
θυγατρικής αναγνωρίζονται στην κατηγορία “ζηµιά από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες” στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά το 2014.
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31. Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (συνέχεια)
(α) Ζηµιά από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
2014
x

2013
x

763.632
(80.235)
125.789
22.897
(556.179)
(1.153.811)
(54.661)
(13.010)
(6.890)

1.064.384
(175.535)
275.266
(812.706)
(2.107.915)
(7.239.698)
(12.190)
(15.873)

(952.468)

(9.024.267)

2014
x

2013
x

Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Συνεισφορά στο Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Φόρος επιστρεπτέος
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

22.054
65.417
740.644
1.118.997
13.186
1.415.470

-

Σύνολο

3.375.768

-

Χρηµατιστηριακές προµήθειες και δικαιώµατα από χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
Προµήθειες πληρωτέες
Πιστωτικοί τόκοι
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Κόστος προσωπικού
Αποµείωση στη συνεισφορά στο Ταµείο Αποζηµείωσης Επενδυτών
Αποµείωση στα ταµεία διαθέσιµα και ισοδύναµα
Χρηµατοδοτικά έξοδα
Φορολογία
Ζηµιά για το έτος από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες

(β) Περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως διακρατούµενα προς πώληση
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31. Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (συνέχεια)
(γ)

Υποχρεώσεις άµεσα συνδεδεµένες µε περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως διακρατούµενα προς πώληση
2014
x

2013
x

Εµπορικοί πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

486.682
93.105

-

Σύνολο

579.787

-

2014
x

2013
x

(1.093.294)

(8.857.543)

Καθαρά µετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες

121.789

271.010

Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(13.010)

(12.190)

(δ)

Ροή µετρητών από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Καθαρά µετρητά για εργασίες

32. Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού
Στις 29 Ιανουαρίου 2015, το Συγκρότηµα πραγµατοποίησε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του αναφορικά µε την υποβολή γραπτής
δεσµευτικής προσφοράς από την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ για πώληση στην τελευταία του 100% της επένδυσης του
Συγκροτήµατος στη Laiki Financial Services Limited. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε η πώληση στην Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ του συνόλου των µετοχών που κατείχε στην Laiki Financial Services Limited έναντι x3 εκ. σε µετρητά. Η πώληση ολοκληρώθηκε
το Φεβρουάριο του 2015.
Στις 2 Απριλίου 2015, το Συγκρότηµα πραγµατοποίησε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του όπου εγκρίθηκε οµόφωνα η µείωση του
εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου του Συγκροτήµατος από x78.028.207,4643 διαιρεµένο σε 285.712.953 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας
x0,2731 η κάθε µία σε x9.059.035,7913 διαιρεµένο σε 282.212.953 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας x0,0321 η κάθε µία, ως ακολούθως:
1. µε την ακύρωση των 3.500.000 µετοχών ονοµαστικής αξίας x0,2731 η κάθε µία που κατέχει το Συγκρότηµα, και
2. µε τη µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε συνήθους µετοχής από x0,2731 η κάθε µία σε x0,0321 η κάθε µία, η οποία πραγµατοποιείται
ως ακολούθως:
i. µε την διάθεση ποσού x0,231 ανά µετοχή, για σκοπούς διαγραφής ζηµιών του Συγκροτήµατος συνολικού ύψους x65.191.192,143, και
ιι. µε την επιστροφή στους µετόχους συνολικού ποσού ύψους x2.822.129.53, δηλαδή ποσού x0,01 ανά µετοχή, το οποίο υπερβαίνει τις
ανάγκες του Συγκροτήµατος.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 23 και 24.
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