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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ελεγκτή επί των Συνοπτικών Ενδιάμεσων 

Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Laiki 

Capital Public Co Ltd 

 
Εισαγωγή  
 
Επισκοπήσαμε τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Laiki Capital 
Public Co Ltd (η “Εταιρεία”) και της θυγατρικής της (μαζί με την Εταιρεία το “Συγκρότημα”) στις 
σελίδες 3 μέχρι 28, που αποτελούνται από το συνοπτικό ενδιάμεσο ενοποιημένο ισολογισμό στις 30 
Σεπτεμβρίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες καταστάσεις λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών για την 
εννιαμηνιαία περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, και επεξηγηματικές σημειώσεις. Η εργασία μας 
αφορούσε την εννιαμηνιαία περίοδο στο σύνολό της και δεν επεκτάθηκε στην αυτοτελή επισκόπηση 
των ενοποιημένων οικονομικών στοιχείων της τριμηνιαίας περιόδου από 1 Ιουλίου 2013 μέχρι 30 
Σεπτεμβρίου 2013, όπως παρατίθενται στις σελίδες 5 και 6 των συνημμένων συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και 
παρουσίαση αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 
το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» όπως αυτό εκδόθηκε από 
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δική μας 
ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα πάνω σε αυτές τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις με βάση την επισκόπησή μας.  
 
Εύρος της Επισκόπησης  
 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για Επισκοπήσεις 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο 
Ελεγκτή της Οντότητας». Μια επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
περιλαμβάνει τη διενέργεια ερωτήσεων, που απευθύνονται κυρίως σε στελέχη υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και τη διεκπεραίωση διαδικασιών σύγκρισης και κριτικής 
ανάλυσης οικονομικών στοιχείων και άλλες διαδικασίες επισκόπησης. Μια επισκόπηση είναι ουσιωδώς 
μικρότερη σε εύρος από ένα έλεγχο που διενεργείται με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και 
συνεπώς δεν μας παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι θα περιέλθουν στην 
αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπισθούν σε ένα έλεγχο. Κατά 
συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη βασισμένη σε έλεγχο.  
 
Συμπέρασμα  
 
Με βάση την επισκόπησή μας, τίποτα δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας που θα μας οδηγούσε στο 
συμπέρασμα ότι οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν 
ετοιμαστεί, από όλες τις ουσιώδεις απόψεις, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση».  
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Limited   
Chartered Accountants  
 
Λευκωσία, 29 Νοεμβρίου, 2013 
 
 



 

3 

 

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD     

     

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

     

  Για την εννιαμηνία που 

  έληξε στις 

     

  30.09.2013  30.09.2012 

 Σημ. €  € 

     

Χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες  5 730.931  2.040.280 

Μερίσματα εισπρακτέα  -  22.189 

Τόκοι εισπρακτέοι  412.479  1.042.894 

Άλλα έσοδα   84.956  43.210 

      

  1.228.366  3.148.573 

     

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (2.416.402)  (3.655.204) 

Ζημιά από επανεκτίμηση και ρευστοποίηση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

 
 
 

(322.773) 
 

 
 

(67.413) 

Κέρδος από ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 

 34.755  - 

Απομείωση στην αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 

 
 

(909.412) 
 

 
(2.565.416) 

Απομείωση στην αξία της υπεραξίας και άλλων άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 

 -  (487.657) 

Απομείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 (25.117.100)  - 

Ζημιά από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα 4 (200.000)  - 

Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων ιδίας χρήσης 4, 8 (953.995)  - 

Χρηματοδοτικά έξοδα  (8.220)  - 

       

Ζημιά πριν τη φορολογία  (28.664.781)  (3.627.117) 

     

Φορολογία  171.434  88.287 

       

Ζημιά για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους  (28.493.347)  (3.538.830) 

     

Βασική και αναπροσαρμοσμένη ζημιά ανά μετοχή (σεντ) 6 (10,096)  (1,254) 

     

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD    

    

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

  

 Για την εννιαμηνία που 

 έληξε στις 

    

 30.09.2013  30.09.2012 

 €  € 

    

Ζημιά για την περίοδο (28.493.347)  (3.538.830)  

    

Άλλη συνολική ζημιά:    

 
Στοιχεία που υπόκεινται σε μεταφορά στις κερδοζημιές: 
 
Κέρδος από επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  
διαθέσιμων προς πώληση 

 
 
 

19.072  17.909 

Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασμού  
αποτελεσμάτων λόγω απομείωσης 

(26.980) 
 

(72.874) 

    

Άλλη συνολική ζημιά (7.908)  (54.965) 

    

Συνολική ζημιά για την περίοδο (28.501.255)  (3.593.795) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 



 5 

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD     

     

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

     

  Για την τριμηνία που 

  έληξε στις 

     

  30.09.2013  30.09.2012 

 Σημ. €  € 

     

Χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες   157.596  426.428 

Μερίσματα εισπρακτέα  
 

- 
 

 
22.189 

Τόκοι εισπρακτέοι  68.049  324.566 

Άλλα έσοδα   67.568  12.094 

     

  293.213  785.277 

     

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (992.990)  (1.179.999) 

Ζημιά από επανεκτίμηση και ρευστοποίηση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

 
 
 

(136.737) 
 

 
 

(2.620) 

Κέρδος από ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 

 34.755  - 

Απομείωση στην αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 

 
 

- 
 

 
(75.098) 

Απομείωση στην αξία της υπεραξίας και άλλων άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 

 
 

- 
 

 
(487.657) 

Αντιστροφή απομείωσης στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

 
11 

 
2.500.000 

 
 

- 

Ζημιά από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα 4 (200.000)  - 

Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων ιδίας χρήσης 4,8 (953.995)  - 

Χρηματοδοτικά έξοδα  (2.872)  - 

       

Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία  541.374  (960.097) 

     

Φορολογία  171.983  59.606 

       

Κέρδος/(ζημιά) για την περίοδο που αναλογεί στους 
μετόχους 

 
 

713.357 
 

 
(900.491) 

     

Βασικό και αναπροσαρμοσμένο κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή 
(σεντ) 

 
6 

 
0,253 

 
 

(0,319) 
     

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD    

    

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

  

 Για την τριμηνία που 

 έληξε στις 

    

 30.09.2013  30.09.2012 

 €  € 

    

Κέρδος/(ζημιά) για την περίοδο 713.357  (900.491)  

    

Άλλη συνολική ζημιά:    

 
Στοιχεία που υπόκεινται σε μεταφορά στις κερδοζημιές: 
 
Ζημιά/(κέρδος) από επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  
διαθέσιμων προς πώληση (45.147)  19.366 

Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασμού  
αποτελεσμάτων λόγω απομείωσης - 

 
(72.874) 

    

Άλλη συνολική ζημιά (45.147)  (53.508) 

    

Συνολικό κέρδος/(ζημιά) για την περίοδο 668.210  (953.999) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD     

     

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
  30.09.2013  31.12.2012 

Περιουσιακά στοιχεία Σημ. €  € 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 111.874  144.167 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 8 8.068.484  9.073.986 

Επενδύσεις σε ακίνητα  931.000  1.131.000 

Δάνεια εισπρακτέα  85.380  85.380 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  181.198  966.389 

Συνεισφορά στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών  780.726  768.887 

  10.158.662  12.169.809 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  545.412  773.875 

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  1.419.706  1.594.057 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων 

 
25.738 

 
318.460 

Φόρος επιστρεπτέος  12.812  13.544 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 4.013.556  28.851.067 

  6.017.224  31.551.003 

     

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  16.175.886  43.720.812 

 
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 

 
   

Κεφάλαιο και αποθεματικά     

Μετοχικό κεφάλαιο 10 78.028.207  78.028.207 

Ίδιες μετοχές  (1.190.000)  (1.190.000) 

Άλλα αποθεματικά  363.130  371.038 

Συσσωρευμένες ζημιές  (63.024.776)  (34.531.429) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  14.176.561  42.677.816 

     

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δανεισμός  85.380  85.380 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  110.318  282.328 

   195.698  367.708 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Τραπεζικά παρατραβήγματα 12 1.287.876  - 

Άλλοι πιστωτές  415.727  573.551 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  100.024  101.737 

  1.803.627  675.288 

     

Σύνολο υποχρεώσεων  1.999.325  1.042.996 

     

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  16.175.886  43.720.812 

 

Στις 29 Νοεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Laiki Capital Public Co Ltd ενέκρινε αυτές τις 
συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
Μιλτιάδης Μιχαηλάς, Πρόεδρος 
 
Μιχάλης Ξιούρος, Μέλος 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD       

        

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 

 Μετοχικό  Ίδιες    Άλλα Συσσω- Σύνολο 

 κεφάλαιο μετοχές Αποθεματικά ρευμένες  

    Ζημιές  

 € € € € € 

      Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 78.028.207 (1.190.000) 314.909 (67.100) 77.086.016 

      

Συνολική ζημιά      

Ζημιά περιόδου -  - - (3.538.830) (3.538.830) 

      

Άλλα συνολικά εισοδήματα      

Κέρδος επανεκτίμησης σε δίκαιη 
αξία των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση - - 17.909 - 17.909 

Μεταφορά στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 
λόγω απομείωσης -  - (72.874) - (72.874) 

      

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου  
2012 

78.028.207 (1.190.000) 259.944 (3.605.930) 73.492.221 

      

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 
/ 1 Ιανουαρίου 2013 78.028.207 (1.190.000) 371.038 (34.531.429) 42.677.816 

      

Συνολική ζημιά      

Ζημιά περιόδου -  -  -  (28.493.347) (28.493.347) 

      

Άλλα συνολικά εισοδήματα      

Κέρδος επανεκτίμησης σε δίκαιη 
αξία των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση -  -  19.072 -  19.072 

Μεταφορά στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 
λόγω απομείωσης -  -  (26.980) -  (26.980) 

      

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 
2013 

78.028.207 (1.190.000) 363.130 (63.024.776) 14.176.561 

 

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD    

    

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013    

     

  30.09.2013  30.09.2012 

 Σημ. €  € 

     

Μετρητά για εργασίες  (26.648.400)  (5.044.513) 

Φορολογία που πληρώθηκε  (1.556)  (7.287) 

Καθαρά μετρητά για εργασίες  (26.649.956)  (5.051.800) 

     

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 8 (10.780)  (16.449) 

Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 
 

-  (27.667) 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 
 

412.479  1.042.894 

Μερίσματα που εισπράχθηκαν 
 

-  22.189 

Πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 
 

131.090  - 

Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες 
 532.789  1.020.967 

     

Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Τόκοι που πληρώθηκαν 
 (8.220)  - 

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (8.220)  - 

     

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και τραπεζικά 
παρατραβήγματα 

  
(26.125.387) 

 
 

(4.030.833) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 
 

28.851.067  32.093.807 

Ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος 
της περιόδου 

 
12 

2.725.680  28.062.974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 
ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Γενικές Πληροφορίες 
 
Χώρα Συστάσεως 
 
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 
Λεωφόρο Βύρωνος 26, Laiki Capital House, 1096 Λευκωσία, Κύπρος.   
 
Κύριες Δραστηριότητες 

 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος της Laiki Capital Public Co Ltd, όπου «Συγκρότημα» σημαίνει την 
Εταιρεία και τη θυγατρική της, Laiki Financial Services Limited, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο 
χρόνο, είναι 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. 
 
Το Συγκρότημα έχει τέσσερις κύριους τομείς δραστηριότητας: 
 

 Χρηματιστηριακές υπηρεσίες 

 Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής 

 Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων και 

 Διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος 
 

Οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων 
τρίτων αποτελούν τις εργασίες της θυγατρικής, Laiki Financial Services Limited. 
 
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος διεξάγονται στην Κύπρο. 
 
Αλλαγή κύριου μετόχου της Εταιρείας 
 
Με βάση το Διάταγμα 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 Διάταγμα του 2013” η 
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd μεταβίβασε στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια 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 Διάταγμα ως η 29

η
 Μαρτίου 2013, ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας έχει αλλάξει από την Cyprus Popular 

Bank Public Co Ltd στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.  Το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας 
Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ στην Εταιρεία παρουσιάζεται στη Σημείωση 14.  
 
Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος 

 
H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή πιστωτική κρίση, την 
αστάθεια των χρηματαγορών, την κρίση του Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης 
των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, και των επιπτώσεών της στην Κυπριακή οικονομία καθώς και της κρίσης 
στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει 
δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές. 
 
Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, η 
ζημιά απομείωσης επί των τραπεζικών καταθέσεων (Σημείωση 11) και η επιβολή περιοριστικών μέτρων στις 
τραπεζικές συναλλαγές σε συνδυασμό με την τρέχουσα αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα και την συνεχιζόμενη  
οικονομική ύφεση, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα του Συγκροτήματος να λάβει δανεισμό για 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του, 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 Διεύθυνσης  
του Συγκροτήματος αναφορικά με την αξιολόγηση απομείωσης για χρηματοοικονομικά και μη 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
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LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Γενικές Πληροφορίες (συνέχεια) 
 
Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος (συνέχεια) 
 
Οι οικονομικές συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω μαζί με τις επιδράσεις των αποτελεσμάτων της 
απόφασης του Eurogroup της 25 Μαρτίου 2013 για την Κύπρο μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τους 
οφειλέτες του Συγκροτήματος (αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Συγκρότημα), τους 
προμηθευτές (αδυναμία να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους), την αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας, τους 
τραπεζίτες (αδυναμία παροχής επαρκούς χρηματοδότησης), και τα έσοδα (η έλλειψη ρευστότητας στη 
Κυπριακή αγορά και η μείωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις κεφαλαιαγορές που δραστηριοποιείται το 
Συγκρότημα 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 με την εξέταση της οικονομικής 
κατάστασης και των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου αναφοράς.  
Οι απομειώσεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος 
προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου «προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39.  Το πρότυπο αυτό απαιτεί την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης 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. 

 
(2) την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα (Σημ. 2). 

 
Με βάση την αξιολόγηση που έγινε με βάση τις συνθήκες που ίσχυαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 έχουν 
αναγνωριστεί ζημίες απομείωσης για το 2013 όπως παρουσιάζονται στη συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  
 
Η Διεύθυνση 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 Διεύθυνση 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. 
 
Πρόσφατες εξελίξεις στην Κυπριακή οικονομία 
 
Οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, κατέληξαν σε επίτευξη 
συμφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με τα βασικά στοιχεία που 
είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που περιλαμβάνει την 
παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι €10 δισεκατομμύρια. Το πρόγραμμα 
στοχεύει στην αντιμετώπιση των ασυνήθιστων οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κύπρος και στην 
αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τα επόμενα χρόνια. 
 
Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλάμβανε σχέδια για την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού 
τομέα και διασφάλισε τις καταθέσεις κάτω από €100.000, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επιπλέον, οι Κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους 
τομείς της δημοσιονομικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων.  
 
Στις 12 Απριλίου 2013, το Eurogroup χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Κύπρου και των 
θεσμικών οργάνων της Τρόικας σχετικά με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την Κύπρο. Στη 
συνέχεια, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνταν για την επίσημη έγκριση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η επικύρωση από κράτη μέλη της 
ευρωζώνης.  
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LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Γενικές Πληροφορίες (συνέχεια) 
 
Πρόσφατες εξελίξεις στη Κυπριακή οικονομία (συνέχεια) 
 
Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των πιο πάνω διαδικασιών ακολούθησε η αποδέσμευση της πρώτης δόσης 
της χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση της πρόνοιες του σχετικού Μνημονίου.   
 
Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοθεσία που αφορά την επιβολή περιοριστικών 
μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην 
Κύπρο. Η έκταση και η διάρκεια των περιορισμών αποφασίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον 
Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2013. 
 
Στις 18 Απριλίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την αύξηση του εταιρικού φόρου από 10% σε 
12,5% με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2013.  Επίσης, ψηφίστηκε η αύξηση του συντελεστή έκτακτης αμυντικής 
εισφοράς από 15% σε 30% σε τόκους που δεν πηγάζουν από τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων ή δεν 
συνδέονται στενά με αυτή με ισχύ από τις 29 Απριλίου 2013. 
 
Μετά την πρώτη τριμηνιαία αξιολόγηση του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Τρόικα, 
ανακοινώθηκε στις 31 Ιουλίου 2013 ότι, σύμφωνα με τη συνολική τους αξιολόγηση, η επίτευξη του 
προγράμματος της Κύπρου είναι εντός των στόχων. Όλοι οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτεύχθηκαν ως 
αποτέλεσμα των σημαντικών μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης σε εξέλιξη και της συνετής εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι κυπριακές αρχές έλαβαν αποφασιστικά μέτρα για τη 
σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και σταδιακά χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα στις 
συναλλαγές. Η Τρόικα όμως επισήμανε ότι παρά το γεγονός ότι οι αρχές έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν το 
πρόγραμμα με αποφασιστικότητα, οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί. Η βραχυπρόθεσμη οικονομική 
προοπτική παραμένει δύσκολη και υπόκειται σε σημαντική αβεβαιότητα.  
 
Όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τρόικα, οι πολιτικές που 
εφαρμόζονται έχουν στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα. Οι αρχές έλαβαν τα 
απαραίτητα μέτρα για την πλήρη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου, επιτρέποντας έτσι στην τράπεζα 
να εξέλθει του καθεστώς εξυγίανσης. Η Τρόικα τόνισε επίσης την ύπαρξη, από πλευράς των κυπριακών αρχών, 
ενός σαφούς προγράμματος δράσης για την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση άλλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του συνεργατικού πιστωτικού τομέα, πριν από το τέλος 
του 2013, με τη χρήση των πόρων του προγράμματος, όπου είναι απαραίτητο και χωρίς τη συμμετοχή των 
καταθετών. 
 
Στις 7 Νοεμβρίου 2013, ολοκληρώθηκε και η δεύτερη τριμηνιαία επισκόπηση του οικονομικού προγράμματος 
της Κύπρου. Με ανακοίνωσή της κατά την ίδια ημερομηνία, η Τρόικα επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα της 
Κύπρου βρίσκεται σε καλό δρόμο καθώς όλοι οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτεύχθηκαν με σημαντικά περιθώρια. 
Παράλληλα, η Τρόικα διαπίστωσε μια λιγότερο σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε 
σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις. 
 
Επιπλέον, από την τελευταία επισκόπηση, υπήρξε σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της 
ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης του χρηματοοικονομικού τομέα. Συγκεκριμένα, η Ελληνική 
Τράπεζα ανακεφαλαιοποιήθηκε επιτυχώς με ιδιωτικά κεφάλαια, περιλαμβάνοντας ξένες επενδύσεις και χωρίς 
στήριξη από το Δημόσιο. Η Τράπεζα Κύπρου απέκτησε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέο Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και έχει δρομολογήσει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει σαν μεσοπρόθεσμο στόχο την 
επιστροφή της τράπεζας στην επίτευξη κερδών. Τα κεφάλαια της ανακεφαλαιοποίησης του συνεργατικού 
πιστωτικού τομέα έχουν εξασφαλισθεί σε ειδικό λογαριασμό χωρίς την ανάμειξη καταθετών ενώ διορίσθηκε 
Διοικητικό Συμβούλιο για την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και η αναδιάρθρωση του τομέα ήδη προχωρά με 
την ολοκλήρωση τεσσάρων συγχωνεύσεων που περιλαμβάνουν 28 οργανισμούς. Τα παραπάνω επέτρεψαν 
μια περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στις πληρωμές από τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα ορόσημα του 
οδικού χάρτη της κυβέρνησης.  
 
Στα συμπεράσματα της επισκόπησής της, η Τρόικα δεν παραλείπει να αναφέρει ότι “η οικονομική κατάσταση 
παραμένει δύσκολη”. 
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2. Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Προτύπων 
 
Βάση Ετοιμασίας 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εννιαμηνία που έληξε στις                   
30 Σεπτεμβρίου 2013 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 
«Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» όπως αυτό εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και 
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί «Αξιών και Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου» Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. 

 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το 
νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήματος από την 1 Ιανουαρίου, 2008. 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση 
και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να 
διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  
 
Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έχουν ακολουθηθεί οι 
ίδιες λογιστικές αρχές όπως στην κατάρτιση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το 2012, 
εκτός από την υιοθέτηση από το Συγκρότημα των καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αναφέρεται πιο κάτω. 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εννιαμηνία που έληξε στις                        
30 Σεπτεμβρίου 2013 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές του Συγκροτήματος. Οι 
εξωτερικοί ανεξάρτητοι ελεγκτές του Συγκροτήματος έχουν διενεργήσει επισκόπηση σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο για Επισκοπήσεις 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που 
Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». 
 
Αρχή της Συνεχιζόμενης Δραστηριότητας 
 

Οι συνοπτικές 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 Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την επίδραση των ακόλουθων. 
 

Η συνεχιζόμενη επιδείνωση της Κυπριακής οικονομίας, στην οποία το Συγκρότημα είναι σημαντικά εκτεθειμένο, 
έχει επηρεάσει αρνητικά τις εργασίες του Συγκροτήματος και παρουσιάζει σημαντικούς κινδύνους και 
προκλήσεις όπως αναλύεται στη Σημείωση 1. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος αριθμός σημαντικών 
οικονομικών κινδύνων και αβεβαιοτήτων 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 
τις δυσμενείς εξελίξεις κατά το 2013 όσον αφορά την απομείωση τραπεζικών καταθέσεων. 
 

Το Συγκρότημα υπέστη ζημιά ύψους €28,5εκ. για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 κυρίως 
λόγω ζημιών απομείωσης των τραπεζικών καταθέσεων και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση και ζημιές επανεκτίμησης από επενδύσεις σε ακίνητα και ακίνητα που κατέχονται για 
ίδιαν χρήση.   
 

Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε Διατάγματα αναφορικά με τη Cyprus Popular 
Bank Public Co Ltd και την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ εφαρμόζοντας μέτρα δυνάμει του περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες μέχρι την 
ημέρα έκδοσης των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ζημιά απομείωσης 
ύψους €25,1εκ. έχει αναγνωριστεί την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 (Σημείωση 11) με βάση 
την παραδοχή ότι οι μη εξασφαλισμένες καταθέσεις στη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd που υπόκεινται 
στις πρόνοιες του Διατάγματος θα υποστούν πλήρη ζημιά απομείωσης. Το Συγκρότημα παρακολουθεί τις 
εξελίξεις και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την διασφάλιση των συμφερόντων του και 
των μετόχων του Συγκροτήματος.  
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2. Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Προτύπων (συνέχεια) 
 
Βάση Ετοιμασίας (συνέχεια) 
 
Αρχή της Συνεχιζόμενης Δραστηριότητας (συνέχεια) 
 
Παρ’ όλες τις πιο πάνω ζημιές που προέρχονται κατά κύριο λόγο από την απομείωση των ταμειακών 
διαθεσίμων, το Συγκρότημα συνεχίζει να κατέχει σημαντικά ίδια κεφάλαια και να πληρεί τα αναγκαία επίπεδα 
κεφαλαιακής επάρκειας. Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο, στην προσπάθεια βέλτιστης διαχείρισης των 
επενδύσεων του Συγκροτήματος εξετάζει διάφορες επιλογές συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης 
ορισμένων περιουσιακών στοιχείων.  Επιπρόσθετα, λαμβάνονται περεταίρω μέτρα για την συνολική αύξηση 
των εσόδων με παράλληλη μείωση των λειτουργικών δαπανών και του μισθολογικού κόστους του 
Συγκροτήματος. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξετάσει και εγκρίνει αναθεωρημένο πλάνο που λαμβάνονται υπόψη οι πιο πάνω 
εξελίξεις που έχουν αρνητική επίδραση στα αναμενόμενα εισοδήματα του Συγκροτήματος.  Στο αναθεωρημένο 
πλάνο λαμβάνονται επίσης υπόψη η επίδραση των ενεργειών για μείωση των εξόδων και του μισθολογικού 
κόστους. 
 
Με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές του Συγκροτήματος 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.  Ως αποτέλεσμα της αποδέσμευσης και μη-απομείωσης ποσού ύψους €2,5εκ. της θυγατρικής 
εταιρείας Laiki Financial Services Limited 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, τα ταμειακά διαθέσιμα 
του Συγκροτήματος έχουν ενισχυθεί.  Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 30 
Σεπτεμβρίου 2013 το Συγκρότημα προέβη σε εφαρμογή σχεδίου αποχώρησης προσωπικού, το οποίο 
αποδέχτηκαν 21 υπάλληλοι του Συγκροτήματος.  Το συνολικό κόστος για το Συγκρότημα ήταν €359.025 που 
καταβλήθηκε πριν το τέλος της περιόδου.  Η μείωση προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση 
των μελλοντικών εξόδων του Συγκροτήματος.  Λαμβάνοντας υπόψη το αναθεωρημένο στρατηγικό πλάνο και 
τις αναμενόμενες ταμειακές ροές του Συγκροτήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη όλους 
τους πιο πάνω παράγοντες και παρόλο το εξαιρετικά αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, είναι ικανοποιημένο ότι οι 
συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταλλήλως καταρτιστεί με βάση την αρχή 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, και δεν κρίνει ότι υπάρχει οποιαδήποτε σημαντική αβεβαιότητα ως προς 
την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως δρώσα λειτουργική μονάδα. 
 
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ 
 
Το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει όλα τα εφαρμόσιμα καινούργια και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και όλα τα αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία 
σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 
Ιανουαρίου, 2013 όπως παρουσιάζεται πιο κάτω:  
 
(α)   ΔΠΧΑ 13 “Αποτίμηση Δίκαιης Αξίας”  
 

 Το ΔΠΧΑ 13 έχει στόχο να βελτιώσει τη συνέπεια και να μειώσει την πολυπλοκότητα, παρέχοντας 
έναν ακριβή ορισμό της δίκαιης αξίας και μια ενιαία πηγή καθοδήγησης για αποτίμηση της δίκαιης 
αξίας και των απαιτήσεων γνωστοποίησης για χρήση στα ΔΠΧΑ. Οι απαιτήσεις αυτές δεν 
επεκτείνουν τη χρήση του λογισμού της δίκαιης αξίας αλλά παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με το 
πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν η χρήση της ήδη απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα πρότυπα.  
Οι σχετικές γνωστοποιήσεις για τις αποτιμήσεις σε δίκαιη αξία παρουσιάζονται στη Σημείωση 4. 
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2. Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Προτύπων (συνέχεια) 
 
Βάση Ετοιμασίας (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ 
 
(β)   Τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων” 
 

 Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 “Παρουσίαση των Οικονομικών 
Καταστάσεων” στην παρουσίαση στοιχείων άλλων συνολικών εισοδημάτων είναι η απαίτηση όπως 
οι οικονομικές οντότητες να ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα ‘άλλα συνολικά 
εισοδήματα’, με βάση κατά πόσο μπορούν να επαναταξινομηθούν στη συνέχεια στις κερδοζημιές 
(προσαρμογές επαναταξινόμησης). Οι τροποποιήσεις δεν εξετάζουν ποια στοιχεία παρουσιάζονται 
στα άλλα συνολικά εισοδήματα. 

 

(γ)   ΔΛΠ 12 (Αναθεωρημένο) “Φόροι Εισοδήματος – Αναβαλλόμενη Φορολογία”  
 

 Το αναθεωρημένο πρότυπο αφορά τον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας σε 
επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία. 

 
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». 
 
3. Συγκριτικά Ποσά 

 
Εκτός από περιπτώσεις όπου ένα πρότυπο ή μια διερμηνεία επιτρέπει ή απαιτεί διαφορετικά όλα τα ποσά 
παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται με συγκριτικές πληροφορίες. 
 
4. Εκτίμηση Δίκαιων Αξιών 
 
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα χρηματοοικονομικά και μη-χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του 
Συγκροτήματος 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, τα 
οποία είναι παρατηρήσιμα για το περιουσιακό στοιχείο είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) ή έμμεσα (δηλαδή 
που προέρχονται από τιμές) (επίπεδο 2). 

 

 Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της 
αγοράς (δηλαδή μη παρατηρήσιμα στοιχεία εισαγωγής) (επίπεδο 3). 
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4. Εκτίμηση Δίκαιων Αξιών (συνέχεια) 
 

Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τα χρηματοοικονομικά και μη-χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις του Συγκροτήματος τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και     
31 Δεκεμβρίου 2012. 

  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 
Συνολικό 
υπόλοιπο 

31 Δεκεμβρίου 2012  €             €          €              € 

Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις δίκαιης αξίας      

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

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

- Μετοχικοί τίτλοι  78.286 - - 78.286 

- Χρεόγραφα  - 240.174 - 240.174 

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:      

- Μετοχικοί τίτλοι  130.392 - 1.595.298 1.725.690 

- Χρεόγραφα  14.574 - - 14.574 

  _________ __________ __________ __________ 

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
υπολογισμένα σε δίκαιη αξία  223.252     240.174 1.595.298 2.058.724 

  _________ __________  __________ __________ 
 
Μη-χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

Ακίνητα για ιδίαν χρήση που περιλαμβάνονται στα 
ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό στον ισολογισμό  - - 9.000.000 9.000.000 

Επενδύσεις σε ακίνητα  - - 1.131.000 1.131.000 

  _________ __________ __________ _________ 

Σύνολο μη-χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία  - - 10.131.000 10.131.000 

  _________ __________ __________ _________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων υπολογισμένα σε 
δίκαιη αξία  223.252 240.174 11.726.298 12.189.724 

  ===========                            ============                   ============           ========== 

  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 
Συνολικό 
υπόλοιπο 

30 Σεπτεμβρίου 2013  € € € € 

Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις δίκαιης αξίας      

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

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

- Μετοχικοί τίτλοι  25.738 - - 25.738 

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:      

- Μετοχικοί τίτλοι  - - 726.610 726.610 

  __________ __________ __________ __________ 

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
υπολογισμένα σε δίκαιη αξία  25.738 - 726.610 752.348 

  __________ __________ __________ __________ 

Μη-χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

Ακίνητα για ιδίαν χρήση που περιλαμβάνονται στα 
ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό στον ισολογισμό  - - 8.000000 8.000.000 

Επενδύσεις σε ακίνητα  - - 931.000 931.000 
  __________ __________ __________ __________ 

Σύνολο μη-χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία  - - 8.931.000 8.931.000 

  __________ __________ __________ __________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων υπολογισμένα σε 
δίκαιη αξία  25.738 - 9.657.610 9.683.348 

  =========== ============ ============ =========== 
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4. Εκτίμηση Δίκαιων Αξιών (συνέχεια) 

 
Το Συγκρότημα δεν έχει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρούνται σε δίκαιη αξία. 
 
Δεν υπήρχαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις                      
31 Δεκεμβρίου 2012 και της εννιαμηνίας που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013. 
 
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 επίπεδο 1. Τα μέσα που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 
περιλαμβάνουν κυρίως επενδύσεις σε τίτλους 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 επίπεδο 2. 

 
Εάν ένα ή περισσότερα από τα βασικά δεδομένα δεν βασίζεται σε παρατηρήσιμα γεγονότα της αγοράς, το μέσο 
περιλαμβάνεται στο επίπεδο 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 χρησιμοποιούνται στον καθορισμό της 
δίκαιης αξίας για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά μέσα. 

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αλλαγές στα περιουσιακά στοιχεία Επιπέδου 3 για το έτος που έληξε                         
31 Δεκεμβρίου 2012: 
  

 
 
 

Μετοχικοί 
τίτλοι 

Ακίνητα για ιδίαν χρήση 
που περιλαμβάνονται στα                   

ακίνητα, εγκαταστάσεις  
και εξοπλισμό στον 

ισολογισμό 

 
 
 
 

Επενδύσεις 
σε ακίνητα 

 
 
 
 
 

Σύνολο 

 € € € € 

     

Την 1 Ιανουαρίου 2012 8.583.077 12.937.396 2.800.000 24.320.473 
Μεταφορά στο Επίπεδο 1 (130.392) - - (130.392) 
Χρέωση απόσβεσης - (116.373) - (116.373) 
Ζημιές επανεκτίμησης (6.857.387) (3.821.023) (1.669.000) (12.347.410) 

 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 1.595.298 9.000.000 1.131.000 11.726.298 

 =========== =========== =========== =========== 

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

 
 
 
 

(7.015.540) 

 
 
 
 

(3.937.396) 

 
 
 
 

(1.669.000) 

 
 
 
 

(12.621.936) 

 =========== =========== =========== =========== 
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4. Εκτίμηση Δίκαιων Αξιών (συνέχεια) 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αλλαγές στα περιουσιακά στοιχεία Επιπέδου 3 για την εννιαμηνία που έληξε 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2013. 

 

 
 
 
 
 

Μετοχικοί 
τίτλοι 

Ακίνητα για ιδίαν χρήση 
που περιλαμβάνονται 

στα ακίνητα, 
εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό στον 
ισολογισμό 

 
 
 
 
 

Επενδύσεις 
σε ακίνητα 

 
 
 
 

Σύνολο 

 € € € € 

     

Την 1 Ιανουαρίου 2013 1.595.298 9.000.000 1.131.000 11.726.298 
Χρέωση απόσβεσης - (46.005) - (46.005) 
Ζημιές επανεκτίμησης/ρευστοποίησης (868.688) (953.995) (200.000) (2.022.683) 
 _________ ___________ _________ _________ 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 726.610 8.000.000 931.000 9.657.610 

 ========= =========== ========= ========= 

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

 
 
 

(868.688) 

 
 
 

(1.000.000) 

 
 
 

(200.000) 

 
 
 

(2.068.688) 
 ========= =========== ========= =========== 

 
Για την επένδυση σε ακίνητα έχει γίνει επανεκτίμηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 από ανεξάρτητο επαγγελματία 
εκτιμητή χρησιμοποιώντας τη συγκριτική μέθοδο ενοικίου για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας του υπό 
εκτίμηση ακινήτου. Η ίδια μέθοδος είχε χρησιμοποιηθεί και στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Αν το υπολογιζόμενο 
αγοραίο ενοίκιο που χρησιμοποιήθηκε στους υπολογισμούς ήταν κατά 30% (2012: 30%) χαμηλότερο η αξία 
των επενδύσεων σε ακίνητα θα ήταν €279χιλ. (2012: €339χιλ.) χαμηλότερη με την επιπρόσθετη ζημιά να 
αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές. 
 
Για την επένδυση σε ακίνητα για ιδίαν χρήση που περιλαμβάνονται στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό 
στον ισολογισμό έχει γίνει επανεκτίμηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 από ανεξάρτητο επαγγελματία εκτιμητή 
χρησιμοποιώντας τη συγκριτική μέθοδο εκτίμησης και τη μέθοδο κόστους κατασκευής για τον υπολογισμό της 
αγοραίας αξίας της γης και η συγκριτική μέθοδος εκτίμησης μαζί με τη μέθοδο κόστους κατασκευής για την αξία 
του κτιρίου. Οι ίδιες μέθοδοι είχαν χρησιμοποιηθεί και στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Αν η υπολογιζόμενη αξία ανά 
τετραγωνικό μέτρο που χρησιμοποιήθηκε στους υπολογισμούς ήταν κατά 30% χαμηλότερη η αξία του ακίνητου 
ιδίας χρήσης θα ήταν €2,4εκ. χαμηλότερη με την επιπρόσθετη ζημιά να αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές. 
 
5. Χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
 

 Εννιαμηνία που έληξε 

  30.09.2013 
€ 

30.09.2012 
€ 

    
Χρηματιστηριακές προμήθειες  564.813 1.906.246 
Έσοδα από επενδυτική τραπεζική  31.750 225.403 
Δικαιώματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου  205.596 253.682 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  74.437 50.776 
  _________ _________ 

  876.596 2.436.107 
Προμήθειες πληρωτέες  (145.665) (395.827) 
  _________ _________ 

  730.931 2.040.280 

  ========= ========= 
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6. Ζημιά ανά μετοχή 
 
Η βασική και αναπροσαρμοσμένη ζημιά ανά μετοχή υπολογίστηκε διαιρώντας τη ζημιά για την περίοδο που 
αναλογεί στους μετόχους με το μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της 
περιόδου. 

 Εννιαμηνία που έληξε 

 30.09.2013  30.09.2012 

    

Ζημιά για την εννιαμηνιαία περίοδο (€) (28.493.347)  (3.538.830) 

    

Μεσοσταθμικός αριθμός εκδομένων μετοχών 282.212.953  282.212.953 

    

Βασική και αναπροσαρμοσμένη ζημιά ανά μετοχή (σεντ)  (10,096)  (1,254) 

 

 Τριμηνία που έληξε 

 30.09.2013  30.09.2012 

    

Κέρδος/(ζημιά) για την τριμηνιαία περίοδο (€) 713.357  (900.491) 

    

Μεσοσταθμικός αριθμός εκδομένων μετοχών 282.212.953  282.212.953 

Βασικό και αναπροσαρμοσμένο κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ)  
 

0,253 
  

(0,319) 

 
7. 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 της οντότητας. Το Συγκρότημα έχει προσδιορίσει την Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση 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. 
 
Το Συγκρότημα λειτουργεί τέσσερις κύριους επιχειρηματικούς τομείς δραστηριότητας: 
 
(α) Χρηματιστηριακές υπηρεσίες 
 
(β) Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής 
 
(γ) Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων 
 
(δ) Διαχείριση χαρτοφυλακίου Συγκροτήματος 
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7. Ανάλυση κατά τομέα (συνέχεια) 
 
Η ανάλυση κατά τομέα παρουσιάζονται στους πιο κάτω πίνακες. 
 
Κατά δραστηριότητα 
 

Εννιαμηνία που έληξε στις  
30 Σεπτεμβρίου 2013 Χρηματι- Υπηρεσίες Υπηρεσίες Διαχείριση  

 στηριακές  Επενδυτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου  

 Υπηρεσίες  Τραπεζικής Κεφαλαίων Συγκροτήματος Σύνολο 

 € € € € € 

Μεικτό εισόδημα 439.443 34.720 213.021 412.479 1.099.663 

      

Ζημιά πριν από τη φορολογία που αποδίδεται σε 
συγκεκριμένο τομέα (1.054.954) (96.609) (123.932) (984.951) (2.260.446) 

Έσοδα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο τομέα     128.704 

Έξοδα και άλλα ζημιές που δεν ανήκουν σε 
συγκεκριμένο τομέα 

    (1.407.719) 

Χρηματοδοτικά έξοδα     (8.220) 

Απομείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

    
 

(25.117.100) 

Ζημιά πριν τη φορολογία     (28.664.781) 

Φορολογία     171.434 

Ζημιά για την περίοδο     (28.493.347) 

 
 
 
Άλλες πληροφορίες  
30.09.2013 

 
Χρηματι-

στηριακές 
Υπηρεσίες 

 
Υπηρεσίες 

Επενδυτικής 
Τραπεζικής 

Υπηρεσίες 
Διαχείρισης 
Κεφαλαίων 

Τρίτων 

 
Διαχείριση 

χαρτοφυλακίου 
Συγκροτήματος 

  
 
 

Σύνολο 
 € € € € € 
      
Ενεργητικό κατά τομέα 5.227.540 493.056 1.296.951 5.842.811 12.860.358 

      
Ενεργητικό που δεν ανήκει σε 
συγκεκριμένο τομέα 

     
3.315.528 

     _________ 
Σύνολο ενεργητικού     16.175.886 
     ========== 

Υποχρεώσεις κατά τομέα 167.863 12.135 14.188 1.373.256 1.567.442 
      

Υποχρεώσεις που δεν ανήκουν σε 
συγκεκριμένο τομέα 

     
431.883 

      
Σύνολο υποχρεώσεων     1.999.325 
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7. Ανάλυση κατά τομέα (συνέχεια) 
 
Κατά δραστηριότητα (συνέχεια) 

 
Εννιαμηνία που έληξε στις  
30 Σεπτεμβρίου 2012 Χρηματι- Υπηρεσίες Υπηρεσίες Διαχείριση  

 στηριακές  Επενδυτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου  

 Υπηρεσίες  Τραπεζικής Κεφαλαίων Συγκροτήματος Σύνολο 

 € € € € € 

Μεικτό εισόδημα 1.526.942 227.821 259.727 1.086.104 3.100.594 

      

Κέρδος/(Ζημιά) πριν από τη φορολογία που 
αποδίδεται σε συγκεκριμένο τομέα 

 
359.745 

 
94.754 

 
(132.100) 

 
(1.566.637) (1.244.238) 

Έσοδα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο τομέα     67.892 

Έξοδα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο τομέα     (1.963.114) 

Απομείωση στην αξία της υπεραξίας και άλλων 
άυλων περιουσιακών στοιχείων 

    (487.657) 

Ζημιά πριν τη φορολογία     (3.627.117) 

Φορολογία     88.287 

Ζημιά για την περίοδο     (3.538.830) 

 
 
 
 
Άλλες πληροφορίες  
31.12.2012 

 
 

Χρηματι-
στηριακές 

Υπηρεσίες 

 
 

Υπηρεσίες 
Επενδυτικής 
Τραπεζικής 

 
Υπηρεσίες 

Διαχείρισης 
Κεφαλαίων 

Τρίτων 

 
 

Διαχείριση 
χαρτοφυλακίου 
Συγκροτήματος 

  
 
 
 

Σύνολο 
 € € € € € 
Ενεργητικό κατά τομέα 4.996.360 1.143.763 1.221.212 32.128.400 39.489.735 

      
Ενεργητικό που δεν ανήκει σε 
συγκεκριμένο τομέα 

     
4.231.077 

      
Σύνολο ενεργητικού     43.720.812 

      
Υποχρεώσεις κατά τομέα 269.411 33.615 40.367 85.380 428.773 
      

Υποχρεώσεις που δεν ανήκουν σε 
συγκεκριμένο τομέα 

     
614.223 

      
Σύνολο υποχρεώσεων     1.042.996 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
8. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 
Κίνηση κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013:   

 
Ακίνητα, 

εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμός 

 € 

Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου 2013 9.073.986 

Αγορές μείον πωλήσεις 10.780 

Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων ιδίας χρήσης (953.995) 

Χρέωση απόσβεσης (62.287) 

Καθαρή αξία 30 Σεπτεμβρίου 2013 8.068.484 

 
Κίνηση κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012: 

 
 
 

Ακίνητα, 
εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμός 

 € 

Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου 2012 13.047.542 

Αγορές μείον πωλήσεις 16.449 

Χρέωση απόσβεσης (130.260) 

Καθαρή αξία 30 Σεπτεμβρίου 2012 12.933.731 

 
9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Κίνηση κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013: 

 
Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία 

 € 

Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου 2013 144.167 

Αγορές μείον πωλήσεις - 

Χρέωση απόσβεσης (32.293) 

Καθαρή αξία 30 Σεπτεμβρίου 2013 111.874 

 

Τα αϋλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται μόνο από λογισμικά προγράμματα. 
 
Κίνηση κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012: 

 
Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία 

 € 

Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου 2012 24.321.585 

Αγορές μείον πωλήσεις 27.667 

Απομείωση (487.657) 

Χρέωση απόσβεσης (465.452) 

Καθαρή αξία 30 Σεπτεμβρίου 2012 23.396.143 
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10. Μετοχικό Κεφάλαιο  
 
 30 Σεπτεμβρίου 2013  31 Δεκεμβρίου 2012 

      

 
Αριθμός 

μετοχών 

 

€ 
 

Αριθμός 

μετοχών 

 

€ 

Εγκεκριμένο       

Μετοχές του €0,2731 η καθεμιά 500 000 000 136.550.000  500 000 000 136.550.000 

      

Εκδόθηκε και πληρώθηκε  

εξολοκλήρου 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

     

Μετοχές του €0,2731 η καθεμιά 285 712 953 78.028.207  285 712 953 78.028.207 

Ίδιες μετοχές (3 500 000) (1.190.000)  (3 500 000) (1.190.000) 

 282 212 953 76.838.207  282 212 953 76.838.207 

 
11. Απομείωση τραπεζικών υπολοίπων 
 
Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε Διάταγμα αναφορικά με τη Cyprus Popular 
Bank Public Co Ltd καθορίζοντας μέτρα εξυγίανσης δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 
Ιδρυμάτων Νόμου 2013.  Το Συγκρότημα είχε κατά την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης 
τραπεζικές καταθέσεις στη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. 
 
Η αρχική αναγνώριση απομείωσης των τραπεζικών καταθέσεων που αναγνωρίστηκε στην εξαμηνία που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2013 ήταν €27,6εκ.  Τον Σεπτέμβριο του 2013 αποδεσμεύτηκε ποσό ύψους €2,5εκ. της 
θυγατρικής εταιρείας Laiki Financial Services Limited 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 την τριμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 αντιστράφηκε απομείωση ύψους €2,5εκ. και η 
συνολική απομείωση τραπεζικών υπολοίπων που αναγνωρίστηκε στην ενιαμηνία που έληξε στις 30 
Σεπτεμβρίου 2013 ήταν €25,1εκ. 
 
12. Ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικά παρατραβήγματα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα συμπεριλαμβάνουν τα πιο κάτω, για 
σκοπούς ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών: 
 
 30.09.2013 31.12.2012 
 € € 
   
Τραπεζικές καταθέσεις 4.013.256 28.850.559 
Μετρητά στο ταμείο 300 508 
 ___________ ___________ 

 4.013.556 28.851.067 
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 15(β)) (1.287.876) - 
 ___________ ___________ 

 2.725.680 28.851.067 
 =========== ============ 

   
 
Τα τραπεζικά παρατραβήγματα φέρου επιτόκιο ύψους βασικού επιτοκίου ΕΚΤ + 100 μονάδες βάσης και είναι 
αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 
13. Συμφέροντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
Τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο (Κινητές Αξίες προς 
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά), Ν.190(Ι)/2007 στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 είναι ως ακολούθως: 

 
 30 Σεπτεμβρίου 

2013 

  % 

31 Δεκεμβρίου 

2012 

% 

Μιλτιάδης Μιχαηλάς 0,00                    0,00 
Αννίτα Φιλιππίδου 0,00                    0,00 
Μιχάλης Ξιούρος 0,00                    0,00 
   

 
14. Κυριότεροι Μέτοχοι 

 
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 οι πιο κάτω μέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα, άμεσα και έμμεσα, πέραν του 5% του 
εκδοθέντος κεφαλαίου του Συγκροτήματος.  

 
           30 Σεπτεμβρίου 2013 

 Άμεσο 

ποσοστό 

συμμετοχής 

% 

Συνολικό 

ποσοστό 

συμμετοχής 

% 

   

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 66,63 66,65 

 
15. Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη  

 

Το Συγκρότημα μέχρι τις 28 Μαρτίου 2013 ελέγχετο από τη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd η οποία κατείχε 
κατά την υπό αναφορά ημερομηνία το 66,64% των μετοχών του Συγκροτήματος.  Από τις 29 Μαρτίου 2013, ο 
κύριος μέτοχος του Συγκροτήματος έχει αλλάξει από την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd στην Τράπεζα 
Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ όπως εξηγείται στη Σημείωση 1. 
 
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, κατείχε το 66,65% του εκδοθέντος 
μετοχικού κεφαλαίου του Συγκροτήματος. Το υπόλοιπο 33,35% των μετοχών είναι ευρέως διεσπαρμένο. 
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Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη: 
 

(α) Πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών σε/από συγγενικά μέρη 

 
 
 

Για την εννιαμηνία που  
έληξε στις 

 30.09.2013  30.09.2012 

(ι) Πωλήσεις 
 

€  € 

Επενδυτική Τραπεζική    

Εταιρείες του πρώην Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας υπό κοινό έλεγχο 1.500  200.000 

    

Χρηματιστηριακές Προμήθειες    

Εταιρείες του πρώην Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας υπό κοινό έλεγχο 16  184 

 
Διαχείριση Χαρτοφυλακίων 

   

Εταιρείες του πρώην Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας υπό κοινό έλεγχο 4.267  15.679 

Εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου 8.533  - 

 12.800  15.679 

Τόκοι εισπρακτέοι    

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd 323.029  1.008.308 

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 62.872  - 

 385.901  1.008.308 

 

Ενοίκια    

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd 27.416  - 

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 53.053  - 

 80.469  - 

 

(ιι) Αγορές 
 

 
 

 

€ € 

Τόκοι Πληρωτέοι    

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd -  70 

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 8.220  - 

 8.220  70 

Άλλα Έξοδα    

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd 10.295  15.301 

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 601  - 

 10.896  15.301 
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16. Συν  15  Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη (συνέχεια) 
 

   

  (β)  Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου 30.09.2013  31.12.2012 

 €  € 

Υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 
 

   

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd -  27.850.559 

  Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 2.754.773  - 

 2.754.773  27.850.559 

 
 
Υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στα εμπορικά και άλλα 
εισπρακτέα 
 

   

  Εταιρείες του πρώην Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας υπό κοινό έλεγχο  - - 132.891 

  Εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου υπό κοινό έλεγχο 58.088  - 

 58.088  132.891 

 

    

Υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 
 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 

   

  Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Σημ. 12) 1.287.876  - 

 1.287.876  - 

 
 

 (γ) Αμοιβή Συμβούλων και βασικών διοικητικών στελεχών 

      
   Εισφορές Δαπάνη  
  Μισθοί και εργοδότη προγράμματος  
  άλλα για παροχής  
  βραχυπρόθε

σμα 
Κοινωνικές 
ασφαλίσεις 

ωφελημάτων 
αφυπηρέτησης 

 

 Δικαιώματα ωφελήματα   Σύνολο 

 €  € € €  €  

30 Σεπτεμβρίου 2013 
 

     

Εκτελεστικοί Σύμβουλοι - 48.522 11.705 6.608 66.835 

 _________ _________ _________ _________ _________ 
      
Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι (1) - - - - - 

 _________ _________ _________ _________ _________ 

 
Άλλα βασικά Διοικητικά Στελέχη (2) 

 
- 

 
232.840 

 
59.046 

 
31.203 

 
323.089 

 _________ _________ _________ _________ _________ 
 - 281.362 70.751 37.811 389.924 

 ========= ========= ========= ========= ========= 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
15  Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη (συνέχεια) 

 
(γ) Αμοιβή Συμβούλων και βασικών διοικητικών στελεχών (συνέχεια) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Εισφορές Δαπάνη  
  Μισθοί και εργοδότη προγράμματος  
  άλλα για παροχής  
  βραχυπρόθε

σμα 
κοινωνικές 
ασφαλίσεις 

ωφελημάτων 
αφυπηρέτησης 

 

 Δικαιώματα ωφελήματα   Σύνολο 

 €  € € €  €  

30 Σεπτεμβρίου 2012      
Εκτελεστικοί Σύμβουλοι - 73.736      17.542 10.461 101.739 

 _________ _________ _________ _________ _________ 

      

Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι (1) - - - - - 

 _________ _________ _________ _________ _________ 
Ανώτερος Εκτελεστικός 
Διευθυντής 

 
- 

 
98.354 

 
26.625 

 
13.753 

 
138.732 

 _________ _________ _________ _________ _________ 

Άλλα βασικά Διοικητικά Στελέχη (2) 
 

- 
 

360.000 
 

87.835 
 

49.256 
 

497.091 

 _________ _________ _________ _________ _________ 
 - 532.090     132.002 73.470 737.562 

 ========= ========= ========= ========= ========= 

 
(1) Δικαιώματα Συμβούλων καταβάλλονται μόνο στους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της Laiki 

Capital  Public Co Ltd, ενώ δεν καταβάλλονται δικαιώματα Συμβούλων στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου που εκπροσωπούν το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. 
 

(2) Τα Άλλα Βασικά Διοικητικά Στελέχη του Συγκροτήματος κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30 
Σεπτεμβρίου 2013 αποτελούνταν από τον Οικονομικό Διευθυντή, τον Διευθυντή Διοικητικών και 
Λειτουργικών Υπηρεσιών, τον Διευθυντή Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 
2013, τον Προϊστάμενο Τμήματος Χαρτοφυλακίων από τις 4 Φεβρουαρίου 2013, τον Προϊστάμενο 
Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής, τους δύο Προϊσταμένους του Χρηματιστηριακού Τμήματος και τον 
Προϊστάμενο Τμήματος Ελέγχου. Τα Άλλα Βασικά Διοικητικά Στελέχη του Συγκροτήματος για την 
εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 αποτελούνταν από τον Οικονομικό Διευθυντή, τον 
Διευθυντή Χρηματιστηριακού Τμήματος, τον Διευθυντή Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, τον 
Διευθυντή Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής, τον Διευθυντή Διοικητικών και Λειτουργικών Υπηρεσιών και 
τον Διευθυντή Τμήματος Εξυπηρέτησης. 
 

    

 

(δ) Πωλήσεις υπηρεσιών σε Συμβούλους και συγγενικά πρόσωπα 
 

  

  
Για την εννιαμηνία που 

έληξε στις 

  30.09.2013  30.09.2012 

  €  € 

Προμήθειες εισπρακτέες  15  944 

  

   
   

 
Τα συγγενικά πρόσωπα των Συμβούλων περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα, καθώς και εταιρείες στις 
οποίες οι σύμβουλοι κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική 
συνέλευση. 
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16. Επένδυση σε θυγατρική εταιρεία 
 
Η πιο κάτω θυγατρική εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος: 

   
          Ποσοστό συμμετοχής 

Όνομα Κύριες δραστηριότητες      30 Σεπτεμβρίου  
2013 

% 

31 Δεκεμβρίου  
   2012 

 % 
    
Laiki Financial Services  Limited   Χρηματιστηριακές υπηρεσίες αγοράς 

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

 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 

100 

 
Η θυγατρική εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. 

 
 

17.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος σε σχέση με τις 
δραστηριότητες του. Με βάση νομική συμβουλή, το Διοικητικό 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 
Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πρακτικό να γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση 
αναφορικά με το οικονομικό αποτέλεσμα και τις αβεβαιότητες σε σχέση με αυτά τα θέματα. 
 
 
 
 
 
Έκθεση Επισκόπησης στη Σελίδα 2. 


