
 
 
 
 
 

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 

 

 
  



1 

 

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD 
 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
 
 

 31.12.2013  31.12.2012 

 (Ενδεικτικά)  (Ελεγμένα) 

 €000  €000 

Χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες 

889  2.757 

Μερίσματα εισπρακτέα 22  22 

Τόκοι εισπρακτέοι  518  1.480 

Άλλα έσοδα 86  42 
    

 1.515  4.301  
    

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (3.126)  (4.919) 

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

(318)  (63) 

Κέρδος από ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 

35  - 

Απομείωση στην αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 

(909)  (7.016) 

Απομείωση στην αξία της υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 

-  (23.603) 

Απομείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (25.117)  - 

Ζημιά από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα (679)  (1.669) 

Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων ιδίας χρήσης (1.128)  (3.821) 

Κέρδος από πώληση ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού -  30 

Χρηματοδοτικά έξοδα (13)  - 

    

Ζημιά πριν τη φορολογία (29.740)  (36.760) 

    

Φορολογία 281  2.260 

    

Ζημιά για το έτος που αναλογεί στους μετόχους (29.459)  (34.500) 

    

Ζημιά ανά μετοχή που αναλογεί στους μετόχους (σεντ) (10,44)  (12,22) 
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LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD     

     

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
 

 
 31.12.2013 

(Ενδεικτικός) 
 

31.12.2012 
(Ελεγμένος) 

Περιουσιακά στοιχεία  €000  €000 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  106  144 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  5.280  9.074 

Επενδύσεις σε ακίνητα  3.063  1.131 

Δάνεια εισπρακτέα  85  85 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  181  966 

Συνεισφορά στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών  781  769 

  9.496  12.169 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  557  774 

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  1.299  1.594 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων 

 
30 

 
319 

Φόρος επιστρεπτέος  8  14 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  4.247  28.851 

  6.141  31.552 

     

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  15.637  43.721 

 
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 

 
   

Κεφάλαιο και αποθεματικά     

Μετοχικό κεφάλαιο  78.028  78.028 

Ίδιες μετοχές  (1.190)  (1.190) 

Άλλα αποθεματικά  375  371 

Συσσωρευμένες ζημιές  (64.064)  (34.531) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  13.149  42.678 

     

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δανεισμός  85  85 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  -  283 

   85  368 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Τραπεζικά παρατραβήγματα  1.622  - 

Άλλοι πιστωτές  681  573 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  100  102 

  2.403  675 

     

Σύνολο υποχρεώσεων  2.489  1.043 

     

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  15.637  43.721 
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ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 
1. Η ένδειξη αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν έχει ελεγχθεί ή 

επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές του Συγκροτήματος.   
 
2. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του 

Συγκροτήματος από την 1 Ιανουαρίου 2008. 
 
3. Για την κατάρτιση των αποτελεσμάτων έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές όπως στην 

κατάρτιση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2012, εκτός από την υιοθέτηση από το Συγκρότημα των καινούργιων και αναθεωρημένων 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 
4. Η ένδειξη αποτελέσματος δεν περιλαμβάνει όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται για τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζεται σε 
συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  
 

5. 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 την 1 
Ιανουαρίου 2013. 

 
6. Η ένδειξη αποτελέσματος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ιθύνουσας εταιρείας (η «Εταιρεία»), και της 

θυγατρικής της, Laiki Financial Services Limited, που όλες μαζί αναφέρονται ως το «Συγκρότημα». 
 

7. Η ζημιά ανά μετοχή υπολογίστηκε με βάση τη ζημιά μετά τη φορολογία και τον μεσοσταθμικό αριθμό 
των εκδομένων μετοχών κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
8. Εκτός από περιπτώσεις όπου ένα πρότυπο ή μια διερμηνεία επιτρέπει ή απαιτεί διαφορετικά όλα τα 

ποσά παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται με συγκριτικές πληροφορίες.   
 

9. Αντίτυπο ολόκληρου του κειμένου της ένδειξης αποτελέσματος μαζί με την επεξηγηματική έκθεση 
διατίθεται από τα γραφεία της Εταιρείας, Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία. 
Είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.laikifs.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy). 

 
 

http://www.laikifs.com/
http://www.cse.com.cy/

