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LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD 
 

Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννιαμηνία που 

έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 

 

 

Επεξηγηματική Έκθεση 
 

Κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 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 ύψους 

€627,3χιλ. σε σχέση με ζημιές ύψους €28,5εκ. την εννιαμηνία του 2013.   

 

Τα συνολικά έσοδα του Συγκροτήματος το εννιάμηνο του 2014 ανήλθαν στις €842,1χιλ. 

σε σχέση με €1,2εκ. το εννιάμηνο του 2013, λόγω κυρίως της μείωσης κατά 30,9% στα 

εισοδήματα από την παροχή χρηματιστηριακών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και 

της μείωσης κατά 79,8% στους εισπρακτέους τόκους.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Laiki Capital Public Co Ltd, μέσω της θυγατρικής της, Laiki 

Financial Services Limited, στο σύνολο της εννιαμηνίας του 2014, κατείχε την πρώτη 

θέση στο ΧΑΚ με μερίδιο αγοράς 18,9% περιλαμβανομένων των πακέτων και 19,3% 

εξαιρουμένων των πακέτων. Στο ΧΑ, το μερίδιο αγοράς της Laiki Financial Services 

Limited την εννιαμηνία του 2014 ανήλθε στο 0,12%.  Σημειώνουμε ότι οι χρηματιστηριακοί 

όγκοι στο ΧΑΚ και ΧΑ ήταν αυξημένοι κατά 15,2% και 103,4%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 

εννιάμηνο του 2013.   

 

Στις 24 Απριλίου 2014, το Συγκρότημα υπόγραψε συμφωνία για ενοικίαση μέρους των 

κεντρικών του γραφείων, στη Λεωφόρο Βύρωνος 26 στη Λευκωσία, στην εταιρεία ENI 

Cyprus Limited (θυγατρική της Ιταλικής ENI S.p.A).  Το εισόδημα από την ενοικίαση των 

γραφείων παρουσιάζεται στα «άλλα έσοδα» του Συγκροτήματος, τα οποία κατά την 

εννιαμηνία του 2014 ανήλθαν στις €253,8χιλ. (9Μ2013: €85χιλ.). 

 

Τα συνολικά έξοδα του Συγκροτήματος της Laiki Capital Public Co Ltd το εννιάμηνο του 

2014 ανήλθαν στα €1,4εκ. σε σχέση με €2,4εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, 

παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 42,4%. Η μείωση στα συνολικά έξοδα του 

Συγκροτήματος οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του κόστους προσωπικού, καθώς 

επίσης και καλύτερη διαχείριση του κόστους από την Διεύθυνση του Συγκροτήματος. 

 

Στις 17 Απριλίου 2014, το Συγκρότημα πληροφορήθηκε σχετικά με τη ζημιά με την οποία 

έχει επιβαρυνθεί το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ως απόρροια 

των αποφάσεων των σχετικών Διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Αρχή Εξυγίανσης.  

Ως εκ τούτου, με βάση τα πιο πάνω, η ζημιά που αναλογούσε στη θυγατρική εταιρεία, 

Laiki Financial Services Limited, και η οποία έχει αναγνωριστεί στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος τον Απρίλιο 2014, ανέρχεται στις €54,7χιλ..  
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Επιπρόσθετα, κατά την εννιαμηνία του 2014 μέρος του κτιρίου το οποίο χρησιμοποιείτο 

για ιδίαν χρήση μεταφέρθηκε από την κατηγορία «Ακινήτων, Εγκαταστάσεων και 

Εξοπλισμού» στην κατηγορία «Επενδύσεις σε Ακίνητα», λόγω του ότι το εν λόγω μέρος 

κατέχεται πλέον 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. 

 

Το καθαρό ενεργητικό του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε στα €12,3εκ. 

σε σχέση με €12,9εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 

4,5%.  
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Αποφάσεις Eurogroup και εφαρμογή προγράμματος οικονομικής προσαρμογής 

 

Η εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής προχωρά ικανοποιητικά, 

όπως καταδεικνύουν και οι τέσσερις συνεχόμενες θετικές αξιολογήσεις από την Τρόικα. 

Οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2013 επιτεύχθηκαν με άνεση ενώ όλα τα στοιχεία 

συγκλίνουν στο ότι η συρρίκνωση στην οικονομική δραστηριότητα κατά το 2014 θα είναι 

ηπιότερη σε σχέση με αυτή που προβλεπόταν στο πρόγραμμα οικονομικής 

προσαρμογής. Η αύξηση των τουριστικών εσόδων, κυρίως λόγω της αύξησης στις αφίξεις 

Ρώσων τουριστών, καθώς και η σχετική ανθεκτικότητα του τομέα υπηρεσιών είναι δύο 

από τους παράγοντες που συνέβαλαν στη χαμηλότερη σε σχέση με τις προβλέψεις 

ύφεση.  

 

Ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε μια επίπονη φάση αναδιάρθρωσης, με κύριο μέλημα τη 

διαχείριση των προβληματικών δανείων. Η υπερβολική πιστωτική επέκταση του 

παρελθόντος κυρίως σε επιχειρήσεις αλλά και σε νοικοκυριά, η καθίζηση στην αγορά 

ακινήτων, η αύξηση της ανεργίας καθώς και η συρρίκνωση των αμοιβών στον ιδιωτικό 

κυρίως αλλά και στον δημόσιο τομέα έχουν αυξήσει κατακόρυφα τον αριθμό των 

προβληματικών δανείων σε εμπορικές τράπεζες και συνεργατισμό. Η ύπαρξη των 

προβληματικών δανείων, καθώς και η ελλιπής ρευστότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 

αποτέλεσμα και της κρίσης εμπιστοσύνης, καθιστούν αδύνατη τη χρηματοδότηση ακόμη 

και υγιών επιχειρήσεων και νοικοκυριών.  

 

Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος 

 

Κατά το 2014, το σύνολο της κυπριακής οικονομίας γενικότερα, αλλά και η κυπριακή 

χρηματιστηριακή αγορά ειδικότερα, αναμένεται ότι θα επηρεαστούν κυρίως από: 

 

(α)  Την πορεία αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Επιτυχής διαχείριση των 

προβληματικών δανείων θα ήταν προς όφελος όχι μόνο των 

τραπεζών/συνεργατισμού αλλά και του συνόλου της οικονομίας, καθώς η τύχη 

ολόκληρων τομέων της οικονομίας εξαρτάται από τη διαχείριση που θα γίνει. Από την 

πορεία αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα και την επιθυμητή ανάκτηση 

της εμπιστοσύνης εξαρτάται και η άρση των περιορισμών διακίνησης κεφαλαίων. 

Υπενθυμίζεται ότι οι περιορισμοί μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό επηρεάζουν 

αρνητικά τις προοπτικές της θυγατρικής Laiki Financial Services Limited, κυρίως με 

ότι σχετίζεται με τις συναλλαγές πελατών της στο ΧΑ αλλά και στα σημαντικότερα 

χρηματιστήρια του εξωτερικού (μέσω της υπηρεσίας Global eTrading).  

 

(β) Την πορεία υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και κυρίως 

στο σκέλος των ιδιωτικοποιήσεων. Ενδεχόμενη δε μετοχοποίηση ημικρατικών 

οργανισμών και εισαγωγή των μετοχών τους στο ΧΑΚ, θα τόνωνε σημαντικά την 

κυπριακή χρηματιστηριακή αγορά.   

 

(γ) Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε θετική έκπληξη από ενδεχόμενη κατάληξη των 

διαπραγματεύσεων επί του κυπριακού θα άλλαζε αποφασιστικά και με δραματικό 

τρόπο το οικονομικό τοπίο. 
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Το Συγκρότημα, μέσα στο γεμάτο προκλήσεις οικονομικό περιβάλλον, και μετά από το 

ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε κατά το 2013 με την απομείωση των ταμειακών του 

διαθεσίμων, έχει άμεσα προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα και συνθήκες που επικρατούν. 

Ιδιαίτερα τώρα, το Συγκρότημα προχωρεί τάχιστα με τη βέλτιστη χρήση και εκμετάλλευση 

των ακινήτων που κατέχει, ενώ παράλληλα εξετάζει και υλοποιεί πρόγραμμα βέλτιστης 

αξιοποίησης των επενδυτικών του συμμετοχών. Τέλος, εξετάζονται διάφορες 

επιχειρηματικές στρατηγικές επιλογές αναφορικά με τη Laiki Financial Services Limited 

και τις εργασίες της στο νέο τραπεζικό και οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.  


