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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ  30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

 

 

Περιεχόμενα  

 Σελίδα 

Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015  2 

Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για 
την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 3 

Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
για την τριμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015  4 

Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για 
την τριμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 5 

Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός 6 

Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων   7 

Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών  8 

Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις  9 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

     

  Για την εννιαμηνία που 

  έληξε στις 

     

  30.09.2015  30.09.2014 

 Σημ. €  € 

     

Μερίσματα   2.959  - 

Τόκοι εισπρακτέοι  -  19.392 

Έσοδα από ενοίκια  169.894  122.124 

Άλλα έσοδα   188.727  109.261 
      

  361.580  250.777 
     

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (295.223)  (127.199) 

     

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

 
 
 

934 
 

 
 

5.717 

       

Κέρδος πριν τη φορολογία   67.291  129.295 

     

Φορολογία  (11.491)  (18.168) 

       

Κέρδος για την περίοδο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  55.800  111.127 

     

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες     

Κέρδος/(Ζημιά) για την περίοδο από μη συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

15 204.017  (738.424) 

     

Κέρδος/(Ζημιά) για την περίοδο  259.817  (627.297) 

     

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

5 0,020  0,039 

     

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

5 0,072  (0,262) 

     

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

5 0,092  (0,222) 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) 

   

    

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

  

 Για την εννιαμηνία που 

 έληξε στις 

    

 30.09.2015  30.09.2014 

 €  € 

    

Κέρδος/(Ζημιά) για την περίοδο 259.817  (627.297)  

    

Άλλη/ο συνολική/ό (ζημιά)/εισόδημα:    

 
Στοιχεία που μπορεί μετέπειτα να ταξινομηθούν στις κερδοζημιές: 
 
(Ζημιά)/Κέρδος από επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 

 
 
 
 

(4.884) 

 

 
 
 
 

44.656 

    

Άλλη/ο συνολική/ό (ζημιά)/εισόδημα: (4.884)  44.656 

    

Συνολικό/ή κέρδος/(ζημιά) για την περίοδο 254.933  (582.641) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

     

  Για την τριμηνία που 

  έληξε στις 

     

  30.09.2015  30.09.2014 

 Σημ. €  € 

     

Μερίσματα  2.959  - 

Τόκοι εισπρακτέοι  -  5.590 

Έσοδα από ενοίκια  36.728  45.684 

Άλλα έσοδα   75.031  108.061 
      

  114.718  159.335 
     

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (98.042)  (53.175) 

     

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

 
 
 

2.224 
 

 
 

2.958 

       

Κέρδος πριν τη φορολογία   18.900  109.118 

     

Φορολογία  (3.226)  (14.291) 

       

Κέρδος για την περίοδο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  15.674  94.827 

     

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες     

Ζημιά για την περίοδο από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 15 -  (268.724) 

     

Κέρδος/(Ζημιά) για την περίοδο  15.674  (173.897) 

     

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

5 0,006  0,034 

     

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

5 -  (0,095) 

     

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

5 0,006  (0,062) 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) 

 

    

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

  

 Για την τριμηνία που 

 έληξε στις 

    

 30.09.2015  30.09.2014 

 €  € 

    

Κέρδος/(Ζημιά) για την περίοδο 15.674  (173.897)  

    

Άλλη/ο συνολική/ό (ζημιά)/εισόδημα:    

 
Στοιχεία που μπορεί μετέπειτα να ταξινομηθούν στις κερδοζημιές: 
 
(Ζημιά)/Κέρδος από επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 

 
 
 
 

(16.281) 

 

 
 
 
 

16.513 

    

Άλλη/ο συνολική/ό (ζημιά)/εισόδημα (16.281)  16.513 

    

Συνολική ζημιά για την περίοδο (607)  (157.384) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) 

 

 

     

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
  30.09.2015  31.12.2014 

Περιουσιακά στοιχεία Σημ. €  € 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 6  22 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 7 16.936  3.269.409 

Επενδύσεις σε ακίνητα  7.700.000  4.450.000 

Δάνεια εισπρακτέα  85.380  85.380 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  589.603  594.487 

  8.391.925  8.399.298 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  212.313  171.143 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων  972.857  

 
376.640 

Φόρος επιστρεπτέος  21.232  21.232 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 363.597  646.825 

  1.569.999  1.215.840 

Περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως διακρατούμενα προς πώληση  -  3.375.768 
     

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  9.961.924  12.990.906 

 
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις     

Κεφάλαιο και αποθεματικά     

Μετοχικό κεφάλαιο 9 9.171.921  78.028.207 

Ίδιες μετοχές  -  (1.190.000) 

Άλλα αποθεματικά  407.321  412.205 

Συσσωρευμένες ζημιές  54.621  (65.049.353) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  9.633.863  12.201.059 

     

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δανεισμός  85.380  85.380 

   85.380  85.380 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Άλλοι πιστωτές  234.455  124.680 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  8.226  - 

  242.681  124.680 

     

Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με περιουσιακά στοιχεία που 
κατατάσσονται ως διακρατούμενα προς πώληση  -  579.787 
     

Σύνολο υποχρεώσεων  328.061  789.847 

     

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  9.961.924  12.990.906 

 

 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) 

 

     

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 Μετοχικό  Ίδιες    Άλλα Συσσωρευμένες Σύνολο 

 κεφάλαιο μετοχές Αποθεματικά Ζημιές  

 € € € € € 

      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 78.028.207 (1.190.000) 374.759 (64.306.501) 12.906.465 

      

Συνολική ζημιά      

Ζημιά περιόδου -  - - (627.297) (627.297) 

      

Άλλα συνολικά εισοδήματα      

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

- - 44.657 - 44.657 

      

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2014 78.028.207     (1.190.000) 419.416 (64.933.798) 12.323.825 

      

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014/              
1 Ιανουαρίου 2015 

78.028.207     (1.190.000)           412.205   (65.049.353) 12.201.059 

      

Συνολική ζημιά      

Κέρδος περιόδου -  -  -  259.817 259.817 

      

Άλλα συνολικά εισοδήματα      

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

-  -  (4.884) -  (4.884) 

Μεταφορά στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 
λόγω απομείωσης 

-  -  - -  - 

Ακύρωση ιδίων μετοχών (955.850) 1.190.000  (234.150) - 

Μείωση Κεφαλαίου (65.078.307)   65.078.307 - 

Επιστροφή Κεφαλαίου (2.822.129)    (2.822.129) 

      

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 9.171.921 - 407.321 54.621 9.633.861 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

     

  30.09.2015  30.09.2014 

 Σημ. €  € 

     

Μετρητά (για)/από εργασίες  (457.834)  312.305 

Φορολογία που πληρώθηκε  (3.265)  (2.721) 

Καθαρά μετρητά (για)/από εργασίες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (461.099)  309.584 

Καθαρά μετρητά για εργασίες από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  -  (843.804) 

Σύνολο καθαρών μετρητών για εργασίες  (461.099)  (534.220) 

     

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες     

Τόκοι που εισπράχθηκαν  -  19.392 

Πώληση επένδυσης σε θυγατρική εταιρεία  3.000.000  - 

Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  3.000.000  19.392 

Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες από μη 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες  -  63.917 

Σύνολο καθαρών μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες  3.000.000  83.309 

     

Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Επιστροφή Κεφαλαίου σε μετρητά  (2.822.129)  - 

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (2.822.129)  - 

     

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες από μη 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες  -  (11.680) 

Σύνολο καθαρών μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (2.822.129)  (11.680) 

     

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   
 

(283.228)  
 

(462.591) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου  646.825  2.625.096 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 10 363.597  2.162.505 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που παρουσιάζονται στον 
ενοποιημένο ισολογισμό  363.567  554.088 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που συμπεριλαμβάνονται στα 
περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως διακρατούμενα 
προς πώληση  -  1.608.417 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Γενικές Πληροφορίες 
 
Χώρα Συστάσεως 
 
Η LCP Holdings and Investments Public Ltd (πρώην 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 της 
Εταιρείας είναι στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, Κύπρος.   
 
Κύριες Δραστηριότητες 

 
Μετά την πώληση της θυγατρικής εταιρείας, Laiki Financial Services Ltd, τον Φεβρουάριο 2015, οι κύριες 
δραστηριότητες του Συγκροτήματος της LCP Holdings and Investments Public Ltd 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 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 είχε 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 αποτελούσαν 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 13.  
 
Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος 
 

Όπως αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά την πρόσφατη έκθεση του για την πορεία του Κυπριακού 
Προγράμματος, η ύφεση το 2014 ήταν ηπιότερη απ’ ότι αναμενόταν και η αύξηση του ΑΕΠ ήταν θετική κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2015, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Τα δε φορολογικά αποτελέσματα 
έχουν υπερβεί τις προβλέψεις του προγράμματος με μεγάλο περιθώριο, ενώ η ρευστότητα και η φερεγγυότητα 
του τραπεζικού συστήματος έχουν βελτιωθεί. 
 
Οι εγχώριοι κίνδυνοι όμως παραμένουν υψηλοί. Η βραδεία πρόοδος στην εφαρμογή του νέου πλαισίου 
αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού χρέους και στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να 
καθυστερήσει τη βελτίωση των ισολογισμών και την επέκταση των πιστώσεων, βάζοντας τροχοπέδη στην 
ανάκαμψη, περιορίζοντας τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη. 
 
Σε σχέση με τους εξωτερικούς κινδύνους και την παρατεταμένη περίοδο αποσταθεροποίησης της οικονομικής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα, αυτοί είναι αυξημένοι, αν και οι χρηματοοικονομικοί δεσμοί μεταξύ των 2 χωρών 
έχουν μειωθεί δραστικά. 
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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 2015 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 2014.  
 
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 2014, 
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 2015 δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές του 
Συγκροτήματος.  
 
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. 
 

Το Συγκρότημα έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις αρνητικές εξελίξεις στην Κυπριακή οικονομία και την Κυπριακή 
Χρηματαγορά.  
. 
Το Συγκρότημα για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποίησε συνολικό κέρδος 
ύψους €259,8χιλ.. 
 
Το Συγκρότημα συνεχίζει να κατέχει σημαντικά ίδια κεφάλαια και να πληρεί τα αναγκαία επίπεδα κεφαλαιακής 
επάρκειας. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξετάσει τις αναμενόμενες ταμειακές ροές του Συγκροτήματος, λαμβάνοντας 
υπόψη και τις οποιεσδήποτε εξελίξεις που πιθανόν να έχουν αρνητική επίδραση στα αναμενόμενα εισοδήματα 
του Συγκροτήματος.  Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει επίσης περεταίρω μέτρα για μείωση των 
λειτουργικών δαπανών του Συγκροτήματος. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων παραγόντων, έλαβε υπόψη το γεγονός ότι το Συγκρότημα έχει 
τραπεζικές καταθέσεις που καλύπτουν επαρκώς τις συνολικές υποχρεώσεις του.  Επίσης, θετικά έχει συμβάλλει 
το γεγονός ότι τον Φεβρουάριο 2015 το Συγκρότημα πώλησε τη θυγατρική του εταιρεία για το ποσό των €3εκ. 
σε μετρητά. 
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2. Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Προτύπων 
 
 
Βάση Ετοιμασίας (συνέχεια) 
 
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 
συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, το Συγκρότημα αναμένεται να διατηρήσει 
επαρκή ρευστότητα για να μπορέσει να συνεχίσει τις δραστηριότητες του ως δρώσα λειτουργική μονάδα. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη τους πιο πάνω παράγοντες, είναι ικανοποιημένο ότι οι 
συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταλλήλως καταρτιστεί με βάση την αρχή 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 
 
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 2015.   
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τα 
πιο κάτω πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή: 
 
(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Τροποποιήσεις 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 – Προγράμματα Καθορισμένων Ωφελημάτων:  Εισφορές Εργαζομένων 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2014). 

 Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή 
μετά την 1 Ιουλίου 2014). 

 Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή 
μετά την 1 Ιουλίου 2014). 

 
(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Νέα Πρότυπα 
 

 ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα” (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7) 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από η μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). 

 ΔΠΧΑ 14, Ρυθμιστικοί Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

 ΔΠΧΑ 15, Εισόδημα από Συμβάσεις με πελάτες (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν από η μετά την 1 Ιανουαρίου 2017). 

  



 

- 12 - 

 

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
2. Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Προτύπων 
 
Βάση Ετοιμασίας (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια) 
 
(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνέχεια) 
 
Τροποποιήσεις 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 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 ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 – Διευκρίνιση των Αποδεκτών Μεθόδων Απόσβεσης (εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ16 και ΔΛΠ41 – Γεωργία: Καρποφόρα φυτά (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ27 – Μέθοδος Καθαρής Θέσης σε Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ10 και στο ΔΛΠ28 – 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 ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

 Τροποποιήσεις στις Αρχικές Γνωστοποιήσεις στο ΔΛΠ1 (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

 Επενδυτικές Οντότητες – Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

 Το Διοικητικό 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: 

 ΔΠΧΑ 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.  
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3. Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Προτύπων 
 
Βάση Ετοιμασίας (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια) 
 
(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνέχεια) 
 
Τροποποιήσεις (συνέχεια) 
 

 
(iii) Οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους αποτιμούνται πάντα σε δίκαιη αξία. Ωστόσο, η Διεύθυνση 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 ΔΛΠ39 για την ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων μεταφέρθηκαν χωρίς διαφοροποίηση στο ΔΠΧΑ 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. 

 
(v) Το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 9 και τη 
συνέχιση της εφαρμογής του ΔΛΠ 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 
 
Μέχρι και την πώληση της θυγατρικής εταιρείας, Laiki Financial Services Limited, τον Φεβρουάριο 2015, οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλάμβαναν τις οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας (η 
«Εταιρεία») και της θυγατρικής της, που όλες μαζί αναφέρονταν 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. 
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4. Εκτίμηση Δίκαιων Αξιών 
 
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα 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, 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 30 Σεπτεμβρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 
Συνολικό 

υπόλοιπο 

30 Σεπτεμβρίου 2015  €             €          €          € 
 
Περιουσιακά στοιχεία      

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

- Μετοχικοί τίτλοι  633.650 - 339.207 972.857 

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:      

- Μετοχικοί τίτλοι  - - 589.603 589.603 

      

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία  633.650     - 928.810 1.562.460 

      

      

  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 
Συνολικό 
υπόλοιπο 

31 Δεκεμβρίου 2014  € € €        € 

Περιουσιακά στοιχεία      

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

- Μετοχικοί τίτλοι  37.433 -   339.207 376.640 

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:      

- Μετοχικοί τίτλοι  - - 594.487 594.487 
      

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία  37.433 - 933.694 971.127 
      

 

Το Συγκρότημα δεν έχει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρούνται σε δίκαιη αξία. 
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4. Εκτίμηση Δίκαιων Αξιών (συνέχεια) 

 
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 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 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 και η συγκριτική μέθοδος 
χρησιμοποιούνται στον καθορισμό της δίκαιης αξίας για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά μέσα. 
 

Δεν υπήρχαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων κατά τη διάρκεια της εννιαμηνίας που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 
2015 και του έτους 2014. 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αλλαγές στα περιουσιακά στοιχεία Επιπέδου 3 για την εννιαμηνία που έληξε 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2015: 
 

 
Μετοχικοί 

τίτλοι 
 

Σύνολο 

 € € 

   

Την 1 Ιανουαρίου 2015 933.694 933.694 

Κέρδος επανεκτίμησης 4.884 4.884 

 ___________ ___________ 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 928.810 928.810 

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

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

 
- 

 
- 

 =========== =========== 
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4. Εκτίμηση Δίκαιων Αξιών (συνέχεια) 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αλλαγές στα περιουσιακά στοιχεία Επιπέδου 3 για το έτος 2014. 
 

 
Μετοχικοί 

τίτλοι 
Σύνολο 

 € € 

   

Την 1 Ιανουαρίου 2014 557.041 557.041 

Κέρδη επανεκτίμησης 376.653 376.653 

 _________ _________ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 933.694 933.694 

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

Συνολικό κέρδος/(ζημιά) για την περίοδο, που  περιλαμβάνεται στις 
κερδοζημιές για τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στο τέλος της 
λογιστικής περιόδου 

 
 

339.207 

 
 

339.207 
 ========= ========= 

 
5. Κέρδος/(Ζημιά) ανά μετοχή 
 
Το βασικό/ή και αναπροσαρμοσμένο/η κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή υπολογίστηκε διαιρώντας το/η κέρδος/(ζημιά) 
για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους με το μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη 
διάρκεια της περιόδου. 
 

 Εννιαμηνία που έληξε 

 30.09.2015  30.09.2014 

    

Κέρδος/(Ζημιά) για την εννιαμηνία (€) 259.817  (627.297) 

    

Μεσοσταθμικός αριθμός εκδομένων μετοχών 282.212.953  282.212.953 

    

Βασικό/ή και αναπροσαρμοσμένο/η κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ)  0,092  (0,222) 

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες:    

Κέρδος για την εννιαμηνία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (€) 55.798  111.127 

    

Μεσοσταθμικός αριθμός εκδομένων μετοχών 282.212.953  282.212.953 

    

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

0,020  0,039 

Από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες:    

Κέρδος/(ζημιά) για την εννιαμηνία από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
(€) 

204.017  (738.424) 

    

Μεσοσταθμικός αριθμός εκδομένων μετοχών 282.212.953  282.212.953 

    

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

0,072  (0,262) 
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6. 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. 
 
Μέχρι τον Ιανουάριο 2015, το Συγκρότημα λειτουργούσε τέσσερις κύριους επιχειρηματικούς τομείς 
δραστηριότητας: 
 
(α) Χρηματιστηριακές υπηρεσίες 

(β) Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής 

(γ) Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων 

(δ) Διαχείριση χαρτοφυλακίου Συγκροτήματος 
 
Μετά την πώληση της θυγατρικής εταιρείας, Laiki Financial Services Ltd, τον Φεβρουάριο 2015, ο κύριος 
επιχειρηματικός τομέας της Εταιρείας είναι η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της. 

 
 
7. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 
Κίνηση κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015: 
   

 
Ακίνητα, 

εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμός 

 € 

Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου 2015 3.269.409 

Μεταφορές σε επενδύσεις σε ακίνητα (3.250.000) 

Χρέωση απόσβεσης (2.473) 

Καθαρή αξία 30 Σεπτεμβρίου 2015 16.936 
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7. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 
 
Κίνηση κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014: 
 

 
 
 

Ακίνητα, 
εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμός 

 € 

Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου 2014 5.280.366 

Μεταφορά καθαρής λογιστικής αξίας σε μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (26.117) 

Μεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα (1.543.500) 

Χρέωση απόσβεσης (35.524) 

Καθαρή αξία 30 Σεπτεμβρίου 2014 3.675.225 

 
 
8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Κίνηση κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015: 
 

 
Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία 

 € 

Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου 2015 22 

Χρέωση απόσβεσης (16) 

Καθαρή αξία 30 Σεπτεμβρίου 2015 6 

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται μόνο από λογισμικά προγράμματα. 
 

Κίνηση κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014: 
 
 

 
Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία 

 € 

Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου 2014 105.647 

Μεταφορά καθαρής λογιστικής αξίας σε μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (72.683) 

Χρέωση απόσβεσης (32.782) 

Καθαρή αξία 30 Σεπτεμβρίου 2014 182 
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9. Μετοχικό Κεφάλαιο  
 

 30 Σεπτεμβρίου 2015  31 Δεκεμβρίου 2014 

      

 
Αριθμός 

μετοχών 

 

€ 
 

Αριθμός 

μετοχών 

 

€ 

Εγκεκριμένο       

Την 1
ην

 Ιανουαρίου 2015 - Μετοχές του 

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

Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής  - (68.856.287)  - - 

Αύξηση αριθμού μετοχών 

εγκεκριμένου κεφαλαίου  
1 582 883 492 -  - - 

Την 30
ην 

Σεπτεμβρίου 2015 - Μετοχές 

του €0,0325 η καθεμιά 
2 082 883 492 67.693.713  500 000 000 136.550.000 

      

Εκδόθηκε και πληρώθηκε  

εξολοκλήρου 
     

Μετοχικό Κεφάλαιο      

Την 1
ην

 Ιανουαρίου 2015 - Μετοχές του 

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

Ακύρωση ιδίων μετοχών (3 500 000) (955.850)  - - 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου - (65.078.307)  - - 

Επιστροφή Κεφαλαίου - (2.822.129)  - - 

 282 212 953 9.171.921    

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

Την 30
ην 

Σεπτεμβρίου 2015 - Μετοχές 

του €0,0325 η καθεμιά 
282 212 953 9.171.921  282 212 953 76.838.207 

 
Κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 η Εταιρεία με Ειδικό Ψήφισμα που εγκρίθηκε στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας προέβηκε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου ως 
ακολούθως: 
 
α) Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανερχόταν σε €78.028.207,4643 και ήταν διαιρεμένο 

σε 285.712.953 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,2731 η κάθε μία, μειώθηκε σε €9.171.920,9725 
διαιρεμένο σε 282.212.953 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,0325 η κάθε μία.  Η μείωση αυτή 
πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: 

 
(1) με την ακύρωση 3.500.000 μετοχών ονομαστικής αξίας €0,2731 η κάθε μία που κατείχε η Εταιρεία, και 
(2) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε συνήθους μετοχής από €0,2731 η κάθε μία σε €0,0325 η κάθε 

μία, η οποία πραγματοποιείται ως ακολούθως: 
(i) με την διάθεση ποσού €0,2306 ανά μετοχή, για σκοπούς διαγραφής ζημιών της Εταιρείας συνολικού 

ύψους €65.078.306,9618 και 
(ii) με την επιστροφή στους μετόχους συνολικού ποσού ύψους €2.822.129,53, δηλαδή ποσού €0,01 ανά 

μετοχή, το οποίο υπερέβαινε τις ανάγκες της Εταιρείας. 
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9. Μετοχικό Κεφάλαιο (συνέχεια) 
 
β) Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανερχόταν σε €136.550.000 και ήταν διαιρεμένο σε 

500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,2731 η κάθε μία, μειώθηκε σε €67.693.713,49 διαιρεμένο σε 
2.082.883.492 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,0325 η κάθε μία.   

 
Το πιο πάνω Ψήφισμα επικυρώθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. 
 
 
10. Ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικά παρατραβήγματα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα συμπεριλαμβάνουν τα πιο κάτω, για 
σκοπούς ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών: 
 

 
30 Σεπτεμβρίου  

2015 
31 Δεκεμβρίου  

2014 
 € € 
   

Τραπεζικές καταθέσεις 363.397 2.061.795 

Μετρητά στο ταμείο 200 500 

   

 363.597 2.062.295 

Μεταφορά καθαρής λογιστικής αξίας σε μη συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

- (1.415.470) 

   

 363.597 646.825 
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11. Συμφέροντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
Τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν, 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 2015 είναι ως ακολούθως: 
 
 

 30 Σεπτεμβρίου 

2015 

  % 

31 Δεκεμβρίου 

                  2014 

% 

Μηλίτσα Χριστοδούλου Δράκου 0,00                    0,00 

Μιχάλης Ξιούρος 0,00                    0,00 

Κώστας Αργυρίδης 0,00                    0,00 

Σωφρόνης Κληρίδης 0,00 0,00 

Μιχάλης Αθανασίου 0,02                    Δ/Ε 

 
 
12. Κυριότεροι Μέτοχοι 
 
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 οι πιο κάτω μέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα, άμεσα και έμμεσα, πέραν του 5% του 
εκδοθέντος κεφαλαίου του Συγκροτήματος.  
 

           30 Σεπτεμβρίου 2015 

 

Άμεσο 

ποσοστό 

συμμετοχής 

% 

Συνολικό 

ποσοστό 

συμμετοχής 

% 

   

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 67,46 67,47 
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13. Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη  
 

Το Συγκρότημα ελέγχεται από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία 
κατέχει, άμεσα και έμμεσα, το 67,47% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου του Συγκροτήματος. Το υπόλοιπο 
32,53% των μετοχών είναι ευρέως διεσπαρμένο. 

 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη: 
 

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

 
 

Για την εννιαμηνία που  
έληξε στις 

 30.09.2015  30.09.2014 

 €  € 
    

Πωλήσεις    

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες    

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων    

Εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου 415  12.800 

    

Ενοίκια Εισπρακτέα    

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες    

Εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου 47.770  - 

    

Άλλα Έσοδα    

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες    

Εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου 24.371 - - 

    

Τόκοι εισπρακτέοι    

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες    

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ -  2.743 

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες    

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ -  62.979 

    

Άλλα έξοδα    

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες    

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 945  99 

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες    

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 242  8.569 

    

Τόκοι πληρωτέοι    

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες    

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ -  11.680 
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13.  Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη (συνέχεια) 
 
 

(β)  Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου 30.09.2015  31.12.2014 

 €  € 

Υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

   

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες    

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 363.397  646.625 

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες    

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ -  359.288 

    

Υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα    

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες    

Εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου υπό κοινό έλεγχο -  47.353 

    

Υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες    

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ -  45.000 

 
  
(γ) Αμοιβή Συμβούλων και Άλλων Διευθυντικών Στελεχών 
  
Αμοιβή Συμβούλων και Άλλων Διευθυντικών Στελεχών συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 
 

  Μισθοί και Εισφορές Δαπάνη  
  άλλα εργοδότη προγράμματος  
  βραχυπρόθεσμα για παροχής  

 Δικαιώματα ωφελήματα 
Κοινωνικές 
ασφαλίσεις 

ωφελημάτων 
αφυπηρέτησης 

Σύνολο 

 €  € € €  €  

30 Σεπτεμβρίου 2015      

Εκτελεστικοί Σύμβουλοι - - - - - 

      

      

Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι  4.500 - - - 4.500 

      

 4.500 - - - 4.500 
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13.  Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη (συνέχεια) 

 
(γ) Αμοιβή Συμβούλων και Άλλων Διευθυντικών Στελεχών (συνέχεια) 
 
Αμοιβή Συμβούλων και Άλλων Διευθυντικών Στελεχών συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (συνέχεια) 
 

   Εισφορές Δαπάνη  
  Μισθοί και εργοδότη προγράμματος  
  άλλα για παροχής  

  βραχυπρόθεσμα 
Κοινωνικές 
ασφαλίσεις 

ωφελημάτων 
αφυπηρέτησης 

 

 Δικαιώματα ωφελήματα   Σύνολο 

 €  € € €  €  

30 Σεπτεμβρίου 2014      

Εκτελεστικοί Σύμβουλοι - - - - - 
      

      

Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι  5.750 - - - 5.750 
      

 5.750 - - - 5.750 
      

 

Δικαιώματα Συμβούλων καταβάλλονται μόνο στους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της LCP 
Holdings and Investments Public Ltd, ενώ δεν καταβάλλονται δικαιώματα Συμβούλων στα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου που εκπροσωπούν το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. 
 
Αμοιβή Συμβούλων και Άλλων Διευθυντικών Στελεχών μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 
 

 
Για την εννιαμηνία που έληξε 

στις 

 30.09.2015 30.09.2014 

 € € 

Αμοιβή Συμβούλων/Άλλων Διευθυντικών Στελεχών   

Εκτελεστικοί Σύμβουλοι   

Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα 9.982 89.138 

Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 2.450 21.892 

Συνεισφορές στο Ταμείο Προνοίας 1.357 12.114 

Σύνολο αμοιβών Εκτελεστικών Συμβούλων 13.789 123.144 

   

Άλλα Διευθυντικά Στελέχη   

Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα 18.617 160.647 

Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 4.528 40.292 

Συνεισφορές στο Ταμείο Προνοίας 2.416 21.573 

Σύνολο αμοιβών Άλλων Διευθυντικών Στελεχών 25.561 222.512 

   

Σύνολο  39.350 345.656 

 
Οι αμοιβές των Εκτελεστικών Συμβούλων και των Άλλων Διευθυντικών Στελεχών μη συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων για το έτος 2015 έχουν ενοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος μέχρι 
την ημερομηνία πώλησης της θυγατρικής εταιρείας. 
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13.  Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη (συνέχεια) 

 
(γ) Αμοιβή Συμβούλων και Άλλων Διευθυντικών Στελεχών (συνέχεια) 
 
Αμοιβή Συμβούλων και Άλλων Διευθυντικών Στελεχών μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (συνέχεια) 
 
Οι Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι και τα Άλλα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, μέχρι την πώληση της 
θυγατρικής εταιρείας τον Φεβρουάριο 2015, και κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 
αποτελούνταν από τον Γενικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή, τον Διευθυντή Διοικητικών και 
Λειτουργικών Υπηρεσιών, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, τον Προϊστάμενο του 
Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής και τους δύο Προϊσταμένους του Χρηματιστηριακού Τμήματος.  
 
(δ) Πωλήσεις υπηρεσιών σε Συμβούλους και συγγενικά τους μέρη από μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 
 

 Για την εννιαμηνία που έληξε στις  

 30.09.2015 30.09.2014 

 € € 

Προμήθειες εισπρακτέες - - 

 
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. 
 
14.   Επένδυση σε θυγατρική εταιρεία 
 
Μέχρι και τον Ιανουάριο 2015, η πιο κάτω θυγατρική εταιρεία περιλαμβανόταν στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Συγκροτήματος: 
 

  
 

            Ποσοστό συμμετοχής 

Όνομα Κύριες δραστηριότητες  
30 Σεπτεμβρίου  

2015 
% 

31 Δεκεμβρίου  
   2014 

 % 

    

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 

 
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. 17.). 
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15.  Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
 
Κατά το Νοέμβριο του 2014, το Συγκρότημα ανακοίνωσε ότι είχε λάβει γραπτή δεσμευτική προσφορά από την 
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ για πώληση στην τελευταία του 100% της επένδυσης του 
Συγκροτήματος στη Laiki Financial Services Limited έναντι €3εκ. πληρωτέα σε μετρητά. 
 
Με τη λήψη της γραπτής δεσμευτικής προφοράς για την πώληση προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία 
Λτδ το 2014, η Εταιρεία προέβηκε σε κατάταξη της θυγατρικής εταιρείας ως διακρατούμενη προς πώληση και 
ως μη συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 
Ως εκ τούτου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία 
«περιουσιακά στοιχεία 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 κατά το 2014 και κατά τον Ιανουάριο 2015 αναγνωρίστηκαν στην κατηγορία “κέδρος/(ζημιά) από μη 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες” στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Στις 29 Ιανουαρίου 2015, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε η πώληση 
της θυγατρικής εταιρείας και η πώληση ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2015.   Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα 

της θυγατρικής εταιρείας έχουν ενοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος μέχρι την 
ημερομηνία πώλησης της. 
 
(α) Κέρδος/(Ζημιά) από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
 

 Για την εννιαμηνία που έληξε στις 

 30 Σεπτεμβρίου  
2015 

30 Σεπτεμβρίου  
2014 

 € € 

Χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες 

68.828 566.190 

Προμήθειες πληρωτέες (8.043) (61.155) 

Πιστωτικοί τόκοι - 63.917 

Άλλα έσοδα - 22.416 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (105.440) (1.263.451) 

Απομείωση στη συνεισφορά στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών - (54.661) 

Χρηματοδοτικά έξοδα - (11.680) 

Ζημιά από εργασίες από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (44.655) (738.424) 

Κέρδος από πώληση επένδυσης στη θυγατρική εταιρεία 248.672 - 

Συνολικό/ή κέρδος/(ζημιά) για την εννιαμηνία από μη 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

204.017 (738.424) 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

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

 30 Σεπτεμβρίου  
2015 

31 Δεκεμβρίου 
 2014 

 € € 

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  - 22.054 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία - 65.417 

Συνεισφορά στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών  - 740.644 

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα - 1.118.997 

Φόρος επιστρεπτέος - 13.186 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  - 1.415.470 

Σύνολο - 3.375.768 

 
(γ) Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως διακρατούμενα 

προς πώληση 
 

 30 Σεπτεμβρίου  
2015 

31 Δεκεμβρίου 
 2014 

 € € 

Εμπορικοί πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα - 486.682 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - 93.105 

Σύνολο - 579.787 

 
(δ) Ροή μετρητών από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
 

 Για την εννιαμηνία που έληξε στις 

 
30 Σεπτεμβρίου  

2015 
30 Σεπτεμβρίου  

2014 

 € € 

Καθαρά μετρητά για εργασίες  (34.651) (843.804) 

   

Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες  - 63.917 

   

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες  - (11.680) 

 
Η πώληση της θυγατρικής εταιρείας πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015.  Ως εκ τούτου, οι ροές 
μετρητών από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες δεν εμφανίζονται στην συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη 
κατάσταση ταμειακών ροών για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
16. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 
 

   
 

Ποσοστό συμμετοχής 

Όνομα 
Εκδοθέν  
μετοχικό 
κεφάλαιο 

Κύριες 
Δραστηριότητες 

30 Σεπτεμβρίου  
2015 

% 

31 Δεκεμβρίου 
 2014 

 % 

CLR Investment Fund 
Public Ltd 

 288.140.972 

Επενδύσεις σε αξίες 
εισηγμένες στο ΧΑΚ και 
ΧΑ, σε στρατηγικές 
επενδύσεις και σε 
επιχειρηματικές 
συμμετοχές σε ιδιωτικές 
εταιρείες 

26,2 26,2 

     

Viewfair Limited            22.500 Αδρανής εταιρεία 27 27 

 
 
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 Δεκεμβρίου 
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 έχει την δυνατότητα να ασκήσει σημαντική επιρροή. 
 
Η Viewfair Limited είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.  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. 
 
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο ποσοστό συμμετοχής στις συνδεδεμένες εταιρείες κατά την πρώτη εννιαμηνία του 
2015 και το 2014. 
 
Δεν αναγνωρίστηκε κατά την εννιαμηνία του 2015 και το 2014 μερίδιο κέρδους ή ζημιάς από συνδεδεμένες 
εταιρείες αφού οι επενδύσεις έχουν υποστεί πλήρης απομείωση σε προηγούμενα έτη. 
 
17. Αλλαγή ονόματος Εταιρείας 
 
Η Εταιρεία στις 12 Μαΐου 2015 πραγματοποίησε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην οποία 
αποφασίστηκε ομόφωνα η αλλαγή του ονόματος της από Laiki Capital Public Co Ltd σε LCP Holdings and 
Investments Public Ltd. Η αλλαγή του ονόματος από τον Έφορο Εταιρειών πραγματοποιήθηκε στις 6 
Αυγούστου 2015. 
 
18. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 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. 

 


