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

Συνοπτικζσ Ενδιάμεςεσ Ενοποιημζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για την 

τριμηνία που ζληξε ςτισ 31 Μαρτίου 2016 
 

Επεξηγηματική Έκθεςη 
 
Κατά τθν τριμθνία που ζλθξε ςτισ 31 Μαρτίου 2016, το Συγκρότθμα τθσ LCP Holdings and 

Investments Public Ltd (πρϊθν Laiki Capital Public Co Ltd) (το «Συγκρότθμα») πραγματοποίθςε 

ηθμιζσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ φψουσ €14,0χιλ. ςε ςχζςθ με ηθμιζσ φψουσ €19,4χιλ. 

τθν αντίςτοιχθ τριμθνία του 2015.   

 

Τον Φεβρουάριο 2015 θ LCP Holdings and Investments Public Ltd (θ «Εταιρεία») προζβθκε ςε 

πϊλθςθ του 100% τθσ επζνδυςθσ τθσ ςτθ κυγατρικι εταιρεία, Laiki Financial Services Limited 

πραγματοποιϊντασ κζρδοσ φψουσ €248,7χιλ..   Τα αποτελζςματα τθσ κυγατρικισ εταιρείασ μζχρι 

και τθν θμερομθνία πϊλθςθσ τθσ ανιλκαν ςτισ €44,7χιλ. ηθμιά.  Ωσ εκ τοφτου, το ςυνολικό κζρδοσ 

για τθν τριμθνία που ζλθξε ςτισ 31 Μαρτίου 2015 από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ ανιλκε 

ςτισ €204,0χιλ.. 

 

Τα ςυνολικά ζςοδα του Συγκροτιματοσ για τθν πρϊτθ τριμθνία του 2016 από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ ανιλκαν ςτισ €37,6χιλ. ςε ςχζςθ με €85,3χιλ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2015.  Η 

μείωςθ ςτα ςυνολικά ειςοδιματα οφείλεται κυρίωσ ςτθ μείωςθ ςτα ζςοδα από ενοίκια (3Μ2016: 

€35,8χιλ. Vs 3Μ2015: €45,7χιλ.), κακϊσ επίςθσ και ςτα άλλα ζςοδα (3Μ2016: €1,8χιλ. Vs 3Μ2015: 

€39,6χιλ.).   

 

Από τον Φεβρουάριο του 2014, θ Εταιρεία ενοικιάηει μζροσ των κεντρικϊν τθσ γραφείων, ςτθ 

Λεωφόρο Βφρωνοσ 26 ςτθ Λευκωςία, ςτθν εταιρεία ENI Cyprus Limited (κυγατρικι τθσ Ιταλικισ 

ENI S.p.A).  Το ειςόδθμα από τθν ενοικίαςθ των γραφείων, παρουςιάηεται ςτα «Ζςοδα από 

ενοίκια» και ςτα «Άλλα Ζςοδα» του Συγκροτιματοσ.   

 

Τα ςυνολικά ζξοδα του Συγκροτιματοσ για τθν πρϊτθ τριμθνία του 2016 από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ ανιλκαν ςτισ €50,2χιλ. ςε ςχζςθ με €102,9χιλ. τθν τριμθνία του 2015.   

 

Κατά τθν πρϊτθ τριμθνία του 2016, το Συγκρότθμα πραγματοποίθςε ηθμιά από επανεκτίμθςθ και 

ρευςτοποίθςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποτιμοφνται ςε δίκαιθ αξία 

μζςω των αποτελεςμάτων φψουσ €1,1χιλ. ςε ςχζςθ με ηθμιά φψουσ €1,2χιλ. τθν πρϊτθ τριμθνία 

του 2015. 
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Το κακαρό ενεργθτικό του Συγκροτιματοσ ςτισ 31 Μαρτίου 2016 παρζμεινε περίπου ςτα ίδια 

επίπεδα με αυτό ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2015 και ανιλκε ςτα €9,6εκ.. 

  
Προβλεπόμενη εξζλιξη τησ Εταιρείασ 
 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεχίηει τθν προςπάκεια βζλτιςτθσ χριςθσ και εκμετάλλευςθσ των 

ακινιτων που κατζχει θ Εταιρεία, κακϊσ επίςθσ και τθν προςπάκεια για αξιοποίθςθ των 

επενδυτικϊν ςυμμετοχϊν τθσ.  

 


