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Πεξηερόκελα  

 ειίδα 

πλνπηηθή Δλδηάκεζε Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ 
γηα ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016  2 

πλνπηηθή Δλδηάκεζε Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ γηα 
ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016     3 

πλνπηηθφο Δλδηάκεζνο Δλνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκφο 4 

πλνπηηθή Δλδηάκεζε Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ   5 

πλνπηηθή Δλδηάκεζε Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ  6 

εκεηψζεηο ζηηο πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο  7 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πξώελ Laiki Capital Public Co Ltd) 
 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

     

  Γηα ηελ ηξηκελία πνπ 

  έιεμε ζηηο 

     

  31.03.2016  31.03.2015 

 εκ. €  € 

     

Σφθνη εηζπξαθηένη  -  - 

Έζνδα απφ ελνίθηα  35.827  45.684 

Άιια έζνδα   1.813  39.647 
      

  37.640  85.331 
     

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  (50.187)  (102.874) 

     

Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε θαη ξεπζηνπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ 
ησλ απνηειεζκάησλ 

 
 
 

(1.140) 
 

 
 

(1.229) 

       

Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία   (13.687)  (18.772) 

     

Φνξνινγία  (269)  (672) 

       

Εεκηά γηα ηελ πεξίνδν από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο  (13.956)  (19.444) 

     

Με ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο     

Κέξδνο γηα ηελ πεξίνδν απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 13 -  204.019 

     

(Εεκηά)/Κέξδνο γηα ηελ πεξίνδν  (13.956)  184.575 

     

Βαζηθή θαη αλαπξνζαξκνζκέλε δεκηά απφ ζπλερηδφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο αλά κεηνρή (ζελη) 

5 (0,005)  (0,007) 

     

Βαζηθφ θαη αλαπξνζαξκνζκέλν θέξδνο απφ κε ζπλερηδφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο αλά κεηνρή (ζελη) 

5 -  0,072 

     

Βαζηθή/φ θαη αλαπξνζαξκνζκέλε/ν (δεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή 
(ζελη) 

5 (0,005)  0,065 

 

 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 κέρξη 21 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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(πξώελ Laiki Capital Public Co Ltd) 

   

    

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ 
ΔΗΟΓΖΜΑΣΩΝ 

  

 Γηα ηελ ηξηκελία πνπ 

 έιεμε ζηηο 

    

 31.03.2016  31.03.2015 

 €  € 

    

(Εεκηά)/Κέξδνο γηα ηελ πεξίνδν (13.956)  184.575  

    

Άιιε/ν ζπλνιηθή/ό (δεκηά)/εηζόδεκα:    

 
Σηοισεία πος μποπεί μεηέπειηα να ηαξινομηθούν ζηιρ κεπδοζημιέρ: 
 
(Εεκηά)/Κέξδνο απφ επαλεθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 
 
 
 

(14.188) 

 

 
 
 
 

23.957 

    

Άιιε/ν ζπλνιηθή/ό (δεκηά)/εηζόδεκα: (14.188)  23.957 

    

πλνιηθή/ό (δεκηά)/θέξδνο γηα ηελ πεξίνδν (28.144)  208.532 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 κέρξη 21 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟ 
 
  31.03.2016  31.12.2015 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκ. €  € 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     

Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 6 15.603  16.112 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  7.600.000  7.600.000 

Γάλεηα εηζπξαθηέα  85.380  85.380 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  582.160  596.348 

  8.283.144  8.297.840 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     

Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα  173.044  181.802 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία 
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  1.102.870  

 
1.104.010 

Φφξνο επηζηξεπηένο  21.232  21.232 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 9 203.094  301.618 

  1.500.240  1.608.662 
     

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  9.783.384  9.906.502 

 
Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο     

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά     

Μεηνρηθφ θεθάιαην 8 9.171.921  9.171.921 

Άιια απνζεκαηηθά  399.878  414.066 

Κέξδε πνπ θξαηήζεθαλ  12.820  26.776 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  9.584.619  9.612.763 

     

Με βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     

Γαλεηζκφο  85.380  85.380 

   85.380  85.380 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     

Άιινη πηζησηέο  113.385  208.359 

  113.385  208.359 

     

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  198.765  293.739 

     

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  9.783.384  9.906.502 

 

 
 
 
 
 
 
 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 κέρξη 21 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πξώελ Laiki Capital Public Co Ltd) 

 

     

 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ 
ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

 

 Μεηνρηθό  Ίδηεο    Άιια πζζσξεπκέλεο ύλνιν 

 θεθάιαην κεηνρέο Απνζεκαηηθά Εεκηέο  

 € € € € € 

      

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 78.028.207 (1.190.000) 412.205 (65.049.353) 12.201.059 

      

πλνιηθό θέξδνο      

Κέξδνο πεξηφδνπ -  - - 184.575 184.575 

      

Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα      

Κέξδνο επαλεθηίκεζεο ζε δίθαηε 
αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

- - 23.957 - 23.957 

      

Τπόινηπν 31 Μαξηίνπ 2015 78.028.207     (1.190.000) 436.162 (64.864.778) 12.409.591 

      

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015/              
1 Ηαλνπαξίνπ 2016 

9.171.921     -           414.066   26.776 9.612.763 

      

πλνιηθή δεκηά      

Εεκηά πεξηφδνπ -  -  -  (13.956) (13.956) 

      

Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα      

Εεκηά επαλεθηίκεζεο ζε δίθαηε 
αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

-  -  (14.188) -  (14.188) 

      

Τπόινηπν 31 Μαξηίνπ 2016 9.171.921 - 399.878 12.820 9.584.619 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 κέρξη 21 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πξώελ Laiki Capital Public Co Ltd) 

 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

     

  31.03.2016  31.03.2015 

 εκ. €  € 

     

Μεηξεηά γηα εξγαζίεο  (98.255)  (80.840) 

Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε  (269)  (672) 

ύλνιν θαζαξώλ κεηξεηώλ γηα εξγαζίεο  (98.524)  (81.512) 

Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ  -  - 

Πψιεζε επέλδπζεο ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία 13(β) -  3.000.000 

ύλνιν θαζαξώλ κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  -  3.000.000 

Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα   
 

(98.524)  
 

2.918.488 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ  301.618  646.825 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 9 203.094  3.565.313 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 κέρξη 21 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πξώελ Laiki Capital Public Co Ltd) 

 

 
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 
ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 
 
Υώξα πζηάζεσο 
 
Ζ LCP Holdings and Investments Public Ltd (πξψελ Laiki Capital Public Co Ltd) (ε «Δηαηξεία») ζπζηάζεθε ζηελ 
Κχπξν σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζηηο 15 Απξηιίνπ 1989 ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί 
Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113 θαη κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία ζηηο 18 Μαΐνπ 2000.  ηηο 15 επηεκβξίνπ 
2000 νη ηίηινη ηεο Δηαηξείαο εηζήρζεθαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ.  Σν εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο 
Δηαηξείαο είλαη ζηε Λεσθφξν Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία, Κχπξνο.   
 
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο 

 
Μεηά ηελ πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο, Laiki Financial Services Ltd, ηνλ Φεβξνπάξην 2015, νη θχξηεο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ηεο LCP Holdings and Investments Public Ltd είλαη νη αγνξαπσιεζίεο 
αμηψλ γηα ίδην φθεινο, νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαη νη επηιεγκέλεο ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο θαη ζρήκαηα πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο θαη έξγα. 
 
Σν πγθξφηεκα κέρξη θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 είρε ηέζζεξηο θχξηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο: 
 

 Υξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο 

 Τπεξεζίεο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο 

 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ ηξίησλ θαη 

 Γηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο 
 
Οη ρξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο θαη νη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ 
ηξίησλ απνηεινχζαλ ηηο εξγαζίεο ηεο ζπγαηξηθήο, Laiki Financial Services Limited. 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο δηεμάγνληαη ζηελ Κχπξν. 
 
Αιιαγή νλόκαηνο 
 
Ζ Δηαηξεία πξνέβεθε ζε αιιαγή νλφκαηνο ζηηο 6 Απγνχζηνπ 2015, απφ Laiki Capital Public Co Ltd ζε LCP 
Holdings and Investments Public Ltd.  
 
Λεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ηνπ πγθξνηήκαηνο 
 

Μεηά απφ ηξία ρξφληα νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε θππξηαθή νηθνλνκία παξνπζίαζε ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο θαηά ην 
πξψην εμάκελν ηνπ 2015. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη νη έιεγρνη θεθαιαίνπ, πνπ ήηαλ 
ζε ηζρχ απφ ην Μάξηην ηνπ 2013 έρνπλ αξζεί. Αλαγλσξίδνληαο ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζην 
δεκνζηνλνκηθφ κέησπν θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε, θαζψο θαη ηε ζέζπηζε ηνπ πιαηζίνπ εθπνηήζεσλ θαη 
αθεξεγγπφηεηαο, νη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο αλαβάζκηζαλ ηελ πηζηνιεπηηθή 
ηθαλφηεηα ηνπ Κππξηαθνχ θξάηνπο, αιιά ε αμηνιφγεζε εμαθνινπζεί λα είλαη “κε –επελδπηηθήο θαηεγνξίαο”. Σελ 
ίδηα ζηηγκή, ππάξρνπλ νξηζκέλνη ζεκαληηθνί θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ην πςειφ επίπεδν ησλ κε 
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ηελ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα δαλεηζκνχ. 
 
Σν παξφλ ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. Ζ Γηεχζπλζε ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 
εμαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, σζηφζν, νη κειινληηθέο επηπηψζεηο ηεο 
ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ, θαη νη ηξέρνπζεο πξνβιέςεηο ηεο 
Γηεχζπλζεο ζα κπνξνχζαλ λα δηαθέξνπλ απφ ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πξώελ Laiki Capital Public Co Ltd) 

 

 
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 
ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Λεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ηνπ πγθξνηήκαηνο (ζπλέρεηα) 
 
Ζ Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο έρεη αμηνινγήζεη θαηά πφζνλ νπνηεζδήπνηε πξνβιέςεηο απνκείσζεο θξίλνληαη 
αλαγθαίεο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε απνζβεζκέλν θφζηνο, κε ηελ 
εμέηαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην ηέινο ηεο 
πεξηφδνπ αλαθνξάο.  Οη απνκεηψζεηο γηα εκπνξηθά εηζπξαθηέα πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ 
“πξνθιεζεηζψλ δεκηψλ” πνπ απαηηείηαη απφ ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 39 “Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: 
Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε”.  Σν Πξφηππν απηφ απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο γηα 
εηζπξαθηέα πνπ πξνέθπςαλ απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη δελ επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε δεκηψλ 
απνκείσζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ κειινληηθά γεγνλφηα, αζρέησο ηεο πηζαλφηεηαο απηψλ 
ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. 
 
Ζ Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη φιεο ηηο εμειίμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 
αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ θαη θαηά ζπλέπεηα, πνηα επίδξαζε, αλ ππάξρεη, ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 
ζηε κειινληηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ 
πγθξνηήκαηνο. 
 

Ζ Γηεχζπλζε εθηηκά φηη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 

2. Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 
 
Βάζε Δηνηκαζίαο 
 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 
2016 έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 34 «Δλδηάκεζε 
Οηθνλνκηθή Έθζεζε» φπσο απηφ εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη πηνζεηήζεθε 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπλάδνπλ κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί «Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ» 
Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαθνίλσζε ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ. 

 

Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, ην νπνίν είλαη ην 
λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ, 2008. 
 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ φιε ηελ πιεξνθφξεζε θαη 
ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζα πξέπεη λα 
δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην 
έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015.  
 
Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ αθνινπζεζεί νη 
ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο φπσο ζηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην 2015, 
εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε απφ ην πγθξφηεκα ησλ θαηλνχξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο αλαθέξεηαη πην θάησ. 
 
Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 
2016 δελ έρνπλ ειεγρζεί ή επηζθνπεζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο.  
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2. Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 
 
Βάζε Δηνηκαζίαο (ζπλέρεηα) 
 
Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ 
 
Σν πγθξφηεκα έρεη πηνζεηήζεη φια ηα εθαξκφζηκα θαηλνχξγηα θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη φια ηα αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα νπνία 
ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη είλαη εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ                      
1 Ηαλνπαξίνπ 2016.   
 
Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα 
πην θάησ πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο είραλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 
Πξνηχπσλ αιιά δελ έρνπλ ηεζεί αθφκε ζε εθαξκνγή: 
 
(i) Τηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
 
Σξνπνπνηήζεηο 
 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 11 - Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο γηα απφθηεζε ζπκθεξφλησλ ζε Κνηλέο Δπηρεηξήζεηο 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 - Γηεπθξίλεζε ησλ Απνδεθηψλ Μεζφδσλ Απφζβεζεο (εθαξκφδεηαη 
γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ16 θαη ΓΛΠ41 - Γεσξγία: Καξπνθφξα θπηά (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 27 - Μέζνδνο Καζαξήο Θέζεο ζε Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). 

 Δηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ 2014 (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή 
κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). 

 Σξνπνπνηήζεηο ζηηο Γλσζηνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). 

 
(ii) Γελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
 
Νέα Πξόηππα 
 

 ΓΠΥΑ 9 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα” (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9 θαη ΓΠΥΑ 7) 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018). 

 ΓΠΥΑ 14, Ρπζκηζηηθνί Αλαβαιιφκελνη Λνγαξηαζκνί (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). 

 ΓΠΥΑ15, Δηζφδεκα απφ πκβάζεηο κε Πειάηεο (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018). 

 ΓΠΥΑ16, Μηζζψζεηο (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2019) 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 10 θαη ζην ΓΛΠ 28 - Πψιεζε ή Δηζθνξά Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ κεηαμχ ελφο 
Δπελδπηή θαη ηεο πλδεδεκέλεο Δηαηξείαο ή Κνηλνπξαμίαο ηνπ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). 

 Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο - Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). 

 Σξνπνπνηήζεηο πξσηνβνπιίαο Γλσζηνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 7 (εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017). 

 Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο – 
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ12 (εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2017). 
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2. Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 
 
Βάζε Δηνηκαζίαο (ζπλέρεηα) 
 
Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα) 
 
(ii) Γελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζπλέρεηα) 
 
Νέα Πξόηππα (ζπλέρεηα) 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο δελ 
αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο, κε εμαίξεζε ηα 
αθφινπζα: 
 

 ΓΠΥΑ 9 “Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Σαμηλφκεζε θαη Απνηίκεζε” (εθδφζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014 θαη ηζρχεη γηα 
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ζηηο ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018).  Σα θχξηα ζηνηρεία ηνπ θαηλνχξγηνπ 
πξνηχπνπ είλαη: 
 
(i) Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απαηηνχληαη λα ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο απνηίκεζεο: 

απηά πνπ ζα απνηηκνχληαη κεηέπεηηα ζε απνζβεζκέλν θφζηνο, απηά πνπ ζα απνηηκνχληαη κεηέπεηηα ζε 
δίθαηε αμία κέζσ ησλ άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ θαη εθείλα πνπ ζα απνηηκνχληαη κεηέπεηηα ζε δίθαηε 
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 
 

(ii) Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ρξενγξάθσλ εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νληφηεηαο γηα ηε δηαρείξηζε 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηά πφζνλ νη ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο  
αληηπξνζσπεχνπλ απνθιεηζηηθά πιεξσκέο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ηφθσλ (ΑΠΚΣ). Δάλ έλα ρξεφγξαθν 
θξαηείηαη γηα ζπιινγή, κπνξεί λα ινγίδεηαη ζε απνζβεζκέλν θφζηνο εάλ πιεξνί επίζεο ηελ απαίηεζε ηεο 
ΑΠΚΣ. Σα ρξεφγξαθα πνπ πιεξνχλ ηελ απαίηεζε ηεο ΑΠΚΣ ηα νπνία θξαηνχληαη ζε έλα ραξηνθπιάθην ην 
νπνίν ε νληφηεηα θαηέρεη κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ νηθνλνκηθψλ ξνψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο 
θαη ηελ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ άιισλ 
ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθέο 
ξνέο αιιά πιεξνχλ ηελ απαίηεζε ηεο ΑΠΚΣ πξέπεη λα απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ (γηα παξάδεηγκα, παξάγσγα).  Σα ελζσκαησκέλα παξάγσγα δελ δηαρσξίδνληαη πιένλ απφ 
ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αιιά ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνυπφζεζεο 
ηεο ΑΠΚΣ.  
 

(iii) Οη επελδχζεηο ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο απνηηκνχληαη πάληα ζε δίθαηε αμία. Ωζηφζν, ε Γηεχζπλζε κπνξεί λα 
θάλεη κηα ακεηάθιεηε επηινγή λα παξνπζηάδεη ηηο κεηαβνιέο ζηε δίθαηε αμία ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, 
εθφζνλ ν ηίηινο δελ θαηέρεηαη γηα εκπνξία. Δάλ ν κεηνρηθφο ηίηινο θξαηείηαη γηα εκπνξία, νη κεηαβνιέο ζηε 
δίθαηε αμία παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 
 

(iv) Οη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ39 γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ κεηαθέξζεθαλ ρσξίο δηαθνξνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ βαζηθή αιιαγή είλαη φηη κηα νληφηεηα ζα 
πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ αιιαγψλ ζην δηθφ ηεο πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ζηα 
άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. 
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3. Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 
 
Βάζε Δηνηκαζίαο (ζπλέρεηα) 
 
Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ (ζπλέρεηα) 
 
(ii) Γελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζπλέρεηα) 
 
Νέα Πξόηππα (ζπλέρεηα) 
 
(v) Σν ΓΠΥΑ 9 εηζάγεη έλα λέν κνληέιν γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο – ην κνληέιν 

αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ (ΑΠΕ). Ζ πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα θαη βαζίδεηαη ζηελ 
αιιαγή ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ αξρηθή 
αλαγλψξηζε. ηελ πξάμε, νη λένη απηνί θαλφλεο ζεκαίλνπλ φηη νη νληφηεηεο ζα πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ 
άκεζε απψιεηα ίζε κε ηε δσδεθάκελε ΑΠΕ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ είλαη πηζησηηθά απνκεησκέλα (ή ηελ ΑΠΕ γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο γηα 
εκπνξηθά εηζπξαθηέα). Όπνπ ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε απνκείσζε απνηηκάηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ΑΠΕ γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο αληί ηεο δσδεθάκελεο ΑΠΕ. Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη 
ιεηηνπξγηθέο απινπνηήζεηο γηα ηηο κηζζψζεηο θαη ηα εκπνξηθά εηζπξαθηέα.  
 

(vi) Οη απαηηήζεηο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ηξνπνπνηήζεθαλ ψζηε λα επζπγξακκηζηεί ε ινγηζηηθή ζηελφηεξα 
κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Σν Πξφηππν παξέρεη ζηηο νληφηεηεο κηα επηινγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο κεηαμχ 
ηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 θαη ηε ζπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο 
ηνπ ΓΛΠ 39 ζε φιεο ηηο αληηζηαζκίζεηο, επεηδή δελ εμεηάδεη επί ηνπ παξφληνο ηε καθξννηθνλνκηθή ινγηζηηθή 
αληηζηάζκηζεο.  

 
Σν πγθξφηεκα ζην παξφλ ζηάδην αμηνινγεί ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ Πξνηχπσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 
θαηαζηάζεηο. 
 
Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 
Μέρξη θαη ηελ πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο, Laiki Financial Services Limited, ηνλ Φεβξνπάξην 2015, νη 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιάκβαλαλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο (ε 
«Δηαηξεία») θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο, πνπ φιεο καδί αλαθέξνληαλ σο ην «πγθξφηεκα». 
 
 
3. πγθξηηηθά Πνζά 

 
Δθηφο απφ πεξηπηψζεηο φπνπ έλα πξφηππν ή κηα δηεξκελεία επηηξέπεη ή απαηηεί δηαθνξεηηθά φια ηα πνζά 
παξνπζηάδνληαη ή γλσζηνπνηνχληαη κε ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο. 
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4. Δθηίκεζε Γίθαησλ Αμηώλ 
 
Ο πην θάησ πίλαθαο αλαιχεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ πγθξνηήκαηνο πνπ απνηηκνχληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκφ ζε δίθαηε αμία κε βάζε ηηο κεζφδνπο εθηίκεζεο. Σα δηάθνξα επίπεδα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο εμήο: 
 

 Υξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ζε ελεξγείο αγνξέο γηα παλνκνηφηππα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή 
ππνρξεψζεηο (επίπεδν 1). 
 

 ηνηρεία εηζαγσγήο εθηφο απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηίηισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1, νη νπνίεο 
είλαη παξαηεξήζηκεο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε, είηε άκεζα (δειαδή σο ηηκέο) ή έκκεζα 
(δειαδή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηκέο) (επίπεδν 2). 

 

 ηνηρεία εηζαγσγήο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε πνπ δελ βαζίδνληαη ζε παξαηεξήζηκα 
δεδνκέλα ηεο αγνξάο (δειαδή κε παξαηεξήζηκα ζηνηρεία εηζαγσγήο) (επίπεδν 3). 

 
Οη πην θάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο ηα νπνία είλαη ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2015. 

 

  Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 
πλνιηθό 

ππόινηπν 

31 Μαξηίνπ 2016  €             €          €          € 
 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ:      

- Μεηνρηθνί ηίηινη  631.187 - 471.683 1.102.870 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:      

- Μεηνρηθνί ηίηινη  - - 582.160 582.160 

      

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία  631.187     - 1.053.843 1.685.030 

      

      

  Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 
πλνιηθό 
ππόινηπν 

31 Γεθεκβξίνπ 2015  € € €        € 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ:      

- Μεηνρηθνί ηίηινη  632.327 -   471.683 1.104.010 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε:      

- Μεηνρηθνί ηίηινη  - - 596.348 596.348 
      

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία  632.327 - 1.068.031 1.700.358 
      

 

Σν πγθξφηεκα δελ έρεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζε δίθαηε αμία. 
 

 
 



 

- 13 - 

 

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

 

 

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 
ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

 

4. Δθηίκεζε Γίθαησλ Αμηώλ (ζπλέρεηα) 

 
Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο βαζίδεηαη ζηηο 
ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Μηα αγνξά ζεσξείηαη σο ελεξγή, εάλ νη 
ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο είλαη άκεζα θαη ηαθηηθά δηαζέζηκεο απφ έλα ρξεκαηηζηήξην, έκπνξν, ρξεκαηηζηή, 
βηνκεραληθφ φκηιν, ππεξεζία εθηίκεζεο, ή επνπηηθή ππεξεζία θαη εθείλεο νη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ 
πξαγκαηηθέο θαη ζπρλέο ζπλαιιαγέο αγνξάο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ην πγθξφηεκα είλαη ε ηξέρνπζα 
ηηκή πξνζθνξάο. Απηά ηα κέζα πεξηιακβάλνληαη ζην Δπίπεδν 1. Σα κέζα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1 
πεξηιακβάλνπλ θπξίσο επελδχζεηο ζε κεηνρέο ζηα Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ Κχπξνπ θαη Αζελψλ. 

 
Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά (γηα παξάδεηγκα, 
κεηνρηθνί ηίηινη πνπ δελ είλαη εηζεγκέλνη ζε ρξεκαηηζηήξην) θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο 
απνηίκεζεο. Απηέο νη κέζνδνη απνηίκεζεο κεγηζηνπνηνχλ ηε ρξήζε παξαηεξήζηκσλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο, 
πνπ είλαη δηαζέζηκα θαη βαζίδνληαη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν ζε εθηηκήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 
νληφηεηα. Δάλ φια ηα βαζηθά δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο ελφο κέζνπ είλαη 
παξαηεξήζηκα, ην κέζν απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην Δπίπεδν 2. 
 
Δάλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα βαζηθά δεδνκέλα δελ βαζίδεηαη ζε παξαηεξήζηκα γεγνλφηα ηεο αγνξάο, ην 
κέζν πεξηιακβάλεηαη ζην Δπίπεδν 3. 

 
πγθεθξηκέλεο κέζνδνη απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πεξηιακβάλνπλ: 
 

 Υξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο αγνξάο ή πξνζθεξφκελεο ηηκέο απφ έκπνξν γηα παξφκνηα κέζα. 
 

 Άιιεο ηερληθέο φπσο ε θαζαξή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε ζπγθξηηηθή κέζνδνο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο γηα ηα ππφινηπα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 
 

Γελ ππήξραλ κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηκελίαο πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 
θαη ηνπ έηνπο 2015. 
 
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αιιαγέο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπηπέδνπ 3 γηα ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε ζηηο 
31 Μαξηίνπ 2016: 
 

 
Μεηνρηθνί 

ηίηινη 
 

ύλνιν 

 € € 

   

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 1.068.031 1.068.031 

(Εεκηά)/Κέξδνο επαλεθηίκεζεο (14.188) (14.188) 

 ___________ ___________ 

ηηο 31 Μαξηίνπ 2016 1.053.843 1.053.843 

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

πλνιηθφ θέξδνο/(δεκηά) γηα ην έηνο, πνπ  πεξηιακβάλεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο  
γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη  ζην ηέινο ηεο ινγηζηηθήο 
πεξηφδνπ 

 
- 

 
- 

 =========== =========== 
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4. Δθηίκεζε Γίθαησλ Αμηώλ (ζπλέρεηα) 
 
Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αιιαγέο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπηπέδνπ 3 γηα ην έηνο 2015. 
 

 
Μεηνρηθνί 

ηίηινη 
ύλνιν 

 € € 

   

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 933.694 933.694 

Κέξδνο επαλεθηίκεζεο 134.337 134.337 

 _________ _________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 1.068.031 1.068.031 

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

πλνιηθφ θέξδνο γηα ηελ πεξίνδν, πνπ  πεξηιακβάλεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο γηα ηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη ζην ηέινο ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ 

 
 

132.476 

 
 

132.476 
 ========= ========= 

 
5. (Εεκηά)/Κέξδνο αλά κεηνρή 
 
Σν βαζηθφ/ή θαη αλαπξνζαξκνζκέλν/ε θέξδνο/(δεκηά) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθε δηαηξψληαο ην/ε θέξδνο/(δεκηά) 
γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο κε ην κεζνζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 
 

 Σξηκελία πνπ έιεμε 

 31.03.2016  31.03.2015 

    

(Εεκηά)/Κέξδνο γηα ηελ ηξηκελία (€) (13.956)  184.573 

    

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο εθδνκέλσλ κεηνρψλ 282.212.953  282.212.953 

    

Βαζηθή/φ θαη αλαπξνζαξκνζκέλε/ν (δεκηά)/ θέξδνο αλά κεηνρή (ζελη)  (0,005)  0,065 

Από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο:    

Εεκηά γηα ηελ ηξηκελία απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (€) (13.956)  (19.444) 

    

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο εθδνκέλσλ κεηνρψλ 282.212.953  282.212.953 

    

Βαζηθή θαη αλαπξνζαξκνζκέλε δεκηά απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
αλά κεηνρή (ζελη)  

(0,005)  (0,007) 

Από κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο:    

Κέξδνο γηα ηελ ηξηκελία απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (€) -  204.019 

    

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο εθδνκέλσλ κεηνρψλ 282.212.953  282.212.953 

    

Βαζηθφ θαη αλαπξνζαξκνζκέλν θέξδνο απφ κε ζπλερηδφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο αλά κεηνρή (ζελη)  

-  0,072 
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6. Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο 
 
Κίλεζε θαηά ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016: 
   

 
Αθίλεηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη 
εμνπιηζκόο 

 € 

Καζαξή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 16.112 

Υξέσζε απφζβεζεο (509) 

Καζαξή αμία 31 Μαξηίνπ 2016 15.603 

 
Κίλεζε θαηά ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015: 
 

 
 
 

Αθίλεηα, 
εγθαηαζηάζεηο θαη 

εμνπιηζκόο 

 € 

Καζαξή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 3.269.409 

Υξέσζε απφζβεζεο (7.084) 

Καζαξή αμία 31 Μαξηίνπ 2015 3.262.325 

 
 
7. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
Κίλεζε θαηά ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016: 
 

 
Άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

 € 

Καζαξή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 - 

Υξέσζε απφζβεζεο - 

Καζαξή αμία 31 Μαξηίνπ 2016 - 

 
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηεινχληαη κφλν απφ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα. 
 

Κίλεζε θαηά ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015: 
 
 

 
Άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

 € 

Καζαξή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 22 

Υξέσζε απφζβεζεο (5) 

Καζαξή αμία 31 Μαξηίνπ 2015 17 
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8. Μεηνρηθό Κεθάιαην  
 

 31 Μαξηίνπ 2016  31 Γεθεκβξίνπ 2015 

      

 
Αξηζκόο 

κεηνρώλ 

 

€ 
 

Αξηζκφο 

κεηνρψλ 

 

€ 

Δγθεθξηκέλν       

Μεηνρέο ηνπ €0,0325 ε θαζεκηά 282 212 953 67.693.713  282 212 953 67.693.713 

      

Δθδόζεθε θαη πιεξώζεθε  

εμνινθιήξνπ 
     

Μεηνρηθό Κεθάιαην      

Μεηνρέο ηνπ €0,0325 ε θαζεκηά 282 212 953 9.171.921  282 212 953 9.171.921 

 
 
9. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 
 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα, ηζνδχλακα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα πην θάησ, γηα 
ζθνπνχο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ: 
 

 
31 Μαξηίνπ  

2016 
31 Γεθεκβξίνπ  

2015 
 € € 
   

Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 202.894 301.418 

Μεηξεηά ζην ηακείν 200 200 

   

 203.094 301.618 

   
 
10. πκθέξνληα Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζην Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 
 
Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηείραλ, άκεζα ή έκκεζα, κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο Νφκν (Κηλεηέο Αμίεο πξνο 
Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά), Ν.190(Η)/2007 ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 είλαη σο αθνινχζσο: 
 
 

 31 Μαξηίνπ 

2016 

  % 

31 Γεθεκβξίνπ 

                  2015 

% 

Μειίηζα Υξηζηνδνχινπ Γξάθνπ 0,00                    0,00 

Μηράιεο Ξηνχξνο 0,00                    0,00 

Κψζηαο Αξγπξίδεο 0,00                    0,00 

σθξφλεο Κιεξίδεο 0,00 0,00 

Μηράιεο Αζαλαζίνπ 0,02                    0,02 
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11. Κπξηόηεξνη Μέηνρνη 
 
ηηο 31 Μαξηίνπ 2016 νη πην θάησ κέηνρνη θαηείραλ θαηά θπξηφηεηα, άκεζα θαη έκκεζα, πέξαλ ηνπ 5% ηνπ 
εθδνζέληνο θεθαιαίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο.  
 

           31 Μαξηίνπ 2016 

 

Άκεζν 

πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 

% 

πλνιηθό 

πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 

% 

   

Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ 67,46 67,47 

 
 
12. πλαιιαγέο κε πγγεληθά Μέξε  
 

Σν πγθξφηεκα ειέγρεηαη απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ, εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν, ε νπνία 
θαηέρεη, άκεζα θαη έκκεζα, ην 67,47% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Σν ππφινηπν 
32,53% ησλ κεηνρψλ είλαη επξέσο δηεζπαξκέλν. 

 
Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθά κέξε: 
 

(α) Πσιήζεηο/αγνξέο ππεξεζηώλ ζε/από ζπγγεληθά κέξε 
 

 
 

Γηα ηελ ηξηκελία πνπ  
έιεμε ζηηο 

 31.03.2016  31.03.2015 

 €  € 
    

Πσιήζεηο    

Με ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο    

Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίσλ    

Δηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ -  415 

 
Σόθνη εηζπξαθηένη 

   

πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο    

Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ -  - 

    

Άιια έμνδα    

πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο    

Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ 66  62 

Με ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο    

Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ -  242 
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12.  πλαιιαγέο κε πγγεληθά Μέξε (ζπλέρεηα) 
 
 

(β)  Τπόινηπα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 31.03.2016  31.12.2015 

 €  € 

Τπόινηπα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα 

   

πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο    

Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ 202.894  301.418 

 
(γ) Ακνηβή πκβνύισλ θαη Άιισλ Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ 
  
Ακνηβή πκβνύισλ θαη Άιισλ Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ ζπλερηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 
 

  Μηζζνί θαη Δηζθνξέο Γαπάλε  
  άιια εξγνδόηε πξνγξάκκαηνο  
  βξαρππξόζεζκα γηα παξνρήο  

 Γηθαηώκαηα σθειήκαηα 
Κνηλσληθέο 
αζθαιίζεηο 

σθειεκάησλ 
αθππεξέηεζεο 

ύλνιν 

 €  € € €  €  

31 Μαξηίνπ 2016      

Δθηειεζηηθνί χκβνπινη - - - - - 

      

      

Με Δθηειεζηηθνί χκβνπινη  1.500 - - - 1.500 

 1.500 - - - 1.500 
 

 

 
   Δηζθνξέο Γαπάλε  
  Μηζζνί θαη εξγνδόηε πξνγξάκκαηνο  
  άιια γηα παξνρήο  

  βξαρππξόζεζκα 
Κνηλσληθέο 
αζθαιίζεηο 

σθειεκάησλ 
αθππεξέηεζεο 

 

 Γηθαηώκαηα σθειήκαηα   ύλνιν 

 €  € € €  €  

31 Μαξηίνπ 2015      

Δθηειεζηηθνί χκβνπινη - - - - - 
      

      

Με Δθηειεζηηθνί χκβνπινη  1.500 - - - 1.500 

 1.500 - - - 1.500 

 

Καηά ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ην 2015 εγθξίζεθε ε εηήζηα ακνηβή ησλ Με 
Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ, ε νπνία θαζνξίζηεθε ζε €3ρηι. έθαζηνο θαη ε Πνιηηηθή Ακνηβψλ.   
 
Γηθαηψκαηα πκβνχισλ θαηαβάιινληαη κφλν ζηνπο Με Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο ηεο LCP 
Holdings and Investments Public Ltd, ελψ δελ θαηαβάιινληαη δηθαηψκαηα πκβνχισλ ζηνλ Γηεπζχλσλ 
χκβνπιν θαη ζηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ εθπξνζσπνχλ ην πγθξφηεκα ηεο Σξάπεδαο 
Κχπξνπ. 
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12.  πλαιιαγέο κε πγγεληθά Μέξε (ζπλέρεηα) 
 
(γ) Ακνηβή πκβνύισλ θαη Άιισλ Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ (ζπλέρεηα) 
 
 
Ακνηβή πκβνύισλ θαη Άιισλ Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ κε ζπλερηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 
 

 Γηα ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε ζηηο 

 31.03.2016 31.03.2015 

 € € 

Ακνηβή πκβνύισλ/Άιισλ Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ   

Δθηειεζηηθνί ύκβνπινη   

Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα - 9.982 

Κνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη άιια ηακεία - 2.450 

πλεηζθνξέο ζην Σακείν Πξνλνίαο - 1.357 

ύλνιν ακνηβώλ Δθηειεζηηθώλ πκβνύισλ - 13.789 

   

Άιια Γηεπζπληηθά ηειέρε   

Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα - 18.617 

Κνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη άιια ηακεία - 4.528 

πλεηζθνξέο ζην Σακείν Πξνλνίαο - 2.416 

ύλνιν ακνηβώλ Άιισλ Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ - 25.561 

   

ύλνιν  - 39.350 

 
Οη ακνηβέο ησλ Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ θαη ησλ Άιισλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ κε ζπλερηδφκελσλ 
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 έρνπλ ελνπνηεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο κέρξη ηελ εκεξνκελία πψιεζεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο. 
 
Οη Δθηειεζηηθνί Γηνηθεηηθνί χκβνπινη θαη ηα Άιια Γηεπζπληηθά ηειέρε κε ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 
απνηεινχληαλ απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή, ηνλ Γηεπζπληή Γηνηθεηηθψλ θαη 
Λεηηνπξγηθψλ Τπεξεζηψλ, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίσλ, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 
Σκήκαηνο Δπελδπηηθήο Σξαπεδηθήο θαη ηνπο δχν Πξντζηακέλνπο ηνπ Υξεκαηηζηεξηαθνχ Σκήκαηνο.  
 
(δ) Πσιήζεηο ππεξεζηώλ ζε πκβνύινπο θαη ζπγγεληθά ηνπο κέξε από κε ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο 
 

 Γηα ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε ζηηο  

 31.03.2016 31.03.2015 

 € € 

Πξνκήζεηεο εηζπξαθηέεο - - 

 
Σα ζπγγεληθά πξφζσπα ησλ πκβνχισλ πεξηιακβάλνπλ ηε ζχδπγν, ηα αλήιηθα ηέθλα, θαζψο θαη εηαηξείεο ζηηο 
νπνίεο νη ζχκβνπινη θαηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή 
ζπλέιεπζε. 
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13.   Με ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
 
Καηά ην Ννέκβξην ηνπ 2014, ην πγθξφηεκα αλαθνίλσζε φηη είρε ιάβεη γξαπηή δεζκεπηηθή πξνζθνξά απφ ηελ 
Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ γηα πψιεζε ζηελ ηειεπηαία ηνπ 100% ηεο επέλδπζεο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο ζηε Laiki Financial Services Limited έλαληη €3εθ. πιεξσηέα ζε κεηξεηά. 
 
ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2015, θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, εγθξίζεθε ε πψιεζε 
ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαη ε πψιεζε νινθιεξψζεθε ηνλ Φεβξνπάξην 2015. Ζ Δηαηξεία πξνέβεθε ζε θαηάηαμε 
ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο σο κε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα.  Ωο εθ ηνχηνπ, φιεο νη θεξδνδεκηέο ηεο ζπγαηξηθήο 
ην 2015 κέρξη ηελ εκεξνκελία πψιεζεο ηεο αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ θαηεγνξία “θέδξνο/(δεκηά) απφ κε 
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο” ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 
 
(α) Κέξδνο από κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
 

 Γηα ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε ζηηο 

 31.03.2016 31.03.2015 

 € € 

Υξεκαηηζηεξηαθέο πξνκήζεηεο θαη δηθαηψκαηα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
ππεξεζίεο 

- 68.828 

Πξνκήζεηεο πιεξσηέεο - (7.302) 

Πηζησηηθνί ηφθνη - - 

Άιια έζνδα - - 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο - (105.436) 

Απνκείσζε ζηε ζπλεηζθνξά ζην Σακείν Απνδεκίσζεο Δπελδπηψλ - - 

Υξεκαηνδνηηθά έμνδα - (745) 

Εεκηά απφ εξγαζίεο απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο - (44.655) 

Κέξδνο απφ πψιεζε επέλδπζεο ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία - 248.674 

πλνιηθό θέξδνο γηα ηελ ηξηκελία από κε ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

- 204.019 

 
(β) Ρνή κεηξεηώλ από κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
 

 Γηα ηελ ηξηκελία πνπ έιεμε ζηηο 

 31.03.2016 31.03.2015 

 € € 

Καζαξά κεηξεηά γηα εξγαζίεο  - - 

   

Καζαξά κεηξεηά απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  - 3.000.000 

   

Καζαξά κεηξεηά γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  - - 

 
 
 
 
 



 

- 21 - 

 

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
(πξώελ Laiki Capital Public Co Ltd) 
 
ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ  
ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 
14.   Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 

   
 

Πνζνζηό ζπκκεηνρήο 

Όλνκα 
Δθδνζέλ  
κεηνρηθό 
θεθάιαην 

Κύξηεο 
Γξαζηεξηόηεηεο 

31 Μαξηίνπ  
2016 

% 

31 Γεθεκβξίνπ 
 2015 

 % 

CLR Investment Fund 
Public Ltd 

 288.140.972 

Δπελδχζεηο ζε αμίεο 
εηζεγκέλεο ζην ΥΑΚ θαη 
ΥΑ, ζε ζηξαηεγηθέο 
επελδχζεηο θαη ζε 
επηρεηξεκαηηθέο 
ζπκκεηνρέο ζε ηδησηηθέο 
εηαηξείεο 

26,2 26,2 

     

Viewfair Limited            22.500 
Αδξαλήο εηαηξεία (ππφ 
εθθαζάξηζε) 

27 27 

 
 
Ζ CLR Investment Fund Public ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα 
κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113 θαη κεηαηξάπεθε ζε δεκφζηα εηαηξεία ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 
1999.  ηηο 14 επηεκβξίνπ 2000 νη ηίηινη ηεο Δηαηξείαο εηζήρζεθαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ. Ζ 
επέλδπζε ζηελ CLR Investment Fund Public Ltd ηαμηλνκείηαη σο επέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία εθφζνλ ην 
πγθξφηεκα έρεη ζπκκεηνρή ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο CLR Investment Fund Public Ltd θαη ιακβάλεη κέξνο 
ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνθάζεσλ, παξάγνληεο πνπ ππνδειψλνπλ φηη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αζθήζεη 
ζεκαληηθή επηξξνή. 
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο CLR Investment Fund Public Ltd έρεη κεησζεί ζε κεδέλ ζε πξνεγνχκελα έηε θαη σο 
απνηέιεζκα ε Δηαηξεία δελ αλαγλσξίδεη νπνηνδήπνηε πεξαηηέξσ κεξίδην δεκηάο. 
 
Ζ Viewfair Limited είλαη ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113.  Καηά ην 2008, ην πγθξφηεκα απνθάζηζε φπσο πξνβεί ζε 
απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο ηνπ ζηε Viewfair Limited θαη λα κεηψζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο ζε 
κεδέλ θαη σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία δελ αλαγλσξίδεη νπνηνδήπνηε πεξαηηέξσ κεξίδην δεκηάο.   
 
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο θαηά ηελ πξψηε ηξηκελία ηνπ 2016 
θαη ηνπ 2015. 

 
15.   Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 
 
ηηο  31 Μαξηίνπ 2016 ππήξραλ εθθξεκείο αγσγέο ελαληίνλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ. Με βάζε λνκηθή ζπκβνπιή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πηζηεχεη φηη ππάξρεη επαξθήο ππεξάζπηζε έλαληη 
νπνηαζδήπνηε επηδησθφκελεο απαίηεζεο θαη δελ είλαη πηζαλφλ ην πγθξφηεκα λα ππνζηεί νπνηαδήπνηε 
ζεκαληηθή δεκηά, πνπ ζα θξίλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά.  Με βάζε εθηίκεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ δελ είλαη πξαθηηθφ λα γλσζηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ην 
νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζε ζρέζε κε απηά ηα ζέκαηα. 


