
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 
 

 
  



 

1 | P a g e  

 

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
 

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 
 
 

 

Περιεχόμενα  

 Σελίδα 

 
Πληροφορίες Εταιρείας 

2 

Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 3 

 
Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για 
τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 
 

           7 

Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων  8 

Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 9 

Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 10 

Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων   11 

Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών  12 

Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  13 

 



 

2 | P a g e  

 

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
 

Πληροφορίες Εταιρείας 

 
 

 
Διοικητικό Συμβούλιο: Μιχάλης Αθανασίου – Πρόεδρος 

 Μιχάλης Ξιούρος  - Διευθύνων Σύμβουλος 

 Βύρωνας Βύρωνος 

 Ανδρέας Α. Ανδρέου (Διορίστηκε 28/07/2021) 

 Ευρίτα Μαλλή (Διορίστηκε 28/07/2021) 

 Μάριος Αναστασίου (Διορίστηκε 28/07/2021) 

 Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη (Διορίστηκε 28/07/2021) 

 Σωφρόνης Κληρίδης 

  

 

Γραμματέας Εταιρείας: The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd  

 

 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:  G. Kalopetrides and Partners Ltd 

 Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 

 

 

Νομικοί Σύμβουλοι:  Ιωαννίδης, Δημητρίου  

 

 

Εγγεγραμμένο γραφείο: Αγίου Προκοπίου και Ποσειδώνος 1, 1ος Όροφος  

 2406, Έγκωμη Λευκωσία  

 Κύπρος 

 

 

Αριθμός εγγραφής:  ΗΕ35616 

 

  



 

3 | P a g e  

 

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
 

Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 
 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης μαζί με τις συνοπτικές ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.  
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται σε Ευρώ, έχουν ετοιμαστεί 
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις” και συνάδουν με τις 
πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την 
ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.  
  
Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2021 
έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές όπως στην κατάρτιση των ελεγμένων οικονομικών 
καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 
2021 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε 
συνάρτηση με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2020.   
 
Κύριες δραστηριότητες και φύση εργασιών της Εταιρείας  
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν οι επενδύσεις σε 
αξίες και οι επιλεγμένες συμμετοχές σε εταιρείες και σχήματα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους 
επιχειρηματικούς κλάδους και έργα.  
 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, επιδόσεων, δραστηριοτήτων και της θέσης της Εταιρείας  
 
Συνολικά εισοδήματα 
Κατά την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, τα συνολικά εισοδήματα της Εταιρείας ανήλθαν σε €80,7χιλ. 
σε σύγκριση με €26,1χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 209,2%.  
Η αύξηση στα εισοδήματα οφείλεται στα κέρδη εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων τα οποία στις 30 Ιουνίου 2021 ανήλθαν στις 
€78,1χιλ. σε σχέση με €22,4χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. 
 
Απομείωση αξίας  των μετρητών και αντίστοιχων μετρητών 
Κατά την πρώτη εξαμηνία του 2021 η Εταιρεία αναγνώρισε στα αποτελέσματα χρέωση για απομείωση στην 
αξία των μετρητών και αντίστοιχων μετρητών ύψους €6,9χιλ. (6Μ 2020: μηδέν).  Ο υπολογισμός των 
αναμενόμενων ζημιών από την έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
ΔΠΧΑ 9, λαμβάνει υπόψη τον συντελεστή πιθανότητας αθέτησης της εταιρείας Moody’s και ποσοστό απώλειας 
δεδομένου αθέτησης, 40%. 
 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας ανήλθαν στις €76,6χιλ. σε σχέση με €54,5χιλ. την αντίστοιχη 
εξαμηνία του 2020, λόγω κυρίως της αύξησης στα άλλα επαγγελματικά δικαιώματα (€18,0χιλ.).     
 
Έξοδα χρηματοδότησης 
Τα έξοδα χρηματοδότησης της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά την πρώτη εξαμηνία του 2021 και 
ανήλθαν στις €40,5χιλ. σε σχέση με €84,0χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
 
Καθαρή ζημιά για την περίοδο 
Η καθαρή ζημιά της Εταιρείας για την πρώτη εξαμηνία του 2021 ανήλθε σε €43,3χιλ. σε σχέση με ζημιά ύψους 
€112,4χιλ. την αντίστοιχη εξαμηνία του 2020.  
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Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 

για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 
 
 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, επιδόσεων, δραστηριοτήτων και της θέσης της Εταιρείας (συνέχεια) 
 
Βασική και αναπροσαρμοσμένη ζημιά ανά μετοχή 
Η βασική και αναπροσαρμοσμένη ζημιά ανά μετοχή της Εταιρείας κατά την πρώτη εξαμηνία του 2021 
διαμορφώθηκε σε 0,015 σεντ ανά μετοχή έναντι ζημιάς ανά μετοχή ύψους 0,040 σεντ την πρώτη εξαμηνία του 
2020. 
 
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού και Ίδια κεφάλαια 
Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2021 ανήλθε στα  €10,1εκ. σε σχέση με 
€10,2εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020.  Τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους στις 30 Ιουνίου 2021 
ανήλθαν σε €4,4εκ. έναντι €4,5εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020.  
 
Ορισμοί και χρήση Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης 
 
Σύνολο εισοδημάτων  
Οι εισπρακτέοι τόκοι επί των τραπεζικών πιστωτικών υπολοίπων της Εταιρείας και οποιοδήποτε κέρδος ή 
ζημιά επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. 
 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
Όλα τα έξοδα διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας εξαιρουμένων των χρηματοδοτικών εξόδων. 
 
Έξοδα χρηματοδότησης  
Τραπεζικά έξοδα επί της εγγυητικής επιστολής και άλλες τραπεζικές χρεώσεις επί των πιστωτικών υπολοίπων 
της Εταιρείας. 
 
Ίδια Κεφάλαια 
Το μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά που αναλογούν στους μετόχους. 
 
Η χρήση των πιο πάνω εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης γίνεται με στόχο την επαρκή αιτιολόγηση 
στην Έκθεση Διαχείρισης της διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της πρώτης εξαμηνίας του 
2021, καθώς και των μεταβολών των αποτελεσμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη εξαμηνία του 2020. 
  
Υπόλοιπα και Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη 
 
Πληροφορίες αναφορικά με τις «Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Μέρη» παρουσιάζονται στη 
Σημείωση 20 των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. 
  
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία δεν έχουν διαφοροποιηθεί από αυτούς που περιγράφονται 
στην Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.  Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην 
Κύπρο και ως εκ τούτου, επηρεάζεται από την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στο νησί. 
 
Oι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας βελτιώθηκαν σημαντικά κατά τα 
πρόσφατα έτη, αντανακλώντας τις προσδοκίες για βιώσιμη μείωση του δημόσιου χρέους ως δείκτης προς το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), τις περαιτέρω αναμενόμενες μειώσεις των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων και ένα πιο σταθερό περιβάλλον τιμών μετά από παρατεταμένη περίοδο αποπληθωρισμού και 
χαμηλού πληθωρισμού. Το προφίλ κινδύνου της χώρας επιδεινώθηκε το 2020 ως αποτέλεσμα της πανδημίας 
του κορωνοϊού και των μέτρων για να μετριαστεί η επίδραση της στην οικονομία, αλλά η διαβάθμιση για την 
προοπτική παραμένει σταθερή προς θετική, αντικατοπτρίζοντας τις προσδοκίες για επιστροφή στην ανάπτυξη 
και σταθεροποίηση των υποκείμενων δυναμικών στα δημοσιονομικά. Μετά από τη βαθιά ύφεση του 2020, 
αναμένεται μερική ανάκαμψη το 2021 και θα χρειαστεί μέχρι το 2022 για να επανέλθει η ανάπτυξη στα επίπεδα 
πριν από την κρίση. 



 

5 | P a g e  

 

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
 

Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 

για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 
 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια) 
 
Οι παγκόσμιες και εγχώριες μακροοικονομικές συνθήκες ως αποτέλεσμα της κρίσης του COVID-19 είναι οι 
πρωταρχικοί παράγοντες κινδύνου για την Κυπριακή οικονομία. Η Διεύθυνση έχει εξετάσει τις ιδιαίτερες 
συνθήκες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχει σημαντική επίπτωση στη κερδοφορία της Εταιρείας.  Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει 
την προσπάθεια βέλτιστης χρήσης και αξιοποίησης των επενδυτικών συμμετοχών της. 

 
Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία  
 
Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: κίνδυνο αγοράς 
(περιλαμβανομένου συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία, κινδύνου 
επιτοκίου που  αφορά  τις  ταμειακές  ροές  και  κινδύνου  τιμής  αγοράς),  πιστωτικό  κίνδυνο  και  κίνδυνο  
ρευστότητας  που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω 
αλλαγών στις συναλλαγματικές  ισοτιμίες.  Ο συναλλαγματικός  κίνδυνος  προκύπτει  όταν  μελλοντικές 
εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αποτιμούνται σε 
νόμισμα το οποίο δεν είναι το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας.  Στις 30 Ιουνίου 2021 η Εταιρεία δεν είχε 
υπόλοιπα σε ξένα νομίσματα.   
 
Κίνδυνος τιμής αγοράς  
Ο  κίνδυνος  τιμής  αγοράς  είναι  ο  κίνδυνος  η  αξία  των  χρηματοοικονομικών  μέσων  να  διακυμαίνεται  
εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμετρούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που 
αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων της Εταιρείας υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω 
αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής 
αγοράς μέσω διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.  Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών αγαθών. 
 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε τίτλους κατά την 30 Ιουνίου 2021 περιλαμβάνουν μερίδια σε αμοιβαία κεφάλαια 
χρηματαγοράς, διαπραγματεύσιμα κεφάλαια ανταλλαγής ομολόγων και ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια αξίας 
€3.540.475 εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού.  
 
Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές  
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών  μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας 
αλλαγών στα επιτόκια αγοράς. Οι καταθέσεις στην τράπεζα οι οποίες φέρουν κυμαινόμενα επιτόκια υπόκεινται 
σε κίνδυνο επιτοκίου ταμειακών ροών.  
 
Στις 30 Ιουνίου 2021, τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας που έφεραν κυμαινόμενο επιτόκιο ανέρχονταν σε 
€6.272.359 (31 Δεκεμβρίου 2020: €5.736.859).  Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις 
στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης για τον 
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος  
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ένα μέρος σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο να προκαλέσει οικονομική 
ζημία στο  άλλο  μέρος  επειδή  δεν  εκπληρώνει  κάποια  υποχρέωση.  Ο  πιστωτικός  κίνδυνος  προκύπτει  
από  ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδύσεις 
σε χρεόγραφα και ομόλογα   καθώς  και  από  έκθεση  σε  πιστώσεις  προς  πελάτες  περιλαμβανομένων   
εκκρεμών  εισπρακτέων   και δεσμευτικών συναλλαγών.  
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2021 απορρέει από τραπεζικά υπόλοιπα ύψους 
€6.272.359 (31 Δεκεμβρίου 2020: €5.736.859). 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
 

Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 

για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 
 
 
Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία (συνέχεια) 
 
Κίνδυνος ρευστότητας  
Η Διεύθυνση ελέγχει την τρέχουσα ρευστότητα με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές και τις αναμενόμενες 
εισπράξεις   εσόδων.  Μακροπρόθεσμα, ο κίνδυνος ρευστότητας προσδιορίζεται με βάση τις αναμενόμενες 
μελλοντικές ταμειακές ροές τη στιγμή σύναψης νέων πιστωτικών διευκολύνσεων ή μισθώσεων και με βάση τις 
προβλέψεις του προϋπολογισμού. 
 
Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών, όπως η διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να 
διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
 
Άλλοι Κίνδυνοι 
 
Πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τους κινδύνους αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία 
παρουσιάζονται στη Σημείωση 23 των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. 
 
Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί τα δεδομένα, τις ιδιαίτερες συνθήκες σε σχέση με την πανδημία του 
κορωνοϊού και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία και αναμένεται να επαναχαράξει την 
στρατηγική της για τη διαχείριση της ρευστότητας της Εταιρείας στη βάση των νέων δεδομένων που έχουν 
προκύψει.  
 
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεχίζει την προσπάθεια βέλτιστης χρήσης και 
αξιοποίησης των επενδυτικών συμμετοχών της.   
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
 

Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της 
Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 

Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (N190(Ι)/2007) (ο «Νόμος»), εμείς τα Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της LCP 

Holdings and Investments Public Ltd (η «Εταιρεία») για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, 

επιβεβαιώνουμε ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

 

(α) οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίστηκαν 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10 (4) του Νόμου. 

 

(β) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής 

κατάστασης και του κέρδους ή ζημίων της Εταιρείας. 

 

(β) η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που απαιτούνται από 

το άρθρο 10, εδάφιο (6) του Νόμου. 

  

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπογραφή 

 

 

Μιχάλης Αθανασίου  - Πρόεδρος ……………………….. 

 

Μιχάλης Ξιούρος    - Διευθύνων Σύμβουλος ………..……………… 

 

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη - Εκτελεστικός Σύμβουλος ………..……………… 

 

Ανδρέας Α. Ανδρέου   - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος …..…...……………… 

 

Βύρωνας Βύρωνος  - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος ……………………….. 

 

Ευρίτα Μαλλή -  Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος  ………..……………… 

 

Μάριος Αναστασίου -  Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος  ………..……………… 

 

Σωφρόνης Κληρίδης -  Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος  ………..……………… 

 

 
Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2021 



 

8 | P a g e  

 

 

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
 

Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 

 

  

  
   01/01/2021 -  

          30/06/2021 
 
         01/01/2020 -       

       30/06/2020 
 

 Σημ. €  €  

Πιστωτικοί τόκοι  2.635  3.702  

Ζημιές εύλογων αξιών σε 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

 
 

(4.792) 
 

 
23.034 

 

Ζημιά από πώληση xρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
 

 (188)  (635)  

Κέρδος από πώληση xρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε 
εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων 

 83.033  -  

      

Σύνολο εισοδημάτων  80.688  26.101  

      

Απομείωση αξίας των μετρητών και 
αντίστοιχων μετρητών 

 (6.942)  -  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 (76.567)  (54.497)  

Έξοδα χρηματοδότησης 7 (40.513)  (83.982)  

      

Ζημιά πριν τη φορολογία  (43.334)  (112.378)  

Φορολογία 8 0  0  

Καθαρή ζημιά για την περίοδο   (43.334)  (112.378)  

      

Βασική και αναπροσαρμοσμένη ζημιά 
ανά μετοχή (σεντ) 

9 (0,015)  (0,040)  

    

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
 

Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 
 

        

 
   01/01/2021 -  

       30/06/2021 
 
         01/01/2020 -       

       30/06/2020 
    

 €  €     

Καθαρή ζημιά για την περίοδο (43.334)  (112.378)      

        

Λοιπές/ά συνολικές/ά (ζημιές)/εισοδήματα:        

 
Στοιχεία που μπορεί να επαναταξινομηθούν μετέπειτα στα 
αποτελέσματα: 
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε δίκαιη αξία μέσω των 
άλλων συνολικών εισοδημάτων – Αλλαγή εύλογης αξίας 

 
 
 
 

(83.731) 

 

 
 
 
 

(28.608) 

    

        

Άλλη/α συνολική/ά (ζημιά)/εισοδήματα (83.731)  (28.608)     

        

Συνολική ζημιά για την περίοδο (127.065)  (140.986)     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
 
 Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
στις 30 Ιουνίου 2021 
 

 

  30 Ιουνίου 2021  31 Δεκεμβρίου 2020 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σημ. €  € 

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού     

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 13 151.871  153.146 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία 
μέσω Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων 

        11                              -                   610.070 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται 
σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

        12                3.540.475                 3.614.686 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις   103.134  103.134 

Μετρητά και ταυτόσημες αξίες 14 6.258.919  5.730.360 

  10.054.399  10.211.396 

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού  10.054.399  10.211.396 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
    

Ίδια κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο 15 9.171.921  9.171.921 

Άλλα αποθεματικά  344.058  427.789 

Συσσωρευμένες ζημιές  (5.138.407)  (5.095.073) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  4.377.572  4.504.637 

     

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     

Δανεισμός 18 65.380  85.380 

   65.380  85.380 

Βραχυπρόσθεσμες υποχρεώσεις     

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 17 163.906  173.838 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  321.541  321.541 

Προβλέψεις για υποχρεώσεις 16 5.126.000  5.126.000 

  5.611.447  5.621.379 

Σύνολο υποχρεώσεων  5.676.827  5.706.759 

     

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  10.054.399  10.211.396 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 

     

 Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 
 

 

 Μετοχικό    Άλλα Συσσωρευμένες  

 κεφάλαιο Αποθεματικά Ζημιές  Ολικό 

 € € € € 

     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 9.171.921           426.161 (4.987.202) 4.610.880 

     

Συνολική ζημιά     

Ζημιά για την περίοδο -  -  (112.378) (112.378) 

     

Λοιπή συνολική ζημιά     

Αποθεματικό εύλογης αξίας - 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού που επιμετρούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των άλλων 
συνολικών εισοδημάτων 
Μεταβολή εύλογης αξίας 

 
 
 

-  

 
 
 

(28.608) 

 
 
 

-  

 
 
 

(28.608) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 9.171.921 397.553 (5.099.580) 4.469.894 

     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020/              
1 Ιανουαρίου 2021 

9.171.921           427.789 (5.095.073) 4.504.637 

     

Συνολική ζημιά     

Ζημιά για την περίοδο -  -  (43.334) (43.334) 
 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα     

Αποθεματικό εύλογης αξίας - 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού που επιμετρούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των άλλων 
συνολικών εισοδημάτων 
Μεταβολή εύλογης αξίας 

 
 
 

-  

 
 
 

(83.731) 

 
 
 

-  

 
 
 

(83.731) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 9.171.921 344.048 (5.138.407) 4.377.572 

 
Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί 
Εκτάκτου  Εισφοράς  για  την  Άμυνα  της  Δημοκρατίας  Νόμο,  κατά  τη  διάρκεια  των  δύο  ετών  από  το  
τέλος  του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το 
ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 17% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη 
διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και λογίζονται 
κάτοικοι (domiciled) Κύπρου. Από την 1η Μαρτίου  2019,  η  λογιζόμενη  διανομή  μερίσματος  υπόκειται  σε  
συνεισφορά  1,70%  στο  Γενικό  Σύστημα  Υγείας, ποσοστό που αυξήθηκε σε 2,65% από την 1η Μαρτίου 
2020, με εξαίρεση την περίοδο από τον Απρίλιο 2020 έως τον Ιούνιο 2020 όταν το ποσοστό ήταν 1,70%. Το 
ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε  πραγματικό  μέρισμα  που  ήδη  
διανεμήθηκε  για  το  έτος  στο  οποίο  τα  κέρδη  αναφέρονται.  Αυτή  η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται 
από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων. 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
 

Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 
 

 

 
    01/01/2021 -  

                    30/06/2021 
 
         01/01/2020 -       

       30/06/2020 

 Σημ. €             € 

Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες     
Ζημιά πριν την φορολογία   (43.334)   (112.378)  
Αναπροσαρμογές για:    
Κέρδη εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων     11 

  
 

           (78.053)   (22.399) 
Χρέωση για απομείωση στην αξία των μετρητών και 
αντίστοιχων μετρητών                           6.942     

Πιστωτικούς τόκους                           (2.635)         (3.702) 
       

   (117.080)  (138.479)  
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:    
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 12  1.275 (65.327) 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται 
σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  678.605 (3.192.526) 

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 16  (9.934)  (37.436)  

Μετρητά για εργασίες   552.866   (3.433.768) 

Είσπραξη τόκων   2.635   3.702 

Φορολογία που πληρώθηκε 7  -   -  

Καθαρά μετρητά για εργασίες   555.501   (3.430.066)  
    
Ροή μετρητών για επενδυτικές  δραστηριότητες    
Αποπληρωμή δανείων   (20.000)  - 
    
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες   (20.000)  (3.430.066)  
    

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές  δραστηριότητες   -  - 
    
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε μετρητά και ταυτόσημες 
αξίες   535.501   (3.430.066) 

Χρέωση για απομείωση στην αξία των μετρητών και 
αντίστοιχων μετρητών  (6.942) - 

Μετρητά και ταυτόσημες αξίες στην αρχή του έτους   5.730.360   9.115.775  

Μετρητά και ταυτόσημες αξίες στο τέλος της περιόδου   6.258.919   5.685.709 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
 

 

Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 

 

 

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες 
 
Σύσταση 
 
Η εταιρεία LCP Holdings and Investments Public Ltd (η «Εταιρεία») συστάθηκε στην Κύπρο στις 15 Απριλίου 
1989 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 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 
Κυρηνείας 97, 3ος όροφος, 2113 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία, Κύπρος.   
 
Κύριες Δραστηριότητες 

 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι οι επενδύσεις σε αξίες και οι επιλεγμένες συμμετοχές σε εταιρείες 
και σχήματα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και έργα. 
 
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  
 
Αυτές οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί για έκδοση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στις 28 Σεπτεμβρίου 2021. 
 

2. Βάση Ετοιμασίας 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 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 οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα 
λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας από την 1 Ιανουαρίου, 2008. 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε 
συνάρτηση με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2020.  
 
Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες 
λογιστικές αρχές όπως στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το 2020, εκτός από την 
υιοθέτηση από την Εταιρεία των καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 δεν έχουν 
ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές της Εταιρείας.  
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LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 
 

 

Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 

 
 
Λειτουργία ως δρώσα οικονομική οντότητα 
 
Οι κύριοι παράγοντες και τα κύρια θέματα που έχουν εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο έτσι ώστε να 
προσδιοριστεί η ύπαρξη οποιασδήποτε αβεβαιότητας ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως 
δρώσα οικονομική οντότητα, είναι ως εξής: 

 
Οικονομική θέση  
 
Στις 30 Ιουνίου 2021, τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας υπερέβαιναν τις υποχρεώσεις της κατά 
€4.377.572. Επίσης, κατά την ημερομηνία αυτή, τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας 
υπερέβαιναν τις τρέχουσες υποχρεώσεις της κατά €4.442.952.   
 
Ταμειακές ροές 
 
Σχετικοί παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη: 
 

• Με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές της Εταιρείας όπως έχουν διαμορφωθεί μετά και την πώληση 
των ακινήτων της στη Λευκωσία και Λεμεσό η Εταιρεία αναμένεται να διατηρήσει επαρκή ρευστότητα. 
 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων παραγόντων έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η Εταιρεία έχει συνολικά 
περιουσιακά στοιχεία ύψους €10.054.399.  Η Εταιρεία έχει συμφωνήσει στη δέσμευση μέρους των 
χρημάτων της (€5.298.543) για τη λήψη της εγγυητικής επιστολής από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια 
Εταιρεία Λτδ αναφορικά με την πρόβλεψη για νομικές υποχρεώσεις.  

 
Κερδοφορία  
 
Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, η καθαρή ζημιά ανήλθε σε €43.334.  Η έκβαση αυτή, δεν 
επηρεάζει σημαντικά τις στρατηγικές στοχεύσεις και επιδιώξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες 
στηρίζονται στην διαθέσιμη ρευστότητα, για μελλοντική διευθέτηση των λειτουργικών υποχρεώσεων της 
Εταιρείας, όταν και εφόσον αυτές καταστούν πληρωτέες. 
 
Συμπέρασμα 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζοντας και αξιολογώντας όλες τις πιο πάνω συνθήκες και σχετικούς παράγοντες 
έχει συμπεράνει ότι η Εταιρεία έχει, επί του παρόντος, τους διαθέσιμους πόρους για να μπορέσει να συνεχίσει 
τις δραστηριότητες της, και δεν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να 
συνεχίσει ως δρώσα οικονομική οντότητα. 
 
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων” και το πιο πάνω συμπέρασμα αυτές οι 
οικονομικές καταστάσεις έχουν κατάλληλα ετοιμαστεί με την παραδοχή δρώσας οικονομικής οντότητας.  
 

3. Λογιστικές πολιτικές 
 
Η Εταιρεία 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 της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την                                 
1 Ιανουαρίου 2021.  Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της 
Εταιρείας. 
 

4. 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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5. Λειτουργικοί τομείς  
 
Οι Σύμβουλοι έχουν προσδιορίσει ένα ενιαίο λειτουργικό τομέα όσον αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων 
της Εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε μία μοναδική γεωγραφική περιοχή (εντός της χώρας που εδρεύει) και ως εκ 
τούτου δεν παρουσιάζεται οποιαδήποτε γεωγραφική ανάλυση. 
 

6. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 

 
   01/01/2021 -  

         30/06/2021 
 

         01/01/2020 -       
       30/06/2020 

 €  € 

Αμοιβή Μη-εκτελεστικών συμβούλων 3.500  1.834 

Επαγγελματικές συνδρομές  2.656  2.766 

Αμοιβή ελεγκτών για ετήσιο έλεγχο  7.140   7.140 

Αμοιβή ελεγκτών για φορολογικές υπηρεσίες 694  500 

Δικηγορικά  έξοδα 1.183  - 

Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα 35.029  16.510 

Έξοδα αποθετηρίου 25.610  25.648 

Άλλα έξοδα διοίκησης 755  99 

 76.567  54.497 

 
 

7. Έξοδα Χρηματοδότησης 

 
   01/01/2021 -  

         30/06/2021 
 

         01/01/2020 -       
       30/06/2020 

 €  € 
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 

 
 40.513  83.982 

 40.513  83.982 

 
 

8. Φορολογία 

 
   01/01/2021 -  

         30/06/2021 
 

         01/01/2020 -       
       30/06/2020 

 €  € 
Φορολογία περιόδου  -  - 

 -  - 

 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%. 
 
Οποιαδήποτε κεφαλαιουχικά κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 20%. 
 
Κάτω  από  ορισμένες  προϋποθέσεις  οι  τόκοι  φορολογούνται  είτε  με  εταιρικό  φόρο  είτε  υπόκεινται  σε  
αμυντική εισφορά.  Το  σχετικό  ποσοστό  του  εταιρικού  φόρου  για  το  έτος  είναι  12,5%  και  το  ποσοστό  
της  αμυντικής εισφοράς 30%. 
 
Κέρδη   από   τη   διάθεση   αξιογράφων   που   εμπίπτουν   στον   ορισμό   των   τίτλων   για   φορολογικούς   
σκοπούς (περιλαμβανομένων  μετοχών,  χρεογράφων,  ομολόγων,  δικαιωμάτων  επ' αυτών, κλπ.) εξαιρούνται 
από Κυπριακό εταιρικό φόρο. 
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8. Φορολογία (συνέχεια) 

 
Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημιάς που πραγματοποίησε κατά το τρέχον 
έτος.  Σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  οι  ζημιές  μεταφέρονται  για  περίοδο  πέντε  ετών  και  
επιτρέπεται  να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη. 

 
9. Βασική και αναπροσαρμοσμένη ζημία ανά μετοχή 

    
Βασική ζημιά ανά μετοχή    

 
   01/01/2021 -  

         30/06/2021 
 

         01/01/2020 -       
       30/06/2020 

 €  € 

Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους (43.334)  (112.378) 

    
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 

282.212.953  282.212.953 

    
Βασική ζημιά ανά μετοχή (σεντ) (0,015)  (0,040) 

 
Η βασική ζημιά ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη ζημία της περιόδου που αναλογεί στους μετόχους με 
το μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 
Αναπροσαρμοσμένη ζημιά ανά μετοχή 
 
Κατά τη διάρκεια της εξαμηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 και της εξαμηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2020 δεν υπήρξαν δυνητικές μετοχές που να αυξάνουν  τη ζημιά και ως εκ τούτου η αναπροσαρμοσμένη ζημιά 
ανά μετοχή ισούται με τη βασική ζημιά ανά μετοχή και στις δύο εξαμηνίες, αντίστοιχα. 
 

10. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες  

 30 Ιουνίου 2021 31 Δεκεμβρίου 2020 

 € € 

Την 1 Ιανουαρίου  -   -  

Καθαρή αξία στο τέλος της περιόδου/έτους  -   -  

 
Λεπτομέρειες των επενδύσεων 

Όνομα συνδεδεμένης 
Χώρα 
συστάσεως 

Τόπος 
δραστηριοτήτων 

Κύριες 
δραστηριότητες 

Άμεση 
συμμετοχή 

% 

Viewfair Limited Κύπρος Κύπρος Αδρανής εταιρεία                27 

CLR Investment Fund Public Ltd Κύπρος Κύπρος 
Επενδυτική 
εταιρεία 

26,20 

 
Η Viewfair Limited είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Δεν υπήρξαν αλλαγές στο ποσοστό συμμετοχής στη 
συνδεδεμένη εταιρεία κατά την πρώτη εξαμηνία του 2021 και το 2020. 
 
Η CLR Investment Fund Public Ltd 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 εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου. 
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10. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες (συνέχεια) 

 
Η επένδυση στην CLR Investment Fund Public Ltd ταξινομείται ως επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία εφόσον 
η Εταιρεία έχει συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο της CLR Investment Fund Public Ltd και λαμβάνει μέρος 
στον καθορισμό των αποφάσεων, παράγοντες που υποδηλώνουν ότι είχε την δυνατότητα να ασκήσει 
σημαντική επιρροή. 
 
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο ποσοστό συμμετοχής στη συνδεδεμένη εταιρεία κατά την πρώτη εξαμηνία του 2021 
και του 2020. 
 
Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες έχει μειωθεί σε μηδέν σε προηγούμενα έτη. 

 
11. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε δίκαιη αξία μέσω Λοιπών Συνολικών 
Εισοδημάτων 
 

 30 Ιουνίου 2021  31 Δεκεμβρίου 2020 
 €  € 

Την 1 Ιανουαρίου  610.070    608.442  

Πώληση  (610.070) 
 

- 

Ποσό επανεκτίμησης που μεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια  -    1.628 

Καθαρή αξία στο τέλος της περιόδου/έτους -  610.070 

 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε δίκαιη αξία μέσω Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων της 
Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 Λογιστική αξία Λογιστική αξία 
 30 Ιουνίου 

2021 
31 Δεκεμβρίου  

2020 
 € € 
Αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού 

 -   610.070  

  -   610.070  

 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης εξαμηνίας του 2021 και την αντίστοιχη περίοδο του 2020 η Εταιρεία δεν είχε 
εισόδημα από μερίσματα από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε δίκαιη αξία μέσω Λοιπών 
Συνολικών Εισοδημάτων. 
 

12. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων  
 
 30 Ιουνίου 2021 31 Δεκεμβρίου 2020 
 € € 

Την 1ην Ιανουαρίου  3.614.686   347.540  

Αγορές 182.959 3.984.943 

Πωλήσεις  (335.223) (780.013) 

Αλλαγή στη δίκαιη αξία (4.792) 59.890 

Κέρδος από πωλήσεις  82.845   2.326 

Καθαρή αξία στο τέλος της περιόδου/έτους  3.540.475   3.614.686  
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12. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων (συνέχεια) 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αντιπροσωπεύουν:  
 

 30 Ιουνίου 2021 31 Δεκεμβρίου 2020 
 € € 

Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
προς εμπορία  3.540.475   3.614.686  

  3.540.475   3.614.686 
 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων της Εταιρείας αναλύονται 
ως ακολούθως: 

 Λογιστική αξία Λογιστική αξία 
 30 Ιουνίου 2021 31 Δεκεμβρίου 2020 
 € € 

Μερίδια σε μη εισηγμένα αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού - 56.477 

Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς 219.384 230.419 

Διαπραγματεύσιμα κεφάλαια ανταλλαγής ομολόγων 280.238 280.574 

Ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια  3.040.853  3.047.216 

  3.540.475   3.614.686  

 
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021 δεν υπήρξε εισόδημα από μερίσματα από 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, το 
οποίο όταν προκύπτει, περιλαμβάνεται στα μερίσματα εισπρακτέα στην κατάσταση αποτελεσμάτων.   
 
Τα  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  ενεργητικού  που  αποτιμούνται  σε  εύλογη  αξία  μέσω  των  αποτελεσμάτων  
είναι εμπορεύσιμες  αξίες  που εκτιμώνται  σε αγοραία  αξία στις τιμές κλεισίματος  στις 30 Ιουνίου 2021  
σύμφωνα  με τις επίσημες τιμές πλειοδότησης του Χρηματιστηρίου.  Τα χρηματοοικονομικά  στοιχεία 
ενεργητικού που αποτιμούνται σε  εύλογη   αξία   μέσω   των   αποτελεσμάτων   ταξινομούνται   ως   
κυκλοφορούντα   στοιχεία   ενεργητικού   επειδή αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την 
ημερομηνία αναφοράς. 
 
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα χρηματοοικονομικά  στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη 
αξία μέσω  των  αποτελεσμάτων  παρουσιάζονται  στη  ροή  μετρητών  από  εργασίες  ως  μέρος  των  
μεταβολών  στο κεφάλαιο κίνησης. Στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, οι μεταβολές στις εύλογες 
αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων καταχωρούνται στα εισοδήματα εργασιών. 
 

13. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  
 30 Ιουνίου 2021  31 Δεκεμβρίου 2020 
 €  € 

Εμπορικά από πελάτες και άλλα εισπρακτέα 1.302.029  1.302.029 

Μείον: πιστωτική ζημιά εμπορικών εισπρακτέων (1.302.029)  (1.302.029) 

Εμπορικά από πελάτες και άλλα εισπρακτέα – καθαρά -                   -  

Ανακτήσιμες υπερπληρωμές δικαιωμάτων ανεξάρτητων μελών 
επιτροπής ελέγχου 

-  1.666 

Τόκοι εισπρακτέοι 2.635   

Επιστρεπτέα έκτακτη αμυντική εισφορά σχετικά με λογιζόμενο 
μέρισμα και εισπρακτέους τόκους 

149.236  151.480 

  151.871   153.146 
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14. Μετρητά και ταυτόσημες αξίες 
 30 Ιουνίου 2021  31 Δεκεμβρίου 2020 
 €  € 
    

Μετρητά στο ταμείο 63  62 

Τραπεζικές καταθέσεις όψεως 6.272.359  5.736.859 

Συσσωρευμένη πρόβλεψη για απομείωση μετρητών και 
αντίστοιχων μετρητών 

(13.503)  (6.561) 

 6.258.919  5.730.360 

 
15. Μετοχικό Κεφάλαιο  

 

 
30 Ιουνίου 2021  31 Δεκεμβρίου 2020 

      

 
Αριθμός 

μετοχών 

 

€ 
 

Αριθμός 

μετοχών 

 

€ 

Εγκεκριμένο       

Συνήθεις μετοχές του €0,0325 η 

καθεμιά 
2 082 883 492 67.693.713  2 082 0083 492 67.693.713 

      

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και 

πληρώθηκε εξ’ ολοκλήρου 

Την 1 Ιανουαρίου  282 212 953 9.171.921  282 212 953 9.171.921 

Στο τέλος της περιόδου/έτους 282 212 953 9.171.921  282 212 953 9.171.921 

 
16. Προβλέψεις για υποχρεώσεις 

 30 Ιουνίου 2021  31 Δεκεμβρίου 2020 
 €  € 
    

Πρόβλεψη για υποχρεώσεις 5.126.000  5.126.000 

 5.126.000  5.126.000 

 
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 εκδόθηκε απόφαση στην αγωγή αρ. 8352/2006 Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. v CLR 

Financial Services Ltd (πρώην θυγατρική της Εταιρείας). Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε 

επίσης απόφαση αναφορικά με την αγωγή έναντι της LCP Holdings and Investments Public Ltd. Σύμφωνα με 

την απόφαση, η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των ΛΚ3.000.000 (€5.126.000) ταυτόχρονα με 

τη μεταβίβαση από τους ενάγοντες επ’ ονόματι των εναγομένων 1.500.00 μετοχές της εταιρείας 

Euroinvestment and Finance Ltd. Η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει πλήρως πρόβλεψη για την νομική υποχρέωση 

που έχει προκύψει από την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Η προαναφερθείσα υποχρέωση πηγάζει 

από το σχέδιο αναδιοργάνωσης και συγχώνευσης που είχε εγκριθεί από το Δικαστήριο στις 12 Δεκεμβρίου 

2008, από το οποίο η Εταιρεία είχε αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας CLR Capital 

Public Ltd. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας έχει 

καταχωρήσει Πολιτική Έφεση σχετικά με την Αγωγή αρ.8352/2006 στις 11 Νοεμβρίου 2016 και στις                        

16 Νοεμβρίου 2016 καταχωρήθηκε αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης μέχρι την εκδίκαση της 

έφεσης. 

 

Η Εταιρεία έχει προβεί σε έκδοση και παράδοση προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. τραπεζικής εγγυητικής 

επιστολής ύψους €5.125.804 ποσού αντίστοιχου της απόφασης του Πρωτόδικου Δικαστηρίου Λευκωσίας στην 

υπόθεση 8352/2006. Η Εταιρεία έχει συμφωνήσει στη δέσμευση μέρους των χρημάτων  από την πώληση του 

ακινήτου στη Λευκωσία για τη λήψη της εγγυητικής επιστολής από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία 

Λτδ αναφορικά με την πρόβλεψη για νομικές υποχρεώσεις. 
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16. Προβλέψεις για υποχρεώσεις (συνέχεια) 

 

Επίσης, στις 30 Ιουνίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020 υπήρχαν διάφορες εκκρεμείς αγωγές εναντίον της 

Εταιρείας σε σχέση με τις δραστηριότητες της.  Με βάση νομική συμβουλή, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόμενης απαίτησης και δεν 

είναι πιθανόν η Εταιρεία να υποστεί οποιαδήποτε σημαντική ζημιά, ή να επηρεαστεί η ικανότητά της να 

λειτουργεί κανονικά. Με βάση εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πρακτικό να γνωστοποιηθεί 

οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με το οικονομικό αποτέλεσμα και αβεβαιότητες σε σχέση 

με αυτά τα θέματα. 

 

17. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  
 
 

30 Ιουνίου 2021  31 Δεκεμβρίου 2020 

 €  € 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  20.558   20.558 

Οφειλόμενα έξοδα  81.010    94.586 

Άλλοι πιστωτές  55.123   55.123 

Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη  7.215  3.571 

 163.906  173.838 
 

18. Δανεισμός  
 
 

30 Ιουνίου 2021  31 Δεκεμβρίου 2020 

Μη βραχυπρόθεσμα δάνεια €  € 
Υπόλοιπο την 1ην Ιανουαρίου 85.380  85.380 

Αποπληρωμή (20.000)  - 

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/έτους 65.380  85.380 

 
 

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment 
Bank) και χρησιμοποιήθηκε για επενδύσεις. 
 
Ο   δανεισμός   δε   φέρει   τόκο   και   θα   αποπληρωθεί   από   τη  ρευστοποίηση   των   επενδύσεων   για   
τις   οποίες χρησιμοποιήθηκε. 
 
Ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι σε Ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομικών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας  έχει  προβεί  στην  εξόφληση  της Ευρωπαϊκής  Τράπεζας Επενδύσεων  εκ μέρους 
της Εταιρείας.  Ως εκ τούτου  το  δάνειο  οφείλεται  στο  Υπουργείο  Οικονομικών  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  
το  οποίο  απαιτεί  την εξόφληση του. 
 
Η Εταιρεία κατέθεσε αγωγή υπ’ αριθμόν 2312/2009 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, κατά της εταιρείας 
Nicobutton Enterprises Ltd (στην οποία οι πόροι του πιο πάνω δανείου παραχωρήθηκαν  ως πιστωτική 
διευκόλυνση)  και των Εγγυητών της (οι «Εναγόμενοι»)  για το ποσό των €85.380 πλέον τόκο και ότι, μετά από 
πολύχρονες νομικές και δικαστικές διαδικασίες, τον Οκτώβριο 2019, το Επαρχιακό Δικαστήριο  Λευκωσίας  
έκδωσε  την  απόφαση  του  σε  σχέση  με  την  αγωγή  αυτή,  σύμφωνα  με  την  οποία,  οι Εναγόμενοι 
προέβησαν σε κατάθεση του ποσού των €20.000 πριν από την 1η Μαρτίου 2020 (διορία που τους είχε δοθεί 
από το Δικαστήριο) και με την κατάθεση / πληρωμή αυτή σύμφωνα πάντα με την Δικαστική απόφαση, το 
οφειλόμενο ποσό θεωρήθηκε ως πλήρως εξοφλημένο και δεδομένου ότι η απόφαση του Επαρχιακού 
Δικαστηρίου Λευκωσίας θεωρείται τελεσίδικη, η Εταιρεία απέστειλε με επιστολή της στο Υπουργείο 
Οικονομικών, το ποσό των €20.000,  που  πέτυχε  να  εισπράξει,  ζητώντας  λήψη  και  αναγνώρισή  του,  σε  
πλήρη  εξόφληση  του οφειλόμενου ποσού της LCP Holdings and Investments Public Ltd προς την Κυβέρνηση.   
Καθότι η ανταπόκριση / αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών, παραμένει ακόμα αβέβαιη, ως προς τη 
μορφή και την χρηματική της έκβαση, δεν παραγράφεται οποιοδήποτε πόσο (αναμενόμενου) οφέλους στα 
λογιστικά αποτελέσματα του έτους 2020. 
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19. 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 Ιουνίου 2021 είναι ως ακολούθως: 

 
 30 Ιουνίου 2021 

  % 

31 Δεκεμβρίου 2020 

% 

Ανδρέας Α. Ανδρέου Ν/Α Ν/Α 

Βύρωνας Βύρωνος 0,00                    0,00 

Ευρίτα Μαλλή Ν/Α Ν/Α 

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη Ν/Α Ν/Α 

Μάριος Αναστασίου Ν/Α Ν/Α 

Μιχάλης Αθανασίου 0,02 0,02 

Μιχάλης Ξιούρος 0,00                    0,00 

Σωφρόνης Κληρίδης 0,00 0,00 

 
 

20. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 
 
Η Εταιρεία ελέγχεται από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία 
κατέχει, άμεσα και έμμεσα, το 67,46% του εκδοθέντος μετοχικού της κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 32,54% των 
μετοχών είναι ευρέως διεσπαρμένο. 
 
Η τελική ιθύνουσα εταιρεία που ελέγχει την Εταιρεία είναι η Bank of Cyprus Holdings Public Limited UK.  
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη είναι ως ακολούθως: 
 
Αμοιβή συμβούλων, μελών επιτροπών και βασικών διοικητικών στελεχών  
 
Η αμοιβή των συμβούλων και μελών των επιτροπών ήταν ως εξής: 
 
 

 30 Ιουνίου 2021  30 Ιουνίου 2020 

Δικαιώματα Μη-Εκτελεστικών Συμβούλων €  € 
Σωφρόνης Κληρίδης                    1.500   1.500  

 1.500  1.500 

 

 30 Ιουνίου 2021  30 Ιουνίου 2020 

Αμοιβή των μελών της ανεξάρτητης επιτροπής 
ελέγχου 

€  € 

Μάριος Δημητριάδης                     1.000   167 

Μαρία Σαουρή 1.000  167 
    

 2.000  334 

 
 

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2021 εγκρίθηκε η ετήσια αμοιβή των Μη 
Εκτελεστικών Συμβούλων, η οποία καθορίστηκε σε €4.000 έκαστος με ισχύ από 1η Ιουλίου 2021και η Πολιτική 
Αμοιβών.  Η ετήσια αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Συμβούλων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 ανερχόταν στις €3.000 
έκαστος. 
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20. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια) 
 
 
Δικαιώματα Συμβούλων καταβάλλονται μόνο στους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της                   
LCP Holdings and Investments Public Ltd, ενώ δεν καταβάλλονται δικαιώματα Συμβούλων στο Διευθύνων 
Σύμβουλο και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν το Συγκρότημα της Τράπεζας 
Κύπρου. 
 
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τον Ιούνιο 2020, εγκρίθηκε η σύσταση 
Επιτροπής Ελέγχου η οποία είναι ανεξάρτητη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  Η ετήσια αμοιβή 
των Ανεξάρτητων Μελών της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου καθορίστηκε σε €2.000 έκαστος. 

 
Πωλήσεις και άλλα έσοδα 

     01/01/2021 -  
        30/06/2021 

 
     01/01/2020 -  

30/06/2020 
 Φύση συναλλαγών €  € 

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Τόκοι εισπρακτέοι 2.635  2.727 

  2.635  2.727 
 
 

Οι πωλήσεις έγιναν σε τιμές και όρους αγοράς. 
 
 

 

Αγορές και άλλα έξοδα 
 

    01/01/2021 -  
        30/06/2021 

 
     01/01/2020 -       
   30/06/2020 

 Φύση συναλλαγών €  € 
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Έξοδα χρηματοδότησης 40.513  83.982 
BOC Asset Management Ltd Δικαιώματα διαχείρισης 3.853  - 
The Cyprus Investment and Securities 
Corporation Ltd 

Επαγγελματικά έξοδα 25.500  13.500 

  69.866  97.482 
 

Οι αγορές έγιναν σε τιμές και όρους αγοράς. 
 

 

Τραπεζικές καταθέσεις όψεως 
  30 Ιουνίου  

2021 
 31 Δεκεμβρίου 

2020 
 Φύση υπολοίπου €  € 

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Τρεχούμενος 958.734  432,733 
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Προειδοποίησης 5.313.625  5.304.126 

  6.272.359  5.736.859 

 
Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ έκδωσε τις εγγυητικές επιστολές προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 
για τα ποσά των €5.125.804 και €50.000.  Για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών, η Τράπεζα Κύπρου 
Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχει προβεί σε δέσμευση ποσού που περιλαμβάνεται στον λογαριασμό προειδοποίησης. 
 
Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη 

  30 Ιουνίου  
2021 

 31 Δεκεμβρίου 
2020 

 Φύση υπολοίπου €  € 
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Εμπορικό 355  1.390 
BOC Asset Management Ltd Εμπορικό 2.100  2.181 
The Cyprus Investment and Securities 
Corporation Ltd 

Εμπορικό 4.760  - 

  7.215  3.571 
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20. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια) 
 

 
Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
 
Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2021 και 
31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν τα ακόλουθα: 
 

  30 Ιουνίου  
2021 

 31 Δεκεμβρίου 
2020 

  %  % 
The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd  67,46  67,46 
 
     

21. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

Στις 30 Ιουνίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020 υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές εναντίον της Εταιρείας σε σχέση με 

τις δραστηριότητες της. Με βάση νομική συμβουλή, οι Σύμβουλοι  πιστεύουν ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση 

έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόμενης απαίτησης και δεν είναι πιθανόν η Εταιρεία να υποστεί οποιαδήποτε 

σημαντική ζημιά που θα κρίνει την ικανότητα της να λειτουργεί κανονικά. Με βάση εκτίμηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν είναι πρακτικό να γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με το 

οικονομικό αποτέλεσμα και αβεβαιότητες σε σχέση με αυτά τα θέματα. 

 

Στη σημείωση 25 και συγκεκριμένα,  στην υποκατηγορία  «Άλλοι πιστωτές»,  συμπεριλαμβάνεται  καθαρό 

μηδενικό ποσό, προϊόν παλαιότερου συμψηφισμού απαίτησης και συνδεόμενης, ισόποσης υποχρέωσης, που 

προκύπτει από την Αγωγή, υπ’ αριθμόν 1720/2010, με την Εταιρεία ως ενάγουσα και τις Euroinvestment & 

Finance Public Ltd και Τράπεζα  Πειραιώς  (Κύπρου)  Λτδ,  ως  εναγόμενα  μέρη.     Στις  19  Νοεμβρίου  2020,  

το  Επαρχιακό  Δικαστήριο Λευκωσίας, προχώρησε με την έκδοση απόφασης για το συνολικό ποσό € 

564.246,11, πλέον τόκο 6,5% ετησίως επί του ποσού των €256.355,67 από 16/11/2008 και επί του ποσού των 

€307.890,44 από 27/10/2008 μέχρι εξοφλήσεως, ως οφειλόμενο υπόλοιπο λογαριασμού και / ή ως 

αποζημιώσεις, υπέρ της Εταιρείας, για παράνομη κατακράτηση καταθέσεων, από την Τράπεζα Πειραιώς 

(Κύπρου) Λτδ (νυν Astrobank Public Company Limited). 

 

Στις 4 Φεβρουαρίου  2021,  αναφερόμενοι  με επιστολή  τους στους δικηγόρους  υπεράσπισης  των 

εναγόμενων,  οι Νομικοί  Σύμβουλοι  της  Εταιρείας,  στην  τελική απόφαση  του Ε.Δ.  Λευκωσίας  αξίωναν,  

άμεση αποδέσμευση  των ποσών που βρίσκονται κατατεθειμένα σε καταθέσεις της Εταιρείας και / ή την άμεση 

καταβολή οφειλόμενων ποσών και τόκων, προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 

απόφαση του Δικαστηρίου.   Στην απαντητική  τους  επιστολή,  οι  δικηγόροι  της  υπεράσπισης,   ανέφεραν  

ότι  οι  εναγόμενοι  έχουν  καταχωρήσει Ειδοποίηση Έφεσης ημερομηνίας 28/12/2020 εναντίον της Πρωτόδικης 

Απόφασης και ενόψει της καταχώρησης της ρηθείσας Ειδοποίησης Έφεσης, απηύθυναν έκκληση, όπως η 

Διοίκηση της Εταιρείας, εξετάσει το ενδεχόμενο να συναινέσει σε αναστολή της Πρωτόδικης Απόφασης μέχρις 

ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.  Σημειώθηκε επίσης, ότι οι εναγόμενοι είναι πρόθυμοι όπως παρέχουν 

τραπεζική εγγύηση για το ποσό της απόφασης πλέον όλους τους τόκους μέχρι εκδόσεως της Απόφασης στην 

Έφεση και τελικής εξόφλησης σε περίπτωση απόρριψης της, και αυτό ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της 

αναστολής εφόσον συμφωνήσει η Διοίκηση της Εταιρείας. 

 

Κατόπιν  αυτού,  απόφαση  των  Μελών  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της Εταιρείας,  είναι όπως αυτή 

αποδεχθεί  το αίτημα των αντιδίκων για αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης μέχρι την εκδίκαση 

της έφεσης, με την προϋπόθεση  ότι  οι  Ενάγοντες  θα  παρέχουν  προς  όφελος  της  Εταιρείας  τραπεζική  

εγγύηση  για  το  ποσό  της απόφασης πλέον όλους του τόκους μέχρι την έκδοση απόφασης στην εν λόγω 

έφεση και τελικής εξόφλησης σε περίπτωση απόρριψης της έφεσης. 
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21. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις (συνέχεια) 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω απαριθμούμενα γεγονότα, καθώς και με την αβεβαιότητα που συνδέεται, 

τόσο με την  ανάκτηση  της  εκδικασμένης  απαίτησης  υπέρ  της  Εταιρείας,  όσο  και  με  το  ενδεχόμενο  

αναβίωσης  της αντίστοιχης  υποχρέωσης  της  προς  την  Euroinvestment  &  Finance  Public  Ltd,  δεν  

αναγνωρίζεται  οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο ενεργητικού, ή / και παθητικού, στις παρούσες οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

22. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις  

 
Λογιστική αξία 

 
Η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων όπως 
περιλαμβάνονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης είναι ως εξής: 
 

  30 Ιουνίου  
2021 

 31 Δεκεμβρίου 
 2020 

  €  € 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού     
Σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  3.540.475   3.614.686 
Σε δίκαιη αξία μέσω των άλλων συνολικών 
εισοδημάτων 

 -   610.070 

Μετρητά και ταυτόσημες αξίες  6.258.919  5.730.360 
Δάνεια εισπρακτέα  -  - 

  9.799.394  9.406.116 

Δάνεια και άλλες χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις σε αποσβεσμένο κόστος 

    

Δάνεια  65.380  85.380 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  55.123    55.123 

  120.503  140.503 

 
Δίκαιες αξίες 

 
Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που 
αποτιμούνται σε αποσβεσμένο κόστος είναι περίπου οι ίδιες όπως και οι λογιστικές τους αξίες.  
 
Η ονομαστική αξία μείον υπολογισμένες πιστωτικές προσαρμογές για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις με λήξη εντός ενός έτους προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η εύλογη αξία των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των 
μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον αγοραίο επιτόκιο διαθέσιμο στην 
Εταιρεία για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα.  
 
Η ανάλυση πιο κάτω παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 
αποτιμούνται σε εύλογη αξία στην κατάσταση οικονομικής θέσης σύμφωνα με την ιεραρχία εύλογης αξίας. Με 
βάση τη σημαντικότητα των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση της εύλογης αξίας, αυτή η 
ιεραρχία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε τρία επίπεδα ως 
ακολούθως: 
 

• Επίπεδο 1: χρηματιστηριακές τιμές (χωρίς προσαρμογές) σε ενεργές αγορές για πανομοιότυπα περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις, 

• Επίπεδο 2: παραμέτροι εκτός από χρηματιστηριακές τιμές που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 οι οποίες 
είναι παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα είτε έμμεσα, και 

• Επίπεδο 3: μη παρατηρήσιμες παραμέτροι για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. 
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22. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις (συνέχεια) 
 

 
30 Ιουνίου 2021  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Εύλογη αξία 

  € € €        € 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

Σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  280.238 3.260.237 - 3.540.475 
Σε εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών 
εισοδημάτων  - - - - 

  280.238 3.260.237 - 3.540.475 

      
 
31 Δεκεμβρίου 2020  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Εύλογη αξία 

  € € €        € 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

Σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  280.574 3.277.635 56.477 3.614.686 
Σε εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών 
εισοδημάτων  610.070 - - 610.070 

  890.644 3.277.635 56.477 4.224.756 

 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές βασίζεται στις 
χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία αναφοράς. 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 η Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αυτά τα 
μέσα περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1. Τα μέσα που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 περιλαμβάνουν κυρίως 
επενδύσεις σε μερίδια σε μη εισηγμένα αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα 
εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού.  
 
Η εύλογη 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 εύλογης 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 εύλογης αξίας των 
χρηματοοικονομικών μέσων περιλαμβάνουν: 
 

• Χρηματιστηριακές τιμές αγοράς ή προσφερόμενες τιμές από έμπορο για παρόμοια μέσα. 

• Άλλες τεχνικές όπως η προσαρμοσμένη καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων και η συγκριτική μέθοδος 
χρησιμοποιούνται στον καθορισμό της εύλογης αξίας και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά μέσα. 

 
Δεν υπήρχαν σημαντικές μεταβολές στα χρηματοοικονομικά μέσα Επιπέδου 3 κατά τη διάρκεια είτε της πρώτης 
εξαμηνίας του 2021 είτε του έτους 2020.  
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23.  Διαχείριση κινδύνων  
 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας που προκύπτουν από 
τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει. 
 
Κίνδυνος τιμής αγοράς  
 
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας 
αλλαγών στις τιμές της αγοράς. Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγω 
επενδύσεων που κατέχονται από την Εταιρεία και ταξινομούνται στον ισολογισμό είτε ως διαθέσιμοι προς 
πώληση είτε ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών αγαθών. 
 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε τίτλους κατά την 31 Ιουνίου 20210 περιλαμβάνουν μερίδια σε αμοιβαία κεφάλαια 
και ομόλογα αξίας €3.540.475 εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού.  

 
Κίνδυνος επιτοκίου  

 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας 
αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Οι καταθέσεις στην τράπεζα οι οποίες φέρουν κυμαινόμενα επιτόκια 
υπόκεινται σε κίνδυνο επιτοκίου ταμειακών ροών. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι 
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά 
περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα 
επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  Στις 30 Ιουνίου 2021 τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας που 
έφεραν κυμαινόμενο επιτόκιο ανέρχονταν σε €6.272.364. 

 
Πιστωτικός κίνδυνος  

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ταυτόσημες αξίες, καταθέσεις σε τράπεζες και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από έκθεση σε πιστώσεις προς πελάτες περιλαμβανομένων εκκρεμών 
εισπρακτέων και δεσμευτικών συναλλαγών.  
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις 
τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η Εταιρεία έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού 
κινδύνου, η οποία προκύπτει κυρίως από τις καταθέσεις στην τράπεζα. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που 
να βεβαιώνουν ότι όλες οι συναλλαγές οι οποίες δημιουργούν πιστωτικό κίνδυνο γίνονται με μέρη τα οποία 
έχουν κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των 
εισπρακτέων.  
 
Η Εταιρεία δημιουργεί πρόβλεψη για απομείωση η οποία αντιπροσωπεύει την εκτίμηση για ζημιές που 
προέκυψαν σε σχέση με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Αυτές αφορούν συγκεκριμένες προβλέψεις που 
σχετίζονται με σημαντικά ποσά.  
 
Επίσης, η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με 
κάθε χρηματοδοτικό οργανισμό, λαμβάνοντας υπόψη μαζί με άλλους παράγοντες την πιστοληπτική διαβάθμιση 
των τραπεζών στις οποίες διατηρούνται οι καταθέσεις.  
 
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στο 
πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο στις 30 Ιουνίου 2021, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
οποιεσδήποτε εγγυήσεις έχουν ληφθεί, απορρέει από τραπεζικούς τόκους ύψους €2.635 και τραπεζικά 
υπόλοιπα ύψους €6.272.359. 
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23. Διαχείριση κινδύνων  (συνέχεια) 

 
Κίνδυνος ρευστότητας  

 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία 
εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών, όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών 
μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό 
ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 

 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  

 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω 
αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές 
συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το 
νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας. Στις 30 Ιουνίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία δεν είχε υπόλοιπα 
σε ξένα νομίσματα.  
 
Κίνδυνος συμμόρφωσης  
 
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από 
πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της 
Πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας που ασκείται από το Διευθύνων 
Σύμβουλο, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρμόζει η Εταιρεία. 
 
Νομικός κίνδυνος  

 
Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών της Εταιρείας ή 
οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα μη εφαρμογής ή παράβασης 
νομικών συμβάσεων και κατά συνέπεια νομικών αγωγών. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται μέσω των συμβολαίων 
που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να εκτελεί τις εργασίες του. 

 

24. Γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης της περιόδου  
 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 που 
να έχουν σχέση με την κατανόηση των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

 
 


