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Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχάλης Λούης – Πρόεδρος
Ανδρέας Αντωνιάδης
Μάριος Λανίτης
Κωνσταντίνος Μιτσίδης (παραιτήθηκε στις 12 Μαρτίου 2007)
Χρίστος Στυλιανίδης 
Μιχάλης Χατζηκυριάκος
Νεοκλής Λυσάνδρου (παραιτήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2006)

Γραμματέας Εταιρείας

Στέλιος Χατζηϊωσήφ

Εγγεγραμμένο γραφείο

Etitta Court
Ευαγόρου 39
3ος όροφος
1066 Λευκωσία
Κύπρος
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2006.

Κύριες δραστηριότητες

2 Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον 
προηγούμενο χρόνο, είναι η παροχή υπηρεσιών για χρηματιστηριακές συναλλαγές, η 
διαχείριση χαρτοφυλακίων τρίτων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
χρηματοοικονομικής φύσεως σε εταιρείες και οργανισμούς, οι αναδοχές νέων εκδόσεων,
οι αγοραπωλησίες αξιών για ίδιο όφελος και οι επιλεγμένες συμμετοχές σε εταιρείες και 
σχήματα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και έργα. 

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος

3 Το 2006 ήταν μία χρονιά ανόδου για το Κυπριακό Χρηματιστήριο.  Συγκεκριμένα, 
ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ ακολούθησε θετική πορεία σημειώνοντας σημαντικά κέρδη 
της τάξης του 128,8%.  Αυτό ήταν φυσικό επακόλουθο της νηνεμίας που επικράτησε στο 
ΧΑΚ μέχρι το 2005 με ταυτόχρονη βελτίωση στα οικονομικά δεδομένα των εισηγμένων 
εταιρειών και της οικονομίας γενικότερα.

Η ανοδική πορεία του Κυπριακού Χρηματιστηρίου είχε θετικό αντίκτυπο και στα 
οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια 
Εταιρεία Λίμιτεδ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.  

Συγκεκριμένα, κατά το 2006 το συνολικό κέρδος του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία 
ανήλθε σε ΛΚ4,2εκ. (€7,2εκ.) σε σχέση με ΛΚ1,6εκ. (€2,8εκ.) την αντίστοιχη περίοδο του 
2005.  Η βελτίωση αυτή προήλθε, κατά κύριο λόγο, από την αύξηση στα λειτουργικά 
έσοδα του Συγκροτήματος καθώς επίσης και από την θετική απόδοση του χαρτοφυλακίου 
επενδύσεων του Συγκροτήματος.

Το λειτουργικό κέρδος του Συγκροτήματος πριν το κέρδος από επενδύσεις σημείωσε 
σημαντική αύξηση της τάξης του 87,5% και ανήλθε στο ΛΚ1,8εκ. (€3,1εκ.) σε σχέση με 
ΛΚ956Κ (€1,7εκ.) το 2005.   Αναλυτικότερα, τα λειτουργικά έσοδα του Συγκροτήματος 
κατά το 2006 παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 47,9% και ανήλθαν σε ΛΚ2,8εκ. 
(€4,9εκ.),  λόγω, κυρίως, της αύξησης στα έσοδα από χρηματιστηριακές υπηρεσίες.  
Σημαντική αύξηση στα έσοδα επιτεύχθηκε και από την παροχή χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών καθώς επίσης και από τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος (συνέχεια)

Επιπρόσθετα, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Συγκροτήματος σημείωσε κέρδη ύψους 
ΛΚ2,5εκ. (€4,3εκ.) σε σχέση με κέρδη ύψους ΛΚ764Κ (€1,3εκ.) το 2005.  Η θετική 
απόδοση του ιδίου χαρτοφυλακίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στη θετική πορεία του 
Γενικού Δείκτη του ΧΑΚ, αλλά και της ικανοποιητικής και ενεργής διαχείρισης του εν 
λόγω χαρτοφυλακίου.  

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

4 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα 
παρουσιάζονται στις σημειώσεις 3 και 4 των οικονομικών καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος

5 Οι προοπτικές του Συγκροτήματος για το 2007 αναμένεται να επηρεαστούν μεταξύ 
άλλων από την πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, καθώς επίσης και από την πορεία των Ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών 
με τις οποίες το ΧΑΚ είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένο μέσω του ΧΑ.  Η επιτυχημένη 
ολοκλήρωση του ρόλου του χρηματιστηρίου σε μια οικονομία είναι και ο ακρογωνιαίος 
λίθος της ανάπτυξης μιας υγιούς κεφαλαιαγοράς, όπου η επιχειρηματικότητα μπορεί να 
βρει πολύτιμο αρωγό και η οικονομική ανάπτυξη να είναι πλέον συνυφασμένη με την 
ανταγωνιστικότητα, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται μέσα από τη δυνητική αξία που μπορεί 
να δημιουργήσει η κάθε εταιρεία.

Σε γενικές γραμμές, οι προοπτικές του Συγκροτήματος για το 2007 αναμένεται να 
επηρεαστούν από:

 Τις συνθήκες του ανταγωνισμού στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών.

 Τυχόν εξελίξεις ή απουσία εξελίξεων στον πολιτικό τομέα.
 Τις εξελίξεις στον ευρύτερο τραπεζικό τομέα σε Κύπρο και Ελλάδα.
 Την ομαλή μετάβασή της Κύπρου στην Ευρωζώνη.

Αποτελέσματα

6 Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 10.
Το κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Μετοχικό κεφάλαιο

7 Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο

8 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και κατά την 
ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2006, εκτός του κ. Ν. Λυσάνδρου που 
παραιτήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2006. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει 
ο κ. Μιχάλης Λούης.

9 Στις 12 Μαρτίου 2007 ο κ. Κωνσταντίνος Μιτσίδης παραιτήθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10 Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Μάριος Λανίτης, Μιχάλης 
Χατζηκυριάκος και Χρίστος Στυλιανίδης αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και 
προσφέρονται για επανεκλογή. 

11 Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην 
αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

12 Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού.

Υποκαταστήματα

13 Το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους.



Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

F:\L\LI17310\ASSURANCE\FS\2006_CONS_G.doc (5)

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Συμφέροντα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο κεφάλαιο της Εταιρείας

14 Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν, άμεσα ή 
έμμεσα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 30 
μέρες πριν την ημερομηνία της ειδοποίησης προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης είναι ως ακολούθως:

31 Δεκεμβρίου
2006

%

30 μέρες πριν την 
ημερομηνία της 

ειδοποίησης προς 
σύγκληση της 

Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης

%
Μιχάλης Λούης 0,00 0,00
Ανδρέας Αντωνιάδης 0,01 0,01
Μάριος Λανίτης 3,04 3,04
Κωνσταντίνος Μιτσίδης 0,00 0,00
Χρίστος Στυλιανίδης 0,00 0,00
Μιχάλης Χατζηκυριάκος 0,01 0,01

Συμβάσεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα πρόσωπα

15 Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 δεν υπήρχε οποιαδήποτε σημαντική σύμβαση με την 
Εταιρεία ή τις εξαρτημένες της στην οποία Σύμβουλος ή συνδεδεμένα πρόσωπα είχαν 
ουσιώδες συμφέρον.

Κυριότεροι μέτοχοι

16 Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και κατά την περίοδο μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2007 και 30 
ημερών από την ειδοποίηση προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης οι πιο κάτω 
μέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας 
χωρίς οποιαδήποτε διακύμανση στο ποσοστό. 

Άμεσο
ποσοστό 

συμμετοχής
%

Συνολικό
ποσοστό

συμμετοχής
%

Marfin Popular Bank Public Co Limited 57,12 59,27
CLR Capital Public Limited 10,00 10,01
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

17 Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία αναφέρονται στη σελίδα 1 και 
είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων δηλώνουν ότι με βάση 
τη γνώση τους, που είναι προϊόν επιμελούς και ευσυνείδητης εργασίας, τα στοιχεία που 
αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη.

Ελεγκτές

18 O ΑνεξάρτητοιΕλεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει 
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί 
τους Συμβούλους να καθορίσουν την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχάλης Λούης
Πρόεδρος

Λευκωσία
3 Απριλίου2007
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτώνπρος τα μέλη της 
Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ΔημόσιαΕταιρεία 
Λίμιτεδ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας Λαϊκής Επενδυτικής 
Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) στις σελίδες 9 μέχρι 37, που 
αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2006, και την κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την 
κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη 
των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη 
παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά 
εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις απαιτήσεις 
του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: 
σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη 
δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και 
παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος̇ επιλογή και εφαρμογή 
καταλλήλων λογιστικών αρχών̇ και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές 
υπό τις περιστάσεις.

Έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
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Ευθύνη των Ελεγκτών

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με 
δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να 
πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.

Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας 
για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που 
επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 
κινδύνων ουσιωδώνλαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε 
οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής 
λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει 
ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
έκφρασηγνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής 
οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών 
εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της 
γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  

Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για 
να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
στις 31 Δεκεμβρίου 2006, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών 
της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ και 
τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.



(9)

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο 
κάτω:

 Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για 
σκοπούς του ελέγχου μας.

 Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
 Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με 

τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις 
απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον 
απαιτούμενο τρόπο.

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις σελίδες 2 μέχρι 5 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο Θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της 
Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 
113 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή 
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

Λευκωσία, 3 Απριλίου 2007
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Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Σημ. 2006
£

2005
£

Χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από 
 χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 1.609.458 632.696
Μερίσματα εισπρακτέα 140.376 151.218
Τόκοι εισπρακτέοι 1.053.929 1.111.541

__________ __________
2.803.763 1.895.455

Λειτουργικά έξοδα 6 (1.011.442) (938.649)
__________ __________

1.792.321 956.806
Κέρδος από επανεκτίμηση / ρευστοποίηση 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 8 2.501.699 763.688

__________ __________
Κέρδος από εργασίες 4.294.020 1.720.494
Συναλλαγματικό κέρδος/(ζημιά) 45.459 (7.890)

__________ __________
Κέρδος πριν τη φορολογία 4.339.479 1.712.604
Φορολογία 9 (150.876) (72.160)

__________ __________
Κέρδος για το έτος 4.188.603 1.640.444

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

Κέρδος ανά μετοχή (σεντ)  10 2,09 0,82
========== ==========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένος ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Σημ. 2006
£

2005
£

Περιουσιακά στοιχεία 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 11 130.168 135.376
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 12 6.000 6.000
Επιχειρηματικά δάνεια 13 5.393.045 6.603.151
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
  προς πώληση 14 3.207.484 1.975.455

__________ __________
8.736.697 8.719.982

__________ __________
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 15 1.532.778 284.477
Ποσά οφειλόμενα από συγγενικές εταιρείες 22 15.836 201.266
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
  αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 16 7.181.284 6.862.882
Φόρος επιστρεπτέος 631.633 615.085
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 11.534.790 8.213.063

__________ __________
20.896.321 16.176.773
__________ __________

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 29.633.018 24.896.755
========== ==========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 18 40.000.000 40.000.000
Αποθεματικά δίκαιης αξίας 335.681 (34.780)
Συσσωρευμένες ζημιές (12.446.131) (16.552.805)

__________ __________
27.889.550 23.412.415
__________ __________

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 19 299.826 299.826

__________ __________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 20 1.425.421 1.176.035
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 18.221 8.479

__________ __________
1.443.642 1.184.514

__________ __________
Σύνολο υποχρεώσεων 1.743.468 1.484.340

__________ __________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 29.633.018 24.896.755

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

Στις 3 Απριλίου2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια 
Εταιρεία Λίμιτεδ ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Μιχάλης Λούης, Πρόεδρος

Χρίστος Στυλιανίδης,  Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε προς 31 Δεκεμβρίου 2006

Μετοχικό
κεφάλαιο

Συσσωρευμένες 
ζημιές

Αποθεματικά 
δίκαιηςαξίας Σύνολο

£ £ £ £

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2005 40.000.000 (18.182.507) (255.167) 21.562.326
__________ ___________ __________ ___________

Επανεκτίμηση στην αξία των
  χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχειών
  διαθέσιμων προς πώληση - - 220.387 220.387
Φόρος άμυνας σχετικά με λογιζόμενο μέρισμα (1) - (10.742) - (10.742)
Κέρδος για το έτος - 1.640.444 - 1.640.444

__________ ___________ ___________ __________
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005/1 Ιανουαρίου 
2006 40.000.000 (16.552.805) (34.780) 23.412.415

__________ ___________ ___________ __________
Επανεκτίμηση στην αξία των
  χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχειών
  διαθέσιμων προς πώληση - - 370.461 370.461
Φόρος άμυνας σχετικά με λογιζόμενο μέρισμα (1) - (81.929) (81.929)
Κέρδος για το έτος - 4.188.603 - 4.188.603

_________ __________ ___________ __________

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2006 40.000.000 (12.446.131) 335.681 27.889.550
========= ========== =========== ==========

(1) Από την 1 Ιανουαρίου 2003, 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 σαν μέρισμα.  Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι 
πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και  
εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα 
κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος 
μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα 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 14 μέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Σημ 2006
£

2005
£

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία 4.339.479 1.712.604
Αναπροσαρμογές για:
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 11 49.028 50.464
Κέρδοςαπό επανεκτίμηση/ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχειών που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των     
αποτελεσμάτων 8 (2.501.699) (763.688)

  Εισόδημα από μερίσματα (140.376) (151.218)
  Πιστωτικούς τόκους (1.053.929) (1.111.541)

_________ _________
692.503 (263.379)

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  (1.248.300) 221.727
  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε
 δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 2.183.299 255.960

  Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 167.454 125.932
  Οφειλόμενα από/σε συγγενικές εταιρείες 185.430 (150.210)

_________ _________
Μετρητά από εργασίες 1.980.386 190.030
Φορολογία που πληρώθηκε (157.682) (74.945)

_________ _________
Καθαρά μετρητά από εργασίες 1.822.704 115.085

_________ _________

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 11 (43.820) (12.451)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
Εξοπλισμού 11 - 8.950

Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
 στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 14 - 12.234
Επιχειρηματικά δάνεια – αποπληρωμές/αγορές 1.210.106 664.137
Τόκοι που εισπράχτηκαν 1.053.929 1.111.541
Μερίσματα που εισπράχτηκαν 140.376 151.218
Αγορά χρηματοοικονομικώνπεριουσιακών στοιχείων διαθέσιμων
  προς πώληση 14 (861.568) (5.735)

_________ _________
Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες 1.499.023 1.929.894

_________ _________

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.321.727 2.044.979
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους 8.213.063 6.168.084

_________ _________
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους 17 11.534.790 8.213.063

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικές πληροφορίες 

Χώρα συστάσεως

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στις 15 
Απριλίου 1989 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και 
μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 18 Μαΐου 2000.  Στις 15 Σεπτεμβρίου 2000 οι τίτλοι της 
Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Το εγγεγραμμένο γραφείο και η 
διεύθυνση εργασίας της είναι στη Λεωφόρο Ευαγόρου 39, 3ος όροφος, 1066 Λευκωσία, 
Κύπρος. 

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο 
χρόνο, είναι η παροχή υπηρεσιών για χρηματιστηριακές συναλλαγές, η διαχείριση 
χαρτοφυλακίων τρίτων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής φύσεως σε
εταιρείες και οργανισμούς, οι αναδοχές νέων εκδόσεων, οι αγοραπωλησίες αξιών για ίδιο 
όφελος και οι επιλεγμένες συμμετοχές σε εταιρείες και σχήματα που δραστηριοποιούνται σε 
διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και έργα.

Το Συγκρότημα έχει τέσσερις κύριους τομείς δραστηριότητας:

Χρηματιστηριακές υπηρεσίες
Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής
Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων
Διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος και εισόδημα από μερίσματα 

και τόκους

Οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις εργασίες της Λαϊκής Χρηματιστηριακής 
Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ, η οποία προσφέρει υπηρεσίες αγοράς και πώλησης τίτλων.

Οι υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής περιλαμβάνουν υπηρεσίες αναδόχου νέων εκδόσεων,
συμβούλου και συντονιστή έκδοσης ομολόγων και δημοσιοποίησης εταιρειών καθώς και 
υπηρεσίες διάθεσης των αξιών στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας εγγραφής/ιδιωτικής 
τοποθέτησης.  Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης και την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών χρηματοοικονομικής φύσεως σε εταιρείες και οργανισμούς.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων περιλαμβάνουν τις εργασίες της Λαϊκής ΕΔΑΚ 
και Διαχείρισης Κεφαλαίων Λίμιτεδ, η οποία προσφέρει υπηρεσίες διακριτικής διαχείρισης 
κεφαλαίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες για διαχείριση κεφαλαίων, καθώς και υπηρεσίες 
διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.

Τα έσοδα από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος συμπεριλαμβάνουν τις 
κερδοζημιές από διάθεση και επανεκτίμηση βραχυπρόθεσμων επενδύσεων, μερίσματα και 
τόκους εισπρακτέους από χρεόγραφα. Το εισόδημα από τόκους συμπεριλαμβάνει το εισόδημα 
από καταθέσεις, δάνεια εισπρακτέα και χρεόγραφα.
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1 Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)

Κύριες δραστηριότητες (συνέχεια)

Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος διεξάγονται στην Κύπρο.

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί για έκδοση από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις 3 Απριλίου2007.

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα 
έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός από όπου διατυπώνεται 
διαφορετικά. 

Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και 
των εξαρτημένων της έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  (ΔΠΧΠ) όπως 
αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). Οι οικονομικές 
καταστάσεις συνάδουν και με τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο 
ετοιμασίας τους όλα τα εφαρμόσιμα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ έχουν υιοθετηθεί 
από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Επιπρόσθετα οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 της Κύπρου και τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση 
την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη 
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήματος. Επίσης απαιτείται η χρήση 
υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων 
και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 
υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης του Συγκροτήματος σε 
σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά 
να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.  



Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

F:\L\LI17310\ASSURANCE\FS\2006_CONS_G.doc (16)

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)

Οι τομείς που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι 
παραδοχές και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στις Σημειώσεις 3 και 4.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ 
τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2006.

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του 
Συγκροτήματος.

Όλες οι αλλαγές στις λογιστικές αρχές έχουν γίνει σύμφωνα με τις μεταβατικές πρόνοιες του 
σχετικού λογιστικού προτύπου.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω λογιστικά 
πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή:

 ΔΠΧΠ 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” και ΔΛΠ 1 “Παρουσίαση 
Οικονομικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις για κεφάλαιο” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2007).

 ΔΠΧΠ 8 “Λειτουργικοί τομείς” (ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 
Ιανουαρίου 2009).

 IFRIC 7 “Εφαρμογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης με βάση το ΔΛΠ29 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές Οικονομίες” (ισχύει για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 2006).

 IFRIC 8 “Έκταση του ΔΛΠ2” (ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από1
Μαΐου 2006).

 IFRIC Ερμηνεία 9 “Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παραγώγων” (ισχύει για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιουνίου 2006).

 IFRIC Ερμηνεία 10 “Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση και Απομείωση” (ισχύει 
για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Νοεμβρίου 2006).

 IFRIC Ερμηνεία 11 “ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές σε μετοχές του Συγκροτήματος και Ίδιες 
Μετοχές” (ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 2007).

 IFRIC Ερμηνεία 12 “Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” (ισχύει για λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2008).
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To Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων (όσων 
θα είναι εφαρμόσιμων για τις εργασίες της Εταιρείας) σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει 
ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 
ιθύνουσας εταιρείας (η “Εταιρεία”), των εξαρτημένων της και το καθαρό συμφέρον των 
συνδεδεμένων εταιρειών που όλες μαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”.

– Εξαρτημένες εταιρείες

Οι εξαρτημένες εταιρείες είναι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότημα έχει πέραν του 50% των 
δικαιωμάτων ψήφου ή ελέγχειμεάλλο τρόπο.  Οι οικονομικές καταστάσεις των εξαρτημένων 
εταιρειών ενοποιούνται από την ημέρα κατά την οποία το Συγκρότημα αποκτά το δικαίωμα 
ελέγχου και παύουν να ενοποιούνται την ημέρα κατά την οποία το Συγκρότημα παύει να έχει 
δικαίωμα ελέγχου.  Εισοδήματα, κέρδη και υπόλοιπα που δημιουργούνται από συναλλαγές 
μεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήματος δεν συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις.

Στην ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόστηκαν ομοιόμορφες 
λογιστικές αρχές. 

– Συνδεδεμένες εταιρείες

Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότημα ασκεί σημαντική 
επιρροή, αλλά τις οποίες δεν ελέγχει και που γενικά συνοδεύεται από ένα μερίδιο μεταξύ 20% 
και 50% στα δικαιωμάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες αρχικά 
αναγνωρίζονται σε κόστος και μετέπειτα λογίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.    

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο το μερίδιο του Συγκροτήματος στο κέρδος ή τη ζημιά των 
συνδεδεμένων εταιρειών μετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων και το μερίδιο του Συγκροτήματος στην κίνηση των αποθεματικών μετά την 
απόκτηση αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες κινήσεις μετά την απόκτηση 
αναπροσαρμόζονται έναντι της λογιστικής αξίας της επένδυσης. Κέρδη που δεν 
πραγματοποιήθηκαν σε συναλλαγές μεταξύ του Συγκροτήματος και των συνδεδεμένων του 
εταιρειών απαλείφονται στην έκταση του συμφέροντος του Συγκροτήματος στις συνδεδεμένες 
εταιρείες.  Ζημιές που δεν πραγματοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται εκτός αν η συναλλαγή 
φανερώνει απομείωση στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που μεταφέρθηκε.  

Η επένδυση του Συγκροτήματος σε συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνει  υπεραξία (μετά από 
συσσωρευμένες αποσβέσεις) που προέκυψε κατά την απόκτηση.  Όταν το μερίδιο του 
Συγκροτήματος στη ζημιά της συνδεδεμένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει του συμφέροντος 
στη συνδεδεμένη εταιρεία, το Συγκρότημα δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός εάν το 
Συγκρότημα έχει υποστεί υποχρεώσεις ή έχει κάνει πληρωμές εκ μέρους της συνδεδεμένης 
εταιρείας. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεμένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί όπου 
χρειάζεται για να συνάδουν με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει το Συγκρότημα.



Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

F:\L\LI17310\ASSURANCE\FS\2006_CONS_G.doc (18)

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Αναγνώριση εισοδημάτων 

Τα εισοδήματα αντιπροσωπεύουν χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από πωλήσεις 
μετοχών και υπηρεσίες αναδόχου σε νέες εκδόσεις, υπηρεσίες διαχείρισης και δικαιώματα από 
συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές και άλλες υπηρεσίες, μετά την αφαίρεση του φόρου
προστιθέμενης αξίας. Τα έσοδα του Συγκροτήματος αναγνωρίζονται ως εξής:

(α) Πωλήσεις υπηρεσιών

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι 
υπηρεσίες με αναφορά στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής,
υπολογισμένη με βάση το μέρος των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν ως αναλογία των 
συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν.

(β) Πιστωτικοί τόκοι

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων.

(γ) Πιστωτικά μερίσματα 

Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα του 
Συγκροτήματος να εισπράξει.

Ωφελήματα υπαλλήλων

Οι Εταιρείες και οι υπάλληλοι του Συγκροτήματος συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα οι υπάλληλοι 
του Συγκροτήματος συμμετέχουν στο σχέδιο αφυπηρέτησης του Ομίλου Marfin Popular Bank
το οποίο είναι καθορισμένου ωφελήματος και χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τον Όμιλο.  
Οι εισφορές στο ταμείο αυτό γίνονται σε χρονιαία βάση με σκοπό να δημιουργηθούν επαρκή 
αποθεματικά, κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ζωής των υπαλλήλων, έτσι ώστε να τους δοθεί 
ένα εφάπαξ ποσό με την αφυπηρέτηση τους.  Το κόστος αυτού του ωφελήματος χρεώνεται 
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(α) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος 
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο λειτουργεί το Συγκρότημα (“το νόμισμα λειτουργίας”).  Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες (£), το οποίο είναι το νόμισμα 
λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήματος.
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(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις 
τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά 
κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη 
μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηματικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Φορολογία

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις 
προηγούμενες περιόδους υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή θα 
ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες 
που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.

Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής 
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις 
οικονομικές καταστάσεις.  Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας 
φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι 
την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται ότι θα ισχύουν όταν οι σχετικές 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις πραγματοποιηθούν ή όταν οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανόν 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη να είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Δεν προκύπτει αναβαλλόμενος φόρος στις επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες 
εταιρείες επειδή τα κέρδη από πώληση αξιών δεν φορολογούνται.

Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους 
μετόχους της Εταιρείας.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Όλα τα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό 
κόστος μείον αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα 
με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Οι αποσβέσεις για στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται 
χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο ώστε να κατανεμηθεί το κόστος του κάθε στοιχείου 
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους. 
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:

%

Βελτιώσεις εκμίσθωσης 20
Μηχανήματα και εξοπλισμός 10
Οχήματα 20
Έπιπλα και σκεύη 10
Λογισμικά προγράμματα 20
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μειώνεται αμέσως 
στο ανακτήσιμο ποσό, εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν.  Το 
κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην 
αξία του περιουσιακού στοιχείου  όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη στο Συγκρότημα μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την 
αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά 
τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.

Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με 
τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται 
κάθε χρόνο για απομείωση στην αξία.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται 
για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική 
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της 
λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου.  Το ανακτήσιμο 
ποσό είναι το μεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου μείον έξοδα 
πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα 
περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν 
ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). 



Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

F:\L\LI17310\ASSURANCE\FS\2006_CONS_G.doc (21)

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Επενδύσεις

Το Συγκρότημα ταξινομεί τις επενδύσεις του στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 
επιχειρηματικά δάνεια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη 
λήξη και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση 
των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διεύθυνση 
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και 
επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων
Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
προς εμπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά 
την αρχική αναγνώριση.  Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε με κύριο σκοπό την πώληση 
στο προσεχές μέλλον ή αν ορίστηκε σε αυτή την κατηγορία από τη διεύθυνση.  Τα 
περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εμπορία ή αναμένεται να πωληθούν μέσα σε 
δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού.

(β) Επιχειρηματικά δάνεια

Τα επιχειρηματικά δάνεια είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν εμπορεύονται σε ενεργή 
αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του εισπρακτέου.  Τα 
επιχειρηματικά δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, 
εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Αυτά ταξινομούνται ως μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

(γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη είναι μη-
παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες 
πληρωμές και με σταθερή λήξη, τις οποίες η διεύθυνση του Συγκροτήματος έχει τη 
θετική πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει μέχρι τη λήξη τους. Το Συγκρότημα δεν 
κατείχε τέτοιες επενδύσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

(δ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι μη-
παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινομηθεί σε 
οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.  Περιλαμβάνονται στα μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία εκτός εάν η διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα 
μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού.
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Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την 
ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία το 
Συγκρότημα δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το 
κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν 
παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τις 
επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και  το Συγκρότημα έχει ουσιαστικά μεταφέρει 
σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.  Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία. Τα 
επιχειρηματικά δάνεια και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι 
τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου.

Πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές που προέρχονται από 
αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται 
σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές που 
προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Όταν χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση πωληθούν ή υποστούν απομείωση στην αξία, οι 
συσσωρευμένες αναπροσαρμογές στη δίκαιη αξία συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε 
μια ενεργή αγορά βασίζεται στη χρηματιστηριακή τιμή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή, το Συγκρότημα προσδιορίζει τη 
δίκαιη αξία χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης.  Οι μέθοδοι αποτίμησης περιλαμβάνουν 
τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση, αναφορά σε 
παρόμοιους τίτλους και μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών με αναπροσαρμογή ώστε 
η μέθοδος αποτίμησης να αντικατοπτρίζει τις συγκεκριμένες συνθήκες του εκδότη.  Η δίκαιη 
αξία μη εισηγμένων μετοχών, υπολογίζεται με μεθόδους που χρησιμοποιούν τους κατάλληλους 
δείκτες τιμής προ κέρδη και τιμής προς ροή μετρητών αναπροσαρμοσμένους στις 
συγκεκριμένες συνθήκες του εκδότη.  Για μετοχές όπου η δίκαιη αξία δεν μπορεί να 
υπολογιστεί με αξιοπιστία, αναγνωρίζονται σε κόστος μείον οποιαδήποτε απομείωση στην 
αξία.  

Το Συγκρότημα αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική 
απόδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση στην αξία.

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε απομείωση στην αξία όταν η 
λογιστική αξία  είναι ψηλότερη από το αναμενόμενο ανακτήσιμο ποσό.  Το ύψος της ζημιάς 
από απομείωση για περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης 
υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της παρούσας αξίας των 
αναμενόμενων μελλοντικών ροών μετρητών προεξοφλημένα με το αρχικό πραγματικό 
επιτόκιο. Αντίθετα το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου που υπολογίστηκε σε δίκαιη αξία είναι 
η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ροών μετρητών προεξοφλημένα με το τρέχον 
επιτόκιο της αγοράς ενός παρόμοιου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
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Εισπρακτέα

Τα εισπρακτέα παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό του τιμολογίου μείον πρόνοιας για 
απομείωση αυτών των εισπρακτέων.  Η πρόνοια για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 
αντικειμενική ένδειξη πως το Συγκρότημα δεν είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά 
σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων.  Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης αξίας του εισπρακτέου. Το πόσο της 
πρόνοιας αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότημα έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή 
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 
περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης 
μπορεί να  υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν το Συγκρότημα αναμένει η πρόβλεψη να 
αποπληρωθεί, για παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, η αποπληρωμή 
αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν 
βεβαία.

Δανεισμός 

Ο δανεισμός αναγνωρίζεται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση του κόστους 
συναλλαγής. Ο δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των κόστων
 συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του δανείου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις 
στην τράπεζα.

Συγκριτικές πληροφορίες

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές 
στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.
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(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες του Συγκροτήματος το εκθέτουν σε κίνδυνο τιμής αγοράς, κίνδυνο 
επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγματικό κίνδυνο που 
προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει, σελειτουργικό κίνδυνο, 
κίνδυνο συμμόρφωσης, νομικό κίνδυνο, κίνδυνο απώλειας φήμης, κίνδυνο που 
προκύπτει από την κυριότητα μετοχικών τίτλων και άλλους κινδύνους. Η πολιτική που 
εφαρμόζει το Συγκρότημα στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται 
πιο κάτω:

(i) Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος που δύναται να επηρεάσει τα κέρδη και το 
κεφάλαιο του Συγκροτήματος και απορρέει από δυσμενείς μεταβολές στις αξίες 
των στοιχείων ενεργητικού που κατέχει το Συγκρότημα και οι οποίες 
επηρεάζονται από μεταβολές στα επιτόκια, τις τιμές των μετοχικών τίτλων και 
τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων υπόκεινται σε κίνδυνο αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως 
προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τον 
κίνδυνο αγοράς μέσω επενδύσεων σε διάφορους τίτλους και διασποράς του 
χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

(ii) Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
να διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς.  Το Συγκρότημα 
εκτίθεται σε κινδύνους που σχετίζονται με την επίδραση στα έσοδα, ροή 
μετρητών και οικονομική θέση από μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς.  Η 
διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

(iii) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από την ανικανότητα ή απροθυμία ενός 
αντισυμβαλλόμενου μέρους (είτε ιδιώτη είτε θεσμικού) να ανταποκριθεί στις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από (i)
την αγορά από το Συγκρότημα χρεογράφων (μετατρέψιμων ή μη), (ii) την 
εκκαθάριση των χρηματιστηριακών πράξεων και (iii) χρεώσεις προς τους 
πελάτες του Συγκροτήματος.

Ο πιστωτικός κίνδυνος από την αγορά χρεογράφων αντιμετωπίζεται με την 
εφαρμογή συγκεκριμένων ορίων για επένδυση σε χρεόγραφα καθώς και με 
εμπεριστατωμένες μελέτες για την πιστοληπτική ικανότητα του 
αντισυμβαλλόμενου τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της επένδυσης.
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(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

Ο πιστωτικός κίνδυνος από την εκκαθάριση χρηματιστηριακών πράξεων 
προκύπτει όταν οποιοδήποτε μέλος του Χρηματιστηρίου δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εκκαθάριση χρηματιστηριακών 
πράξεων. Σε αυτή την περίπτωση ο πιστωτικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται με 
ασφαλιστικές δικλείδες που εφαρμόζει το ΧΑΚ, το ΧΑ και η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς.

Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από χρεώσεις προς τους πελάτες του 
Συγκροτήματος αντιμετωπίζεται με προεισπράξεις οφειλομένων ποσών (στην 
περίπτωση των χρηματιστηριακών εντολών), μελέτη της πιστοληπτικής 
ικανότητας των πελατών, είσπραξη προκαταβολών, και ειδικές συμφωνίες με 
τους πελάτες για απ’ ευθείας χρεώσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών.

(iv) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος  ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν 
συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να 
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Ο κίνδυνος ρευστότητας προέρχεται από την 
πιθανότητα το Συγκρότημα να αδυνατεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
όταν και εφόσον αυτές είναι πληρωτέες λόγω αδυναμίας ρευστοποίησης 
στοιχείων ενεργητικού ή άντλησης χρηματοδοτικών πόρων.  Ο κίνδυνος 
ρευστότητας περιλαμβάνει επίσης τον κίνδυνο από τυχόν αναγκαστική πώληση 
στοιχείων ενεργητικού σε ζημιά για να παραχθούν τα σχετικά ρευστά διαθέσιμα. 
Ο κίνδυνος αυτός είναι συνάρτηση του βάθους της συγκεκριμένης αγοράς και 
των γενικών συνθηκών της αγοράς. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών.

(v) 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 είναι σε νόμισμα 
διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα 
παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.

(vi) Λειτουργικός κίνδυνος

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των 
συστημάτων τεχνολογίας και ελέγχων του Συγκροτήματος καθώς και ο κίνδυνος 
που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήματα 
του Συγκροτήματος ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται επί συνεχούς 
βάσεως. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(vii) Κίνδυνος συμμόρφωσης

Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, 
συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από πρόστιμα και άλλες ποινές , που 
απορρέει από τη μη συμμόρφωσημετους νόμους και κανονισμούς της 
πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας 
που ασκείται από το Λειτουργό Συμμόρφωσης, αλλά και μέσω άλλων 
ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρμόζει το Συγκρότημα.

(viii) Νομικός κίνδυνος

Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των 
λειτουργιών του Συγκροτήματος 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 το Συγκρότημα για να εκτελεί τις 
εργασίες του.  

(ix) Κίνδυνος απώλειας φήμης

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες 
του Συγκροτήματος που είτε αληθινή είτε ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση 
της πελατειακής βάσης του, μείωση των εισοδημάτων και νομικές αγωγές 
εναντίον του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό 
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.

(x) Κίνδυνος από την κυριότητα μετοχικών τίτλων

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις μετοχικές επενδύσεις/συμμετοχές του 
Συγκροτήματος και είναι συνδυασμός πιστωτικού, αγοραίου και λειτουργικού 
κινδύνου, καθώς και κινδύνου ρευστότητας, συμμόρφωσης και απώλειας φήμης. 
Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες ανάλυσης, επιμέτρησης και ελέγχου του 
κινδύνου αυτού έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται.  

(xi) Άλλοι κίνδυνοι

Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς 
ενδέχεται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες του 
Συγκροτήματος. Έννοιες όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία και εξέλιξη του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (GDP) είναι άμεσα συνυφασμένες με την 
οικονομική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών καθώς και 
του εν γένει οικονομικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές 
αντιδράσεις σε όλους τους τομείς επηρεάζοντας ανάλογα το Συγκρότημα.



Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

F:\L\LI17310\ASSURANCE\FS\2006_CONS_G.doc (27)

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

Επιπρόσθετοι κίνδυνοι που συνδέονται άμεσα με τον κλάδο παροχής 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προέρχονται από την εισαγωγή της Κύπρου 
στην Ευρωζώνη και τη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας Διαπραγμάτευσης 
ΧΑΚ-ΧΑ.  Αυτοί οι κίνδυνοι σχετίζονται κυρίως με την εντατικοποίηση του 
ανταγωνισμού και την πιθανή συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους. Το 
Συγκρότημα μέσω επένδυσης σε νέα συστήματα, έμπειρο προσωπικό και 
συνεχούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου του δυναμικού στοχεύει στη διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητας του και αναβάθμιση των λειτουργιών του.

(β) Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
του Συγκροτήματος είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στον 
ισολογισμό.

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές, 
όπως τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο βασίζεται στις χρηματιστηριακές 
τιμές την ημερομηνία του ισολογισμού. Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται 
για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Συγκρότημα είναι η 
τιμή προσφοράς.  Η κατάλληλη χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιμή ζήτησης. 

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές καθορίζονται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών.  Το 
Συγκρότημα χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών όπως μεθόδους 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών και κάνει υποθέσεις με βάση τις συνθήκες της 
αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Η ονομαστική αξία μείον υπολογισμένες πιστωτικές προσαρμογές για 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις με λήξη εντός ενός έτους 
προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των 
μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον αγοραίο 
επιτόκιο διαθέσιμο στο Συγκρότημα για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα.

4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με 
μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις.
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5 Ανάλυση κατά τομέα δραστηριότητας
Χρηματιστηριακές 

Υπηρεσίες 
Υπηρεσίες Επενδυτικής

Τραπεζικής
Υπηρεσίες Διαχείρισης

Κεφαλαίων Τρίτων
Χαρτοφυλάκιο

Συγκροτήματος και
Τόκοι εισπρακτέοι

Σύνολο Σύνολο

2006
£

2006
£

2006
£

2006
£

2006
£

2005
£

Μεικτό εισόδημα 1.011.578 247.539 349.115 3.696.004 5.304.236 2.658.978
________ ________ __________ __________ __________ __________

Κέρδος πριν από τη φορολογία 637.363 108.095 143.419 3.696.004 4.584.881 2.045.942
Έξοδα που δεν ανήκουν σε 
  συγκεκριμένο τομέα (290.861) (325.448)

Συναλλαγματικό κέρδος/(ζημιά) 45.459 (7.890)
__________ __________

Κέρδος πριν από τη φορολογία 4.339.479 1.712.604
Φορολογία (150.876) (72.160)

_________ __________
Κέρδος μετά τη φορολογία 4.188.603 1.640.444

_________ __________
Άλλες πληροφορίες

Ενεργητικό κατά τομέα 1.121.288 141.905 164.659 27.256.328 28.684.180 23.961.713
________ ________ ________ __________

Ενεργητικό που δεν ανήκει σε 
  συγκεκριμένο τομέα 942.838 929.042
Συνδεδεμένες εταιρείες 6.000 6.000

__________ __________
Σύνολο ενεργητικού 29.633.018 24.896.755

__________ __________
Υποχρεώσεις κατά τομέα 418.385 284.371 160.102 - 862.858 689.774

________ ________ ________ ________
Υποχρεώσεις που δεν ανήκουν σε 
  συγκεκριμένο τομέα 880.610 794.566

_________ _________
Σύνολο υποχρεώσεων 1.743.468 1.484.340

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

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 13.200 7.684 7.568 15.368 43.820 12.451
Αποσβέσεις 12.825 10.307 5.282 20.614 49.028 50.464
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6 Ανάλυση λειτουργικών εξόδων κατά είδος

2006
£

2005
£

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και
  εξοπλισμού  (Σημ. 11) 49.028 50.464
Ενοίκια 43.942 42.003
Αμοιβή Ελεγκτών 8.100 15.236
Αμοιβή Συμβούλων 2.600 2.800
Κόστος προσωπικού (Σημ. 7) 691.839 603.260
Έξοδα αποθετηρίου 19.500 25.808
Εισφορές και δωρεές 580 400
Νομικά έξοδα - 29.500
Τεχνική υποστήριξη λογισμικών 35.343 23.977
Έξοδα εκτύπωσης και διαφήμισης 16.583 20.764
Έξοδα κοινοπραξίας - 28.843
Επαγγελματικές συνδρομές 43.421 27.304
Άλλα διοικητικά έξοδα 100.506 68.290

_________ _________
1.011.442 938.649
========= =========

7 Κόστος προσωπικού

2006
£

2005
£

Μισθοί και εισφορές εργοδότη 553.374 475.903
Ωφελήματα αφυπηρέτησης 138.465 127.357

_________ _________
691.839 603.260

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

Οι υπάλληλοι του Συγκροτήματος συμμετέχουν στο σχέδιο αφυπηρέτησης του Ομίλου Marfin
Popular Bank το οποίο είναι καθορισμένου ωφελήματος και χρηματοδοτείται εξολοκλήρου 
από τον Όμιλο.  Αναλογιστικές εκτιμήσεις των στοιχείων του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων του σχεδίου γίνονται κάθε χρόνο από επαγγελματίες αναλογιστές με στόχο τον 
προσδιορισμό της οικονομικής κατάστασης του σχεδίου και τον υπολογισμό της απαιτούμενης 
εισφοράς στο ταμείο. Η τελευταία αναλογιστική εκτίμηση έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.



Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

F:\L\LI17310\ASSURANCE\FS\2006_CONS_G.doc (30)

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

2006
£

2005
£

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

 αποτελεσμάτων 1.068.282 544.318

Κέρδος από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
   στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
   αποτελεσμάτων 1.433.417 219.370

__________ __________
2.501.699 763.688

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

9 Φορολογία
2006

£
2005

£
Τρέχουσα φορολογία:
  Εταιρικός φόρος 150.876 77.279
  Αμυντική εισφορά - 185
Φόροι προηγούμενων ετών - (5.304)

________ ________
150.876 72.160

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

Ο φόρος επί των κερδών του Συγκροτήματος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό 
ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

2006
£

2005
£

Κέρδος πριν τη φορολογία 4.339.479 1.712.604
========== ==========

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας 433.949 171.260
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για

φορολογικούς σκοπούς 12.911 16.347
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν 

υπόκειται σε φορολογία (281.650) (120.750)
Φορολογική επίδραση ζημιών προηγούμενων ετών - (2.331)
Φορολογική επίδραση χρησιμοποίησης φορολογικών ζημιών
 από μεταφορά (12.284) 12.154
Φόροι προηγούμενων ετών - (5.304)
Φόρος που παρακρατήθηκε (2.612) -
Επιπρόσθετος φόρος για το έτος 562 599
Αμυντική εισφορά - 185

________ ________
Χρέωση φορολογίας 150.876 72.160

======== ========
Από το φορολογικό έτος που άρχισε 1 Ιανουαρίου 2003, ο συντελεστής εταιρικού φόρου για 
τις εταιρείες του Συγκροτήματος  είναι 10%. Για τα έτη 2003 και 2004 κέρδη πέραν των 
£1.000.000 υπόκεινται σε επιπρόσθετο εταιρικό φόρο με ποσοστό 5%. Τα κέρδη από πώληση 
αξιών δεν φορολογούνται.
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9 Φορολογία(συνέχεια)

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με 
ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό 
φόρο και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή περίπου15%. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 
15%. Το εισόδημα της εταιρείας από τοκοφόρες επενδύσεις απαλλάσσεται της αμυντικής 
εισφοράς αφού θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές δραστηριότητες και φορολογείται μόνο 
με εταιρικό φόρο.

Η Εταιρεία είναι δημόσια για σκοπούς των περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμων. 

10 Κέρδος ανά μετοχή 

Το βασικό κέρδος ανά μετοχή υπολογίστηκε διαιρώντας το κέρδος για το έτος που αναλογεί 
στους μετόχους με το μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του 
έτους.

2006 2005

Καθαρό κέρδος (£) 4.188.603 1.640.444
=========== ===========

Μεσοσταθμικός αριθμός εκδομένων μετοχών 200.000.000 200.000.000
=========== ===========

Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 2,09 0,82
=========== ===========
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11 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Βελτιώσεις
εκμίσθωσης

£

Έπιπλα και
σκεύη

£

Ηλεκτρο-
νικοί 

υπολογι-
στές και

Λογισμικά
Προ-

γράμματα
£

Μηχανήματα
και

εξοπλισμός
£

Οχήματα
£

Σύνολο
£

Την 1 Ιανουαρίου 2005
Κόστος 45.178 68.693 184.294 88.533 7.808 394.506
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (24.566) (27.322) (114.412) (38.188) (7.679) (212.167)

________ ________ ________ ________ ________ ________
Καθαρή λογιστική αξία 20.612 41.371 69.882 50.345 129 182.339

________ ________ ________ ________ ________ ________
Έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2005
Καθαρή λογιστική αξία
 στην αρχή του έτους 20.612 41.371 69.882 50.345 129 182.339
Προσθήκες - - 11.364 - 1.087 12.451
Πωλήσεις - - (8.634) (100) (216) (8.950)
Χρέωση απόσβεσης (9.149) (6.836) (25.500) (8.849) (130) (50.464)

________ ________ ________ ________ ________ ________
Καθαρή λογιστική αξία στο
 τέλος του έτους 11.463 34.535 47.112 41.396 870 135.376

________ ________ ________ ________ ________ ________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2005/1 
Ιανουαρίου 2006
Κόστος 45.178 68.693 187.024 88.433 8.679 398.007
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (33.715) (34.158) (139.912) (47.037) (7.809) (262.631)

________ ________ ________ ________ ________ ________
Καθαρή λογιστική αξία 11.463 34.535 47.112 41.396 870 135.376

======== ======== ======== ======== ======== ========
Έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία
 στην αρχή του έτους 11.463 34.535 47.112 41.396 870 135.376
Προσθήκες 1.425 5.624 36.771 - - 43.820
Χρέωση απόσβεσης (6.923) (7.398) (25.707) (8.782) (218) (49.028)

________ ________ ________ ________ ________ ________
Καθαρή λογιστική αξία στο

τέλος του έτους 5.965 32.761 58.176 32.614 652 130.168
======== ======== ======== ======== ======== ========

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Κόστος 46.603 74.317 223.795 88.433 8.679 441.827
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (40.638) (41.556) (165.619) (55.819) (8.027) (311.659)

________ ________ ________ ________ ________ ________
Καθαρή λογιστική αξία 5.965 32.761 58.176 32.614 652 130.168

======== ======== ======== ======== ======== ========
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12 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 

2006
£

2005
£

Στις 31 Δεκεμβρίου 6.000 6.000
========= =========

2006
£

2005
£

Viewfair Limited 6.000 6.000
========= =========

Όνομα Εκδοθέν 
μετοχικό

κεφάλαιο
£

Κύριες δραστηριότητες Ποσοστό 
συμμετοχής

%

Viewfair Limited 22.500 Αδρανής εταιρεία 27

Η συνδεδεμένη εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην 
Κύπρο σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.  Δεν υπήρξαν αλλαγές 
στο ποσοστό συμφέροντος στη συνδεδεμένη εταιρεία το 2005 και το 2006.

13 Επιχειρηματικά δάνεια
2006

£
2005

£

Ομόλογα κυπριακών ιδιωτικών εταιρειών 5.093.074 6.303.180
Επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο κυπριακών 
 ιδιωτικών εταιρειών, μέσω χρηματοδότησης της 
 Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 299.971 299.971

__________ __________
5.393.045 6.603.151

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

Οι επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο κυπριακών ιδιωτικών εταιρειών έγιναν με 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank) βάσει 
του 3ου Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ποσά επενδύθηκαν σε 
εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές (redeemable preference shares) που εκδόθηκαν από τις 
εταιρείες.
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14 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

2006
£

2005
£

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 1.975.455 1.761.567
Πλεόνασμα από επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία 370.461 220.387
Πωλήσεις - (12.234)
Αγορές 861.568 5.735

__________ __________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 3.207.484 1.975.455

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

Η δίκαιη αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές αγοράς παρόμοιων τίτλων ή 
σύμφωνα με την προεξόφληση των ταμειακών ροών των περιουσιακών στοιχείων.  Οι 
επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία, εκτός αν αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία 
του ισολογισμού ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για άντληση λειτουργικού κεφαλαίου.

15 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 

2006
£

2005
£

Εμπορικά εισπρακτέα(1) 1.111.902 87.323
Τόκοι εισπρακτέοι 239.696 80.116
Ταμείο αποζημιώσεως επενδυτών 70.538 54.862
Λογαριασμός χρηματικού διακανονισμού-Κεντρικό Μητρώο 95.830 50.000
Άλλα εισπρακτέα 14.812 12.176

_________ ________
1.532.778 284.477
========= ========

(1) Τα εμπορικά εισπρακτέα για το 2006 συμπεριλαμβάνουν ποσό ύψους £902.032 το 
οποίο αφορά την εκκαθάριση του χρηματικού διακανονισμού στο ΧΑΚ και στο ΧΑ για 
χρηματιστηριακές συναλλαγές που διεκπεραιώθηκαν κατά τις 2 τελευταίες ημέρες του έτους.

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Οι χρεώστες φαίνονται μετά την αφαίρεση της πιο κάτω πρόνοιας για απομείωση:

2006
£

2005
£

Πρόνοια απομείωσης για επισφαλείς χρεώστες 768.296 768.296
======== ========

Η ιστορική εμπειρία του Συγκροτήματος στην είσπραξη εμπορικών εισπρακτέων είναι εντός 
των πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω αυτών των 
παραγόντων, η διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των 
ποσών για τα οποία έχει γίνει πρόνοια για απομείωση των εμπορικών εισπρακτέων του 
Συγκροτήματος. 
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16 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων

2006 2005
£ £

Επενδύσεις σε τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου
Σε μετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών κατά τομέα:
Ασφάλειες 40.952 38.170
Βασικοί παραγωγικοί πόροι 492.337 467.354
Βιομηχανικά αγαθά και υπηρεσίες 74.056 65.321
Κατασκευές και υλικά 112.067 328.084
Λιανικό εμπόριο 223.900 197.402
Μέσα ενημέρωσης - 99.090
Προσωπικά και οικιακά προϊόντα 43.978 89.677
Ταξίδια και αναψυχή 909.446 868.974
Τεχνολογία 1.040.678 460.168
Τράπεζες 370.910 201.196
Τρόφιμα και ποτά 483.677 722.348
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 490.849 269.539

_________ _________
4.282.850 3.807.323

Εταιρικά χρεόγραφα 205.801 751.230
Κυβερνητικά χρεόγραφα 1.843.438 1.879.627

_________ _________
6.332.089 6.438.180

Επενδύσεις σε μη εισηγμένους τίτλους
Μετοχές 100.000 100.000
Εταιρικά χρεόγραφα -

_________ _________
Σύνολο εμπορικών επενδύσεων στην Κύπρο 6.432.089 6.538.180

Επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών 749.195 324.702
_________ _________

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
 που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω τωναποτελεσμάτων 7.181.284 6.862.882

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

Η λογιστική αξία των πιο πάνω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
κατηγοριοποιείται ως εξής:

2006
£

2005
£

Προς εμπορία 7.181.284 6.862.882
========= ========

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στις ροές μετρητών από εργασίες ως μέρος των αλλαγών στο 
κεφάλαιο κίνησης στην κατάσταση ταμειακών ροών.
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16 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων (συνέχεια)

Οι αλλαγές στις δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, περιλαμβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων.

17 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από:

2006
£

2005
£

Καταθέσεις σε τρεχούμενους λογαριασμούς 8.248.809 1.616.451
Καταθέσεις σε λογαριασμούς με προειδοποίηση 3.285.831 6.457.583
Άλλες βραχυπρόθεσμες καταθέσεις - 138.899
Μετρητά στο ταμείο 150 130

_________ _________
11.534.790 8.213.063
========= =========

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα φέρουν τόκο από 0% μέχρι 4,50% (2005: 0,5% - 4,25%)
ετησίως.

18 Μετοχικό κεφάλαιο

2006 2005

Αριθμός 
μετοχών £

Αριθμός
μετοχών £

Εγκεκριμένο 
Μετοχές της £0,20 η καθεμιά 500 000 000 100.000.000 500 000 000 100.000.000

=========== =========== =========== ===========
Εκδόθηκε και πληρώθηκε 
εξολοκλήρου
Μετοχές της £0,20 η καθεμιά 200 000 000 40.000.000 200 000 000 40.000.000

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



Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

F:\L\LI17310\ASSURANCE\FS\2006_CONS_G.doc (37)

19 Δανεισμός

2006
£

2005
£

Τραπεζικός δανεισμός 299.826 299.826
========= =========

Το μακροπρόθεσμο δάνειο χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European
Investment Bank) και χρησιμοποιήθηκε για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Κυπριακών 
ιδιωτικών εταιρειών όπως επεξηγείται στη Σημ. 13. Το δάνειο δε φέρει τόκο και θα 
αποπληρωθεί από την εξαγορά των μετοχών των εταιρειών για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε.

20 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
2006

£
2005

£

Δικαιώματα χρηματιστηρίου 718 3.713
Άλλοι πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 200.764 87.955
Υποχρεώσεις για ωφελήματα αφυπηρέτησης 1.223.939 1.084.367

_________ _________
1.425.421 1.176.035
========= =========

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

21 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος σε σχέση με 
τις δραστηριότητες του. Με βάση νομική συμβουλή, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συγκροτήματος πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόμενης 
απαίτησης και δεν είναι πιθανόν το Συγκρότημα να υποστεί οποιαδήποτε σημαντική ζημιά. Ως 
εκ τούτου δεν έγινε πρόβλεψη στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για αυτές τις 
υποθέσεις.

22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται από τη Marfin Popular Bank Public Co Limited (πρώην Λαϊκή Κυπριακή 
Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ) εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία κατέχει το 59,27%
των μετοχών της Εταιρείας.   Η CLR Capital Public Limited κατέχει το 10,01% των μετοχών.  
Το υπόλοιπο 30,72% των μετοχών είναι ευρέως διεσπαρμένο. 
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22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:

(α) Πωλήσεις υπηρεσιών
2006

£
2005

£

Επενδυτική Τραπεζική
Marfin Popular Bank Public Co Limited 201.451 61.751

========= =========
Χρηματιστηριακές Προμήθειες
Marfin Popular Bank Public Co Limited 16 144
Εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank 30.170 27.488

_________ _________
30.186 27.632

========= =========
Διαχείριση Χαρτοφυλακίων
Εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank 49.503 47.000

========= =========
Άλλα έξοδα
Εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank 33.552 22.266

========= =========
Τόκοι εισπρακτέοι
Marfin Popular Bank Public Co Limited 323.831 288.122
Laiki Bank (Hellas) S.A. 26.116 21.445

_________ _________
349.947 309.567

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

(β) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους 
2006

£
2005

£

Υπόλοιπα καθαρά
Marfin Popular Bank Public Co Limited 10.282.561 4.765.905
Laiki Bank (Hellas) S.A. 1.020.446 3.447.028

_________ _________
11.303.007 8.212.933
========= =========

Τα καθαρά υπόλοιπα φέρουν τόκο σε επιτόκια της αγοράς.

2006
£

2005
£

Υπόλοιπα με εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank 15.836 201.266
========= =========

Οι εταιρείες του Ομίλου Marfin Popular Bank που αναφέρονται πιο πάνω, αποτελούνται από 
τη Laiki Cyprialife Limited, Cyprialife Limited, Paneuropean Insurance Limited, Philiki
Insurance Limited και Laiki Attalos Securities S.A.
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22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)

(γ) Αμοιβή Συμβούλων και βασικών διοικητικών στελεχών

2006
£

2005
£

Δικαιώματα Συμβούλων (1) 2.600 2.800
Αμοιβή βασικών διοικητικών στελεχών (2) 143.763 131.460
Ωφελήματα τερματισμού υπηρεσιών βασικών  
   διοικητικών στελεχών (2)

43.500
39.959

Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ (2) 17.795 16.218
_________ _________

207.658 190.437
========= =========

(1) Δεν καταβάλλονται δικαιώματα Συμβούλων στους κ.κ. Μιχάλη Λούη και Χρίστο 
Στυλιανίδη.

(2) Τα βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από το Γενικό Διευθυντή, τον Οικονομικό 
Διευθυντή, το Διευθυντή Λαϊκής Χρηματιστηριακής Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ, το Διευθυντή Λαϊκής 
ΕΔΑΚ και Διαχείριση Κεφαλαίων Λίμιτεδ και τον Προϊστάμενο Τμήματος Επενδυτικής 
Τραπεζικής.

23 Εξαρτημένες εταιρείες 

2006
£

2005
£

Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίμιτεδ 1.000.000 1.000.000
Λαϊκή ΕΔΑΚ και Διαχείριση Κεφαλαίων Λίμιτεδ 1.000.000 1.000.000

__________ __________
2.000.000 2.000.000

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

Ποσοστό συμμετοχής
Όνομα Κύριες δραστηριότητες 2006

%
2005

%

Λαϊκή Χρηματιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ.
 Λίμιτεδ

Χρηματιστηριακές υπηρεσίες αγοράς και 
πώλησης τίτλων 100 100

Λαϊκή ΕΔΑΚ και Διαχείριση 
 Κεφαλαίων Λίμιτεδ

Διακριτική διαχείριση χαρτοφυλακίων, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου  και διαχείριση 
αμοιβαίων κεφαλαίων 100 100

Οι εξαρτημένες εταιρείες είναι ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένες στην 
Κύπρο σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.
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24 Ενοποιημένο κέρδος για το έτος 

Από το ενοποιημένο κέρδος για το έτος, κέρδος ύψους £3.409.087 αφορά τις οικονομικές 
καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας. 

25 Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, ο ισολογισμός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2006 όπως και η κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2006, παρουσιάζονται πιο κάτω σε Ευρώ, αποτελώντας συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Η μετατροπή από Κυπριακές λίρες (το λειτουργικό νόμισμα του Συγκροτήματος)
σε Ευρώ για σκοπό αυτών των συμπληρωματικών πληροφοριών έγινε χρησιμοποιώντας την 
επίσημη ισοτιμία όπως εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις 31 Δεκεμβρίου 
2006, η οποία ήταν 0,5782.

(α) Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σε Ευρώ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

2006
€

2005
€

Χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από 
 χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 2.783.566 1.094.251
Μερίσματα εισπρακτέα 242.781 261.532
Τόκοι εισπρακτέοι 1.822.776 1.922.416

__________ __________
4.849.123 3.278.199

Λειτουργικά έξοδα (1.749.294) (1.623.398)
__________ __________

3.099.829 1.654.801
Κέρδος από επανεκτίμηση / ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 4.326.702 1.320.802

__________ __________
Κέρδος από εργασίες 7.426.531 2.975.603
Συναλλαγματικό κέρδος/(ζημιά) 78.622 (13.646)

__________ __________
Κέρδος πριν τη φορολογία 7.505.153 2.961.957
Φορολογία (260.941) (124.801)

__________ __________
Κέρδος για το έτος 7.244.212 2.837.156

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

Κέρδος ανά μετοχή (λεπτά) 3,61 1,42
=========== ==========
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(β) Ενοποιημένος ισολογισμός σε Ευρώ
στις 31 Δεκεμβρίου 2006

2006
€

2005
€

Περιουσιακά στοιχεία 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 225.126 234.133
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 10.377 10.377
Επιχειρηματικά δάνεια 9.327.300 11.420.185
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
  προς πώληση 5.547.361 3.416.560

__________ __________
15.110.164 15.081.255
__________ __________

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 2.650.948 492.006
Ποσά οφειλόμενα από συγγενικές εταιρείες 27.388 348.091
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 12.420.069 11.869.391

Φόρος επιστρεπτέος 1.092.413 1.063.793
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 19.949.481 14.204.535

__________ __________
36.140.299 27.977.816
__________ __________

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 51.250.463 43.059.071
========== ==========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 69.180.214 69.180.214
Αποθεματικά δίκαιης αξίας 580.562 (60.152)
Συσσωρευμένες ζημιές (21.525.650) (28.628.165)

__________ __________
48.235.126 40.491.897
__________ __________

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 518.551 518.551

__________ __________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 2.465.273 2.033.959
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 31.513 14.664

__________ __________
2.496.786 2.048.623

__________ __________
Σύνολο υποχρεώσεων 3.015.337 2.567.174

__________ __________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 51.250.463 43.059.071

========== ==========
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(γ) Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών σε Ευρώ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

2006
€

2005
€

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία 7.505.153 2.961.957
Αναπροσαρμογές για:
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 84.794 87.279
Κέρδος από επανεκτίμηση / ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών  

περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων (4.326.702) (1.320.802)

  Εισόδημα από μερίσματα (242.781) (261.532)
  Πιστωτικούς τόκους (1.822.776) (1.922.416)

_________ _________
1.197.688 (455.514)

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
  Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  (2.163.232) 383.477
  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε
   δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 3.776.027 442.684
  Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 289.618 217.800
  Οφειλόμενα από/ σε συγγενικές εταιρείες 324.993 (259.789)

_________ _________
Μετρητά από εργασίες 3.425.094 328.658
Φορολογία που πληρώθηκε (272.715) (129.618)

_________ _________
Καθαρά μετρητά από εργασίες 3.152.379 199.040

_________ _________
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (75.787) (21.534)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και  εξοπλισμού - 15.479
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
 στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση - 21.159

Επιχειρηματικά δάνεια – αποπληρωμές/αγορές 2.092.884 1.148.629
Τόκοι που εισπράχτηκαν 1.822.776 1.922.415
Μερίσματα που εισπράχτηκαν 242.781 261.532
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων

προς πώληση (1.490.087) (9.919)
_________ _________

Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες 2.592.567 3.337.761
_________ _________

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.744.946 3.536.801
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους 14.204.535 10.667.734

_________ _________
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους 19.949.481 14.204.535

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

26 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την 
κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση ΑνεξάρτητωνΕλεγκτών σελίδες 7 μέχρι9.


