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AMBTILA ENTERPRISES LTD
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για
την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 September 2015.
Σύσταση
Η Εταιρεία Ambtila Enterprises Ltd συστάθηκε στην Κύπρο στις 29/12/2007 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Κύρια δραστηριότητα
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, που δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι είναι οι επενδύσεις στα
κεφάλαια άλλων εταιρειών.
Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί κίνδυνοι
Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση, όπως
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν θεωρούνται ικανοποιητικά και το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει
προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο παρουσιάζονται στη σελίδα 3.
Μερίσματα
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος.
Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.
Διοικητικό Συμβούλιο
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 September 2015 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης
παρουσιάζεται στη σελίδα 1. Ο μοναδικός σύμβουλος ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 September 2015.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το υφιστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρεί το αξίωμά
του.
Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές στην αμοιβή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, Α.Τεμβριώτης και Σία Λ.Ε. Λτδ, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να εξακολουθήσουν να παρέχουν
τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί να καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Omega Consultants Ltd
Γραμματέας
Λευκωσία, ................... 2015
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AMBTILA ENTERPRISES LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 September 2015

Σημ.
Μικτό κέρδος
Έξοδα χρηματοδότησης

5

Ζημιά πριν τη φορολογία
Φορολογία

6

Καθαρή ζημιά για την περίοδο/το έτος

2015
€

2014
€

-

-

(428)

(298)

(428)

(298)

(428)
-

Λοιπά συνολικά έσοδα
Συνολικά έσοδα για την περίοδο/το έτος

(428)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 11 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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(298)
(298)

AMBTILA ENTERPRISES LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
30 September 2015

Σημ.

2015
€

2014
€

30,000

30,000

30,000

30,000

2,703

3,131

2,703

3,131

32,703

33,131

1,000
(20,027)

1,000
(19,599)

(19,027)

(18,599)

51,730

51,730

51,730

51,730

32,703

33,131

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

7

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Συσσωρευμένες ζημιές

8

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

9

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Στις ................... 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ambtila Enterprises Ltd ενέκρινε αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση.

....................................
Omega Consultants Ltd
Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 11 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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AMBTILA ENTERPRISES LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 September 2015

Μετοχικό Συσσωρευκεφάλαιο μένες ζημιές
€
€
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014

1,000

Συνολικά έσοδα
Καθαρή ζημιά για το έτος

-

Σύνολο
€

(16,921)

(15,921)

(298)

(298)

Υπόλοιπο στις 30 September 2014

1,000

(17,219)

(16,219)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015

1,000

(19,599)

(18,599)

1,000

(428)
(20,027)

(428)
(19,027)

Συνολικά έσοδα
Καθαρή ζημιά για την περίοδο
Υπόλοιπο στις 30 September 2015

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 11 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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AMBTILA ENTERPRISES LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 September 2015

2015
€

2014
€

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ζημιά πριν τη φορολογία

(428)

(298)

Μετρητά για εργασίες

(428)

(298)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-

-

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-

-

Καθαρή μείωσησε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου/του έτους

(428)
3,131

(298)
3,429

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου/του έτους

2,703

3,131

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 11 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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AMBTILA ENTERPRISES LTD
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 September 2015
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες
Χώρα συστάσεως
Η Εταιρεία Ambtila Enterprises Ltd (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 29/12/2007 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο
γραφείο της είναι στην Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας 16,, Λευκωσία, 1065, Κύπρος.
2. Μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις
Οι οικονομικές καταστάσεις για τις εξαμηνίες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014 και 2015 αντίστοιχα, δεν έχουν
ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
3. Λογιστικές πολιτικές
Οι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται σε Ευρώ, έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου και του Δ.Λ.Π. 34. 'Ενδιάμεση χρηματοοικονομική
αναφορά'.
Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με
αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Έξοδα τα οποία δεν υφίστανται ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους αναμένονται ή αναβάλλονται
στην ενδιάμεση έκθεση, μόνο εάν θα ήταν επίσης κατάλληλο τέτοια κόστα να αναμένονται ή να αναβάλλονται στο
τέλος του οικονομικού έτους.
Εταιρικός φόρος υπολογίζεται με βάση το αναμενόμενο ποσοστό φορολογίας που θα ισχύει για ολόκληρο το
οικονομικό έτος.
Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται παράλληλα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
4. Έξοδα κατά είδος

Σύνολο εξόδων

2015
€

2014
€

-

-

2015
€

2014
€

428
428

298
298

5. Έξοδα χρηματοδότησης

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης
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AMBTILA ENTERPRISES LTD
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 September 2015
6. Φορολογία
Ο φόρος επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα
προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

Ζημιά πριν τη φορολογία
Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε
φορολογία
Φορολογική επίδραση ζημιάς περιόδου/έτους
Χρέωση φορολογίας

2015
€
(428)

2014
€
(298)

(54)

(37)

54

(298)
335

-

-

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%.
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 30%. Σε
τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το
εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και
μετά.
Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημιάς που πραγματοποίησε κατά την τρέχουσα
περίοδο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ζημιές μεταφέρονται για περίοδο πέντε ετών και επιτρέπεται να
συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη.. Το υπόλοιπο των φορολογικών ζημιών που είναι διαθέσιμες για συμψηφισμό με
μελλοντικά κέρδη ανέρχεται στις 30 September 2015 σε €17,586 για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη
φορολογία στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης ως στοιχείο ενεργητικού.
7. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

2015
€
30,000

2014
€
30,000

Υπόλοιπο στις 30 September/31 Δεκεμβρίου

30,000

30,000

Λεπτομέρειες των επενδύσεων είναι ως ακολούθως:
Όνομα

Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ
ΑΕ

Χώρα συστάσεως Κύριες
δραστηριότητες
ΕΛΛΑΔΑ

2015
Συμμετοχή
%

2014
Συμμετοχή
%

2015
€

2014
€

50

50

30,000

30,000

30,000

30,000

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
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AMBTILA ENTERPRISES LTD
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 September 2015
8. Μετοχικό κεφάλαιο
2015
Αριθμός
μετοχών

2015

2014

€

2014
Αριθμός
μετοχών

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά

1,000

1,000

1,000

1,000

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ'
ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

1,000

1,000

1,000

1,000

Υπόλοιπο στις 30 September/31
Δεκεμβρίου

1,000

1,000

1,000

1,000

2015
€
44,350
7,380

2014
€
44,350
7,380

51,730

51,730

€

9. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων
Οφειλόμενα έξοδα

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά
που παρουσιάζονται πιο πάνω.
10. Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας
H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα σε συνδυασμό με τη
μη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές. Ως αποτέλεσμα, η
Κυπριακή Δημοκρατία εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η 'Τρόικα'), για οικονομική στήριξη, οι οποίες κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας
και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013. Η απόφαση συμπεριλάμβανε την αναδιάρθρωση των
δυο μεγαλυτέρων τραπεζών στην Κύπρο μέσω 'Διάσωσης με Ίδια Μέσα'. Κατά το 2014 η Κυπριακή οικονομία
σημείωσε περαιτέρω συρρίκνωση με μείωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
Μετά τα θετικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013 και 2014,
το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο.
Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, η
αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη χρήση ίδιων μέσων στις περιπτώσεις της Λαϊκής Τράπεζας και της
Τράπεζας Κύπρου, και η επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε συνδυασμό με την τρέχουσα
κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα και τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, έχουν επηρεάσει:

Την ικανότητα της Εταιρείας να λάβει νέα δάνεια ή να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο δανεισμό με όρους
και προϋποθέσεις παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες συναλλαγές της

Την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών της Εταιρείας να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς
την Εταιρεία ποσά

Την ικανότητα της Εταιρείας να συνάψει συμβόλαια για την ανάπτυξη νέων μονάδων ακινήτων

Τις αναμενόμενες ταμειακές ροές της Διεύθυνσης της Εταιρείας αναφορικά με την αξιολόγηση απομείωσης
για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
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10. Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας (συνέχεια)
Οι οικονομικές συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω, μαζί με τις επιδράσεις της απόφασης του Eurogroup στις 25
Μαρτίου 2013 σχετικά με την Κύπρο, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τους οφειλέτες της Εταιρείας (αδυναμία να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία), τους προμηθευτές (αδυναμία να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους), την αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας, τους τραπεζίτες (αδυναμία παροχής επαρκούς
χρηματοδότησης), και τα έσοδα (μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας λόγω της
μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών).
Η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει αξιολογήσει:
(1)

Κατά πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της οικονομικής κατάστασης και
των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι απομειώσεις για
εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου 'προκληθεισών ζημιών' που απαιτείται
από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 'Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση'. Το πρότυπο
αυτό απαιτεί την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από γεγονότα του
παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν από
μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών γεγονότων.

(2)

Την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Σημείωση 3).

Η Διεύθυνση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο
στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική
χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
Οι πιο πάνω παράγοντες, μαζί με άλλα θέματα που εξηγούνται στη σημείωση 3 υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας
να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει συμπεράνει ότι δεν χρειάζονται προβλέψεις ή
χρεώσεις απομείωσης.
Η Διεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της
Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της στο παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.
11. Γενικά γεγονότα
Οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η 'Τρόικα'), για οικονομική στήριξη, κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη
απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα
μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την
Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι €10 δισεκατομμύρια. Το πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστες
οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού
τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την εξυγίανση των δημόσιων
οικονομικών τα επόμενα χρόνια.
Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα
και διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από €100.000, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι
Κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της
δημοσιονομικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων.
Στις 12 Απριλίου 2013 το Eurogroup χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Κύπρου και των θεσμικών
οργάνων της Τρόικας σχετικά με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την Κύπρο. Στη συνέχεια
ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνταν για την επίσημη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η επικύρωση από κράτη μέλη της ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα
της ολοκλήρωσης των πιο πάνω διαδικασιών ακολούθησε η αποδέσμευση της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης
της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση της πρόνοιες του σχετικού Μνημονίου.
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11. Γενικά γεγονότα (συνέχεια)
Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοθεσία που αφορά την επιβολή περιοριστικών μέτρων
αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο. Η έκταση
και η διάρκεια των περιορισμών αποφασίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου και αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2013. Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στις
τραπεζικές συναλλαγές και τις συναλλαγές με μετρητά περιλαμβάνουν περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών, στην
εξαργύρωση επιταγών σε μετρητά και περιορισμούς στη μεταφορά χρημάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα στην
Κύπρο και στο εξωτερικό. Επίσης τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ανανέωση ορισμένων καταθέσεων
στη λήξη τους.
Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε διατάγματα αναφορικά με τη Λαϊκή Τράπεζα και την
Τράπεζα Κύπρου, εφαρμόζοντας μέτρα για τις δύο αυτές τράπεζες δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και
Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013.
Με βάση τα σχετικά διατάγματα, η Λαϊκή Τράπεζα υποβλήθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης, βάσει απόφασης της Αρχή
Εξυγίανσης. Στη Λαϊκή Τράπεζα παρέμειναν κυρίως ανασφάλιστες καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία εκτός Κύπρου.
Τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο, οι ασφαλισμένες καταθέσεις και η χρηματοδότηση από το
Ευρωσύστημα έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, με αποζημίωση για την αξία των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων που μεταφέρθηκαν την έκδοση μετοχών από την Τράπεζα Κύπρου προς τη Λαϊκή Τράπεζα.
Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα της
Αρχής Εξυγίανσης μέσω 'Διάσωσης με Ίδια Μέσα', δηλαδή της μερικής μετατροπής ανασφάλιστων καταθέσεων σε
μετοχές. Επίσης, οι κάτοχοι μετοχών και πιστωτικών τίτλων στην Τράπεζα Κύπρου στις 29 Μαρτίου 2013 έχουν
συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου μέσω της απορρόφησης ζημιών.
12. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 30 September 2015.
13. Δεσμεύσεις
Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 30 September 2015.
14. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των
οικονομικών καταστάσεων.
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Εισοδήματα
Έξοδα χρηματοδότησης
Καθαρή ζημιά για την περίοδο/το έτος πριν τη φορολογία
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Σελίδα

2015
€

2014
€

13

(428)

(298)

(428)

(298)
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ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
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2015
€

2014
€

428

298

428

298

Έξοδα χρηματοδότησης
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης
Δικαιώματα τραπεζών
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