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Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ
Τπεπζύλσλ γηα ηε ύληαμε ησλ πλνπηηθώλ Δλδηάκεζσλ
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
(ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ 190(Θ)/(2007) αλαθνξηθά κε ηηο Πξνυπνζέζεηο Δηαθάλεηαο)

χκθσλα κε ην άξζξν 10, εδάθηα (3)(γ) θαη (7) ηνπ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Δηαθάλεηαο
(Κηλεηέο Αμίεο πξνο Δηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκν ηνπ 2007 (‘Νφκνο’),
εκείο ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη άιινη ππεχζπλνη γηα ηηο κε ειεγκέλεο
πλνπηηθέο Ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο USB Bank Plc (ε ‘Σξάπεδα’) γηα ηελ
εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Θνπλίνπ 2010 επηβεβαηψλνπκε φηη εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε:
(α) νη κε ειεγκέλεο πλνπηηθέο Ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο νη νπνίεο
παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 5 κέρξη 18:
(i) θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην Δηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Πιεξνθφξεζεο ΔΛΠ 34 ‘Ελδηάκεζε Oηθνλνκηθή Έθζεζε’, φπσο απηφ πηνζεηήζεθε
απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε (ΕΕ), θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ Νφκνπ, θαη
(ii) παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ,
ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο δεκηάο ηεο Σξάπεδαο θαη
(β) ε Ελδηάκεζε Έθζεζε Δηαρείξηζεο ζηηο ζειίδεο 2 κέρξη 4 παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην εδάθην 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νφκνπ.
Παχινο αββίδεο

Πξφεδξνο

Αλδξέαο Θενδσξίδεο

Αλαπιεξσηήο Δηεπζχλσλ χκβνπινο

Μηράιεο Κιεφπαο

Με Εθηειεζηηθφο Δηνηθεηηθφο χκβνπινο

Γηάλλνο Μνπδνχξεο

Με Εθηειεζηηθφο Δηνηθεηηθφο χκβνπινο

Γηάλλνο Υξηζηνθή

Με Εθηειεζηηθφο Δηνηθεηηθφο χκβνπινο

Γηψξγνο ηπιηαλνχ

Με Εθηειεζηηθφο Δηνηθεηηθφο χκβνπινο

Γθάξν Κερεγηάλ

Με Εθηειεζηηθφο Δηνηθεηηθφο χκβνπινο

Κιεάλζεο Δεκνζζέλνπο Με Εθηειεζηηθφο Δηνηθεηηθφο χκβνπινο
Μάξηνο Υαλλίδεο

Με Εθηειεζηηθφο Δηνηθεηηθφο χκβνπινο

Φίιηππνο Φηιήο

Με Εθηειεζηηθφο Δηνηθεηηθφο χκβνπινο

Δέζπσ Πνιπθάξπνπ

Εθηειεζηηθφο Δηνηθεηηθφο χκβνπινο

Πάνια Θσάλλνπ

Financial Accountant

Λεπθσζία, 30 Απγνχζηνπ 2010
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Δλδηάκεζε Έθζεζε Γηαρείξηζεο
Γξαζηεξηόηεηεο
Οη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπλέρηζαλ λα
είλαη ε παξνρή ηξαπεδηθψλ θαη ζπλαθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Κχπξν
κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ 18 θαηαζηεκάησλ.

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ε Σξάπεδα δηαηήξεζε πςειή ξεπζηφηεηα θαη παξά ηνλ
έληνλν αληαγσληζκφ θαη ηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε νη θαηαζέζεηο πειαηψλ
παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 7% ζε ζρέζε κε ηηο 30 Θνπλίνπ 2009 (αχμεζε 6% ζε
ζρέζε κε ηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2009) ελψ νη ρνξεγήζεηο ζε πειάηεο πξηλ ηηο πξνβιέςεηο γηα
απνκείσζε παξνπζίαζαλ αχμεζε 16% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν
(αχμεζε 5% ζε ζρέζε κε ηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2009). Ωο απνηέιεζκα ν δείθηεο ρνξεγήζεσλ
έλαληη θαηαζέζεσλ αλήιζε ζην 77% ζε ζρέζε κε 71% ηελ πξνεγνχκελε εμακελία θαη 79%
ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2009.
Σν ζχλνιν ελεξγεηηθνχ παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 14% θαη αλήιζε ζε €554 εθαη.
ζηηο 30 Θνπλίνπ 2010 ζε ζρέζε κε €488 εθαη. ζηηο 30 Θνπλίνπ 2009 ελψ ζε ζρέζε κε ηηο 31
Δεθεκβξίνπ 2009 παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 6%.
Σα ίδηα θεθάιαηα ζεκείσζαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 8% θαη αλήιζαλ ζε €29,6 εθαη. ζηηο 30
Θνπλίνπ 2010 ζε ζχγθξηζε κε €32,1 εθαη. ζηηο 30 Θνπλίνπ 2009 ελψ ζε ζρέζε κε ην ηέινο ηνπ
2009 παξνπζηάδεηαη κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3%.
Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο παξνπζηάδνληαη κεησκέλα θαηά 14% θαη αλέξρνληαη ζε €5,7
εθαη. ζε ζρέζε κε €6,6 εθαη. ζηηο 30 Θνπλίνπ 2009 θπξίσο ιφγσ ηεο κεησκέλεο αλάθηεζεο
ρξεψλ γηα ηα νπνία έγηλε πξφβιεςε ηα πξνεγνχκελα έηε.
Σα ζπλνιηθά άιια έζνδα πνπ απνηεινχληαη απφ ηα θαζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη
πξνκήζεηεο, ηα έζνδα απφ ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαζψο θαη ηα ινηπά έζνδα,
παξνπζίαζαλ νξηαθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε εμακελία ηνπ 2009
θαη αλήιζαλ ζε €1,8 εθαη. θπξίσο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ εζφδσλ απφ ζπλαιιαγέο ζε μέλν
λφκηζκα.
Σν ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 7% ζε ζρέζε κε
ηελ πξνεγνχκελε εμακελία θπξίσο ιφγσ ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ πνπ παξνπζίαζε αχμεζε
ηεο ηάμεσο ηνπ 8% απφ €4,7 εθαη. ηελ εμακελία ηνπ 2009 ζε €5,1 εθαη. ην πξψην εμάκελν
ηνπ 2010.
αλ απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ, ηα θέξδε ηεο Σξάπεδαο πξηλ απφ ηηο πξνβιέςεηο
παξνπζίαζαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 92% θαη αλήιζαλ ζηηο €127 ρηι. ζε ζχγθξηζε κε €1,5
εθαη. ηελ αληίζηνηρε εμακελία ηνπ 2009.
Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ζηελ αμία ησλ ρνξεγήζεσλ αλήιζαλ ζε €1,1 εθαη. ην πξψην
εμάκελν ηνπ 2010 ζε ζρέζε κε €0,3 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.
Η Σξάπεδα, γηα ηελ ππφ αλαζθφπεζε εμακελία, πξαγκαηνπνίεζε δεκηέο κεηά απφ ηηο
πξνβιέςεηο θαη ηε θνξνινγία χςνπο €989 ρηι. έλαληη θέξδε ησλ €1,2 εθαη. γηα ηελ αληίζηνηρε
εμακελία ηνπ 2009.
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Δλδηάκεζε Έθζεζε Γηαρείξηζεο
Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα (ζπλέρεηα)
Σα βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ εμακελία παξνπζηάδνληαη πην θάησ:
Εξάμηνο που έληξε ζηις
30 Ιουνίου
2010
2009
€000
€000
Κχθινο εξγαζηψλ
Κέξδε πξηλ απφ ηηο πξνβιέςεηο
(Ζεκηέο)/θέξδε πξηλ απφ ηε θνξνινγία
(Ζεκηέο)/θέξδε εμακελίαο
(Ζεκηέο)/θέξδε θαηά κεηνρή (ζελη)

16.534
127
(989)
(989)
(2,2)

17.753
1.499
1.162
1.162
2,6

Μεηαβνιή

(7%)
(92%)
(185%)
(185%)
(185%)

πλαιιαγέο ζπλδεόκελσλ πξνζώπσλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζπλδεφκελσλ πξνζψπσλ γηα ηελ εμακελία 30 Θνπλίνπ 2010
ζχκθσλα κε ηα ΔΠΥΑ παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 18 ησλ πλνπηηθψλ Ελδηάκεζσλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

Γηαρείξηζε θηλδύλσλ
Η Σξάπεδα κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο
θηλδχλνπο νη πην ζεκαληηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο
ξεπζηφηεηαο, ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο επηηνθίσλ, ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδεηαη
κέζσ κηαο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο, επηκέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο πξνο
απνθπγή ππέξκεηξσλ ζπζζσξεχζεσλ. Η Δηεχζπλζε ηεο Σξάπεδαο ζεσξεί ηε δηαρείξηζε
θηλδχλσλ σο θχξηα ιεηηνπξγία θαη βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ δηαζθάιηζε ζηαζεξήο απφδνζεο
πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο. Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε Σξάπεδα αλαιχνληαη ζηε
ζεκείσζε 30 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2009
θαη δελ αλακέλνληαη λα αιιάμνπλ νπζηαζηηθά θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010.

Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Έθζεζεο απηήο απαξηίδεηαη απφ ηνπο
πκβνχινπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 1.
Ο Δηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Σξάπεδαο θ. Κπξηάθνο Κπξηαθίδεο παξαηηήζεθε ζηηο 30 Θνπλίνπ
2010 θαη ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ απφθαζε ηνπ αλέζεζε άκεζα θαζήθνληα
Αλαπιεξσηή Δηεπζχλνληα πκβνχινπ, κε ηζρχ απφ 1 Θνπιίνπ 2010, ζην θ. Αλδξέα
Θενδσξίδε, Αλψηεξν Οηθνλνκηθφ Δηεπζπληή ηεο Σξάπεδαο θαη Εθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ
Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Πιεξνθνξίεο σο πξνο ην κεηνρηθό θεθάιαην
Με απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εκεξνκελίαο 8 επηεκβξίνπ 2009 ε νπνία
εγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε εκεξνκελίαο 7 Δεθεκβξίνπ 2009, ε Σξάπεδα
πξνέβεθε ζε έθδνζε Δηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο (ΔΠ) χςνπο 45.384.453 ηα νπνία
πξνζθέξζεθαλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο ζε αλαινγία έλα ΔΠ γηα θάζε κία κεηνρή πνπ
θαηείραλ ζηηο 18 Μαξηίνπ 2010.
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Δλδηάκεζε Έθζεζε Γηαρείξηζεο
Πιεξνθνξίεο σο πξνο ην κεηνρηθό θεθάιαην (ζπλέρεηα)
Ωο απνηέιεζκα, ζηηο 8 Θνπιίνπ 2010, ε Σξάπεδα εμέδσζε 121.175 λέεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο €0,57 αλά κεηνρή πξνο €0,68 ε θάζε κία πιεξσηέεο ζε κία δφζε απφ ηελ άζθεζε
242.347 ΔΠ.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο ζηηο 31 Θνπιίνπ 2010 αλέξρεηαη ζε €25.938.208
δηαηξνχκελν ζε 45.505.628 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,57 ε θάζε κία.

Μεηνρηθή Γνκή
Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ θεθαιαίνπ
ηεο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 17 ησλ Ελδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

Γξαζηεξηόηεηεο θαη Πξννπηηθέο
Η Σξάπεδα δίδεη έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη πςεινχ δείθηε
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο νρπξψλνληαο ηελ απφ ηπρφλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο
παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο.
Η αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ζπλερήο γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Σξάπεδαο. Πξνζπάζεηεο γηα πεξηζηνιή ησλ
δαπαλψλ θαη ζσζηή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ Σξάπεδα.

Λεπθσζία, 30 Απγνχζηνπ 2010
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Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ
για ηην εξαμηνία που έληξε ζηις 30 Ιουνίου 2010
εκ.

Κχθινο εξγαζηψλ
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Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο
Καζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη
πξνκήζεηεο
Έζνδα απφ ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα
Κέξδνο απν επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ ζε
αθίλεηα
Λνηπά έζνδα
ύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ
Κφζηνο πξνζσπηθνχ
Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα
ύλνιν εμόδσλ πξηλ από ηηο πξνβιέςεηο
Κέξδε πξηλ από ηηο πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη
ρνξεγήζεσλ

2010
€

2009
€

Έηορ πος
έληξε ζηιρ 31
Δεκεμβπίος
2009
€

16.534.401

17.752.764

34.446.021

5.699.347

6.646.252

11.916.906

1.504.699
224.559

1.587.454
141.949

3.252.768
326.454

48.580
7.477.185

20.408
8.396.063

164.000
56.470
15.716.598

Εξαμηνία που έληξε
ζηις 30 Ιουνίου

(5.054.836) (4.680.927)
(9.476.154)
(2.295.781) (2.215.856)
(4.438.471)
(7.350.617) (6.896.783) (13.914.625)

126.568

1.499.280

1.801.973

(1.115.875)

(337.687)

(1.421.803)

(Εεκηέο)/θέξδε πξηλ από ηε θνξνινγία
Φνξνινγία

(989.307)
-

1.161.593
-

380.170
1.832

(Εεκηέο)/θέξδε εμακελίαο/έηνπο

(989.307)

1.161.593

382.002

(2,2)

2,6

0,8

(Εεκηέο)/θέξδε θαηά κεηνρή (ζελη)
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Δλδηάκεζε Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ
για ηην εξαμηνία που έληξε ζηις 30 Ιουνίου 2010

2010
€

2009
€

Έηορ πος
έληξε ζηιρ 31
Δεκεμβπίος
2009
€

(989.307)

1.161.593

382.002

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
(Έιιεηκκα)/πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε
επελδχζεσλ
Φνξνινγία ζηελ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ

(17.190)
-

28.390
-

41.750
2.667

Λνηπά ζπλνιηθά (έμνδα)/εηζνδήκαηα γηα ηελ
εμακελία/έηνο κεηά ηε θνξνινγία

(17.190)

28.390

44.417

(1.006.497)

1.189.983

426.419

Εξαμηνία που έληξε
ζηις 30 Ιουνίου

(Ζεκηέο)/θέξδε εμακελίαο/έηνπο

πλνιηθά (έμνδα)/εηζνδήκαηα γηα ηελ
εμακελία/έηνο
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Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
ζηις 30 Ιουνίου 2010
30 Ηνπλίνπ
2010
€

31 Δεθεκβξίνπ
2009
€

15.769.718
45.940.440
321.260.960
149.643.497
7.332.803
6.185.000
1.265
6.224.513
208.815
1.926.074

45.254.922
11.946.443
307.759.453
140.549.739
3.693.725
6.185.000
1.265
6.341.560
298.612
1.529.169

ύλνιν ελεξγεηηθνύ

554.493.085

523.559.888

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Σνπνζεηήζεηο απφ ηξάπεδεο θαη
ρξεκαηνδνηήζεηο απφ Κεληξηθή Σξάπεδα
Καηαζέζεηο πειαηψλ
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
Δαλεηαθφ θεθάιαην

30.520.255
476.323.364
7.900.891
10.182.963

29.483.247
447.832.762
6.697.867
8.973.903

524.927.473

492.987.779

25.869.138
3.696.474

25.869.138
4.702.971

29.565.612

30.572.109

554.493.085

523.559.888

εκ.
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα
Σνπνζεηήζεηο ζε ηξάπεδεο
Δάλεηα θαη άιιεο ρνξεγήζεηο ζε πειάηεο
Επελδχζεηο θξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε
Επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε
Επελδχζεηο ζε αθίλεηα
Επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
Αθίλεηα θαη εμνπιηζκφο
Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

8

9
10
11

12

ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά
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ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ

Παύινο αββίδεο

Πξφεδξνο

Αλδξέαο Θενδσξίδεο Αλαπιεξσηήο Δηεπζχλσλ χκβνπινο
Πάνια Ησάλλνπ

Financial Accountant
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Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα
για ηην εξαμηνία που έληξε ζηις 30 Ιουνίου 2010
Απνζεκαηηθά
επαλεθηίκεζεο

πζζσξεπκέλεο
δεκηέο

ύλνιν

€

Απνζεκαηηθφ
απφ έθδνζε
κεηνρψλ ππέξ ην
άξηην
€

€

€

€

25.869.138

21.164.638

3.356.138

(19.817.805)

30.572.109

Ζεκηέο κεηά ηε θνξνινγία

-

-

-

(989.307)

(989.307)

πλνιηθά έμνδα γηα ηελ πεξίνδν

-

-

(17.190)

-

(17.190)

25.869.138

21.164.638

3.338.948

(20.807.112)

29.565.612

25.869.138

21.164.638

3.311.721

(19.424.606)

30.920.891

Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία

-

-

-

1.161.593

1.161.593

πλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ηελ πεξίνδν

-

-

28.390

-

28.390

25.869.138

21.164.638

3.340.111

(18.263.013)

32.110.874

Μεηνρηθφ
θεθάιαην

Δμακελία έηνπο 2010
1 Θαλνπαξίνπ

30 Θνπλίνπ
Δμακελία έηνπο 2009
1 Θαλνπαξίνπ

30 Θνπλίνπ
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Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
για ηην εξαμηνία που έληξε ζηις 30 Ιουνίου 2010
εκ.

Καζαξή ηακεηαθή ξνή από εξγαζίεο

15

Σακεηαθή ξνή από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθψλ
πξνγξακκάησλ
Επελδχζεηο ζε αθίλεηα
Αγνξά νκνιφγσλ
Εηζπξάμεηο απν πψιεζε θαη απνπιεξσκή νκνιφγσλ
Σφθνη απφ θξαηηθά θαη άιια νκφινγα
Καζαξή ηακεηαθή ξνή γηα επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθή ξνή από ρξεκαηννηθνλνκηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Σφθνη δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ
Δαλεηαθφ θεθάιαην
Καζαξή ηακεηαθή ξνή από/(γηα)
ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) κεηξεηώλ θαη
αληίζηνηρσλ κεηξεηώλ γηα ηελ πεξίνδν
Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ
1 Θαλνπαξίνπ
Καζαξή αχμεζε/(κείσζε) κεηξεηψλ θαη αληίζηνηρσλ
κεηξεηψλ
30 Θνπλίνπ

16

30 Ηνπλίνπ
2010
€

30 Θνπλίνπ
2009
€

13.544.985

37.335.858

(220.716)
(51.550.531)
38.800.505
2.859.957

(176.950)
(6.021.000)
(80.837.801)
25.558.597
2.710.542

(10.110.785)

(58.766.612)

(330.616)
1.209.060

(33.082)
-

878.444

(33.082)

4.312.644

(21.463.836)

48.214.639

56.225.679

4.312.644
52.527.283

(21.463.836)
34.761.843
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εκεηώζεηο ζηηο πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Σξάπεδα
Οη πλνπηηθέο Ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο USB Bank Plc (ε ‘Σξάπεδα’) γηα ηελ
εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Θνπλίνπ 2010 εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ζηηο 30 Απγνχζηνπ 2010.
Η θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο Σξάπεδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπλέρηζε λα είλαη ε
παξνρή ηξαπεδηθψλ θαη ζπλαθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Κχπξν.
Η Σξάπεδα ζπζηάζεθε σο εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ην έηνο 1925 ζχκθσλα κε ηνλ Πεξί
Εηαηξεηψλ Νφκν ηεο Κχπξνπ, θαη ζεσξείηαη δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί
Εηαηξεηψλ Νφκνπ, ησλ Πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ θαη ηνλ Πεξί
Φφξνπ Εηζνδήκαηνο Νφκν ηεο Κχπξνπ.

2. Με ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Οη πλνπηηθέο Ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Θνπλίνπ
2010 δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο Σξάπεδαο.

3. Βάζε εηνηκαζίαο
Οη πλνπηηθέο Ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Θνπλίνπ
2010 έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ην Δηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο
ΔΛΠ 34 ‘Ελδηάκεζε Οηθνλνκηθή Έθζεζε’, φπσο απηφ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε
(ΕΕ).
Οη πλνπηηθέο Ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ φιε ηελ πιεξνθφξεζε
θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζα πξέπεη λα
δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε µε ηηο Ειεγκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο γηα ην έηνο
πνπ έιεμε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2009.
Οη πλνπηηθέο Ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Θνπλίνπ
2010 εηνηκάζηεθαλ κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2009, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ θαη
αλαζεσξεκέλσλ ΔΠΥΑ θαη Δηεξκελεηψλ κε ηζρχ απφ ηελ 1 Θαλνπαξίνπ 2010. Η πηνζέηεζε ησλ
λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΔΠΥΑ θαη Δηεξκελεηψλ δελ είρε νπζηψδε επίδξαζε ζηηο πλνπηηθέο
Ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.

4. πγθξηηηθέο Πιεξνθνξίεο
Η παξνπζίαζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ
έρεη αλαπξνζαξκνζηεί ζαλ απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηφθσλ
απνκεησκέλσλ δαλείσλ θαη ρνξεγήζεσλ ζε πειάηεο. Η αιιαγή δελ είρε θακία επίδξαζε ζηα
απνηειέζκαηα θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο.
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εκεηώζεηο ζηηο πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
5. Αλάιπζε θαηά ηνκέα
χκθσλα κε ην ΔΠΥΑ 8, ηα θέξδε αλά ηνκέα βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο πξνο ηε δηεχζπλζε. Η Σξάπεδα ιεηηνπξγεί ζε έλα ηνκέα
αλαθνξάο εθφζνλ παξέρεη κφλν ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη νη εξγαζίεο ηεο δηεμάγνληαη ζηελ
Κχπξν θαη ζε απηή ηε βάζε παξέρεηαη πιεξνθφξεζε ζηε δηνίθεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε
πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξά ζηηο ζπλνιηθέο εξγαζίεο ηεο
Σξάπεδαο.
6. Κύθινο εξγαζηώλ
Ο θχθινο εξγαζηψλ πεξηιακβάλεη έζνδα απφ ηφθνπο, έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο,
έζνδα απφ επελδχζεηο θαη απφ εκπνξία ζπλαιιάγκαηνο θαζψο επίζεο θαη ινηπά έζνδα. Δελ
πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο κίζζσζεο (leasing) ή ελνηθηαγνξάο (hire purchase).
7. Κέξδνο αλά κεηνρή

(Ζεκηέο)/θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο
Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
(Ζεκηέο)/θέξδε θαηά κεηνρή (ζελη)

30.6.2010
€

30.6.2009
€

(989.307)

1.161.593

45.384.453

45.384.453

(2,2)

2,6

ηηο 30 Θνπλίνπ 2010 θαη 30 Θνπλίνπ 2009 δελ ππήξραλ δπλεηηθνί ηίηινη κεηαηξέςηκνη ζε κεηνρέο.

8. Γάλεηα θαη άιιεο ρνξεγήζεηο ζε πειάηεο

Δάλεηα θαη άιιεο ρνξεγήζεηο
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη
ρνξεγήζεσλ

30.6.2010
€
368.781.972

30.06.2009
€
318.158.703

31.12.2009
€
352.064.732

(47.521.012)
321.260.960

(42.521.611)
275.637.092

(44.305.279)
307.759.453

Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη ρνξεγήζεσλ:

1 Θαλνπαξίνπ
Εηζπξάμεηο/αλαζηξνθέο
Επηβάξπλζε γηα ηελ εμακελία/ην έηνο
Καζαξή επηβάξπλζε γηα ηελ εμακελία/ην έηνο
Πεξηνξηζκφο ηφθσλ απνκεησκέλσλ
δαλείσλ
Δηαγξαθέο
Εηζπξαρζέληεο ηφθνη απνκεησκέλσλ
δαλείσλ θαη ρνξεγήζεσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ

30 Θνπλίνπ/31 Δεθεκβξίνπ

30.6.2010
€
44.305.279

30.06.2009
€
44.348.310

31.12.2009
€
44.348.310

(794.245)
1.910.120
1.115.875

(4.571.663)
4.909.350
337.687

(5.097.047)
6.518.850
1.421.803

2.334.221
(234.363)

1.866.796
(1.156.742)

3.101.154
(1.691.548)

3.215.733

(2.874.440)
(1.826.699)

(2.874.440)
(43.031)

47.521.012

42.521.611

44.305.279
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εκεηώζεηο ζηηο πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
8. Γάλεηα θαη άιιεο ρνξεγήζεηο ζε πειάηεο (ζπλέρεηα)
ην ζχλνιν ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε ζηηο 30 Θνπλίνπ 2010 πεξηιακβάλεηαη ζπιινγηθή
απνκείσζε χςνπο €646.716 (30 Θνπλίνπ 2009: €630.100 θαη 31 Δεθεκβξίνπ 2009: €592.889).
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαλείσλ θαη ρνξεγήζεσλ γηα ηα νπνία γίλεηαη αλαζηνιή αλαγλψξηζεο
εζφδσλ αλέξρεηαη ζε €73.820.265 (30 Θνπλίνπ 2009: €68.174.066 θαη 31 Δεθεκβξίνπ 2009:
€63.976.958).

9. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Επελδχζεηο ζε αθίλεηα πεξηιακβάλνπλ αθίλεηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα δηαθαλνληζκφ ρξεψλ θαη
παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εκέξα ηνπ ηζνινγηζκνχ ζηελ εθηηκεκέλε δίθαηε ηνπο αμία.
10. Αθίλεηα θαη εμνπιηζκόο
Αθίλεηα
30.6.2010
€

Εμνπιηζκφο
30.6.2010
€

ύλνιν
30.6.2010
€

χλνιν
31.12.2009
€

Σηκή Κηήζεσο ή
Δθηηκεκέλε εύινγε αμία
1 Θαλνπαξίνπ
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ/έηνπο
Πσιήζεηο/δηαγξαθέο έηνπο
30 Θνπλίνπ/31 Δεθεκβξίνπ

7.449.582
131.470
7.581.052

5.846.371
84.651
5.931.022

13.295.953
216.121
13.512.074

13.582.888
577.816
(864.751)
13.295.953

Απνζβέζεηο
1 Θαλνπαξίνπ
Επηβάξπλζε πεξηφδνπ/έηνπο
Πσιήζεηο/δηαγξαθέο έηνπο
30 Θνπλίνπ/31 Δεθεκβξίνπ

2.053.878
192.296
2.246.174

4.900.515
140.872
5.041.387

6.954.393
333.168
7.287.561

7.059.707
697.234
(802.548)
6.954.393

Λνγηζηηθή αμία

5.334.878

889.635

6.224.513

6.341.560

Σν ζχλνιν ηεο επηβάξπλζεο απνζβέζεσλ γηα αθίλεηα θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ εμακελία πνπ
έιεμε ζηηο 30 Θνπλίνπ 2009 αλέξρεηαη ζε €353.559.
11. Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

30.6.2010
€

31.12.2009
€

Σηκή Κηήζεσο
1 Θαλνπαξίνπ
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ/έηνπο
30 Θνπλίνπ/31 Δεθεκβξίνπ

5.343.250
4.595
5.347.845

5.343.250
5.343.250

Απνζβέζεηο
1 Θαλνπαξίνπ
Επηβάξπλζε πεξηφδνπ/έηνπο
30 Θνπλίνπ/31 Δεθεκβξίνπ

5.044.638
94.392
5.139.030

4.824.239
220.399
5.044.638

208.815

298.612

Λνγηζηηθή αμία

Σν ζχλνιν ηεο επηβάξπλζεο απνζβέζεσλ γηα άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ γηα ηελ εμακελία
πνπ έιεμε ζηηο 30 Θνπλίνπ 2009 αλέξρεηαη ζε €113.480.
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12. Γαλεηαθό θεθάιαην

Πξσηνβάζκην θεθάιαην
Αμηφγξαθα Κεθαιαίνπ
Γεπηεξνβάζκην θεθάιαην
Με κεηαηξέςηκα νκφινγα
Μεηαηξέςηκα νκφινγα

30.6.2010
€

31.12.2009
€

973.903

973.903

8.000.000
1.209.060
9.209.060

8.000.000
8.000.000

10.182.963

8.973.903

Αμηόγξαθα Κεθαιαίνπ
Σα Αμηφγξαθα Κεθαιαίνπ εθδφζεθαλ ζηηο 30 Δεθεκβξίνπ 2005 θαη δηαηέζεθαλ ζε επαγγεικαηίεο
επελδπηέο θαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κε-επαγγεικαηηψλ επελδπηψλ ζηελ Κχπξν. Σα Αμηφγξαθα
Κεθαιαίνπ θαηαηάζζνληαη σο πξσηνβάζκην θεθάιαην (Tier 1 capital) θαη δελ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο,
κπνξνχλ φκσο θαη’ επηινγή ηεο Σξάπεδαο λα εμαγνξαζηνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο
αμία καδί κε νπνηνπζδήπνηε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πέληε ρξφληα κεηά απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο
ηνπο, ή ζε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία πιεξσκήο ηφθνπ πνπ έπεηαη, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε Κεθάιαην ίζεο ή
ςειφηεξεο δηαβάζκηζεο, εθηφο εάλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ θξίλεη φηη ε Σξάπεδα δηαζέηεη
ηθαλνπνηεηηθή επάξθεηα θεθαιαίνπ.
Σα Αμηφγξαθα Κεθαιαίνπ θέξνπλ θπκαηλφκελν επηηφθην ην νπνίν αλαζεσξείηαη ζηελ αξρή ηεο θάζε
πεξηφδνπ ηφθνπ θαη ηζρχεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηφθνπ. Σν επηηφθην είλαη ίζν κε ην εθάζηνηε
βαζηθφ επηηφθην πνπ ηζρχεη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ πιένλ 1,60% εηεζίσο. Ο ηφθνο είλαη πιεξσηένο
δχν θνξέο ην ρξφλν, ζηηο 30 Θνπλίνπ θαη 31 Δεθεκβξίνπ. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ
πξνβιέπνπλ πφηε κπνξεί λα γίλεη εμαγνξά, εάλ ε Σξάπεδα δελ πξνβεί ζε εμαγνξά ησλ αμηνγξάθσλ
θεθαιαίνπ ζε πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπο (δει. κέρξη ηελ 31 Δεθεκβξίνπ
2015), ηφηε απφ ηελ 1 Θαλνπαξίνπ 2016, ηα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ ζα θέξνπλ θπκαηλφκελν επηηφθην ην
νπνίν ζα αλαζεσξείηαη ζηελ αξρή ηεο θάζε εμακελίαο θαη ζα ηζρχεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηφθνπ
θαη ην νπνίν ζα είλαη ίζν κε ην εθάζηνηε βαζηθφ επηηφθην πνπ ζα ηζρχεη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ
πιένλ 2,25% εηεζίσο.
Με κεηαηξέςηκα νκόινγα
ηηο 30 Δεθεκβξίνπ 2009 ε Σξάπεδα εμέδσζε νκφινγα χςνπο €8.000.000 κε εκεξνκελία ιήμεο 31
Δεθεκβξίνπ 2019. Σα νκφινγα απνηεινχλ άκεζεο, κε εμαζθαιηζκέλεο, ειάζζνλνο δηαβάζκηζεο
(subordinated) αμίεο ηεο Σξάπεδαο θαη θέξνπλ ζηαζεξφ εηήζην επηηφθην 7,50% επί ηεο νλνκαζηηθήο
αμίαο γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο έσο ηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2014. Απφ ηηο 31
Δεθεκβξίνπ 2014 έσο ηε ιήμε ηνπο ηα νκφινγα ζα θέξνπλ ζηαζεξφ εηήζην επηηφθην 9% επί ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο. Με εμαίξεζε ηελ πξψηε πεξίνδν ηφθνπ πνπ αξρίδεη ζηηο (θαη πεξηιακβάλεη) ηελ 22
Δεθεκβξίνπ 2009 θαη ιήγεη ηελ 30 Θνπλίνπ 2010 (κε πεξηιακβαλνκέλεο), ε θάζε πεξίνδνο ηφθνπ ζα
είλαη εμακεληαία.
Η Σξάπεδα έρεη δηθαίσκα πξφσξεο εμαγνξάο ηνπ νκνιφγνπ ζην ζχλνιν ηνπ, αιιά φρη κέξνο ηνπ, ζε
κεηξεηά ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ αμία καδί κε νπνηνπζδήπνηε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο ηεο ηξέρνπζαο
πεξηφδνπ ηφθνπ ζηηο 30 Θνπλίνπ 2015, ή ζε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία πιεξσκήο ηφθνπ πνπ έπεηαη,
θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.
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12. Γαλεηαθό θεθάιαην (ζπλέρεηα)
Μεηαηξέςηκα νκόινγα
ηηο 14 Θνπλίνπ 2010 ε Σξάπεδα εμέδσζε κεηαηξέςηκα νκφινγα χςνπο €1.209.060 κε εκεξνκελία
ιήμεο 30 Θνπλίνπ 2020. Σα κεηαηξέςηκα νκφινγα απνηεινχλ άκεζεο, κε εμαζθαιηζκέλεο, θαη
ειάζζνλνο πξνηεξαηφηεηαο (subordinated) ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη θέξνπλ ζηαζεξφ εηήζην
επηηφθην 7,25% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο έσο ηηο 30
Θνπλίνπ 2015. Απφ ηελ 1 Θνπιίνπ 2015 έσο ηε ιήμε ηνπο ηα κεηαηξέςηκα νκφινγα ζα θέξνπλ ζηαζεξφ
εηήζην επηηφθην 8,75% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο. Με εμαίξεζε ηελ πξψηε πεξίνδν ηφθνπ πνπ αξρίδεη
ζηηο (θαη πεξηιακβάλεη) ηηο 26 Μαίνπ 2010 θαη ιήγεη ηελ 30 Θνπλίνπ 2010 (κε πεξηιακβαλνκέλεο), ε
θάζε πεξίνδνο ηφθνπ ζα είλαη εμακεληαία.
Σα κεηαηξέςηκα νκφινγα δχλαηαη θαη’ επηινγή ηνπ θαηφρνπ ηνπο λα κεηαηξαπνχλ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο
ηεο Σξάπεδαο θαηά ηα έηε 2012 κέρξη θαη 2014 σο αθνινχζσο:
15 - 30 Μαξηίνπ θαη 15 - 30 επηεκβξίνπ γηα ην έηνο 2012
15 - 30 Μαξηίνπ θαη 15 - 30 επηεκβξίνπ γηα ην έηνο 2013
15 - 30 Μαξηίνπ θαη 15 - 30 επηεκβξίνπ γηα ην έηνο 2014
Η Σξάπεδα έρεη δηθαίσκα πξφσξεο εμαγνξάο ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνιφγνπ ζην ζχλνιν ηνπ, αιιά φρη
κέξνο ηνπ, ζε κεηξεηά ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ αμία καδί κε νπνηνπζδήπνηε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο ηεο
ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ηφθνπ ζηηο 30 Θνπλίνπ 2015, ή ζε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία πιεξσκήο ηφθνπ πνπ
έπεηαη, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.

13. Μεηνρηθό θεθάιαην
30.6.2010
Αξηζκόο
Μεηνρώλ

30.6.2010

πλήζεηο κεηνρέο €0,57 ε θάζε κία

31.12.2009

€

31.12.2009
Αξηζκφο
Μεηνρψλ

150.000.000

85.500.000

150.000.000

85.500.000

Δθδνζέλ θαη πιήξσο θαηαβιεζέλ
1 Θαλνπαξίνπ
Τπνδηαίξεζε κεηνρψλ

45.384.453
-

25.869.138
-

15.128.151
30.256.302

25.869.138
-

30 Θνπλίνπ/31 Δεθεκβξίνπ

45.384.453

25.869.138

45.384.453

25.869.138

€

Δγθεθξηκέλν

.
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14. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο
30.6.2010
€

31.12.2009
€

118.465
26.550.001
26.668.466

220.815
28.957.583
29.178.398

1.571.909

1.103.168

37.645.043
39.216.952

40.658.266
41.761.434

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Απνδνρέο θαη εγγπήζεηο εμ απνδνρψλ
Εγγπεηηθέο

Αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο
Πηζηψζεηο εηζαγσγήο θαη βεβαησκέλεο πηζηψζεηο εμαγσγήο
Όξηα ρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί αιιά δελ έρνπλ
αθφκε ρξεζηκνπνηεζεί

Συμθωνίες για κεθαλαιουχικές δαπάνες
Δελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ζπκθσλίεο γηα θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο ηεο
Σξάπεδαο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Θνπλίνπ 2010 (31 Δεθεκβξίνπ 2009: €51.645).
Νομικές διαδικαζίες
Δελ ππάξρνπλ ζε εθθξεκφηεηα νπνηεζδήπνηε ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο Σξάπεδαο θαζψο θαη
απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο.

15. Καζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα εξγαζίεο
30.06.2010
€

30.06.2009
€

(989.307)

1.161.593

1.115.875

337.687

427.560
(2.859.957)
330.616
(1.975.213)

467.039
(2.710.542)
33.082
(711.141)

(196.149)
(14.617.382)
(396.905)

708.394
37.202.265
(355.881)

Αχμεζε/(κείσζε) ζε ιεηηνπξγηθέο ππνρξεψζεηο:
Καηαζέζεηο απν ηξάπεδεο
Καηαζέζεηο πειαηψλ
Λνηπέο ππνρξεψζεηο θαη άιινη ινγαξηαζκνί

1.037.008
28.490.602
1.203.024

676.130
(2.441.565)
2.257.656

Καζαξή ηακεηαθή ξνή από εξγαζίεο

13.544.985

37.335.858

(Ζεκηέο)/θέξδε πξηλ απφ ηε θνξνινγία
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε αμίαο ησλ ρνξεγήζεσλ
Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ θαη άπισλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ
Σφθνη απφ θξαηηθά θαη άιια νκφινγα
Σφθνη δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ
(Αχμεζε)/κείσζε ζε ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ:
Τπνρξεσηηθέο θαηαζέζεηο κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
Δάλεηα θαη άιιεο ρνξεγήζεηο ζε πειάηεο
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη άιινη ινγαξηαζκνί

15

εκεηώζεηο ζηηο πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
16. Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ

Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
Σνπνζεηήζεηο ζε ηξάπεδεο
Μείνλ ππνρξεσηηθέο θαηαζέζεηο κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα

30.06.2010

30.06.2009

€
15.769.718
45.940.440
61.710.158
(9.182.875)
52.527.283

€
11.986.672
30.987.768
42.974.440
(8.212.597)
34.761.843

17. Μέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο
Οη κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ζηηο 30 Θνπλίνπ
2010 θαη 31 Δεθεκβξίνπ 2009 ήηαλ:

Path Holdings Ltd
Universal Life Insurance Public Co. Ltd
Kaleta Services Ltd
Θσάλλα Υξηζηνθή
Γηάλλνο Καζνπιίδεο
Jupiwind Ltd

Πνζνζηό
30.06.2010
%

Πνζνζηφ
31.12.2009
%

25,49
9,99
9,58
9,57
8,16
5,71
68,50

25,49
9,99
9,58
9,57
8,16
5,71
68,50
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18. πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα πξόζσπα
Αξηζκφο πκβνχισλ ηεο
Σξάπεδαο

Δάλεηα θαη άιιεο
ρνξεγήζεηο

30.06.2010

31.12.2009

30.06.2010
€

31.12.2009
€

12
12

12
12

3.414.909
3.414.909

4.215.509
4.215.509

ε βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα
ε κέηνρν πνπ θαηέρεη πέξαλ ηνπ 20% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη
ζπλδεδεκέλα πξφζσπα
ύλνιν δαλείσλ θαη άιισλ ρνξεγήζεσλ
Εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο
Έζνδα απφ ηφθνπο γηα ηελ πεξίνδν/έηνο

810.905

751.422

3.929.983
8.155.797
6.445.615
266.200

3.785.902
8.752.833
9.537.198
318.206

1.927.720
597.014

1.349.339
529.989

51.407
2.576.141
42.827

44.064
1.923.392
26.067

70.000
487

-

Γάλεηα θαη άιιεο ρνξεγήζεηο:
ε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ζπλδεδεκέλα πξφζσπα:
Ληγφηεξν
ηνπ
1%
ηνπ
θαζαξνχ
ελεξγεηηθνχ ηεο Σξάπεδαο αλά ζχκβνπιν
ύλνιν

Καηαζέζεηο:
- κέιε Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
- ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ησλ πην πάλσ
- κέηνρνο πνπ θαηέρεη πέξαλ ηνπ 20% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη
ζπλδεδεκέλα ηνπ πξφζσπα
Έμνδα απφ ηφθνπο γηα ηελ πεξίνδν/έηνο
Οκνινγηαθφ δάλεην ζε ζπλδεδεκέλν πξφζσπν κέινπο ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ
Έμνδα απφ ηφθνπο νκνινγηαθνχ δαλείνπ

Πξφζζεηα ππήξραλ ελδερφκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο πξνο κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ, πνπ απνξξένπλ
θπξίσο απφ πηζηψζεηο, εγγπήζεηο θαη κε ρξεζηκνπνηεζέληα φξηα, χςνπο €304.266 (31
Δεθεκβξίνπ 2009: €347.584) απφ ηα νπνία €212.884 (31 Δεθεκβξίνπ 2009: €258.564) αθνξνχλ
Δηνηθεηηθνχο πκβνχινπο θαη ζπλδεδεκέλα ηνπο πξφζσπα.
Σα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα πεξηιακβάλνπλ ηνπο ζπδχγνπο, ηα αλήιηθα ηέθλα θαη εηαηξείεο ζηηο
νπνίεο νη Δηνηθεηηθνί χκβνπινη ή ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε, θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα,
ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε.
Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο κεηφρνπο ηεο
Σξάπεδαο θαη κε ηα ζπλδεδεκέλα ηνπο πξφζσπα γίλνληαη κε ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο πνπ
ηζρχνπλ γηα ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο κε πειάηεο παξφκνηαο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Όζνλ
αθνξά ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηα
ζπλδεδεκέλα ηνπο πξφζσπα, αξηζκφο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ έρεη ρνξεγεζεί κε βάζε ηνπο
ηζρχνληεο φξνπο φπσο θαη γηα ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο.
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18. πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα πξόζσπα (ζπλέρεηα)
Ακνηβέο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ηεο
Σξάπεδαο
30.6.2010
€

30.6.2009
€

Ακνηβέο Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ
Δικαιώμαηα ωρ μέλη:
Με εθηειεζηηθνί
Εθηειεζηηθνί
χλνιν δηθαησκάησλ σο κέιε
Απολαβέρ ςπό εκηελεζηική ιδιόηηηα:
Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα
Εηζθνξέο εξγνδφηε
Ωθειήκαηα αθππεξέηεζεο
χλνιν απνιαβψλ ππφ εθηειεζηηθή ηδηφηεηα
ύλνιν ακνηβώλ Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ

60.008
60.008

59.633
59.633

263.851
14.400
38.253
316.504
376.512

236.893
13.206
34.356
284.455
344.088

Ακνηβέο βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ
Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα
Εηζθνξέο εξγνδφηε
Ωθειήκαηα αθππεξέηεζεο
ύλνιν ακνηβώλ βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ

171.523
16.522
51.622
239.667

163.320
18.538
49.111
230.969

ύλνιν ακνηβώλ

616.179

575.057

Άιιεο ζπλαιιαγέο
Ο θ. Παχινο αββίδεο, Πξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο, θαηέρεη άκεζν θαη
έκκεζν ζπκθέξνλ θαη είλαη Πξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ εηαηξεία Options
Cassoulides PLC, ε νπνία πξνκεζεχεη κε εθηππσηηθά θαη άιια έληππα ηελ Σξάπεδα. Η ακνηβή
γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Θνπλίνπ 2010 ήηαλ €3.240 (31
Δεθεκβξίνπ 2009: €17.467).
Ο θ. Μηράιεο Κιεφπαο, κέινο θαη Γξακκαηέαο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο, είλαη
ζπλέηαηξνο ζην Δηθεγνξηθφ Γξαθείν Κιεφπαο & Κιεφπαο ην νπνίν ρεηξίδεηαη δηθαζηηθέο αγσγέο
θαη δηαδηθαζίεο θαηά ρξεσζηψλ/νθεηιεηψλ ηεο Σξάπεδαο. Η ακνηβή γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ
γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Θνπλίνπ 2010 ήηαλ €4.255 (31 Δεθεκβξίνπ 2009: €300).
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