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∆ήλωση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
Υπευθύνων για τη Σύνταξη των Συνοπτικών Ενδιάµεσων
Οικονοµικών Καταστάσεων
(σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου 190(Ι)/(2007) αναφορικά µε τις Προϋποθέσεις ∆ιαφάνειας)
Σύµφωνα µε το άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές
Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007 (‘Νόµος’), εµείς τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις µη ελεγµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες
Οικονοµικές Καταστάσεις της USB Bank Plc (η ‘Τράπεζα’) για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου
2011 επιβεβαιώνουµε ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε:
(α) οι µη ελεγµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις
σελίδες 5 µέχρι 19:
(i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ∆ΛΠ
34 ‘Ενδιάµεση Oικονοµική Έκθεση’, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ), και σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 10 του Νόµου, και
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της
οικονοµικής κατάστασης και της ζηµιάς της Τράπεζας και
(β) η Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχείρισης στις σελίδες 2 µέχρι 4 παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των
πληροφοριών που απαιτούνται από το εδάφιο 6 του άρθρου 10 του Νόµου.
Maurice Sehnaoui

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος

Fransabank SAL εκπροσωπούµενη

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

από τον κ.Adel Kassar
Nadim Kassar

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Nabil Kassar

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Walid Daouk

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Fransa Invest Bank SAL

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

εκπροσωπούµενη από τον
κ.Mansour Bteish
Raoul Nehme

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

BLC Bank SAL εκπροσωπούµενη

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

από τον κ.Walid Ziade
Tania Moussallem

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Άγις Ταραµίδης

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Γιώργος Γαλαταριώτης

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Γιώργος Στυλιανού

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Φίλιππος Φιλής

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Ανδρέας Θεοδωρίδης

Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος και Γραµµατέας

∆έσπω Πολυκάρπου

Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Πάολα Ιωάννου

∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

Λευκωσία, 25 Αυγούστου 2011
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Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχείρισης
∆ραστηριότητες
Η κυριότερη δραστηριότητα της USB Bank Plc (η “Τράπεζα”) κατά τη διάρκεια της υπό
ανασκόπησης περιόδου συνέχισε να είναι η παροχή τραπεζικών και συναφών
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στην Κύπρο µέσω της λειτουργίας δικτύου 16
καταστηµάτων.

Οικονοµικά Αποτελέσµατα
Οι συνεχιζόµενες προκλήσεις για την Κυπριακή οικονοµία και η παρατεταµένη ύφεση
συνεχίστηκαν το πρώτο εξάµηνο του 2011.
Παρά όλες τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες και τον έντονο ανταγωνισµό, η Τράπεζα µετά
την αλλαγή στη µετοχική της δοµή και τη δυναµική που αναπτύχθηκε αύξησε το κύκλο
εργασιών της κατά 7% και τα κέρδη πριν από τις προβλέψεις ανήλθαν σε €1 εκατ. στις 30
Ιουνίου 2011 σε σχέση µε €127 χιλ. στις 30 Ιουνίου 2010.
Η Τράπεζα διατήρησε ισχυρή ρευστότητα µε το δείκτη χορηγήσεων έναντι καταθέσεων να
ανέρχεται στο 80% σε σχέση µε 77% την αντίστοιχη περσινή περίοδο και 81% στις 31
∆εκεµβρίου 2010.
Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 4% από το τέλος του 2010 και 3% σε σχέση µε τις
30 Ιουνίου 2010.
Οι µεικτές χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 2% από το τέλος του 2010, από €383 εκατ. στις 31
∆εκεµβρίου 2010 σε €391 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2011, ενώ αύξηση 6% παρουσιάζεται σε
σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Παράλληλα, µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά €12 εκατ. ενδυναµώθηκε η
κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας για απρόσκοπτη ανάπτυξη των εργασιών και της
αναπτυξιακής της πορείας και ως αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια παρουσιάζουν αύξηση 35%
από το τέλος του 2010 και αύξηση 10% από τις 30 Ιουνίου 2010.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσιάζονται αυξηµένα κατά 18% σε σχέση µε την
αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω της πιστωτικής επέκτασης και της ψηλότερης απόδοσης
των επενδύσεων των ρευστών και διαθεσίµων της Τράπεζας. Ως αποτέλεσµα ανήλθαν σε
€6,8 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2011 σε σχέση µε €5,7 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2010.
Τα συνολικά άλλα έσοδα ανήλθαν σε €1,5 εκατ. σε σχέση µε €1,8 εκατ. την περσινή
εξαµηνία κυρίως λόγω της µείωσης από δικαιώµατα και προµήθειες.
Το κόστος προσωπικού παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 3% από €5,1 εκατ. τον Ιούνιο
του 2010 σε €5,2 εκατ. τον Ιούνιο του 2011 ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της συλλογικής
σύµβασης. Μέσα στα πλαίσια συγκράτησης των λοιπών λειτουργικών εξόδων παρουσίασαν
µείωση 9% και ως αποτέλεσµα το σύνολο των λειτουργικών εξόδων παρουσίασε οριακή
µείωση της τάξεως του 1%, σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή εξαµηνία.
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω τα κέρδη πριν από τις προβλέψεις ανήλθαν σε €1 εκατ. στις
30 Ιουνίου 2011 σε σχέση µε €127 χιλ. στις 30 Ιουνίου 2010.
Λόγω της οικονοµικής ύφεσης οι προβλέψεις ανήλθαν σε €1,7 εκατ. σε σύγκριση µε €1,1
εκατ. το αντίστοιχο περσινό εξάµηνο.

2

Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχείρισης
Οικονοµικά Αποτελέσµατα (συνέχεια)
Μετά τη πρόβλεψη αξίας €3,1 εκατ. για αποµείωση στην αξία των Ελληνικών κυβερνητικών
οµολόγων η ζηµιά του εξαµήνου 2011 ανέρχεται σε €3,8 εκατ. σε σχέση µε ζηµιές της
τάξεως των €989 χιλ. για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010.
Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της Τράπεζας για την εξαµηνία παρουσιάζονται πιο κάτω:
Εξάµηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου
2011
2010
€000
€000
Κύκλος εργασιών
Κέρδη πριν από τις προβλέψεις
Ζηµιές εξαµηνίας
Ζηµιές κατά µετοχή (σεντ)

17.742
1.017
(3.801)
(7,5)

16.534
127
(989)
(2,2)

Μεταβολή

+7%
+701%
-284%
-241%

Συναλλαγές συνδεόµενων προσώπων
Πληροφορίες για τις συναλλαγές συνδεόµενων προσώπων για την εξαµηνία 30 Ιουνίου 2011
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ παρατίθενται στη σηµείωση 18 των Συνοπτικών Ενδιάµεσων
Οικονοµικών Καταστάσεων.

∆ιαχείριση κινδύνων
Η Τράπεζα µέσα στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της εκτίθεται σε διάφορους
κινδύνους οι πιο σηµαντικοί από τους οποίους είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος
επιτοκίων, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας, τους οποίους
διαχειρίζεται µέσω µιας συνεχούς διαδικασίας αναγνώρισης, επιµέτρησης και
παρακολούθησης προς αποφυγή υπέρµετρων συσσωρεύσεων. Η ∆ιεύθυνση της Τράπεζας
θεωρεί τη διαχείριση κινδύνων ως κύρια λειτουργία και βασικό παράγοντα για την διασφάλιση
σταθερής απόδοσης προς τους µετόχους της. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η
Τράπεζα αναλύονται στη σηµείωση 30 των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε
στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και δεν αναµένονται να αλλάξουν ουσιαστικά κατά το δεύτερο
εξάµηνο του 2011.

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την ηµεροµηνία της Έκθεσης αυτής απαρτίζεται από τους
Συµβούλους που αναφέρονται στη σελίδα 1.
Πληροφορίες ως προς το µετοχικό κεφάλαιο
Σε συνέχεια της απόφασης που πάρθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας σε
συνεδρία ηµεροµηνίας 31 Μαρτίου 2011 για άµεση αύξηση κεφαλαίου µε σκοπό την
ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας, πραγµατοποιήθηκε στις 4 Μαΐου 2011
Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία ενέκρινε ψήφισµα για την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €12.134.834 (η “Έκδοση”).
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω εκδόθηκαν 15.168.543 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας
€0,57 η κάθε µία στην τιµή των €0,80 ανά νέα µετοχή. Στις 30 Ιουνίου 2011, το εκδοµένο
µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €34.584.277 διαιρεµένο σε 60.674.171
συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,57 η κάθε µία.

3

Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχείρισης
Μετοχική ∆οµή
Πληροφορίες για τους µετόχους της Τράπεζας που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου
της παρατίθενται στη σηµείωση 17 των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων.

∆ραστηριότητες και Προοπτικές
Η νέα µετοχική δοµή της Τράπεζας δίδει σηµαντικές προοπτικές στον οργανισµό αφού
επωφελείται από τη τεχνογνωσία, το διεθνές δίκτυο πελατών της BLC Bank καθώς επίσης
και τη συνεχή υποστήριξη της µητρικής εταιρείας και του Οµίλου.
Η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης σε συνδυασµό µε ισχυρή ρευστότητα αποτελούν
τους πρωταρχικούς στόχους για τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας ενώ η αναβάθµιση των
συστηµάτων και των διαδικασιών για αύξηση της αποτελεσµατικότητας εντατικοποιούνται για
να βοηθήσουν στη αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας.

Λευκωσία, 25 Αυγούστου 2011
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Ενδιάµεση Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011
Σηµ.

Κύκλος εργασιών

5

Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και
προµήθειες
Έσοδα από συναλλαγές σε ξένο νόµισµα
Έσοδα από επενδύσεις διαθέσιµες προς
πώληση
Ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων σε
ακίνητα
Λοιπά έσοδα
Σύνολο καθαρών εσόδων
Κόστος προσωπικού
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Σύνολο εξόδων

2011
€

2010
€

Έτος που
έληξε στις 31
∆εκεµβρίου
2010
€

17.742.274

16.534.401

33.981.004

6.750.207

5.699.347

11.911.944

1.390.582
149.891

1.504.699
224.559

3.096.551
413.538

-

-

10.020

7.786
8.298.466

48.580
7.477.185

(485.000)
69.172
15.016.225

Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου

(5.181.816) (5.054.836) (10.161.932)
(2.099.717) (2.295.781)
(4.462.412)
(7.281.533) (7.350.617) (14.624.344)

126.568

391.881

7

(1.705.375) (1.115.875)

(6.925.421)

8

(3.112.500)

-

-

Ζηµιές πριν από τη φορολογία
Φορολογία

(3.800.942)
-

(989.307)
-

(6.533.540)
-

Ζηµιές εξαµηνίας/έτους

(3.800.942)

(989.307)

(6.533.540)

(7,5)

(2,2)

(14,4)

Κέρδη πριν από τις προβλέψεις
Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και
χορηγήσεων
Πρόβλεψη για αποµείωση στις επενδύσεις
κρατούµενες µέχρι τη λήξη

Ζηµιές κατά µετοχή (σεντ)

1.016.933
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Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων
για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011

2011
€

2010
€

Έτος που
έληξε στις 31
∆εκεµβρίου
2010
€

(3.800.942)

(989.307)

(6.533.540)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Πλεόνασµα/(έλλειµµα) από επανεκτίµηση
επενδύσεων
Κέρδος από επανεκτίµηση ακινήτων
Φορολογία στην επανεκτίµηση ακινήτων

103.389
-

(17.190)
-

(240.179)
235.505
(21.369)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(έξοδα) για την
εξαµηνία/έτος µετά τη φορολογία

103.389

(17.190)

(26.043)

(3.697.553)

(1.006.497)

(6.559.583)

Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου

Ζηµιές εξαµηνίας/έτους

Συνολικά έξοδα για την εξαµηνία/έτος
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Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
στις 30 Ιουνίου 2011
30 Ιουνίου
2011
€

31 ∆εκεµβρίου
2010
€

28.433.411
15.293.675
331.223.591
225.441.255
8.850.725
5.700.000
1.265
6.033.218
243.666
1.932.712

22.744.506
11.640.310
327.021.153
157.922.918
8.896.933
5.700.000
1.265
6.155.615
137.796
1.735.072

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

623.153.518

541.955.568

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τοποθετήσεις από τράπεζες και
χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικές Τράπεζες
Καταθέσεις πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις
∆ανειακό κεφάλαιο

80.346.119
491.598.121
8.547.527
10.182.963

30.210.721
470.570.828
6.949.549
10.182.963

590.674.730

517.914.061

34.584.277
(2.105.489)

25.938.208
(1.896.701)

32.478.788

24.041.507

623.153.518

541.955.568

Σηµ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μετρητά και καταθέσεις µε την Κεντρική
Τράπεζα
Τοποθετήσεις σε τράπεζες
∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
Επενδύσεις κρατούµενες µέχρι τη λήξη
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επένδυση σε θυγατρική εταιρεία
Ακίνητα και εξοπλισµός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

7

9
10
11

12

Σύνολο υποχρεώσεων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά

13

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

Maurice Sehnaoui

Πρόεδρος

Ανδρέας Θεοδωρίδης Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πάολα Ιωάννου

∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών
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Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια
για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικά
επανεκτίµησης

Συσσωρευµένες
ζηµιές

Σύνολο

€

Αποθεµατικό
από έκδοση
µετοχών υπέρ το
άρτιο
€

€

€

€

25.938.208

21.177.967

3.330.095

(26.404.763)

24.041.507

-

-

-

(3.800.942)

(3.800.942)

8.646.069

3.488.765

-

-

12.134.834

-

-

103.389

-

103.389

34.584.277

24.666.732

3.433.484

(30.205.705)

32.478.788

25.869.138

21.164.638

3.356.138

(19.817.805)

30.572.109

Ζηµιές µετά τη φορολογία

-

-

-

(989.307)

(989.307)

Λοιπά συνολικά έξοδα για τη εξαµηνία µετά
τη φορολογία

-

-

(17.190)

-

(17.190)

25.869.138

21.164.638

3.338.948

(20.807.112)

29.565.612

Εξαµηνία έτους 2011
1 Ιανουαρίου
Ζηµιές µετά τη φορολογία
Έκδοση µετοχών
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα για τη εξαµηνία
µετά τη φορολογία
30 Ιουνίου
Εξαµηνία έτους 2010
1 Ιανουαρίου

30 Ιουνίου
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Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών
για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011
30 Ιουνίου
2011
€

30 Ιουνίου
2010
€

66.962.606

13.527.795

(333.578)
(115.571.262)
45.106.830
3.579.187

(220.716)
(51.550.531)
38.817.695
2.859.957

(67.218.823)

(10.093.595)

12.134.834
(374.084)
-

(330.616)
1.209.060

11.760.750

878.444

Καθαρή αύξηση µετρητών και αντίστοιχων
µετρητών για την περίοδο

11.504.533

4.312.644

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
1 Ιανουαρίου
Καθαρή αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών
30 Ιουνίου

25.373.352
11.504.533
36.877.885

48.214.639
4.312.644
52.527.283

Σηµ.

Καθαρή ταµειακή ροή από εργασίες
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Ταµειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εξοπλισµού και λογισµικών
προγραµµάτων
Αγορά οµολόγων
Εισπράξεις απο πώληση και αποπληρωµή οµολόγων
Τόκοι από κρατικά και άλλα οµόλογα
Καθαρή ταµειακή ροή για επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταµειακή ροή από χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Τόκοι δανειακού κεφαλαίου
∆ανειακό κεφάλαιο
Καθαρή ταµειακή ροή από χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες

16

9

Σηµειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
1. Πληροφορίες για την Τράπεζα
Οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της USB Bank Plc (η ‘Τράπεζα’) για την
εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου στις 25 Αυγούστου 2011.
Η κυριότερη δραστηριότητα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου συνέχισε να είναι η
παροχή τραπεζικών και συναφών χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στην Κύπρο.
Η Τράπεζα συστάθηκε ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης το έτος 1925 σύµφωνα µε τον Περί
Εταιρειών Νόµο της Κύπρου, και θεωρείται δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί
Εταιρειών Νόµου, των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Νόµων και Κανονισµών και τον Περί
Φόρου Εισοδήµατος Νόµο της Κύπρου.

2. Μη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις
Οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου
2011 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας.

3. Βάση ετοιµασίας
Οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου
2011 παρουσιάζονται σε Ευρώ (€) και έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ∆ΛΠ 34 ‘Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση’, όπως αυτό
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλη την πληροφόρηση
και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και θα πρέπει να
διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας για το έτος
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010.
Οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου
2011 ετοιµάστηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση των
οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2010, εκτός από την υιοθέτηση των νέων και
αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ και ∆ιερµηνειών µε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η υιοθέτηση των
νέων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ και ∆ιερµηνειών δεν επηρεάζει την Τράπεζα.
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Σηµειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
4. Ανάλυση κατά τοµέα
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8, οι οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα βασίζονται σε πληροφορίες που
χρησιµοποιούνται για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης προς τη διεύθυνση. Η Τράπεζα
λειτουργεί σε ένα τοµέα αναφοράς εφόσον παρέχει µόνο τραπεζικές υπηρεσίες και οι εργασίες
της διεξάγονται στην Κύπρο και σε αυτή τη βάση παρέχεται πληροφόρηση στη διοίκηση. Για το
λόγο αυτό, η πληροφόρηση που παρέχεται στις οικονοµικές καταστάσεις αφορά στις συνολικές
εργασίες της Τράπεζας.

5. Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών περιλαµβάνει έσοδα από τόκους, έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες,
έσοδα από επενδύσεις και από εµπορία συναλλάγµατος καθώς επίσης και λοιπά έσοδα. ∆εν
προσφέρονται υπηρεσίες µίσθωσης (leasing) ή ενοικιαγοράς (hire purchase).

6. Ζηµιές κατά µετοχή
30.06.2011
€

30.6.2010
€

Ζηµιές που αναλογούν στους µετόχους

(3.800.942)

(989.307)

Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά
τη διάρκεια της περιόδου

50.561.809

45.384.453

(7,5)

(2,2)

Ζηµιές κατά µετοχή (σεντ)

Στις 30 Ιουνίου 2011 και 2010 υπήρχαν δυνητικοί τίτλοι οι οποίοι ήταν µετατρέψιµοι σε µετοχές, οι
οποίοι δεν θεωρούνται µειωτικοί και κατά συνέπεια δεν παρουσιάζονται µειωµένες ζηµιές κατά
µετοχή.

7. ∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες

∆άνεια και άλλες χορηγήσεις
Προβλέψεις για αποµείωση
χορηγήσεων

δανείων

30.6.2011
€
391.404.974

30.6.2010
€
368.781.972

31.12.2010
€
382.735.070

(60.181.383)
331.223.591

(47.521.012)
321.260.960

(55.713.917)
327.021.153

και

Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και χορηγήσεων:
30.6.2011
€
55.713.917

30.6.2010
€
44.305.279

31.12.2010
€
44.305.279

Εισπράξεις/αναστροφές
Επιβάρυνση για την εξαµηνία/το έτος
Καθαρή επιβάρυνση για την εξαµηνία/το έτος
Περιορισµός τόκων αποµειωµένων
δανείων
∆ιαγραφές

(1.106.847)
2.812.222
1.705.375

(794.245)
1.910.120
1.115.875

(1.576.919)
8.502.340
6.925.421

2.890.401
(128.310)
4.467.466

2.334.221
(234.363)
3.215.733

5.297.438
(814.221)
11.408.638

30 Ιουνίου/31 ∆εκεµβρίου

60.181.383

47.521.012

55.713.917

1 Ιανουαρίου
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Σηµειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
7. ∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες (συνέχεια)
Στο σύνολο των προβλέψεων για αποµείωση στις 30 Ιουνίου 2011 περιλαµβάνεται συλλογική
αποµείωση ύψους €1.881.090 (30 Ιουνίου 2010: €646.716 και 31 ∆εκεµβρίου 2010: €1.870.252).
Το συνολικό ποσό των δανείων και χορηγήσεων για τα οποία γίνεται αναστολή αναγνώρισης
εσόδων ανέρχεται σε €88.284.828 (30 Ιουνίου 2010: €73.820.265 και 31 ∆εκεµβρίου 2010:
€83.047.594).

8. Αποµείωση στις επενδύσεις κρατούµενες µέχρι τη λήξη
Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής που πραγµατοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2011, οι αρχηγοί
κρατών της Ευρώπης συµφώνησαν σε σχέδιο στήριξης της Ελλάδας µε τη συµµετοχή και του
ιδιωτικού τοµέα, στη βάση πρότασης του ∆ιεθνούς Χρηµατοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) (το
‘Σχέδιο’). Σύµφωνα µε το Σχέδιο οι κάτοχοι Ελληνικών κυβερνητικών οµολόγων θα έχουν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν οµόλογα που λήγουν µέχρι το 2020 µε καινούργια οµόλογα που θα
εκδώσει η Ελληνική κυβέρνηση µε διάρκεια λήξης µέχρι 30 χρόνια. Η συµµετοχή στο Σχέδιο
είναι εθελοντική. Βάση της υφιστάµενης πρότασης και χρησιµοποιώντας προεξοφλητικό
επιτόκιο 9% η παρούσα αξία των καινούργιων οµολόγων αναµένεται να ανέλθει στο 79% της
ονοµαστικής αξίας των οµολόγων που θα ανταλλαχθούν.
Τα Ελληνικά κυβερνητικά οµόλογα που κατέχει η Τράπεζα έχουν ταξινοµηθεί ως επενδύσεις
κρατούµενες µέχρι τη λήξη. Η ονοµαστική τους αξία ανέρχεται σε €12,5 εκατ. και έχουν
ηµεροµηνία λήξης µεταξύ του 2014 και του 2015 και άρα είναι επιλέξιµα για ανταλλαγή βάση
του Σχεδίου. Μέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων, η Τράπεζα δεν έχει αποφασίσει τη συµµετοχή της στο Σχέδιο εφόσον οι
ακριβείς όροι της ανταλλαγής δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Λαµβάνοντας υπόψη τους όρους
συµµετοχής στο Σχέδιο, η Τράπεζα έχει αναγνωρίσει αποµείωση ύψους €3,1 εκατ. στα πιο
πάνω Ελληνικά κυβερνητικά οµόλογα στις 30 Ιουνίου 2011.
Αποµείωση Ελληνικών κυβερνητικών οµολόγων που επιµετρούνται σε αποσβεσµένο κόστος:

Ελληνικά κυβερνητικά οµόλογα που
είχαν αρχικά οριστεί σαν επενδύσεις που
κρατούνται µέχρι τη λήξη

Αποσβεσµένο
κόστος πριν
την αποµείωση
€

Ποσό
αποµείωσης
€

Αποσβεσµένο
κόστος µετά την
αποµείωση
€

13.604.165

(3.112.500)

10.491.665

9. Επενδύσεις σε ακίνητα
Η Τράπεζα ως µέρος των συνήθων εργασιών της, αποκτά ακίνητα από πελάτες στα πλαίσια
διευθέτησης των υποχρεώσεων τους, τα οποία κρατούνται είτε απευθείας είτε µέσω
εταιρειών που ελέγχονται από τη Τράπεζα των οποίων η µόνη δραστηριότητα είναι η
διαχείριση των εν λόγω ακινήτων. Τα ακίνητα αυτά αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις της Τράπεζας ως επενδύσεις σε ακίνητα και ενοποιούνται χωρίς να
παρουσιάζονται ξεχωριστά οι θυγατρικές εταιρείες, αποδίδοντας την ουσία αυτών των
συναλλαγών.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρούνται αρχικά στο κόστος, που συµπεριλαµβάνει τα έξοδα
της συναλλαγής. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρούνται στην
εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία αναφοράς.

12

Σηµειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
10. Ακίνητα και εξοπλισµός

Τιµή Κτήσεως ή
Εκτιµηµένη εύλογη αξία
1 Ιανουαρίου
Προσθήκες περιόδου/έτους
Πωλήσεις/διαγραφές περιόδου/έτους
Επανεκτίµηση για το έτος
Αντιλογισµός αποσβέσεων λόγω
επανεκτίµησης
30 Ιουνίου/31 ∆εκεµβρίου
Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση περιόδου/έτους
Πωλήσεις/διαγραφές περιόδου/έτους
Αντιλογισµός αποσβέσεων λόγω
επανεκτίµησης
30 Ιουνίου/31 ∆εκεµβρίου
Λογιστική αξία

Ακίνητα
30.6.2011
€

Εξοπλισµός
30.6.2011
€

Σύνολο
30.6.2011
€

Σύνολο
31.12.2010
€

7.526.347
96.153
-

5.446.163
76.243
(117.371)
-

12.972.510
172.396
(117.371)
-

13.295.953
264.619
(593.062)
235.504

7.622.500

5.405.035

13.027.535

(230.504)
12.972.510

2.162.914
166.512
-

4.653.981
128.281
(117.371)

6.816.895
294.793
(117.371)

6.954.393
654.072
(561.066)

2.329.426

4.664.891

6.994.317

(230.504)
6.816.895

5.293.074

740.144

6.033.218

6.155.615

Το σύνολο της επιβάρυνσης αποσβέσεων για ακίνητα και εξοπλισµό για την εξαµηνία που
έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ανέρχεται σε €333.168.

11. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Λογισµικά
προγράµµατα
30.6.2011
€

Λογισµικά
προγράµµατα
31.12.2010
€

Τιµή Κτήσεως
1 Ιανουαρίου
Προσθήκες περιόδου/έτους
Πωλήσεις/διαγραφές περιόδου/έτους
30 Ιουνίου/31 ∆εκεµβρίου

5.245.890
161.182
5.407.072

5.343.250
14.705
(112.065)
5.245.890

Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση περιόδου/έτους
Πωλήσεις/διαγραφές περιόδου/έτους
30 Ιουνίου/31 ∆εκεµβρίου

5.108.094
55.312
5.163.406

5.044.638
175.521
(112.065)
5.108.094

243.666

137.796

Λογιστική αξία

Το σύνολο της επιβάρυνσης αποσβέσεων για άυλα στοιχεία ενεργητικού για την εξαµηνία
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ανέρχεται σε €94.392.
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12. ∆ανειακό κεφάλαιο

Πρωτοβάθµιο κεφάλαιο
Αξιόγραφα Κεφαλαίου
∆ευτεροβάθµιο κεφάλαιο
Μη µετατρέψιµα οµόλογα
Μετατρέψιµα οµόλογα

30.6.2011
€

31.12.2010
€

973.903

973.903

8.000.000
1.209.060
9.209.060

8.000.000
1.209.060
9.209.060

10.182.963

10.182.963

Αξιόγραφα Κεφαλαίου
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου εκδόθηκαν στις 30 ∆εκεµβρίου 2005 και διατέθηκαν σε επαγγελµατίες
επενδυτές και σε περιορισµένο αριθµό µη-επαγγελµατιών επενδυτών στην Κύπρο. Τα Αξιόγραφα
Κεφαλαίου κατατάσσονται ως πρωτοβάθµιο κεφάλαιο (Tier 1 capital) και δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης,
µπορούν όµως κατ’ επιλογή της Τράπεζας να εξαγοραστούν στο σύνολό τους, στην ονοµαστική τους
αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους πέντε χρόνια µετά από την ηµεροµηνία έκδοσης
τους, ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν µε Κεφάλαιο ίσης ή
ψηλότερης διαβάθµισης, εκτός εάν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η Τράπεζα διαθέτει
ικανοποιητική επάρκεια κεφαλαίου.
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο αναθεωρείται στην αρχή της κάθε
περιόδου τόκου και ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου. Το επιτόκιο είναι ίσο µε το εκάστοτε
βασικό επιτόκιο που ισχύει στην αρχή κάθε εξαµήνου πλέον 1,60% ετησίως. Ο τόκος είναι πληρωτέος
δύο φορές το χρόνο, στις 30 Ιουνίου και 31 ∆εκεµβρίου. Τηρουµένων των διατάξεων που
προβλέπουν πότε µπορεί να γίνει εξαγορά, εάν η Τράπεζα δεν προβεί σε εξαγορά των αξιογράφων
κεφαλαίου σε περίοδο δέκα ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης τους (δηλ. µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου
2015), τότε από την 1 Ιανουαρίου 2016, τα αξιόγραφα κεφαλαίου θα φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το
οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή της κάθε εξαµηνίας και θα ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου
και το οποίο θα είναι ίσο µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο που θα ισχύει στην αρχή κάθε εξαµήνου
πλέον 2,25% ετησίως.
Μη µετατρέψιµα οµόλογα
Στις 30 ∆εκεµβρίου 2009 η Τράπεζα εξέδωσε οµόλογα ύψους €8.000.000 µε ηµεροµηνία λήξης 31
∆εκεµβρίου 2019. Τα οµόλογα αποτελούν άµεσες, µη εξασφαλισµένες, ελάσσονος διαβάθµισης
(subordinated) αξίες της Τράπεζας και φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 7,50% επί της ονοµαστικής
αξίας για την περίοδο από την ηµεροµηνία έκδοσης έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014. Από τις 31
∆εκεµβρίου 2014 έως τη λήξη τους τα οµόλογα θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 9% επί της
ονοµαστικής αξίας. Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο τόκου που αρχίζει στις (και περιλαµβάνει) την 22
∆εκεµβρίου 2009 και λήγει την 30 Ιουνίου 2010 (µη περιλαµβανοµένης), η κάθε περίοδος τόκου θα
είναι εξαµηνιαία.
Η Τράπεζα έχει δικαίωµα πρόωρης εξαγοράς του οµολόγου στο σύνολο του, αλλά όχι µέρος του, σε
µετρητά στην ονοµαστική του αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους της τρέχουσας
περιόδου τόκου στις 30 Ιουνίου 2015, ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται,
κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας.
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12. ∆ανειακό κεφάλαιο (συνέχεια)
Μετατρέψιµα οµόλογα
Στις 14 Ιουνίου 2010 η Τράπεζα εξέδωσε µετατρέψιµα οµόλογα ύψους €1.209.060 µε ηµεροµηνία
λήξης 30 Ιουνίου 2020. Τα µετατρέψιµα οµόλογα αποτελούν άµεσες, µη εξασφαλισµένες, και
ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας και φέρουν σταθερό ετήσιο
επιτόκιο 7,25% επί της ονοµαστικής αξίας για την περίοδο από την ηµεροµηνία έκδοσης έως τις 30
Ιουνίου 2015. Από την 1 Ιουλίου 2015 έως τη λήξη τους τα µετατρέψιµα οµόλογα θα φέρουν σταθερό
ετήσιο επιτόκιο 8,75% επί της ονοµαστικής αξίας. Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο τόκου που αρχίζει
στις (και περιλαµβάνει) την 26 Μαίου 2010 και λήγει την 30 Ιουνίου 2010 (µη περιλαµβανοµένης), η
κάθε περίοδος τόκου θα είναι εξαµηνιαία.
Τα µετατρέψιµα οµόλογα µπορούν κατ’ επιλογή του κατόχου τους να µετατραπούν σε συνήθεις
µετοχές της Τράπεζας κατά τα έτη 2012 µέχρι και 2014 ως ακολούθως:
• 15 - 30 Μαρτίου και 15 - 30 Σεπτεµβρίου για το έτος 2012
• 15 - 30 Μαρτίου και 15 - 30 Σεπτεµβρίου για το έτος 2013
• 15 - 30 Μαρτίου και 15 - 30 Σεπτεµβρίου για το έτος 2014
Η τιµή µετατροπής καθορίστηκε στη µεσοσταθµική τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Τράπεζας που θα
διαπραγµατεύεται στο ΧΑΚ κατά τις προηγούµενες 30 ηµέρες διαπραγµάτευσης πριν την ηµεροµηνία
έναρξης της κάθε περιόδου µετατροπής. Για τις περιόδους µετατροπής των ετών 2013 και 2014, η τιµή
µετατροπής καθορίστηκε όπως πιο πάνω, µείον 5% και 15% αντίστοιχα.
Η Τράπεζα έχει δικαίωµα πρόωρης εξαγοράς του µετατρέψιµου οµολόγου στο σύνολο του, αλλά όχι
µέρος του, σε µετρητά στην ονοµαστική του αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους της
τρέχουσας περιόδου τόκου στις 30 Ιουνίου 2015, ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που
έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας.

13. Μετοχικό κεφάλαιο
30.6.2011
Αριθµός
Μετοχών

30.6.2011

31.12.2010

€

31.12.2010
Αριθµός
Μετοχών

Εγκεκριµένο
Συνήθεις µετοχές €0,57 η κάθε µία

150.000.000

85.500.000

150.000.000

85.500.000

Εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν
1 Ιανουαρίου
Έκδοση µετοχών

45.505.628
15.168.543

25.938.208
8.646.069

45.384.453
121.175

25.869.138
69.070

30 Ιουνίου/31 ∆εκεµβρίου

60.674.171

34.584.277

45.505.628

25.938.208

€

.
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14. Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις
30.6.2011
€

31.12.2010
€

32.027
15.667.604
15.699.631

211.448
20.910.539
21.121.987

2.613.585

1.147.743

40.389.248
43.002.833

34.773.454
35.921.197

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Αποδοχές και εγγυήσεις εξ αποδοχών
Εγγυητικές

Ανειληµµένες υποχρεώσεις
Πιστώσεις εισαγωγής και βεβαιωµένες πιστώσεις εξαγωγής
Όρια χορηγήσεων που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν
ακόµη χρησιµοποιηθεί

Συµφωνίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες
∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις που απορρέουν από συµφωνίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες της
Τράπεζας για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011.

Νοµικές διαδικασίες
Στις 30 Ιουνίου 2011, στα πλαίσια των εργασιών της, η Τράπεζα εµπλέκεται σε δικαστικές αγωγές για
τις οποίες η ∆ιοίκηση της Τράπεζας δεν αναµένει ότι θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική
κατάσταση ή λειτουργία της Τράπεζας. Επίσης, δεν υπήρχαν σε εκκρεµότητα οποιεσδήποτε υπό
διαιτησία διαφορές της Τράπεζας ή/και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται
να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Τράπεζας.

15. Καθαρή ροή µετρητών για εργασίες
30.06.2011
€

30.06.2010
€

(3.800.942)

(989.307)

1.705.375

1.115.875

3.112.500

-

350.105
(3.579.187)
374.084
(1.838.065)

427.560
(2.859.957)
330.616
(1.975.213)

(Αύξηση)/µείωση σε λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού:
Υποχρεωτικές καταθέσεις µε την Κεντρική Τράπεζα
Επενδύσεις σε οµόλογα
∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και άλλοι λογαριασµοί

2.162.263
(16.808)
(5.907.813)
(197.640)

(196.149)
(17.190)
(14.617.382)
(396.905)

Αύξηση/(µείωση) σε λειτουργικές υποχρεώσεις:
Καταθέσεις από τράπεζες
Καταθέσεις πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις και άλλοι λογαριασµοί

50.135.398
21.027.293
1.597.978

1.037.008
28.490.602
1.203.024

Καθαρή ταµειακή ροή από εργασίες

66.962.606

13.527.795

Ζηµιές πριν από τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:
Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και χορηγήσεων
Πρόβλεψη για αποµείωση στις επενδύσεις κρατούµενες µέχρι τη
λήξη
Αποσβέσεις ακινήτων, εξοπλισµού και άυλων στοιχείων
ενεργητικού
Τόκοι από κρατικά και άλλα οµόλογα
Τόκοι δανειακού κεφαλαίου
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16. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

Μετρητά και καταθέσεις µε την Κεντρική Τράπεζα
Τοποθετήσεις σε τράπεζες
Μείον υποχρεωτικές καταθέσεις µε την Κεντρική Τράπεζα

30.06.2011

30.06.2010

€
28.433.411
15.293.675
43.727.086
(6.849.201)
36.877.885

€
15.769.718
45.940.440
61.710.158
(9.182.875)
52.527.283

17. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου της Τράπεζας
Οι µέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2011
και 31 ∆εκεµβρίου 2010 ήταν:
30.06.2011
31.12.2010
%
%
BLC Bank SAL
95,61
9,90
Path Holdings Ltd
25,43
Universal Life Insurance Public Co. Ltd
9,96
Ιωάννα Χριστοφή
9,55
Γιάννος Κασουλίδης
8,15
Jupiwind Ltd
5,69
95,61

68,68
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18. Συναλλαγές µε συνδεόµενα πρόσωπα
Αριθµός Συµβούλων της
Τράπεζας

30.06.2011
€

31.12.2010
€

12
12

461.499
461.499

3.718.069
3.718.069

Σε βασικά διευθυντικά στελέχη και συνδεδεµένα πρόσωπα
Σε µέτοχο που κατέχει πέραν του 20% του µετοχικού κεφαλαίου και
συνδεδεµένα πρόσωπα
Σύνολο δανείων και άλλων χορηγήσεων
Εµπράγµατες εξασφαλίσεις
Έσοδα από τόκους για την περίοδο/έτος

804.095

808.055

1.265.594
1.850.368
23.279

3.760.813
8.286.937
9.600.665
610.116

730.922
1.630.104

878.023
691.368

2.361.026
26.403

47.062
1.616.453
47.747

282.350

-

10.151

70.000
3.045

∆άνεια και άλλες χορηγήσεις:
Σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
συνδεδεµένα πρόσωπα:
Λιγότερο
του
1%
του
καθαρού
ενεργητικού της Τράπεζας ανά σύµβουλο
Σύνολο

30.06.2011

31.12.2010

15
15

∆άνεια και άλλες
χορηγήσεις

Καταθέσεις:
- µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη
- συνδεδεµένα πρόσωπα των πιο πάνω
- µέτοχος που κατέχει πέραν του 20% του µετοχικού κεφαλαίου και
συνδεδεµένα του πρόσωπα
Έξοδα από τόκους για την περίοδο/έτος
Οµολογιακό δάνειο σε µέτοχο που κατέχει πέραν του 20% του µετοχικού
κεφαλαίου
Οµολογιακό δάνειο σε συνδεδεµένο πρόσωπο µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
Έξοδα από τόκους οµολογιακού δανείου

Πρόσθετα υπήρχαν ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις προς µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, βασικών διευθυντικών στελεχών και συνδεδεµένων προσώπων, που απορρέουν κυρίως
από πιστώσεις, εγγυήσεις και µη χρησιµοποιηθέντα όρια, ύψους €229.073 (31 ∆εκεµβρίου 2010:
€268.854) από τα οποία €85.386 (31 ∆εκεµβρίου 2010: €163.410) αφορούν ∆ιοικητικούς Συµβούλους
και συνδεδεµένα τους πρόσωπα.
Τα συνδεδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τους συζύγους, τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες
οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ή τα βασικά διευθυντικά στελέχη, κατέχουν άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον το
20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση.
Όλες οι συναλλαγές µε τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τους µετόχους της
Τράπεζας και µε τα συνδεδεµένα τους πρόσωπα γίνονται µε συνήθεις εµπορικούς όρους που ισχύουν
για συγκρίσιµες συναλλαγές µε πελάτες παρόµοιας πιστοληπτικής ικανότητας. Όσον αφορά τα
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα βασικά διευθυντικά στελέχη και τα συνδεδεµένα τους
πρόσωπα, αριθµός πιστωτικών διευκολύνσεων έχει χορηγηθεί µε βάση τους ισχύοντες όρους όπως
και για το υπόλοιπο προσωπικό της Τράπεζας.
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18. Συναλλαγές µε συνδεόµενα πρόσωπα (συνέχεια)
Αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και βασικών διευθυντικών στελεχών της
Τράπεζας
30.6.2011
€

30.6.2010
€

Αµοιβές ∆ιοικητικών Συµβούλων
∆ικαιώµατα ως µέλη:
Μη εκτελεστικοί
Εκτελεστικοί
Σύνολο δικαιωµάτων ως µέλη
Απολαβές υπό εκτελεστική ιδιότητα:
Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα
Εισφορές εργοδότη
Ωφελήµατα αφυπηρέτησης
Σύνολο απολαβών υπό εκτελεστική ιδιότητα
Σύνολο αµοιβών ∆ιοικητικών Συµβούλων

75.381
75.381

60.008
60.008

111.364
9.412
29.943
150.719
226.100

263.851
14.400
38.253
316.504
376.512

Αµοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών
Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα
Εισφορές εργοδότη
Ωφελήµατα αφυπηρέτησης
Σύνολο αµοιβών βασικών διευθυντικών στελεχών

186.105
17.286
47.413
250.804

171.523
16.522
51.622
239.667

Σύνολο αµοιβών

476.904

616.179

Άλλες συναλλαγές
Πέραν των συνήθων εργασιών της Τράπεζας τόσο κατά την ηµεροµηνία αναφοράς όσο και κατά την
ηµεροµηνία έγκρισης των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων δεν υπήρχαν άλλες
σηµαντικές συµβάσεις µε το κύριο µέτοχο της Τράπεζας.
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