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Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Υπευθύνων της Εταιρείας για τη Σύνταξη των Οικονομικών
Καταστάσεων
Σύμφωνα με το άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο 190(Ι)/2007
(‘Νόμος’), εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις Μη
Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Universal Bank Public
Ltd (η ‘Τράπεζα’) για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 επιβεβαιώνουμε ότι εξ’
όσων γνωρίζουμε:
(α) οι Μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες
παρουσιάζονται στις σελίδες 5 μέχρι 17:
(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης ΔΛΠ 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 του κέρδους της Tράπεζας και
(β) η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης στις σελίδες 2 μέχρι 4 παρέχει δίκαιη ανασκόπηση
των πληροφοριών που απαιτούνται από το εδάφιο 6 του άρθρου 10 του Νόμου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Παύλος Σαββίδης
Μιχάλης Κλεόπας
Γιάννος Μουζούρης
Γιάννος Χριστοφή
Γκάρο Κεχεγιάν
Γιώργος Στυλιανού
Δημήτρης Βιδάλης
Kίκης Κυριακίδης
Κλεάνθης Δημοσθένους
Χριστάκης Παύλου

Πρόεδρος
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Γενικός Διευθυντής
Δρ. Σπύρος Επισκόπου
Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής
Ανδρέας Θεοδωρίδης
Λευκωσία, 26 Αυγούστου 2008
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Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
Η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 30 Ιουνίου
2008, έχει ετοιμαστεί με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 10 του Νόμου 190(Ι)/2007 και δεν
έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας.

Σύνοψη αποτελεσμάτων
Παρά τις αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον και
το έντονα ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ των τραπεζών για προσέλκυση καταθέσεων, τα
οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας για το πρώτο εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου
2008 παρουσιάζουν κέρδη μετά τις προβλέψεις και τη φορολογία ύψους €2,3 εκατ. σε
σύγκριση με €2,6 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή εξαμηνία. Ο κύκλος εργασιών για το
εξάμηνο ανήλθε στα €15,7 εκατ. σε σύγκριση με €17,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2007.
30 Ιουνίου 2008 30 Ιουνίου 2007 Μεταβολή

Κύκλος εργασιών
Κέρδη πριν από τις προβλέψεις
Κέρδη πριν από τη φορολογία
Κέρδη μετά τη φορολογία
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ)

€
15.745.849
2.423.895
2.346.234
2.335.479
15,4

€
17.463.716
3.212.728
2.609.346
2.574.784
17,0

%
-10%
-25%
-10%
-9%
-9%

Όσον αφορά τα άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη, οι καταθέσεις πελατών στις 30 Ιουνίου 2008
ανήλθαν σε €377,9 εκατ. παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 5% σε σύγκριση με τις 30 Ιουνίου
2007 και μείωση 6% με τις 31 Δεκεμβρίου 2007.
Τα δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες έφθασαν τα €222 εκατ. παρουσιάζοντας ετήσια
αύξηση 5% από τις 30 Ιουνίου 2007 και 2% από τις 31 Δεκεμβρίου 2007.
Αύξηση παρουσίασαν και τα ίδια κεφάλαια τα οποία στις 30 Ιουνίου 2008 ανήλθαν σε €31,7
εκατ. σε σύγκριση με €24,0 εκατ. τις 30 Ιουνίου 2007 και €29,4 εκατ. τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Ανάλυση αποτελεσμάτων
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
Καθαρά έσοδα από τόκους
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €6,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε σχέση
με €8,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή εξαμηνία. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση
κατά 0,5% του βασικού επιτοκίου αναφοράς των χορηγήσεων λόγω σύγκλισης με την
υιοθέτηση του Ευρώ ως εθνικό νόμισμα την 1 Ιανουαρίου 2008, του βασικού επιτοκίου
της Λίρας Κύπρου και του βασικού επιτοκίου του Ευρώ καθώς και στη μειωμένη σε
σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, ανάκτηση τόκων που προηγουμένως
είχαν ανασταλεί από τα αποτελέσματα της Τράπεζας.
Τα έξοδα από τόκους παρά τον έντονο ανταγωνισμό για προσέλκυση καταθέσεων
διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή εξαμηνία.
Άλλα έσοδα
Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες μειώθηκαν κατά 2,6% από €1,52 εκατ. σε
€1,48 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη εξαμηνία του 2007.
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Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
Άλλα έσοδα (συνέχεια)
Παρά την απώλεια εισοδημάτων από την υιοθέτηση του Ευρώ σαν εθνικό νόμισμα τα οποία
προέρχονταν από την διαπραγμάτευση μεταξύ της Λίρας Κύπρου και του Ευρώ, τα έσοδα
από την εμπορία ξένου συναλλάγματος παρουσίασαν αύξηση ύψους 7% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη εξαμηνία του 2007.
Λειτουργικά έξοδα
Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες της Τράπεζας για συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων είχε
σαν αποτέλεσμα την μείωση τους κατά 14% στα €5,9 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή εξαμηνία.
Ο ρυθμός αύξησης στις δαπάνες προσωπικού, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των
λειτουργικών εξόδων της Τράπεζας, περιορίστηκε στο 3% σε σχέση με 8% της αντίστοιχης
περσινής εξαμηνίας.
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μείωση 35% σε σχέση με την περσινή εξαμηνία και
ανήλθαν στα €1,9 εκατομμύρια λόγω κυρίως μη επαναλαμβανομένων δαπανών της
αντίστοιχης περσινής εξαμηνίας για θέματα εναρμόνισης με το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ,
προετοιμασίας υιοθέτησης του Ευρώ και υπηρεσίες αναβάθμισης συστημάτων.

Κέρδη πριν από τις προβλέψεις
Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω, τα κέρδη της Τράπεζας πριν από τις προβλέψεις σημείωσαν
μείωση της τάξης του 25% και ανήλθαν στα €2,4 εκατ. σε σύγκριση με €3,2 εκατ. την
αντίστοιχη εξαμηνία του 2007.
Χρέωση για προβλέψεις για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων
Η ενδυνάμωση των διαδικασιών παρακολούθησης για εξυγίανση του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων απέφερε ακόμη μια φορά θετικά αποτελέσματα με μείωση κατά 87% του ύψους
των προβλέψεων για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις
ανήλθαν σε €77,6 χιλ. έναντι €603,3 χιλ. για την αντίστοιχη εξαμηνία του 2007.
Κέρδη περιόδου
Η Τράπεζα, για την υπό ανασκόπηση εξαμηνία, πραγματοποίησε κέρδη μετά από τις
προβλέψεις και τη φορολογία ύψους €2,3 εκατ. έναντι €2,6 εκατ. για την αντίστοιχη εξαμηνία
του 2007.

Συναλλαγές συνδεόμενων προσώπων
Πληροφορίες για τις συναλλαγές συνδεόμενων προσώπων για την εξαμηνία 30 Ιουνίου 2008
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ παρατίθενται στη σημείωση 16 των Ενδιάμεσων Οικονομικών
Καταστάσεων.

Διαχείριση 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
ρευστότητας, ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς, τους οποίους διαχειρίζεται μέσω
μιας συνεχούς διαδικασίας αναγνώρισης, επιμέτρησης και παρακολούθησης προς αποφυγή
υπέρμετρων συσσωρεύσεων. Η Διεύθυνση 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 στην
σημείωση 32 των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
και δεν αναμένονται να αλλάξουν ουσιαστικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008.
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Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
Μετοχικό κεφάλαιο
Με την υιοθέτηση του Ευρώ ως το νέο επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας την 1
Ιανουαρίου 2008 και με βάση του ψηφίσματος Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 24
Ιουνίου 2008, η ονομαστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έχει μετατραπεί και
αυξηθεί μετά από στρογγυλοποίηση προς τα πάνω με βάση την αμετάκλητη ισοτιμία
€1=£0,585274, από £1 σε €1,71 ανά μετοχή.
Η αύξηση του εκδομένου κεφαλαίου λόγω της μετατροπής και στρογγυλοποίησης
πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το ‘Αποθεματικό από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο’.

Μετοχική Δομή
Κατά τη διάρκεια της εξαμηνίας, η εταιρεία Commercial Value AAE μείωσε το ποσοστό
συμμετοχής της στην Τράπεζα από 25% σε 5,44%. Πληροφορίες για τους μετόχους της
Τράπεζας που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου της παρατίθενται στη σημείωση 15 των
Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.

Δραστηριότητες και Προοπτικές
Η Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία και στο χρηματοοικονομικό
τομέα και προβαίνει σε ενέργειες αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων από το κλίμα
που επικρατεί και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των Τραπεζών.
Σημαντικοί στόχοι της Τράπεζας αποτελούν η υγιείς ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της πάνω
σε ορθολογιστική βάση με σωστή διαχείριση των κινδύνων, απεξάρτηση από τα εισοδήματα
από τόκους και επικέντρωση σε πιο κερδοφόρους τομείς όπως ο τομέας των διεθνών
δραστηριοτήτων με παράλληλη περαιτέρω συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων.

Λευκωσία, 26 Αυγούστου 2008
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Ενδιάμεση Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
Σημ.

Εξαμηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου
2008
€

2007
€

Έτος που
έληξε στις 31
Δεκεμβρίου
2007
€

15.745.849

17.463.716

37.021.416

Καθαρά έσοδα από τόκους

6.497.652

8.198.114

17.611.529

Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες
Έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Σύνολο καθαρών εσόδων

1.480.908
286.839
10.130
8.275.529

1.519.294
267.738
40.131
10.025.277

3.251.576
746.640
58.961
21.668.706

(3.926.048)

(3.806.996)

(7.669.225)

(1.925.586)
(5.851.634)

(30.193)
(2.975.360)
(6.812.549)

(30.193)
(4.630.776)
(12,330.194)

2.423.895

3.212.728

9.338.512

(77.661)
2.346.234
(10.755)

(603.382)
2.609.346
(34.562)

(1.520.267)
7.818.245
4.806

2.335.479

2.574.784

7.823.051

15,4

17,0

51,7

Κύκλος εργασιών
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Κόστος προσωπικού
Ζημιές από επανεκτίμηση, διάθεση και
απομείωση επενδύσεων
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Σύνολο λειτουργικών εξόδων
Κέρδη πριν από τις προβλέψεις
Προβλέψεις για απομείωση στην αξία των
χορηγήσεων
Κέρδη πριν από τη φορολογία
Φορολογία

7

Κέρδη εξαμηνίας/έτους
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ)

6

5

Ενδιάμεσος Ισολογισμός
στις 30 Ιουνίου 2008
30 Ιουνίου
2008
€

31 Δεκεμβρίου
2007
€

14.178.324
93.183.730
222.024.343
92.873.340
263.860
1.975
4.992.518
475.777
2.312.958

117.922.865
36.677.913
217.218.735
88.183.830
248.830
1.975
5.117.201
640.792
2.249.859

Σύνολο ενεργητικού

430.306.825

468.262.000

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καταθέσεις από τράπεζες
Οφειλές σε τράπεζες
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις

1.849.973
377.906.241
4.164.295

43.383
15.243.532
403.019.849
5.919.429

14.642.714

14.642.714

398.563.223

438.868.907

25.869.138
5.874.468

25.847.981
3.545.112

31.743.602

29.393.093

430.306.825

468.262.000

22.817.546
22.905.845

24.027.397
21.195.500

Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες
Τοποθετήσεις σε τράπεζες
Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
Επενδύσεις κρατούμενες μέχρι τη λήξη
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Ακίνητα και εξοπλισμός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Δανειακό κεφάλαιο

7

8
9

10

Σύνολο υποχρεώσεων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά

11

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ανειλημμένες υποχρεώσεις

12
12

Παύλος Σαββίδης – Πρόεδρος
Δρ. Σπύρος Επισκόπου – Γενικός Διευθυντής
Ανδρέας Θεοδωρίδης - Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής
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Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια
για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
Αποθεματικό
επανεκτίμησης
επενδύσεων

Αποθεματικό
επανεκτίμησης
ακινήτων

Γενικό
αποθεματικό

Συσσωρευμένες
ζημιές

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

€

Αποθεματικό
από έκδοση
μετοχών υπέρ
το άρτιο
€

€

€

€

€

€

25.847.981
-

21.185.795
-

214.995
-

1.841.881
-

45.905
-

(19.743.464)
2.335.479

29.393.093
2.335.479

-

-

15.030

-

-

-

15.030

21.157
25.869.138

(21.157)
21.164.638

230.025

1.841.881

45.905

(17.407.985)

31.743.602

25.847.981
-

21.185.795
-

38.937
-

1.841.881
-

45.905
-

(27.566.515)
2.574.784

21.393.984
2.574.784

-

-

(1.829)

-

-

-

(1.829)

25.847.981

21.185.795

(6.325)
30.783

1.841.881

49.905

(24.991.731)

(6.325)
23.960.614

Μετοχικό
κεφάλαιο

Εξαμηνία έτους 2008
1 Ιανουαρίου 2008
Κέρδη μετά τη φορολογία
Επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων
προς πώληση
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού λόγω
μετατροπής της ονομαστικής αξίας της
μετοχής από £1 σε €1,71
30 Ιουνίου 2008

Εξαμηνία έτους 2007
1 Ιανουαρίου 2007
Κέρδη μετά τη φορολογία
Μεταφορά στα αποτελέσματα για
απομείωση επενδύσεων διαθέσιμων
προς πώληση
Επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων
προς πώληση
30 Ιουνίου 2007
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Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών
για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
30 Ιουνίου
2008
€

30 Ιουνίου
2007
€

(11.008.694)

(10.327.549)

(243.386)
1.698.759
1.455.373

(460.919)
812.382
1.922.564
2.274.027

(434.015)
(13.436.942)

(427.675)
(6.944.590)

(13.870.957)

(7.372.265)

Καθαρή μείωση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών για
την περίοδο

(23.424.278)

(15.425.787)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Καθαρή μείωση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου

123.644.332
(23.424.278)
100.220.054

102.612.221
(15.425.787)
87.186.434

Σημ.

Καθαρή ταμειακή ροή για εργασίες
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Ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εξοπλισμού και λογισμικών προγραμμάτων
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα
Τόκοι από κρατικά και άλλα αξιόγραφα
Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακή ροή από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Τόκοι δανειακού κεφαλαίου
Μείωση καταθέσεων σε άλλες τράπεζες
Καθαρή ταμειακή ροή για χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
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Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
1. Πληροφορίες για την Τράπεζα
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Universal Bank Public Limited (η
‘Τράπεζα’) για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 εγκρίθηκαν για έκδοση με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 26 Αυγούστου 2008.
Η κυριότερη δραστηριότητα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου ήταν η παροχή
τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Η Τράπεζα συστάθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης το έτος 1925 και θεωρείται
δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους
και Κανονισμούς και τον Περί Φόρου Εισοδήματος Νόμο της Κύπρου.

2. Μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου 2008 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας.

3. Βάση ετοιμασίας
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου 2008 έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης ΔΛΠ 34 ‘Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση’, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές 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 Δεκεμβρίου 2007.
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου 2008 παρουσιάζονται σε Ευρώ (€).
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου 2008 ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2007.

4. Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων
Την 1 Ιανουαρίου 2008, ημερομηνία εισαγωγής του Ευρώ ως νέο επίσημο νόμισμα της
Κυπριακής Δημοκρατίας, το νόμισμα λειτουργίας της Τράπεζας καθώς επίσης το νόμισμα
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων της (περιλαμβανομένων των συγκριτικών
ποσών) άλλαξε από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ. Ως αποτέλεσμα, από την 1 Ιανουαρίου 2008
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Τράπεζας έχουν μετατραπεί σε Ευρώ με
βάση την ισοτιμία κλειδώματος €1=£0,585274. Τα συγκριτικά ποσά πού παρουσιάζονται σε
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν μετατραπεί σε Ευρώ με βάση αυτή την ισοτιμία.
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Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
5. Κύριες δραστηριότητες και κύκλος εργασιών
Η κυριότερη δραστηριότητα της Τράπεζας είναι η
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διεξάγεται στη Κύπρο.

παροχή

τραπεζικών

και

Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει έσοδα από τόκους, δικαιώματα και προμήθειες εισπρακτέα,
έσοδα από επενδύσεις και από εμπορία συναλλάγματος και λοιπά έσοδα.
Δεν προσφέρονται υπηρεσίες μίσθωσης (leasing) ή ενοικιαγοράς (hire purchase).

6. Κέρδος ανά μετοχή

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά
τη διάρκεια της περιόδου
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ)

30.6.2008
€
2.335.479

30.6.2007
€
2.574.784

15.128.151

15.128.151

15,4

17,0

Στις 30 Ιουνίου 2008 και 30 Ιουνίου 2007 δεν υπήρχαν δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε
μετοχές.

7. Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες

Δάνεια και άλλες χορηγήσεις
Προβλέψεις για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων

30.6.2008
€
264.740.186
(42.715.843)
222.024.343

31.12.2007
€
263.233.584
(46.014.849)
217.218.735

Προβλέψεις για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων και αναστολή
αναγνώρισης εσόδων:
Προβλέψεις

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008

€
29.054.612

Αναστολή
αναγνώρισης
εσόδων
€
16.960.237

Εισπράξεις
Επιβάρυνση για τη περίοδο
Καθαρή επιβάρυνση για τη περίοδο
Διαγραφές
Αναστολή αναγνώρισης εσόδων
Σύνολο

(242.297)
319.958
77.661
(2.606.072)
(2.528.411)

(1.662.479)
(1.662.479)
(1.069.354)
1.961.238
(770.595)

(1.904.776)
319.958
(1.584.818)
(3.675.426)
1.961.238
(3.299.006)

30 Ιουνίου 2008

26.526.201

16.189.642

42.715.843

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

€
46.014.849
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Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
7. Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες (συνέχεια)
Προβλέψεις για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων και αναστολή
αναγνώρισης εσόδων:
Προβλέψεις

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007

€
29.324.610

Αναστολή
αναγνώρισης
εσόδων
€
23.617.284

Εισπράξεις
Επιβάρυνση για τη περίοδο
Καθαρή επιβάρυνση για τη περίοδο
Διαγραφές
Αναστολή αναγνώρισης εσόδων
Σύνολο

(1.112.489)
1.715.871
603.382
(347.264)
256.118

(3.602.277)
(3.602.276)
(1.599.384)
2.423.268
(2.778.393)

(4.714.766)
1.715.871
(2.998.895)
(1.946.648)
2.423.268
(2.522.275)

30 Ιουνίου 2007

29.580.728

20.838.891

50.419.619

Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007

€
52.941.894

Το συνολικό ποσό των δανείων και χορηγήσεων για τα οποία γίνεται αναστολή αναγνώρισης
εσόδων ανέρχεται σε €66.516.315 (31 Δεκεμβρίου 2007: €70.893.426 και 30 Ιουνίου 2007:
€91.228.750).

8. Ακίνητα και εξοπλισμός
Ακίνητα
30.6.2008
€

Εξοπλισμός
30.6.2008
€

Σύνολο
30.6.2008
€

Σύνολο
31.12.2007

Τιμή Κτήσεως ή
Εκτιμημένη δίκαιη αξία
1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Πωλήσεις/διαγραφές

5.849.269
8.145
-

5.861.834
235.241
-

11.711.103
243.386
-

11.318.103
513.837
(120.837)

30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου

5.857.414

6.097.075

11.954.489

11.711.103

Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση περιόδου/έτους
Πωλήσεις/διαγραφές

1.664.747
169.798
-

4.929.155
198.271
-

6.593.902
368.069
-

5.986.967
725.018
(118.083)

30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου

1.834.545

5.127.426

6.961.971

6.593.902

Λογιστική αξία

4.022.869

969.649

4.992.518

5.117.201

Το σύνολο της επιβάρυνσης αποσβέσεων για ακίνητα και εξοπλισμό για την εξαμηνία
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 ανέρχεται σε €359.595.
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Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
9. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Υπεραξία για
τη μίσθωση
ακινήτου
30.6.2008
€

Λογισμικά
Προγράμματα

Σύνολο

Σύνολο

30.6.2008
€

30.6.2008
€

31.12.2007
€

Τιμή Κτήσεως
1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου

85.430
85.430

5.220.116
5.220.116

5.305.546
5.305.546

4.908.105
397.441
5.305.546

Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση περιόδου/έτους
30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου

75.230
6.101
81.331

4.589.524
158.914
4.748.438

4.664.754
165.015
4.829.769

4.341.997
322.757
4.664.754

4.099

471.678

475.777

640.792

Λογιστική αξία

Το σύνολο της επιβάρυνσης αποσβέσεων για άυλα στοιχεία ενεργητικού για την εξαμηνία
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 ανέρχεται σε €163.554.

10. Δανειακό κεφάλαιο
30.6.2008
€

31.12.2007
€

973.903

973.903

Δευτεροβάθμιο κεφάλαιο
Χρεόγραφα 2003/2008

13.668.811

13.668.811

Σύνολο

14.642.714

14.642.714

Πρωτοβάθμιο κεφάλαιο
Αξιόγραφα Κεφαλαίου

Αξιόγραφα Κεφαλαίου
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου παραχωρήθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου 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 (5) 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 θα αναθεωρείται στην αρχή
της κάθε περιόδου τόκου και θα ισχύει για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου. Το επιτόκιο θα
είναι ίσο με το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Τράπεζας που θα ισχύει στην αρχή της κάθε
περιόδου τόκου πλέον 1,60% ετησίως. Ο τόκος είναι πληρωτέος κάθε έξι (6) μήνες.
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Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
10. Δανειακό κεφάλαιο (συνέχεια)
Αξιόγραφα Κεφαλαίου (συνέχεια)
Τηρουμένων των διατάξεων που προβλέπουν πότε μπορεί να γίνει εξαγορά, εάν η Τράπεζα
δεν προβεί σε εξαγορά των αξιόγραφων κεφαλαίου σε περίοδο δέκα (10) ετών από την
ημερομηνία έκδοσης τους (δηλ. μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015), τότε από τη 1 Ιανουαρίου
2016, τα αξιόγραφα κεφαλαίου θα φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται
στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου και θα ισχύει για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου και το
οποίο θα είναι ίσο με το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Τράπεζας που θα ισχύει στην αρχή της
περιόδου τόκου πλέον 2,25% ετησίως.
Χρεόγραφα 2003/2008
Στις 25 Ιουλίου 2003 η Τράπεζα εξέδωσε €13.668.811 (£8.000.000) χρεόγραφα διάρκειας
πέντε (5) ετών με ημερομηνία λήξης 25 Ιουλίου 2008. Τα χρεόγραφα είναι μη εξασφαλισμένα
και αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες και ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated)
υποχρεώσεις της Τράπεζας. Ο τόκος είναι πληρωτέος δύο φορές το χρόνο, στις 30 Ιουνίου
και 31 Δεκεμβρίου. Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι και 30 Ιουνίου 2008 τα
χρεόγραφα φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το σταθμισμένο μέσο όρο του βασικού
επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Lombard Rate) σε λίρες Κύπρου που ίσχυε
κατά την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου τόκου (δηλαδή την προηγούμενη εξαμηνία)
πλέον 1,50% ετησίως. Για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2008 μέχρι την λήξη τους τα
χρεόγραφα φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το σταθμισμένο μέσο όρο του επιτοκίου
προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας σε Ευρώ που ίσχυε κατά την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου τόκου (δηλαδή
την προηγούμενη εξαμηνία) πλέον 1,50% ετησίως. Τα χρεόγραφα μπορούν κατ’ επιλογή
της Τράπεζας να εξαγοραστούν στο σύνολό τους, είτε τμηματικά στην ονομαστική τους αξία
μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους με προειδοποίηση έξι μηνών, μετά την
προηγούμενη εξασφάλιση έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Η δίκαιη αξία του δανειακού κεφαλαίου δεν διαφέρει από τη λογιστική του αξία.

11. Μετοχικό κεφάλαιο

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Μετοχές €1,71 η κάθε μία
(31 Δεκεμβρίου 2007 £1 η κάθε μία)
ΕΚΔΟΘΕΝ
Πλήρως πληρωθείσες μετοχές
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού λόγω
μεταβολής ονομαστικής αξίας της
μετοχής από £1 σε €1,71 η κάθε μία
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου

30.6.2008
Αριθμός
Μετοχών

30.6.2008

31.12.2007

€

31.12.2007
Αριθμός
Μετοχών

50.000.000

85.500.000

50.000.000

85.430.072

15.128.151

25.847.981

15.128.151

25.847.981

-

21.157

-

-

15.128.151

25.869.138

15.128.151

25.847.981

€
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Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
11. Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)
Με την υιοθέτηση του Ευρώ ως το νέο επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας την 1
Ιανουαρίου 2008 και με βάση του ψηφίσματος Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 24
Ιουνίου 2008, η ονομαστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έχει μετατραπεί και
αυξηθεί μετά από στρογγυλοποίηση προς τα πάνω με βάση την αμετάκλητη ισοτιμία
€1=£0,585274, από £1 σε €1,71 ανά μετοχή.
Η αύξηση του εκδομένου κεφαλαίου λόγω της μετατροπής και στρογγυλοποίησης
πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το ‘Αποθεματικό από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο’.

12. Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις

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

30.6.2008
€

31.12.2007
€

74.311
22.743.235
22.817.546

462.633
23.564.764
24.027.397

30.6.2008
€

31.12.2007
€

716.155

1.420.827

22.189.690
22.905.845

19.774.673
21.195.500

Συμφωνίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμφωνίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες της Τράπεζας
ανέρχονται σε €113.110 (31 Δεκεμβρίου 2007: €146.001).
Νομικές διαδικασίες
Δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα οποιεσδήποτε υπό διαιτησία διαφορές της Τράπεζας καθώς
και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Τράπεζας.
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13. Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες
30 Ιουνίου
2008
€
2.335.479
77.661
533.085
-

30 Ιουνίου
2007
€
2.574.784
603.382
523.150
4.463

(1.698.759)
434.015
1.681.481

(1.828)
32.714
(1.922.564)
427.675
2.241.776

8.570.914
(4.689.510)
(4.883.269)
(78.130)

680.978
(8.620.759)
6.733.877
2.412.834

Φόροι που εισπράχθηκαν

(25.113.608)
13.503.428
(11.008.694)
-

(13.948.933)
119.262
(10.380.965)
53.416

Καθαρή ταμειακή ροή που χρησιμοποιήθηκε για εργασίες

(11.008.694)

(10.327.549)

Κέρδη πριν από τη φορολογία
Προβλέψεις για απομείωση της αξίας χορηγήσεων
Αποσβέσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού
Χρεόλυση προπληρωμένων δικαιωμάτων
Μεταφορά από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων
λόγω διάθεσης επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση
Ζημιά από διάθεση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση
Τόκοι από κρατικά και άλλα αξιόγραφα
Τόκοι δανειακού κεφαλαίου
(Αύξηση)/μείωση σε λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού:
Καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα
Κρατικά και άλλα αξιόγραφα που κρατούνται μέχρι τη λήξη
Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Αύξηση/(μείωση) σε λειτουργικά στοιχεία παθητικού:
Καταθέσεις και άλλους λογαριασμούς πελατών
Λοιπά στοιχεία παθητικού και άλλοι λογαριασμοί

14. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Καταθέσεις με τις Κεντρικές Τράπεζες
Τοποθετήσεις σε τράπεζες
Μείον υποχρεωτικές καταθέσεις με τις Κεντρικές Τράπεζες

30 Ιουνίου
2008
€
14.178.324
93.183.730
107.362.054
(7.142.000)
100.220.054

30 Ιουνίου
2007
€
80.834.175
21.655.527
102.489.702
(15.303.268)
87.186.434

15. 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 2008 και 31 Δεκεμβρίου 2007 ήταν:

Commercial Value AAE*
Path Holdings Ltd
Universal Life Insurance Public Co. Ltd
Π. Σαββίδης
Tygoonato Coffee Lounge Ltd
E & G Electric plus Ltd
Kaleta Services Ltd
Σύνολο

Ποσοστό
30.06.2008
%
5,440
25,495
9,990
8,750
7,460
7,360
9,580
74,075

Ποσοστό
31.12.2007
%
25,000
25,495
9,990
8,750
7,460
76,695
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15. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου της Τράπεζας
(συνέχεια)
* Σημειώνεται ότι οι διασυνδεδεμένες οντότητες, Ασπίς Πρόνοια Εσωτερικό Μεταβλητό
Κεφάλαιο και Aspis Holdings Public Co Ltd, κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες κατέχουν
επιπρόσθετα το 4,54% και 0,01% αντίστοιχα του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της
Τράπεζας.

16. Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα
Αριθμός Συμβούλων της Τράπεζας

30.06.2008
€

31.12.2007
€

-

-

-

7
7

375.573
375.573

550.554
550.554

Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε βασικά διευθυντικά στελέχη και
συνδεόμενα πρόσωπα
Σύνολο δανείων και άλλων χορηγήσεων

1.318.989
1.694.562

1.216.763
1.767.317

Εμπράγματες εξασφαλίσεις
Έσοδα από τόκους για την περίοδο/έτος
Καταθέσεις συνδεόμενων προσώπων για την περίοδο/έτος
Έξοδα από τόκους για την περίοδο/έτος

2.591.607
33.851
1.965.571
9.166

2.826.920
86.211
7.058.950
205.550

Πέραν του 1% του καθαρού
ενεργητικού ανά σύμβουλο
Λιγότερες του 1% του καθαρού
ενεργητικού ανά σύμβουλο

Σύνολο

30.06.2008

31.12.2007

11
11

Δάνεια και άλλες χορηγήσεις

Στις 30 Ιουνίου 2008 τα βασικά διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας αποτελούνται από τον
Γενικό Διευθυντή και έξη (6) ανώτερα διευθυντικά στελέχη.
Πρόσθετα υπήρχαν ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις προς μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Τράπεζας που απορρέουν κυρίως από πιστώσεις, εγγυήσεις και μη
χρησιμοποιηθέντα όρια, ύψους €502.585 (2007: €1.322.902) τα οποία αφορούν Διοικητικούς
Συμβούλους και συνδεόμενα πρόσωπα. Υπήρχαν επίσης ανειλημμένες υποχρεώσεις προς
τα βασικά διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας και συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα ύψους
€325.515 (2007: €495.192).
Τα συνδεόμενα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και οντότητες στις
οποίες ο Διοικητικός Σύμβουλος κατέχει άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 20% του
δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση ή είναι διευθυντές ή έχουν με οποιοδήποτε τρόπο
τον έλεγχο τους.
Όλες οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των βασικών διευθυντικών
στελεχών ή/και με τα συνδεδεμένα τους πρόσωπα, γίνονται με βάση συνήθεις εμπορικούς
όρους.
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16. Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα (συνέχεια)
Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικών διευθυντικών στελεχών
30.6.2008
€

30.6.2007
€

27.663
2.017
29.680

26.992
26.992

Αμοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών
Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα
Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ.
Δαπάνες προγράμματος παροχής ωφελημάτων αφυπηρέτησης
Σύνολο αμοιβών βασικών διευθυντικών στελεχών

342.282
28.896
70.028
441.206

301.279
26.962
66.227
394.468

Σύνολο

470.886

421.460

Αμοιβές Διοικητικών Συμβούλων
Δικαιώματα ως μέλη
Μη εκτελεστικοί
Εκτελεστικοί
Σύνολο αμοιβών Διοικητικών Συμβούλων

Άλλες συναλλαγές
Ο κ. Μιχάλης Κλεόπας, μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας,
είναι συνέταιρος στο Δικηγορικό Γραφείο Κλεόπας & Κλεόπας το οποίο χειρίζεται δικαστικές
αγωγές και διαδικασίες κατά χρεωστών/οφειλετών της Τράπεζας. Το συνολικό κόστος για τις
υποθέσεις αυτές το οποίο χρεώνεται στους ίδιους τους χρεώστες/οφειλέτες ανήλθε σε
€31.696 (αντίστοιχη περίοδος 2007: €2.750).

17. Γεγονότα μεταγενέστερα του Ισολογισμού
Στις 25 Ιουλίου 2008 έληξαν και αποπληρώθηκαν χρεόγραφα ονομαστικής αξίας €13.668.811
διάρκειας πέντε (5) ετών που αποτελούσαν άμεσες, μη εξασφαλισμένες και ελάσσονος
προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας.

Στις 8 Αυγούστου 2008 ο κ. Χριστόδουλος Έλληνας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Τράπεζας, υπέβαλε την παραίτηση του.
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