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ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Maurice Sehnaoui

………………………………………

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος

Fransabank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ.Adel Kassar

………………………………………

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Nadim Κassar

………………………………………

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Nabil Kassar

………………………………………

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Walid Daouk

………………………………………

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Fransa Invest Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον
κ.Mansour Bteish

………………………………………

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Raoul Nehme

………………………………………

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

BLC Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ.Youssef Eid

………………………………………

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Tania Moussallem

………………………………………

Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Άγις Ταραµίδης

………………………………………

Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Γιώργος Γαλαταριώτης

………………………………………

Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Γιώργος Στυλιανού

………………………………………

Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Φίλιππος Φιλής

………………………………………

Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Ανδρέας Θεοδωρίδης

………………………………………

Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

∆έσπω Πολυκάρπου

………………………………………

Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Υπεύθυνος σύνταξης των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων:

Πάολα Ιωάννου
∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

………………………………………

1

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 15
καταστηµάτων.

Οικονοµικά Αποτελέσµατα
Η περίοδος που διανύουµε χαρακτηρίζεται από πρωτόγνωρες εξελίξεις στο
χρηµατοπιστωτικό τοµέα και στην οικονοµία γενικότερα ειδικά µετά τις εξελίξεις που
ακολούθησαν το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013. Η αβέβαιη οικονοµική κατάσταση στην
Κύπρο, η επιβολή περιοριστικών µέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές και η έντονη
οικονοµική ύφεση είναι οι σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εργασίες και τα
οικονοµικά αποτελέσµατα της Τράπεζας.
Η Τράπεζα µέσα σε αυτό το λειτουργικό περιβάλλον διατηρεί ικανοποιητικά επίπεδα
ρευστότητας µε το δείκτη µεικτών χορηγήσεων έναντι καταθέσεων να ανέρχεται στο 80% και
µε µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζοντας την
απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της.
Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της Τράπεζας για την εξαµηνία παρουσιάζονται πιο κάτω:
Εξάµηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου
2013
2012
€000
€000
Κύκλος εργασιών
Κέρδη πριν από τις προβλέψεις
(Ζηµιές)/κέρδη πριν από τη φορολογία
(Ζηµιές)/κέρδη εξαµηνίας
(Ζηµιές)/κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

23.227
3.652
(1.336)
(1.822)
(1,8)

23.775
3.125
860
616
1,0

Μεταβολή

-2%
+17%
-255%
-396%
-280%

Μέσα σε αυτό το δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον και παρά τα περιοριστικά µέτρα στη
διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς η µείωση στον κύκλο
εργασιών της Τράπεζας περιορίστηκε στο 2%.
Οι µεικτές χορηγήσεις ανήλθαν σε €494 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2013 σε σχέση µε €504 εκατ.
στις 30 Ιουνίου 2012 και €489 εκατ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2012. Αναπροσαρµόζοντας για τις
διαγραφές δανείων και χορηγήσεων ύψους €17 εκατ. κατά το ∆εκέµβριο του 2012 µετά από
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας όπως αναφέρεται στις ελεγµένες
οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2012 οι συνολικές χορηγήσεις παρουσιάζουν αύξηση της
τάξεως του 1% από τον Ιούνιο του 2012 και ως αποτέλεσµα τα έσοδα από τόκους δανείων
και χορηγήσεων ανήλθαν σε €16,6 εκατ. για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 σε
σχέση µε €15,1 εκατ. για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012.
Μείωση της τάξεως του 26% παρουσιάζεται στα έσοδα από επενδύσεις των ρευστών και
διαθεσίµων της Τράπεζας που ανήλθαν σε €4,7 εκατ. για την περίοδο που έληξε στις 30
Ιουνίου 2013 σε σχέση µε €6,3 εκατ. την περσινή περίοδο, λόγω των χαµηλότερων
αποδόσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
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Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχείρισης
Οικονοµικά Αποτελέσµατα (συνέχεια)
Οι καταθέσεις πελατών στις 30 Ιουνίου 2013 ανήλθαν σε €619 εκατ. σε σχέση µε €637 εκατ.
στις 30 Ιουνίου 2012 παρουσιάζοντας µείωση 3% ενώ µείωση της τάξεως του 6%
παρουσιάζεται σε σχέση µε το τέλος του 2012 όταν οι καταθέσεις ανέρχονταν σε €657 εκατ.
Τα έξοδα από τόκους παρουσιάζονται µειωµένα κατά 1% σε σχέση µε την περσινή
εξαµηνία.
Το κόστος προσωπικού της Τράπεζας παρουσιάζεται µειωµένο κατά 8% σε σχέση µε τη
περσινή εξαµηνία που προκύπτει από την αναγνώριση λογιστικής ζηµιάς του ωφελήµατος
αφυπηρέτησης εξολοκλήρου κατά το έτος 2012 µετά την απόφαση για αντικατάσταση του
σχεδίου καθορισµένου ωφελήµατος µε σχέδιο καθορισµένων εισφορών το ∆εκέµβριο 2011.
Τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση 4% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή
περίοδο λόγω των αυξηµένων δαπανών για υποστήριξη των εργασιών της Τράπεζας.
Τα καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες ανήλθαν σε €1,5 εκατ. για την εξαµηνία
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 σε σχέση µε €1,8 εκατ. για την εξαµηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου 2012 παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 18%.
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω και λαµβάνοντας υπόψη την αναγνώριση ζηµιάς από
πώληση επενδύσεων ύψους €330 χιλιάδων κατά τη περίοδο του 2012, τα κέρδη πριν από
τις προβλέψεις δανείων και χορηγήσεων παρουσιάζουν αύξηση 17% και ανέρχονται σε €3,7
εκατ. για την πρώτη εξαµηνία του 2013 σε σχέση µε €3,1 εκατ. για την πρώτη εξαµηνία του
2012.
Λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής ύφεσης και τις δυσκολίες αποπληρωµής των πελατών,
οι προβλέψεις για αποµείωση δανείων και χορηγήσεων ανήλθαν σε €5 εκατ. για το πρώτο
εξάµηνο του 2013 σε σχέση µε €1,6 εκατ. που είχαν αναγνωριστεί τη περσινή περίοδο και
ως αποτέλεσµα οι ζηµιές µετά τις προβλέψεις ανήλθαν σε €1,3 εκατ. για το πρώτο εξάµηνο
του 2013 σε σχέση µε κέρδη της τάξεως των €860 χιλ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Μετά και την αύξηση του συντελεστή της ειδικής φορολογίας από 0,11% σε 0,15% από τη 1
Ιανουαρίου 2013 µε βάση τους όρους του Μνηµονίου Συναντίληψης η ζηµιά µετά τη
φορολογία για την εξαµηνία του 2013 ανέρχεται σε €1,8 εκατ. σε σχέση µε κέρδη €616 χιλ.
την εξαµηνία του 2012.

Συναλλαγές συνδεδεµένων προσώπων
Πληροφορίες για τις συναλλαγές συνδεδεµένων προσώπων για την εξαµηνία 30 Ιουνίου
2013 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ παρατίθενται στη σηµείωση 18 των Συνοπτικών Ενδιάµεσων
Οικονοµικών Καταστάσεων.

∆ιαχείριση κινδύνων
Η Τράπεζα θεωρεί τη διαχείριση κινδύνων κύρια λειτουργία και βασικό παράγοντα για τη
διασφάλιση σταθερής απόδοσης προς τους µετόχους της. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι
που αντιµετωπίζονται είναι κυρίως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο
κίνδυνος αγοράς και ο κίνδυνος ρευστότητας. Λεπτοµερής περιγραφή για τη διαχείριση των
εν λόγω κινδύνων αναφέρεται στη Σηµείωση 30 των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 και δεν αναµένονται να αλλάξουν ουσιαστικά κατά το
δεύτερο εξάµηνο του 2013.
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Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχείρισης
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την ηµεροµηνία της Έκθεσης αυτής απαρτίζεται από τους
Συµβούλους που αναφέρονται στη σελίδα 1.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας σε συνεδρίαση του στις 27 Φεβρουαρίου 2013,
ενέκρινε την αντικατάσταση του εκπροσώπου της BLC Bank SAL κ. Walid Ziade από τον κ.
Youssef Eid, ο οποίος θα εκπροσωπεί την BLC Bank SAL, ως µη εκτελεστικό και µη
ανεξάρτητο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας.

Πληροφορίες ως προς το µετοχικό κεφάλαιο
∆εν υπάρχουν περιορισµοί στη µεταβίβαση των συνήθων µετοχών της Τράπεζας εκτός από
τις πρόνοιες του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου της Κύπρου σύµφωνα µε τις οποίες
απαιτείται η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου πριν την απόκτηση
συγκεκριµένων ποσοστών του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ως επίσης και τις
απαιτήσεις της Οδηγίας για τις Πράξεις Προσώπων που Κατέχουν Εµπιστευτικές
Πληροφορίες και τις Πράξεις Χειραγώγησης της Αγοράς, η οποία αφορά συναλλαγές µε
συνδεδεµένα πρόσωπα.

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
Οι δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες και οι επιπτώσεις της συνεχιζόµενης κρίσης αναµένονται
να συνεχιστούν για το υπόλοιπο του 2013.
Η ∆ιεύθυνση της Τράπεζας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα
µπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονοµία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια
επίδραση, αν υπάρχει, θα µπορούσαν να έχουν στη µελλοντική χρηµατοοικονοµική
επίδοση, τις ταµειακές ροές και τη χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας.
Η ∆ιεύθυνση της Τράπεζας εκτιµά ότι λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διατήρηση της
βιωσιµότητας της Τράπεζας και την επέκταση των εργασιών της στο παρών επιχειρηµατικό
και οικονοµικό περιβάλλον. Παράλληλα η ∆ιεύθυνση της Τράπεζας έχει προβεί σε εκτίµηση
της δυνατότητας της Τράπεζας να διατηρηθεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα και έχει
ικανοποιηθεί ότι η Τράπεζα διαθέτει τους οικονοµικούς πόρους για να συνεχίσει τις
επιχειρηµατικές της δραστηριότητες στο προβλεπόµενο µέλλον. Κατά συνέπεια, οι
οικονοµικές καταστάσεις συνεχίζουν να καταρτίζονται βάσει της αρχής της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας.
Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2013
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Ενδιάµεση Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013
Σηµ.

2013

2012

Έτος που
έληξε στις
31
∆εκεµβρίου
2012

€

€

€

23.226.538

23.774.556

47.733.208

Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και
προµήθειες
Έσοδα από συναλλαγές σε ξένο νόµισµα
Ζηµιά από πώληση επενδύσεων
Ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων σε
ακίνητα
Λοιπά έσοδα
Σύνολο καθαρών εσόδων

10.357.570

10.238.660

18.427.797

1.481.040
174.610
-

1.808.653
196.342
(329.818)

3.528.000
373.325
(358.242)

44.599
12.057.819

27.062
11.940.899

(355.000)
92.622
21.708.502

Κόστος προσωπικού
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Σύνολο εξόδων

(5.922.924) (6.430.258) (12.813.428)
(2.483.216) (2.386.118)
(4.846.233)
(8.406.140) (8.816.376) (17.659.661)

Κύκλος εργασιών

Κέρδη πριν από τις προβλέψεις
Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και
χορηγήσεων
(Ζηµιές)/κέρδη πριν από την αποµείωση
οµολόγων
Προβλέψεις για αποµείωση οµολόγων
ελληνικού δηµοσίου
Αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση
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Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου

3.651.679
7

3.124.523

4.048.841

(4.987.693) (1.604.315)

(3.663.973)

(1.336.014)

1.520.208

384.868

-

(503.570)

(503.570)

-

(156.617)

(289.853)

(Ζηµιές)/κέρδη πριν από τη φορολογία
Ειδική Φορολογία για Πιστωτικά Ιδρύµατα
Αναβαλλόµενη Φορολογία

(1.336.014)
(485.956)
-

860.021
(244.166)
-

(408.555)
(488.332)
72.395

(Ζηµιές)/κέρδη εξαµηνίας/έτους

(1.821.970)

615.855

(824.492)

(1,8)

1,0

(1,2)

(Ζηµιές)/κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

8

6
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Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος
για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

2013
€

2012
€

Έτος που
έληξε στις 31
∆εκεµβρίου
2012
€

(1.821.970)

615.855

(824.492)

(189.829)

(858.230)

(676.000)

-

-

60.405
(165.096)

-

65.897
-

249.705
18.164

(189.829)

(792.333)

(512.822)

(2.011.799)

(176.478)

(1.337.314)

Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου

(Ζηµιές)/κέρδη εξαµηνίας/έτους
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Ζηµιές από επανεκτίµηση επενδύσεων
διαθέσιµων προς πώληση
Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων λόγω αποµείωσης στην αξία
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση
Ζηµιές από επανεκτίµηση ακινήτων
Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων λόγω πώλησης επενδύσεων
διαθέσιµων προς πώληση
Φορολογία στην επανεκτίµηση ακίνητων
Λοιπά συνολικά έσοδα για την εξαµηνία/έτος
µετά τη φορολογία

Συνολικά έσοδα για την εξαµηνία/έτος
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Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
στις 30 Ιουνίου 2013
30 Ιουνίου
2013
€

31 ∆εκεµβρίου
2012
€

67.523.961
35.504.141
427.394.988
112.248.317
550.562
26.876.000
5.906.530
655.092
1.994.542

121.936.274
28.370.592
432.167.329
142.508.707
739.697
26.876.000
5.860.791
558.611
1.988.791

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

678.654.133

761.006.792

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τοποθετήσεις από τράπεζες και
χρηµατοδοτήσεις από Κεντρική Τράπεζα
Καταθέσεις πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις
∆ανειακό κεφάλαιο

618.788.851
4.736.417
10.182.963

42.306.250
657.121.241
4.438.637
10.182.963

633.708.231

714.049.091

56.584.278

56.584.278

24.666.732
1.708.577
(38.013.685)

24.666.732
1.898.406
(36.191.715)

44.945.902

46.957.701

678.654.133

761.006.792

Σηµ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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
Ακίνητα και εξοπλισµός
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
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9
10
11

12

Σύνολο υποχρεώσεων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το
άρτιο
Αποθεµατικά επανεκτίµησης
Συσσωρευµένες ζηµιές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
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Maurice Sehnaoui
Πρόεδρος

……………………………………………………

Ανδρέας Θεοδωρίδης
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

……………………………………………………

Πάολα Ιωάννου
∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

……………………………………………………

7

Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικά
επανεκτίµησης

Συσσωρευµένες
ζηµιές

Σύνολο

€

Αποθεµατικό
από έκδοση
µετοχών υπέρ το
άρτιο
€

€

€

€

56.584.278

24.666.732

1.898.406

(36.191.715)

46.957.701

Ζηµιές µετά τη φορολογία

-

-

-

(1.821.970)

(1.821.970)

Λοιπά συνολικά έσοδα για την εξαµηνία µετά
τη φορολογία

-

-

(189.829)

-

(189.829)

Συνολικά έσοδα για το έτος

-

-

(189.829)

(1.821.970)

(2.011.799)

56.584.278

24.666.732

1.708.577

(38.013.685)

44.945.902

34.584.277

24.666.732

2.411.228

(35.367.223)

26.295.014

Κέρδη µετά τη φορολογία

-

-

-

615.855

615.855

Λοιπά συνολικά έσοδα για την εξαµηνία µετά
τη φορολογία

-

-

(792.333)

-

(792.333)

Συνολικά έσοδα για το έτος

-

-

(792.333)

615.855

(176.478)

34.584.277

24.666.732

1.618.895

(34.751.368)

26.118.536

Εξαµηνία έτους 2013
1 Ιανουαρίου

30 Ιουνίου
Εξαµηνία έτους 2012
1 Ιανουαρίου

30 Ιουνίου

8

Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών
για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013
Σηµ.

Καθαρή ταµειακή ροή για εργασίες

15

Ταµειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εξοπλισµού και λογισµικών
προγραµµάτων
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων και εξοπλισµού
Αγορά οµολόγων
Εισπράξεις από πώληση και αποπληρωµή οµολόγων
Τόκοι από κρατικά και άλλα οµόλογα
Καθαρή ταµειακή ροή από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταµειακή ροή από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Τόκοι δανειακού κεφαλαίου
Καθαρή ταµειακή ροή για χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή (µείωση)/αύξηση µετρητών και
αντίστοιχων µετρητών για την περίοδο
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
1 Ιανουαρίου
Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα
µετρητών
30 Ιουνίου

16

30 Ιουνίου
2013
€

30 Ιουνίου
2012
€

(82.329.391)

(33.542.828)

(517.199)
(3.864.735)
35.895.856
4.228.383

(666.766)
1.350
(99.294.986)
175.359.472
5.959.253

35.742.305

81.358.323

(378.887)

(378.572)

(378.887)

(378.572)

(46.965.973)

47.436.923

143.994.136

32.031.066

(46.965.973)
97.028.163

47.436.923
79.467.989
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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 2013 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου στις 30 Αυγούστου 2013.
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 στην Κύπρο ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης το έτος 1925 µε
αριθµό εγγραφής 10, 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 των Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος
Νόµων της Κύπρου. Το εγγεγραµµένο γραφείο της Τράπεζας βρίσκεται στη Λεωφόρο ∆ιγενή
Ακρίτα 83, 1070 Λευκωσία.

2. Μη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις
Οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου 2013 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 2013 παρουσιάζονται σε Ευρώ (€) και έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο ∆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 2012.
Οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου 2013 ετοιµάστηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την
κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2012, εκτός από την υιοθέτηση των
νέων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ και ∆ιερµηνειών µε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2013. Η
υιοθέτηση των νέων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ και ∆ιερµηνειών δεν έχει επιφέρει ουσιώδη
επίδραση στις Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας.
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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 ∆ιεύθυνση. 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
∆ιοίκηση. 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)/κέρδη κατά µετοχή

(Ζηµιές)/κέρδη που αναλογούν στους µετόχους

30.06.2013
€
(1.821.970)

30.6.2012
€
615.855

Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες
κατά τη διάρκεια της περιόδου

99.270.663

60.674.171

(1,8)

1,0

(Ζηµιές)/κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

Στις 30 Ιουνίου 2013 και στις 30 Ιουνίου 2012 υπήρχαν δυνητικοί τίτλοι οι οποίοι ήταν
µετατρέψιµοι σε µετοχές, οι οποίοι δεν θεωρούνται µειωτικοί και κατά συνέπεια δεν
παρουσιάζονται µειωµένες (ζηµιές)/κέρδη κατά µετοχή.

7. ∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες

∆άνεια και άλλες χορηγήσεις
Προβλέψεις για αποµείωση
χορηγήσεων

δανείων

30.6.2013
€
493.657.574

30.6.2012
€
503.563.229

31.12.2012
€
489.266.967

(66.262.586)
427.394.988

(68.982.037)
434.581.192

(57.099.638)
432.167.329

και

Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και χορηγήσεων:

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

30 Ιουνίου/31 ∆εκεµβρίου

30.6.2013
€
57.099.638

30.6.2012
€
64.314.013

31.12.2012
€
64.314.013

(674.501) (1.265.229)
5.662.194
2.869.544
4.987.693
1.604.315

(3.059.206)
6.723.179
3.663.973

4.485.885
(310.630)
9.162.948
66.262.586

3.844.202
9.084.077
(780.493) (19.962.425)
4.668.024
(7.214.375)
68.982.037

57.099.638
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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 2013 περιλαµβάνεται συλλογική
αποµείωση ύψους €1.619.130 (30 Ιουνίου 2012: €1.546.247 και 31 ∆εκεµβρίου 2012:
€1.566.708).
Το συνολικό ποσό των δανείων και χορηγήσεων για τα οποία γίνεται αναστολή αναγνώρισης
εσόδων ανέρχεται σε €112.475.696 (30 Ιουνίου 2012: €110.275.423 και 31 ∆εκεµβρίου 2012:
€91.983.853).
Στις 11 Ιουλίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε οδηγία προς τα Πιστωτικά
Ιδρύµατα για τον ορισµό των Μη Εξυπηρετούµενων και των Ρυθµισµένων Χορηγήσεων, µε
ισχύ από την 1 Ιουλίου 2013.
Η ∆ιεύθυνση της Τράπεζας αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις από την υιοθέτηση της πιο
πάνω οδηγίας στις οικονοµικές της καταστάσεις αναµένοντας και τις σχετικές οδηγίες που θα
εκδώσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τα θέµατα προβλέψεων, αναγνώρισης τόκων
καθώς επίσης και των διαδικασιών διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούµενων και των
Ρυθµισµένων Χορηγήσεων µε βάση τις απαιτήσεις του Μνηµονίου Συναντίληψης.

8. Αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου
Κατά την περσινή περίοδο η Τράπεζα αναγνώρισε ζηµιά ύψους €504 χιλιάδων για τα
ελληνικά οµόλογα που κατείχε βάση των όρων ανταλλαγής και τη τελική ανταλλαγή των
οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου στις 12 Μαρτίου 2012. Το ∆εκέµβριο του 2012 η Τράπεζα
προχώρησε σε πώληση ολόκληρης της επένδυσής της στα ελληνικά οµόλογα και ως
αποτέλεσµα κατά τη 30 Ιουνίου 2013 η Τράπεζα δεν κατείχε οποιεσδήποτε επενδύσεις
Ελληνικού ∆ηµοσίου.
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Σηµειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
9. Επενδύσεις σε ακίνητα
Η Τράπεζα ως µέρος των συνήθη 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 ενσωµατώνονται 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 παρουσιάζονται
κατά την ηµεροµηνία αναφοράς στην εκτιµηµένη εύλογη αξία τους.

10. Ακίνητα και εξοπλισµός
Ακίνητα Εξοπλισµός
30.6.2013
30.6.2013
€
€
Τιµή Κτήσεως ή
Εκτιµηµένη εύλογη αξία
1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Πωλήσεις/διαγραφές
Επανεκτίµηση
Αντιλογισµός αποσβέσεων λόγω
επανεκτίµησης
30 Ιουνίου/31 ∆εκεµβρίου
Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση περιόδου/έτους
Πωλήσεις/διαγραφές
Αντιλογισµός αποσβέσεων λόγω
επανεκτίµησης
30 Ιουνίου/31 ∆εκεµβρίου
Καθαρή Λογιστική αξία

Σύνολο
Σύνολο
30.6.2013 31.12.2012
€
€

7.555.771
258.703
-

5.878.692 13.434.463 13.395.712
64.348
323.051
518.243
(83.492)
(165.096)

7.814.474

(230.904)
5.943.040 13.757.514 13.434.463

2.544.908
149.663
-

5.028.764
127.649
-

7.573.672
277.312
-

7.269.572
618.496
(83.492)

2.694.571

5.156.413

7.850.984

(230.904)
7.573.672

5.119.903

786.627

5.906.530

5.860.791

Το σύνολο της επιβάρυνσης αποσβέσεων για ακίνητα και εξοπλισµό για την εξαµηνία που
έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 ανέρχεται σε €320.722.
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Σηµειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
11. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισµικά
προγράµµατα
30.6.2013
€

Λογισµικά
προγράµµατα
31.12.2012
€

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

5.108.062
194.148
5.302.210

5.535.740
422.109
(849.787)
5.108.062

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

4.549.451
97.667
4.647.118

5.238.621
160.617
(849.787)
4.549.451

655.092

558.611

Καθαρή Λογιστική αξία

Το σύνολο της επιβάρυνσης αποσβέσεων για άυλα στοιχεία ενεργητικού για την εξαµηνία
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 ανέρχεται σε €78.701.

12. ∆ανειακό κεφάλαιο

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

30.6.2013
€

31.12.2012
€

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.
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12. ∆ανειακό κεφάλαιο (συνέχεια)
Αξιόγραφα Κεφαλαίου (συνέχεια)
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.
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 2013 µέχρι και 2014 ως ακολούθως:
• 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 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 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.
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13. Μετοχικό κεφάλαιο
30.6.2013
Αριθµός
Μετοχών

30.6.2013

31.12.2012
Αριθµός
Μετοχών

31.12.2012

85.500.000 150.000.000

85.500.000

€

€

Εγκεκριµένο
Συνήθεις µετοχές €0,57 η κάθε µία

150.000.000

Εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν
1 Ιανουαρίου
Έκδοση µετοχών

99.270.663
-

56.584.278
-

60.674.171
38.596.492

34.584.277
22.000.001

30 Ιουνίου/31 ∆εκεµβρίου

99.270.663

56.584.278

99.270.663

56.584.278

14. 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

30.6.2013
€

31.12.2012
€

59.553
20.952.995
21.012.548

211.590
20.307.773
20.519.363

2.025.167

1.621.481

35.053.139
37.078.306

35.976.537
37.598.018

Συµφωνίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες
∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις που απορρέουν από συµφωνίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες
της Τράπεζας για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013.
Νοµικές διαδικασίες
Στις 30 Ιουνίου 2013, 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.
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15. Καθαρή ροή µετρητών για εργασίες

(Ζηµιές)/κέρδη πριν από τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:
Προβλέψεις για αποµείωση αξίας χορηγήσεων
Χρέωση για αποµείωση στην αξία χρηµατοοικονοµικών
µέσων
Αποσβέσεις ακινήτων, εξοπλισµού και άυλων περιουσιακών
στοιχείων
Κέρδος από πώληση ακινήτων και εξοπλισµού
Τόκοι από κρατικά και άλλα οµόλογα
Τόκοι δανειακού κεφαλαίου
(Αύξηση)/µείωση σε λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού:
Υποχρεωτικές καταθέσεις µε την Κεντρική Τράπεζα
Επενδύσεις σε οµόλογα
∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία και άλλοι λογαριασµοί
Αύξηση/(µείωση) σε λειτουργικές υποχρεώσεις:
Καταθέσεις από τράπεζες
Καταθέσεις πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις και άλλοι λογαριασµοί
Ειδικός φόρος που πληρώθηκε

Καθαρή ταµειακή ροή για εργασίες

30.06.2013
€

30.06.2012
€

(1.336.014)

860.021

4.987.693

1.604.315

-

660.186

374.979
(4.228.383)
378.887
177.162

399.423
(1.350)
(5.959.253)
378.572
(2.058.086)

312.791
(1.771.425)
(215.352)
(5.751)
(1.679.737)

4.488.656
(9.169.513)
(51.078.494)
(473.509)
(56.232.860)

(42.306.250)
(38.332.390)
297.780
(80.340.860)
(485.956)
(80.826.816)

(93.466.157)
114.346.063
4.112.378
24.992.284
(244.166)
24.748.118

(82.329.391)

(33.542.828)

16. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Μετρητά και καταθέσεις µε την Κεντρική Τράπεζα
Τοποθετήσεις σε τράπεζες
Μείον υποχρεωτικές καταθέσεις µε την Κεντρική Τράπεζα

30.06.2013
€
67.523.961
35.504.141
103.028.102
(5.999.939)
97.028.163

30.06.2012
€
50.018.368
34.851.615
84.869.983
(5.401.994)
79.467.989

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 2013 και 31 ∆εκεµβρίου 2012 ήταν:
30.06.2013
31.12.2012
%
%
BLC Bank SAL
97,31
97,31
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18. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα
30.06.2013 31.12.2012
Αριθµός Συµβούλων της
Τράπεζας
∆άνεια και άλλες χορηγήσεις:
Σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και συνδεδεµένα πρόσωπα:
Μικρότερο του 1% των καθαρών
περιουσιακών
στοιχείων
της
Τράπεζας ανά σύµβουλο
Σύνολο

15
15

15
15

30.06.2013 31.12.2012
€
€

407.374
407.374

478.275
478.275

Σε βασικά διευθυντικά στελέχη και συνδεδεµένα πρόσωπα
Σύνολο δανείων και άλλων χορηγήσεων
Εµπράγµατες εξασφαλίσεις
Έσοδα από τόκους για την περίοδο/έτος

1.610.951
2.018.325
2.891.596
39.562

1.582.264
2.060.539
2.770.139
74.594

Καταθέσεις:
- µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη
- συνδεδεµένα πρόσωπα των πιο πάνω
Σύνολο καταθέσεων
Έξοδα από τόκους για την περίοδο/έτος

1.219.636
1.449.465
2.669.101
46.961

1.153.973
1.160.847
2.314.820
94.231

Οµολογιακό δάνειο σε µέτοχο που κατέχει πέραν του 20% του
µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα από τόκους οµολογιακού δανείου

282.350
10.152

282.350
20.526

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
€482.729 (31 ∆εκεµβρίου 2012: €453.469) από τα οποία €237.842 (31 ∆εκεµβρίου 2012:
€192.839) 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.
Επιπλέον, στις 30 Ιουνίου 2013 υπήρχαν διατραπεζικές καταθέσεις ύψους €12.606.015 (31
∆εκεµβρίου 2012: €12.242.285) προς την µητρική εταιρεία BLC Bank SAL στα πλαίσια των
συνήθη εργασιών της Τράπεζας ενώ δεν υπήρχε διατραπεζικός δανεισµός από την ίδια.
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18. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα (συνέχεια)
Αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και βασικών διευθυντικών στελεχών της
Τράπεζας
30.6.2013
€

30.6.2012
€

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

78.053
78.053

83.500
83.500

116.011
11.155
15.454
142.620
220.673

115.997
12.727
15.454
144.178
227.678

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

412.632
41.686
51.645
505.963

372.637
34.590
44.885
452.112

Σύνολο αµοιβών

726.636

679.790

Οι µισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα σε βασικά διευθυντικά στελέχη που
αναφέρονται πιο πάνω περιλαµβάνουν παροχές προς 9 στελέχη της Τράπεζας για τη
περίοδο 2013 (περίοδο 2012: 8 στελέχη) λόγω αλλαγής στην οργανωτική δοµή της Τράπεζας
και δεν αφορούν αυξήσεις από τη προηγούµενη περίοδο.
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 που κατέχει πέραν
του 20% του µετοχικού κεφαλαίου.
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