ALPHA BANK CYPRUS LTD

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον
περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2013/2018
Εισαγωγή 1.000.000 χρεογράφων ονομαστικής αξίας €100 το κάθε ένα
Μετά την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου, τα χρεόγραφα της Εταιρίας θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΛΤΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005, τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις του περί Εταιριών Νόμου Κεφ. 113.
Το Ενημερωτικό Δελτίο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας.
Αν χρειάζεστε
οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/ και διευκρινίσεις επί του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μπορείτε να
συμβουλευτείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου και Διευθυντή Έκδοσης της
παρούσας έκδοσης Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), άλλες ΕΠΕΥ, τραπεζίτες,
λογιστές, δικηγόρους ή σύμβουλους επενδύσεων.
Η Alpha Bank Cyprus Ltd αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Οι
υπογράφοντες το Ενημερωτικό Δελτίο Διοικητικοί Σύμβουλοι της Alpha Bank Cyprus Ltd είναι επίσης
συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και
βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε
αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Η Alpha Bank Cyprus Ltd ενεργεί ως πιθανός αντισυμβαλλόμενος της περιγραφόμενης συναλλαγής και όχι ως
οικονομικός ή επενδυτικός σύμβουλος για την περιγραφόμενη συναλλαγή. Η Alpha Bank Cyprus Ltd δεν
παρέχει (άμεσα ή έμμεσα) συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επομένως, πριν συνάψετε την περιγραφόμενη ή
οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, θα πρέπει να συμβουλευθείτε ανεξάρτητους οικονομικούς, νομικούς,
φορολογικούς ή άλλους συμβούλους της επιλογής σας, όπως εσείς θα κρίνετε απαραίτητο ή σκόπιμο.

ALPHA BANK CYPRUS LTD
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.000.000 ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2013/2018 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €100 ΤΟ ΚΑΘΕ
ΕΝΑ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2008 ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK CYPRUS LTD
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνο όσον
αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί
Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας, και στον
Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου,
δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στην Alpha Bank Cyprus
Ltd (ο «Εκδότης») ή τα Χρεόγραφα.
Τα Χρεόγραφα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.), εφόσον
εγκριθεί η εισαγωγή τους από το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.
Η απόφαση για πιθανή επένδυση στα χρεόγραφα που προσφέρονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο οφείλει
να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο σύνολο του Ενημερωτικού Δελτίου.
Ειδικότερα για ορισμένους σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη βλέπε Μέρος Α, Κεφ. 2
Παράγοντες κινδύνου.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει ορισμένες προβλέψεις για το μέλλον. Οι προβλέψεις αυτές
προσδιορίζονται γενικά με τη χρήση όρων όπως «πιστεύει», «αναμένει», «ενδέχεται», «θα», «θα πρέπει»,
«μπορεί», «θα μπορούσε», «σχεδιάζει» και άλλους συγκρίσιμους όρους και το αρνητικό των όρων αυτών. Εκ
φύσεως οι προβλέψεις αυτές εμπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται στο
πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου θα μπορούσαν να επιφέρουν τελικά
αποτελέσματα και εξελίξεις που θα διαφέρουν σημαντικά από αυτές που εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από τις
εν λόγω προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις
περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των μεταβαλλόμενων συνθηκών στις επιχειρήσεις ή στην αγορά. Ενόψει
των κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Οποιεσδήποτε αναφορές σε τάσεις ή δραστηριότητες
του παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση ότι οι τάσεις ή δραστηριότητες αυτές θα
συνεχισθούν και στο μέλλον. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην βασισθούν πέραν του δέοντος σε αυτές
τις προβλέψεις οι οποίες αφορούν μόνο όσα προβλέπονται σήμερα.

Η ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 16 Δεκεμβρίου 2008
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ:

Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και
Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
EuroLife House
Εύρου 4
Τ. Θ. 20597
1660 Λευκωσία

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και
Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
EuroLife House
Εύρου 4
Τ. Θ. 20597
1660 Λευκωσία
Alpha Bank A.E.
Σταδίου 40
1052 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ
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Εγκεκριμένοι Λογιστές
Εσπερίδων 14
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Μέγαρο Ανεμόμυλος
Μιχ. Καραολή 8
Τ.Θ. 21238
1504 Λευκωσία

ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ (Trustees):

Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρία
Λίμιτεδ
Alpha House
Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 50
Τ.Θ. 21415
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ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ALPHA BANK CYPRUS LTD

Γωνία Χείλωνος και Γλάδστωνος
Πλατεία Στυλιανού Λένα, Λευκωσία
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Περιληπτικό Σημείωμα
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει μια συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και
της επιχειρηματικής στρατηγικής της Alpha Bank Cyprus Ltd ( “Εταιρία”, “Τράπεζα” ) καθώς και τα
συνοπτικά στοιχεία της παρούσας έκδοσης Χρεογράφων της Εταιρίας.
Το Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί σύνοψη του βασικού μέρους του Ενημερωτικού Δελτίου και
πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει
οποιαδήποτε επενδυτική του απόφαση ως προς τις προσφερόμενες κινητές αξίες στο Ενημερωτικό
Δελτίο, ως σύνολο. Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον Δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που
συνδέεται με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, τα τυχόν έξοδα
μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου, σε σχέση με την όλη νομική διαδικασία, φέρει ο ενάγων
επενδυτής. Τα πρόσωπα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα και κάθε μετάφρασή του και
ζήτησαν τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή του, υπέχουν αστική ευθύνη, μόνο εάν το εν λόγω
σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα μέρη του Ενημερωτικού
Δελτίου.
Γενικές Πληροφορίες και Δραστηριότητες
Η Alpha Bank Cyprus Ltd συστάθηκε στην Κύπρο το 1960 ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Η εμπορική της επωνυμία είναι
‘Alpha Bank’.
Η Τράπεζα είναι θυγατρική εταιρία της Alpha Bank A.E., η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα.
Η Τράπεζα είναι η ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήματος της Alpha Bank Cyprus Ltd. Οι θυγατρικές
εταιρίες της Τράπεζας είναι η Alpha Trustees Limited και η Alpha Insurance Ltd.
Η Τράπεζα διαθέτει σήμερα ένα σύγχρονο δίκτυο 36 καταστημάτων και άλλων εξειδικευμένων
Μονάδων, το οποίο πλαισιώνεται αποτελεσματικά από τις υπηρεσίες εναλλακτικών δικτύων ΑΤΜ και
Ιnternet banking.
Τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας στεγάζονται στο Μέγαρο Alpha Bank, στη Λεωφόρο Λεμεσού 3,
Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. 22888888.
Οικονομική ανασκόπηση εκδότη
Τα κέρδη πριν τη φορολογία για το πρώτο εξάμηνο του 2008 ανήλθαν σε €54,5 εκ. αυξημένα κατά
25% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2007. Η καλή πορεία του Συγκροτήματος είναι συνέχεια
της κερδοφορίας του 2007 όπου τα κέρδη πριν τη φορολογία σημείωσαν αύξηση 89% σε σχέση με
το 2006.
Η άνοδος της κερδοφορίας της Τραπέζης είναι αποτέλεσμα:
•
•
•
•

της πολύ ικανοποιητικής αύξησης των εργασιών τόσο στις χορηγήσεις όσο και στις
καταθέσεις,
της ταχείας αύξησης των προμηθειών και των κερδών από ξένο συνάλλαγμα,
της καλής πορείας των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και
της αύξησης της παραγωγικότητας και της μείωσης του λόγου έξοδα προς έσοδα

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσίασαν αύξηση 44% κατά το πρώτο εξάμηνο του
2008 σε ετησιοποιημένη βάση, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς, εξαιρουμένων των Συνεργατικών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων, να ξεπεράσει το 12,9%1.
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Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
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Προοπτικές
Οι μακροχρόνιοι στόχοι του Εκδότη είναι η περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και η
απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου της εγχώριας αγοράς χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και τα
προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου της Alpha Bank A.E.
Βραχυπρόθεσμα οι επιχειρηματικοί στόχοι του Εκδότη για τα επόμενα χρόνια είναι:
•
•
•
•

Αξιοποίηση και επέκταση των πελατειακών σχέσεων της Τραπέζης
Αύξηση του δικτύου καταστημάτων με στόχο την περαιτέρω διείσδυση στον τομέα της
λιανικής τραπεζικής.
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τομέα διεθνών δραστηριοτήτων με στόχο την
προσέλκυση καταθέσεων και την αύξηση προμηθειών.
Βελτίωση της παραγωγικότητας με την κεντρικοποίηση διάφορων υπηρεσιών αξιοποιώντας
και τα συστήματα του Ομίλου.

Ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2008:
Δανειακά Κεφάλαια: Σύμφωνα με τους λογαριασμούς διοίκησης της Εταιρίας, τα δανειακά
κεφάλαια και διευκολύνσεις της Εταιρίας κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 ανέρχονταν σε
€100.000.000 μακροπρόθεσμα δάνεια.
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια : Εξασφαλισμένα : Μη εξασφαλισμένα: Μακροπρόθεσμα δάνεια : €100.000.000
Εξασφαλισμένα : Μη εξασφαλισμένα: €100.000.000
Μετοχικό Κεφάλαιο: Σύμφωνα με τους λογαριασμούς διοίκησης της Εταιρίας, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 ανερχόταν σε €118.575.001 και τα
αποθεματικά σε €269,605,266
Μετοχικό Κεφάλαιο και αποθεματικά:
- Μετοχικό Κεφάλαιο : €118.575.001
- Αποθεματικό διαφοράς από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ: €599.951
- Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο: €15.334.698
- Αποθεματικό προσόδου
: €253.670.617
- Σύνολο
: €388.180.267
Σύνολο δανειακού και μετοχικού κεφαλαίου: €488.180.267

Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στο δανειακό και μετοχικό κεφάλαιο από τις 30
Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα βιβλία της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία αυτού του
εγγράφου.
Λόγοι της έκδοσης και χρήση των εσόδων
Το καθαρό προϊόν από την έκδοση των 1.000.000 Χρεογράφων, αφαιρουμένων των εξόδων τα
οποία ανήλθαν σε €100.000 περίπου ανήλθε σε €99.900.000. Το καθαρό προϊόν από την παρούσα
Έκδοση Χρεογράφων χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της Τραπέζης,
για ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών της.
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Διοικητικό Συμβούλιο
Σπύρος Ν. Φιλάρετος

Πρόεδρος, Μη εκτελεστικός

Μη Ανεξάρτητος

Κώστας Μ. Κόκκινος

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικός

Μη Ανεξάρτητος

Γρηγόρης Θ. Τιμπλαλέξης

Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικός

Μη Ανεξάρτητος

Χρήστος Χ. Γιαμπανάς

Μέλος, Μη εκτελεστικός

Μη Ανεξάρτητος

Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος

Μέλος, Μη εκτελεστικός

Μη Ανεξάρτητος

Γιώργος Μ. Μιχαηλίδης

Μέλος, Μη εκτελεστικός

Ανεξάρτητος

Λάζαρος Α.
Παπαγαρυφάλλου

Μέλος, Μη εκτελεστικός

Μη Ανεξάρτητος

Αντώνης Δ. Χατζηπαύλου

Μέλος, Μη εκτελεστικός

Ανεξάρτητος

Εκτελεστική Διεύθυνση
Κ. Μ. Κόκκινος

Διευθύνων Σύμβουλος

Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης

Γενικός Διευθυντής

Μάριος Οικονομίδης

Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής

Προσωπικό
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2008 ανερχόταν σε
820 άτομα.
Επιλεγμένες Οικονομικές Πληροφορίες
Οι πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνουν συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για την Τράπεζα,
σύμφωνα με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31
Δεκεμβρίου 2006 και 2007 και τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008.
- Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

Κέρδη από εργασίες
Κέρδη πριν τη φορολογία
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
ιθύνουσας εταιρίας
Κέρδη ανά μετοχή

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

96.968.753
48.799.451

65.472.596
25.750.485

43.746.042

22.611.095

31,36 σεντ

16,21σεντ
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Κέρδη από εργασίες
Κέρδη πριν τη φορολογία
Κέρδη που αναλογούν στους
μετόχους της ιθύνουσας εταιρίας
Κέρδη ανά μετοχή

Κέρδη από εργασίες
Κέρδη πριν τη φορολογία
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της ιθύνουσας
εταιρίας
Κέρδη ανά μετοχή

2007
ΕΥΡΩ €

2006
ΕΥΡΩ €

165.680.951
83.378.812

111.866.572
43.997.316

74.744.550

38.633.350

53,58 σεντ

27,70 σεντ

1 Ιανουαρίου
2008 μέχρι
30 Ιουνίου
2008
ΕΥΡΩ €

1 Ιανουαρίου
2007 μέχρι
30 Ιουνίου
2007
ΕΥΡΩ €

85.090.908
54.499.514
48.887.075

80.835.638
43.540.417
39.109.299

35,04 σεντ

28,04 σεντ

- Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Καταθέσεις από πελάτες
Ίδια κεφάλαια

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

1.886.925.856
1.794.964.063
186.044.422

1.113.572.257
1.244.869.661
141.694.473

2007
ΕΥΡΩ €

2006
ΕΥΡΩ €

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες

3.224.004.237

1.902.651.163

Καταθέσεις από πελάτες
Ίδια κεφάλαια

3.066.878.185
317.875.768

2.126.986.097
242.099.381

30 Ιουνίου
2008
ΕΥΡΩ €

31
Δεκεμβρίου
2007
ΕΥΡΩ €

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες

3.939.031.867

3.224.004.237

Καταθέσεις από πελάτες
Ίδια κεφάλαια

3.359.396.234
366.762.843

3.066.878.185
317.875.768
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Όροι Έκδοσης Χρεογράφων

Η πιο κάτω περίληψη αναφέρεται σε ορισμένες πρόνοιες των όρων έκδοσης των Χρεογράφων.
Οι επενδυτές προτρέπονται να μελετήσουν τους λεπτομερείς όρους έκδοσης που περιέχονται
στο παρόν έγγραφο.
Εκδότης

Alpha Bank Cyprus Ltd (Αρ. Εγγρ. 923)

Επίτροπος

Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ

Έκδοση

Χρεόγραφα λήξης 2018 προς επαγγελματίες επενδυτές
(όπως αυτοί ορίζονται από το Νόμο 114(Ι) / 2005) και
πρόσωπα τα οποία επένδυσαν πέραν των €50.000
έκαστος

Μέγεθος έκδοσης

Τμηματικές Εκδόσεις μέχρι €100.000.000 με δικαίωμα
αύξησης του ποσού στα €150.000.000

Τιμή Έκδοσης και ονομαστικό
ποσό

Στο άρτιο σε αξίες των €100 και πολλαπλάσια αυτών.

Ημερομηνία έκδοσης

30 Μαΐου 2008

Εξαγορά (Redemption)

Τα Χρεόγραφα μπορούν, κατ΄ επιλογή της Τραπέζης, να
εξαγοραστούν στο σύνολό τους, στην ονομαστική τους
αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στα
πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης τους, ή σε
οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται.

Αποπληρωμή

Η αποπληρωμή όσων Χρεογράφων δεν θα έχουν
εξαγοραστεί μέχρι τη λήξη τους θα γίνει τηρουμένων
των όρων έκδοσης σε μετρητά στο άρτιο με τους
δεδουλευμένους τόκους την 30η Μαΐου 2018

Επιτόκιο

Τα Χρεόγραφα φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο
αναθεωρείται στην αρχή κάθε περιόδου τόκου και ισχύει
για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου.
Το κυμαινόμενο επιτόκιο είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor
3μηνών που ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου
πλέον περιθώριο 1,80%.
Εάν στα πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης των
Χρεογράφων, δηλ. 30 Μαΐου 2013 αυτά δεν έχουν
εξαγοραστεί, τότε θα φέρουν επιπρόσθετο επιτόκιο 1%
πέραν του πιο πάνω επιτοκίου.

Ημερομηνίες Πληρωμής Τόκων

Η περίοδος τόκου είναι τριμηνιαία και ο τόκος
πληρώνεται σε μετρητά στο τέλος κάθε περιόδου τόκου.
Ο τόκος είναι πληρωτέος τέσσερις φορές το χρόνο στις
30 Μαΐου, 30 Αυγούστου, 30 Νοεμβρίου, και 28
Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή έχει γίνει
στις 30 Αυγούστου 2008 για την περίοδο από την
Ημερομηνία Έκδοσης, 30 Μαΐου 2008 (περιλαμβάνεται),
μέχρι τις 30 Αυγούστου 2008 (δεν περιλαμβάνεται).
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Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα
Ο πίνακας παραθέτει το χρονοδιάγραμμα της Εισαγωγής των Χρεογράφων της Εταιρίας στο Χ.Α.Κ..
Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό ώστε το επενδυτικό κοινό να έχει μια αρχική
χρονική εκτίμηση των απαραίτητων διαδικασιών μέχρι την έναρξη διαπραγμάτευσης των
Χρεογράφων στο ΧΑΚ, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ:
Ημερομηνία
17/9/2008
7/10/2008
10/12/2008
16/12/2008

Γεγονός
Κατάθεση παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου στην Κεφαλαιαγορά για
έγκριση.
Αίτηση στο ΧΑΚ για εξασφάλιση έγκρισης για εισαγωγή των Χρεογράφων
στο ΧΑΚ.
Προέγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ για εισαγωγή και
διαπραγμάτευση των Χρεογράφων στο ΧΑΚ
Έκδοση άδειας δημοσίευσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι αναμένεται σχετική απόφαση για εξασφάλιση τελικής έγκρισης από το ΧΑΚ για
εισαγωγή των Χρεογράφων στο Χρηματιστήριο καθώς και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης
των Χρεογράφων στο ΧΑΚ.
Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Χρεογράφων θα ανακοινωθεί στο ΧΑΚ και θα
δημοσιευθεί στον κυπριακό τύπο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της
εισαγωγής των Χρεογράφων από το ΧΑΚ.
Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και
ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με
σχετική ανακοίνωση στο ΧΑΚ και στον τύπο ή με έκδοση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου
(εάν εφαρμόζεται).
Παράγοντες Κινδύνου
Η επένδυση στα χρεόγραφα της Alpha Bank Cyprus Ltd υπόκειται σε μία σειρά κινδύνων. Μαζί με
τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα
πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται στο Μέρος Α, Κεφ. 2.2 του
παρόντος εγγράφου, πριν επενδύσουν σε αυτά τα χρεόγραφα. Εάν πραγματοποιηθεί οποιοδήποτε
από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρία, η χρηματοοικονομική θέση της ή/και τα
αποτελέσματα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς, οδηγώντας
ανάλογα σε πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των Χρεογράφων της και αδυναμία στην
εξαγορά των Χρεογράφων και στην πληρωμή του σχετικού τόκου. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι
αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να
αντιμετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι
γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές
δραστηριότητες της Εταιρίας.
Μετοχικό Κεφάλαιο
To Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου
ανέρχεται σε ΕΥΡΩ510.000.000 διαιρεμένο σε 600.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ0,85 η
κάθε μια.
To Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την ημερομηνία του
Ενημερωτικού Δελτίου ανέρχεται σε ΕΥΡΩ118.575.000 διαιρεμένο σε 139.500.000 συνήθεις
μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ0,85 η κάθε μια.
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Κύριοι Μέτοχοι
Οι κύριοι μέτοχοι της Alpha Bank Cyprus Ltd κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου
είναι:

Ονοματεπώνυμο
Alpha Bank A.E.
Σύνολο

Αριθμός Μετοχών
Άμεση
συμμετοχή
139.500.000

Έμμεση
συμμετοχή
-

139.500.000

-

Σύνολο

Ποσοστό
(%)

139.500.000

100,00

139.500.000

100,00

Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
Σύμφωνα με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για τα έτη
που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2007 και τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Συγκροτήματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 – 30 Ιουνίου 2008, οι πιο
κάτω συναλλαγές έγιναν με συνήθεις εμπορικούς όρους και πρακτική με συνδεδεμένα πρόσωπα και
εταιρίες του Συγκροτήματος. Από τις 30 Ιουνίου 2008 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
(i) Συναλλαγές με Διοικητικούς Συμβούλους
Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρίες στις
οποίες ο Διοικητικός Σύμβουλος κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώματος
ψήφου σε Γενική Συνέλευση.
Όλες οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τα συνδεδεμένα τους
πρόσωπα γίνονται με συνήθεις εμπορικούς όρους. Όσον αφορά τα βασικά διευθυντικά
στελέχη αριθμός πιστωτικών διευκολύνσεων έχει χορηγηθεί με βάση τους ισχύοντες όρους
όπως και για το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρίας.
Πιστωτικές διευκολύνσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα πρόσωπα:
Αριθμός
Συμβούλων

Χαμηλότερα του 1% του
καθαρού ενεργητικού της
Εταιρίας, ανά Σύμβουλο

Μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι

Δικαιώματα ως μέλη

Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι

Δικαιώματα ως μέλη

Εκτελεστική Διεύθυνση

Μισθοί και ωφελήματα

2

Σύνολο
ΕΥΡΩ€000
30 Ιουνίου
2008

687

Σύνολο
ΕΥΡΩ€000
2007

660

Σύνολο
ΕΥΡΩ€000
2006

658

30 Ιουνίου
2008
ΕΥΡΩ€

2007

2006

ΕΥΡΩ€

ΕΥΡΩ€

17.086

34.172

15.377

-

-

-

209.796

766.542

622.452
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(ii) Συναλλαγές με εταιρίες του Συγκροτήματος
Κατά τις 30 Ιουνίου 2008, η ιθύνουσα εταιρία Alpha Bank A.E έχει παραχωρήσει τραπεζικές
εγγυήσεις ύψους €454.298.156 (31 Δεκεμβρίου 2007 €438.555.274 και 31 Δεκεμβρίου 2006
€149.331.766) αναφορικά με την κάλυψη συγκεκριμένων δανείων πελατών.
Επίσης τα υπόλοιπα που διατηρεί η Εταιρία με εταιρίες του Ομίλου είναι:

Στοιχεία ενεργητικού
Καταθέσεις με εταιρίες του Ομίλου
Στοιχεία Υποχρεώσεων
Καταθέσεις από εταιρίες του Ομίλου

30 Ιουνίου
2008
€000

31
Δεκεμβρίου
2007
€000

31
Δεκεμβρίου
2006
€000

1.810.274

1.708.870

1.050.036

1.882.703

1.705.668

616.873

Όλες οι συναλλαγές γίνονται σε τιμές αγοράς.
Ιδρυτικό Έγγραφο
Οι σκοποί της Εταιρίας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου της. Στους κύριους
σκοπούς της Εταιρίας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
(1)

Η διεξαγωγή τραπεζικών, χρηματοεπενδυτικών,
ασφαλιστικών εργασιών πάσης φύσης.

χρηματιστηριακών

και

(2)

Η παροχή δανείων ή η προκαταβολή χρημάτων, με ή χωρίς εγγυήσεις ή
εξασφαλίσεις και με τέτοιους όρους που θα θεωρούνται αναγκαίοι. Η διεξαγωγή
εργασιών κάθε είδους που συνήθως διεξάγονται από Τραπεζίτες υπό την ιδιότητα
τους ως αντιπροσώπων ή πρακτόρων.

(3)

Η κατοχή, αγορά, απόκτηση, πώληση, διάθεση και/ή συναλλαγή σε ξένο νόμισμα
και επιτόκια που να περιλαμβάνουν, αλλά όχι που να περιορίζονται σε,
συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα.

Οι κύριοι σκοποί της Εταιρίας παρουσιάζονται αναλυτικά στο Μέρος Δ, Κεφ. 1.1 του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
Έγγραφα Διαθέσιμα στο Κοινό
Αντίγραφα των ακολούθων εγγράφων θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. - 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία της Εταιρίας,
Μέγαρο Alpha Bank, Λεωφόρος Λεμεσού 3, Λευκωσία μέχρι την ημερομηνία ισχύος του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Τραπέζης,
Έγγράφο Εμπιστεύματος ημερομηνίας 16 Μαΐου 2008,
των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για
τα δύο τελευταία έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 31 Δεκεμβρίου
2006 αντίστοιχα και
των μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το εξάμηνο που
έληξε στις 30 Ιουνίου 2008.
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Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή ως εξής:
•
•
•

στην ιστοσελίδα του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου,
Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ, CISCO, www.cisco-online.com
στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, www.cse.com.cy
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.cysec.gov.cy
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Μέρος Α
1.
Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου – Υπεύθυνα Πρόσωπα
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε
το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του περί
Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας και
του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από
τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 της Κυπριακής
Δημοκρατίας και του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία
αφορά την Εταιρία στην παρούσα εισαγωγή των εκδομένων χρεογράφων της.
Συνεπώς, στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται πληροφορίες που είναι απαραίτητες
προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές να εκτιμούν ενήμεροι τα περιουσιακά
στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές
του Συγκροτήματος καθώς και τα δικαιώματα που ενσωματώνονται στα χρεόγραφα της Εταιρίας.
Η Εταιρία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά είναι σύμφωνες με
την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το
περιεχόμενό τους. Οι υπογράφοντες το Ενημερωτικό Δελτίο Διοικητικοί Σύμβουλοι της Alpha Bank
Cyprus Ltd είναι επίσης συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξή
του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την
πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό
του.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του
2005, το Ενημερωτικό Δελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Σπύρο Ν. Φιλάρετο – Πρόεδρο, Μη Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο
Κώστα Μ. Κόκκινο – Διευθύνων Σύμβουλο, Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο
Γρηγόρη Θ. Τιμπλαλέξη – Γενικός Διευθυντή, Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο
Χρήστο Χ. Γιαμπανά – Μέλος, Μη Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι ο Κυπριακός Οργανισμός
Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO). Ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)
δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα
και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία:
-

στα γραφεία του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης, Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων και
Αξιών Λτδ (CISCO), EuroLife House
Έβρου 4
Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία
τηλ: +357 22121700

-

στα κεντρικά γραφεία του εκδότη, Alpha Bank Cyprus Ltd
Μέγαρο Alpha Bank
Λεωφόρος Λεμεσού 3
Λευκωσία
τηλ: +357 22888951
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του
περιεχομένου του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
Αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο, όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και
δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να
καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται
στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Δεν εκκρεμούν οποιεσδήποτε σημαντικές δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες σε βάρος της
Alpha Bank Cyprus Ltd και των θυγατρικών της εταιρειών οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν
σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο.

Ελεγκτές

Οι οικονομικές καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd και των εξαρτημένων της Εταιρειών
ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
της Alpha Bank Cyprus Ltd, των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και της εξαρτημένης
εταιρίας Alpha Trustees Ltd για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006, διενήργησε ο
ελεγκτικός οίκος KPMG, με αριθμό μητρώου ΣΕΛΚ Σ069/028 και διεύθυνση Εσπερίδων 14, 1087,
Λευκωσία, Κύπρος. Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εξαρτημένης εταιρίας Alpha
Insurance Ltd διενεργεί ο ελεγκτικός οίκος Deloitte & Touche, με αριθμό μητρώου ΣΕΛΚ Σ003/004
και διεύθυνση Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, Γωνία Θεμιστοκλή Δέρβη-Φλωρίνης, 1065 Λευκωσία, Κύπρος και
ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 21675,1512 Λευκωσία, Κύπρος.
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2.

Παράγοντες κινδύνου

Η επένδυση στα χρεόγραφα της Alpha Bank Cyprus Ltd υπόκειται σε μία σειρά κινδύνων. Μαζί με
τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα
πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν
σε αυτά τα χρεόγραφα. Εάν πραγματοποιηθεί οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται
παρακάτω, η Εταιρία, η χρηματοοικονομική θέση της ή/και τα αποτελέσματα της λειτουργίας της
ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς, οδηγώντας ανάλογα σε πτώση στην αξία και
την τιμή πώλησης των Χρεογράφων της και αδυναμία στην εξαγορά των Χρεογράφων και στην
πληρωμή του σχετικού τόκου. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται
παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι
κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις,
μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας.
2.1

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Εταιρία και το Συγκρότημα
Το Συγκρότημα υπόκειται σε κινδύνους, οι οποίοι δεν είναι υπό τον έλεγχο του και αν
παρουσιαστούν σε σημαντικό βαθμό ενδέχεται να επηρεάσουν τα οικονομικά του αποτελέσματα
και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην πληρωμή τόκου των Χρεογράφων ή και του ίδιου του
κεφαλαίου. Οι κίνδυνοι αυτοί παρουσιάζονται πιο κάτω:
2.1.1

Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στον πιθανό κίνδυνο που διατρέχει ο πιστούχος ή τα
αντισυμβαλλόμενα μέρη, να μην ανταποκριθούν έγκαιρα στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων
τους, ή ακόμα και να καλύψουν πλήρως τις οφειλές τους όπως προνοούν οι όροι έκαστης
συμφωνίας.
Η Εταιρία μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο με τη διασπορά του χαρτοφυλακίου δανείων και
απαιτήσεων από πελάτες σε διάφορους κλάδους της οικονομίας και αυτό επιτυγχάνεται μετά από
την ανάλυση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. Ακολουθώντας τις
εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρίας και υιοθετώντας συστήματα έγκρισης και ελέγχου,
ελαχιστοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ζημιές που μπορεί να προκύψουν από πιστωτικούς
κινδύνους.
2.1.2

Λειτουργικός Κίνδυνος

Λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος άμεσων ή έμμεσων ζημιών ως αποτέλεσμα
προβληματικών εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων, ανθρώπινης συμπεριφοράς, ή εξαιτίας
άλλων εξωτερικών παραγόντων.
Η Εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής Πλαισίου Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου όπως
αυτό αναλύεται σε Πολιτική του Ομίλου. Βασικοί άξονες της εν λόγω Πολιτικής αποτελούν:
•
•
•

η οργανωτική δομή διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου
η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων γεγονότων λειτουργικού κινδύνου
η αξιολόγηση του κινδύνου και ο καθορισμός ενεργειών μετριασμού

Στα πλαίσια της πιο πάνω διαδικασίας και πάντοτε σε συνεργασία με τη μητρική Alpha Bank AE,
έχει εγκατασταθεί στην Εταιρία “Σύστημα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου”. Πρόκειται για ένα
σύστημα στο οποίο γίνεται συνεχής καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων ζημιάς από γεγονότα
λειτουργικού κινδύνου τα οποία αναφέρονται μέσω ειδικής εσωτερικής διαδικασίας. Όλα τα
δεδομένα ταξινομούνται στο Σύστημα βάσει της κατηγοριοποίησης των τραπεζικών
δραστηριοτήτων ως επίσης και της κατηγοριοποίησης των γεγονότων λειτουργικού κινδύνου όπως
αυτά καθορίζονται από το Δεύτερο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας.
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Επιπλέον, έχουν καταρτιστεί και υπολογίζονται σε μηνιαία βάση Κύριοι Δείκτες Κινδύνου (Key Risk
Indicators) ως μέσο για την εκτίμηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του Λειτουργικού
Κινδύνου, ως προληπτικός μηχανισμός για τις ζημιές που σχετίζονται με Λειτουργικό Κίνδυνο,
καθώς και ως μηχανισμός διοικητικής πληροφόρησης. Οι Κύριοι Δείκτες Κινδύνου συνδέονται με τις
βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες της Εταιρίας και παρακολουθούνται σε συνεχή βάση.
2.1.3

Κίνδυνος Αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ζημιάς που προκύπτει από δυσμενείς εξελίξεις στην τιμή ή στη
μεταβλητότητα που παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών ή ομολόγων.
Η πολιτική διαχείριση του Κίνδυνου Αγοράς και τα αποδεκτά όρια αυτού καθορίζονται από την
Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού (Asset and Liability Committee) εντός των οποίων
λειτουργεί η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Κίνδυνος επιτοκίων: Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει από τις διαφορετικές ημερομηνίες
αναπροσαρμογής στα τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρίας. Η Εταιρία
αναλύει τα επιτοκιακά ανοίγματα ανά χρονική περίοδο και νόμισμα (interest rate gap analysis) για
όλα τα τοκοφόρα στοιχεία και χρησιμοποιεί την ανάλυση αυτή για τη μέτρηση των επιπτώσεων της
μεταβολής των επιτοκίων στα έσοδά της. Βάσει αυτής υπολογίζεται η επίπτωση που έχει μια
μεταβολή των επιτοκίων στην Οικονομική Αξία της Τραπέζης, παρέχοντας τη δυνατότητα
αποτελεσματικότερης παρακολούθησης και αντιμετώπισης του κινδύνου των επιτοκίων.
Κίνδυνος συναλλάγματος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από τη διατήρηση ανοικτής

θέσης (open position) σε ένα ή περισσότερα ξένα νομίσματα. Η Εταιρία παρακολουθεί στενά τις
ανοικτές θέσεις σε ξένα νομίσματα έτσι ώστε αυτές να περιορίζονται μέσα στα καθορισμένα όρια
όπως αυτά έχουν τεθεί τόσο από την Κεντρική Τράπεζα όσο και από την Επιτροπή Διαχείρισης
Ενεργητικού και Παθητικού.
2.1.4

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στον κίνδυνο αδυναμίας ανευρέσεως επαρκών ρευστών
διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας, δηλαδή την αντικατάσταση των
υπαρχόντων πόρων καθώς λήγουν ή αποσύρονται ή την ικανοποίηση των πελατειακών αναγκών
για περαιτέρων δανειοδοτήσεις.
Η Εταιρία παρακολουθεί στενά τη ληκτότητα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και
ιδιαίτερα αυτών με βραχυπρόθεσμη διάρκεια και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για ελαχιστοποίηση
του κινδύνου ρευστότητας ενώ παράλληλα βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι δείκτες αξιολόγησης
ρευστότητας που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
2.2

Κίνδυνοι που σχετίζονται με το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται
το Συγκρότημα
2.2.1

Το ρυθμιστικό πλαίσιο του κυπριακού τραπεζικού τομέα μεταβάλλεται

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Όπως και
οι υπόλοιπες τράπεζες στην Κύπρο έτσι και η Τράπεζα οφείλει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Νομοθεσία, αλλά και με τις ρυθμίσεις και τον εποπτικό
έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Είναι πιθανόν στο μέλλον να εφαρμοσθούν πιο
αυστηρές νομικές ή ρυθμιστικές αλλαγές, είτε ως αποτέλεσμα ρυθμίσεων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση είτε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, οι οποίες να έχουν δυσμενή επίδραση στα
αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος.
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2.2.2

Οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στον Κυπριακό, Ελληνικό και διεθνή χώρο

Το Συγκρότημα ως χρηματοπιστωτικός οργανισμός λειτουργεί και επηρεάζεται από την πορεία τόσο
της Κυπριακής και της Ελληνικής χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς όσο και των διεθνών
χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών.
Κατ’ επέκταση οι αποδόσεις και τα αποτελέσματά του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από
μακροοικονομικούς παράγοντες όπως οι φάσεις του οικονομικού κύκλου, οι οικονομικές εξελίξεις, οι
θεσμικές αλλαγές καθώς και οι πολιτικές εξελίξεις στο βαθμό που εκείνες έχουν άμεση επίπτωση
στις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές. Πέρα από τον κίνδυνο αγοράς, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και η συμπεριφορά των επιχειρήσεων, από τις οποίες προέρχεται το σημαντικότερο ίσως μέρος των
εσόδων των τραπεζών, επηρεάζουν εξίσου τον τραπεζικό κλάδο και δύνανται να διαμορφώσουν το
βασικό πλαίσιο κερδοφορίας τους.
2.2.3

Ένταση ανταγωνισμού

Το Συγκρότημα αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό στους χώρους δραστηριοποίησής του. Ο
ανταγωνισμός προέρχεται κυρίως από τις εμπορικές τράπεζες, τις συνεργατικές πιστωτικές εταιρίες
και ταμιευτήρια, και τις διεθνείς τραπεζικές μονάδες οι οποίες προσφέρουν παρόμοια προϊόντα και
υπηρεσίες. Η εναρμόνιση του κυπριακού τραπεζικού τομέα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο με την
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει σε τραπεζικά ιδρύματα που είναι
εξουσιοδοτημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξουν κατάστημα στην Κύπρο χωρίς τη λήψη
άδειας από την Κεντρική Τράπεζα γεγονός που δυνατό να οδηγήσει σε αυξημένο ανταγωνισμό.
Επίσης η εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος από την 1η Ιανουαρίου 2008 έχει άρει
περαιτέρω τα εμπόδια στην εισαγωγή άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών και εταιριών παροχής
χρηματοδοτικών υπηρεσιών στην κυπριακή αγορά αυξάνοντας τον ανταγωνισμό.
Ενδεχόμενη ένταση του ανταγωνισμού με την είσοδο στην Κύπρο ξένων τραπεζών που να
προσφέρουν πιο ανταγωνιστικά επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων από αυτά που παραδοσιακά
προσφέρει η Τράπεζα, ενδεχομένως να δημιουργήσουν πιέσεις στα περιθώρια κέρδους της
Τράπεζας. Προκειμένου να ανταγωνιστεί ξένες τράπεζες, η Alpha Bank Cyprus Ltd ενδεχομένως να
υποστεί πίεση από την αγορά να προσφέρει περισσότερο ελκυστικά επιτόκια τα οποία ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την κερδοφορία της. Είναι επίσης πιθανό ο αυξημένος ανταγωνισμός από τις
αλλοδαπές τράπεζες να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της
Τραπέζης.
2.2.4

Νομικός κίνδυνος (litigation risk)

Το Συγκρότημα ως χρηματοοικονομικός οργανισμός ενδέχεται από καιρό σε καιρό να εμπλακεί σε
δικαστικές ή διαιτητικές διαφορές ή αγωγές οι οποίες πιθανόν να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις
στις εργασίες και τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος.
Ο Νομικός Κίνδυνος πηγάζει από δικαστικές διαδικασίες που εκκρεμούν ή ενδέχεται να εγερθούν
εναντίον του Συγκροτήματος και πιθανό να συνεπάγονται δαπάνες για το Συγκρότημα.
Επιπρόσθετα σε περίπτωση που οι νομικές πτυχές δεν τυγχάνουν σωστού χειρισμού από το
Συγκρότημα μπορεί να επιφέρουν ακυρότητα σε συμβόλαια πελατών, να οδηγήσουν σε έγερση
αγωγών εναντίον του Συγκροτήματος και έκδοση δυσμενών δικαστικών αποφάσεων, και να έχουν
δυσμενή αντίκτυπο στην καλή φήμη του Συγκροτήματος. Όλα αυτά πιθανό να έχουν αρνητικό
αντίκτυπο στην ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του Συγκροτήματος και μείωση των αποθεματικών
και κερδών.
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2.2.5

Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο και αλλού θα μπορούσαν να
επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία του Συγκροτήματος

Εξωτερικοί παράγοντες, όπως πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό,
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες, τη στρατηγική και τις προοπτικές της
Τράπεζας. Η οικονομική κατάσταση της Τράπεζας, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της
καθώς και η στρατηγική και οι προοπτικές της είναι δυνατό να επηρεαστούν κατά αρνητικό τρόπο
από γεγονότα που δεν τελούν υπό τον έλεγχό της, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
•
•
•
•
•
•
•

2.3

αλλαγές στην Κυβερνητική πολιτική,
αλλαγές στο ύψος των επιτοκίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
εξελίξεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα,
μεταβολές στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και στα επίπεδα καταναλωτικών δαπανών,
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τον τραπεζικό και άλλους τομείς,
πολιτική αστάθεια ή στρατιωτικές επιχειρήσεις που επηρεάζουν την Ευρώπη ή/και άλλες
περιοχές στο εξωτερικό,
φορολογία και άλλες πολιτικές, οικονομικές ή κοινωνικές εξελίξεις εντός, ή με επιρροή στην
Κύπρο, την Ελλάδα ή τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα.

Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την έκδοση των Χρεογράφων 2013/2018
2.3.1 Νόμισμα Έκδοσης
Το νόμισμα εκδόσεως είναι το Ευρώ. Οι δυνητικοί επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν στα
Χρεόγραφα με διαθέσιμα κεφάλαια σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ θα πρέπει να έχουν υπ’
όψιν τους ότι οποιαδήποτε μετατροπή από και σε Ευρώ μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην
αξία, τιμή ή απόδοση της επενδύσεως τους, λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
2.3.2

Προτεραιότητα

Τα Χρεόγραφα δεν είναι εξασφαλισμένα και σε περίπτωση διάλυσης της Τραπέζης η αποπληρωμή
τους θα ακολουθεί σε προτεραιότητα την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Τραπέζης προς τους
καταθέτες της και άλλους Πιστωτές, θα έχει όμως προτεραιότητα στην αποπληρωμή των
δικαιωμάτων των μετόχων της Τραπέζης.
2.3.3

Επιτοκιακός κίνδυνος

Το επιτόκιο (και κατ’επέκταση η απόδοση) των Χρεογράφων μεταβάλλεται ανάλογα με τις
διακυμάνσεις του 3μηνιαίου Euribor.
2.3.4

Εμπορευσιμότητα

Τα Χρεόγραφα, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ, θα εισαχθούν και θα
εμπορεύονται στο ΧΑΚ. Ο όγκος συναλλαγών και η εμπορευσιμότητα εισηγμένων στο ΧΑΚ αξιών
και τίτλων χρηματαγοράς κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα από άλλες αναπτυγμένες
κεφαλαιαγορές. Η δυνατότητα διάθεσης μεγάλων πακέτων τίτλων στην κυπριακή αγορά ανά πάσα
στιγμή δυνατόν να είναι περιορισμένη.
Τόσο η εμπορευσιμότητα όσο και η τιμή διαπραγμάτευσης των Χρεογράφων Κεφαλαίου στην
αγορά αναμένεται να κυμαίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες, τις συνθήκες της
αγοράς, άλλους παράγοντες που γενικά επηρεάζουν τις τιμές χρεογράφων στην αγορά και ιδιαίτερα
την οικονομική κατάσταση και προοπτικές της Τραπέζης.
Η τιμή διαπραγμάτευσης των Χρεογράφων επηρεάζεται, μεταξύ άλλων παραγόντων, από τη
μεταβολή του πιστωτικού περιθωρίου της Τράπεζας για δανειακά κεφάλαια ίδιας προτεραιότητας με
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τα Χρεόγραφα σε σχέση με το 1,80% που είναι σήμερα. Για παράδειγμα, εάν το σχετικό πιστωτικό
περιθώριο αυξηθεί, τότε η τιμή των Χρεογράφων θα μειωθεί. Αντίστοιχα, εάν το σχετικό πιστωτικό
περιθώριο της Τράπεζας μειωθεί, η τιμή των Χρεογράφων θα αυξηθεί.
2.3.5

Εξαγορά (Redemption) και Αγορά

Η Τράπεζα δεν έχει καμία υποχρέωση εξαγοράς ή αγοράς των Χρεογράφων σε οποιαδήποτε χρονική
στιγμή και οι Κάτοχοι δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα απαίτησης της εξαγοράς ή αγοράς των
Χρεογράφων από την Τράπεζα. Η Τράπεζα όμως έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει το σύνολο των
Χρεογράφων στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στις 30
Μαίου 2013, ή σε οποιαδήποτε Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου που έπεται της ημερομηνίας αυτής
καθώς επίσης και να αγοράσει τα Χρεόγραφα, με την προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής
Τράπεζας.
2.3.6

Περιορισμοί έκδοσης χρεογράφων

Εκτός όπως περιγράφεται στο Μέρος Α, “Όροι Έκδοσης Χρεογράφων”, δεν υπάρχει περιορισμός
στην έκδοση ή στο ύψος της έκδοσης χρεογράφων ή δανειακού κεφαλαίου που μπορεί να εκδώσει
η Τράπεζα με προτεραιότητα έναντι των Χρεογράφων ή που να κατατάσσονται στον ίδιο βαθμό
προτεραιότητας με τα Χρεόγραφα (rank pari passu). Η έκδοση τέτοιων χρεογράφων ή δανειακού
κεφαλαίου μπορεί να μειώσει το βαθμό της πληρωμής των Κατόχων Χρεογράφων σε περίπτωση
διάλυσης.
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3.

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Οι πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνουν συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για την Τράπεζα,
σύμφωνα με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31
Δεκεμβρίου 2006 και 2007 και τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008.
- Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

Κέρδη από εργασίες
Κέρδη πριν τη φορολογία
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
ιθύνουσας εταιρίας
Κέρδη ανά μετοχή

Κέρδη από εργασίες
Κέρδη πριν τη φορολογία
Κέρδη που αναλογούν στους
μετόχους της ιθύνουσας εταιρίας
Κέρδη ανά μετοχή

Κέρδη από εργασίες
Κέρδη πριν τη φορολογία
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της ιθύνουσας
εταιρίας
Κέρδη ανά μετοχή

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

96.968.753
48.799.451

65.472.596
25.750.485

43.746.042

22.611.095

31,36 σεντ

16,21σεντ

2007
ΕΥΡΩ €

2006
ΕΥΡΩ €

165.680.951
83.378.812

111.866.572
43.997.316

74.744.550

38.633.350

53,58 σεντ

27,70 σεντ

1 Ιανουαρίου
2008 μέχρι
30 Ιουνίου
2008
ΕΥΡΩ €

1 Ιανουαρίου
2007 μέχρι
30 Ιουνίου
2007
ΕΥΡΩ €

85.090.908
54.499.514
48.887.075

80.835.638
43.540.417
39.109.299

35,04 σεντ

28,04 σεντ

- Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Καταθέσεις από πελάτες
Ίδια κεφάλαια

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

1.886.925.856
1.794.964.063
186.044.422

1.113.572.257
1.244.869.661
141.694.473
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2007
ΕΥΡΩ €
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες

2006
ΕΥΡΩ €

3.224.004.237

1.902.651.163

3.066.878.185
317.875.768

2.126.986.097
242.099.381

30 Ιουνίου
2008
ΕΥΡΩ €

31
Δεκεμβρίου
2007
ΕΥΡΩ €

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες

3.939.031.867

3.224.004.237

Καταθέσεις από πελάτες
Ίδια κεφάλαια

3.359.396.234
366.762.843

3.066.878.185
317.875.768

Καταθέσεις από πελάτες
Ίδια κεφάλαια
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Μέρος Β - Πληροφορίες για την Εταιρία
1.
1.1

Γενικές πληροφορίες και ιστορικό

Γενικές πληροφορίες
Η Alpha Bank Cyprus Ltd συστάθηκε στην Κύπρο το 1960 ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και αριθμό εγγραφής Ε923. Η
εμπορική της επωνυμία είναι ‘Alpha Bank’.
Η Τράπεζα είναι θυγατρική εταιρία της Alpha Bank A.E., η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα.
Η Τράπεζα είναι η ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήματος της Alpha Bank Cyprus Ltd. Οι θυγατρικές
εταιρίες της Τράπεζας είναι η Alpha Trustees Limited και η Alpha Insurance Ltd.
Τα κέρδη πριν τη φορολογία για το πρώτο εξάμηνο του 2008 ανήλθαν σε €54,5 εκ. αυξημένα κατά
25% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2007. Η καλή πορεία του Συγκροτήματος είναι συνέχεια
της κερδοφορίας του 2007 όπου τα κέρδη πριν τη φορολογία σημείωσαν αύξηση 89% σε σχέση με
το 2006.
Η άνοδος της κερδοφορίας της Τραπέζης είναι αποτέλεσμα:
•
•
•
•

της πολύ ικανοποιητικής αύξησης των εργασιών τόσο στις χορηγήσεις όσο και στις
καταθέσεις,
της ταχείας αύξησης των προμηθειών και των κερδών από ξένο συνάλλαγμα,
της καλής πορείας των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και
της αύξησης της παραγωγικότητας και της μείωσης του λόγου έξοδα προς έσοδα

Οι συνολικές χορηγήσεις παρουσίασαν αύξηση 44% για το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε
ετησιοποιημένη βάση. Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 3,4 δις. σημειώνοντας αύξηση
19% για την ίδια περίοδο σε ετησιοποιημένη βάση. Το μερίδιο αγοράς, εξαιρουμένων των
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, αυξήθηκε στο 12,9%1 στις χορηγήσεις και στο 8,9%1 στις
καταθέσεις τον Ιούνιο 2008.
Η Τράπεζα διαθέτει σήμερα ένα σύγχρονο δίκτυο 36 καταστημάτων και άλλων εξειδικευμένων
Μονάδων, το οποίο πλαισιώνεται αποτελεσματικά από τις υπηρεσίες εναλλακτικών δικτύων ΑΤΜ και
Ιnternet banking.
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2008 ανερχόταν σε
820 άτομα.
Στις 30 Ιουνίου 2008, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε
€5.952.024.899 και τα Ίδια Κεφάλαια της σε €366.762.843.
Τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας στεγάζονται στο Μέγαρο Alpha Bank, στη Λεωφόρο Λεμεσού 3,
Λευκωσία, Κύπρος.

1

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
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1.2

Ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη

Ίδρυση
1960

Η Τράπεζα ιδρύθηκε στις 30 Απριλίου, 1960 από τη Βρετανική εταιρία Lombard
Banking Limited, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό οργανισμό του Ηνωμένου
Βασιλείου. Συστάθηκε ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης (αρ. εγγραφής: 923)
υπό την επωνυμία Lombard Banking (Cyprus) Limited με αρχικό κεφάλαιο
εγκεκριμένο και εκδοθέν αξίας £100.000 αποτελούμενο από 100.000 μετοχές
ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια.
Κατά την ίδια ημερομηνία ιδρύθηκε η 100% εξαρτημένη της εταιρίας Lombard
(Cyprus) Limited (αρ. εγγραφής: 927) με αρχικό κεφάλαιο εγκεκριμένο και
εκδοθέν αξίας £100.000 αποτελούμενο από 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας £1
η κάθε μια.
Οι αρχικές εργασίες της Lombard Banking (Cyprus) Limited περιορίζονταν στην
παροχή δανείων ενοικιαγοράς.

1971

Μετά την εξαγορά της μητρικής εταιρίας της Τραπέζης, Lombard Banking Limited,
από τη Βρετανική National Westminster Bank το 1971, η Βρετανική Lombard
Banking Limited μετονομάστηκε το 1972 σε Lombard North Central Plc.

1987

H Τράπεζα μετονομάστηκε από Lombard Banking (Cyprus) Limited σε Lombard
NatWest Banking Limited και η εξαρτημένη της εταιρία από Lombard (Cyprus)
Limited σε Lombard NatWest Limited αφού αποτελούσαν μέλη του
συγκροτήματος NatWest.

Έναρξη τραπεζικών εργασιών
1989

Το έτος 1989 υπήρξε καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της Τραπέζης αφού
απέκτησε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για σύσταση και
δραστηριοποίησή της ως εμπορική τράπεζα. Η εξασφάλιση της έγκρισης αυτής,
προσέδωσε στην Τράπεζα τη δυνατότητα διεύρυνσης των εργασιών της .
Κατά την ίδια ημερομηνία πραγματοποιήθηκε η αλλαγή ονομασίας της από
Lombard NatWest Banking Limited σε Lombard NatWest Bank Limited.

1991

Το Μάιο του 1991 άρχισε να δραστηριοποιείται στις εμπορικές τραπεζικές
εργασίες, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών που
περιλαμβάνει τόσο προϊόντα καταθέσεων και δανείων όσο και εξειδικευμένες
υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος και χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών.

1998

Εξαγορά από Alpha Bank και μετονομασία
Την 1 Οκτωβρίου 1998, η τότε Alpha Τράπεζα Πίστεως και νυν Alpha Bank
εξαγόρασε την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης από τη
Lombard North Central Plc. Η Τράπεζα μετονομάστηκε από Lombard NatWest
Bank σε Alpha Bank Limited και η εξαρτημένη της εταιρία Lombard NatWest
Limited σε Alpha Asset Finance Limited.
Η Τράπεζα έγινε μέλος του Ομίλου της Alpha Bank, του μεγαλύτερου
χρηματοοικονομικού ομίλου του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ο οποίος έχει διεθνή
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διάσταση. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των εμπειριών του Ομίλου της
Alpha Bank έθεσαν τις βάσεις για μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία της Alpha
Bank Limited.
1999

Η Τράπεζα συμμετείχε στην απόκτηση του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της
ασφαλιστικής εταιρίας Metropolitan από τον Όμιλο. Η ασφαλιστική εταιρία
μετονομάστηκε σε Alpha Insurance Limited.
Ιδρύθηκε επίσης η εταιρία Alpha Trustees (αρ. εγγραφής: 105130), θυγατρική της
Τραπέζης.
Το δίκτυο καταστημάτων άρχισε να αναβαθμίζεται σταδιακά ώστε να συμβαδίζει
με τα πρότυπα του Ομίλου.
Η Τράπεζα άρχισε να επενδύει στη δημιουργία νέας εταιρικής ταυτότητας και να
πραγματοποιεί
εκτεταμένες
διαφημιστικές
εκστρατείες
πετυχαίνοντας
αναγνωρισιμότητα μεταξύ του κοινού εφάμιλλη των δύο μεγαλύτερων τραπεζών.

2000

Τον Απρίλιο του 2000 η Τράπεζα άνοιξε γραφείο αντιπροσωπείας στην Μόσχα με
στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Στις 19 Ιουνίου 2000
ιδρύθηκε η εταιρία Alpha Finance Limited (αρ. εγγραφής: 112660) η οποία
δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των χρηματιστηριακών υπηρεσιών και στον τομέα
υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής. Η Alpha Finance Limited απέκτησε άδεια
διεξαγωγής χρηματιστηριακών συναλλαγών από το Χ.Α.Κ. στις 26 Σεπτεμβρίου
2000.
Την 1 Σεπτεμβρίου 2000 η Τράπεζα αύξησε το μερίδιο συμμετοχής της στην Alpha
Ασφαλιστική σε 27,54%.

2001

Στις 3 Ιανουαρίου 2001 η Τράπεζα εξέδωσε 40.396.933 δωρεάν μετοχές
ονομαστικής αξίας ΛΚ£1 η καθεμιά από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους
ΛΚ£40.396.333. Επίσης εγκρίθηκε η υποδιαίρεση του εγκεκριμένου ονομαστικού
μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης από 300.000.000 συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας ΛΚ£1 η καθεμιά σε 600.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής
αξίας ΛΚ£0,50 η καθεμιά.
Ταυτόχρονα εγκρίθηκε υποδιαίρεση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της
Τραπέζης από 57.250.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ£1 η καθεμιά σε
114.500.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ£0,50 η καθεμιά.
Τον Ιούλιο του 2001 η Τράπεζα αύξησε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο
της Alpha Insurance Ltd από 27,54% σε 30,09%. Ακολούθως στις 31 Δεκεμβρίου
2001 αύξησε περαιτέρω την συμμετοχή της από 30.09% σε 61,36%. Η πιο πάνω
εταιρία μετατράπηκε έτσι από συνδεδεμένη σε θυγατρική εταιρία.

2002

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2002 η Τράπεζα αύξησε περαιτέρω την συμμετοχή της στο
μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Insurance Ltd από 61,36% σε 81,18%.
Επίσης κατά την διάρκεια του χρόνου η Alpha Bank AE ολοκλήρωσε την εξαγορά
όλων των μετοχών στην Τράπεζα η οποία και μετατράπηκε σε ιδιωτική Εταιρία
100% θυγατρική της Alpha Bank AE.

2003

Στις 31 Δεκεμβρίου 2003 η εταιρία αύξησε την συμμετοχή της στο μετοχικό
κεφάλαιο της Alpha Insurance Ltd από 81,18% σε 82,05%.
Τον Ιούνιο του 2003 για πρώτη φορά η Τράπεζα μετακόμισε σε ιδιόκτητο κτήριο
την Περιφερειακή Διεύθυνση και Κεντρικό κατάστημα Λεμεσού περαιτέρω
εδραιώνοντας την θέση της στην Κύπρο.
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2005

Το 2005, στα πλαίσια της βελτίωσης της οργανωτικής δομής του Συγκροτήματος,
οι εργασίες και το ενεργητικό της εταιρίας Alpha Finance Limited έχουν
συγχωνευθεί με την Τράπεζα. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε με τη μεταφορά των
περιουσιακών στοιχείων της Alpha Finance Ltd στην εταιρία στις 29 Δεκεμβρίου
2005. Οι εργασίες της Alpha Finance Ltd έχουν μεταφερθεί στα πλαίσια της κοινής
πλατφόρμας ΧΑΚ-ΧΑΑ στην Alpha Finance A.Χ.E.Π.Ε.Υ.

2006

Στις 27 Δεκεμβρίου 2006 η Τράπεζα μετονομάστηκε από Alpha Bank Limited σε
Alpha Bank Cyprus Ltd. Η εμπορική επωνυμία της εταιρίας εξακολουθεί να είναι
“Alpha Bank”.
Σε συνέχεια της βελτίωσης της οργανωτικής δομής του Συγκροτήματος στις 12
Δεκεμβρίου 2006, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Alpha Asset Finance Limited
από την Τράπεζα. Η Τράπεζα έχει αναλάβει όλα τα Περιουσιακά Στοιχεία,
δικαιώματα και υποχρεώσεις της Alpha Asset Finance Limited και η Alpha Finance
Limited έχει διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση.

2007

Τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης έχουν μεταφερθεί σε ιδιόκτητο κτήριο επί της
Λεωφόρου Λεμεσού στην Λευκωσία.

2008

Στα πλαίσια της εισαγωγής του ΕΥΡΩ στην Κύπρο, η Τράπεζα στις 29
Φεβρουαρίου 2008 ενέκρινε τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της κάθε
μετοχής από ΛΚ£.0,50 σε ΕΥΡΩ0,85 η κάθε μία. Έτσι το εγκεκριμένο μετοχικό
κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ510.000.000 και αποτελείται από
600.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ0,85 η κάθε μια.
Το εκδομένο και πλήρως πληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται
σε ΕΥΡΩ118.575.000 και αποτελείται από 139.500.000 συνήθεις μετοχές των
ΕΥΡΩ0,85 η κάθε μια.
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2.

Επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι η διεξαγωγή πλήρων τραπεζικών εργασιών με
την παροχή ευρέως φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Τα εισοδήματα της Τραπέζης προέρχονται από τόκους επί των στοιχείων ενεργητικού και άλλα
έσοδα από άλλες υπηρεσίες. Τα κύρια στοιχεία ενεργητικού είναι οι χορηγήσεις σε πελάτες και οι
καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Τα έξοδα της Τραπέζης αποτελούνται από τους τόκους επί των
στοιχείων παθητικού, λειτουργικά έξοδα και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Τα κύρια
στοιχεία παθητικού είναι οι υποχρεώσεις προς καταθέτες και οι οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα.
Μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω δραστηριοτήτων η Τράπεζα παρέχει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και
χρηματοοικονομικών προϊόντων και στοχεύει στην παροχή σύγχρονων και αποδοτικών υπηρεσιών για
την άμεση και πλήρη ικανοποίηση των αναγκών της πελατειακής της βάσης.
Οι υπηρεσίες της Τραπέζης αποτείνονται στα ακόλουθα κύρια τμήματα της πελατειακής της βάσης:
-

Ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (retail banking)
Μεγάλες επιχειρήσεις (corporate banking)
Διεθνείς δραστηριότητες (international banking)

Ο τομέας των Ιδιωτών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εξυπηρετείται από το δίκτυο καταστημάτων
της Τραπέζης.
Ο τομέας των Μεγάλων Επιχειρήσεων καλύπτει επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους με ανάγκες σε
εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Οι Μεγάλες Επιχειρήσεις εξυπηρετούνται από τους Λειτουργούς
Χορηγήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων στις περιφερειακές διευθύνσεις και στα κεντρικά γραφεία. Η
αρμόδια Διεύθυνση στα κεντρικά γραφεία διοίκησης είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των
προσπαθειών των Λειτουργών.
Ο τομέας των Διεθνών Δραστηριοτήτων καλύπτει εταιρίες διεθνών δραστηριοτήτων οι οποίες είτε
εδρεύουν στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Οι εταιρίες αυτές εξυπηρετούνται από τα εξειδικευμένα
τμήματα στις διάφορες πόλεις. Η αρμόδια Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των εργασιών
του τομέα αυτού.
2.1. Χορηγήσεις
Οι χορηγήσεις αποτελούνται από δάνεια τα οποία χορηγούνται από την Τράπεζα.
Η Τράπεζα επιδιώκει την ανάπτυξη όλων των κατηγοριών πελατών. Στις 30 Ιουνίου 2008 η
κατανομή του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ήταν:
•
•
•
•
2.1.1

Στεγαστικά δάνεια
Προσωπικά δάνεια
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Μεγάλες επιχειρήσεις

35,5%
8,1%
9,9%
46,5%

Δανειοδοτική πολιτική
Το κύριο κριτήριο για δανειοδότηση είναι η δυνατότητα αποπληρωμής του δανειζομένου.
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα δίδει έμφαση στην παροχή εξασφαλίσεων, υπό μορφή εμπράγματων
εξασφαλίσεων, κυμαινόμενων επιβαρύνσεων ή προσωπικών εγγυήσεων.
Προτάσεις δανειοδοτήσεων υποβάλλονται από τις επιχειρηματικές μονάδες του Δικτύου,
ανάλογα με την κατηγορία του πελάτη. Αιτήματα επιχειρήσεων αξιολογούνται από ανεξάρτητη
Μονάδα Πίστεως. Όλα τα αιτήματα εξετάζονται από εγκριτικά κλιμάκια, διασφαλίζοντας ότι οι
λειτουργίες υποδοχής και διεκπεραίωσης αιτημάτων πελατών είναι διαχωρισμένες από τις
λειτουργίες έγκρισης αιτημάτων.
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Η Τράπεζα αποδίδει τεράστια σημασία στην αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής ενός
υποψήφιου δανειζόμενου ενώ η εξασφάλιση χρησιμοποιείται ως το τελευταίο μέτρο για είσπραξη
ενός χρέους.
Η Τράπεζα αναγνωρίζει τα οφέλη της διασποράς των κινδύνων σε πολλαπλούς τομείς της
οικονομίας και αξιολογεί αιτήματα πελατών όλων των τομέων δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα
επίτευξης διασποράς όμως είναι περιορισμένη, δεδομένου του μεγέθους και των
χαρακτηριστικών της Κυπριακής οικονομίας.
2.1.2

Προϊόντα δανειοδότησης
Η Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων δανειοδότησης. Αυτά περιλαμβάνουν:
• Στεγαστικά δάνεια
Δάνεια τακτής προθεσμίας για αγορά, ανέγερση, επέκταση, ανακαίνιση ή επισκευή κατοικίας
ή διαμερίσματος, καθώς και για απόκτηση γραφειακού χώρου, αγορά οικοπέδου (για
ανέγερση κατοικίας).
• Όριο σε τρεχούμενο λογαριασμό
Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπέρβασης πέραν του ποσού των κατατεθειμένων χρημάτων μέχρι
το όριο που καθορίζεται από την Τράπεζα. Προσφέρεται επίσης το δικαίωμα απόκτησης Visa
Electron Card για διευκόλυνση των συναλλαγών.
• Καταναλωτικά δάνεια
Δάνεια τακτής προθεσμίας για την κάλυψη προσωπικών ή ειδικών αναγκών (αγορά
αυτοκινήτου, σπουδαστικά δάνεια κτλ).
• Δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Δάνεια τακτής προθεσμίας για τη χρηματοδότηση παραγωγικών αναγκών, αναγκών
κεφαλαίου κινήσεως της επιχειρήσεως, πάσης φύσεως εξοπλισμού
καθώς και τη
χρηματοδότηση για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση ή επισκευή επαγγελματικού
ακινήτου .
• Χρηματοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων
Η Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων δανειοδότησης σε μεγάλες επιχειρήσεις
που συμπεριλαμβάνει τρεχούμενους λογαριασμούς ορίου, εμπορικά δάνεια σε Ευρώ και ξένα
νομίσματα, κοινοπραξίες για σύναψη δανείων και άλλες διευκολύνσεις, όπως την παροχή
εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων και την προθεσμιακή κάλυψη συναλλάγματος.
Η Τράπεζα καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για την αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης
και την ανάπτυξη πρωτοποριακών ιδεών και προϊόντων που να καλύπτουν τις ολοένα
αυξανόμενες ανάγκες των πελατών.
• Πιστωτικές κάρτες
Στοχεύοντας πάντα στην προσφορά προϊόντων για κάλυψη των αναγκών κάθε κατηγορίας
πελάτη και στην ανάπτυξη και υλοποίηση νέων πρωτοποριακών ιδεών, η Τράπεζα έχει πετύχει
σημαντική παρουσία στο χώρο των πιστωτικών καρτών.
Οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες στην Κύπρο διεκπεραιώνονται από την JCC η οποία
ιδρύθηκε το 1989 από κοινού με τις άλλες εμπορικές τράπεζες. Η Τράπεζα συμμετέχει στο
μετοχικό κεφάλαιο της JCC με ποσοστό που αντιστοιχεί στο μερίδιο αγοράς της. Η JCC
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δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή κοινών υπηρεσιών εξουσιοδότησης ορίων και
διεκπεραίωσης των συναλλαγών καρτών σε εμπορικά καταστήματα.
• Χορηγήσεις σε ξένο συνάλλαγμα
Οι χορηγήσεις της Τραπέζης σε ξένο συνάλλαγμα εκφράζονται κυρίως σε Ελβετικά Φράγκα και
η έκθεση της Τραπέζης σε ξένο συνάλλαγμα διέπεται από τους περιορισμούς της Κεντρικής
Τράπεζας και τα εσωτερικά όρια της Τραπέζης.
2.2 Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
Οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις με την Alpha Bank
Α.Ε..
2.2.1

Καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα
Οι καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου περιλαμβάνουν τις υποχρεωτικές καταθέσεις
για σκοπούς ρευστότητας.

2.2.2

Καταθέσεις πελατών

Καταθέσεις πελατών Κατοίκων Κύπρου
Η Τράπεζα αποδέχεται καταθέσεις από ιδιώτες και θεσμικούς καταθέτες. Η Τράπεζα πιστεύει ότι
μέσω του δικτύου της σ’ όλη την Κύπρο και με βάση την οικονομική της ευρωστία και το καλό
της όνομα θα συνεχίσει να προσελκύει τους καταθέτες στην Κύπρο.
Ο ανταγωνισμός σε προϊόντα καταθέσεων γίνεται ολοένα και πιο έντονος στον τραπεζικό χώρο.
Η Alpha Bank Cyprus Ltd, πέραν από τους παραδοσιακούς λογαριασμούς όψεως και
ταμιευτηρίου, έχει αναπτύξει μια σειρά από εναλλακτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς
καταθέσεων με στόχο την περαιτέρω διείσδυση στην αγορά.

Καταθέσεις πελατών μη κατοίκων Κύπρου
Η Τράπεζα αποδέχεται καταθέσεις σε διάφορα νομίσματα από ένα ευρύ φάσμα καταθετών
Κύπριων αποδήμων, μη κατοίκων Κύπρου και Εταιριών διεθνών δραστηριοτήτων στην Κύπρο. Η
Τράπεζα έχει δημιουργήσει άρτια στελεχωμένα και εξειδικευμένα τμήματα εξυπηρέτησης
Εταιριών διεθνών δραστηριοτήτων και πελατών εξωτερικού (Ιnternational Banking Services
Units) στις διάφορες πόλεις.

Καταθετικά προϊόντα
Τα κύρια καταθετικά προϊόντα που προσφέρονται από την Τράπεζα στην κυπριακή αγορά είναι
τα εξής:
•

Τρεχούμενος λογαριασμός όψεως
Ο λογαριασμός αυτός προσφέρει τη δυνατότητα στους καταθέτες να απολαμβάνουν
αποδόσεις χωρίς να δεσμεύουν τα χρήματα τους. Κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος
είναι:
-

η δυνατότητα ανάληψης μετρητών χωρίς καμία προειδοποίηση,
η προσφορά επιλογής χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας για διευκόλυνση διεξαγωγής
συναλλαγών,
η αποστολή μηνιαίας κατάστασης για σκοπούς ενημέρωσης της κίνησης του
λογαριασμού.
η δυνατότητα έκδοσης επιταγών και
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•

η δυνατότητα επίδοσης οδηγίας “standing order” και “direct debit” για συγκεκριμένες
συναλλαγές.

Καταθέσεις ταμιευτηρίου
Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου προσφέρουν επιτόκιο ψηλότερο των καταθέσεων σε
τρεχούμενο λογαριασμό όψεως. Οι καταθέτες δε δεσμεύουν τα χρήματά τους και ανά πάσα
στιγμή έχουν τη δυνατότητα άμεσης ανάληψης μετρητών.

•

Καταθέσεις με προειδοποίηση
Ο λογαριασμός αυτός προσφέρει ψηλότερο επιτόκιο από το λογαριασμό καταθέσεων
ταμιευτηρίου, που καθορίζεται αναλόγως του ποσού καταθέσεων και του χρόνου
προειδοποίησης.
Οι καταθέσεις
έχουν δικαίωμα απόσυρσης χρημάτων κατόπιν
προσυμφωνηθείσας με την Τράπεζα χρονικής προειδοποίησης η οποία κυμαίνεται από 7
ημέρες μέχρι 3 μήνες.

•

Καταθέσεις προθεσμίας
Είναι καταθέσεις διάρκειας για τους πελάτες που είναι σε θέση και επιθυμούν να
δεσμεύσουν ποσά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με στόχο την ψηλότερη απόδοση.
Κατά τη λήξη της προθεσμίας, ο καταθέτης έχει την ευχέρεια ανάληψης του τόκου
προθεσμίας.

2.3

Άλλες δραστηριότητες- υπηρεσίες
Εκτός των βασικών και παραδοσιακών τραπεζικών υπηρεσιών, το Συγκρότημα παρέχει στους
πελάτες της μια σειρά από άλλες υπηρεσίες όπως:
• Υπηρεσίες συναλλάγματος
-

Η Τράπεζα διαπραγματεύεται την αγορά και πώληση άμεσων και προθεσμιακών συμφωνιών
συναλλάγματος (συμπεριλαμβανομένων και χαρτονομισμάτων) σε όλα τα νομίσματα.

• Αγορά κεφαλαίων και χρήματος
-

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων λαμβάνει μέρος στις τοπικές δημοπρασίες για Κρατικά
Χρεόγραφα (Γραμμάτια Δημοσίου και Κυβερνητικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως), καθώς και σε
αγοραπωλησίες με συμφωνία επαναφοράς (Repos) και επαναπώλησης (Reverse Repos). Η
Τράπεζα δραστηριοποιείται επίσης στην τοπική και διεθνή διατραπεζική αγορά χρήματος με
καταθέσεις και δανεισμό προς και από άλλες Κυπριακές και ξένες τράπεζες.

• Ασφαλιστικές υπηρεσίες
Σε συνεργασία με την Alpha Insurance, μέλος του Συγκροτήματος, προσφέρονται σχέδια
στους κλάδους Ζωής και Γενικών Ασφαλειών. Σημαντική επιδίωξη της Τραπέζης αποτελεί η
ανάπτυξη του Bancassurance σε συνεργασία με την Alpha Insurance με σκοπό την αύξηση
των εργασιών των δύο Εταιριών μέσω της προώθησης σταυροειδών πωλήσεων και την
ανάπτυξη κοινών προϊόντων.

Aσφαλίσεις Ζωής και Υγείας
-

Η Alpha Insurance προσφέρει στον τομέα των ασφαλίσεων ολοκληρωμένα ασφαλιστικά
προϊόντα υψηλής ποιότητας που καλύπτουν ουσιαστικά κάθε ατομική και οικογενειακή
ανάγκη. Τα κύρια ασφαλιστικά σχέδια που προσφέρονται είναι: μετοχικά επενδυτικά
σχέδια, προγράμματα εξασφαλίσεως σπουδών, ασφαλίσεις ζωής, παροχές νοσοκομειακής
περιθάλψεως, παροχές ατυχημάτων και ανικανότητας για εργασία.
30

Γενικές Ασφαλίσεις
-

•

Η Alpha Insurance στον τομέα των Γενικών Ασφαλειών προσφέρει στους πελάτες της ένα
ευρύ φάσμα προϊόντων. Tα κύρια ασφαλιστικά σχέδια που προσφέρονται είναι για κάλυψη
πυρός, κλοπής, κατοικίας, γραφείων και καταστημάτων, αστικής, επαγγελματικής και
ευθύνης εργοδότη, ασφαλίσεις ταξιδιών, μεταφορών, εμπορευμάτων, ηλεκτρονικών
υπολογιστών, μηχανοκινήτων οχημάτων και σκαφών αναψυχής.
Ενέγγυες πιστώσεις
Η υπηρεσία αυτή αφορά πελάτες που ασχολούνται με το εισαγωγικό - εξαγωγικό εμπόριο. Η
Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον πιστοποιηθεί η φόρτωση ή η αποστολή
εμπορευμάτων από τον πωλητή στον αγοραστή, να πληρώσει τον πωλητή.

•

Εγγυητικές επιστολές
Η Τράπεζα παρέχει εγγύηση προς τρίτα πρόσωπα ότι ο πελάτης της θα διεκπεραιώσει μίαν
ειλημμένη υποχρέωση. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σε Ευρώ ή άλλο νόμισμα για
εισαγωγές-εξαγωγές, καλή εκτέλεση συμβάσεων, λήψη προκαταβολής πληρωμών,
καταβολή δόσεων, εγγύηση για εργολάβους και προσφοροδότες κ.α.

•

Προεξόφληση εγγράφων εξαγωγών
Διευκολύνει τους εξαγωγείς χρηματοδοτώντας έξοδα προετοιμασίας των εξαγωγών τους. Η
εξόφληση γίνεται με την είσπραξη της αξίας των εξαγωγών.

•

Είσπραξη και προεξόφληση αξιών
Η υπηρεσία αυτή αναλαμβάνει την είσπραξη/ προεξόφληση διαφόρων εγγράφων, που
προνοούν την καταβολή χρημάτων, για λογαριασμό πελατών ή άλλων τραπεζών. Με την
προεξόφληση, οι πελάτες είναι σε θέση να διεξάγουν καλύτερα τις εργασίες τους αφού τους
δίνεται η ευκαιρία να ρευστοποιήσουν γρηγορότερα τα ποσά που τους οφείλουν οι
χρεώστες τους.

•

Υπηρεσία διεθνών πληρωμών
Διεθνείς πληρωμές μπορούν να γίνουν με αγορά και έκδοση επιταγών σε Ευρώ ή ξένο
συνάλλαγμα και εμβάσματα από και προς το εξωτερικό (ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, Swift,
Relay). Προσφέρει ακίνδυνο, γρήγορο και οικονομικό μέσο για τη μεταφορά χρημάτων.

2.4

Διαχείριση Κινδύνων
Η Alpha Bank Cyprus Ltd, ως μέλος του Ομίλου Alpha Bank, ακολουθεί τις πρόνοιες του
Δεύτερου Συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας (Basel II) όπως αυτές καθορίζονται από τη
σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου “Κεφαλαιακές απαιτήσεις και μεγάλα
χρηματοδοτικά ανοίγματα”. Σημαντική επίσης εξέλιξη στο γενικότερο πλαίσιο της διαχείρισης
των κινδύνων αποτελεί και η υλοποίηση των προνοιών της οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου “Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργανωτικής Δομής,
Εσωτερικής Διακυβέρνησης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των τραπεζών”.
Η διάρθρωση του μηχανισμού διαχείρισης των κινδύνων του Συγκροτήματος στηρίζεται στο
Πλαίσιο Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων που έχει αναπτύξει ο Όμιλος και στοχεύει στη:
• συμμόρφωση με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναφορικά με τον
καθορισμό πολιτικής για την ανάληψη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση κάθε
κινδύνου,
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• βελτίωση της αντιμετώπισης, των ενεργειών πρόληψης και μετριασμού των κινδύνων, και
στον
• αποτελεσματικό κεφαλαιακό προγραμματισμό για την κάλυψη κάθε αναλαμβανόμενου
κινδύνου.
Στα πλαίσια της πιο πάνω διαδικασίας, η Εταιρία λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου η οποία εγκρίνει
τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας πριν υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Διαπιστώνει την αποτελεσματική και ανεπηρέαστη διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών
ελέγχων στην Τράπεζα και εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτικών οργάνων και
του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, έχει συστήσει ανεξάρτητη Μονάδα Διαχειρίσεως
Κινδύνων, κύρια αρμοδιότητα της οποίας είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων
αναγνώρισης, μέτρησης και διαχείρισης των κινδύνων που αναλαμβάνει το Συγκρότημα.
Στην Μονάδα υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα:

•

Διαχειρίσεως Κινδύνων
(i) Πιστωτικός Κίνδυνος
(ii) Λειτουργικός Κίνδυνος
(iii) Κίνδυνος Αγοράς
(iv) Κίνδυνος Ρευστότητας

•

Κανονιστικής Συμμόρφωσης

•

Ασφάλειας Πληροφοριών Εταιρίας

Παρακολούθηση Κινδύνων
(i)
Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στον πιθανό κίνδυνο που διατρέχει ο πιστούχος ή τα
αντισυμβαλλόμενα μέρη, να μην ανταποκριθούν έγκαιρα στην αποπληρωμή των
υποχρεώσεων τους, ή ακόμα και να καλύψουν πλήρως τις οφειλές τους όπως προνοούν οι
όροι έκαστης συμφωνίας.
Το Συγκρότημα μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο με τη διασπορά του χαρτοφυλακίου δανείων
και απαιτήσεων από πελάτες σε διάφορους κλάδους της οικονομίας και αυτό επιτυγχάνεται
μετά από την ανάλυση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.
Ακολουθώντας τις εσωτερικές διαδικασίες του Συγκροτήματος και υιοθετώντας συστήματα
έγκρισης και ελέγχου, ελαχιστοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ζημιές που μπορεί να
προκύψουν από πιστωτικούς κινδύνους.
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται διαλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αξιολόγηση του πελάτη
ως προς την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του, περιγράφουν τα στάδια που
πρέπει να ακολουθηθούν από την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης του πελάτη στο σχετικό
εγκριτικό κλιμάκιο μέχρι και το στάδιο της έγκρισης και της υλοποίησης της. Στις διαδικασίες
περιλαμβάνεται και η στενή παρακολούθηση των πελατών και η συναλλακτική συμπεριφορά
των λογαριασμών μετά την εκταμίευση.
Οι εγκρίσεις δίδονται μόνο από εγκριτικά κλιμάκια και το επίπεδο τους καθορίζεται συναρτήσει
του ποσού, του είδους και της διαβάθμισης του πελάτη, του προϊόντος και της
προσφερόμενης εξασφάλισης.
Σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται τόσο κατά την εγκριτική διαδικασία όσο και για την
ταξινόμηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος αποτελούν τα συστήματα
διαβάθμισης πιστούχων. Το Συγκρότημα εφαρμόζει ήδη διάφορα εργαλεία αξιολόγησης
πιστούχων και παράλληλα είναι στη διαδικασία εφαρμογής νέων συστημάτων που να
καλύπτουν ακόμα μεγαλύτερο φάσμα του χαρτοφυλακίου.
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Ως σημαντικό μέσο μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιείται η λήψη
εξασφαλίσεων από πιστούχους.
Πέραν τούτων, το Συγκρότημα μεριμνά για τη συνεχή παρακολούθηση των καθυστερήσεων
και των μη εξυπηρετούμενων δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα προς περιορισμό τους.
Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα διατηρεί αποθεματικά προβλέψεων για ενδεχόμενες απώλειες
από επισφαλείς απαιτήσεις.
Η φύση των χρηματοπιστωτικών κινδύνων που διέπουν τις εργασίες της Τραπέζης και το σύστημα
που ακολουθείται για την αντιμετώπισή τους παρατίθενται πιο κάτω:
(ii) Λειτουργικός Κίνδυνος
Λειτουργικός κίνδυνος, ορίζεται ο κίνδυνος άμεσων ή έμμεσων ζημιών ως αποτέλεσμα
προβληματικών εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων, ανθρώπινης συμπεριφοράς, ή
εξαιτίας άλλων εξωτερικών παραγόντων.
Το Συγκρότημα βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής Πλαισίου Διαχείρισης Λειτουργικού
Κινδύνου όπως αυτό αναλύεται σε Πολιτική του Ομίλου. Βασικοί άξονες της εν λόγω Πολιτικής
αποτελούν:

• η οργανωτική δομή διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου
• η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων γεγονότων λειτουργικού κινδύνου
• η αξιολόγηση του κινδύνου και ο καθορισμός ενεργειών μετριασμού
Στα πλαίσια της πιο πάνω διαδικασίας και πάντοτε σε συνεργασία με τον Όμιλο, έχει
εγκατασταθεί στην Εταιρία, “Σύστημα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου” το οποίο κατά το
2007 έχει λειτουργήσει σε δοκιμαστικό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα σύστημα στο οποίο θα
γίνεται εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων γεγονότων λειτουργικού κινδύνου τα οποία θα
είναι ταξινομημένα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων ως
επίσης και την κατηγοριοποίηση των γεγονότων λειτουργικού κινδύνου όπως αυτά
καθορίζονται από το Δεύτερο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας.
(iii) Κίνδυνος Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ζημιάς που προκύπτει από δυσμενείς εξελίξεις στην τιμή ή
στη μεταβλητότητα που παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών ή
ομολόγων.
Η πολιτική διαχείρισης του Κίνδυνου Αγοράς και τα αποδεκτά όρια αυτού καθορίζονται από
την Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού (Asset and Liability Committee) εντός
των οποίων λειτουργεί η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Κίνδυνος επιτοκίων: Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει από τις διαφορετικές ημερομηνίες
αναπροσαρμογής στα τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρίας. Η Εταιρία
αναλύει τα επιτοκιακά ανοίγματα ανά χρονική περίοδο και νόμισμα (interest rate gap analysis)
για όλα τα τοκοφόρα στοιχεία και χρησιμοποιεί την ανάλυση αυτή για τη μέτρηση των
επιπτώσεων της μεταβολής των επιτοκίων στα έσοδά της. Βάσει αυτής υπολογίζεται η
επίπτωση που έχει μια μεταβολή των επιτοκίων στην Οικονομική Αξία της Τραπέζης,
παρέχοντας τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης παρακολούθησης και αντιμετώπισης του
κινδύνου των επιτοκίων.
Κίνδυνος συναλλάγματος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από τη διατήρηση

ανοικτής θέσης (open position) σε ένα ή περισσότερα ξένα νομίσματα. Το Συγκρότημα
παρακολουθεί στενά τις ανοικτές θέσεις σε ξένα νομίσματα έτσι ώστε αυτές να περιορίζονται
μέσα στα καθορισμένα όρια όπως αυτά έχουν τεθεί τόσο από την Κεντρική Τράπεζα όσο και
από την Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού.
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(iv) Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στον κίνδυνο αδυναμίας ανευρέσεως επαρκών ρευστών
διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Συγκροτήματος δηλαδή την
αντικατάσταση των υπαρχόντων πόρων καθώς λήγουν ή αποσύρονται ή την ικανοποίηση των
πελατειακών αναγκών για περαιτέρω δανειοδοτήσεις.
Το Συγκρότημα παρακολουθεί στενά τη ληκτότητα των στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων και ιδιαίτερα αυτών με βραχυπρόθεσμη διάρκεια και παίρνει τα απαραίτητα
μέτρα για ελαχιστοποίηση του κίνδυνου ρευστότητας ενώ παράλληλα βεβαιώνεται ότι
πληρούνται οι δείκτες αξιολόγησης ρευστότητας που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου.
Κανονιστική Συμμόρφωση
Το Συγκρότημα θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες με στόχο να επιτυγχάνεται η
έγκαιρη και διαρκής συμμόρφωση προς το εκάστοτε ισχύον εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
Επιπλέον, το Συγκρότημα μεριμνά για τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο που
σχετίζεται με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας.
Στις 13 Δεκεμβρίου 2007 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της Παρεμπόδισης και
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, ο οποίος
τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008 με στόχο η Κυπριακή Δημοκρατία να
εναρμονιστεί με την Τρίτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς εφαρμογή της νομοθεσίας η
Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση νέας οδηγίας για την παρεμπόδιση ξεπλύματος
παράνομου χρήματος που εκδόθηκε το 2004.
Ασφάλεια Πληροφοριών Συγκροτήματος
Όλες οι εταιρίες του Συγκροτήματος έχουν υιοθετήσει την ίδια Πολιτική Ασφάλεια
Πληροφοριών.
Το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριών αναφέρεται στο σύνολο των διοικητικών, τεχνικών και
φυσικών μέτρων μέσω των οποίων διασφαλίζεται η προστασία των πληροφοριών και των
πληροφοριακών συστημάτων του Συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, με το υπό αναφορά Πλαίσιο
διασφαλίζονται οι ακόλουθες ιδιότητες που χαρακτηρίζουν κάθε είδους πληροφορία ή
πληροφοριακό σύστημα:

•
•
•

Εμπιστευτικότητα: Εξασφάλιση ότι μόνο εξουσιοδοτημένες οντότητες μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες ή πληροφοριακά συστήματα.
Ακεραιότητα: Προστασία των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων από μη
εξουσιοδοτημένη ή εξ αμελείας τροποποίηση.
Διαθεσιμότητα: Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών ή πληροφοριακών
συστημάτων σε εξουσιοδοτημένες οντότητες.
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3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Η ALPHA BANK CYPRUS
LTD

Η Alpha Bank A.E., της οποίας η Alpha Bank Cyprus Ltd είναι 100% θυγατρική, έχει πρωτεύουσα
θέση μεταξύ των χρηματοοικονομικών ομίλων στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μικρομεσαίων και
μεγάλων επιχειρήσεων, των πιστωτικών καρτών, της διαχειρίσεως κεφαλαίων, της επενδυτικής
τραπεζικής, του private banking, των ασφαλίσεων, των χρηματιστηριακών εργασιών, του leasing
και του factoring.
Το Δίκτυο των Καταστημάτων στην Ελλάδα αριθμεί 398 Καταστήματα. Οι πελάτες της, ιδιώτες και
επιχειρήσεις, διατηρούν περίπου 3,5 εκατ. λογαριασμούς.
Η Τράπεζα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί με την έγκριση της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπόκειται
στους κανονισμούς και στην εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος και στις διατάξεις του Ελληνικού
Τραπεζικού Δικαίου.
Η Alpha Bank δραστηριοποιείται στην Ελληνική και στη διεθνή αγορά, με παρουσία στη Νέα Υόρκη,
στο Λονδίνο, στο Jersey, στην Κύπρο, στην Αλβανία, στην Βουλγαρία, στην Ρουμανία, στην ΠΓΔΜ,
στη Σερβία και στην Ουκρανία.
Εξέλιξη
Η Alpha Bank έχει τις ρίζες της στον Εμπορικό Οίκο Ι.Φ. Κωστοπούλου, ο οποίος, λίγο καιρό, μετά
τη δημιουργία του το 1879 στην Καλαμάτα, ανέπτυξε και τραπεζικές δραστηριότητες. Το 1916 ο
Ι.Φ.Κωστόπουλος δημιουργεί, με έδρα πάντοτε την Καλαμάτα, την Τράπεζα Ι.Φ. Κωστοπούλου με
τη μορφή της Ομόρρυθμης Εταιρίας, η οποία δύο χρόνια αργότερα, το 1918 έδωσε τη θέση της
στην Τράπεζα Καλαμών, Ανώνυμη εταιρία πλέον. Το 1924 η Τράπεζα Καλαμών συγχωνεύεται με το
τραπεζικό τμήμα του Οίκου Ι.Φ. Κωστοπούλου, το οποίο είχε εκ νέου δραστηριοποιηθεί, και
δημιουργείται η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως με έδρα την Αθήνα. Το 1947 η επωνυμία
της αλλάζει σε Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως, το 1972 σε Τράπεζα Πίστεως και το 1994 σε Alpha
Τράπεζα Πίστεως. Το 1999 η Alpha Τράπεζα Πίστεως προέβη στην εξαγορά του 51% των μετοχών
της Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος. Η νέα διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε από τη
συγχώνευση ονομάζεται Alpha Bank.
Δραστηριότητες
Οι δραστηριότητές της καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των οικονομικών υπηρεσιών.
Αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στην εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως για
παράδειγμα:
το Alphaphone για τραπεζικές υπηρεσίες με το τηλέφωνο,
το Alphaline για τραπεζικές συναλλαγές με τον προσωπικό υπολογιστή,
το Alpha Web Banking για τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet,
και το Alpha Bank m-Banking για τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου.
Αναπτύσσει επίσης τις υπηρεσίες της και στον τομέα της ναυτιλίας και δημιουργεί νέους
πολυδιάστατους λογαριασμούς καταθέσεων και σύγχρονους λογαριασμούς χορηγήσεων.
Με τις εταιρίες του Ομίλου της καλύπτει το σύνολο του χρηματοοικονομικού τομέα, παρέχοντας
ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως:
χρηματοδοτικές, με τις εταιρίες Alpha Leasing και ABC Factors
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με την Alpha Finance, την Alpha Finance U.S, την Alpha Asset
Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και την Αναπτυξιακή Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας
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και Στερεάς Ελλάδος
επενδύσεων, με την Alpha Ventures και την Ιονική Συμμετοχών
παροχής υπηρεσιών, με την Ευρυμάθεια
κτηματικές, με την Alpha Αστικά Ακίνητα
ξενοδοχειακές, με την Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις.
Στρατηγική του Ομίλου Alpha Bank
Κύριος άξονας της στρατηγικής της Alpha Bank είναι η περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών της
Τραπέζης στους δύο τομείς δραστηριοτήτων με τα μεγαλύτερα περιθώρια και τις καλύτερες
προοπτικές αναπτύξεως των εργασιών, που είναι η λιανική τραπεζική στην Ελλάδα και ειδικότερα οι
εργασίες προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και η επέκτασή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο αποτελεσματικού
οργανισμού με σημαντικά οφέλη για τους μετόχους και τους πελάτες. Η υλοποίηση των σχεδίων
αυτών μέσα στην επόμενη τριετία βασίζεται στην εμπειρία, την αναπτυξιακή δυναμική, τη
σύγχρονη υποδομή που έχει ήδη δημιουργήσει η Τράπεζα, αλλά και με τη μεθοδική δουλειά.
Στόχος είναι η Alpha Bank να αποτελεί Τράπεζα αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μιας αγοράς 60 εκατομμυρίων ανθρώπων που επεκτείνεται με υψηλούς
ρυθμούς και δημιουργεί ευκαιρίες για κέρδη. Το Δίκτυό της Τραπέζης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
(Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Αλβανία, Σκόπια και Κύπρος) αριθμούσε 403 Καταστήματα στο
τέλος του 2007, όσα περίπου είναι και τα Καταστήματά στην Ελλάδα, ενώ έχει τεθεί ως στόχος το
2010 να διαθέτει εκτός Ελλάδος Δίκτυο 1000 Καταστημάτων.
Με δίκτυο Καταστημάτων 1.500 μονάδων μέχρι το 2010, επιδιώκει να είναι μία από τις μεγαλύτερες
περιφερειακές τράπεζες, με μερίδιο αγοράς άνω του 10% στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και 15%
στην ευρύτερη περιοχή, περιλαμβανομένης και της Ελλάδος. Προσδοκία είναι όπως τα κέρδη από
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών κερδών μέχρι το τέλος της
δεκαετίας.
Ως πολυμετοχική Τράπεζα, με τους ξένους θεσμικούς επενδυτές να κατέχουν το 45% περίπου των
μετοχών, μέριμνά της Τράπεζας είναι να εξασφαλίζει ικανοποιητικές αποδόσεις και να διατηρεί το
ενδιαφέρον των επενδυτών σε υψηλά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται μεθοδική δουλειά για την
εφαρμογή του Επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Agenda 2010, τα βασικότερα σημεία του
οποίου συνοψίζονται στα εξής:
•
•
•

Καθαρά κέρδη πλέον των Ευρώ 1.400 εκατ. το 2010, που αντιστοιχούν σε μέση ετήσια
αύξηση των καθαρών κερδών ανά μετοχή κατά 23% για την περίοδο 2007-2010 και σε
επίτευξη αποδόσεως ιδίων κεφαλαίων 30%.
Επιτάχυνση της πιστωτικής επεκτάσεως με συνακόλουθη μέση ετήσια αύξηση του
σταθμισμένου για κινδύνους ενεργητικού κατά 20%.
Ο ενδιάμεσος στόχος κερδοφορίας για το 2009 προσδιορίζεται σε Ευρώ 1.150 εκατ.

Έχουν ήδη δημιουργηθεί οι υποδομές, όσον αφορά το οργανωτικό πλαίσιο και τα συστήματα, έτσι
ώστε να είναι εφικτή η ταχύτερη επέκταση στη λιανική τραπεζική στην Ελλάδα και στις αγορές της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Επιπρόσθετα θα συνεχιστεί η επένδυση σε ανθρώπους και τεχνολογία έτσι ώστε να στηριχθούν οι
δραστηριότητες που δημιουργούν έσοδα για την Τράπεζα, διατηρώντας παράλληλα την αύξηση
του κόστους υπό έλεγχο.
Η Alpha Bank Cyprus Ltd ως εκ 100% θυγατρική εταιρία της Alpha Bank AE, διενεργεί με αυτή
συναλλαγές χρηματοδότησης και επίσης λαμβάνει διάφορες εγγυητικές για ληφθέντα δάνεια, τα
οποία περιγράφονται στις σχετικές σημειώσεις στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd.
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4.

Οργανωτική Διάρθρωση Συγκροτήματος

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου η δομή του Συγκροτήματος έχει ως
ακολούθως:

Alpha Bank Cyprus Ltd

100%

Alpha Trustees Ltd

82,05%

Alpha Insurance Ltd

H Alpha Bank Cyprus Ltd αποτελεί την ιθύνουσα Εταιρία του Συγκροτήματος (το “Συγκρότημα”) το
οποίο περιλαμβάνει 2 θυγατρικές εταιρίες, οι οποίες είναι η Alpha Trustees Limited και η Alpha
Insurance Ltd.
5.
5.1

Διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από 8 μέλη και παρουσιάζεται πιο κάτω:
Σπ. Ν. Φιλάρετος
(Πρόεδρος, Μη
Εκτελεστικός, Μη
Ανεξάρτητος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε Οικονομικά στο
Πανεπιστήμιο του Manchester και του Sussex.

Κ. Μ. Κόκκινος
(Διευθύνων
Σύμβουλος,
Εκτελεστικός, Μη
Ανεξάρτητος)

Γεννήθηκε στην Πάφο το 1954. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Εξειδικεύτηκε
στη Φορολογική Νομοθεσία – Απόφοιτος ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.

Εργάζεται στην Alpha Bank A.E. από το 1985. Το 1997 ανέλαβε
Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και από την 23 Φεβρουαρίου
2005 Γενικός Διευθυντής.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1977 στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος. Από το 1978 μέχρι το 1984 εργάστηκε στη Moore
Stephens & Co Chartered Accountants ως Οικονομικός Ελεγκτής.
Το 1984 προσελήφθη στην Alpha Bank (Alpha Τράπεζα Πίστεως)
ως Προϊστάμενος Γενικού Λογιστηρίου. Στη συνέχεια εργάστηκε
σε διάφορες οργανικές θέσεις όπως, Προϊστάμενος Διευθύνσεως
Εκπαιδεύσεως, Διευθυντής Καταστημάτων, Υποδιευθυντής
Διευθύνσεως Διεθνών Δραστηριοτήτων, Διευθυντής του Έργου
«Πρωτεύς 21».
Ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην Alpha Bank Cyprus
Ltd στις 28 Νοεμβρίου 2002 και ακολούθως Διευθύνοντα
Σύμβουλου στις 31 Μαρτίου 2005.
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Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης
(Γενικός Διευθυντής,
Εκτελεστικός, Μη
Ανεξάρτητος)

Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1948.
Σχολή.

Σπούδασε στην Πάντειο

Χρ. Χ. Γιαμπανάς
(Μη Εκτελεστικός,
Μη Ανεξάρτητος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Σπούδασε Οικονομικά και
Στατιστική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθως πήρε το
μεταπτυχιακό του (MSC) από το University of Surrey.

Εργάστηκε ως Διευθυντικό Στέλεχος σε πολλές θέσεις στην Alpha
Bank AE όπου υπηρετεί από το 1972. Από 1 Αυγούστου 2005
ανέλαβε Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank Cyprus Ltd.

Εργάζεται στην Alpha Bank AE από το 1998. Το 2004 ανέλαβε
σαν Εκτελεστικός Διευθυντής στην Alpha Bank Romania και από
το 2007 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή του
Διεθνούς Δικτύου.
Πριν από την εργοδότηση στην Alpha Bank AE εργάστηκε στην
National Investment Bank for Industrial Development στην
Αθήνα, στην Societe Generale Αθήνα και στην Barclays Bank
Αθήνα.
Μ.Σ.Γιαννόπουλος
(Μη Εκτελεστικός,
Μη Ανεξάρτητος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Σπούδασε Οικονομικά στο Sussex
(MA in Industrial Economics) και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο
Manchester Business School (MBA).
Εργάσθηκε για 15 έτη στο εξωτερικό με την Chase και την Exxon
στο Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Φρανκφούρτη, Μιλάνο και Ρώμη και για
δύο έτη Γενικός Διευθυντής της Ιονικής Τραπέζης. Εργάζεται στην
Alpha Bank A.E. από το 1994, αρχικά ως Εντεταλμένος Γενικός
Διευθυντής και από τις 23 Φεβρουαρίου 2005 ως Γενικός
Διευθυντής και Chief Financial Officer (CFO).

Γ.Μ. Μιχαηλίδης
(Μη Εκτελεστικός,
Ανεξάρτητος)

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1940. Είναι μέλος του Chartered
Association of Certified Accountants (FCCA) του Ηνωμένου
Βασιλείου από το 1971. Από το 1972 μέχρι σήμερα είναι
συνέταιρος στους ελεγκτικούς οίκους Grant Thornton και
Costouris, Michaelides & Co Overseas.
Είναι επίσης μέλος του European Management Group της Grant
Thornton International καθώς και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων
Λογιστών Κύπρου στον οποίο έχει διατελέσει και ως Πρόεδρος.

Λ.Α.
Παπαγαρυφάλλου
(Μη Εκτελεστικός,
Μη Ανεξάρτητος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε Οικονομικά στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθως πήρε το
μεταπτυχιακό του (MBA) από το University of Wales.
Εργάζεται στην Alpha Bank AE από το 1998. Το 1999 ανέλαβε ως
Διευθυντής Μεγάλων Επιχειρήσεων και ακολούθως το 2007 ως
Διευθυντής Διεθνούς Δικτύου.
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Α.Δ. Χατζηπαύλου
(Μη Εκτελεστικός,
Ανεξάρτητος)

Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1943. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων
στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού και στο Aston
University of Birmingham στην Αγγλία. Επιπλέον, έχει γίνει μέλος
των British Institute of Management, Institute of Marketing,
Institute of Directors και Wine & Spirit Association of Great Britain
and Northern Ireland.
Από το 1986 και για 10 συνεχή χρόνια υπηρέτησε στη θέση του
Δημάρχου Λεμεσού.
Σήμερα είναι Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του
Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Οινοβιομηχανία ΕΤΚΟ Λτδ
και Olympus Wineries Ltd καθώς και των Οινοποιείων Όλυμπος
Ελλάς ΑΒΕΕ. Είναι ακόμα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των
εταιρειών Petrolina (Holdings) Ltd, A & P Andreou &
Paraskevaides Enterprises Ltd και Ermes Department Stores Ltd.

5.2

Τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί βάσει:
•
•

των κανονισμών του Καταστατικού της Εταιρίας
του Κεφ. 113 του περί Εταιρειών Νόμου

Ιδιαίτερες ευθύνες έχουν αποδοθεί σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας πριν υποβληθούν στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Διαπιστώνει την αποτελεσματική και ανεπηρέαστη διεξαγωγή εσωτερικών
και εξωτερικών ελέγχων στην Τράπεζα και εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτικών
οργάνων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύνθεση
Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου η σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου είχε ως εξής:
Ιδιότητα Μέλους

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία Μέλους

Πρόεδρος
Μέλη

Γιώργος Μιχαηλίδης
Αντώνης Χατζηπαύλου
Χρήστος Χ. Γιαμπανάς
Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Μη Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό
Μη Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό

Αναπληρωματικό Μέλος

Αρμοδιότητες
Η Επιτροπή Ελέγχου, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση, τους Ορκωτούς Ελεγκτές, τον
Εσωτερικό Ελεγκτή και το Λειτουργό Συμμόρφωσης, συμβάλλει καθοριστικά στην εξάσκηση
αποτελεσματικής εποπτείας στις δραστηριότητες και λειτουργίες της Τράπεζας.
Συγκεκριμένα,
Παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΣΕΕ
• Ενημέρωση σχετικά με σημαντικούς κινδύνους ή ανοίγματα.
• Αξιολόγηση της επάρκειας και καταλληλότητας των μέτρων που λήφθηκαν ή απαιτείται να
ληφθούν για ελαχιστοποίηση των κινδύνων.
• Εξέταση του περιεχομένου των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών.
Επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών
• Εξέταση θεμάτων διορισμού, θητείας, αμοιβής ή/και αποχωρήσεως.
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Αξιολόγηση έργου Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης
• Εξέταση των ετήσιων προγραμμάτων διενέργειας ελέγχων.
• Εξέταση της καταλληλότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
• Εξέταση των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου που κρίνονται σημαντικές και τις έπ΄αυτών
απαντήσεων των αρμοδίων.
• Εξέταση της επάρκειας σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό των υπηρεσιών εσωτερικού
ελέγχου.
Επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας
• Διαπίστωση οποιωνδήποτε αλλαγών στον τρόπο συντάξεως, τομέων που απαιτούν
ιδιαίτερες αποφάσεις κρίσεως, σημαντικών αναπροσαρμογών που προκύπτουν από τον
έλεγχο, τήρησης των λογιστικών αρχών και πρακτικών, τήρησης της νομοθεσίας και των
κανόνων του οικείου Χρηματιστηρίου.
5.3

Εκτελεστική Διεύθυνση της Τράπεζας
Η εκτελεστική διεύθυνση της Τράπεζας αποτελείται από 3 μέλη, ως εξής:
Κ. Μ. Κόκκινος

Διευθύνων Σύμβουλος. Βλ. “Διοικητικό Συμβούλιο”.

Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης

Γενικός Διευθυντής. Βλ. “Διοικητικό Συμβούλιο”.

Μάριος
Οικονομίδης

Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής. Γεννήθηκε στην Λεμεσό το
1950. Σπούδασε μαθηματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη
Θεσσαλονίκη. Το 1974 εργοδοτήθηκε από την Grindleys Bank
όπου εργάστηκε μέχρι το 1982. Ακολούθως εργοδοτήθκε στην
Λαική Τράπεζα για την περίοδο 1983-1984 ως εκπαιδευτής
Λογισμικού Συστήματος και μεταγενέστερα στην Arab Bank ως
Υπεύθυνος του τμήματος οργάνωσης και Μεθόδων για την
περίοδο 1984-1992. Το 1992 εντάχθηκε στην τότε Lombard
NatWest Bank στη θέση του Διευθυντή Διεύθυνσης Οργάνωσης
και Μεθόδων και το 1998 αναλαμβάνει Διευθυντής Εσωτερικών
Λειτουργειών και Πληροφορικής στην Alpha Bank Cyprus Ltd.
Το 2003 αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Διεύθυνσης
Πληροφορικής και το 2007 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου
Γενικού Διευθυντή της Alpha Bank Cyprus Ltd.

5.4

Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Alpha Bank Cyprus Ltd, εφαρμόζει τις αρχές του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με
τις πρόνοιες της σχετικής οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

5.5

Δηλώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Διεύθυνσης
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Εκτελεστική Διεύθυνση της Εταιρίας δήλωσαν τα
ακόλουθα:
(i)

Δεν διατηρούν οικογενειακούς δεσμούς μέχρι 2ου βαθμού με μέλη των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρίας ή διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας.

(ii)

Δεν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για
τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη.

(iii)

Δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.

(iv)

Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή/και κύρωσης εκ
μέρους των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν
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επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες μετέχουν), και δεν έχουν παρεμποδιστεί από
δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους της διοίκησης της Εταιρίας ή να
παρέμβουν στη διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια
των πέντε τελευταίων ετών.

5.6

(v)

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα τους δεν δημιουργούν στο πρόσωπο τους
οποιαδήποτε σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.

(vi)

Η τοποθέτηση στο αξίωμα τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή
συμφωνίας μετόχων της Εταιρίας ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας και πελατών της,
προμηθευτών της ή άλλων προσώπων.

(vii)

Πλην των περιορισμών που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, δεν υφίσταται στο
πρόσωπο τους οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός
ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρίας που κατέχουν.

(viii)

Δεν υπάρχουν σημαντικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα μέλη των
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με τον εκδότη και οι οποίες
προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους.

Αμοιβή και οφέλη μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Διεύθυνσης

Μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι

Δικαιώματα ως μέλη

Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι

Δικαιώματα ως μέλη

Εκτελεστική Διεύθυνση

Μισθοί και ωφελήματα
6.

30 Ιουνίου
2008
ΕΥΡΩ€

2007

2006

ΕΥΡΩ€

ΕΥΡΩ€

17.086

34.172

15.377

209.796

766.542

622.452

Προσωπικό

Στις 30 Ιουνίου 2008 η Alpha Bank Cyprus Ltd και οι θυγατρικές της εργοδοτούν 820 άτομα. Ο
αριθμός μόνιμου προσωπικού που ενδεικτικά απασχολούσε η Alpha Bank Cyprus Ltd και οι
θυγατρικές στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου 2007 καθώς και ο αριθμός προσωπικού
κατά τις 30 Ιουνίου 2008 παρουσιάζονται αναλυτικά πιο κάτω:

Αριθμός Προσωπικού Συγκροτήματος

30 Ιουνίου
2008

31
Δεκεμβρίου
2007

31
Δεκεμβρίου
2006

820

778

708
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7.
7.1

Μετοχικό κεφάλαιο

Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της
Alpha Bank Cyprus Ltd ανέρχεται σε ΕΥΡΩ510.000.000 διαιρεμένο σε 600.000.000 μετοχές
ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ0,85 η κάθε μια.
Η διαμόρφωση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την ίδρυσή της μέχρι την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου συνοψίζεται ως ακολούθως:
(i)

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης κατά τη σύστασή της στις 19 Μαρτίου
1960 ανερχόταν σε £100.000 και ήταν διαιρεμένο σε 100.000 ιδρυτικές συνήθεις
μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια.

(ii) Στις 27 Σεπτεμβρίου 1968 με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εγκεκριμένο
μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε £250.000 διαιρεμένο σε 187.500 συνήθεις μετοχές
κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια και 62.500 συνήθεις μετοχές κατηγορίας
‘Β’ ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια.
(iii) Στις 27 Απριλίου 1972 με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εγκεκριμένο
μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε £500.000 διαιρεμένο σε 375.000 συνήθεις μετοχές
κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια και 125.000 συνήθεις μετοχές
κατηγορίας ‘Β’ ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια.
(iv) Στις 24 Ιανουαρίου 1984, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εγκεκριμένο
μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε £1.500.000 διαιρεμένο σε 1.125.000 συνήθεις μετοχές
κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια και 375.000 συνήθεις μετοχές
κατηγορίας ‘Β’ ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια. .
(v) Στις 8 Σεπτεμβρίου 1989, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εγκεκριμένο
μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε £3.000.000 διαιρεμένο σε 2.250.000 συνήθεις μετοχές
κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια και 750.000 συνήθεις μετοχές
κατηγορίας ‘Β’ ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια.
(vi) Στις 24 Απριλίου 1996, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εγκεκριμένο
μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε £6.000.000 διαιρεμένο σε 4.500.000 συνήθεις μετοχές
κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια και 1.500.000 συνήθεις μετοχές
κατηγορίας ‘Β’ ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια.
(vii) Στις 12 Ιανουαρίου 1998, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εγκεκριμένο
μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε £10.000.000 διαιρεμένο σε 7.500.000 συνήθεις μετοχές
κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια και 2.500.000 συνήθεις μετοχές
κατηγορίας ‘Β’ ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια.
(viii) Στις 15 Δεκεμβρίου 1999, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εγκεκριμένο
μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε £50.000.000 διαιρεμένο σε 37.500.000 συνήθεις
μετοχές κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια και 12.500.000 συνήθεις
μετοχές κατηγορίας ‘Β’ ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια.
(ix) Στις 13 Σεπτεμβρίου 2000, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταργήθηκαν οι
υφιστάμενες κατηγορίες μετοχών που απαρτίζονταν από 37.500.000 μετοχές κατηγορίας
“Α” και 12.500.000 μετοχές κατηγορίας “B” ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια και
αντικαταστάθηκαν από μια κατηγορία μετοχών αποτελούμενη από 50.000.000 συνήθεις
μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια.
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(x) Στις 13 Σεπτεμβρίου 2000, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εγκεκριμένο
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε σε £300εκ διαιρεμένο σε 300.000.000
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια. Η αύξηση έγινε μέσα στα πλαίσια
της απόφασης της Εταιρίας να εισαχθεί στο Χ.Α.Κ. με έκδοση νέων τίτλων στο ευρύ
κοινό.
(xi)

Στις 3 Ιανουαρίου 2001 η Τράπεζα εξέδωσε 40.396.933 δωρεάν μετοχές ονομαστικής
αξίας ΛΚ£1 η καθεμιά από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους ΛΚ£40.396.333.
Επίσης εγκρίθηκε η υποδιαίρεση του εγκεκριμένου ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου
της Τραπέζης από 300.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ£1 η καθεμιά σε
600.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ£0,50 η καθεμιά.

(xii) Στα πλαίσια της εισαγωγής του ΕΥΡΩ στην Κύπρο, η Τράπεζα στις 29 Φεβρουαρίου
2008 ενέκρινε τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από ΛΚ£.0,50 σε
ΕΥΡΩ0,85 η κάθε μία. Έτσι το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται
σε ΕΥΡΩ510.000.000 και αποτελείται από 600.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής
αξίας ΕΥΡΩ0,85 η κάθε μια.
Οι μεταβολές στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο από τη σύστασή της μέχρι την ημερομηνία
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου φαίνονται πιο κάτω:
Εγκεκριμένο
Μεταβολές
Ημερομηνία
19.03.1960

Ονομαστική
αξία
£1

27.09.1968

£1

27.04.1972

£1

24.01.1984

£1

08.09.1989

£1

24.04.1996

£1

12.01.1998

£1

15.12.1999

£1

13.09.2000
(ενοποίηση
κατηγοριών “A”
και “B”)
13.09.2000

£1

03.01.2001
(υποδιαίρεση)
29.02.2008

£1

Αρ. Μετοχών
100.000
112.500 ‘Α’
37.500 ‘Β’
187.500 ‘Α’
62.500 ‘Β’
750.000 ‘Α’
250.000 ‘Β’
1.125.000 ‘Α’
375.000 ‘Β’
2.250.000 ‘Α’
750.000 ‘Β’
3.000.000 ‘Α’
1.000.000 ‘Β’
30.000.000 ‘Α’
10.000.000 ‘Β’

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Ολικό (μετά την αύξηση)

Ονομαστική
αξία
£100.000

Αριθμός
Μετοχών
100.000

Ονομαστική
αξία
£100.000

£150.000

187.500 ‘Α’
62.500 ‘Β’
375.000 ‘Α’
125.000 ‘Β’
1.125.000 ‘Α’
375.000 ‘Β’
2.250.000 ‘Α’
750.000 ‘Β’
4.500.000 ‘Α’
1.500.000 ‘Β’
7.500.000 ‘Α’
2.500.000 ‘Β’
37.500.000
‘Α’
12.500.000
‘Β’
50.000.000
συνήθεις

£250.000

£250.000
£1.000.000
£1.500.000
£3.000.000
£4.000.000
£40.000.000

£250.000.000

£0,50
€0,85

€510.000.000

300.000.000
συνήθεις
600.000.000
συνήθεις
600.000.000
συνήθεις

£500.000
£1.500.000
£3.000.000
£6.000.000
£10.000.000
£50.000.000

£50.000.000

£300.000.000
£300.000.000
€510.000.000
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7.2

Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο
Η διαμόρφωση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την ίδρυσή της μέχρι την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έχει ως ακολούθως:
Το εκδομένο και πλήρως πληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ανέρχεται σε ΕΥΡΩ118.575.000 και αποτελείται από 139.500.000
συνήθεις μετοχές των ΕΥΡΩ0,85 η κάθε μια.
(i)

Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύσταση της στις 19
Μαρτίου 1960 σε £100.000 διαιρεμένο σε 100.000 ιδρυτικές συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά.

(ii) Από την ημερομηνία σύστασης της, μετά από μια σειρά νέων εκδόσεων, το εκδομένο
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας στις 24 Απριλίου 1996 διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
£4.000.000 διαιρεμένο σε 3.000.000 συνήθεις μετοχές κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής
αξίας £1 η καθεμιά και 1.000.000 συνήθεις μετοχές κατηγορίας ‘Β’ ονομαστικής αξίας
£1 η καθεμιά.
(iii) Στις 13 Ιανουαρίου 1997, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με
την έκδοση 1.500.000 δωρεάν συνήθων μετοχών κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής αξίας £1
η καθεμιά και 500.000 δωρεάν συνήθων μετοχών κατηγορίας ‘Β’ ονομαστικής αξίας £1
η καθεμιά, με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού προσόδου με
αποτέλεσμα το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να αυξηθεί από £4.000.000
σε £6.000.000 διαιρεμένο σε 4.500.000 συνήθεις μετοχές κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής
αξίας £1 η καθεμιά και σε 1.500.000 συνήθεις μετοχές κατηγορίας ‘Β’ ονομαστικής
αξίας £1 η καθεμιά.
(iv) Στις 12 Ιανουαρίου 1998 με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Εταιρίας, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με την έκδοση
1.500.000 δωρεάν συνήθων μετοχών κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά
και 500.000 δωρεάν συνήθων μετοχών κατηγορίας ‘Β’ ονομαστικής αξίας £1 η
καθεμιά, με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού προσόδου από £6.000.000
σε £8.000.000 διαιρεμένο σε 6.000.000 συνήθεις μετοχές κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής
αξίας £1 η καθεμιά και σε 2.000.000 συνήθεις μετοχές κατηγορίας ‘Β’ ονομαστικής
αξίας £1 η καθεμιά.
(v) Στις 27 Δεκεμβρίου 1998, η Εταιρία εξέδωσε και παραχώρησε προνομιακές μετοχές
υπέρ το άρτιο προς £3,50 η καθεμιά με αναλογία 1 νέα πλήρως πληρωθείσα μετοχή
ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά για κάθε 4 μετοχές της Εταιρίας. Ως αποτέλεσμα, το
εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στις £10.000.000 διαιρεμένο σε
7.500.000 συνήθεις μετοχές κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά και σε
2.500.000 συνήθεις μετοχές κατηγορίας ‘Β’ ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά.
(vi) Στις 27 Δεκεμβρίου 1999, η Εταιρία εξέδωσε και παραχώρησε προνομιακές μετοχές
υπέρ το άρτιο προς £5 η καθεμιά με αναλογία 1 νέα πλήρως πληρωθείσα μετοχή
ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά για κάθε 5 μετοχές της Εταιρίας. Ως αποτέλεσμα, το
εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στις £12.000.000 διαιρεμένο σε
9.000.000 συνήθεις μετοχές κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά και σε
3.000.000 συνήθεις μετοχές κατηγορίας ‘Β’ ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά.
(vii) Στις 24 Απριλίου 2000, η Εταιρία εξέδωσε και παραχώρησε 2.000.000 προνομιακές
μετοχές υπέρ το άρτιο προς £5 η καθεμιά με αναλογία 1 νέα πλήρως πληρωθείσα
μετοχή ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά για κάθε 6 μετοχές της Εταιρίας. Ως
αποτέλεσμα, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στις £14.000.000
διαιρεμένο σε 10.500.000 συνήθεις μετοχές κατηγορίας ‘Α’ ονομαστικής αξίας £1 η
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καθεμιά και σε 3.500.000 συνήθεις μετοχές κατηγορίας ‘Β’ ονομαστικής αξίας £1 η
καθεμιά.
(ix) Στις 13 Σεπτεμβρίου 2000, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταργήθηκαν
οι υφιστάμενες κατηγορίες μετοχών που απαρτίζονταν από 10.500.000 μετοχές
κατηγορίας “Α” και 3.500.000 μετοχές κατηγορίας “B” ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια
και αντικαταστάθηκαν από μια κατηγορία μετοχών αποτελούμενη από 14.000.000
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η κάθε μια.
(x) Στις 13 Σεπτεμβρίου 2000, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η
Εταιρία μετατράπηκε σε δημόσια.
(xi) Στις 15 Νοεμβρίου 2000, η Εταιρία εξέδωσε και παραχώρησε 2.853.067 προνομιακές
μετοχές υπέρ το άρτιο προς £7,01 η καθεμιά με αναλογία 1 νέα πλήρως πληρωθείσα
μετοχή ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά για κάθε 4,907 μετοχές της Εταιρίας. Ως
αποτέλεσμα, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στις £16.853.067
διαιρεμένο σε 16.853.067 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά.
(xii) Στις 3 Ιανουαρίου 2001, εκδόθηκαν 40.396.933 δωρεάν νέες μετοχές ονομαστικής
αξίας £1 από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους £40.396.933, με αποτέλεσμα το
εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει σε £57.250.000 διαιρεμένο σε
57.250.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά.
(xiii)

Στις 3 Ιανουαρίου 2001, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική
αξία της κάθε μετοχής των £1 υποδιαιρέθηκε σε δύο μετοχές ονομαστικής αξίας 50
σεντ η κάθε μια με αποτέλεσμα το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί σε
£57.250.000 διαιρεμένο σε 114.500.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 50
σεντ η κάθε μια.

(xiv)

Στις 21 Δεκεμβρίου 2001 η Τράπεζα έκδωσε 25.000.000 μετοχές υπέρ το άρτιο στην
τιμή των £0,80 η κάθε μία. Έτσι το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε
£69.750.000 διαιρεμένο σε 139.500.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,50 η
κάθε μία.

(xv)

Στα πλαίσια της εισαγωγής του ΕΥΡΩ στην Κύπρο, η Τράπεζα στις 29 Φεβρουαρίου
2008 ενέκρινε τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από ΛΚ£.0,50
σε ΕΥΡΩ0,85 η κάθε μία. Ως αποτέλεσμα το εκδομένο και πλήρως πληρωμένο
μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ118.575.000 και αποτελείται από
139.500.000 συνήθεις μετοχές των ΕΥΡΩ0,85 η κάθε μια.

Οι μεταβολές στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο από τη σύστασή της μέχρι την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου φαίνονται πιο κάτω:

Ημερομηνία
19.03.1960

Ονομαστική
αξία
£1

Εκδομένο
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Μεταβολές
Ολικό (μετά την αύξηση)
Αρ. Μετοχών
Ονομαστική
Αρ.
Ονομαστική
αξία
Μετοχών
αξία
100.000

Από
19.03.1960
έως
24.04.1996

£1

3.000.000 ‘Α’
1.000.000 ‘Β’

13.01.1997

£1

1.500.000 ‘Α’
500.000 ‘Β’

£100.000

£4.000.000

£2.000.000

100.000
3.000.000
‘Α’
1.000.000
‘Β’
4.500.000
‘Α’
1.500.000
‘Β’

£100.000

£4.000.000

£6.000.000
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7.3

12.01.1998

£1

1.500.000 ‘Α’
500.000 ‘‘Β’

£2.000.000

27.12.1998

£1

1.500.000 ‘Α’
500.000 ‘‘Β’

£2.000.000

27.12.1999

£1

24.04.2000
13.09.2000
(ενοποίηση
κατηγοριών “A”
και “B”)

£1

1.500.000 ‘Α’
500.000 ‘‘Β’
1.500.000 ‘Α’
500.000 ‘‘Β’

£2.000.000
£2.000.000

£1

15.11.2000

£1

03.01.2001
03.01.2001
(υποδιαίρεση)

£1

2.853.067
συνήθεις
40.396.933
συνήθεις

£2.853.067
£40.396.933

£0,50

21.12.2001

£0,50

29.02.2008

€0,85

25.000.000
συνήθεις

12.500.000

6.000.000
‘Α’
2.000.000
‘Β’
7.500.000
‘Α’
2.500.000
‘Β’
9.000.000
‘Α’
3.000.000
‘Β’
10.500.000 ‘Α’
3.500.000 ‘Β’
14.000.000
συνήθεις
16.853.067
συνήθεις
57.250.000
συνήθεις
114.500.000
συνήθεις
139.500.000
συνήθεις
139.500.000
συνήθεις

£8.000.000

£10.000.000

£12.000.000
£14.000.000

£14.000.000
£16.853.067
£57.250.000
£57.250.000
£69.750.000
€118.575.000

Κύριοι μέτοχοι
Η Alpha Bank Cyprus Ltd είναι 100% θυγατρική εταιρία της Alpha Bank A.E., η οποία είναι
εγγεγραμμένη στην Ελλάδα.

Ονοματεπώνυμο
Alpha Bank A.E.
Σύνολο

Αριθμός Μετοχών
Άμεση
συμμετοχή
139.500.000

Έμμεση
συμμετοχή
-

139.500.000

-

Σύνολο

Ποσοστό
(%)

139.500.000

100,00

139.500.000

100,00

Ο μοναδικός μέτοχος της Alpha Bank Cyprus Ltd ο οποίος είναι η Alpha Bank A.E. ορίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας το οποίο διοικεί την Εταιρία.
8.

Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Σύμφωνα με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για τα έτη
που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2007 και τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Συγκροτήματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 – 30 Ιουνίου 2008, οι πιο
κάτω συναλλαγές έγιναν με συνήθεις εμπορικούς όρους και πρακτική με συνδεδεμένα πρόσωπα και
εταιρίες του Συγκροτήματος. Από τις 30 Ιουνίου 2008 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
(i) Συναλλαγές με Διοικητικούς Συμβούλους
Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρίες στις
οποίες ο Διοικητικός Σύμβουλος κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώματος
ψήφου σε Γενική Συνέλευση.
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Όλες οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τα συνδεδεμένα τους
πρόσωπα γίνονται με συνήθεις εμπορικούς όρους. Όσον αφορά τα βασικά διευθυντικά
στελέχη αριθμός πιστωτικών διευκολύνσεων έχει χορηγηθεί με βάση τους ισχύοντες όρους
όπως και για το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρίας.
Πιστωτικές διευκολύνσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα πρόσωπα:
Αριθμός
Συμβούλων

Χαμηλότερα του 1% του
καθαρού ενεργητικού της
Εταιρίας, ανά Σύμβουλο

2

Μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι

Δικαιώματα ως μέλη

Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι

Δικαιώματα ως μέλη

Εκτελεστική Διεύθυνση

Μισθοί και ωφελήματα

Σύνολο
ΕΥΡΩ€000
30 Ιουνίου
2008

687

Σύνολο
ΕΥΡΩ€000
2007

660

Σύνολο
ΕΥΡΩ€000
2006

658

30 Ιουνίου
2008
ΕΥΡΩ€

2007

2006

ΕΥΡΩ€

ΕΥΡΩ€

17.086

34.172

15.377

-

-

-

209.796

766.542

622.452

(ii) Συναλλαγές με εταιρίες του Συγκροτήματος
Κατά τις 30 Ιουνίου 2008, η ιθύνουσα εταιρία Alpha Bank A.E έχει παραχωρήσει τραπεζικές
εγγυήσεις ύψους €454.298.156 (31 Δεκεμβρίου 2007 €438.555.274 και 31 Δεκεμβρίου 2006
€149.331.766) αναφορικά με την κάλυψη συγκεκριμένων δανείων πελατών.
Επίσης τα υπόλοιπα που διατηρεί η Εταιρία με εταιρίες του Ομίλου είναι:

Στοιχεία ενεργητικού
Καταθέσεις με εταιρίες του Ομίλου
Στοιχεία Υποχρεώσεων
Καταθέσεις από εταιρίες του Ομίλου

30 Ιουνίου
2008
€000

31
Δεκεμβρίου
2007
€000

31
Δεκεμβρίου
2006
€000

1.810.274

1.708.870

1.050.036

1.882.703

1.705.668

616.873

Όλες οι συναλλαγές γίνονται σε τιμές αγοράς.
9.

Μερισματική Πολιτική

Κατά τα έτη 2007 και 2006 δεν έχει καταβληθεί οποιοδήποτε μέρισμα προς τους μετόχους της
Εταιρίας.

47

10.

Ακίνητα, Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός

Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος κατά την 31η
Ιουλίου 2008. Οι πιο κάτω χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από μη ελεγμένους
λογαριασμούς διοίκησης του Συγκροτήματος ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2008.
Ιδιόκτητη Περιουσία της Τραπέζης:
Περιγραφή

Τοποθεσία

Κτίριο. Κεντρικά Γραφεία
Διοικήσης και Κατάστημα
Κτίριο. Κεντρικό Κατάστημα
Λεμεσού και Περιφερειακές
υπηρεσίες
Χωράφι
Χωράφι
Χωράφι

Αγλαντζιά,
Λευκωσία
Λεμεσός

Χωράφι
Οικόπεδο

Έκταση

Καθαρή λογιστική
αξία κατά
31 Ιουλίου
2008
€

4.731 τ.μ. + υπόγειο
3.500 τ.μ.

12.296.338

2.878 τ.μ. + 30
χώροι στάθμευσης

5.903.751

Αγία Άννα
Χρυσοπολίτισα
Στρόβολος
Λευκωσία
Ξυλοτύμπου
Λάρνακα
Αγία Φύλα

18.395 τ.μ.
576 τ.μ.

28.335
407.543

13.007 τ.μ.

2.022.985
11.960

680 τ.μ.
2.342 τ.μ.

111.230

Ακίνητα της Τραπέζης με Συμβόλαιο Ενοικιαστηρίου:
Τοποθεσία

Διεύθυνση

Χρήση

Λευκωσία

Σαλαμίνος & Ευγ. Θεοδότου

Κεντρικές Υπηρεσίες,
Υποκατάστημα

Λευκωσία

Λεωφ. Κέννετυ & Στασίνου

Υποκατάστημα

Λευκωσία

Λεωφ. Αθαλάσσης 140

Υποκατάστημα

Λευκωσία

Λεωφ. Στροβόλου, Μέγαρο Τσιγαρίδη

Υποκατάστημα

Λευκωσία

Λεωφ. Μακαρίου 42, Λατσιά

Υποκατάστημα

Λευκωσία

Κυριάκου Μάτση 24, Έγκωμη

Υποκατάστημα

Λευκωσία

Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 12A,
Μακεδονίτισσα

Υποκατάστημα

Λευκωσία

Πλατεία Στυλιανού Λένα 1

Λευκωσία

Λεωφόρος Νίκης 31

Υποκατάστημα

Λευκωσία

Λεωφόρος Λάρνακος 46

Υποκατάστημα

Λευκωσία

Πήνδου 8, Έγκωμη

Κεντρικές Υπηρεσίες,
Υποκατάστημα

Αποθήκη
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Λευκωσία

Κυριάκου Μάτση 4Α, Κοκκινοτριμιθιά

Υποκατάστημα

Λευκωσία

Μέγαρο Τσιγαρίδη, 4 ος Όροφος

Κεντρικές Υπηρεσίες

Λεμεσός

Σπ. Αραούζου, Hanseatic House

Υποκατάστημα

Λεμεσός

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ

Υποκατάστημα

Λεμεσός

Γεωργίου Α, Natia's House, Γερμασόγια

Υποκατάστημα

Λεμεσός

Οδός Αγίας Φυλάξεως 168

Υποκατάστημα

Λεμεσός

Λεωφ. Ομονοίας & Ήβης

Υποκατάστημα

Λεμεσός

Φρανγκλίνου Ρούσβελτ & Δημοκρατίας

Υποκατάστημα

Λεμεσός

Λεωφ. Κολωνακίου

Υποκατάστημα

Λάρνακα

Ηνωμένων Εθνών 4, Μέγαρο Αναστασία
Χατζηγιάννη, 2ος Όροφος
Κεντρικές Υπηρεσίες

Λάρνακα

Γρίβα Διγενή & Κρήτης

Υποκατάστημα

Λάρνακα

Λεωφ. Αθηνών

Υποκατάστημα

Λάρνακα

Κων. Παλαιολόγου

Υποκατάστημα

Λάρνακα

Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 106 , Omega
Business Center

Υποκατάστημα

Λάρνακα

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ

Υποκατάστημα

Λάρνακα

Ηνωμένων Εθνών 4, Μέγαρο Αναστασία
Χατζηγιάννη, 1ος Όροφος
Κεντρικές Υπηρεσίες

Λάρνακα

Κτήριο Κεντρικού Λάρνακας, 1ος Όροφος Κεντρικές Υπηρεσίες

Λάρνακα

Λεωφ. Ερμού

Αποθήκη

Πάφος

Κτήριο Καταστήματος Γρίβα Διγενή, 1ος
όροφος
Κεντρικές Υπηρεσίες
Κτήριο Καταστήματος Γρίβα Διγενή, 3ος
όροφος
Κεντρικές Υπηρεσίες

Πάφος

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ

Υποκατάστημα

Πάφος

Λεωφ. Χρίστου Κέλη 7, Κισσόνεργα

Υποκατάστημα

Πάφος

Λεωφ. Ελλάδος

Υποκατάστημα

Πάφος

Αγίου Νικολάου

Υποκατάστημα

Πάφος

Λεωφ. Ποσειδώνος, Pavillion Tourist

Υποκατάστημα

Πάφος
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Πάφος

Ελευθ. Βενιζέλου, Ακίνητα Λητώ

Υποκατάστημα

Πάφος

Λεωφ. Γρίβα Διγενή

Υποκατάστημα

Πάφος

Υποκατάστημα

Πάφος

Λεωφ, Τάφων των Βασιλέων 62
Λεωφ. Μιχαλάκη Κυπριανού, 58Γ+Δ,
Πέγεια

Πάφος

Λεωφ. Αθηνών 85

Αποθήκη

Αμμόχωστος

Λεωφ. 1ης Απριλίου, Παραλίμνι

Υποκατάστημα

Αμμόχωστος

Λεωφ. Νησί, Αγ.Νάπα
Λεωφ. 1ης Απριλίου & Μαρίας
Συγκλιτικής, Παραλίμνι

Υποκατάστημα

Αμμόχωστος
11.

Υποκατάστημα

Αποθήκη

Επενδύσεις

Η κυριότερη επένδυση που έγινε από την ημερομηνία των πλέον πρόσφατων οικονομικών
καταστάσεων ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2008, ήταν τον Ιούλιο 2008 η αύξηση συμμετοχής στην
ιδιωτική εταιρία JCC Payment Systems Ltd κατά €1.296.279 ανεβάζοντας το ποσοστό συμμετοχής
της στο 9,8% από 6,62% που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου τα όργανα διοίκησης δεν έχουν
αναλάβει καμία οριστική υποχρέωση σχετικά με σημαντικές μελλοντικές επενδύσεις της Εταιρίας ή
των θυγατρικών εταιριών της.
12.
12.1

Ανάλυση Χρηματοοικονομικής Κατάστασης και Αποτελεσμάτων

Αποσπάσματα από τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που
έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2007
Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονομικές
καταστάσεις των χρήσεων 2006 και 2007 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόμο ελεγκτές
του Συγκροτήματος κ.κ KPMG και παρατίθεται στο Μέρος Ε. Οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν
αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος για τα έτη που έληξαν
στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου.
Πιο κάτω παρατίθενται άμεσα αποσπάσματα από τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρίας για τα έτη 2006 και 2007. Όλες οι μετατροπές από Κυπριακές λίρες σε
Ευρώ έγιναν με βάση την αμετάκλητη ισοτιμία €1=£0,585274.
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Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για τα έτη που έληξαν στις 31
Δεκεμβρίου 2007 και 2006 σε Λίρες Κύπρου
2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

143.608.916
(73.884.379)
69.724.537

91.453.693
(44.377.941)
47.075.752

Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

17.703.600

13.111.997

Καθαρή (ζημία)/κέρδος από μεταβολή
χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία

(1.550)

10.855

8.467.639
1.074.527
9.540.616

4.146.578
1.127.414
5.284.847

96.968.753

65.472.596

Πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων

(18.948.726)

(15.728.761)

Δαπάνες προσωπικού
Αποσβέσεις και χρεολύσεις
Άλλα έξοδα

(21.137.495)
(1.760.436)
(6.322.645)

(16.598.176)
(1.775.148)
(5.620.026)

Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία
Φορολογία

48.799.451
(4.860.531)

25.750.485
(2.937.019)

Κέρδη για το έτος

43.938.920

22.813.466

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
ιθύνουσας εταιρίας
Συμφέρον μειοψηφίας

43.746.042

22.611.095

192.878

202.371

Κέρδη για το έτος

43.938.920

22.813.466

31,36

16,21

Έσοδα από τόκους
Έξοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τόκους

Άλλα έσοδα από εργασίες
Αποτελέσματα ασφαλιστικών εργασιών

Κέρδη από εργασίες

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
ιθύνουσας εταιρίας ανά μετοχή
Κέρδη ανά μετοχή (σεντ)
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Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για τα έτη που έληξαν στις 31
Δεκεμβρίου 2007 και 2006 σε Ευρώ
2007
€

2006
€

245.370.401
(126.238.956)
119.131.444

156.257.912
(75.824.214)
80.433.698

Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

30.248.396

22.403.177

Καθαρή (ζημία)/κέρδος από μεταβολή
χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία

(2.648)

18.547

14.467.820
1.835.938
16.301.110

7.084.849
1.926.301
9.029.697

Κέρδη από εργασίες

165.680.951

111.866.572

Πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων

(32.375.821)

(26.874.184)

Δαπάνες προσωπικού
Αποσβέσεις και χρεολύσεις
Άλλα έξοδα

(36.115.554)
(3.007.883)
(10.802.880)

(28.359.667)
(3.033.020)
(9.602.385)

Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία
Φορολογία

83.378.812
(8.304.710)

43.997.316
(5.018.195)

Κέρδη για το έτος

75.074.102

38.979.121

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
ιθύνουσας εταιρίας
Συμφέρον μειοψηφίας

74.744.550

38.633.350

329.552

345.771

Κέρδη για το έτος

75.074.102

38.979.121

53,58

27,70

Έσοδα από τόκους
Έξοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τόκους

Άλλα έσοδα από εργασίες
Αποτελέσματα ασφαλιστικών εργασιών

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
ιθύνουσας εταιρίας ανά μετοχή
Κέρδη ανά μετοχή (σεντ)
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Ενοποιημένος Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 σε Λίρες Κύπρου
2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μετρητά και καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα

178.362.087

136.714.413

1.042.160.879

620.221.043

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες

1.886.925.856

1.113.572.257

7.207.358

72.599.795

413.312

1.057.440

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

17.666.821

10.698.706

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

4.913.930
29.717.866

5.276.843
16.201.900

3.167.368.109

1.976.342.397

16.481

-

Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα

1.128.715.506

549.617.064

Καταθέσεις από πελάτες
Φορολογία
Αναβαλλόμενη φορολογία
Λοιπές υποχρεώσεις

1.794.964.063
2.676.419
241.046
53.356.244
2.979.969.759

1.244.869.661
1.606.447
213.671
37.180.031
1.833.486.874

69.750.000
8.975.000

69.750.000
8.975.000

Αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της ιθύνουσας εταιρίας

107.319.422
186.044.422

62.969.473
141.694.473

Συμφέρον μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.353.928
187.398.350

1.161.050
142.855.523

3.167.368.109

1.976.342.397

274.247.882

154.031.601

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών υπηρεσιών

Σύνολο ενεργητικού

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Παράγωγα που κατέχονται για διαχείριση κινδύνων

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

Λογαριασμοί τάξεως
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Ενοποιημένος Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 σε Ευρώ
2007
€

2006
€

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μετρητά και καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα

304.749.719

233.590.443

1.780.637.580

1.059.710.568

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες

3.224.004.237

1.902.651.163

12.314.502

124.044.114

706.185

1.806.744

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

30.185.556

18.279.824

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

8.395.948
50.775.989

9.016.022
27.682.590

5.411.769.716

3.376.781.468

28.159

-

1.928.524.940
3.066.878.185
4.572.933
411.852
91.164.555
5.091.580.625

939.076.508
2.126.986.097
2.744.778
365.079
63.525.855
3.132.698.316

119.174.951
15.334.698

119.174.951
15.334.698

183.366.119
317.875.768

107.589.732
242.099.381

2.313.323
320.189.091

1.983.772
244.083.153

5.411.769.716

3.376.781.468

468.580.326

263.178.615

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών υπηρεσιών

Σύνολο ενεργητικού

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Παράγωγα που κατέχονται για διαχείριση κινδύνων
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα
Καταθέσεις από πελάτες
Φορολογία
Αναβαλλόμενη φορολογία
Λοιπές υποχρεώσεις

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της ιθύνουσας εταιρίας
Συμφέρον μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

Λογαριασμοί τάξεως
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12.2

Ανάλυση οικονομικών στοιχειών Συγκροτήματος για τα έτη 2007 και 2006
Το 2007, το Συγκρότημα πέτυχε 93% αύξηση στην κερδοφορία σε σχέση με το 2006 (ΛΚ £43,9 εκ.
σε σχέση με ΛΚ £22,6 εκ. το 2006). Το 2006 η αύξηση στα κέρδη μετά τη φορολογία ήταν της
τάξης του 99% (ΛΚ £22,6 εκ. σε σχέση με ΛΚ £11,3 εκ. το 2005).
Η μεγάλη άνοδος της κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα:
• της πολύ ικανοποιητικής αύξησης των εργασιών τόσο στις χορηγήσεις όσο και στις καταθέσεις
• της ταχείας αύξησης των προμηθειών και των κερδών από ξένο συνάλλαγμα
• της καλής πορείας των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων
• της αύξησης της παραγωγικότητας και της μείωσης του λόγου έξοδα προς έσοδα

12.3

Αποσπάσματα από τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις μη ελεγμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 και οι οποίες
δεν έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόμο ελεγκτές του Συγκροτήματος κ.κ KPMG.
Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το εξάμηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου 2008 σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου
Ι Ιανουαρίου
2007 μέχρι
2008 μέχρι
30 Ιουνίου 2008 30 Ιουνίου 2007
ΕΥΡΩ €
ΕΥΡΩ €
Έσοδα από τόκους
Έξοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τόκους

149.967.193
(91.115.514)
58.851.679

112.052.929
(52.839.983)
59.212.946

Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

16.387.959

14.430.686

Καθαρή (ζημία)/κέρδος από μεταβολή
χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία
Άλλα έσοδα από εργασίες
Αποτελέσματα ασφαλιστικών εργασιών

123.882
8.917.143
810.245

8.538
6.160.988
1.022.480

Κέρδη από εργασίες

85.090.908

80.835.638

(5.473.833)
(18.744.210)
(1.248.849)
(5.124.502)

(15.831.906)
(15.476.997)
(1.463.448)
(4.522.870)

54.499.514
(5.467.000)

43.540.417
(4.247.583)

Κέρδη για την περίοδο

49.032.514

39.292.834

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
ιθύνουσας εταιρίας
Συμφέρον μειοψηφίας
Κέρδη για την περίοδο

48.887.075
145.439
49.032.514

39.109.299
183.535
39.292.834

35,04

28,04

Πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων
Δαπάνες προσωπικού
Αποσβέσεις και χρεολύσεις
Άλλα έξοδα
Κέρδη για την περίοδο πριν τη φορολογία

Κέρδη ανά μετοχή (σεντ)

Φορολογία
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Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός στις 30 Ιουνίου 2008 σε Ευρώ
30 Ιουνίου 2008
ΕΥΡΩ €

31 Δεκεμβρίου
2007
ΕΥΡΩ €

Μετρητά και καταθέσεις με την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών υπηρεσιών
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

75.009.761
1.849.336.166
3.939.031.867
3.771.495
4.122.067
30.830.354
8.393.376
41.529.813

304.749.719
1.780.637.580
3.224.004.237
12.314.502
706.185
30.185.556
8.395.948
50.775.989

Σύνολο ενεργητικού

5.952.024.899

5.411.769.716

95.100.000
791.576
1.998.027.476
3.359.396.234
6.223.459
411.852
122.852.697
5.582.803.294

28.159
1.928.524.940
3.066.878.185
4.572.933
411.852
91.164.556
5.091.580.625

118.575.001

119.174.951

599.951
15.334.698
232.253.193

15.334.698
183.366.119

366.762.843
2.458.762

317.875.768
2.313.323

5.952.024.899

5.411.769.716

502.434.197

468.580.326

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Χρεόγραφα
Παράγωγα που κατέχονται για διαχείριση κινδύνων
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα
Καταθέσεις από πελάτες
Φορολογία
Αναβαλλόμενη φορολογία
Λοιπές υποχρεώσεις

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό διαφοράς από μετατροπή του μετοχικού
κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ
Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της ιθύνουσας εταιρίας
Συμφέρον μειοψηφίας
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
Λογαριασμοί τάξεως
12.4

Ανάλυση οικονομικών στοιχειών Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30
Ιουνίου 2008
Τα κέρδη πριν τη φορολογία του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο 2008 ανήλθαν σε Ευρώ
54,5 εκ. αυξημένα κατά 25% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2007 ως αποτέλεσμα των πιο κάτω:
•

Σημαντική αύξηση εργασιών. Οι συνολικές χορηγήσεις παρουσίασαν αύξηση 44% για το πρώτο
εξάμηνο του 2008 σε ετησιοποιημένη βάση και έφτασαν τα Ευρώ 3,9 δις. Οι καταθέσεις
πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 3,4 δις. σημειώνοντας αύξηση 19% για την ίδια περίοδο σε
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ετησιοποιημένη βάση. Το μερίδιο αγοράς, εξαιρουμένων των Συνεργατικών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων, αυξήθηκε στο 12,9%1 στις χορηγήσεις και στο 8,9%1 στις καταθέσεις τον Ιούνιο
2008.

12.5

•

Αύξηση στα κέρδη από εργασίες κατά 5,3% (21,1% εάν εξαιρεθεί η επίδραση των ανακτήσεων
τόκων σε αναστολή). Η επέκταση εργασιών και η αύξηση των εσόδων και άλλων προμηθειών
έχει αντισταθμίσει την μείωση του περιθωρίου επιτοκίων λόγω των δύσκολων συνθηκών στην
αγορά χρήματος, τις εντεινόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις και τη σύνδεση των πρώην δανείων
σε Λίρες Κύπρου βάσει Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.

•

Συνεχιζόμενη αύξηση της παραγωγικότητας. Η συνεχιζόμενη βελτίωση της τεχνολογικής και
οργανωτικής δομής, η κεντροποίηση των υπηρεσιών και η αποτελεσματική διαχείριση των
λειτουργικών εξόδων διαμόρφωσαν το δείκτη έξοδα προς έσοδα της Τράπεζας στο 31,5% για
το πρώτο εξάμηνο 2008 σε σχέση με δείκτη 31,9% του πρώτου εξαμήνου 2007.

•

Θετική πορεία των καθυστερήσεων.
Οι νέες προβλέψεις για απομείωση επισφαλών
απαιτήσεων ανήλθαν σε Ευρώ 5,5 εκ. για το πρώτο εξάμηνο 2008 σε σχέση με Ευρώ 15,8εκ.
για το πρώτο εξάμηνο 2007. Οι καθυστερημένες οφειλές παρουσιάζουν ιδιαίτερα ψηλό δείκτη
κάλυψης από εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2008:
Δανειακά Κεφάλαια: Σύμφωνα με τους λογαριασμούς διοίκησης της Εταιρίας, τα δανειακά
κεφάλαια και διευκολύνσεις της Εταιρίας κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 ανέρχονταν σε
€100.000.000 μακροπρόθεσμα δάνεια.
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια : Εξασφαλισμένα : Μη εξασφαλισμένα: Μακροπρόθεσμα δάνεια : €100.000.000
Εξασφαλισμένα : Μη εξασφαλισμένα: €100.000.000
Μετοχικό Κεφάλαιο: Σύμφωνα με τους λογαριασμούς διοίκησης της Εταιρίας, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 ανερχόταν σε €118.575.001 και τα
αποθεματικά σε €269,605,266
Μετοχικό Κεφάλαιο και αποθεματικά:
- Μετοχικό Κεφάλαιο : €118.575.001
- Αποθεματικό διαφοράς από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ: €599.951
- Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο: €15.334.698
- Αποθεματικό προσόδου
: €253.670.617
- Σύνολο
: €388.180.267
Σύνολο δανειακού και μετοχικού κεφαλαίου: €488.180.267

Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στο δανειακό και μετοχικό κεφάλαιο από τις 30
Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα βιβλία της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία αυτού του
εγγράφου.

1

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
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12.6

Κεφαλαιουχική Βάση
Το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιουχική βάση, η οποία είναι ικανοποιητική για τη στήριξη
της επέκτασης του στην Κύπρο. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος στις 30
Ιουνίου 2008 ήταν 11,88%. Ο δείκτης αυτός έχει υπολογισθεί βάσει των νέων οδηγιών της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1.1.2008.
Στις 30 Μαΐου 2008 η Τράπεζα προχώρησε στην παρούσα έκδοση δευτεροβάθμιου κεφαλαίου (Tier
2 Capital) Ευρω100εκ. μέσω χρεογράφων κεφαλαίου σε περιορισμένο αριθμό επενδυτών στην
Κύπρου και το εξωτερικό.
13.

Στόχοι και Προοπτικές

Η Τράπεζα μέσα στα τελευταία 10 χρόνια ως μέλος στον Όμιλο της Alpha Bank A.E. έχει εδραιωθεί
στην Κυπριακή αγορά.
Οι μακροχρόνιοι στόχοι του Εκδότη είναι η περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και η
απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου της εγχώριας αγοράς χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και τα
προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου της Alpha Bank A.E.
Βραχυπρόθεσμα οι επιχειρηματικοί στόχοι του Εκδότη για τα επόμενα χρόνια είναι:
•
•
•
•

Αξιοποίηση και επέκταση των πελατειακών σχέσεων της Τραπέζης
Αύξηση του δικτύου καταστημάτων με στόχο την περαιτέρω διείσδυση στον τομέα της
λιανικής τραπεζικής.
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τομέα διεθνών δραστηριοτήτων με στόχο την
προσέλκυση καταθέσεων και την αύξηση προμηθειών.
Βελτίωση της παραγωγικότητας με την κεντρικοποίηση διάφορων υπηρεσιών αξιοποιώντας
και τα συστήματα του Ομίλου.

Καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επηρέασε τις προοπτικές του Συγκροτήματος από την
ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών παρουσιάζεται μεγάλη μεταβλητότητα και ραγδαίες
εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Η Τράπεζα
παρακολουθεί στενά και εξετάζει τις εξελίξεις αυτές και πιθανές επιπτώσεις της στην Κυπριακή
Οικονομία και παρουσιάζεται ευέλικτη όσον αφορά τροποποιήσεις στη στρατηγική της ώστε να
ελαχιστοποιηθούν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στις προοπτικές της.
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Μέρος Γ – Σημείωμα για την Έκδοση και Εισαγωγή των Χρεογράφων
1. Βασικές πληροφορίες
διαπραγμάτευση
1.1

σχετικά

με

τις

κινητές

αξίες

που

εισάγονται

για

Λόγοι της έκδοσης και χρήση των εσόδων
Το καθαρό προϊόν από την έκδοση των 1.000.000 Χρεογράφων, αφαιρουμένων των εξόδων τα
οποία ανήλθαν σε €100.000 περίπου ανήλθε σε €99.900.000. Το καθαρό προϊόν από την παρούσα
Έκδοση Χρεογράφων χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της Τραπέζης,
για ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών της.

1.2

Έκδοση Χρεογράφων
Η απόφαση για την έκδοση των Χρεογράφων και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση τους στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), σύμφωνα με τους όρους έκδοσης που αναφέρονται στο
Κεφ.3.6, εξουσιοδοτήθηκε σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
ημερομηνίας 12 Μαΐου 2008.

1.3

Περιληπτικοί Όροι Έκδοσης Χρεογράφων

Η πιο κάτω περίληψη αναφέρεται σε ορισμένες πρόνοιες των όρων έκδοσης των Χρεογράφων.
Οι επενδυτές προτρέπονται να μελετήσουν τους λεπτομερείς όρους έκδοσης που περιέχονται
στο παρόν έγγραφο.
Εκδότης

Alpha Bank Cyprus Ltd (Αρ. Εγγρ. 923)

Επίτροπος

Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ

Έκδοση

Χρεόγραφα λήξης 2018 προς επαγγελματίες επενδυτές
(όπως αυτοί ορίζονται από το Νόμο 114(Ι) / 2005) και
πρόσωπα τα οποία επένδυσαν πέραν των €50.000
έκαστος

Μέγεθος έκδοσης

Τμηματικές Εκδόσεις μέχρι €100.000.000 με δικαίωμα
αύξησης του ποσού στα €150.000.000

Τιμή Έκδοσης και ονομαστικό
ποσό

Στο άρτιο σε αξίες των €100 και πολλαπλάσια αυτών.

Ημερομηνία έκδοσης

30 Μαΐου 2008

Εξαγορά (Redemption)

Τα Χρεόγραφα μπορούν, κατ΄ επιλογή της Τραπέζης, να
εξαγοραστούν στο σύνολό τους, στην ονομαστική τους
αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στα
πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης τους, ή σε
οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται.

Αποπληρωμή

Η αποπληρωμή όσων Χρεογράφων δεν θα έχουν
εξαγοραστεί μέχρι τη λήξη τους θα γίνει τηρουμένων
των όρων έκδοσης σε μετρητά στο άρτιο με τους
δεδουλευμένους τόκους την 30η Μαΐου 2018

Επιτόκιο

Τα Χρεόγραφα φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο
αναθεωρείται την αρχή κάθε περιόδου τόκου και ισχύει
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για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου.
Το κυμαινόμενο επιτόκιο είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor
3μηνών που ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου
πλέον περιθώριο 1,80%.
Εάν στα πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης των
Χρεογράφων αυτά δεν έχουν εξαγοραστεί, τότε θα
φέρουν επιπρόσθετο επιτόκιο 1% πέραν του πιο πάνω
επιτοκίου.
Ημερομηνίες Πληρωμής Τόκων

Η περίοδος τόκου είναι τριμηνιαία και ο τόκος
πληρώνεται σε μετρητά στο τέλος κάθε περιόδου τόκου.
Ο τόκος είναι πληρωτέος τέσσερις φορές το χρόνο στις
30 Μαΐου, 30 Αυγούστου, 30 Νοεμβρίου, και 28
Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή έχει γίνει
στις 30 Αυγούστου 2008 για την περίοδο από την
Ημερομηνία Έκδοσης, 30 Μαΐου 2008 (περιλαμβάνεται),
μέχρι τις 30 Αυγούστου 2008 (δεν περιλαμβάνεται).

1.4

Όροι Έκδοσης Χρεογράφων
1.4.1

Μέγεθος έκδοσης, τίτλοι, ονομαστική αξία και ημερομηνία έκδοσης

(α) Μέγεθος έκδοσης
Το μέγεθος της παρούσας έκδοσης είναι €100.000.000, με δικαίωμα αύξησης του ποσού
στα €150.000.000.

(β) Ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης
Τα Χρεόγραφα εκδόθηκαν στο άρτιο με ονομαστική αξία €100 και πολλαπλάσια αυτών.

(γ) Τίτλοι
Οι Κάτοχοι των Χρεογράφων τηρούνται στο Μητρώο Κατόχων Χρεογράφων, από την
εταιρία LBS Lakoufis Business Services Limited, Ευάνθους 22Β, 1101, Λευκωσία.
Η Τράπεζα έχει αιτηθεί την εισαγωγή των Χρεογράφων στο ΧΑΚ και νοουμένου ότι ληφθεί
η τελική έγκριση από το ΧΑΚ τα Χρεόγραφα θα εισαχθούν στο ΧΑΚ για διαπραγμάτευση,
το μητρώο κατόχων Χρεογράφων θα τηρείται υπό άυλη μορφή από το Κεντρικό
Αποθετήριο του ΧΑΚ. Σημειώνεται ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2008 έχει δοθεί προέγκριση από
το ΧΑΚ για την εισαγωγή τους.
Τα Χρεόγραφα θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ με κωδικό και κωδικό αναγνώρισης ISIΝ
οι οποίοι θα δοθούν από το ΧΑΚ νοουμένου ότι δοθεί η τελική έγκριση εισαγωγής των
Χρεογράφων.
1.4.2

Εξαγορά (Redemption)

Η Τράπεζα δεν έχει καμία υποχρέωση εξαγοράς των Χρεογράφων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
και οι Κάτοχοι δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα απαίτησης της εξαγοράς ή αγοράς των
Χρεογράφων από την Τράπεζα. Η Τράπεζα όμως, έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει το σύνολο των
Χρεογράφων στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους πέντε
χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης τους, δηλαδή στις 30 Μαΐου 2013, ή σε οποιαδήποτε
Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου που έπεται της ημερομηνίας αυτής.
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1.4.3

Αποπληρωμή

Η αποπληρωμή όσων Χρεογράφων δεν θα έχουν εξαγοραστεί μέχρι τη λήξη τους θα γίνει
τηρουμένων των όρων έκδοσης σε μετρητά στο άρτιο με τους δεδουλευμένους τόκους την 30η
Μαΐου 2018.
1.4.4

Προτεραιότητα (Subordination)

Τα Χρεόγραφα δεν είναι εξασφαλισμένα και σε περίπτωση διάλυσης της Τραπέζης η αποπληρωμή
τους θα ακολουθεί σε προτεραιότητα την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Τραπέζης προς τους
καταθέτες της και άλλους Πιστωτές, θα έχει όμως προτεραιότητα έναντι της αποπληρωμής των
δικαιωμάτων των μετόχων της Τραπέζης.
1.4.5

Αποποίηση Δικαιώματος Συμψηφισμού από Κατόχους

Τηρουμένων των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, κανένας Κάτοχος δε δύναται να ασκήσει ή
να αξιώσει οποιοδήποτε δικαίωμα συμψηφισμού αναφορικά με οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από
την Τράπεζα που προκύπτει από ή σε σχέση με τα Χρεόγραφα και κάθε Κάτοχος θα θεωρείται ότι
έχει αποποιηθεί οποιωνδήποτε τέτοιων δικαιωμάτων συμψηφισμού.
1.4.6

Αναβαλλόμενη Πληρωμή Τόκου

Η Τράπεζα θα καταβάλλει τον Τόκο κατά τη σχετική Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου, σύμφωνα με
τους παρόντες όρους έκδοσης. Όμως, η Τράπεζα έχει δικαίωμα να αναβάλει την Πληρωμή Τόκου
αν κατά τη διακριτική της ευχέρεια διαπιστώσει ότι την επόμενη Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου, η
Τράπεζα δε θα ικανοποιεί, ή η καταβολή της Πληρωμής Τόκου από την Τράπεζα θα έχει ως
αποτέλεσμα η Τράπεζα να παύσει να ικανοποιεί, τους ισχύοντες Κανονισμούς Κεφαλαιακής
Επάρκειας. Σε τέτοια περίπτωση η Τράπεζα θα πρέπει να δώσει ειδοποίηση στον Επίτροπο και
στους Κατόχους όχι μικρότερης των 10 Εργάσιμων Ημερών πριν από τη σχετική Ημερομηνία
Πληρωμής Τόκου. Η πληρωμή των αναβαλλόμενων Τόκων θα καταβληθεί κατά την επόμενη
Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου κατά την οποία η Τράπεζα θα ικανοποιεί τους Κανονισμούς
Κεφαλαιακής Επάρκειας.
1.4.7

Πληρωμή Τόκων

(α) Επιτόκιο
Τα Χρεόγραφα φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο αναθεωρείται την αρχή κάθε
Περιόδου Τόκου και ισχύει για τη συγκεκριμένη Περίοδο Τόκου.
Το κυμαινόμενο επιτόκιο είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor 3-μηνών που ισχύει στην αρχή
κάθε Περιόδου Τόκου πλέον περιθώριο 1,80%.
Εάν στα πέντε χρόνια από την Ημερομηνία Έκδοσης των Χρεογράφων αυτά δεν έχουν
εξαγοραστεί, τότε θα φέρουν επιπρόσθετο επιτόκιο 1% πέραν του πιο πάνω επιτοκίου.
Πληροφορίες για τις παρελθούσες και μελλοντικές επιδόσεις του επιτοκίου Euribor μπορούν
να ληφθούν από την ιστοσελίδα www.euribor.org.

(β) Ημερομηνία Πληρωμής Τόκων
Ο Τόκος είναι πληρωτέος σε τριμηνιαία βάση στο τέλος κάθε Περιόδου Τόκου, στις
Ημερομηνίες Πληρωμής Τόκου. Οι δύο πρώτες πληρωμές τόκου έχουν ήδη γίνει. Η πρώτη
Πληρωμή Τόκου έγινε στις 30 Αυγούστου 2008 για την περίοδο από την Ημερομηνία
Έκδοσης, 30 Μαΐου 2008 (περιλαμβάνεται) μέχρι τις 30 Αυγούστου 2008 (δεν
περιλαμβάνεται) με επιτόκιο 6,657%, το οποίο προκύπτει από το επιτόκιο Euribor 3-μηνών
που ίσχυε στην αρχή της Περιόδου και ανερχόταν σε 4,857% πλέον περιθώριο 1,80%. Η
δεύτερη Πληρωμή Τόκου έγινε στις 30 Νοεμβρίου 2008 για την περίοδο 30 Αυγούστου
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(περιλαμβάνεται) μέχρι τις 30 Νοεμβρίου (δεν συμπεριλαμβάνεται) με επιτόκιο 6,764%, το
οποίο προκύπτει από το επιτόκιο Euribor 3-μηνών που ίσχυε στην αρχή της Περιόδου και
ανερχόταν σε 4,964% πλέον περιθώριο 1,80%. Κάθε Χρεόγραφο θα παύει να φέρει Τόκο
από την ημερομηνία εξαγοράς.

(γ) Βάση υπολογισμού Τόκου
Ο Τόκος υπολογίζεται βάσει του αριθμού ημερών σε κάθε Περίοδο Τόκου διαιρεμένου με
360.
1.4.8

Ανταλλαγή με Άλλες Αξίες Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου, Αλλαγή στους Όρους,
Εξαγορά (Redemption) και Αγορά

Σε περίπτωση μεταρρυθμίσεων σε νόμους ή σε σχετικούς κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας
ή στους Κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η Τράπεζα μπορεί, με την εκ των
προτέρων έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, να εξαγοράσει το σύνολο των
Χρεογράφων μαζί με οποιαδήποτε ποσά τόκου που εκκρεμούν. Εναλλακτικά, τα Χρεόγραφα, με τη
σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, μπορούν να ανταλλαγούν ή οι όροι τους να
τροποποιηθούν ώστε να αποτελούν Άλλες Αξίες Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου σύμφωνα με τους εν
ισχύ κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
1.4.9

Πληρωμή

(α) Ημερομηνίες Αρχείου/περίοδος διαπραγμάτευσης άνευ Τόκου
Η Πληρωμή Τόκων θα γίνεται στους Κατόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Κατόχων Χρεογράφων κατά την Ημερομηνία Αρχείου (Record Date). Η Ημερομηνία
Αρχείου θα ανακοινώνεται έγκαιρα πριν από κάθε Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου.
Η Τράπεζα θα ανακοινώνει, στα πλαίσια του Όρου 1.4.12, την επόμενη Ημερομηνία
Πληρωμής Τόκου.
Όταν τα Χρεόγραφα, νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ, εισαχθούν στο
Κεντρικό Μητρώο του ΧΑΚ και διαπραγματεύονται ως άυλοι τίτλοι, οι διαδικασίες πληρωμής
τόκων θα μεταβληθούν ώστε να συνάδουν με τις διαδικασίες του Κεντρικού Μητρώου του
ΧΑΚ. Σε τέτοια περίπτωση η Τράπεζα θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες
της διαδικασίας πληρωμής των τόκων και τη σχετική Ημερομηνία Αρχείου.
Οι εκάστοτε ημερομηνίες Πληρωμής Τόκου είναι οι ακόλουθες:
30
30
30
28

Μαΐου
Αυγούστου
Νοεμβρίου
Φεβρουαρίου

(β) Τρόπος Πληρωμής Τόκων
Η Πληρωμή Τόκων θα γίνεται με ένταλμα που θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη
διεύθυνση του Κατόχου ή θα κατατίθεται σε πίστη τραπεζικού λογαριασμού του, κατόπιν
σχετικών οδηγιών του. Σε περίπτωση που τα Χρεόγραφα είναι εγγεγραμμένα στο όνομα
δύο ή περισσοτέρων προσώπων ως συνιδιοκτητών, το ένταλμα θα ταχυδρομείται στη
διεύθυνση του προσώπου που το όνομα του παρουσιάζεται πρώτο στο Μητρώο Κατόχων
Χρεογράφων ή θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν ορίσει οι
συνιδιοκτήτες. Δικαιούχοι Τόκου για οποιαδήποτε Περίοδο Τόκου θα θεωρούνται οι Κάτοχοι
που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κατόχων Χρεογράφων κατά την Ημερομηνία
Αρχείου.
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Νοουμένου ότι ληφθεί η τελική έγκριση από το ΧΑΚ και τα Χρεόγραφα εισαχθούν στο ΧΑΚ,
όσοι επενδυτές αγοράσουν ή επενδύσουν ή άλλως πως αποκτήσουν Χρεόγραφα μετά την
έναρξη της περιόδου διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα Τόκου (ex-interest date) δεν έχουν
δικαίωμα Τόκου για την περίοδο Τόκου που λήγει την ημερομηνία καταβολής Τόκου και
αποποιούνται οποιουδήποτε δικαιώματος ή απαίτησης πληρωμής από την Τράπεζα Τόκου
για την περίοδο αυτή. Το δικαίωμα Τόκου για τους πιο πάνω επενδυτές αρχίζει από τη νέα
περίοδο καταβολής Τόκου.

(γ) Αποκοπές
Όλες οι πληρωμές, στα πλαίσια αυτού του όρου, θα γίνονται πάντοτε σύμφωνα με τους
εκάστοτε ισχύοντες περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους και τους περί Έκτακτης
Εισφοράς για την Άμυνα Νόμους (ή οποιουσδήποτε άλλους Νόμους που τυχόν θα τους
αντικαταστήσουν ή προστεθούν για το σκοπό αυτό) και θα αποκόπτονται οι ανάλογες
εισφορές ή/και φορολογίες σύμφωνα με τον Όρο 10.
1.4.10 Φορολογικό Καθεστώς

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις σύμφωνα με τους
νόμους περί φορολογίας. Νοείται ότι σε περίπτωση τροποποίησης της νομοθεσίας θα ισχύουν οι
εκάστοτε διατάξεις.
(α) Επενδυτές
Στις περιπτώσεις όπου το εισόδημα από τόκους υπόκειται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα,
το υπολογιζόμενο ποσό έκτακτης εισφοράς για την άμυνα θα παρακρατείται στην πηγή και θα
αποκόπτεται από τον πληρωτέο Τόκο.
(i)

Φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Κύπρου
Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002 απαλλάσσεται από το
φόρο εισοδήματος όλο το εισόδημα από τόκους. Τόκοι που αποκτά πρόσωπο από τη συνήθη
διεξαγωγή επιχείρησης, περιλαμβανομένων τόκων που συνδέονται στενά με τη συνήθη
διεξαγωγή της επιχείρησης, δεν απαλλάσσονται αλλά συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό
του κέρδους από την επιχείρηση.
Σύμφωνα με τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο του 2002,
κάθε πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος στη Δημοκρατία, το οποίο λαμβάνει ή
πιστώνεται με ποσό τόκων, υπόκειται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε ποσοστό 10%.
Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή μιας επιχείρησης περιλαμβανομένων τόκων
που συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, δεν υπόκεινται σε έκτακτη
εισφορά για την άμυνα.
Φυσικά πρόσωπα με συνολικό ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις €11.960
συμπεριλαμβανομένων και εισοδημάτων από τόκους, έχουν δικαίωμα επιστροφής της
εισφοράς που παρακρατήθηκε πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο 3%.

(ii) Ταμεία Προνοίας
Τόκοι που αποκτώνται από Ταμείο Προνοίας υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα
προς 3%.

(iii) Νομικά πρόσωπα κάτοικοι Κύπρου
Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002 απαλλάσσεται το 50% του
εισοδήματος από τόκους. Τόκοι που προκύπτουν από τη συνήθη διεξαγωγή των
δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου περιλαμβανομένων τόκων που συνδέονται στενά με
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τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης δεν απαλλάσσονται αλλά συμπεριλαμβάνονται στα
κέρδη του νομικού προσώπου για σκοπούς φόρου εισοδήματος.
Από την 1η Ιανουαρίου 2003 σύμφωνα με τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της
Δημοκρατίας Νόμο του 2002, για κάθε νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος στη
Δημοκρατία, το ποσό τόκων το οποίο λαμβάνει ή με το οποίο πιστώνεται υπόκειται σε έκτακτη
εισφορά για την άμυνα σε ποσοστό 10%. Τόκοι που αποκτώνται από τη συνήθη διεξαγωγή
μιας επιχείρησης περιλαμβανομένων τόκων που συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή
της επιχείρησης, δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα.

(iv) Μη κάτοικος Κύπρου
Σε περίπτωση επενδυτών μη φορολογικών κατοίκων της Δημοκρατίας, ο τρόπος φορολογίας
στη χώρα στην οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι εξαρτάται από το φορολογικό καθεστώς
έκαστου επενδυτή. Σε περίπτωση που υπάρχει Συμφωνία για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας
(Double Taxation Avoidance Treaty) μεταξύ της Κύπρου και της χώρας του επενδυτή, το
εισόδημα από τόκους θα φορολογείται σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής συμφωνίας.
Μη κάτοικοι της Δημοκρατίας δικαιούνται να εισπράττουν τόκο χωρίς παρακράτηση φόρου
εισοδήματος και έκτακτης εισφοράς για την άμυνα.

(β)

Τράπεζα
Η Τράπεζα έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Η
Τράπεζα φορολογείται με βάση τις διατάξεις των εκάστοτε περί Φορολογίας Νόμων της
Κυπριακής Δημοκρατίας

1.4.11 Έγγραφο Εμπιστεύματος
Με Έγγραφο Εμπιστεύματος (Trust Deed) ημερομηνίας 16 Μαΐου 2008 η Τράπεζα διόρισε την
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ ως Επίτροπο (Trustee) των υπό έκδοση
Χρεογράφων, για όλη τη διάρκεια των Χρεογράφων. Το Έγγραφο Εμπιστεύματος θα είναι
διαθέσιμο για επιθεώρηση στα Κεντρικά Γραφεία της Διοίκησης, Μέγαρο Alpha Bank, Λεωφ.
Λεμεσού 3, Λευκωσία. Ο Επίτροπος, με βάση το Έγγραφο Εμπιστεύματος, είναι επιφορτισμένος με
την ευθύνη διαφύλαξης των δικαιωμάτων των Κατόχων. Παράλληλα, το Έγγραφο Εμπιστεύματος
περιέχει πρόνοιες κάλυψης (indemnification) του Επιτρόπου και απαλλαγής ευθυνών από αυτόν.
1.4.12 Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις που θα αφορούν τα Χρεόγραφα θα δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες
ημερήσιας κυκλοφορίας. Υπό τον όρο ότι ληφθεί η τελική έγκριση για εισαγωγή των Χρεογράφων
στο ΧΑΚ, μετά την εισαγωγή των Χρεογράφων στο ΧΑΚ, οι ανακοινώσεις θα αποστέλλονται στο
ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για δημοσίευση.
1.4.13 Επιπρόσθετες Εκδόσεις
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει χωρίς την έγκριση των Κατόχων των Χρεογράφων
στην έκδοση περαιτέρω Χρεογράφων που κατατάσσονται σε ίση μοίρα (rank pari passu) με τα
Χρεόγραφα της παρούσας έκδοσης. Τα επιπρόσθετα Χρεόγραφα μπορούν να αποτελούν επέκταση
της παρούσας έκδοσης ούτως ώστε να θεωρούνται ότι αποτελούν κοινή έκδοση. Οποιαδήποτε
τέτοια επιπρόσθετη έκδοση θα συνοδεύεται από σχετική τροποποίηση του Εγγράφου
Εμπιστεύματος, ούτως ώστε να καλύπτονται σε αυτό και τα επιπρόσθετα Χρεόγραφα.
Η Τράπεζα έχει επίσης το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των Κατόχων των Χρεογράφων, να προβεί
σε έκδοση οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων ή αξιογράφων κεφαλαίου ή άλλων τίτλων με όρους
ως προς τη διαβάθμιση, επιτόκιο, υπέρ το άρτιο ποσό/με έκπτωση, ή εξαγορά/αποπληρωμή ή
άλλως πως, όπως η Τράπεζα ήθελε κρίνει σκόπιμο.
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1.4.14 Διαπραγμάτευση/Μεταβίβαση
Η Τράπεζα έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για εισαγωγή των Χρεογράφων στο ΧΑΚ. Έχει
υποβάλει σχετική αίτηση για εισαγωγή τους στο ΧΑΚ και έχει λάβει προέγκριση για την εισαγωγή
τους από το ΧΑΚ, στις 10 Δεκεμβρίου 2008. Νοουμένου ότι ληφθεί και τελική έγκριση από το ΧΑΚ,
τα Χρεόγραφα θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Μέχρι την τελική έγκριση της αίτησης της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ, τα
Χρεόγραφα δεν θα εμπορεύονται.
1.4.15 Νομοθεσία
Η χρηματιστηριακή αγορά στην Κύπρο λειτουργεί σύμφωνα με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς.
Η λειτουργία της Εταιρίας διέπεται από τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ. 113 και τον περί Τραπεζικών
Εργασιών Νόμο, Ν66(Ι)/97.
Τα λογιστικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου.
Το Έγγραφο Εμπιστεύματος και τα Χρεόγραφα διέπονται από τους εν ισχύ Νόμους της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν τη μοναδική εξουσιοδότηση να δικάσουν
οποιεσδήποτε διαφορές που μπορεί να προέλθουν ή έχουν σχέση με το Έγγραφο Εμπιστεύματος
και τα Χρεόγραφα.
2.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε Οδηγία προς τις εγχώριες τράπεζες τον Δεκέμβριο του
2006 σε σχέση με τον υπολογισμό του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που έθεσε σε ισχύ τις
διατάξεις των Οδηγιών 2006/48 και 2006/49 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υιοθετούν τους
κανονισμούς κεφαλαιακής επάρκειας της Βασιλείας ΙΙ.
Η Τράπεζα υιοθετεί την Τυποποιημένη Μέθοδο για τον Πιστωτικό Κίνδυνο και τη Μέθοδο Βασικού
Δείκτη για το Λειτουργικό Κίνδυνο από την 1η Ιανουαρίου 2008. Σύμφωνα με την Τυποποιημένη
Μέθοδο εφαρμόζονται συντελεστές στάθμισης στα Περιουσιακά Στοιχεία και ανοίγματα σε σχέση
με την πιστοληπτική τους διαβάθμιση και την κατηγορία ανοίγματος στην οποία βρίσκονται.
Σχετικά με ανοίγματα με τραπεζικά ιδρύματα και εταιρίες οι συντελεστές στάθμισης εξαρτώνται και
από τη χρονική διάρκεια του ανοίγματος.
Για παράγωγα προϊόντα (όπως swaps και forwards) η αξία ανοίγματος υπολογίζεται με τη μέθοδο
βάσει προσφυγής στην αγορά .
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαιτεί από την Τράπεζα να διατηρεί ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας ύψους 8% με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2008. Κατά τη διάρκεια του 2008 μέχρι και την
ημερομηνία του παρόντος εγγράφου η Τράπεζα ήταν σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να ζητήσει περαιτέρω κεφάλαια
για κάλυψη των κινδύνων που δεν καλύπτονται κάτω από τον Πυλώνα Ι. Κατά τη διάρκεια του
έτους 2007, η Εταιρία ήταν σε πλήρη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου η οποία και καθόριζε ως κατώτατο ποσοστό κεφαλαιακής επάρκειας το 10%.
Τουλάχιστον 50% του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό πρέπει να είναι
Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο και το υπόλοιπο Δευτεροβάθμιο Κεφάλαιο.
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Το Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο περιλαμβάνει:
•
•
•
•

Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως συνήθεις και προνομοιούχες μετοχές,
Αποθεματικά Λογαριασμού Κερδοζημιών,
Ορισμένα άλλα αποθεματικά, και
Υβριδικά Αξιόγραφα Κεφαλαίου (μέχρι 15 τοις εκατόν του Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου)

Το Δευτεροβάθμιο Κεφάλαιο, ή συμπληρωματικό κεφάλαιο περιλαμβάνει:
•
•
•

Αποθεματικά Επανεκτίμησης,
Χρεόγραφα Ελάσσονος Προτεραιότητας και Διαβάθμισης, και
Γενικές προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες, νοουμένου ότι δεν είναι αφαιρετέες για
φορολογικούς σκοπούς.

Το Δευτεροβάθμιο Κεφάλαιο μιας τράπεζα δεν μπορεί να υπερβαίνει το Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο
της. Επιπρόσθετα υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το μέγιστο ύψος συγκεκριμένων στοιχείων
Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό της
κεφαλαιακής επάρκειας. Συγκεκριμένα το συνολικό ύψος ληξιπρόθεσμων ελάσσονος
προτεραιότητας χρεογράφων δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν του Πρωτοβάθμιου
Κεφαλαίου.
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Μέρος Δ - Θέσμιες και Γενικές Πληροφορίες
1.

Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό

1.1 Ιδρυτικό έγγραφο
Το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρίας είναι ανάμεσα στα έγγραφα που θα είναι
διαθέσιμα για επιθεώρηση (βλέπε Μέρος Δ, Κεφ. 6 – Έγγραφα διαθέσιμα προς επιθεώρηση).
Οι σκοποί της Εταιρίας όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο
κωδικοποιημένο Καταστατικό της είναι:
(1)

Η διεξαγωγή τραπεζικών, χρηματοεπενδυτικών, χρηματιστηριακών και ασφαλιστικών
εργασιών πάσης φύσης περιλαμβανομένης, άνευ βλάβης της γενικότητας των
προαναφερθέντων, της διεξαγωγής εργασιών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing),
Χρηματοδότησης με Ενοικιαγορά (Hire Purchase), Πρακτορείας Επιχειρηματικών
Απαιτήσεων (Factoring), Πώλησης επιχειρηματικής Απαίτησης (Forfeiting). Η διεξαγωγή
εργασιών επενδυτικής τραπεζικής (investment banking) και διαχείρισης κεφαλαίων (asset
management) είτε υπό μορφή διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων ή περιουσιακών
στοιχείων, (portfolio or asset management) ή ταμείο προνοίας και συντάξεων είτε υπό
μορφή παροχής συμβουλών είτε υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή. Η ίδρυση, λειτουργία,
διεύθυνση και διατήρηση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείο
αντιπροσωπίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό και ο διορισμός διευθυντών, αξιωματούχων
και αντιπροσώπων για τη λειτουργία, επάνδρωση και διεκπεραίωση των εργασιών τους, με
τέτοιες εξουσίες και όρους που η Εταιρία θα θεωρήσει σκόπιμους από καιρού εις καιρό.

(2)

Η παροχή δανείων ή η προκαταβολή χρημάτων, με ή χωρίς εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις και με
τέτοιους όρους που θα θεωρούνται αναγκαίοι. Η προεξόφληση, αγορά, πώληση και εμπορία
συναλλαγματικών, χρεωστικών γραμματίων, τοκομεριδίων, επιταγών, φορτωτικών,
διατακτικών, ομολογιών, προσωρινών τίτλων μετοχών και άλλων εγγράφων και
χρεογράφων εμπορεύσιμων ή όχι, και η διεξαγωγή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών με αυτές
δοσοληψιών. Η παροχή και έκδοση πιστωτικών εγγράφων και εγγυητικών και πιστωτικών
επιστολών, το άνοιγμα ή η έκδοση ενέγγυων πιστώσεων, η αγορά και πώληση χρυσού και
αργύρου σε ράβδους ή νομίσματα, πραγματειών, εμπορευμάτων και προϊόντων, καθώς
επίσης και οποιαδήποτε άλλη σχετική με αυτά συναλλαγή. Η απόκτηση, κράτηση, έκδοση
με προμήθεια, τοποθέτηση ή ανάληψη της έκδοσης μετοχών, κεφαλαίων, ομολογιών,
μετοχικών ομολογιών, γραμματίων ομολόγων, χρεογράφων και επενδύσεων κάθε είδους
καθώς επίσης και η διεξαγωγή κάθε άλλης σχετικής με αυτές εργασίας. Η διαπραγμάτευση
δανείων και προκαταβολών, η λήψη χρημάτων και τιμαλφών για κατάθεση ή ασφαλή
φύλαξη ή άλλως πως, η είσπραξη και διαβίβαση μερισμάτων και τόκων καθώς επίσης και
άλλων χρημάτων και χρεογράφων κάθε είδους, και η διαχείριση, ανάπτυξη, επαλήθευση και
χρησιμοποίηση οποιασδήποτε κινητής περιουσίας. Η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους που
συνήθως διεξάγονται από Τραπεζίτες υπό την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπων ή
πρακτόρων. Η παροχή υπηρεσιών διακίνησης χρημάτων, έκδοσης και διαχείρισης μέσων
πληρωμής, περιλαμβανομένων πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών και επιταγών
τραπεζίτη. Η αγορά και πώληση ξένου συναλλάγματος, είτε υπό μορφή ξένων
τραπεζογραμματίων, είτε υπό μορφή ταξιδιωτικών επιταγών, είτε υπό οποιαδήποτε άλλη
μορφή.

(3)

Η κατοχή, αγορά, απόκτηση, πώληση, διάθεση και/ή συναλλαγή σε ξένο νόμισμα και
επιτόκια που να περιλαμβάνουν, αλλά όχι που να περιορίζονται σε, συναλλαγές σε ξένο
συνάλλαγμα, άμεσες και προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (spot and forward
contracts), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), δικαιώματα αγοράς/πώλησης
(options), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (FRAs), ανταλλαγές νομισμάτων και
επιτοκίων (swaps), παράγωγα επιτοκίων (caps, floors, collars), παράγωγα (derivatives), και
γενικά οποιαδήποτε συναλλαγματικά, επιτοκιακά ή άλλα παράγωγα γιά την αντιμετώπιση
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κινδύνων ή γιά άλλους σκοπούς, και τέτοιους άλλους τίτλους οι οποίοι είναι παρόμοιοι προς
ή παράγωγα, οποιωνδήποτε από τα πιό πάνω.
Οι λοιποί σκοποί της Εταιρίας εκτίθενται με λεπτομέρεια στο Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρίας το
οποίο αποτελεί δημόσιο έγγραφο, κατατεθειμένο στο Γραφείο του Εφόρου Εταιριών στην Κύπρο.
1.2

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το Καταστατικό της Εταιρίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα άρθρα:
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(5) Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους
κατόχους οποιωνδήποτε υφισταμένων μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της Εταιρίας
μπορεί να εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή
με τέτοιους περιορισμούς, που αφορούν είτε στο μέρισμα είτε στο δικαίωμα ψήφου είτε
στην επιστροφή κεφαλαίου είτε άλλως πως, που η Εταιρία μπορεί να καθορίσει από καιρό σε
καιρό με Σύνηθες Ψήφισμα.
(6) Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές προτίμησης
μπορούν, με την έγκριση Ειδικού Ψηφίσματος, να εκδίδονται με τον όρο ότι υπόκεινται σε
εξαγορά ή ότι κατά εκλογή της Εταιρίας θα υπόκεινται σε εξαγορά κάτω από τέτοιους όρους
και κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρία, πριν από την έκδοση των μετοχών αυτών, μπορεί να
καθορίσει με ειδικό ψήφισμα της.
(7) Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι διαιρεμένο σε
διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη
(εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης
αυτής) μπορούν, και είτε η Εταιρία βρίσκεται υπό εκκαθάριση ή όχι, να μεταβάλλονται ή να
καταργούνται με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των
εκδομένων μετοχών της εν λόγω τάξης, ή με την έγκριση Έκτακτου Ψηφίσματος που
εγκρίθηκε σε χωριστή Γενική Συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Για
κάθε τέτοια χωριστή Γενική Συνέλευση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού
αυτού που αφορούν Γενικές Συνελεύσεις αλλά με τρόπο που η απαιτούμενη απαρτία να είναι
2 (δύο) πρόσωπα που να κατέχουν ή να αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο των
εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής και που οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης
αυτής που είναι παρών προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου να δικαιούται να απαιτήσει
ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο. Οι πρόνοιες του Κανονισμού 83 σε σχέση με την έγκριση
γραπτών αποφάσεων από τα μέλη θα ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών.
(8) Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε κάθε τάξη μετοχών (εκτός αν υπάρχει
διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) θα θεωρούνται
ότι δεν έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση με τη δημιουργία ή την έκδοση άλλων
μετοχών με ίσα δικαιώματα από όλες τις απόψεις με τις μετοχές αυτές.
(9) Η Εταιρία μπορεί να εξασκήσει τις εξουσίες για πληρωμή προμήθειας σύμφωνα με το Άρθρο
52 του Νόμου, νοουμένου ότι το επί τοις εκατό ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που
πληρώθηκε ή που συμφωνήθηκε να πληρωθεί γίνεται γνωστό με τον τρόπο που απαιτείται
από το πιο πάνω άρθρο και το ποσοστό της προμήθειας δεν θα ξεπερνά το ποσοστό δέκα
τοις εκατό της τιμής στην οποία εκδόθηκαν οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες η προμήθεια
αυτή πληρώνεται, ή ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την
περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να πληρωθεί είτε σε μετρητά, είτε με την
παραχώρηση εξολοκλήρου ή μερικά εξοφλημένων μετοχών ή μερικώς από τον ένα τρόπο
και μερικώς με τον άλλο. Η Εταιρία μπορεί επίσης πάνω σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών
να πληρώνει νόμιμη μεσιτεία.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ
(15) Η Εταιρία θα έχει πρώτο και υπέρτατο προνόμιο και δικαίωμα επίσχεσης επί όλων των
μετοχών των εγγεγραμμένων στο όνομα κάθε μέλους (είτε μόνου είτε εξ΄ αδιαιρέτου με
άλλους) για τα χρέη και υποχρεώσεις προς την Εταιρία ατομικά ή από κοινού με άλλο μέλος
ή άλλο πρόσωπο, ανεξάρτητα αν η πληρωμή, εξόφληση ή εκπλήρωση αυτών έχει καταστεί
ληξιπρόθεσμη.
Οι Σύμβουλοι όμως μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξουν
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οποιαδήποτε μετοχή ως εξαιρουμένη, ολικώς ή μερικώς, από τις πρόνοιες του Κανονισμού
αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης της Εταιρίας, όταν υπάρχει, πάνω σε μια μετοχή θα
επεκτείνεται και σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σχετικά με αυτή καθώς επίσης και
σε οποιοδήποτε κεφάλαιο ή άλλα χρήματα που μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να είναι
πληρωτέα από την Εταιρία προς το πρόσωπο αυτό.
(16) Η Εταιρία μπορεί να πωλεί με τον τρόπο που θα εγκρίνουν οι Σύμβουλοι, οποιεσδήποτε
μετοχές πάνω στις οποίες η Εταιρία έχει δικαίωμα επίσχεσης αλλά καμιά πώληση δεν θα
γίνεται εκτός αν παρέλθουν δεκατέσσερις ημέρες αφότου θα έχει δοθεί στον τότε
εγγεγραμμένο κάτοχο της μετοχής αυτής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται (σύμφωνα με τους
παρόντες Κανονισμούς) λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης του προσώπου αυτού στη
μετοχή αυτή, γραπτή ειδοποίηση, που να καθορίζει και να απαιτεί την πληρωμή τέτοιου
μέρους από το ποσό για το οποίο υφίσταται το δικαίωμα επίσχεσης και να αξιώνει την
πληρωμή του.
(17) Για να προσδώσουν κύρος σε μια τέτοια πώληση, οι Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν
κάποιο πρόσωπο να προβαίνει στη μεταβίβαση των πωλούμενων μετοχών στον αγοραστή
τους. Ο αγοραστής θα εγγράφεται ως ο κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη
μεταβίβαση αυτή και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο με τον οποίο
έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στις
μετοχές από οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία σχετικά με την
πώληση.
(18) Το προϊόν της πώλησης θα εισπράττεται από την Εταιρία και θα χρησιμοποιείται πρώτα για
πληρωμή τυχόν εξόδων της πώλησης και κατόπιν για την κάλυψη τόσου ποσού, για το
οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, όσο είναι άμεσα πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν
υπάρχει, (υπό το κράτος παρόμοιου δικαιώματος επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα
πληρωτέα, που δημιουργήθηκε σε σχέση με τις μετοχές πριν από την πώληση) θα
πληρώνεται στο πρόσωπο που είχε δικαίωμα στις μετοχές κατά την ημερομηνία της
πώλησης τους.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
(25) Τηρουμένων των περιορισμών που περιέχονται στο Καταστατικό αυτό, οι μετοχές της
Εταιρίας είναι μεταβιβάσιμες, αλλά κάθε μεταβίβαση πρέπει να είναι γραπτή και σύμφωνα με
τον συνήθη κοινό τύπο, ή σύμφωνα με άλλο τέτοιο τύπο που οι Σύμβουλοι θα εγκρίνουν
από καιρού εις καιρό και θα πρέπει να αφεθεί στο Γραφείο, μαζί με το πιστοποιητικό των
μετοχών που θα μεταβιβασθούν και/ή τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία (αν υπάρχουν) που
θα απαιτήσουν οι Σύμβουλοι για απόδειξη του τίτλου του προτιθέμενου εκχωρητή.
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
(36) Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που
καθορίζεται για την πληρωμή της, οι Σύμβουλοι θα μπορούν, οποτεδήποτε μετά την
παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσον οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης
αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν στο μέλος αυτό ειδοποίηση με την οποία να
αξιώνουν την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης, μαζί με τόκο με
ετήσιο επιτόκιο όπως οι Σύμβουλοι αποφασίζουν και επιπλέον οποιαδήποτε δαπάνη
προέκυψε λόγω μη πληρωμής.
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
(50) Η Εταιρία μπορεί να μεταβάλλει τους όρους του Ιδρυτικού της Εγγράφου με Σύνηθες
Ψήφισμα ώστε:
(α)

Να ενοποιεί και διαιρεί όλο ή μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου σε μετοχές
μεγαλύτερου ποσού των υφισταμένων μετοχών.

(β)

Να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές που κατά την ημέρα λήψης της απόφασης δεν
έχουν ληφθεί ή δεν συμφωνήθηκε να ληφθούν από οποιονδήποτε.

(γ)

Να υποδιαιρεί το μετοχικό της κεφάλαιο ή οποιοδήποτε μέρος του σε μετοχές
μικρότερου ποσού από το ποσό που καθορίζεται με το Ιδρυτικό της Έγγραφο, με
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υποδιαίρεση των υφισταμένων μετοχών ή οποιωνδήποτε από αυτές, τηρουμένων των
προνοιών του Νόμου.
ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ
(70) Τηρουμένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που συνδέονται από καιρού εις
καιρό με οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών κάθε
μέλος που παρίσταται προσωπικά έχει μία ψήφο. Στις περιπτώσεις ψηφοφορίας με
ψηφοδέλτιο κάθε μέλος έχει μία ψήφο γιά κάθε μετοχή που αυτός κατέχει.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
(84) Ο ελάχιστος αριθμός των Συμβούλων της Εταιρίας θα είναι 6 (έξη) και ο μεγαλύτερος θα
είναι 18 (δεκαοκτώ), εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση.
(85) Ο αριθμός των πρώτων Συμβούλων μέσα στα πιό πάνω πλαίσια και τα ονόματα τους θα
καθορισθούν από τα πρόσωπα που προσυπέγραψαν το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρίας.
(86) Η αμοιβή των Συμβούλων καθορίζεται από καιρού εις καιρό από την Εταιρία σε γενική
συνέλευση. Οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης να πληρώνονται όλα τα έξοδα μετακίνησης,
διαμονής και άλλα, στα οποία υποβάλλονται για να παρίστανται ή να επιστρέφουν στις
συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής των Συμβούλων ή γενικές
συνελεύσεις της Εταιρίας ή σε σχέση με την εργασία της Εταιρίας.
(87) Η Εταιρία μπορεί σε Γενική Συνέλευση να καθορίσει το προσόν για Σύμβουλο όσον αφορά
στην κατοχή μετοχών της Εταιρίας αλλά, εκτός και εάν, και μέχρις ότου να καθορισθεί με
αυτό τον τρόπο, δεν θα απαιτείται τέτοιο προσόν.
(88) Σύμβουλος της Εταιρίας μπορεί να είναι ή να συνεχίσει να είναι ή να καταστεί Σύμβουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθυντής ή άλλος λειτουργός ή μέλος ή άλλως πως να έχει
συμφέρον σε οποιαδήποτε Εταιρία που ιδρύεται από την Εταιρία ή στην οποία δυνατό να
έχει η Εταιρία συμφέρον ως μέτοχος ή άλλως πως, και ο Σύμβουλος αυτός δεν είναι
υπόλογος στην Εταιρία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα οφέλη λαμβάνει υπό την ιδιότητα
του ως Συμβούλου ή λειτουργού τέτοιας άλλης Εταιρίας ή από το συμφέρον του στην
Εταιρία αυτή, εκτός αν η Εταιρία καθορίσει διαφορετικά.
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
(89) Κατά την πρώτη και κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας το ένα τρίτο των εκάστοτε
Συμβούλων της Εταιρίας, ή εάν ο αριθμός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιος των τριών,
τότε ο αριθμός που είναι πλησιέστερος προς το ένα τρίτο θα αποχωρούν από το αξίωμα.
(90) Οι Σύμβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι εκείνοι που έχουν την μακρύτερη
θητεία από την ημερομηνία της τελευταίας εκλογής τους αλλά μεταξύ προσώπων οι οποίοι
κατέστησαν Σύμβουλοι κατά την ίδια ημερομηνία εκείνοι που θα αποχωρήσουν, εκτός εάν
άλλως πως συμφωνήσουν διαφορετικά μεταξύ τους, θα καθορίζονται με κλήρο.
(91) Σύμβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να είναι υποψήφιος για επανεκλογή.
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
(98) Οι Σύμβουλοι δύνανται να συνάπτουν δάνεια ή να εξευρίσκουν από καιρού εις καιρό
χρήματα για τους σκοπούς της Εταιρίας ή να παρέχουν ασφάλεια για την πληρωμή τέτοιων
ποσών, όπως θα θεωρήσουν σωστό και σκόπιμο, και μπορούν να παρέχουν εξασφάλιση για
την πληρωμή ή αποπληρωμή οποιωνδήποτε τέτοιων ποσών με υποθήκη ή επιβάρυνση επί
ολοκλήρου ή οποιασδήποτε περιουσίας ή ενεργητικού της Εταιρίας ή με την έκδοση
ομολογιών είτε στο άρτιο ή υπό το άρτιο (Whether at part or at discount) ομολόγων,
ομολογιακών αξιόγραφων και άλλων χρεογράφων για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου,
ζημιάς ή υποχρέωσης της Εταιρίας και θα μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε από τις
παραπάνω ενέργειες για εξασφάλιση υποχρεώσεων ή χρεών οποιουδήποτε τρίτου
προσώπου όπως θα κρίνουν σκόπιμο. Οι Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα χωρίς περιορισμό να
συνάπτουν δάνεια μέχρι οποιουδήποτε ποσού.
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ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
(99) Οι Σύμβουλοι θα διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρίας και θα μπορούν να πληρώνουν όλα
τα έξοδα σε σχέση με την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρίας και θα μπορούν να ασκούν όλες
τις εξουσίες της Εταιρίας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό να
ασκούνται από την Εταιρία σε Γενική Συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του
Καταστατικού αυτού, των προνοιών του Νόμου, και των προνοιών τυχόν κανονισμών, που
δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου, που θα
έχουν θεσπισθεί από την Εταιρία σε Γενική Συνέλευση. Κανονισμός όμως που θα έχει
θεσπισθεί από την Εταιρία σε Γενική Συνέλευση, με κανένα τρόπο δεν θα καθιστά άκυρη
οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των Συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο κανονισμός
αυτός δεν είχε θεσπισθεί.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
(138)Η Εταιρία μπορεί σε Γενική Συνέλευση να δηλώνει (declare) μερίσματα, αλλά κανένα
μέρισμα δε θα υπερβαίνει το ποσό που εισηγήθηκαν οι Σύμβουλοι.
(139)Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα
που οι Σύμβουλοι κρίνουν ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρίας.
(140) Μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.
(141)Οι Σύμβουλοι μπορούν πριν εισηγηθούν οποιοδήποτε μέρισμα να κατακρατούν τέτοια ποσά
από τα κέρδη της Εταιρίας που οι ίδιοι κρίνουν σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα
οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των Συμβούλων, για σκοπούς που τα κέρδη της
Εταιρίας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται, και μέχρι που χρησιμοποιηθούν κατά τον
τρόπο αυτό, και πάλι κατά την κρίση των Συμβούλων, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται
για την επιχείρηση της Εταιρίας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές
της Εταιρίας) που οι Σύμβουλοι θα καθορίζουν κατά την κρίση τους από καιρό σε καιρό. Οι
Σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεματικό, να μεταφέρουν όσα
από τα κέρδη κρίνουν σωστό, στους λογαριασμούς του επόμενου έτους αντί να τα
διανέμουν.
(142)Τηρουμένων των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων αν υπάρχουν, που έχουν μετοχές
με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται και
πληρώνονται με βάση τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω
στις μετοχές στις οποίες πληρώνεται το μέρισμα. Κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που
πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά από τις κλήσεις δε θα θεωρείται
για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα
μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που
πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων
της περιόδου σε σχέση με την οποία πληρώνεται το μέρισμα. Αν όμως μια μετοχή εκδίδεται
κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θα
αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς
μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.
(144)Κάθε Γενική Συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα μπορεί μετά από
σχετική εισήγηση των Συμβούλων, να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή
φιλοδωρήματος τούτου μπορεί να γίνεται ολικά ή μερικά με τη διανομή συγκεκριμένης
περιουσίας της Εταιρίας και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο
πάνω με τη διανομή εξ’ ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού
δανείου σε άλλη Εταιρία ή με οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς,
και οι Σύμβουλοι θα εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση, και όπου συναντάται δυσκολία πάνω
σε μια τέτοια διανομή, οι Σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και
ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασμάτων και θα καθορίζουν την αξία
που θα ισχύει σε σχέση με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορούν
να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω
καθορισμένης αξίας για τη προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μελών, και μπορούν να
μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε Επιτρόπους με τον τρόπο που οι Σύμβουλοι
θεωρούν σωστό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
(152)Η Εταιρία σε Γενική Συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των Συμβούλων, να
αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε
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βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικών της Εταιρίας ή
πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιμο για
διανομή, και κατά συνέπεια σύμφωνα με το ψήφισμα, ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να
αποδεσμευτεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που θα δικαιούνταν να το πάρουν αν
επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό
δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωμής
οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα σε σχέση με μετοχές που
κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, ή για την εξ’ ολοκλήρου προπληρωμή μετοχών
που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρίας που θα εκδοθούν και διανεμηθούν
πιστωμένες (α) ως εξ’ ολοκλήρου αποπληρωμένες (β) προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο
πάνω αναλογία, ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο, κι οι Σύμβουλοι θα
έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν ένα τέτοιο ψήφισμα. Νοείται ότι ποσά που εισπράχθηκαν
για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (με υπεραξία) και το αποθεματικό ταμείο για την
εξαγορά κεφαλαίου θα μπορεί, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να χρησιμοποιείται
μόνο για την αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί και που θα εκδοθούν στα
μέλη της Εταιρίας ως εξ’ ολοκλήρου αποπληρωμένες χαριστικές μετοχές (bonus shares).
(153)Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισμα σαν αυτό που αναφέρεται πιό πάνω, οι
Σύμβουλοι θα προβαίνουν σε όλες τις διαθέσεις και χρησιμοποιήσεις των αδιανέμητων
κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, και σε
όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ’ ολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων,
αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να διενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα
πράγματα που χρειάζονται για να εφαρμοστεί το ψήφισμα αυτό, και οι Σύμβουλοι θα έχουν
πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή
με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο όπως κρίνουν σωστό σε σχέση με τις μετοχές
ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, καθώς επίσης και να
εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την Εταιρία για λογαριασμό
όλων των μελών που δικαιούνται να συνάψουν μια τέτοια συμφωνία, που να προνοεί για
την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα, πιστωμένων ως εξ’ ολοκλήρου αποπληρωμένων
οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται ως
αποτέλεσμα τέτοιας κεφαλαιοποίησης, ή (ανάλογα με το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την
αποπληρωμή από την Εταιρία για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις
αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των
ποσών ή μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες μετοχές
τους, και κάθε τέτοια συμφωνία που θα συνάπτεται με τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι
έγκυρη και δεσμευτική για όλα τα μέλη.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
(159)Σε περίπτωση που η Εταιρία τεθεί σε εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με την
έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της Εταιρίας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται
από το Νόμο, να διανέμει στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού
της Εταιρίας (είτε τούτο θα αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα
μπορεί, για το σκοπό αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην
περιουσία που πρόκειται να διανεμηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, και θα μπορεί να ρυθμίζει
τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα μέλη ή τις
διαφορετικές τάξεις των μελών. Ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με παρόμοια έγκριση, να
μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, με τέτοια καταπιστεύματα
(trusts), προς όφελος των συνδρομητών (contributories), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια
έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να παίρνει
μετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
(160)Κάθε Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόσωπος, Ελεγκτής, Γραμματέας και άλλος
από καιρού εις καιρό λειτουργός της Εταιρίας αποζημιώνεται από το ενεργητικό της Εταιρίας
για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά στην οποία υποβλήθηκε για την υπεράσπιση σε
οποιαδήποτε διαδικασία, είτε αστική είτε ποινική, στην οποία εκδόθηκε απόφαση υπέρ του ή
στην οποία αθωώθηκε ή σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση σύμφωνα με τις πρόνοιες του
άρθρου 383 του Νόμου στην οποία του παραχωρείται από το Δικαστήριο θεραπεία.
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2.

Σημαντικές συμβάσεις

Δεν υφίστανται οποιεσδήποτε σημαντικές συμβάσεις, εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται
στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, στις οποίες η Εταιρία ή οποιοδήποτε άλλο μέλος
του Συγκροτήματος αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή που έχουν συναφθεί από οποιοδήποτε μέλος
του Συγκροτήματος και περιέχουν διατάξεις δυνάμει των οποίων ένα οποιοδήποτε μέλος του
Συγκροτήματος έχει αναλάβει υποχρέωση ή δέσμευση που είναι σημαντική για το Συγκρότημα κατά
την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
3.

Άλλες Θέσμιες Πληροφορίες

Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και τις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος:
(i)

Δεν υπήρξε καμία ουσιώδης αλλαγή κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες στην
οικονομική κατάσταση της Εταιρίας ή οποιασδήποτε από τις εξαρτημένες της εταιρίες.

(ii)

Καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επηρέασε τις προοπτικές της Εταιρίας από την
ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών του.

(iii)

Δεν υπήρξε καμία σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του
Συγκροτήματος η οποία έλαβε χώρα μετά τη λήξη της τελευταίας χρήσης για την οποία
δημοσιεύθηκαν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις.

(iv)

Καμιά διοικητική, δικαστική διαφορά ή διαιτησία έχει ή είχε κατά τους τελευταίους
δώδεκα μήνες η Εταιρία, η οποία μπορεί να έχει ή είχε σημαντικές επιπτώσεις στην
χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρίας.

(v)

Δεν υπάρχει εξάρτηση από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης,
βιομηχανικές, εμπορικές ή οικονομικές συμβάσεις που να έχουν θεμελιώδη σημασία για
τις δραστηριότητες της Εταιρίας ή οποιασδήποτε από τις εξαρτημένες της εταιρίες.

(vi)

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου τα όργανα διοίκησης δεν
έχουν αναλάβει καμία οριστική υποχρέωση σχετικά με σημαντικές μελλοντικές
επενδύσεις της Εταιρίας ή των εξαρτημένων εταιρειών της.

(vii)

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου η Εταιρία δεν είχε συνάψει
οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο δάνειο, τραπεζικό παρατράβηγμα, ή ομόλογο, που να
υποθηκεύει ή να επιβαρύνει την περιουσία της Εταιρίας.

(viii)

Κατά το πρόσφατο παρελθόν δεν υπήρξε καμία διακοπή δραστηριοτήτων που να είχε
σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος.

(ix)

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου και του τρέχοντος οικονομικού έτους δεν έχει
υποβληθεί οποιαδήποτε δημόσια προσφορά για εξαγορά μετοχών από ή προς την
Εταιρία.

(x)

Εκτός μέσα στα πλαίσια της συνήθους πορείας των εργασιών της Εταιρίας δεν έχουν
υπογραφεί κατά τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται της ημερομηνίας του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου οποιαδήποτε ουσιώδη συμβόλαια.
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4.
(i)

Συγκαταθέσεις
Οι ελεγκτές KPMG έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τις πιο κάτω γραπτές
συγκαταθέσεις τους για τη συμπερίληψη των εκθέσεων τους με τον τρόπο και υπό την έννοια
που παρουσιάζονται.
16 Δεκεμβρίου 2008
Διοικητικό Συμβούλιο
Alpha Bank Cyprus Ltd
Λευκωσία
Αξιότιμοι Κύριοι,
Είμαστε οι ελεγκτές της Alpha Bank Cyprus Ltd για τα έτη 2006 – 2007.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και
2007 είχαν ελεγχθεί από εμάς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Στις εκθέσεις μας
εκφράσαμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη για αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Με την παρούσα επιστολή δίνουμε τη συγκατάθεσή μας για την αναφορά στο όνομα μας ή/και
στην έκθεσή μας με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2008 της Alpha Bank Cyprus Ltd.
KPMG
Ελεγκτές

(ii) Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, Κυπριακός Οργανισμός
Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει τη γραπτή
συγκατάθεσή τους και για τις αναφορές στο όνομά τους με τον τρόπο και υπό την έννοια που
παρουσιάζονται.
16 Δεκεμβρίου 2008
Διοικητικό Συμβούλιο
Alpha Bank Cyprus Ltd
Λευκωσία
Αξιότιμοι Κύριοι
Με την παρούσα επιστολή δίνουμε και δεν αποσύρουμε τη συγκατάθεσή μας για τις αναφορές
στο όνομά μας με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο
ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2008 της εταιρίας Alpha Bank Cyprus Ltd.
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)
Ανάδοχος Υπέυθυνος Σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου
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(iii)

Οι νομικοί σύμβουλοι κ.κ. Xρυσαφίνης & Πολυβίου έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει
τη γραπτή συγκατάθεσή τους.
16 Δεκεμβρίου 2008
Διοικητικό Συμβούλιο
Alpha Bank Cyprus Ltd
Λευκωσία
Αξιότιμοι Κύριοι
Οι υπογεγραμμένοι Χρυσαφίνης & Πολυβίου Δικηγόροι εκ Λευκωσίας με την παρούσα
βεβαιώνουμε τα ακόλουθα αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο της Alpha Bank Cyprus Ltd
ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2008:
Η προαναφερθείσα εταιρία έχει κατά Νόμο συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί
Εταιριών Νόμο Κεφάλαιο 113 και τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο 66 (1)/97 και έχει
εξουσία για έκδοση τίτλων προς το κοινό.
Όλες οι “Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και το κεφάλαιό του” που αναφέρονται
στο Ενημερωτικό Δελτίο συνάδουν και θα συνάδουν προς τα στοιχεία και έγγραφα της
εταιρίας στο φάκελο αυτής στο Αρχείο Εταιριών του Τμήματος Εφόρου Εταιριών και Επισήμου
Παραλήπτη.
Εξουσιοδοτούμε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δημοσιοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση
της, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στη
βεβαίωση αυτή προς το κοινό ή προς οποιονδήποτε.
Με την παρούσα δίνουμε και δεν αποσύρουμε τη συγκατάθεση μας για τη συμπερίληψη της
πιο πάνω Βεβαίωσης μας με τη μορφή και στο πλαίσιο το οποίο συμπεριλαμβάνεται καθώς και
για τις αναφορές στο όνομά μας με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2008 της εταιρίας Alpha Bank Cyprus Ltd.
Χρυσαφίνης & Πολυβίου
Δικηγόροι

(iv)

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
και έχει εγκριθεί. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας έχουν επιδείξει την προσήκουσα
επιμέλεια για τη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των απαιτούμενων κατά το Νόμο
στοιχείων και αναλαμβάνουν ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των
πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Οι Διοικητικοί
Σύμβουλοι δηλώνουν ότι έχουν λάβει κάθε εύλογο μέτρο και οι πληροφορίες που περιέχονται
στο Ενημερωτικό Δελτίο, είναι εξ’όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν
υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.
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5.

Έγγραφα Διαθέσιμα Για Επιθεώρηση

Αντίγραφα των ακολούθων εγγράφων θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. - 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία της Εταιρίας,
Μέγαρο Alpha Bank, Λεωφόρος Λεμεσού 3, Λευκωσία μέχρι την ημερομηνία ισχύος του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Τραπέζης
Έγγράφο Εμπιστεύματος ημερομηνίας 16 Μαίου 2008
των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για
τα δύο τελευταία έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 31 Δεκεμβρίου
2006 αντίστοιχα.
των μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το εξάμηνο που
έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 πιο
πάνω

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή ως εξής:
•
•
•

στην ιστοσελίδα του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου,
Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ, CISCO, www.cisco-online.com
στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, www.cse.com.cy
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.cysec.gov.cy
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Μέρος Ε – Έκθεση Ελεγκτών και Οικονομική Πληροφόρηση
1.0

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΓΙΑ ΤO ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

78(1)–(7)

2.0

ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ALPHA BANK CYPRUS LTD ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ 2007

79(1)–(75)

3.0

ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ALPHA BANK CYPRUS LTD ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ 2006

80(1)–(42)
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2008
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 30 Ιουνίου 2008
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μετρητά και καταθέσεις με την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών υπηρεσιών
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

30/6/2008
ΕΥΡΩ €

31/12/2007
ΕΥΡΩ €

75.009.761
1.849.336.166
3.939.031.867
3.771.495
4.122.067
30.830.354
8.393.376
41.529.813

304.749.719
1.780.637.580
3.224.004.237
12.314.502
706.185
30.185.556
8.395.948
50.775.989

5.952.024.899

5.411.769.716

8

95.100.000
791.576
1.998.027.476
3.359.396.234
6.223.459
411.852
122.852.697
5.582.803.294

0
28.159
1.928.524.940
3.066.878.185
4.572.933
411.852
91.164.556
5.091.580.625

9

118.575.001

119.174.951

10

599.951
15.334.698
232.253.193

0
15.334.698
183.366.119

366.762.843
2.458.762

317.875.768
2.313.323

5.952.024.899

5.411.769.716

502.434.197

468.580.326

6
7
7

Σύνολο ενεργητικού

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Χρεόγραφα κεφαλαίου
Παράγωγα που κατέχονται για διαχείριση κινδύνων
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα
Καταθέσεις από πελάτες
Φορολογία
Αναβαλλόμενη φορολογία
Λοιπές υποχρεώσεις

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό διαφοράς από μετατροπή του μετοχικού
κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ
Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της ιθύνουσας εταιρίας
Συμφέρον μειοψηφίας
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
Λογαριασμοί τάξεως

Σπ. Ν. Φιλάρετος
Πρόεδρος

Κ. Μ. Κόκκινος
Διευθύνων Σύμβουλος

Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης
Γενικός Διευθυντής

Λ. Σκαλιώτης
Διευθυντής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι σημειώσεις στις σελίδες 1 μέχρι 7 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος την συνοπτικών ενδιάμεσων
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 30 Ιουνίου 2008

Σημ.

Ι Ιανουαρίου
2008 μέχρι
30 Ιουνίου 2008
ΕΥΡΩ €

1 Ιανουαρίου
2007 μέχρι
30 Ιουνίου 2007
ΕΥΡΩ €

149.967.193
(91.115.514)
58.851.679

112.052.929
(52.839.983)
59.212.946

Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες
Έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες
Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

16.876.335
(488.376)
16.387.959

14.778.931
(348.245)
14.430.686

Καθαρή (ζημία)/κέρδος από μεταβολή
χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία
Άλλα έσοδα από εργασίες
Αποτελέσματα ασφαλιστικών εργασιών

123.882
8.917.143
810.245

8.538
6.160.988
1.022.480

85.090.908

80.835.638

(5.473.833)
(18.744.210)
(1.248.849)
(5.124.502)

(15.831.906)
(15.476.997)
(1.463.448)
(4.522.870)

Κέρδη για την περίοδο πριν τη φορολογία
Φορολογία

54.499.514
(5.467.000)

43.540.417
(4.247.583)

Κέρδη για την περίοδο

49.032.514

39.292.834

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
ιθύνουσας εταιρίας
Συμφέρον μειοψηφίας
Κέρδη για την περίοδο

48.887.075
145.439
49.032.514

Έσοδα από τόκους
Έξοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τόκους

Κέρδη από εργασίες
Πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων
Δαπάνες προσωπικού
Αποσβέσεις και χρεολύσεις
Άλλα έξοδα

Κέρδη ανά μετοχή (σεντ)

4

39.109.299
183.535
39.292.834

35,04

28,04

Οι σημειώσεις στις σελίδες 1 μέχρι 7 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος την συνοπτικών ενδιάμεσων
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 30 Ιουνίου 2008

1 Ιανουαρίου 2008- 1 Ιανουαρίου 200730 Ιουνίου 2008
30 Ιουνίου 2007
ΕΥΡΩ €
ΕΥΡΩ €
Αποθεματικό διαφοράς από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου
σε ΕΥΡΩ

599.951

-

Καθαρά έσοδα που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια
Κέρδη για την περίοδο

599.951
49.032.514

39.292.834

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων για την
περίοδο που αναλογούν στους μετόχους

49.632.465

39.292.834

Όπως αναλογούν στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρίας
Συμφέρον μειοψηφίας

49.487.026
145.439

39.109.299
183.535

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων για την
περίοδο

49.632.465

39.292.834

Οι σημειώσεις στις σελίδες 1 μέχρι 7 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος την συνοπτικών ενδιάμεσων
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
78

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 30 Ιουνίου 2008

Σημ.
Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδη για το έτος
Αναπροσαρμογές για:

1/1/2008
30/06/2008
ΕΥΡΩ €

1/1/2007
30/06/2007
ΕΥΡΩ €

49.032.513

39.292.834

1.129.387

1.115.192

119.462
-22.500

348.256
-33.651

-187.517
-123.882
5.473.833
5.467.000

-366.766
-8.538
15.831.906
4.247.583

Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο
κίνησης
Αύξηση στο καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών υπηρεσιών

60.888.296

60.426.816

-3.415.882

-1.022.478

Μείωση σε καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου
Αύξηση/(μειωση) στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα

27.143.922

39.625.510

1.496.922.247

-55.493.004

Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Χρεόλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδος από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Μερίσματα που εισπράχθηκαν
Πλεόνασμα από επανεκτίμησης παραγωγών
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Φορολογία

Αύξηση στα δάνεια και στις απαιτήσεις από πελάτες

-722.716.537

Μείωση/(Αύξηση) στις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

2.215.074

-391.468.234
-43.473.192

Μείωση/(αύξηση) στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού

9.246.176

-15.538.248

31.688.142
-20.214.024

9.956.502
230.698.427

292.518.050
95.100.000
1.269.375.463
-3.816.474
1.265.558.989

402.096.628
_________0
235.808.727
-1.925.119
233.883.608

8.543.007

36.667.784

Μείωση στις λοιπές υποχρεώσεις
(Μείωση)/αύξηση στις καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα
Αύξηση στις καταθέσεις από πελάτες
Αύξηση στα χρεόγραφα κεφαλαίου
Ροή μετρητών από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρή ροή μετρητών από/(για) εργασίες
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς
πώλησης

Οι σημειώσεις στις σελίδες 1 μέχρι 7 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος την συνοπτικών ενδιάμεσων
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
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Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού

45.285

54.580

-1.796.970

-1.127.668

-116.890

-15.523

Παράγωγα για διαχείριση κινδύνων
Μερίσματα που εισπράχθηκαν
Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες

887.299
187.517
7.749.248

40.755
366.766
35.986.694

Καθαρή αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
για το έτος
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους

1.273.308.237

269.870.302

529.676.690

618.018.897

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

1.802.984.927

887.889.199

Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Πληρωμές για αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 1 μέχρι 7 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος την συνοπτικών ενδιάμεσων
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
78

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις

Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αναφέρονται για την
περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 30 Ιουνίου 2008 και δεν έχουν ελεγχθεί από τους
εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Alpha Bank
Cyprus Ltd (η «Εταιρία») και όλων των εξαρτημένων εταιριών που μαζί αναφέρονται ως το
«Συγκρότημα», και εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.

Σημαντικές Λογιστικές Αρχές

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνούς Λογιστικού
Προτύπου 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» , και πρέπει να διαβάζονται σε
συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2007 . Επιπρόσθετα οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών νόμου, Κεφ.
113 της Κύπρου.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ
(€) το οποίο είναι το κυρίως χρησιμοποιούμενο συνάλλαγμα που παρουσιάζει καλύτερα την
ουσία των οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων των εταιρειών του Συγκροτήματος και
είναι για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 30 Ιουνίου 2008.
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθούνται με συνέπεια αναφορικά με στοιχεία που κρίνονται
σημαντικά ή ουσιώδη για τα αποτελέσματα χρήσεως και για την παρουσίαση της οικονομικής
κατάστασης του Συγκροτήματος, είναι οι ίδιες με τις λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν
στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2007.
Οι συγκριτικές πληροφορίες στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου
2007 μέχρι 30 Ιουνίου 2007 παρουσιάζεται σε Ευρώ («ΕΥΡΩ €») χρησιμοποιώντας ως τιμή
συναλλάγματος την κλειδωμένη ισοτιμία δηλαδή ΕΥΡΩ €1=£0,585274.
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3.

Ανάλυση κατά τομέα

Το Συγκρότημα έχει δύο βασικούς τομείς δραστηριότητες: τραπεζικές και
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής και γενικού κλάδου.
Οι εργασίες του Συγκροτήματος διεξάγονται κυρίως στην Κύπρο. Για τον λόγο αυτό ανάλυση
κατά γεωγραφικό τομέα δεν προσφέρεται.
Τομείς δραστηριότητας

Τραπεζικές και
Χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες

Ασφαλιστικές εργασίες

Σύνολο

Εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου

Εξαμηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου

Εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου

2008
€000
Κέρδη πριν από
την φορολογία
Απόσβεση
ακινήτων
εγκαταστάσεων
& εξοπλισμού
Χρεόλυση
αϋλων
περιουσιακών
στοιχείων

2008
€000

2007
€000

2008
€000

2007
€000

53.690

42.518

810

1.022

54.500

43.540

1.129.397

1.115.192

-

-

1.129.397

1.115.192

119.462

348.256

-

-

119.462

348.256

30/6/2008
€000
Σύνολο
υποχρεώσεων
Σύνολο
Ενεργητικού

2007
€000

31/12/2007
€000

30/6/2008
€000

31/12/2007
€000

30/6/2008
€000

31/12/2007
€000

5.534.373

5.043.621

48.431

47.960

5.582.804

5.091.581

5.894.325

5.355.350

57.700

56.419

5.952.025

5.411.769
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4.

Κέρδη ανά μετοχή

Κέρδη μετά τη φορολογία (€000)
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη
διάρκεια της περιόδου (€000)

2008
48.887

2007
39.109

139.500

139.500

35,04

28,04

Κέρδη ανά μετοχή (σεντ)
5.

Μέρισμα που πληρώθηκε

Η Εταιρία που είναι 100% θυγατρική της Alpha Bank A.E. έχει ως πολιτική την
επανεπένδυση των κερδών με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και την
επέκταση των εργασιών της Εταιρίας.
6.

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες

Χορηγήσεις σε πελάτες

30 Ιουνίου
2008
€000
4.079.656

31 Δεκεμβρίου
2007
€000
3.356.940

Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων

(140.624)

(132.936)

3.939.032

3.224.004

Αποθεματικά προβλέψεων για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων
Αποθεματικ
ά
προβλέψεων

Προσωρινός
λογαριασμός
αναστολής
αναγνώριση
ς εσόδων

Σύνολο

€000

€000

€000

1 Ιανουαρίου 2008
Χρέωση/(πίστωση) στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων
Ανακτήσεις και αναπροσαρμογές

104.782

28.154

132.936

5.474
1.361

853
___-

6.327
1.361

30 Ιουνίου 2008

111.617

29.007

140.624

1 Ιανουαρίου 2007
Χρέωση/(πίστωση) στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων
Ανακτήσεις και αναπροσαρμογές

100.531

38.728

139.728

32.375
(28.124)

(9.400)
(1.174)

22.975
(29.298)

31 Δεκεμβρίου 2007

104.782

28.154

132.936
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7.

Ακίνητα εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Ακίνητα
εγκαταστάσεις
και εξοπλισμός
€000
30.185
1.774
(1.129)
30.830

Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες μείον εκποιήσεις
Αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία 30 Ιουνίου 2008

8.

Άυλα
περιουσιακά
στοιχεία
€000
8.396
117
(120)
8.393

Χρεόγραφα Κεφαλαίου
30 Ιουνίου
2008
€000
95.100

Χρεόγραφα Κεφαλαίου 2008/2013

31 Δεκεμβρίου
2007
€000
-

Τα χρεόγραφα φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο Euribor 3 μηνών που ισχύει
στην αρχή κάθε περιόδου τόκου πλέον περιθώριο 1,80%. Η περίοδος τόκου είναι τριμηνιαία
και ο τόκος πληρώνεται στο τέλος κάθε περιόδου τόκου. Εάν στα πέντε χρόνια από την
ημερομηνία έκδοσης των χρεογράφων, δηλαδή 30 Μαίου 2013 αυτά δεν έχουν εξαγοραστεί
από την τράπεζα, τότε θα φέρουν επιπρόσθετο επιτόκιο 1% πέρα του πιο πάνω επιτοκίου
μέχρι την λήξη τους στις 30 Μαΐου 2018.
9.

Μετοχικό Κεφάλαιο
30 Ιουνίου 2008
Μετοχές
(χιλ.)

Εγκριμένο
Μετοχές €0,85 σεντ η καθεμιά
(31 Δεκεμβρίου 2007:£0,50 η
καθεμιά)
Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο
Αποθεματικό λόγω μεταβολής
ονομαστικής αξίας της μετοχής από:
£0,50 σε €0,85 η καθεμιά

€000

31 Δεκεμβρίου 2007
Μετοχές
(χιλ.)

€000

600.000

510.000

600.000

512.580

139.500

118.575
600

139.500

119.175
_____-

119.175

119.175
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10. Αποθεματικά
30 Ιουνίου
2008
Αποθεματικό προσόδου
1 Ιανουαρίου
Κέρδος για την περίοδο / έτος που αναλογεί στους μετόχους
30 Ιουνίου / 31 Δεκεμβρίου

31 Δεκεμβρίου
2007

€000
183.366

€000
108.622

48.887

74.744

232.253

183.366

11. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2008
ανερχόταν σε 820 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2007: 778 άτομα)

12. Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα
(i) Συναλλαγές με Διοικητικούς Συμβούλους
Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρίες στις
οποίες ο Διοικητικός Σύμβουλος κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 20% του
δικαιώματος ψήφου σε Γενική Συνέλευση.
Όλες οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τα συνδεδεμένα τους
πρόσωπα γίνονται με συνήθεις εμπορικούς όρους. Όσον αφορά τα βασικά διευθυντικά
στελέχη αριθμός πιστωτικών διευκολύνσεων έχει χορηγηθεί με βάση τους ισχύοντες
όρους όπως και για το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρίας.
Πιστωτικές διευκολύνσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα
πρόσωπα:
30 Ιουνίου
2008
Χαμηλότερες του 1% του καθαρού
ενεργητικού της Εταιρίας, ανά Σύμβουλο

2
Σύμβουλοι
€000

31
Δεκεμβρίου
2007
2
Σύμβουλοι
€000

Μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι
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Δικαιώματα ως μέλη

17.086

34.172

Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι
Μισθοί και ωφελήματα

209.796

766.542

(i) Συναλλαγές με εταιρίες του Συγκροτήματος
Κατά τις 30 Ιουνίου 2008, η ιθύνουσα εταιρία Alpha Bank A.E έχει παραχωρήσει
τραπεζικές εγγυήσεις ύψους €454.298.156 (31 Δεκεμβρίου 2007 €438.555.274)
αναφορικά με την κάλυψη συγκεκριμένων δανείων πελατών.
Επίσης τα υπόλοιπα που διατηρεί η Εταιρία με εταιρίες του Ομίλου είναι:
30 Ιουνίου
2008
€000

31
Δεκεμβρίου
2007
€000

Στοιχεία ενεργητικού
Καταθέσεις με εταιρίες του Ομίλου

1.810.274

1.708.870

Στοιχεία Υποχρεώσεων
Καταθέσεις από εταιρίες του Ομίλου

1.882.703

1.705.668

Όλες οι συναλλαγές γίνονται σε τιμές αγοράς.
Κατά τις 30 Ιουνίου, 2008 η Alpha Bank AE κατείχε €20.004.200 από τα εκδομένα
Χρεόγραφα Κεφαλαίου και η Alpha Ασφαλιστική €4.900.000.

13. Λογαριασμοί Τάξεως
30/06/2008
€000

31/12/2007
€000
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τραπεζικές εγγυήσεις

130.308

138.156

6.087

14.814

366.039

315.610

372.126

330.424

502.434

468.580

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

Σύνολο Λογαριασμών Τάξεως

14. Άλλες πληροφορίες
I. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη υπέρ τρίτων επί των παγίων στοιχείων του
Συγκροτήματος κατά την 30 Ιουνίου 2008.
II. Δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα οποιεσδήποτε επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του
Συγκροτήματος καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία
του Συγκροτήματος.
15. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
πέραν από τα ακόλουθα:
•

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε συνεδρία του που έγινε στις 20
Οκτωβρίου 2008 ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 30 Ιουνίου 2008.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα
Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι

1

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

2-4

Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών

5&6

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

7

Ενοποιημένος ισολογισμός

8

Ενοποιημένη κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων

9

Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών

10

Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

11 - 75

79 (0)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διοικητικό Συμβούλιο

Σπ. Ν. Φιλάρετος, Πρόεδρος
Κ. Μ. Κόκκινος, Διευθύνων Σύμβουλος
Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης, Γενικός Διευθυντής
Χρ. Χ. Γιαμπανάς
(διορίσθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2007)
Μ. Σ. Γιαννόπουλος
Β. Ι. Καραΐνδρος
(αποχώρησε στις 27 Ιουνίου 2007)
Γ. Μ. Μιχαηλίδης
Λ. Α. Παπαγαρυφάλλου
(διορίσθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2007)
Α. Δ. Χατζηπαύλου

Γραμματέας

Λ. Α. Παπαλαμπριανού

Νομικοί Σύμβουλοι

Χρυσαφίνης και Πολυβίου

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

KPMG

Εγγεγραμμένη διεύθυνση

Γωνία Χείλωνος και Γλάδστωνος
Πλατεία Στυλιανού Λένα, Λευκωσία

Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης

Μέγαρο Alpha Bank
Λεωφ. Λεμεσού 3, Λευκωσία

79 (1)
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank Cyprus Limited ( η “Εταιρία”) υποβάλλει στα μέλη την
έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κατά το έτος 2007, το Συγκρότημα συνέχισε να διεξάγει πλήρεις τραπεζικές εργασίες με την
παροχή ενός ευρέως φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Η Εταιρία είναι θυγατρική εταιρία της Alpha Bank A.E., η οποία είναι εγγεγραμμένη στην
Ελλάδα.
Η Εταιρία είναι η ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήματος της Alpha Bank Cyprus Limited. Η
Εταιρία έχει θυγατρικές εταιρίες τις Alpha Trustees Limited και Alpha Insurance Limited.
Λεπτομέρειες αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρίες παρουσιάζονται στην σημείωση 18 των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ,
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ

ΘΕΣΗΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΤΩΝ

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία
Μεταβολή
%
Κέρδη από εργασίες
Κέρδη πριν τη φορολογία
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
ιθύνουσας εταιρείας
Κέρδη ανά μετοχή

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

+48
+90

96.968.753
48.799.451

65.472.596
25.750.485

+93
+93

43.746.042
31,36 σεντ

22.611.095
16,21σεντ

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Μεταβολή
%
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Καταθέσεις από πελάτες
Ίδια κεφάλαια

+69
+44
+31

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

1.886.925.856 1.113.572.257
1.794.964.063 1.244.869.661
186.044.422 141.694.473

Το 2007, το Συγκρότημα πέτυχε 93% αύξηση στην κερδοφορία σε σχέση με το 2006.
Η θεαματική άνοδος της κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα:
• της πολύ ικανοποιητικής αύξησης των εργασιών τόσο στις χορηγήσεις όσο και στις
καταθέσεις
• της ταχείας αύξησης των προμηθειών και των κερδών από ξένο συνάλλαγμα
• της καλής πορείας των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων
• της αύξησης της παραγωγικότητας και της μείωσης του λόγου έξοδα προς έσοδα
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ,
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (συνέχ.)

ΤΗΣ

ΘΕΣΗΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΤΩΝ

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη (συνέχ.)
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσίασαν αύξηση 69%, με αποτέλεσμα το μερίδιο
αγοράς, εξαιρουμένων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, να ξεπεράσει το 12%.
Επίσης κατά τη διάρκεια του 2007, τα κεντρικά γραφεία διοίκησης έχουν μεταφερθεί σε ιδιόκτητο
κτίριο επί της Λεωφόρου Λεμεσού στη Λευκωσία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων στη σελίδα 8 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Τα κέρδη για το έτος που αναλογούν στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρίας ανέρχονται σε
ΛΚ£43.746.042 (2006:ΛΚ£22.611.095) τα οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προτείνουν όπως
μεταφερθούν στο αποθεματικό προσόδου.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος (2006: ΛΚ£ μηδέν).
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Κίνδυνος θεωρείται οποιοσδήποτε χρηματοοικονομικός ή άλλος παράγοντας που δημιουργεί
πιθανότητες για μελλοντική μείωση της κερδοφορίας.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που εμπεριέχονται στο φάσμα των εργασιών της Εταιρίας είναι ο
πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς (κυρίως επιτοκίων και συναλλάγματος), ο κίνδυνος
ρευστότητας, ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος συμμόρφωσης.
Λεπτομερής περιγραφή των κινδύνων και διαχείρισης τους παρουσιάζεται στη σημείωση 36 των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Συγκροτήματος, αναμένεται η συνέχιση της
ανάπτυξης των εργασιών των εταιριών του και η ενίσχυση των αποτελεσμάτων του.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Το Συγκρότημα διαθέτει σήμερα ένα σύγχρονο δίκτυο 33 καταστημάτων και άλλων
εξειδικευμένων Μονάδων, το οποίο πλαισιώνεται αποτελεσματικά από τις υπηρεσίες
εναλλακτικών δικτύων ΑΤΜ και Ιnternet banking.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της έκθεσης παρουσιάζονται πιο
κάτω:
Σπ. Ν. Φιλάρετος, Πρόεδρος
Κ. Μ. Κόκκινος, Διευθύνων Σύμβουλος
Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης, Γενικός Διευθυντής
Χρ. Χ. Γιαμπανάς
Μ. Σ. Γιαννόπουλος
Γ. Μ. Μιχαηλίδης
Λ. Α. Παπαγαρυφάλλου
Α. Δ. Χατζηπαύλου
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι υπηρέτησαν κατά την διάρκεια του έτους 2007
παρουσιάζονται στη σελίδα 1, εκτός από τον κ. Β.Ι. Καραΐνδρο ο οποίος αποχώρησε από τη θέση
του Διοικητικού Συμβούλου στις 27 Ιουνίου 2007 και τους κ. Χρ.Χ. Γιαμπανά και Λ.Α.
Παπαγαρυφάλλου οι οποίοι διορίστηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 11
Οκτωβρίου 2007.
Οι κύριοι Γ. Μ. Μιχαηλίδης και Α. Δ. Χατζηπαύλου είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το Άρθρο 95 του Καταστατικού της Εταιρίας, οι κύριοι Χρ. Χ. Γιαμπανάς και Λ. Α.
Παπαγαρυφάλλου αποχωρούν και αφού είναι επανεκλέξιμοι, προσφέρονται για επανεκλογή.
Σύμφωνα με το Άρθρο 89 του Καταστατικού της Εταιρίας, οι κύριοι Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης και Α. Δ.
Χατζηπαύλου αποχωρούν και αφού είναι επανεκλέξιμοι, προσφέρονται για επανεκλογή.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού παρουσιάζονται στη σημείωση 42 των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρίας κ. KPMG εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να
καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Λ.Α. Παπαλαμπριανού
Γραμματέας
Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2008
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρίας Alpha Bank Cyprus
Limited (η “Εταιρία”) και των θυγατρικών της (το ¨Συγκρότημα¨) στις σελίδες 7 μέχρι 75, που
αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και την ενοποιημένη
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την ενοποιημένη κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και
εξόδων και την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή,
και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση
αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και
τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει:
σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη
παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και
παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών
αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις.
Ευθύνη των Ελεγκτών
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως
προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και
άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από
την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και
παραλείψεων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος.
Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που
σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής
οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι
με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής
οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το
Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων.
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Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να
παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα
της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και της
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.
113.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του
ελέγχου μας.
• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
• Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις
εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον
περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.
• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
στις σελίδες 2 μέχρι 4 συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένη και της γνώμης ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρίας ως σώμα
και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο
σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε
άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να
περιέλθει.
Εγκεκριμένοι Λογιστές
Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2008
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημ.

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

Έσοδα από τόκους
Έξοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τόκους

4
4

143.608.916
(73.884.379)
69.724.537

91.453.693
(44.377.941)
47.075.752

Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες
Έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες
Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

5
5

18.200.208
(496.608)
17.703.600

13.581.268
(469.271)
13.111.997

6
7

(1.550)
8.467.639
1.074.527
9.540.616

10.855
4.146.578
1.127.414
5.284.847

Καθαρή (ζημία)/κέρδος από μεταβολή
χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία
Άλλα έσοδα από εργασίες
Αποτελέσματα ασφαλιστικών εργασιών

96.968.753

65.472.596

16
8
20,21
9

(18.948.726)
(21.137.495)
(1.760.436)
(6.322.645)

(15.728.761)
(16.598.176)
(1.775.148)
(5.620.026)

10
11

48.799.451
(4.860.531)

25.750.485
(2.937.019)

Κέρδη για το έτος

43.938.920

22.813.466

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
ιθύνουσας εταιρίας
Συμφέρον μειοψηφίας

43.746.042
192.878

22.611.095
202.371

Κέρδη για το έτος

43.938.920

22.813.466

Κέρδη από εργασίες
Πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων
Δαπάνες προσωπικού
Αποσβέσεις και χρεολύσεις
Άλλα έξοδα
Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία
Φορολογία

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
ιθύνουσας εταιρίας ανά μετοχή
Κέρδη ανά μετοχή (σεντ)

12

31,36

16,21

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 75 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μετρητά και καταθέσεις με την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών υπηρεσιών
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

178.362.087
1.042.160.879
1.886.925.856
7.207.358
413.312
17.666.821
4.913.930
29.717.866

136.714.413
620.221.043
1.113.572.257
72.599.795
1.057.440
10.698.706
5.276.843
16.201.900

3.167.368.109

1.976.342.397

15
23
24
25
26
27

16.481
1.128.715.506
1.794.964.063
2.676.419
241.046
53.356.244
2.979.969.759

549.617.064
1.244.869.661
1.606.447
213.671
37.180.031
1.833.486.874

28
29
30

69.750.000
8.975.000
107.319.422

69.750.000
8.975.000
62.969.473

31

186.044.422
1.353.928
187.398.350

141.694.473
1.161.050
142.855.523

3.167.368.109

1.976.342.397

274.247.882

154.031.601

13
14
16
17
19
20
21
22

Σύνολο ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Παράγωγα που κατέχονται για διαχείριση κινδύνων
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα
Καταθέσεις από πελάτες
Φορολογία
Αναβαλλόμενη φορολογία
Λοιπές υποχρεώσεις
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της ιθύνουσας εταιρίας
Συμφέρον μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
32

Λογαριασμοί τάξεως

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 10
Ιουλίου 2008.

Σπ. Ν. Φιλάρετος
Πρόεδρος

Κ. Μ. Κόκκινος
Διευθύνων Σύμβουλος

Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης
Γενικός Διευθυντής

Λ. Σκαλιώτης
Διευθυντής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 75 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

Πλεόνασμα/(έλλειμμα) από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων
προς πώληση

603.907

(1.111.465)

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια
Κέρδη για το έτος

603.907
43.938.920

(1.111.465)
22.813.466

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων για το έτος
που αναλογούν στους μετόχους

44.542.827

21.702.001

Όπως αναλογούν στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρίας
Συμφέρον μειοψηφίας

44.349.949
192.878

21.499.630
202.371

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων για το έτος

44.542.827

21.702.001

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 75 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημ.

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδη για το έτος
Αναπροσαρμογές για:
Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Χρεόλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδος από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Μερίσματα που εισπράχθηκαν
Διαγραφή λογιστικής αξίας εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Κέρδη από διάθεση επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία
Έλλειμμα από επανεκτίμηση επενδύσεων που κατέχονται
για εμπορία
Έλλειμμα/(πλεόνασμα) επανεκτίμησης παραγωγών
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Φορολογία
Κέρδη από διάθεση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών υπηρεσιών
Αύξηση σε καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Αύξηση στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
Αύξηση στα δάνεια και στις απαιτήσεις από πελάτες
Αύξηση στις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Μείωση στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Μείωση/(αύξηση) στις λοιπές υποχρεώσεις
Αύξηση στις καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα
Αύξηση στις καταθέσεις από πελάτες
Ροή μετρητών σε εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρή ροή μετρητών σε εργασίες

1.351.387
409.049
(38.481)
(218.577)
205.827
-

1.365.962
409.187
(3.750)
(110.723)
(127.411)

1.550
18.948.726
4.860.531
69.458.932
644.128
7.305.149
(575.272.620)
(775.842.152)
(16.460.173)
(13.515.966)
16.176.213
651.314.340
550.092.852
(86.099.297)
(3.763.180)
(89.862.477)

4.796
(15.651)
15.728.761
2.937.019
(323.345)
42.678.311
(820.592)
(23.191.781)
(240.174.256)
(277.582.414)
(1.779.919)
(3.535.149)
(2.868.693)
216.970.417
284.840.457
(5.463.619)
(2.423.117)
(7.886.736)

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές μείον εισπράξεις για επενδύσεις διαθέσιμες προς
πώλησης
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Πληρωμές για αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Παράγωγα για διαχείριση κινδύνων
Μερίσματα που εισπράχθηκαν
Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες

46.456.007
38.548
(8.525.396)
(46.137)
16.481
218.577
38.158.080

20.765.160
4.000
(518.526)
(88.782)
110.723
20.272.575

43.938.920

Καθαρή μείωση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
για το έτος
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

35

22.813.466

(51.704.397)
361.710.392

12.385.839
349.324.553

310.005.995

361.710.392

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 75 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
1.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η Alpha Bank Cyprus Limited (η “Εταιρία”) συστάθηκε στην Κύπρο το 1960 ως εταιρία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Η
Εταιρία μετατράπηκε σε δημόσια στις 13 Σεπτεμβρίου 2000 σύμφωνα με τον περί Εταιρειών
Νόμο, Κεφ. 113. Στις 21 Ιανουαρίου 2003, μετατράπηκε από δημόσια σε ιδιωτική εταιρία
σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.
Στις 27 Δεκεμβρίου 2006, η Εταιρία μετονομάστηκε από Alpha Bank Limited σε Alpha Bank
Cyprus Limited σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου.
Η εμπορική επωνυμία εξακολουθεί να είναι “Alpha Bank”.
H Εταιρία είναι η ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήματος της Alpha Βank Cyprus Limited. Η
Εταιρία θεωρεί ως ιθύνουσα εταιρία της την Alpha Bank A.E., η οποία είναι εγγεγραμμένη
στην Ελλάδα. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές
καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών Alpha Trustees Limited και Alpha Insurance Limited.
Στις 12 Δεκεμβρίου 2006, η Alpha Asset Finance Limited που ήταν 100% θυγατρική εταιρία
μετέφερε τις δραστηριότητες της στην Εταιρία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Φορολογίας
του Εισοδήματος Νόμου. Ως αποτέλεσμα, η Alpha Asset Finance Limited μετέφερε το
σύνολο του ενεργητικού και το σύνολο των υποχρεώσεων της (συμπεριλαμβανομένων των
αποθεματικών της) στην Εταιρία. Κατά την ίδια ημερομηνία, η Εταιρία ακύρωσε την
επένδυση που είχε στην Alpha Asset Finance Limited.
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η πλήρης διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών με
την παροχή ενός ευρέως φάσματος τραπεζικών υπηρεσιών.
Οι κύριες δραστηριότητες των θυγατρικών εταιριών είναι οι υπηρεσίες επιτρόπων και η
παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους κλάδους ζωής και γενικού κλάδου.

2.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και είναι
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες (ΛΚ£) οι
οποίες είναι το κυρίως χρησιμοποιούμενο συνάλλαγμα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία
των οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων των Εταιρειών του Συγκροτήματος.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα
αποτελέσματα χρήσεως και την παρουσίαση της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης του
Συγκροτήματος. Οι λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνοχή από όλες τις εταιρίες του
Συγκροτήματος.
Βάση ετοιμασίας
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους, όπως τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει τις επανεκτιμήσεις των κτιρίων με
μακροχρόνια εκμίσθωση, τις επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση και τα παράγωγα.
Η ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί
από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις οι οποίες
επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού
και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις βασίζονται
στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται να είναι
λογικοί υπό τις περιστάσεις, και τα αποτελέσματα των οποίων διαμορφώνουν τη βάση στην
οποία ασκείται η κρίση σχετικά με τις λογιστικές αξίες ενεργητικού και υποχρεώσεων οι
οποίες δεν είναι άμεσα εμφανές από άλλες πηγές. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να
διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες υποθέσεις θεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις
σε λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση
αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της
αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα
όσο και μελλοντικές περιόδους.
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών
Κατά το τρέχον έτος, το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα
οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2007.
Νέα Πρότυπα που εκδόθηκαν και σχετίζονται με τις εργασίες του και τέθηκαν σε ισχύ
από την 1 Ιανουαρίου 2007
ΔΠΧΠ 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” και συμπληρωματική τροποποίηση
στο ΔΛΠ 1, “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου”
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2007).
Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών
σχετικά με την έκθεση σε κινδύνους προερχόμενους από χρηματοοικονομικά μέσα.
Ειδικότερα, καθορίζει τις ελάχιστες απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σε σχέση με τον πιστωτικό
κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς. Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ
30 “Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Όμοιων
Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων” και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32
“Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση”. H σχετική τροποποίηση
του ΔΛΠ 1 αφορά γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μιας επιχείρησης
καθώς και τον τρόπο που γίνεται η διαχείρισή τους.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών (συνέχ.)
Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν τέθηκαν σε ισχύ
Κατά την ημερομηνία έγκρισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω
Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί
ακόμα σε εφαρμογή.
(a) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
•

ΔΠΧΠ8: “Λειτουργικοί Τομείς” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).

•

ΕΔΔΠΧΠ (Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης) 11: “ΔΠΧΠ 2 – Συγκρότημα και Συναλλαγές Ίδιων Μετοχών”,
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Μαρτίου 2007).

(β) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
•

ΔΛΠ 1 (Αναθεώρηση): “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Αναθεωρημένη
Παρουσίαση” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2009).

•

ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση): “Κόστος Δανεισμού” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).

•

ΕΔΔΠΧΠ 12: “Διευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης” (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008).

•

ΕΔΔΠΧΠ 13: “Προγράμματα Διατήρησης Πελατών” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2008).

•

ΕΔΔΠΧΠ 14 ΔΛΠ 19: “Η σχέση του ορίου πάνω σε περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν
από σχέδια καθορισμένων ωφελημάτων και του κατώτατου ορίου χρηματοδότησης του
σχεδίου” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2008).

To Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων ή Διερμηνειών σε
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Συγκροτήματος.
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Βάση ενοποίησης
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
Alpha Bank Cyprus Limited (η “Εταιρία”) και των θυγατρικών εταιριών της που μαζί
αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”, παρουσιάζονται στη σημείωση 18 και θεωρούνται ότι
ελέγχονται από την ιθύνουσα εταιρία.
Έλεγχος θεωρείται ότι υφιστάται όταν η ιθύνουσα εταιρία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του
50% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου της θυγατρικής εταιρίας ή είναι σε θέση
να ρυθμίζει τις οικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της θυγατρικής εταιρίας, ή όταν
ελέγχει τον διορισμό ή την παραίτηση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Το συμφέρον των μετόχων στο καθαρό ενεργητικό των ασφαλιστικών υπηρεσιών
παρουσιάζεται ξεχωριστά στον ενοποιημένο ισολογισμό για να αποδοθεί η διαφορετική φύση
εργασίας.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ των εταιριών του Συγκροτήματος έχουν διαγραφεί
πλήρως κατά την ενοποίηση.
Ξένο συνάλλαγμα
Συναλλάγματα σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες και καταχωρούνται με
βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημερομηνία της συναλλαγής. Τα υπόλοιπα
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται σε ξένο
νόμισμα μετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την
ημερομηνία του ενοποιημένου ισολογισμού. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν
από τη μετάφραση μεταφέρονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων.
Τα υπόλοιπα μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων σε ξένο συνάλλαγμα τα οποία παρουσιάζονται σε τιμή κόστους μετατρέπονται
σε Κυπριακές λίρες με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημερομηνία της
συναλλαγής.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων. Τα έσοδα από τόκους
περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους από δάνεια και απαιτήσεις και από χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου τα έσοδα από τόκους
από μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις θα αναστέλλονται και δεν θα αναγνωρίζονται στην
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
“Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις” θεωρούνται τα δάνεια και απαιτήσεις που παρουσιάζουν
υπέρβαση ή καθυστερήσεις στην αποπληρωμή του κεφαλαίου ή του τόκου ή των άλλων
εσόδων πέραν των τριών μηνών. Ένα δάνειο ή μια απαίτηση δεν κατατάσσεται ως μη
εξυπηρετούμενη χορήγηση εξαιρουμένου του γεγονότος ότι πληρεί τα κριτήρια αναγνώρισης
αναστολής στις περιπτώσεις όπου οι χορηγήσεις καλύπτονται πλήρως με εξασφαλίσεις.
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Έσοδα από τόκους (συνέχ.)
Το Συγκρότημα εφαρμόζει την πρακτική αναστολής αναγνώρισης εσόδων σε δάνεια και
απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται ως μη εξυπηρετούμενες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
αναγνώριση των εσόδων αναστέλλεται μέχρι την είσπραξη τους και επομένως δεν
αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, αλλά
μεταφέρονται σε προσωρινό λογαριασμό αναστολής εσόδων.
Η αναγνώριση των εσόδων στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
πραγματοποιείται όταν τα έσοδα έχουν εισπραχθεί.
Έξοδα από τόκους
Έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εξόδων.
Έσοδα και έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες
Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες καταχωρούνται ανάλογα με τη συμπλήρωση της
συναλλαγής ώστε να συσχετίζονται με το κόστος παροχής της υπηρεσίας.
Τα δικαιώματα και προμήθειες αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση στη λογιστική
περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες.
Έσοδα από μερίσματα
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων όταν εισπραχθούν.
Δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και επισκευών
Οι δαπάνες για τροποποίηση ή βελτίωση των κτιρίων ή κτιρίων με μακροχρόνια εκμίσθωση
κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση το συντελεστή που αναφέρεται στη σημείωση
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
Οι δαπάνες για συντήρηση και επισκευή κτιρίων αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που πραγματοποιούνται.
Ανάλυση κατά τομέα
Το Συγκρότημα παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία του όπως πιο κάτω:
(α) Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης
Το Συγκρότημα διεξάγει εργασίες σε δύο τομείς δραστηριότητας (μέχρι το 2006 σε
τρείς), σε τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και σε ασφαλιστικές υπηρεσίες
(μέχρι το 2006 και σε χρηματοδοτήσεις ενοικιαγορών).
(β) Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης
Λόγω το γεγονός ότι το Συγκρότημα διεξάγει εργασίες μόνο στην Κύπρο, δεν είναι
εφικτό να δοθεί ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Δάνεια και απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται με τη χορήγηση μετρητών κατευθείαν στον
πελάτη ως δάνεια και/ή απαιτήσεις, αποτιμούνται στην εύλογη αξία, συμπεριλαμβανομένων
των εξόδων έκδοσης.
Μεταγενέστερα, τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες
παρουσιάζονται στο χρεολυτικό τους κόστος το οποίο περιλαμβάνει τους δεδουλευμένους
τόκους αφού αφαιρεθεί η απομείωση επισφαλών απαιτήσεων. Οι χορηγήσεις διαγράφονται
στο βαθμό που δεν είναι πλέον εφικτή η είσπραξή τους.
Η εισπραξιμότητα των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες αξιολογείται κατά πελάτη για
όλα τα σημαντικά ποσά, με βάση την οικονομική κατάσταση, πόρους χρηματοδότησης και το
ιστορικό αποπληρωμής του οφειλέτη, την πιθανότητα στήριξης από πιστοληπτικά
αξιόπιστους εγγυητές και την ρευστοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων.
Ένα δάνειο ή μια απαίτηση χαρακτηρίζεται ως επισφαλές όταν είναι πιθανόν ότι το
Συγκρότημα δεν θα εισπράξει όλο το οφειλόμενο ποσό με βάση τους αρχικούς όρους της
σύμβασης της χορήγησης, εκτός αν τέτοια χορήγηση είναι εξασφαλισμένη ή υφίστανται
άλλοι λόγοι που συνηγορούν έτσι που το Συγκρότημα να αναμένει ότι θα εισπραχθούν όλα τα
ποσά που οφείλονται.
Όταν ένα δάνειο ή μια απαίτηση χαρακτηριστεί ως επισφαλές, η λογιστική της αξία
μειώνεται στην εκτιμημένη ανακτήσιμη αξία της η οποία προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία
των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων
ανακτήσιμων ποσών από εγγυήσεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις, προεξοφλούμενων με το
πραγματικό επιτόκιο της χορήγησης.
Για ορισμένα χαρτοφυλάκια ομοιογενών δανείων και απαιτήσεων όπως καταναλωτικά
δάνεια, οι απομειώσεις υπολογίζονται μετά από αξιολόγηση ολόκληρου του χαρτοφυλακίου.
Κατά την αξιολόγηση του κάθε χαρτοφυλακίου, λαμβάνεται υπόψη το ύψος των υπό
παρακολούθηση ή πιθανών προβληματικών δανείων, η χρονική διάρκεια για την οποία η
αποπληρωμή του δανείου και της απαίτησης είναι σε καθυστέρηση, το οικονομικό κλίμα που
επικρατεί και η εμπειρία του παρελθόντος σχετικά με το ύψος των αναμενόμενων ζημιών.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις εξετάζονται σε συνεχή βάση και αναγνωρίζονται για σκοπούς
προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων κάθε τρίμηνο. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές στα ανακτήσιμα ποσά
και στο χρόνο κατά τον οποίο αναμένεται να εισπραχθούν, συγκρίνονται με προηγούμενους
υπολογισμούς και εκεί όπου προκύπτει διαφορά στην απομείωση γίνεται η αντίστοιχη
χρέωση ή πίστωση στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Γίνεται
επαναφορά απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων μόνο όταν η φερεγγυότητα του πελάτη έχει
βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό που να θεωρείται εφικτή ή έγκαιρη είσπραξη του κεφαλαίου και
των τόκων με βάση τους όρους της σύμβασης του δανείου.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Χρηματοοικονομικά μέσα
Ημερομηνία αναγνώρισης
Αγορές ή πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν παράδοση
τους εντός του χρονικού περιθωρίου που καθορίζεται από κανονισμούς ή τους πρότυπους
κανόνες της σχετικής αγοράς, αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, δηλαδή
την ημερομηνία κατά την οποία το Συγκρότημα δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το
περιουσιακό στοιχείο. Τα παράγωγα αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της εμπορικής
συναλλαγής. Οι καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα, καταθέσεις από πελάτες, καταθέσεις σε
πιστωτικά ιδρύματα και τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται όταν το
Συγκρότημα εισπράξει ή χορηγήσει μετρητά στους αντισυμβαλλόμενους, εκτός στην
περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης που δεν
επιμετρείται στην δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων
Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από το
σκοπό της απόκτησής τους και τα χαρακτηριστικά τους. Όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα
επιμετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, έξοδα συναλλαγών που αποδίδονται άμεσα
στην απόκτηση ή την έκδοση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, εκτός στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης που επιμετρείται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων.
Παράγωγα που κατατάσσονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (derivatives) όπως
συμβόλαια ανταλλαγής συναλλάγματος και επιτοκίων (currency and interest rate swaps) και
επιτοκιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (forward rate agreements) για να
αντισταθμίσει τους κινδύνους στις τιμές αγοράς που προέρχονται από τις λειτουργικές
χρηματοδοτικές και επενδυτικές του δραστηριότητες. Παράγωγα τα οποία δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για λογιστική αντιστάθμιση λογίζονται ως εμπορικά μέσα.
Τα παράγωγα αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης τους. Στη συνέχεια τα παράγωγα
αναπροσαρμόζονται στην εύλογη αξία τους. Η εύλογη αξία των συμβολαίων ανταλλαγής
συναλλάγματος και επιτοκίων θεωρείται η εκτιμημένη αξία την οποία το Συγκρότημα θα
λάμβανε ή θα πλήρωνε για τερματισμό του συμβολαίου ανταλλαγής συναλλάγματος και
επιτοκίων την ημερομηνία του ενοποιημένου ισολογισμού λαμβανομένου υπόψη της
τρέχουσας πιστωτικής φερεγγυότητας των συμβαλλόμενων μερών του ενοποιημένου
συμβολαίου. Η εύλογη αξία των επιτοκιακών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι η
χρηματιστηριακή τιμή αγοράς κατά την ημερομηνία του ενοποιημένου ισολογισμού.
Αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων. Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως λοιπά στοιχεία ενεργητικού
όταν η εύλογη αξία είναι θετική, ενώ παράγωγα των οποίων η εύλογη τους αξία είναι
αρνητική παρουσιάζονται ως άλλες υποχρεώσεις.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχ.)
Αντισταθμίσεις εύλογης αξίας
Για αντισταθμίσεις εύλογης αξίας που πληρούν τα κριτήρια, το πλεόνασμα ή έλλειμμα από
την επιμέτρηση του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται στην Καθαρή
(ζημία)/κέρδος από μεταβολή χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία στην
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Η λογιστική αξία του
αντισταθμιζόμενου στοιχείου προσαρμόζεται με το κέρδος ή τη ζημία που προκύπτει από το
αντισταθμιζόμενο στοιχείο και αφορά το αντισταθμιζόμενο κίνδυνο.
Όταν το
αντισταθμιστικό χρηματοοικονομικό μέσο λήξει ή πωληθεί, διακοπεί ή ασκηθεί η
αντιστάθμιση δεν πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις εφαρμογής, και ως αποτέλεσμα η λογιστική
αντιστάθμιση διακόπτεται.
Δάνεια και απαιτήσεις
Τα δάνεια και απαιτήσεις είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή
προσδιοριστέες πληρωμές που δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργή αγορά. Αυτά τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποκτηθεί με σκοπό την άμεση πώλησή
τους και δεν κατατάσσονται ως επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση. Αυτή η λογιστική
πολιτική αφορά τις κατηγορίες που αναφέρονται στον ενοποιημένο ισολογισμό ως
καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες. Μετά την αρχική
αναγνώριση, τα δάνεια και απαιτήσεις επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου, μείον προβλέψεις για απομείωση. Ζημιές από την απομείωση
αυτών των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζονται στην πρόβλεψη για απομείωση δανείων
και απαιτήσεων στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση είναι εκείνες που μπορούν να πωληθούν για σκοπούς
ρευστότητας ή λόγω μεταβολών των κινδύνων της αγοράς και περιλαμβάνουν μετοχές,
ομόλογα και γραμμάτια Δημοσίου.
Οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτιμώνται στην εκτιμημένη δίκαιη αξία τους, με
βάση τις τρέχουσες αγοραίες τιμές για τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήρια. Επενδύσεις σε
μη εισηγμένους τίτλους παρουσιάζονται στην εκτιμημένη δίκαιη αξία τους που υπολογίζεται
χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένα μοντέλα και δείκτες αποτίμησης όπως αυτά
αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του εκδότη ή που βασίζεται στη
θεώρηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές
του εκδότη συγκρινόμενες με αυτές παρόμοιων εταιριών εισηγμένων σε χρηματιστήρια για
τις οποίες υπάρχουν τρέχουσες αγοραίες τιμές.
Κέρδη ή ζημιές από τη μεταβολή στην εκτιμημένη αξία αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια, στο αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων. Όταν η επένδυση πωληθεί, τότε το
συνολικό κέρδος ή ζημιά που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στο αποθεματικό
επανεκτίμησης επενδύσεων μεταφέρεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων. Όταν το Συγκρότημα κατέχει περισσότερες από μια επενδύσεις στον ίδιο
τίτλο, θεωρείται ότι πωλούνται με βάση τη μέθοδο του μέσου σταθμισμένου κόστους. Οι
τόκοι από ομόλογα και γραμμάτια Δημοσίου διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα
έσοδα από τόκους με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχ.)
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση (συνέχ.)
Τα μερίσματα από μετοχές διαθέσιμες προς πώληση αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στα
άλλα έσοδα από εργασίες όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης τους. Ζημιές από
την απομείωση αυτών των επενδύσεων αναγνωρίζονται στα καθαρά κέρδη από μεταβολή των
χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων.
Κατά την εκποίηση επενδύσεων, η διαφορά μεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της
λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
μεταφέρεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μαζί με
οποιοδήποτε ποσό από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων σχετικά με την επένδυση
που εκποιήθηκε.
Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού
Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού του Συγκροτήματος εξετάζεται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη απομείωσης στην
αξία των στοιχείων ενεργητικού. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για απομείωση,
εκτιμάται η ανακτήσιμη αξία των στοιχείων ενεργητικού. Η ανακτήσιμη αξία ενός στοιχείου
ενεργητικού είναι η μεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιμης τιμής στα πλαίσια μιας συνήθους
εμπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής
του. Η απομείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων του έτους.
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης τους και
ακολούθως αναπροσαρμόζονται στην εύλογη αξία τους. Τυχόν πλεόνασμα που μπορεί να
προκύπτουν από αλλαγές στο καθαρό ενεργητικό μεταφέρονται στα αποθεματικά
επανεκτίμησης στης Εταιρίας, ενώ ελλείμματα χρεώνονται απευθείας στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων, στην έκταση που αυτά δεν καλύπτονται από προηγούμενα
πλεονάσματα από επανεκτίμηση.
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Ασφαλιστικές υπηρεσίες
Η αξία των ασφαλιστικών υπηρεσιών αποτελείται από το καθαρό ενεργητικό που αναλογεί
στο Συγκρότημα και επιπλέον την καθαρή σημερινή αξία των μελλοντικών εσόδων των
συμβολαίων σε ισχύ, βάσει εκτίμησης που γίνεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες
αναλογιστές.
Ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής
Ασφάλιστρα του κλάδου ζωής για τις συνήθεις εργασίες λογίζονται κατά την ημερομηνία
που καθίστανται πληρωτέα και για συμβόλαια συνδεδεμένα με μετοχικές μονάδες, όταν
εισπράττονται με βάση τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
Το ποσό που μεταφέρεται στα αποθεματικά του κλάδου ζωής είναι αποτέλεσμα
αναλογιστικής εκτίμησης που γίνεται κάθε χρόνο από τον αναλογιστή σύμφωνα με τον περί
Ασκήσεων Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο. Ο υπολογισμός
του ποσού αυτού γίνεται με βάση κοινώς αποδεκτές αναλογιστικές αρχές οι οποίες συνάδουν
με τις οδηγίες της εποπτεύουσας αρχής.
Ασφαλιστικές εργασίες γενικού κλάδου
Ασφάλιστρα από τις εργασίες γενικού κλάδου λογίζονται κατά την ημερομηνία που
καθίστανται πληρωτέα.
Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα αντιπροσωπεύουν την αναλογία των καθαρών
ασφαλίστρων που γράφτηκαν σε ένα έτος και που αφορούν περιόδους κινδύνου από την 1η
Ιανουαρίου του επόμενου έτους μέχρι την ημερομηνία λήξης των εν λόγω συμβολαίων και
υπολογίζονται πάνω σε καθημερινή βάση. Τα καθαρά μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα
αφαιρούνται από το λογαριασμό εσόδων του γενικού κλάδου και μεταφέρονται στο επόμενο
οικονομικό έτος.
Επιπρόσθετα, γίνεται πλήρης πρόβλεψη για το υπολογιζόμενο κόστος όλων των γνωστών
απαιτήσεων που δεν τακτοποιήθηκαν καθώς και για τυχόν απαιτήσεις που
πραγματοποιήθηκαν και δεν αναφέρθηκαν (IBNR’S) κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
με βάση τις καλύτερες πληροφορίες που υπήρχαν, κατά την περίοδο της ετοιμασίας των
οικονομικών καταστάσεων.
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον
συσσωρευμένες αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται
άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων και εξοπλισμού. Το κόστος σημαντικών
ανακαινίσεων και άλλων δαπανών περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο όταν θεωρείται
πιθανόν πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρία σε σχέση με το
περιουσιακό στοιχείο και το κόστος του μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος μείον η υπολογιζόμενη
υπολειμματική αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σύμφωνα με τη σταθερή
μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης οικονομικής ζωής
τους. Η απόσβεση υπολογίζεται ως εξής:
Κτίρια και βελτιώσεις σε κτίρια με μακροχρόνια εκμίσθωση
Υπερτίμηση μισθώσεων
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

5-50 έτη
10 έτη
3-10 έτη

Δε λογίζεται απόσβεση στη γη.
Χρεόλυση κτιρίων με μακροχρόνια εκμίσθωση υπολογίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να
διαγραφεί η εκτιμημένη αξία της μακροχρόνιας μίσθωσης με ίσες ετήσιες επιβαρύνσεις κατά
την περίοδο μίσθωσης.
Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες οικονομικές ζωές αναθεωρούνται
προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.

και

Σε περίπτωση διάθεσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η διαφορά του προϊόντος
πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην ενοποιημένη
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους.
Στην περίπτωση διάθεσης
επανεκτιμένων περιουσιακών στοιχείων τα ποσά που περιλαμβάνονται στο αποθεματικό
επανεκτίμησης μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου.
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά προγράμματα εφαρμογής
Τα λογισμικά προγράμματα εφαρμογής παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης μείον
συσσωρευμένες χρεολύσεις. Οι χρεολύσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το
κόστος μείον η υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων
σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναμενόμενης
ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους.
Το ετήσιο ποσοστό χρεόλυσης για λογισμικά
προγράμματα εφαρμογής είναι 33,3%, με εξαίρεση το λογισμικό πρόγραμμα της Εταιρίας, το
ετήσιο ποσοστό απόσβεσης του οποίου είναι 20%.
Έξοδα που αφορούν τη συντήρηση των λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στην
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν.
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Σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού
Το Συγκρότημα λειτουργεί σχέδιο αφυπηρέτησης καθορισμένου ωφελήματος (παροχών) για
το προσωπικό της όπως αυτό περιγράφεται στη σημείωση 8 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. Το σχέδιο αφυπηρέτησης καθορισμένου ωφελήματος (παροχών) είναι ένα
σχέδιο το οποίο καθορίζει ένα εφάπαξ ποσό, πληρωτέο με την αφυπηρέτηση ή ποσό
σύνταξης που πληρώνεται κατά την αφυπηρέτηση, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τα
χρόνια υπηρεσίας και το μισθό του υπαλλήλου.
Οι εισφορές για τα σχέδια αυτά γίνονται σε χρονιαία βάση με σκοπό να δημιουργηθούν
επαρκή αποθεματικά ή κεφάλαια κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ζωής των υπαλλήλων, έτσι
ώστε να πληρωθούν τα σχετικά ωφελήματα με την αφυπηρέτησή τους.
Το κόστος για ωφελήματα αφυπηρέτησης καθορισμένου ωφελήματος χρεώνεται στην
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο διάστημα των χρόνων υπηρεσίας
των υπαλλήλων σύμφωνα με τη εκτίμηση ανεξάρτητων επαγγελματιών αναλογιστών που
προβαίνουν σε αναλογιστικές εκτιμήσεις των σχεδίων κάθε δύο έτη.
Η υποχρέωση για τα σχέδια αφυπηρέτησης καθορισμένου ωφελήματος υπολογίζεται με βάση
τη σημερινή αξία των αναμενομένων μελλοντικών πληρωμών που απαιτούνται για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης που προέρχεται από την υπηρεσία εργαζόμενου κατά την
τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους.
Αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που υπερβαίνουν το 10% της σημερινής αξίας των
υποχρεώσεων των σχεδίων ή της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων των σχεδίων,
οποιοδήποτε είναι το μεγαλύτερο, αποσβένονται στο διάστημα του αναμενόμενου μέσου
όρου της υπολειπόμενης εργάσιμης ζωής των υπαλλήλων που συμμετέχουν στα σχέδια.
Φορολογία
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους συντελεστές
που ισχύουν στην Κύπρο όπου διεξάγονται οι εργασίες του Συγκροτήματος και καταχωρείται
ως έξοδο στο έτος κατά το οποίο προκύπτουν τα εισοδήματα.
Αναβαλλόμενη φορολογία
Γίνεται επίσης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία για όλες τις προσωρινές διαφορές
μεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και της φορολογικής
τους βάσης. Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που ίσχυαν στο τέλος του έτους. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα από αφαιρετέες
προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται μόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται πιθανό ότι θα
υπάρξουν στο μέλλον επαρκή εταιρικά κέρδη προς συμψηφισμό.
Η αναπροσαρμογή στην αναβαλλόμενη φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς
συντελεστές παρουσιάζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ή
στα αποθεματικά ανάλογα με το που συμπεριλαμβάνεται η αρχική χρέωση ή πίστωση για
αναβαλλόμενη φορολογία.
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Συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων
Τα συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (εκτός από αυτά που θεωρούνται
ασφαλιστήρια συμβόλαια) είναι συμβόλαια που απαιτούν από τον εκδότη να καταβάλει
συγκεκριμένα ποσά για να ικανοποιήσει το δικαιούχο για ζημιά η οποία προέκυψε λόγω μη
καταβολής πληρωμών από συγκεκριμένο χρεώστη που θα έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με
τους όρους κάποιου χρηματοοικονομικού μέσου. Τέτοιες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις
δίδονται σε τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς εκ μέρους
πελατών για εξασφάλιση δανείων και άλλων τραπεζικών διευκολύνσεων.
Οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία κατά την
ημερομηνία που δόθηκε η εγγύηση και στη συνέχεια αποτιμούνται στο μεγαλύτερο από:
(α) Το ποσό της αρχικής αναγνώρισης μείον, όπου εφαρμόζεται, το ποσό της
συσσωρευμένης απόσβεσης που αναγνωρίστηκε, και
(β) τη βέλτιστη εκτίμηση του κόστους που απαιτείται για να διακανονιστεί η σχετική
δέσμευση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι εκτιμήσεις αυτές καθορίζονται
βάση εμπειρίας με αντίστοιχες συναλλαγές, ιστορικού ζημιών και συμπληρώνονται
από εκτιμήσεις της Διεύθυνσης.
Οποιαδήποτε αύξηση στην υποχρέωση που σχετίζεται με εγγυήσεις αναγνωρίζεται στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Το Συγκρότημα δεν αναγνώρισε οποιαδήποτε
ποσά που αφορούν συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων στην ενοποιημένη
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών
ροών αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και άλλες αξίες η
λήξη των οποίων δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία απόκτησής τους.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις στην Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου για σκοπούς ρευστότητας.
Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

79 (23)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Λογιστική Υπεραξία
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και του μεριδίου στο
καθαρό ενεργητικό που αναλογεί στο Συγκρότημα για τις αποκτηθείσες εταιρίες. Με την
υιοθέτηση του Διεθνές Λογιστικού Πρότυπου 36 (αναθεωρημένο 2004) «Απομείωση Αξίας
Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού», του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 38
(αναθεωρημένο 2004) « Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού» και του Διεθνές
Λογιστικού Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 (έκδοση 2004) «Συνενώσεις
Επιχειρήσεων», από την 1η Ιανουαρίου 2005, το Συγκρότημα σταμάτησε την απόσβεση της
υπεραξίας και διενεργείται έλεγχος για απομείωση σε ετήσια βάση και σε περιπτώσεις όπου
υπάρχει ένδειξη απομείωσης. Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα έχει διαγράψει τις σχετικές
συσσωρευμένες αποσβέσεις από την τιμή της λογιστικής υπεραξίας.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται στον ισολογισμό όταν το Συγκρότημα έχει νομική, ή
εμπορική/ανειλημμένη υποχρέωση ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος που έγινε στο παρελθόν
και είναι πιθανό να χρειαστεί η εκροή οικονομικών ωφελημάτων προς εξόφληση της
υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επιμετρώνται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην
καλύτερη εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης για να διακανονιστεί η υποχρέωση κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία όταν το αποτέλεσμα
είναι σημαντικό.
Λειτουργική μίσθωση
Μισθώσεις αναφορικά με τις οποίες το Συγκρότημα δεν αναλαμβάνει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα ωφελήματα που απορρέουν από την ιδιοκτησία ενός στοιχείου ενεργητικού
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.
Το ενοίκιο που καταβάλλεται σε μηνιαία βάση αναφορικά με τις λειτουργικές μισθώσεις
χρεώνεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με την ισομερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης.
Συγκριτικά ποσά
Τα συγκριτικά ποσά που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
αναπροσαρμόζονται όπου χρειάζεται, για να συνάδουν με τον τρόπο παρουσίασης του
τρέχοντος έτους.
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4.

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ
Σημ.

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

Έσοδα από τόκους
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Γραμμάτια Δημοσίου
Κρατικά ομόλογα
Ομόλογα εταιριών
Σύνολο εσόδων από τόκους

14
16
17
17
17

46.201.483
96.394.927
616.995
6.692
388.819
143.608.916

26.095.597
62.846.353
851.814
1.286.804
373.125
91.453.693

Έξοδα από τόκους
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα
Καταθέσεις από πελάτες
Σύνολο εξόδων από τόκους

23
24

(24.459.291)
(49.425.088)
(73.884.379)

(9.718.396)
(34.659.545)
(44.377.941)

69.724.537

47.075.752

Καθαρά έσοδα από τόκους

Τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζονται μετά την αναστολή αναγνώρισης
τόκων και μετά τις ανακτήσεις από αναστολή αναγνώρισης τόκων και αναλύονται ως
ακολούθως:
Σημ.
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Αναστολή αναγνώρισης τόκων
Ανακτήσεις από αναστολή αναγνώρισης τόκων

16
16

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

90.893.328
(5.315.668)
10.817.267

65.104.117
(7.706.369)
5.448.605

96.394.927

62.846.353
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5.

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
2007
ΛΚ£
Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες
Προμήθειες εισπρακτέες
Έσοδα από δικαιώματα
Έξοδα μελέτης
Σύνολο εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες
Έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες
Έξοδα από δικαιώματα
Προμήθειες πληρωτέες
Σύνολο εξόδων από δικαιώματα και προμήθειες
Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

6.

2006
ΛΚ£

12.552.992
2.324.271
3.322.945
18.200.208
(492.026)
(4.582)
(496.608)
17.703.600

(465.728)
(3.543)
(469.271)
13.111.997

ΚΑΘΑΡΗ (ΖΗΜΙΑ) / ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
2007
ΛΚ£
Παράγωγα που κατέχονται για διαχείριση κινδύνων
Έλλειμμα από επανεκτίμηση επενδύσεων που κατέχονται
για εμπορία
(Έλλειμμα)/πλεόνασμα από επανεκτίμηση παραγώγων που
κατέχονται για εμπορία

7.

8.467.811
2.688.615
2.424.842
13.581.268

2006
ΛΚ£

11.812
-

(4.796)

(13.362)

15.651

(1.550)

10.855

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2007
ΛΚ£
Κέρδη από διάθεση επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία:
Τίτλοι εισηγμένοι
Κέρδη από διάθεση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση
Χρεόγραφα
Τίτλοι εισηγμένοι
Έσοδα από πράξεις συναλλάγματος
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος
Μερίσματα εισπρακτέα
Κέρδος από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

2006
ΛΚ£
-

127.411

8.143.055
67.526
218.577
38.481

22.619
300.726
3.581.349
110.723
3.750

8.467.639

4.146.578
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8.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μισθοί και εισφορές εργοδότη
Άλλες δαπάνες προσωπικού
Αποζημίωση πρόωρης αφυπηρέτησης
Επιβάρυνση για ωφελήματα αφυπηρέτησης

Σημ.

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

27

16.084.902
160.442
1.600.000
3.292.151

13.589.632
132.653
2.875.891

21.137.495

16.598.176

Ο αριθμός προσωπικού του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ανερχόταν σε 778
άτομα (2006: 708 άτομα).
Το Συγκρότημα υιοθέτησε σχέδιο συνεισφοράς καθορισμένου ωφελήματος (παροχών)
αφυπηρέτησης για το οποίο γίνεται πρόνοια στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με
σκοπό τη συσσώρευση αρκετού ποσού για την κάλυψη των πληρωμών που προκύπτουν κατά
την αφυπηρέτηση των υπαλλήλων. Το ποσό αυτό καθορίζεται σύμφωνα με εκτίμηση
ανεξάρτητων επαγγελματιών αναλογιστών λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις απολαβές,
την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας του προσωπικού, και αφού γίνουν εκτιμήσεις για
μελλοντικές αυξήσεις στους μισθούς και για την ετήσια απόδοση των σχετικών ταμείων.
Πλήρης αναλογιστική εκτίμηση των υποχρεώσεων του Συγκροτήματος για παροχή των
ωφελημάτων αφυπηρέτησης γίνεται τουλάχιστον κάθε δυο έτη από ανεξάρτητους
επαγγελματίες αναλογιστές. Η πιο πρόσφατη πλήρης αναλογιστική εκτίμηση έγινε το
Δεκέμβριο του 2007.
9.

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ
2007
ΛΚ£
Έξοδα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Διαφημίσεις και προωθήσεις
Ενοίκια πληρωτέα
Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις
Άλλα έξοδα

2006
ΛΚ£

401.872
1.229.836
1.182.026
406.662
3.102.249

382.995
1.357.832
1.111.255
272.278
2.495.666

6.322.645

5.620.026
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10. ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Τα κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία παρουσιάζονται μετά την χρέωση/(πίστωση) των
ακολούθων:
2007
2006
Σημ.
ΛΚ£
ΛΚ£
Αμοιβή Συμβούλων:
Ως Εκτελεστικοί Σύμβουλοι
41
448.637
364.305
Ως Σύμβουλοι
41
20.000
9.000
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών
39.731
36.300
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
20
1.351.387
1.365.962
Χρεόλυση άϋλων περουσιακών στοιχείων
21
409.049
409.187
Ενοίκια πληρωτέα
9
1.182.026
1.111.255
Κέρδος από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
(3.750)
εξοπλισμού
7
(38.481)
11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

Εταιρικός φόρος για το έτος
Φόροι προηγούμενων ετών
Αναβαλλόμενη φορολογία – χρέωση/(πίστωση)

4.833.156
27.375

2.430.739
540.475
(34.195)

Χρέωση έτους

4.860.531

2.937.019

Η φορολογία του Συγκροτήματος είναι το σύνολο των φορολογιών των εταιριών του
Συγκροτήματος.
Όλες οι εταιρίες φορολογούνται για σκοπούς εταιρικού φόρου προς 10% στα φορολογητέα κέρδη
του έτους.
Επιπρόσθετα, φορολογικές ζημίες από το 1997 και μετέπειτα, μπορούν να μεταφερθούν στα
επόμενα έτη μέχρι τελικής διαγραφής τους. Εταιρίες που ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα μπορούν
να συμψηφίζουν τις ζημίες με τα κέρδη που προκύπτουν κατά το ίδιο φορολογικό έτος.
Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση τα λογιστικά
κέρδη του Συγκροτήματος
2007
2006
ΛΚ£
ΛΚ£
Λογιστικά κέρδη Συγκροτήματος πριν τη φορολογία
Φόρος με βάση τους φορολογικούς συντελεστές
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εσόδων
που δε φορολογούνται
Φόροι προηγούμενων ετών
Φορολογία ως η ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων

48.799.451

25.750.485

4.879.945
69.665

2.575.049
189.812

(89.079)
4.860.531

(368.317)
540.475
2.937.019
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12. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους (ΛΚ£)
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που θεωρείται ότι ήσαν
εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους
Κέρδη ανά μετοχή (σεντ)

2007

2006

43.746.042

22.611.095

139.500.000

139.500.000

31,36

16,21

13. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
2007
ΛΚ£
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

2006
ΛΚ£

126.106.553
52.255.534

52.910.179
83.804.234

178.362.087

136.714.413

Οι καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου περιλαμβάνουν υποχρεωτικές
καταθέσεις για σκοπούς ρευστότητας οι οποίες ανέρχονται σε ΛΚ£20.143.134 (2006:
ΛΚ£35.492.169).
Η ανάλυση των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία λήξης και κατά
νόμισμα παρουσιάζεται στη σημείωση 36 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οι
καταθέσεις φέρουν τόκο με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο της σχετικής χρονικής περιόδου
και νομίσματος.
14. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Καταθέσεις με εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank
Καταθέσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

1.000.156.934
42.003.945

614.558.986
5.662.057

1.042.160.879

620.221.043

Η ανάλυση των πιο πάνω καταθέσεων κατά την ημερομηνία λήξης παρουσιάζεται στη
σημείωση 36 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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15. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Εύλογη
αξία
ΛΚ£
Παράγωγα που κατέχονται για διαχείριση κινδύνων:
- Υποχρεώσεις

16.481

Ονομαστική
αξία
ΛΚ£
21.655.138

Το Συγκρότημα αντισταθμίζει τον κίνδυνο επιτοκίων που προκύπτει από πιθανή αρνητική
μεταβολή στην εύλογη αξία καταθέσεων με σταθερό επιτόκιο, χρησιμοποιώντας συμβάσεις
ανταλλαγής επιτοκίων συνολικής ονομαστικής αξίας ΛΚ£21.655.138 (καταθέσεις). Η
μεταβολή στην εύλογη αξία των σχετικών αντισταθμισμένων μέσων ήταν έλλειμμα ύψους
ΛΚ£28.293 και παρουσιάζεται στην σημείωση 24 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
Τα παράγωγα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα:
Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (forward contracts): συμβάσεις για αγοραπωλησία ξένου
συναλλάγματος με διακανονισμό σε μελλοντική ημερομηνία.
Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps): συμβάσεις για την ανταλλαγή δύο
απαιτήσεων με την ίδια παρούσα αξία αλλά με διαφορετικό τρόπο, έτος και επιτόκιο
εξόφλησης.
16. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων και
αναστολής αναγνώρισης τόκων

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

1.964.730.214

1.195.076.511

(77.804.358)

(81.504.254)

1.886.925.856

1.113.572.257

Η εύλογη αξία των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες είναι περίπου ίση με το ποσό που
παρουσιάζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, μετά την αφαίρεση των προβλέψεων και της
αναστολής αναγνώρισης τόκων.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

16. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχ.)
2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

57.806.292
78.490.410
90.586.976
821.533.869
827.660.003
88.652.664

47.356.058
69.058.730
85.184.349
383.433.715
486.016.593
124.027.066

1.964.730.214

1.195.076.511

Ανά κλάδο της οικονομίας
Βιομηχανία
Τουρισμός
Εμπόριο
Ακίνητα και κατασκευές
Προσωπικά και επαγγελματικά
Άλλοι κλάδοι

Επισφαλείς απαιτήσεις ως η ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
2007
ΛΚ£
Επιβάρυνση για το έτος
Ανακτήσεις και αναπροσαρμογές
Διαγραφές

2006
ΛΚ£

32.365.785
(28.774.523)
15.357.464

24.711.909
(12.813.468)
3.830.320

18.948.726

15.728.761
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

16. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχ.)
Ειδικές
Προσωρινός
προβλέψεις Λογαριασμός
για απομείωση αναστολής
επισφαλών
αναγνώρισης
απαιτήσεων
τόκων
ΛΚ£
ΛΚ£

Σύνολο
ΛΚ£

2007
1 Ιανουαρίου
Χρέωση/(πίστωση) στην ενοποιημένη
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
Ανακτήσεις και αναπροσαρμογές

58.837.987

22.666.267

81.504.254

18.948.726
(16.460.173)

(5.501.599)
(686.850)

13.447.127
(17.147.023)

31 Δεκεμβρίου

61.326.540

16.477.818

77.804.358

46.050.553

22.889.019

68.939.572

15.728.761
(2.941.327)

2.521.311
(2.744.063)

18.250.072
(5.685.390)

58.837.987

22.666.267

81.504.254

2006
1 Ιανουαρίου
Χρέωση στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων
Ανακτήσεις και αναπροσαρμογές
31 Δεκεμβρίου
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
17. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

7.000.000
207.358

45.852.101
19.540.336
7.000.000
207.358

7.207.358

72.599.795

7.000.000
207.358

72.392.437
207.358

7.207.358

72.599.795

Κύπρος

Κύπρος

Στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Γραμμάτια Κυπριακής Κυβέρνησης (Treasury Bills)
Ομόλογα Κυπριακής Κυβέρνησης (Government Bonds)
Ομόλογα Κυπριακών Δημοσίων εταιριών
Μετοχές Κυπριακών εταιριών

Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Μη εισηγμένα σε Χρηματιστήριο

Γεωγραφική ανάλυση με βάση την έδρα του εκδότη

Η κίνηση στα στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση παρουσιάζεται πιο κάτω:
Γραμμάτια
Ομόλογα
Μετοχές
Κυπριακής Κυπριακής Κυπριακών
Κυβέρνησης Κυβέρνησης Εταιρειών
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£
2007
1 Ιανουαρίου
Κέρδη από μεταβολή
στην εύλογη αξία
Πωλήσεις
31 Δεκεμβρίου

45.852.101

19.540.336

603.907
(46.456.008) (19.540.336)
-

-

2006
1 Ιανουαρίου
- 32.347.799
Αγορές
83.262.043
Πωλήσεις
(36.050.548) (12.256.617)
(Ζημιές)/κέρδη από μεταβολή
στην εύλογη αξία
(1.359.394)
(550.846)
31 Δεκεμβρίου

45.852.101

19.540.336

207.358
207.358

1.069.367
(1.660.784)
798.775
207.358

Ομόλογα
Κυπριακών
Δημοσίων
Εταιρειών
ΛΚ£

Σύνολο
ΛΚ£

7.000.000 72.599.795
603.907
- (65.996.344)
7.000.000 7.207.358

7.000.000 40.417.166
- 83.262.043
- (49.967.949)
- (1.111.465)
7.000.000 72.599.795

Η ανάλυση των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία λήξης
παρουσιάζονται στη σημείωση 36 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
18. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Οι θυγατρικές εταιρίες και οι δραστηριότητες τους αναλύονται πιο κάτω:
Συμμετοχή
2007
2006
(%)
(%)

Κύριες δραστηριότητες

Alpha Trustees Limited

100

100

Υπηρεσίες επιτρόπων (trustees)

Alpha Insurance Limited

82,05

82,05

Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών
στους κλάδους ζωής και γενικού κλάδου

Η Εταιρία και οι θυγατρικές της εταιρίες είναι εγγεγραμμένες και δραστηριοποιούνται στην
Κύπρο.
19. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών υπηρεσιών αποτελείται από:

Επενδύσεις σε ακίνητα
Χρεόγραφα σταθερής απόδοσης
Επενδύσεις σε τίτλους
Μερίδια σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων
Δάνεια που παραχωρήθηκαν
Εμπρόθεσμες καταθέσεις
Υποχρεώσεις μείον άλλα στοιχεία ενεργητικού
Αξία συμβολαίων σε ισχύ
Καθαρό ενεργητικό

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

939.250
8.990.451
3.737.580
740.120
2.459.925
1.075.927
17.943.253
(20.119.941)
(2.176.688)
2.590.000

889.441
7.245.115
3.551.238
674.298
2.005.077
484.228
14.849.397
(16.381.957)
(1.532.560)
2.590.000

413.312

1.057.440

Η θυγατρική εταιρία Alpha Insurance Limited παρουσίασε κέρδη για το έτος 2007 ύψους
ΛΚ£1.074.527 (2006: ΛΚ£1.127.414) τα οποία έχουν ενοποιηθεί στα αποτελέσματα του
Συγκροτήματος και παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
20. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γη
ΛΚ£

Κτίρια και
βελτιώσεις σε κτίρια
με μακροχρόνια
εκμίσθωση
ΛΚ£

Υπερτίμηση
μισθώσεων
ΛΚ£

Εγκαταστάσεις
και
εξοπλισμός
ΛΚ£

Σύνολο
ΛΚ£

Τιμή κτήσης
1 Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
Διαθέσεις
31 Δεκεμβρίου 2006

1.819.284
1.819.284

10.358.153
119.416
10.477.569

128.500
128.500

8.593.815
399.112
(51.810)
8.941.117

20.899.752
518.528
(51.810)
21.366.470

1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες
Διαγραφές
Διαθέσεις
31 Δεκεμβρίου 2007

1.819.284
1.500.000
3.319.284

10.477.569
6.131.982
(313.325)
16.296.226

128.500
128.500

8.941.117
893.414
(297.455)
(190.511)
9.346.565

21.366.470
8.525.396
(610.780)
(190.511)
29.090.575
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
20. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.)
Κτίρια και
βελτιώσεις σε κτίρια
με μακροχρόνια
εκμίσθωση
ΛΚ£

Γη
ΛΚ£

Υπερτίμηση
μισθώσεων
ΛΚ£

Εγκαταστάσεις
και
εξοπλισμός
ΛΚ£

Σύνολο
ΛΚ£

Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2006
Επιβάρυνση έτους
Στις διαθέσεις
31 Δεκεμβρίου 2006

-

3.208.228
521.942
3.730.170

111.633
2.904
114.537

6.033.501
841.116
(51.560)
6.823.057

9.353.362
1.365.962
(51.560)
10.667.764

1 Ιανουαρίου 2007
Επιβάρυνση έτους
Στις διαθέσεις
Στις διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2007

-

3.730.170
561.342
(136.091)
4.155.421

114.537
2.901
117.438

6.823.057
787.144
(190.444)
(268.862)
7.150.895

10.667.764
1.351.387
(190.444)
(404.953)
11.423.754

Καθαρή λογιστική αξία
1 Ιανουαρίου 2006

1.819.284

7.149.925

16.867

2.560.314

11.546.390

31 Δεκεμβρίου 2006

1.819.284

6.747.399

13.963

2.118.060

10.698.706

31 Δεκεμβρίου 2007

3.319.284

12.140.805

11.062

2.195.670

17.666.821
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
21. ΆΫΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Λογιστική
υπεραξία
ΛΚ£

Λογιστικά
προγράμματα
εφαρμογής
ΛΚ£

Τιμή κτήσης
1 Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2006

4.672.561
4.672.561

2.948.362
88.783
3.037.145

7.620.923
88.783
7.709.706

1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2007

4.672.561
4.672.561

3.037.145
46.136
3.083.281

7.709.706
46.136
7.755.842

Χρεολύσεις
1 Ιανουαρίου 2006
Επιβάρυνση έτους
31 Δεκεμβρίου 2006

-

2.023.676
409.187
2.432.863

2.023.676
409.187
2.432.863

1 Ιανουαρίου 2007
Επιβάρυνση έτους
31 Δεκεμβρίου 2007

-

2.432.863
409.049
2.841.912

2.432.863
409.049
2.841.912

Καθαρή λογιστική αξία
1 Ιανουαρίου 2006

4.672.561

924.686

5.597.247

31 Δεκεμβρίου 2006

4.672.561

604.282

5.276.843

31 Δεκεμβρίου 2007

4.672.561

241.369

4.913.930

Σύνολο
ΛΚ£

Η λογιστική υπεραξία προέκυψε από τη συμμετοχή του Συγκροτήματος στο μετοχικό
κεφάλαιο της Alpha Insurance Limited. Από την 1 Ιανουαρίου 2005, το Συγκρότημα
σταμάτησε την χρεόλυση της υπεραξίας και έχει διαγράψει τις σχετικές συσσωρευμένες
χρεολύσεις από την τιμή κτήσης της λογιστικής υπεραξίας.
22. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2007
ΛΚ£
Δεδουλευμένοι τόκοι, δικαιώματα και προμήθειες
Φόροι εισπρακτέοι
Άλλες απαιτήσεις και προπληρωμές
Κτίριο υπό ανέγερση
Προπληρωμές τόκων
Παράγωγα για σκοπούς εμπορίας (σημ. i)

2006
ΛΚ£

22.761.900
459.480
1.365.851
600.000
4.449.579
81.056

9.597.530
397.559
1.062.735
4.723.160
379.672
41.244

29.717.866

16.201.900
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
22. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (συνέχ.)
Ονομαστικό
ποσό
ΛΚ£

Εύλογη
αξία
ΛΚ£

(i) Παράγωγα για σκοπούς εμπορίας
Παράγωγα συναλλάγματος
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

1.414.900

81.056

23. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ποσά που οφείλονται σε εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank
Ποσά που οφείλονται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

998.283.023
130.432.483

361.039.547
188.577.517

1.128.715.506

549.617.064

Η ανάλυση των πιο πάνω καταθέσεων κατά την ημερομηνία λήξης παρουσιάζεται στη
σημείωση 36 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
24. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

Όψεως
Ταμιευτηρίου
Προθεσμίας ή με προειδοποίηση
Αντιστάθμιση εύλογης αξίας

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

306.638.265
4.405.318
1.483.948.773
(28.293)

192.406.883
5.149.452
1.047.313.326
-

1.794.964.063

1.244.869.661
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
25. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2007
ΛΚ£
Εταιρικός φόρος

2.676.419

2006
ΛΚ£
1.606.447

Η κίνηση του εταιρικού φόρου παρουσιάζεται πιο κάτω:
2007
ΛΚ£
1 Ιανουαρίου
Χρέωση έτους
Φόροι προηγούμενων ετών
Πληρωμές
31 Δεκεμβρίου

2006
ΛΚ£

1.606.447
4.833.156
(3.763.186)

1.052.938
2.430.739
540.475
(2.417.705)

2.676.417

1.606.447

26. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

1 Ιανουαρίου
Χρέωση/(πίστωση) στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων
Μεταφορά από Alpha Asset Finance Limited

213.671

242.181

27.375
-

(34.195)
5.685

31 Δεκεμβρίου

241.046

213.671

Η αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε από συσσωρευμένες προσωρινές διαφορές μεταξύ
αποσβέσεων και φορολογικών εκπτώσεων.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
27. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2007
ΛΚ£
Δεδουλευμένοι τόκοι, δικαιώματα και προμήθειες
Υποχρέωση σχεδίου αφυπηρέτησης (σημ. i)
Αναβαλλόμενα έσοδα
Οφειλόμενα έξοδα
Λογαριασμοί πιστωτών κτιρίου
Προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές (σημ. ii)
Άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί
Παράγωγα για σκοπούς εμπορίας (σημ. iii)

2006
ΛΚ£

9.957.467
19.501.365
7.484.804
3.003.772
600.000
916.329
11.868.942
23.565

7.994.257
18.086.727
2.127.569
1.166.987
173.283
7.631.208
-

53.356.244

37.180.031

(i) Υποχρέωση σχεδίου αφυπηρέτησης
2007
ΛΚ£
Σημερινή Αξία Υποχρεώσεων Σχεδίου
Μη αναγνωρισμένο αναλογιστικό έλλειμμα

24.802.703
(5.301.338)

21.925.218
(3.838.491)

19.501.365

18.086.727

2007
ΛΚ£
Η κίνηση της υποχρέωσης του σχεδίου αναλύεται ως
ακολούθως:
1 Ιανουαρίου
Χρέωση στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων
Πληρωμές σε μέλη που αποχώρησαν
31 Δεκεμβρίου

2006
ΛΚ£

18.086.727
3.292.151
(1.877.513)
19.501.365

2006
ΛΚ£

15.261.494
2.875.891
(50.658)
18.086.727
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
27. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχ.)
(i) Υποχρέωση σχεδίου αφυπηρέτησης (συνέχ.)

Η χρέωση στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων αποτελείται από:
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Τόκοι επί των υποχρεώσεων
Αναλογιστική ζημιά προηγούμενων ετών που
αναγνωρίστηκε
Αναλογιστική ζημιά – μη πραγματοποιθείσα

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

2.011.123
1.089.526

1.837.653
949.346

118.655
72.847

88.892

3.292.151

2.875.891

21.925.219
2.011.123
1.089.526
(1.877.513)
118.655
1.462.846
72.847

19.188.877
1.837.653
949.346
(50.658)
-

24.802.703

21.925.218

Η κίνηση στην υποχρέωση όπως παρουσιάζεται στον
ενοποιημένο ισολογισμό του Συγκροτήματος αναλύεται ως εξής:
Σημερινή Αξία Υποχρεώσεων Σχεδίου 1 Ιανουαρίου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Τόκος επί των υποχρεώσεων του Σχεδίου
Πληρωμές σε μέλη που αποχώρησαν
Κόστος προϋπηρεσίας
Αναλογιστκή ζημιά
Αναλογστική ζημιά- μη πραγματοποιηθείσα
Σημερινή Αξία Υποχρεώσεων Σχεδίου
31 Δεκεμβρίου

Οι κυριότερες υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την αναλογιστική εκτίμηση,
εξεφρασμένες ως σταθμικοί μέσοι όροι ήταν:

Επιτόκιο αναγωγής
Μελλοντική αύξηση μισθών
Μελλοντική αύξηση πληθωρισμού

2007

2006

5,25%
6,5%
2,5%

5,0%
6,1%
2,5%
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
27. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχ.)
(ii) Προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές
2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

1 Ιανουαρίου
Πρόβλεψη για το έτος

173.283
743.046

165.052
8.231

31 Δεκεμβρίου

916.329

173.283

Ονομαστικό
ποσό
ΛΚ£
(iii)

Εύλογη
αξία
ΛΚ£

Παράγωγα για σκοπούς εμπορίας

Παράγωγα επιτοκίων
Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων

7.593.494

23.565

28. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

300.000.000

300.000.000

Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο
139.500.000 συνήθεις μετοχές των ΛΚ£0,50 η καθεμιά

69.750.000

69.750.000

1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου

69.750.000

69.750.000

Εγκεκριμένο
600.000.000 συνήθεις μετοχές ΛΚ£0,50 η καθεμιά

29. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ
2007
ΛΚ£
1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου

8.975.000

2006
ΛΚ£
8.975.000

Το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιμο για διανομή υπό
μορφή μερίσματος.
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30. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
2007
ΛΚ£
Αποθεματικό Προσόδου
1 Ιανουαρίου
Κέρδη για το έτος
31 Δεκεμβρίου
Αποθεματικό Επανεκτίμησης Επενδύσεων
1 Ιανουαρίου
Αναγνώριση εσόδων από διάθεση επενδύσεων διαθέσιμων
προς πώληση
Πλεόνασμα/(έλλειμμα) από επανεκτίμηση επενδύσεων
διαθέσιμων προς πώληση
31 Δεκεμβρίου
Σύνολο Αποθεματικών

2006
ΛΚ£

63.573.380
43.746.042
107.319.422
(603.907)

40.962.285
22.611.095
63.573.380
830.903

-

(323.345)

603.907
-

(1.111.465)
(603.907)

107.319.422

62.969.473

Το αποθεματικό προσόδου διανέμεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου,
Κεφ. 113.
Το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων προέκυψε από την επανεκτίμηση επενδύσεων
διαθέσιμων προς πώληση. Το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων δεν είναι διανεμητέο,
όμως σε περίπτωση εκποίησης επανεκτιμημένων επενδύσεων, τυχόν υπόλοιπο του
πλεονάσματος επανεκτίμησης της επένδυσης που εκποιείται μεταφέρεται από το
αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στο αποθεματικό προσόδου.
31. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Το συμφέρον μειοψηφίας αντιπροσωπεύει το μερίδιο του καθαρού ενεργητικού της
θυγατρικής εταιρίας Alpha Insurance Limited που αναλογεί στους μετόχους εκτός της
Εταιρίας.
Η κίνηση του λογαριασμού συμφέρον μειοψηφίας παρουσιάζεται πιο κάτω:
2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

1 Ιανουαρίου
Κέρδη για το έτος

1.161.050
192.878

958.679
202.371

31 Δεκεμβρίου

1.353.928

1.161.050
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
32. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
2007
ΛΚ£
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τραπεζικές εγγυήσεις
Ανειλημμένες υποχρεώσεις
Πιστώσεις εισαγωγής και βεβαιωμένες πιστώσεις
εξαγωγής
Όρια δανείων και διευκολύνσεων που έχουν εγκριθεί
αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη
Σύνολο Λογαριασμών Τάξεως

2006
ΛΚ£

80.859.478

67.875.680

8.670.138

3.147.490

184.718.266
193.388.404

83.008.431
86.155.921

274.247.882

154.031.601

Οι πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές συνήθως αντισταθμίζονται με αντίστοιχες
υποχρεώσεις τρίτων μερών.
Υποχρεώσεις από πιστώσεις που είναι υπό μορφή ενέγγυων πιστώσεων για
εισαγωγές/εξαγωγές, αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις της Εταιρίας για πληρωμή προς τρίτους
νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι όροι της πίστωσης αφού παρουσιαστούν τα φορτωτικά και
άλλα απαραίτητα έγγραφα. Η αποπληρωμή από τον πελάτη είναι άμεση ή σε τακτή περίοδο
μέχρι έξι μήνες.
Τα όρια δανείων και διευκολύνσεων που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί
ακόμη αντιπροσωπεύουν ανειλημμένες υποχρεώσεις παροχής διευκολύνσεων σε πελάτες. Τα
όρια αυτά παραχωρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορούν να ακυρωθούν
από την Εταιρία ανά πάσα στιγμή.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
32. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ (συνέχ.)
Χρηματοποιστωτικοί
οργανισμοί

Βιομηχανία

Ακίνητα&
Οικοδομική
βιομηχανία

Εμπορικές
δραστηριότητες

Δημόσιος
τομέας

Τουριστική
βιομηχανία

Άλλα

Ατομικά

Σύνολο

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

2007
Πιστωτικός Κίνδυνος της έκθεσης αναφορικά με τους
λογαριασμούς Τάξεως:
Τραπεζικές
εγγυήσεις
και
Πιστώσεις
εισαγωγής
Όρια δανείων και απαιτήσεων που έχουν
εγκριθεί άλλα δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί
ακόμη

239.800

12.423.897

1.443.747

160.155

1.167.625

17.208

74.073.884

3.300

89.529.616

3.053.380

8.645.939

85.690.172

11.016.618

174

5.355.626

8.658.470

62.297.887

184.718.266

Σύνολο

3.293.180

21.069.836

87.133.919

11.176.773

1.167.799

5.372.834

82.732.354

62.301.187

274.247.882

Χρηματοποιστωτικοί
οργανισμοί

Βιομηχανία

Ακίνητα&
Οικοδομική
βιομηχανία

Εμπορικές
δραστηριότητες

Δημόσιος
τομέας

Τουριστική
βιομηχανία

Άλλα

Ατομικά

Σύνολο

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

2006
Πιστωτικός Κίνδυνος της έκθεσης αναφορικά με τους
λογαριασμούς Τάξεως:
Τραπεζικές
εγγυήσεις
και
Πιστώσεις
εισαγωγής
Όρια δανείων και απαιτήσεων που έχουν
εγκριθεί άλλα δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί
ακόμη

190.297

9.859.177

1.145.708

127.093

926.587

13.656

58.758.035

2.617

71.023.170

1.372.124

3.885.300

38.507.329

4.950.632

78

2.406.704

3.890.927

27.995.337

83.008.431

Σύνολο

1.562.421

13.744.477

39.653.037

5.077.725

926.665

2.420.360

62.648.962

27.997.954

154.031.601
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
33. ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ/ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις για ενοίκια
Οι ελάχιστες μελλοντικές υποχρεώσεις για ενοίκια σύμφωνα με ενοικιαστήρια συμβόλαια τα
οποία λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες μέχρι το 2032 αναλύονται ως ακολούθως:

Εντός ενός έτους
Μεταξύ ενός και πέντε ετών
Πέραν των πέντε ετών

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

943.079
3.192.454
5.352.518

1.087.314
3.310.018
4.937.263

9.488.051
9.334.595
Νομικές διαδικασίες
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος σε σχέση
με τις δραστηριότητές του. Με βάση νομική συμβουλή, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβηκε
σε πρόβλεψη για κάποιες από αυτές τις υποθέσεις στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, όπου αναμενόταν ότι το Συγκρότημα θα υποστεί ζημιά.
Δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα οποιεσδήποτε επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του
Συγκροτήματος ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος εκτός
από αυτές που έχει γίνει πρόβλεψη (σημείωση 27 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων).
34. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, οι υποχρεώσεις του Συγκροτήματος που απορρέουν για
κεφαλαιουχικές δαπάνες, για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις ανέρχονται σε ΛΚ£3.569.078 (2006: ΛΚ£5.961.000) και αντιπροσωπεύουν
πληρωμές για την αγορά του κτιρίου διοίκησης και κόστος ανακαίνισης νέων καταστημάτων.
35. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Tα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών που εμφανίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση
ταμειακών ροών αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία του ενοποιημένου ισολογισμού:

Μετρητά και καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

162.475.455
166.051.208
(18.520.668)

113.522.632
19.540.334
319.383.992
(90.736.566)

310.005.995

361.710.392
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Η Alpha Bank Cyprus Ltd, ως μέλος του Ομίλου Alpha Bank, ακολουθεί τις πρόνοιες του
Δεύτερου Συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας (Basel II) όπως αυτές καθορίζονται από
τη σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου “Κεφαλαιακές απαιτήσεις και
μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα”. Σημαντική επίσης εξέλιξη στο γενικότερο πλαίσιο της
διαχείρισης των κινδύνων αποτελεί και η υλοποίηση των προνοιών της οδηγίας της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου “Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης
της Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης και των Συστημάτων Εσωτερικού
Ελέγχου των τραπεζών”.
Η διάρθρωση του μηχανισμού διαχείρισης των κινδύνων του Συγκροτήματος στηρίζεται στο
Πλαίσιο Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων που έχει αναπτύξει ο Όμιλος και στοχεύει στη:
• συμμόρφωση με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναφορικά με τον
καθορισμό πολιτικής για την ανάληψη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση κάθε
κινδύνου,
• βελτίωση της αντιμετώπισης, των ενεργειών πρόληψης και μετριασμού των κινδύνων, και
στον
• αποτελεσματικό κεφαλαιακό προγραμματισμό για την κάλυψη κάθε αναλαμβανόμενου
κινδύνου.
Στα πλαίσια της πιο πάνω διαδικασίας, η Εταιρεία έχει συστήσει ανεξάρτητη Μονάδα
Διαχειρίσεως Κινδύνων, κύρια αρμοδιότητα της οποίας είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών
μεθόδων αναγνώρισης, μέτρησης και διαχείρισης των κινδύνων που αναλαμβάνει το
Συγκρότημα.
Στην Μονάδα υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα:
•

Διαχειρίσεως Κινδύνων
(i) Πιστωτικός Κίνδυνος
(ii) Λειτουργικός Κίνδυνος
(iii) Κίνδυνος Αγοράς
(iv) Κίνδυνος Ρευστότητας

•

Κανονιστικής Συμμόρφωσης

•

Ασφάλειας Πληροφοριών Εταιρίας
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36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
Παρακολούθηση Κινδύνων
(i)
Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στον πιθανό κίνδυνο που διατρέχει ο πιστούχος ή τα
αντισυμβαλλόμενα μέρη, να μην ανταποκριθούν έγκαιρα στην αποπληρωμή των
υποχρεώσεων τους, ή ακόμα και να καλύψουν πλήρως τις οφειλές τους όπως προνοούν οι
όροι έκαστης συμφωνίας.
Το Συγκρότημα μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο με τη διασπορά του χαρτοφυλακίου δανείων
και απαιτήσεων από πελάτες σε διάφορους κλάδους της οικονομίας και αυτό επιτυγχάνεται
μετά από την ανάλυση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.
Ακολουθώντας τις εσωτερικές διαδικασίες του Συγκροτήματος και υιοθετώντας συστήματα
έγκρισης και ελέγχου, ελαχιστοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ζημιές που μπορεί να
προκύψουν από πιστωτικούς κινδύνους.
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται διαλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αξιολόγηση του πελάτη
ως προς την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του, περιγράφουν τα στάδια που
πρέπει να ακολουθηθούν από την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης του πελάτη στο
σχετικό εγκριτικό κλιμάκιο μέχρι και το στάδιο της έγκρισης και της υλοποίησης της. Στις
διαδικασίες περιλαμβάνεται και η στενή παρακολούθηση των πελατών και η συναλλακτική
συμπεριφορά των λογαριασμών μετά την εκταμίευση.
Οι εγκρίσεις δίδονται μόνο από εγκριτικά κλιμάκια και το επίπεδο τους καθορίζεται
συναρτήσει του ποσού, του είδους και της διαβάθμισης του πελάτη, του προϊόντος και της
προσφερόμενης εξασφάλισης.
Σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται τόσο κατά την εγκριτική διαδικασία όσο και για
την ταξινόμηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος αποτελούν τα
συστήματα διαβάθμισης πιστούχων. Το Συγκρότημα εφαρμόζει ήδη διάφορα εργαλεία
αξιολόγησης πιστούχων και παράλληλα είναι στη διαδικασία εφαρμογής νέων συστημάτων
που να καλύπτουν ακόμα μεγαλύτερο φάσμα του χαρτοφυλακίου.
Ως σημαντικό μέσο μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιείται η λήψη
εξασφαλίσεων από πιστούχους.
Πέραν τούτων, το Συγκρότημα μεριμνά για τη συνεχή παρακολούθηση των καθυστερήσεων
και των μη εξυπηρετούμενων δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα προς περιορισμό τους.
Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα διατηρεί αποθεματικά προβλέψεων για ενδεχόμενες απώλειες
από επισφαλείς απαιτήσεις.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
Ι. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δάνεια και απαιτήσεις σε φυσικά πρόσωπα

2007

Δεν έχουν
λήξει ή
απομειωθεί

Έχουν λήξει
Απομείωση
Απομείωση
αλλά δεν
σε
σε ατομική
έχουν
συλλογική
βάση
απομειωθεί
βάση

Σύνολο

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

Χωρίς βαθμό

697.336.417

72.940.705

34.824.589

22.558.292

827.660.003

Σύνολο πριν την απομείωση

697.336.417

72.940.705

34.824.589

22.558.292

827.660.003

0

0

24.152.814

15.705.974

39.858.788

697.336.417

72.940.705

10.671.775

6.852.318

787.801.215

Πρόβλεψη για απομείωση
Λογιστική αξία (Α)

Δάνεια και απαιτήσεις σε εταιρίες
Δεν έχουν
λήξει ή
απομειωθεί

Έχουν λήξει
Απομείωσησ Απομείωση
αλλά δεν
ε ατομική σε συλλογική
έχουν
βάση
βάση
απομειωθεί

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

241.240.103
270.703.795
308.266.705
164.110.019
17.733.503
1.818.112
3.345.383
6.027.675

370.737
22.912.770
17.114.839
8.206.628
639.185
161.815
1.191.918
7.474

0
458.471
2.071.711
0
3.596.898
16.346.392
44.737.664
0

0
95.671
149.166
587.893
160.961
30.044
4.979.972
4.706

Σύνολο πριν την απομείωση 1.013.245.295

50.605.366

67.211.136

6.008.413 1.137.070.210

33.216.261

4.729.309

37.945.570

ΑΑ
Α
ΒΒ
Β
ΓΓ
Γ
Δ
Χωρίς βαθμό

Πρόβλεψη για απομείωση

ΛΚ£

Σύνολο
ΛΚ£
241.610.840
294.170.707
327.602.421
172.904.540
22.130.547
18.356.363
54.254.937
6.039.855

Λογιστική αξία (Β)

1.013.245.295

50.605.366

33.994.875

1.279.104

1.099.124.641

Σύνολο (Α+Β)

1.710.581.712

123.546.071

44.666.650

8.131.422

1.886.925.856
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
Ι. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (συνέχ.)

Δάνεια και απαιτήσεις σε φυσικά πρόσωπα

2006

Δεν έχουν
λήξει ή
απομειωθεί
ΛΚ£

Έχουν λήξει
Απομείωση
Απομείωση
αλλά δεν
σε
σε ατομική
έχουν
συλλογική
βάση
απομειωθεί
βάση
ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

Σύνολο
ΛΚ£

Χωρίς βαθμό

350.992.074

69.538.040

41.861.681

22.623.385 485.015.181

Σύνολο πριν την απομείωση

350.992.074

69.538.040

41.861.681

22.623.385 485.015.181

30.185.952

18.508.579

Πρόβλεψη για απομείωση
Λογιστική αξία (Α)

350.992.074

69.538.040

11.675.729

48.694.531

4.114.806 436.320.649

Δάνεια και απαιτήσεις σε εταιρίες
Δεν έχουν
λήξει ή
απομειωθεί
ΛΚ£

Απομείωση
Έχουν λήξει
Απομείωση
σε
αλλά δεν
σε ατομική
συλλογική
έχουν
βάση
βάση
απομειωθεί
ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

Σύνολο
ΛΚ£

ΑΑ
Α
ΒΒ
Β
ΓΓ
Γ
Δ
Χωρίς βαθμό

113.743.327
144.401.633
130.907.249
128.639.632
27.172.376
6.645.965
12.170.255
15.922.966

7.546.646
2.429.687
9.881.785
11.394.495
2.065.094
31.547.763
12.918.526
21.747

0
0
941.494
0
2.584.260
1.748.663
38.784.272
0

0
37.538
84.919
351.569
244.501
101.286
7.772.098
1.583

Σύνολο πριν την απομείωση

579.603.403

77.805.743

44.058.689

8.593.494 710.061.330

0

0

25.903.983

6.905.740

Λογιστική αξία (Β)

579.603.403

77.805.743

18.154.706

1.687.755 677.251.607

Σύνολο (Α+Β)

930.595.477 147.343.783

29.830.435

5.802.561 1.113.572.256

Πρόβλεψη για απομείωση

121.289.972
146.868.858
141.815.448
140.385.695
32.066.232
40.043.677
71.645.151
15.946.297

32.809.723
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36.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
ΙΙ. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δάνεια και απαιτήσεις σε φυσικά πρόσωπα
Δεν έχουν
λήξει ή
απομειωθεί

2007
Δεν έχουν λήξει
Έχουν λήξει μέχρι 30 μέρες
Έχουν λήξει 30 - 60 μέρες
Έχουν λήξει 60 - 90 μέρες
Έχουν λήξει 90 - 180 μέρες
Έχουν λήξει 180 - 270 μέρες
Έχουν λήξει 270 - 360 μέρες
Έχουν λήξει πέραν 360 μέρες
Νομικές διαδικασίες
Σύνολο πριν την απομείωση (Α)

ΛΚ£
697.336.417
0
0
0
0
0
0
0
0
697.336.417

Έχουν λήξει
Απομείωση
Απομείωση
και δεν
σε
σε ατομική
έχουν
συλλογική
βάση
απομειωθεί
βάση
ΛΚ£
0
42.709.198
17.953.911
8.504.127
3.030.812
119.137
18.389
142
604.988
72.940.705

ΛΚ£
9.266.917
392.607
168.682
147.063
1.291.578
865.653
426.287
393.050
21.872.752
34.824.589

ΛΚ£
2.771.389
623.769
142.696
85.159
2.368.569
1.235.103
712.283
1.476.448
13.142.876
22.558.292

Σύνολο

ΛΚ£
709.374.723
43.725.574
18.265.289
8.736.349
6.690.959
2.219.893
1.156.959
1.869.640
35.620.616
827.660.002

Δάνεια και απαιτήσεις σε εταιρίες
Δεν έχουν
λήξει ή
απομειωθεί
ΛΚ£
Δεν έχουν λήξει
1.013.245.376
Έχουν λήξει μέχρι 30 μέρες
0
Έχουν λήξει 30 - 60 μέρες
0
Έχουν λήξει 60 - 90 μέρες
0
Έχουν λήξει 90 - 180 μέρες
0
Έχουν λήξει 180 - 270 μέρες
0
Έχουν λήξει 270 - 360 μέρες
0
Έχουν λήξει πέραν 360 μέρες
0
Νομικές διαδικασίες
0
Σύνολο πριν την απομείωση
1.013.245.376
(Β)
Σύνολο (Α+Β)

1.710.581.793

Έχουν λήξει
Απομείωση
Απομείωση
και δεν
σε
σε ατομική
έχουν
συλλογική
βάση
απομειωθεί
βάση
ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

Σύνολο

ΛΚ£

0
40.033.323
7.497.814
1.162.400
1.131.643
204
33
171
779.780

3.951.884
16.100.014
0
242.623
303.400
0
0
873.763
45.739.370

135.164 1.017.332.424
31.620
56.164.957
14.766
7.512.580
0
1.405.023
184.361
1.619.404
105.500
105.704
148.390
148.423
241.480
1.115.414
5.147.131
51.666.281

50.605.368

67.211.054

6.008.412 1.137.070.211

123.546.072

102.035.644

28.566.704 1.964.730.213
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36.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
ΙΙ. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δάνεια και απαιτήσεις σε φυσικά πρόσωπα

2006
Δεν έχουν λήξει
Έχουν λήξει μέχρι 30 μέρες
Έχουν λήξει 30 - 60 μέρες
Έχουν λήξει 60 - 90 μέρες
Έχουν λήξει 90 - 180 μέρες
Έχουν λήξει 180 - 270 μέρες
Έχουν λήξει 270 - 360 μέρες
Έχουν λήξει πέραν 360 μέρες
Νομικές διαδικασίες
Σύνολο πριν την απομείωση
(A)

Δεν έχουν Έχουν λήξει Απομείωση Απομείωση
λήξει ή και δεν έχουν σε ατομική σε συλλογική
απομειωθεί απομειωθεί
βάση
βάση

Σύνολο

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

350.992.074
0
0
0
0
0
0
0
0

0
36.558.439
14.863.247
6.024.035
1.409.797
581.320
186.520
603.938
9.310.745

1.342.660
0
11.515
0
226.258
10.662
0
214.430
40.056.156

821.252
236.603
171.168
110.966
1.135.069
446.455
133.435
2.675.817
16.892.620

353.155.986
36.795.041
15.045.930
6.135.001
2.771.124
1.038.438
319.955
3.494.184
66.259.522

350.992.074

69.538.040

41.861.681

22.623.385

485.015.181

Δάνεια και απαιτήσεις σε φυσικά πρόσωπα
Δεν έχουν Έχουν λήξει Απομείωση Απομείωση
λήξει ή και δεν έχουν σε ατομική σε συλλογική
απομειωθεί απομειωθεί
βάση
βάση
ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

Δεν έχουν λήξει
Έχουν λήξει μέχρι 30 μέρες
Έχουν λήξει 30 - 60 μέρες
Έχουν λήξει 60 - 90 μέρες
Έχουν λήξει 90 - 180 μέρες
Έχουν λήξει 180 - 270 μέρες
Έχουν λήξει 270 - 360 μέρες
Έχουν λήξει πέραν 360 μέρες
Νομικές διαδικασίες

579.603.402
0
0
0
0
0
0
0
0

0
24.256.761
8.827.292
10.016.581
2.326.669
5.030.451
363.905
14.933.034
12.051.049

2.897.615
177.486
150.109
220.192
274.384
0
0
0
40.338.904

Σύνολο πριν την απομείωση (B)
Σύνολο (A+B)

579.603.402
930.595.476

77.805.742
147.343.783

44.058.690
85.920.371

ΛΚ£
299.395
10.451
27.652
48.192
106.766
65.000
110.093
317.014
7.608.930

Σύνολο
ΛΚ£
582.800.412
24.444.698
9.005.053
10.284.965
2.707.819
5.095.451
473.998
15.250.048
59.998.883

8.593.493 710.061.327
31.216.878 1.195.076.508
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36.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
ΙΙΙ. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΩΘΕΙ

2007

Δάνεια και απαιτήσεις σε φυσικά πρόσωπα
Πιστωτικές
Στεγαστικά Καταναλωτικά
Άλλα
Σύνολο
κάρτες
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£

Έχουν λήξει μέχρι 30 μέρες
Έχουν λήξει 30 - 60 μέρες
Έχουν λήξει 60 - 90 μέρες
Έχουν λήξει πέραν 90 ημερών
Νομικές διαδικασίες

34.148.085
13.021.075
6.402.867
2.322.619
0

8.132.683
4.773.585
2.025.268
787.875
604.988

428.431
159.251
75.992
57.986
0

0 42.709.199
0 17.953.911
0 8.504.127
0 3.168.480
0
604.988

Σύνολο πριν την απομείωση

55.894.646

16.324.399

721.660

0 72.940.705

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων
Μετρητά
Ακίνητα ιδιοκατοίκησης
Εμπορικά ακίνητα
Άλλα άκινητα
Τραπεζικές εγγυητικές

231.884
26.536.690
289.614
5.639.054
167.227

514.673
2.534.239
543.574
5.583.174
0

4.732
52.954
0
26.608
0

0
751.289
0 29.123.883
0
833.188
0 11.248.836
0
167.227

Σύνολο

32.864.469

9.175.660

84.294

0 42.124.423

Δάνεια και απαιτήσεις σε εταιρίες
Πιστωτικές
Στεγαστικά Καταναλωτικά
Άλλα
κάρτες
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£

Σύνολο
ΛΚ£

Έχουν λήξει μέχρι 30 μέρες
Έχουν λήξει 30 - 60 μέρες
Έχουν λήξει 60 - 90 μέρες
Έχουν λήξει πέραν 90 ημερών
Νομικές διαδικασίες

40.033.323
7.497.814
1.162.400
1.132.051
779.779

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

40.033.323
7.497.814
1.162.400
1.132.051
779.779

Σύνολο πριν την απομείωση

50.605.368

0

0

0

50.605.367

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων
Μετρητά
Ακίνητα ιδιοκατοίκησης
Εμπορικά ακίνητα
Άλλα άκινητα
Τραπεζικές εγγυητικές

530.642
3.015.121
3.001.756
31.142.973
555.097

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

530.642
3.015.121
3.001.756
31.142.973
555.097

Σύνολο

38.245.589

0

0

0

38.245.589
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
ΙΙΙ. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΩΘΕΙ (συνέχ.)

2006

Δάνεια και απαιτήσεις σε φυσικά πρόσωπα
Πιστωτικές
Στεγαστικά Καταναλωτικά
Άλλα
κάρτες
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£

Σύνολο
ΛΚ£

Έχουν λήξει μέχρι 30 μέρες
Έχουν λήξει 30 - 60 μέρες
Έχουν λήξει 60 - 90 μέρες
Έχουν λήξει πέραν 90 ημερών
Νομικές διαδικασίες
Σύνολο πριν την απομείωση

25.179.306
9.631.983
3.400.955
1.926.451
1.571.218
41.709.913

11.016.316
5.073.310
2.526.162
791.839
7.720.082
27.127.709

362.817
157.954
96.917
63.286
19.444
700.418

0
0
0
0
0
0

36.558.439
14.863.247
6.024.034
2.781.576
9.310.744
69.538.040

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων
Μετρητά
Ακίνητα ιδιοκατοίκησης
Εμπορικά ακίνητα
Άλλα άκινητα
Τραπεζικές εγγυητικές

140.539
27.679.439
573.837
3.918.091
159.420

777.623
4.783.828
1.111.378
8.850.912
1.002

5.433
40.497
2.840
14.734
0

0
0
0
0
0

923.595
32.503.764
1.688.055
12.783.737
160.422

Σύνολο

32.471.326

15.524.743

63.504

0

48.059.573

Στεγαστικά
ΛΚ£

Δάνεια και απαιτήσεις σε εταιρίες
Πιστωτικές
Καταναλωτικά
Άλλα
κάρτες
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£

Σύνολο
ΛΚ£

Έχουν λήξει μέχρι 30 μέρες
Έχουν λήξει 30 - 60 μέρες
Έχουν λήξει 60 - 90 μέρες
Έχουν λήξει πέραν 90 ημερών
Νομικές διαδικασίες
Σύνολο πριν την απομείωση

24.256.761
8.827.293
10.016.581
22.654.060
12.051.049
77.805.744

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

24.256.761
8.827.293
10.016.581
22.654.060
12.051.049
77.805.744

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων
Μετρητά
Ακίνητα ιδιοκατοίκησης
Εμπορικά ακίνητα
Άλλα άκινητα
Τραπεζικές εγγυητικές

1.085.578
4.049.395
6.254.412
32.577.056
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1.085.578
4.049.395
6.254.412
32.577.056
0

Σύνολο

43.966.441

0

0

0

43.966.441
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
ΙV. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ Ή ΑΠΟΜΕΙΩΘΕΙ- ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Δάνεια και απαιτήσεις σε φυσικά πρόσωπα
Στεγαστικά

Καταναλωτικά

Πιστωτικές
κάρτες

Άλλα

Σύνολο

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

Χωρίς βαθμό

572.764.099

116.539.771

8.032.547

0

697.336.417

Σύνολο πριν την απομείωση (A)

572.764.099

116.539.771

8.032.547

0

697.336.417

Άλλα

Σύνολο

2007

Δάνεια και απαιτήσεις σε εταιρίες
Στεγαστικά

Καταναλωτικά

ΛΚ£

ΛΚ£

Πιστωτικές
κάρτες
ΛΚ£

AA
A
BB
B

241.240.103
270.703.796
308.266.705
164.110.019

ΓΓ

17.733.503

0

Γ
Δ

1.818.112
3.345.383

0
0

Χωρίς βαθμό

0
0
0
0

ΛΚ£
0
0
0
0

ΛΚ£

0
0
0
0

241.240.103
270.703.796
308.266.705
164.110.019

0

0

17.733.503

0
0

0
0

1.818.112
3.345.383

6.229.290

0

0

0

6.229.290

Σύνολο πριν την απομείωση(B)

1.013.446.910

0

0

0

1.013.446.910

Σύνολο (Α+Β)

1.586.211.009

116.539.771

8.032.547

0

1.710.783.327
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
ΙV. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ Ή ΑΠΟΜΕΙΩΘΕΙ- ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Δάνεια και απαιτήσεις σε φυσικά πρόσωπα
2006

Στεγαστικά

Καταναλωτικά

Πιστωτικές
κάρτες

Άλλα

Σύνολο

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

Χωρίς βαθμό

259.198.784

84.801.126

6.992.164

0

350.992.074

Σύνολο πριν την απομείωση (Α)

259.198.784

84.801.126

6.992.164

0

350.992.074

Δάνεια και απαιτήσεις σε εταιρίες
Στεγαστικά

Καταναλωτικά

Πιστωτικές
κάρτες

Άλλα

Σύνολο

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

AA
A
BB
B
ΓΓ
Γ
Δ
Χωρίς βαθμό

113.743.452
144.401.792
130.907.394
128.639.774
27.172.406
6.645.972
12.169.627
16.144.900

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

113.743.452
144.401.792
130.907.394
128.639.774
27.172.406
6.645.972
12.169.627
16.144.900

Σύνολο πριν την απομείωση (Β)

579.825.317

0

0

0

579.825.317

Σύνολο (Α+Β)

839.024.101

84.801.126

6.992.164

0

930.817.391
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
VI. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

2007
Υπόλοιπα
Πρόβλεψη για απομείωση

Δάνεια και απαιτήσεις από φυσικά πρόσωπα
Πιστωτικές
Στεγαστικά
Καταναλωτικά
Άλλα
κάρτες
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£
5.789.576
29.031.643
3.369
0
-1.237.958
-22.911.286
-3.570
0

Σύνολο
ΛΚ£
34.824.588
-24.152.814

Λογιστική αξία

4.551.619

6.120.357

-201

0

10.671.774

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων
Ακίνητα ιδιοκατοίκησης
Εμπορικά ακίνητα
Άλλα ακίνητα

2.570.992
225.643
438.178

1.366.410
566.040
4.199.647

1.287
0
132

0
0
0

3.938.689
791.683
4.637.957

Σύνολο εξασφαλίσεων

3.234.813

6.132.097

1.419

0

9.368.329

Δάνεια και απαιτήσεις από εταιρίες
Στεγαστικά

Καταναλωτικά

Πιστωτικές
κάρτες

Άλλα

Σύνολο

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

67.211.054
-33.216.261

0
0

0
0

0
0

67.211.054
-33.216.261

Λογιστική αξία

33.994.793

0

0

0

33.994.793

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων
Μετρητά
Ακίνητα ιδιοκατοίκησης
Εμπορικά ακίνητα
Άλλα ακίνητα

67.287
2.029.611
4.703.687
26.109.058

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

67.287
2.029.611
4.703.687
26.109.058

Σύνολο εξασφαλίσεων

32.909.643

0

0

0

32.909.643

Υπόλοιπα
Πρόβλεψη για απομείωση
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
VΙ. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ(συνέχ.)

2006
Υπόλοιπα
Πρόβλεψη για απομείωση
Λογιστική αξία

Δάνεια και απαιτήσεις από φυσικά πρόσωπα
Πιστωτικές
Άλλα
Στεγαστικά
Καταναλωτικά
κάρτες
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£
1.700.491
40.159.931
1.259
0
-196.148
-29.987.891
-1.912
0

Σύνολο
ΛΚ£
41.861.681
-30.185.951

1.504.342

10.172.040

-654

0

11.675.730

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων
Ακίνητα ιδιοκατοίκησης
Εμπορικά ακίνητα
Άλλα ακίνητα

417.216
203.949
321.382

839.292
1.052.554
4.950.871

407
0
0

0
0
0

1.256.915
1.256.503
5.272.253

Σύνολο εξασφαλίσεων

942.547

6.842.717

407

0

7.785.671

Στεγαστικά
Υπόλοιπα
Πρόβλεψη για απομείωση

ΛΚ£
44.058.690
-25.903.984

Δάνεια και απαιτήσεις από εταιρίες
Πιστωτικές
Καταναλωτικά
Άλλα
κάρτες
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£
0
0
0
0
0
0

Σύνολο
ΛΚ£
44.058.690
-25.903.984

Λογιστική αξία

18.154.706

0

0

0

18.154.706

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων
Ακίνητα ιδιοκατοίκησης
Εμπορικά ακίνητα
Άλλα ακίνητα

1.361.863
1.411.900
16.641.870

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.361.863
1.411.900
16.641.870

Σύνολο εξασφαλίσεων

19.415.633

0

0

0

19.415.633
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
V. ΆΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Καταθέσεις σε
πιστωτικά
ιδρύματα

Παράγωγα

Επενδύσεις
διαθέσιμες προς
πώληση

Σύνολο

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

2007
AA- μέχρι AA+
A- μέχρι A+
Κάτω από AΧωρίς βαθμό

1.016.734
2.744.441
1.021.360.914
17.038.790

0
0
16.068
0

0
7.207.358
0
0

1.016.734
9.951.799
1.021.376.982
17.038.790

Δεν έχουν λήξει ή απομειωθεί

1.042.160.879

16.068

7.207.358

1.049.384.305

Καταθέσεις σε
πιστωτικά
ιδρύματα

Παράγωγα

Επενδύσεις
διαθέσιμες προς
πώληση

Σύνολο

2006

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

ΛΚ£

AA- μέχρι AA+
A- μέχρι A+
Κάτω από AΧωρίς βαθμό

816.561
3.247.118
616.110.921
46.443

0
0
0
0

65.599.795
7.000.000
0
0

66.416.356
10.247.118
616.110.921
46.443

Δεν έχουν λήξει ή απομειωθεί

620.221.043

0

72.599.795

692.820.838
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
Παρακολούθηση Κινδύνων (συνέχ.)
(ii) Λειτουργικός Κίνδυνος
Λειτουργικός κίνδυνος, ορίζεται ο κίνδυνος άμεσων ή έμμεσων ζημιών ως αποτέλεσμα
προβληματικών εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων, ανθρώπινης συμπεριφοράς, ή εξαιτίας
άλλων εξωτερικών παραγόντων.
Το Συγκρότημα βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής Πλαισίου Διαχείρισης Λειτουργικού
Κινδύνου όπως αυτό αναλύεται σε Πολιτική του Ομίλου. Βασικοί άξονες της εν λόγω Πολιτικής
αποτελούν:

• η οργανωτική δομή διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου
• η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων γεγονότων λειτουργικού κινδύνου
• η αξιολόγηση του κινδύνου και ο καθορισμός ενεργειών μετριασμού
Στα πλαίσια της πιο πάνω διαδικασίας και πάντοτε σε συνεργασία με τον Όμιλο, έχει
εγκατασταθεί στην Εταιρία, “Σύστημα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου” το οποίο κατά το
2007 έχει λειτουργήσει σε δοκιμαστικό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα σύστημα στο οποίο θα
γίνεται εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων γεγονότων λειτουργικού κινδύνου τα οποία θα είναι
ταξινομημένα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων ως επίσης και
την κατηγοριοποίηση των γεγονότων λειτουργικού κινδύνου όπως αυτά καθορίζονται από το
Δεύτερο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας.
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36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
Παρακολούθηση Κινδύνων (συνέχ.)
(iii) Κίνδυνος Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ζημιάς που προκύπτει από δυσμενείς εξελίξεις στην τιμή ή
στη μεταβλητότητα που παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών ή
ομολόγων.
Η πολιτική διαχείρισης του Κίνδυνου Αγοράς και τα αποδεκτά όρια αυτού καθορίζονται από την
Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και Υποχρεώσεων (Asset and Liability Committee) εντός των
οποίων λειτουργεί η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων.
Κίνδυνος επιτοκίων: Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει από τις διαφορετικές ημερομηνίες
αναπροσαρμογής στα τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας. Τα στοιχεία
Ενεργητικού-Παθητικού ταξινομούνται σε χρονικές περιόδους (gaps) ανάλογα με το πότε
επαναπροσδιορίζεται το επιτόκιο τους, για τα στοιχεία κυμαινόμενου επιτοκίου, ή με το πότε
λήγουν, γα τα στοιχεία σταθερού επιτοκίου. Στο πλαίσιο αυτό διενεργείται σε τακτική βάση
Ανάλυση Ληκτηκότητας (Gap Analysis) ανά νόμισμα στην οποία εφαρμόζονται εναλλακτικά
σενάρια μεταβολών των επιτοκίων και υπολογίζεται η αντίστοιχη μεταβολή στο καθαρό έσοδο
τόκων ή στην οικονομική αξία της Τραπέζης.
Νόμισμα

CYP
EUR
USD
CHF

Σενάριο Μεταβολής
Επιτοκίων (παράλληλη
μετατόπιση καμπύλης
αποδόσεων)
+50 μ.β.
-50 μ.β.
+50 μ.β.
-50 μ.β.
+50 μ.β.
-50 μ.β.
+50 μ.β.
-50 μ.β.

Ευαισθησία καθαρού
εσόδου τόκων (για χρονική
περίοδο ενός έτους)
(ΛΚ’000)
1.715
(1715)
(143)
143
(404)
404
(20)
20

Κίνδυνος συναλλάγματος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από τη διατήρηση ανοικτής
θέσης (open position) σε ένα ή περισσότερα ξένα νομίσματα. Το Συγκρότημα διατηρεί μικρή
συναλλαγματική θέση στα ξένα νομίσματα η οποία σε κάθε περίπτωση είναι πολύ χαμηλότερη
από τα καθορισμένα όρια όπως αυτά έχουν τεθεί τόσο από την Κεντρική Τράπεζα όσο και από
την Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και Υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου η επίπτωση στα έσοδα
της Τραπέζης από μεταβολές στις ισοτιμίες είναι αμελητέα και συνεπώς δεν κρίνεται αναγκαία η
ετοιμασία εναλλακτικών σεναρίων μεταβολής ισοτιμιών.
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36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΝΟΜΙΣΜΑ - ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ($)

Λογιστική
αξία

Σύνολο
ΛΚ£000

Μέχρι 7
μέρες

ΛΚ£000

ΛΚ£000

8 μέχρι 30
μέρες
ΛΚ£000

1μήνας μέχρι
3 μήνες
ΛΚ£000

4 μέχρι 6
μήνες
ΛΚ£000

7 μέχρι 12
μήνες

1 έτος μέχρι
πέντε έτη

ΛΚ£000

ΛΚ£000

Θέση μη
τοκοφόρα

Μέχρι 5 έτη
ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΜΕΤΡΗΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

383
437.999
4.421
2.454
5.072

0
0
0
0
0

0
80.753
2.436
0
0

0
70.211
49
131
0

0
107.405
1.191
925
0

0
179.008
709
876
0

0
0
37
476
0

0
0
0
47
0

0
0
0
0
0

383
0
0
0
5.072

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

450.329

0

83.189

70.391

109.521

180.593

513

47

0

5.455

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

9.301
439.694
886

0
0
0

0
321.000
0

9.301
82.478
0

0
15.203
0

0
17.353
0

0
3.537
0

0
123
0

0
0
0

0
0
886

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

449.881

0

321.000

91.779

15.203

17.353

3.537

123

0

886

448

0

-237.811

-21.388

94.318

163.240

-3.024

-76

0

4.569

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ - ΕΥΡΩ (€)

Λογιστική
αξία

Σύνολο
ΛΚ£000

Μέχρι 7
μέρες

ΛΚ£000

ΛΚ£000

8 μέχρι 30
μέρες
ΛΚ£000

1μήνας μέχρι
3 μήνες
ΛΚ£000

4 μέχρι 6
μήνες
ΛΚ£000

7 μέχρι 12
μήνες
ΛΚ£000

1 έτος μέχρι
πέντε έτη
ΛΚ£000

Θέση μη
τοκοφόρα

Μέχρι 5 έτη
ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΜΕΤΡΗΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.376
352.138
285.968
81.054
7.548

0
0
0
0
0

193
106.756
9.089
5.593
0

0
165.997
160.431
31.723
0

0
43.310
76.405
32.669
0

0
32.190
29.876
8.996
0

0
76
3.144
2.073
0

0
0
7.023
0
0

0
0
0
0
0

2.183
0
0
0
7.548

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

729.084

0

121.632

358.151

152.384

71.062

5.2931

7.023

0

9.731

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

389.173
338.462
4.909

0
0
0

14.632
208.052
0

242.620
69.888
0

124.897
29.959
0

0
17.002
0

7.023
8.578
0

0
4.983
0

0
0
0

0
0
4.909

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

732.544

0

222.684

312.508

154.856

17.002

15.602

4.983

0

4.909

-3.460

0

-101.053

45.643

-2.472

54.060

-10.308

2.040

0

4.822

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩ
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36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (συνέχ.)

ΝΟΜΙΣΜΑ - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΛΙΡΕΣ (ΛΚ£)

Λογιστική
αξία

Σύνολο
ΛΚ£000

ΜΕΤΡΗΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΕΠΕΝΣΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΛΚ£000

8 μέχρι 30
μέρες

ΛΚ£000

ΛΚ£000

1μήνας μέχρι
3 μήνες
ΛΚ£000

4 μέχρι 6
μήνες
ΛΚ£000

7 μέχρι 12
μήνες

1 έτος μέχρι
πέντε έτη

ΛΚ£000

Θέση μη
τοκοφόρα

Μέχρι 5 έτη

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

133.893
144.057
16.822
672.293
218.894
17.907
22.862

0
0
0
0
0
0
0

127.943
16.200
0
0
9.325
0
0

0
90.600
0
672.293
209.444
0
0

0
0
5.207
0
2
0
0

0
20.000
0
0
7
0
0

0
0
0
0
117
0
0

0
0
2.000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

5.950
0
9.615
0
0
17.907
22.862

1.226.728

0

153.468

972.337

5.209

20.007

117

2.000

0

56.334

114.635
877.873
47.428
184.992

0
0
0
0

0
459.837
0
0

87.635
36.860
0
0

7.000
91.864
0
0

20.000
89.311
0
0

0
139.765
0
0

0
60.236
0
0

0
0
0
0

0
0
47.428
184.992

1.224.928

0

459.837

124.495

98.864

109.311

139.765

60.236

0

232.420

1.800

0

-306.369

847.842

-93.655

-89.304

-139.648

-58.236

0

-176.086

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΛΙΡΕΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ -ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ (CHF)

Μέχρι 7
μέρες

Λογιστική
αξία

Σύνολο
ΛΚ£000

Μέχρι 7
μέρες

ΛΚ£000

8 μέχρι 30
μέρες

ΛΚ£000

ΛΚ£000

1μήνας μέχρι
3 μήνες
ΛΚ£000

4 μέχρι 6
μήνες
ΛΚ£000

7 μέχρι 12
μήνες

1 έτος μέχρι
πέντε έτη

ΛΚ£000

Θέση μη
τοκοφόρα

Μέχρι 5 έτη

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΜΕΤΡΗΤΑ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

14
189.836
333.213
2.453

0
0
0
0

0
8.834
15.180
0

0
39.840
193.534
0

0
98.033
95.312
0

0
42.767
25.973
0

0
362
3.067
0

0
0
147
0

0
0
0
0

14
0
0
2.453

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

525.516

0

24.014

233.374

193.345

68.740

3.429

147

0

2.467

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

523.091
625
1.766

0
0
0

0
385
0

232.085
15
0

252.451
0
0

35.385
0
0

3.169
225
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1.766

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

525.482

0

385

232.100

252.451

35.385

3.394

0

0

1.766

34

0

23.629

1.274

-59.106

33.355

35

147

0

701

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤA ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ
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34. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (συνέχ.)

ΝΟΜΙΣΜΑ - ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ($)

Σύνολο

Λογιστική αξία

Μέχρι 7 μέρες

8 μέχρι 30 μέρες

1μήνας μέχρι 3
μήνες

4 μέχρι 6 μήνες

7 μέχρι 12 μήνες

1 έτος μέχρι πέντε
έτη

Μέχρι 5 έτη

Θέση μη τοκοφόρα

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΜΕΤΡΗΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

291
402.204
5.816

0
0
0

0
28.123
1.827

0
70.531
1.789

0
129.455
1.383

0
174.095
742

0
0
76

0
0
0

0
0
0

291
0
0

2.569
3.244

0
0

0
0

56
0

597
0

1.175
0

679
0

62
0

0
0

0
3.244

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

414.124

0

29.950

72.376

131.435

176.012

755

62

0

3.535

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

33.229
379.564
840

0
0
0

0
280.506
0

33.229
63.114
0

0
14.032
0

0
17.152
0

0
4.761
0

0
0
0

0
0
0

0
0
840

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

413.633

0

280.506

96.343

14.032

17.152

4.761

0

0

840

491

0

-250.556

-23.967

117.403

158.860

-4.006

62

0

2.695

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ - ΕΥΡΩ (€)

Σύνολο

Λογιστική αξία

ΛΚ£000

Μέχρι 7 μέρες

ΛΚ£000

8 μέχρι 30 μέρες

ΛΚ£000

1μήνας μέχρι 3
μήνες

ΛΚ£000

4 μέχρι 6 μήνες

ΛΚ£000

7 μέχρι 12 μήνες

ΛΚ£000

1 έτος μέχρι πέντε
έτη
Μέχρι 5 έτη

ΛΚ£000

ΛΚ£000

Θέση μη τοκοφόρα

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΜΕΤΡΗΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

505
86.679
166.786

0
0
0

40
38.173
9.161

0
5.873
26.453

0
29.951
82.831

0
9.984
29.687

0
76
18.653

0
0
0

0
0
0

465
0
0

53.010
3.509

0
0

3.372
0

13.770
0

23.966
0

9.908
0

1.993
0

0
0

0
0

0
3.509

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

310.489

0

50.746

46.096

136.748

49.579

20.722

0

0

3.974

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

126.660
182.304
929

0
0
0

0
147.950
0

55.072
15.304
0

36.998
6.215
0

22.845
9.123
0

11.745
3.713
0

0
0
0

0
0
0

0
0
929

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

309.893

0

147.950

70.376

43.213

31.968

15.458

0

0

929

596

0

-97.204

-24.280

93.535

17.611

5.264

0

0

3.045

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (συνέχ.)

ΝΟΜΙΣΜΑ - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΛΙΡΕΣ (ΛΚ£)

Λογιστική
αξία

Σύνολο
ΛΚ£000

Μέχρι 7
μέρες

ΛΚ£000

8 μέχρι 30
μέρες

ΛΚ£000

ΛΚ£000

1μήνας
μέχρι 3
μήνες
ΛΚ£000

4 μέχρι 6
μήνες
ΛΚ£000

7 μέχρι 12
μήνες
ΛΚ£000

1 έτος μέχρι
πέντε έτη

Μέχρι 5 έτη

ΛΚ£000

ΛΚ£000

Θέση μη
τοκοφόρα
ΛΚ£000

ΜΕΤΡΗΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΕΠΕΝΣΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

98.659
109.727
82.215
477.882
152.903
11.300
14.729

0
0
0
0
0
0
0

95.143
304
19.540
1.681
9.161
0
0

0
1.518
0
470.024
143.743
0
0

0
0
7.086
127
0
0
0

0
0
14.325
210
0
0
0

0
0
24.650
877
0
0
0

0
107.905
7.000
4.768
0
0
0

0
0
0
194
0
0
0

3.516
0
9.615
0
0
11.300
14.729

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

947.415

0

125.829

615.285

7.213

14.535

25.527

119.673

194

39.160

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

127.880
642.648
36.673
141.523

0
0
0
0

0
317.453
0
0

60.059
26.805
0
0

7.086
83.362
0
0

10.122
79.746
0
0

0
122.602
0
0

50.612
12.681
0
0

0
0
0
0

0
0
36.673
141.523

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

948.724

0

317.453

86.864

90.448

89.869

122.602

63.293

0

178.196

-1.309

0

-191.624

528.421

-83.235

-75.334

-97.075

56.380

194

-139.036

1 έτος μέχρι
πέντε έτη

Μέχρι 5 έτη

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΛΙΡΕΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ -ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ (CHF)

Λογιστική
αξία

Σύνολο
ΛΚ£000

Μέχρι 7
μέρες

ΛΚ£000

8 μέχρι 30
μέρες

ΛΚ£000

ΛΚ£000

1μήνας
μέχρι 3
μήνες
ΛΚ£000

4 μέχρι 6
μήνες
ΛΚ£000

7 μέχρι 12
μήνες
ΛΚ£000

Θέση μη
τοκοφόρα
ΛΚ£000

ΜΕΤΡΗΤΑ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

12
155.445
103.610
1.377

0
0
0
0

0
17.026
4.156
0

0
36.932
21.277
0

0
64.761
54.890
0

0
36.219
20.825
0

0
507
2.010
0

0
0
452
0

0
0
0
0

12
0
0
1.377

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

260.444

0

21.182

58.209

119.651

57.044

2.517

452

0

1.389

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

258.760
888
764

0
0
0

0
656
0

78.803
2
0

123.618
0
0

54.151
230
0

2.188
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
764

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

260.412

0

656

78.805

123.618

54.381

2.188

0

0

764

32

0

20.526

-20.596

-3.967

2.663

329

452

0

625

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤA ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
(iii)
Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στον κίνδυνο αδυναμίας ανευρέσεως επαρκών ρευστών
διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Συγκροτήματος δηλαδή την
αντικατάσταση των υπαρχόντων πόρων καθώς λήγουν ή αποσύρονται ή την ικανοποίηση των
πελατειακών αναγκών για περαιτέρω δανειοδοτήσεις.
Το Συγκρότημα παρακολουθεί στενά τη ληκτότητα των στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων και ιδιαίτερα αυτών με βραχυπρόθεσμη διάρκεια και παίρνει τα απαραίτητα
μέτρα για ελαχιστοποίηση του κίνδυνου ρευστότητας ενώ παράλληλα βεβαιώνεται ότι
πληρούνται οι δείκτες αξιολόγησης ρευστότητας που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
iv. Κίνδυνος Ρευστότητας (συνέχ.)
2007
Περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρική
Τράπεζα
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
Δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες
Πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών
απαιτήσεων
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών
υπηρεσιών
Ακίνητα εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Παράγωγα που κατέχονται για
διαχείριση κινδύνων
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα
Καταθέσεις από πελάτες
Φορολογία
Αναβαλλόμενη φορολογία
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο στοιχεία παθητικού
Καθαρή θέση

Χωρίς
καθορισμένη
λήξη
£
-

Σε πρώτη
ζήτηση
£

Εντός τριών
μηνών
£

Μεταξύ τριών
μηνών και
ενός έτους
£

Μεταξύ ενός
έτους και
πέντε ετών
£

Πέραν των
πέντε ετών
£

Σύνολο
£
178.362.087
1.042.160.879
1.964.730.214

127.753.740
166.051.208
309.484.806

34.721.715
616.992.904
21.086.624

2.053.323
129.082.651
114.094.168

13.833.309
130.034.116
824.168.201

695.896.415

(77.804.358)
-

-

-

5.207.358

2.000.000

-

(77.804.358)
7.207.358

413.312
17.666.821
4.913.930
-

-

-

25.252.219

4.465.647

-

413.312
17.666.821
4.913.930
29.717.866

(54.810.295)

603.289.754

672.801.243

275.689.719

974.501.273

695.896.415

3.167.368.109

19.501.365
19.501.365

18.520.668
522.912.655
541.433.323

189.969.707
714.796.978
904.766.685

20.000.000
238.543.447
2.676.419
33.854.879
295.074.745

16.481
900.225.131
318.710.983
1.218.952.595

241.046
241.046

16.481
1.128.715.506
1.794.964.063
2.676.419
241.046
53.356.244
2.979.969.759

(74.311.660)

61.856.431

(231.965.442)

(19.385.026)

695.655.369

187.398.350

(244.451.322)
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
2006
Περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρική
Τράπεζα
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
Δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες
Πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών
απαιτήσεων
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών
υπηρεσιών
Ακίνητα εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα
Καταθέσεις από πελάτες
Φορολογία
Αναβαλλόμενη φορολογία
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο στοιχεία παθητικού
Καθαρή θέση

Χωρίς
καθορισμός
λήξης
£

Σε πρώτη
ζήτηση
£

Εντός τριών
μηνών
£

Μεταξύ τριών
μηνών και
ενός έτους
£

Μεταξύ ενός
έτους και
πέντε ετών
£

56.808.150
75.949.493
286.737.377

56.714.482
243.434.499
18.966.052

5.943.497
194.161.885
71.346.875

17.248.284
106.675.166
472.878.088

345.148.119

(81.504.254)
-

-

19.540.334

46.059.461

7.000.000

-

(81.504.254)
72.599.795

1.057.440
10.698.706
5.276.843
-

-

-

379.672

15.822.228

-

1.057.440
10.698.706
5.276.843
16.201.900

419.495.020

338.655.367

317.891.390

619.623.766

345.148.119

1.976.342.397

-

90.736.566
393.620.420

40.537.650
499.966.258

404.873.678
162.425.163

-

18.086.827
18.086.827

484.356.986

540.503.908

13.469.170
188.857.820
1.606.447
19.093.204
223.026.641

567.298.841

213.671
213.671

(82.558.092)

(64.861.966)

(201.848.541)

94.864.749

52.324.925

344.934.448

-

(64.471.265)

Πέραν των
πέντε ετών
£

Σύνολο
£
136.714.413
620.221.043
1.195.076.511

549.617.064
1.244.869.661
1.606.447
213.671
37.180.031
1.833.486.874
142.855.523
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
36.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ
ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ

2007
Υποχρεώσεις που
δεν αφορούν παράγωγα
Καταθέσεις σε εταιρείες
του Ομίλου

Λογιστική
αξία

Μέχρι ένα μήνα

Εντός δύο μέχρι
τριών μηνών

Εντός τριών μηνών
μέχρι ενός έτους

Πέραν του ενός
έτους

Σύνολο

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

1.003.583

32.412

77.750

27.054

1.010.347

1.147.563

132.624

76.961

35.464

20.354

-

132.779

1.822.040

687.998

179.846

317.900

658.039

1.843.783

38.809

19.066

-

-

19.743

38.809

Εισροή

40

-

275

997

1.612

2.884

Εκροή

-

-

-

(1.151)

(1.482)

(2.633)

80.859

9.456

7.004

29.024

35.375

80.859

184.718

184.718

-

-

-

184.718

Καταθέσεις σε άλλα
πιστωτικά ιδρύματα
Καταθέσεις από πελάτες
Άλλες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις που αφορούν
παράγωγα

Λογαριασμοί Τάξεως
Τραπεζικές εγγυήσεις
Όρια διευκολύνσεων που
έχουν εγκριθεί αλλά δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί
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36.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ
ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ

2006
Υποχρεώσεις που
δεν αφορούν παράγωγα

Λογιστική
αξία

Μέχρι ένα μήνα

Εντός δύο μέχρι
τριών μηνών

Εντός τριών μηνών
μέχρι ενός έτους

Πέραν του ενός
έτους

Σύνολο

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

ΛΚ£000

Καταθέσεις σε εταιρείες
του ομίλου

366.926

3.475

1.442

11.117

382.577

398.611

Καταθέσεις σε άλλα
πιστωτικά ιδρύματα

191.529

89.115

41.104

11.172

52.815

194.206

1.280.217

705.516

134.538

221.451

228.688

1.290.193

22.749

4.224

-

-

18.525

22.749

Εισροή

-

-

-

-

-

-

Εκροή

-

-

-

-

-

-

Τραπεζικές εγγυήσεις

68.707

21.253

7.647

22.676

17.131

68.707

Όρια διευκολύνσεων που
έχουν εγκριθεί αλλά δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί

84.024

84.024

-

-

-

84.024

Καταθέσεις από πελάτες
Άλλες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις που αφορούν
παράγωγα

Λογαριασμοί Τάξεως
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36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
Κανονιστική Συμμόρφωση
Το Συγκρότημα θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες με στόχο να επιτυγχάνεται η
έγκαιρη και διαρκής συμμόρφωση προς το εκάστοτε ισχύον εποπτικό και ρυθμιστικό
πλαίσιο.
Επιπλέον, το Συγκρότημα μεριμνά για τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο που
σχετίζεται με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας.
Στις 13 Δεκεμβρίου 2007 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της Παρεμπόδισης
και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, ο
οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008 με στόχο η Κυπριακή Δημοκρατία να
εναρμονιστεί με την Τρίτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς εφαρμογή της νομοθεσίας
η Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αναθεώρηση οδηγίας για την παρεμπόδιση
ξεπλύματος παράνομου χρήματος που εκδόθηκε το 2004.
Ασφάλεια Πληροφοριών Συγκροτήματος
Όλες οι εταιρίες του Συγκροτήματος έχουν υιοθετήσει την ίδια Πολιτική Ασφάλεια
Πληροφοριών.
Το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριών αναφέρεται στο σύνολο των διοικητικών, τεχνικών και
φυσικών μέτρων μέσω των οποίων διασφαλίζεται η προστασία των πληροφοριών και των
πληροφοριακών συστημάτων του Συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, με το υπό αναφορά
Πλαίσιο διασφαλίζονται οι ακόλουθες ιδιότητες που χαρακτηρίζουν κάθε είδους πληροφορία
ή πληροφοριακό σύστημα:
•
•
•

Εμπιστευτικότητα: Εξασφάλιση ότι μόνο εξουσιοδοτημένες οντότητες μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες ή πληροφοριακά συστήματα.
Ακεραιότητα: Προστασία των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων από μη
εξουσιοδοτημένη ή εξ αμελείας τροποποίηση.
Διαθεσιμότητα: Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών ή πληροφοριακών
συστημάτων σε εξουσιοδοτημένες οντότητες.
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37. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
Η εύλογη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να
ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια μιας συνήθους εμπορικής
συναλλαγής. Τα περισσότερα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού παρουσιάζονται στην
υπολογιζόμενη εύλογη αξία τους.
Η εύλογη αξία των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες είναι περίπου ίση με το ποσό που
παρουσιάζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, μετά την αφαίρεση της απομείωσης των
επισφαλών απαιτήσεων.
Η Διεύθυνση είναι της γνώμης ότι η εύλογη αξία των στοιχείων εκείνων του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων της Εταιρίας τα οποία δεν παρουσιάζονται στην υπολογιζόμενη εύλογη
αξία τους προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία.
38. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυπριακές λίρες
Ξένα νομίσματα
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κυπριακές λίρες
Ξένα νομίσματα

2007
ΛΚ£

2006
ΛΚ£

1.222.571.109
1.944.797.000

935.996.397
1.040.346.000

3.167.368.109

1.976.342.397

1.243.925.109
1.923.443.000

933.020.397
1.043.322.000

3.167.368.109

1.976.342.397

39. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Οι εργασίες του Συγκροτήματος διαχωρίζονται σε δύο τομείς δραστηριότητας: σε τραπεζικές
και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και σε ασφαλιστικές υπηρεσίες. Μέχρι το 2006
διαχωρίζονταν σε τρείς τομείς δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών σε
χρηματοδοτήσεις ενοικιαγορών.
Οι τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
περιλαμβάνουν την παροχή βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
δανείων και εγγυήσεων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων. Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες
περιλαμβάνουν την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους κλάδους ζωής και γενικού
κλάδου. Οι χρηματοδοτήσεις ενοικιαγορών περιλαμβάνουν χρηματοδοτήσεις ενοικιαγορών
αυτοκινήτων, μηχανημάτων και άλλων καταναλωτικών ειδών.
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39.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.)

Ανάλυση κατά τομέα
δραστηριότητας

Μεικτά
εισοδήματα
ΛΚ£

Απόσβεση
Χρεόλυση
Κέρδη/(ζημίες)
ακινήτων,
άυλων
πριν τη
εγκαταστάσεων περιουσιακών
φορολογία
και εξοπλισμού
στοιχείων
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£

Σύνολο
υποχρεώσεων
ΛΚ£

Καθαρό
ενεργητικό
ΛΚ£

Σύνολο
ενεργητικού
ΛΚ£

2007
Τραπεζικές και
χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες
Ασφαλιστικές υπηρεσίες

157.146.139
13.130.624

47.724.924
1.074.527

1.351.387
-

409.049
-

2.951.900.036
28.069.723

181.093.321
4.951.101

3.134.347.285
33.020.824

Σύνολο

170.276.763

48.799.451

1.351.387

409.049

2.979.969.759

186.044.422

3.167.368.109

Καθαρό
ενεργητικό
ΛΚ£

Σύνολο
ενεργητικού
ΛΚ£

Ανάλυση κατά τομέα
δραστηριότητας
2006
Τραπεζικές και
χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες
Ασφαλιστικές υπηρεσίες
Χρηματοδοτήσεις
ενοικιαγορών
Σύνολο

Μεικτά
εισοδήματα
ΛΚ£

95.168.306
12.017.948
1.306.288
108.492.542

Απόσβεση
Χρεόλυση
Κέρδη/(ζημίες)
ακινήτων,
άυλων
πριν τη
εγκαταστάσεων περιουσιακών
φορολογία
και εξοπλισμού
στοιχείων
ΛΚ£
ΛΚ£
ΛΚ£

25.267.031
1.127.414
(643.960)
25.750.485

Σύνολο
υποχρεώσεων
ΛΚ£

1.355.886
-

409.186
-

1.809.547.267
23.939.607

137.819.191
3.875.283

1.948.527.507
27.814.890

10.076

-

-

-

-

1.365.962

409.186

1.833.486.874

141.694.474

1.976.342.397

Τα μεικτά εισοδήματα από τους πιο πάνω τομείς δραστηριότητας, τα κέρδη πριν τη φορολογία και τα στοιχεία ενεργητικού επιμερίζονται μεταξύ των
τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των ασφαλιστικών υπηρεσιών και των χρηματοδοτήσεων ενοικιαγορών. Όλες οι δραστηριότητες
διεξάγονται στην Κύπρο.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

40. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Το κεφάλαιο προσφέρει προστασία από απρόβλεπτες ζημιές αφού οι προβλέψεις ή
αναμενόμενες ζημιές καλύπτονται από προβλέψεις π.χ. για επισφαλείς απαιτήσεις. Για να
υπάρχει κάλυψη για απρόβλεπτες ζημιές οι εποπτικές αρχές ζητούν την τήρηση κεφαλαιακής
επάρκειας, ορίζουν τι αποτελεί Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΔΚΕ), τον τρόπο
υπολογισμού του και το ύψος του ελάχιστου ΔΚΕ που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2007, το Συγκρότημα ήταν σε πλήρη συμμόρφωση με τους
Κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου η οποία και καθόριζε ως κατώτατο
ποσοστό κεφαλαιακής επάρκειας το 10%.
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με τη νέα οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
και σε πλαίσια εφαρμογή της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η Εταιρία θα υποβάλει
Έκθεση αναφορικά με τις Εσωτερικές Διαδικασίες Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας
(ΕΔΑΚΕ – ICCAP).
41. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(i) Συναλλαγές με Διοικητικούς Συμβούλους
Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρίες στις οποίες ο
Διοικητικός Σύμβουλος κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε
Γενική Συνέλευση.
Όλες οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τα συνδεδεμένα τους πρόσωπα
γίνονται με συνήθεις εμπορικούς όρους. Όσον αφορά τα βασικά διευθυντικά στελέχη αριθμός
πιστωτικών διευκολύνσεων έχει χορηγηθεί με βάση τους ισχύοντες όρους όπως και για το
υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρίας.
Πιστωτικές διευκολύνσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα πρόσωπα:
Αριθμός
Συμβούλων
Χαμηλότερα του 1% του καθαρού ενεργητικού της
Εταιρίας, ανά Σύμβουλο

2
2007
ΛΚ£

Μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι
Δικαιώματα ως μέλη
Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι
Μισθοί και ωφελήματα

Σύνολο
ΛΚ£000
386
2006
ΛΚ£

20.000

9.000

448.637

364.305

(ii) Συναλλαγές με την ιθύνουσα εταιρία
Κατά τη διάρκεια του έτους, η ιθύνουσα εταιρία Alpha Bank A.E έχει παραχωρήσει τραπεζικές
εγγυήσεις ύψους ΛΚ£256.675.000 (2006: ΛΚ£87.400.000) αναφορικά με την κάλυψη
συγκεκριμένων δανείων πελατών.
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42. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα μετά την ημερομηνία του ενοποιημένου
ισολογισμού που να επηρεάζουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην 31 Δεκεμβρίου
2007 εκτός από τα ακόλουθα:
(i) Με την εισαγωγή του Ευρώ ως επισήμου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1
Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας την εταιρειών του Συγκροτήματος έχει αλλάξει από
Κυπριακές λίρες (ΛΚ£) σε Ευρώ (€). Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση του
Συγκροτήματος την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε € με βάση το οριστικό κλείδωμα
της ισοτιμίας €1=£0,585274.
(ii) Στις 30 Μαΐου 2008, η Εταιρεία έχει προβεί στην έκδοση χρεογράφων ύψους Ευρώ 100
εκατομμυρίων για ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη
και για επέκταση των εργασιών.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρίας στις 10 Ιουλίου, 2008.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1
2-4

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή

5

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

6

Ενοποιημένος ισολογισμός

7

Ενοποιημένη κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων

8

Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών

9

Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

10 - 42
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διοικητικό Συμβούλιο

Σ. Ν. Φιλάρετος, Πρόεδρος
Κ .Μ. Κόκκινος, Διευθύνων Σύμβουλος
Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης, Γενικός Διευθυντής
Μ. Σ. Γιαννόπουλος
Β. Ι. Καραΐνδρος
Γ. Μ. Μιχαηλίδης
Α. Δ. Χατζηπαύλου

Γραμματέας

Λ. Α. Παπαλαμπριανού

Νομικοί Σύμβουλοι

Χρυσαφίνης και Πολυβίου

Ανεξάρτητος Ελεγκτής

KPMG

Εγγεγραμμένη Διεύθυνση

Γωνία Χείλωνος και Γλάδστωνος
Πλατεία Στυλιανού Λένα, Λευκωσία.

Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης

Γιώρκειον Μέγαρο
Οδός Προδρόμου 1, Λευκωσία.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank Cyprus Limited (η “Εταιρία”) υποβάλλει στα μέλη την
έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η Εταιρία είναι η ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήματος της Alpha Bank Cyprus Limited. Η Εταιρία
θεωρεί ως ιθύνουσα εταιρία της την Alpha Bank A.E., η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα.
Το Συγκρότημα συνέχισε κατά το έτος 2006 να διεξάγει πλήρεις τραπεζικές εργασίες με την παροχή
ενός ευρέως φάσματος τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Στις 27 Δεκεμβρίου 2006, η Εταιρία μετονομάστηκε από Alpha Bank Limited σε Alpha Bank Cyprus
Limited σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου. Η εμπορική
επωνυμία εξακολουθεί να είναι “Alpha Bank”.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ,
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ

ΘΕΣΗΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΤΩΝ

Το Συγκρότημα το 2006 ενίσχυσε την κερδοφορία του αφού τα κέρδη για το έτος ανήλθαν σε
ΛΚ£22.813.466 σε σχέση με ΛΚ£11.429.230 το 2005. Η βελτίωση της κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα
της ικανοποιητικής αύξησης των εργασιών και της συγκράτησης του ρυθμού αύξησης των εξόδων.
Η θεαματική άνοδος της κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα:
- της πολύ ικανοποιητικής αύξησης των εργασιών
- της ταχείας αύξησης των προμηθειών και των κερδών από ξένο συνάλλαγμα
- της καλής πορείας των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων
- των ευνοϊκών επιπτώσεων από την αύξηση των επιτοκίων, κυρίως σε ξένο συνάλλαγμα
- τη μείωση του λόγου έξοδα προς έσοδα
Οι μεικτές χορηγήσεις παρουσίασαν αύξηση 28%, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς, εξαιρουμένων
των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, να ξεπεράσει το 10%. Οι καταθέσεις επίσης παρουσίασαν
ικανοποιητική αύξηση της τάξεως του 29,8%.
Στα πλαίσια της βελτίωσης της οργανωτικής δομής του Συγκροτήματος, στις 12 Δεκεμβρίου 2006,
ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Alpha Asset Finance Limited από την Εταιρία. Η Εταιρία έχει
αναλάβει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις της Alpha Asset Finance Limited
και η Alpha Asset Finance Limited έχει διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 παρουσιάζονται
στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στη σελίδα 6 των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.
Τα κέρδη για το έτος που αναλογούν στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρίας ανέρχονται σε
ΛΚ£22.611.095 (2005: ΛΚ£11.323.111) τα οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προτείνουν όπως
μεταφερθούν στο αποθεματικό προσόδου.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.)
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ενόψει των απαιτήσεων του Δεύτερου Συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας (Basel II), των
Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου η ορθή
διαχείριση των διαφόρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων είναι πάρα πολύ σημαντική.
Κίνδυνος θεωρείται οποιοσδήποτε χρηματοοικονομικός ή άλλος παράγοντας που δημιουργεί
πιθανότητες για μελλοντική μείωση της κερδοφορίας.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που εμπεριέχονται στο φάσμα των εργασιών της Εταιρίας είναι ο
πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς (κυρίως επιτοκίων και συναλλαγματικός), ο κίνδυνος
ρευστότητας, ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος συμμόρφωσης. Λεπτομέρειες για τη
διαχείριση των κινδύνων παρουσιάζονται στη σημείωση 35 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
Οι βασικές πηγές αβεβαιότητας οι οποίες δύναται να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τις εργασίες ή
τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος είναι:
• Οι πολιτικές εξελίξεις, στο βαθμό όπου ενδέχεται να επιδράσουν στην πορεία της οικονομίας.
• Οι οικονομικές εξελίξεις συνολικά και σε επιμέρους τομείς της οικονομίας, καθώς αυτές
επιδρούν στη ζήτηση για τραπεζικές υπηρεσίες, στην ικανότητα αποπληρωμής των
χορηγήσεων από τους πιστούχους, και στην αξία των εξασφαλίσεων.
• Οι εξελίξεις στο Τραπεζικό σύστημα από πλευράς ανταγωνισμού και κανονιστικού πλαισίου
λειτουργίας.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εταιρίας, αναμένεται εκτός εάν προκύψουν
ουσιαστικές αρνητικές εξελίξεις στους τομείς αβεβαιότητας που αναφέρονται πιο πάνω, η
συνέχιση της ανάπτυξης των εργασιών και η ενίσχυση των αποτελεσμάτων του Συκροτήματος.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η Συγκρότημα διαθέτει σήμερα ένα σύγχρονο δίκτυο 28 καταστημάτων και άλλων
εξειδικευμένων μονάδων το οποίο πλαισιώνεται αποτελεσματικά από τις υπηρεσίες εναλλακτικών
δικτύων ΑΤΜ, internet και SMS banking.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της έκθεσης παρουσιάζονται πιο
κάτω:
Σ. Ν. Φιλάρετος, Πρόεδρος
Κ. Μ. Κόκκινος, Διευθύνων Σύμβουλος
Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης, Γενικός Διευθυντής
Μ. Σ. Γιαννόπουλος
Β. Ι. Καραΐνδρος
Γ. Μ. Μιχαηλίδης
Α. Δ. Χατζηπαύλου
Οι κύριοι Γ. Μ. Μιχαηλίδης και Α. Δ. Χατζηπαύλου είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το ΄Αρθρο 89 του Καταστατικού της Εταιρίας, οι κύριοι Β. Ι. Καραΐνδρος και Γ. Μ.
Μιχαηλίδης αποχωρούν και, αφού είναι επανεκλέξιμοι, προσφέρονται για επανεκλογή.
Προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση η αναθεώρηση της αμοιβής των Συμβούλων οι οποίοι δεν
κατέχουν εκτελεστικά αξιώματα εντός του Ομίλου της Alpha Bank A.E. σε ΛΚ10.000 το έτος με
ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2007. Οι εν λόγω Σύμβουλοι δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή από
τις θυγατρικές εταιρίες της Εταιρίας.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τα γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού παρουσιάζονται στη σημείωση 41 των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Ο ανεξάρτητος ελεγκτής της Εταιρίας κ. KPMG εκδήλωσε επιθυμία να εξακολουθήσει να
προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να
καθορίσει την αμοιβή του θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Λ.Α. Παπαλαμπριανού
Γραμματέας
Λευκωσία, 21 Φεβρουαρίου 2007
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ
ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Limited και
των θυγατρικών της (“το Συγκρότημα”) στις σελίδες 6 μέχρι 42, που αποτελούνται από τον
ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2006, και την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων, την ενοποιημένη κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων και την
ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και
περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση
αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.
113. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου
σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος˙ επιλογή και
εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών˙ και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι
λογικές υπό τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με
βάση τον έλεγχό μας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα μέλη του Συγκροτήματος, ως
σώμα, σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Η ελεγκτική μας εργασία
έχει αναληφθεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκθέσουμε στα μέλη της Εταιρίας εκείνα τα θέματα
που απαιτούνται από εμάς σε μια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό. Στο μέγιστο βαθμό
που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε
εκτός της Εταιρίας και των μελών της Εταιρίας ως σώμα, για την ελεγκτική μας εργασία, για την
έκθεση αυτή, ή για τις γνώμες που έχουμε σχηματίσει. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με
δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να
πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.
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Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά
και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται
εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη
είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον
εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι
κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ένας έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που
χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό
Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να
παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα
της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος Alpha Bank Cyprus Limited (πρώην “Alpha
Bank Limited”) στις 31 Δεκεμβρίου 2006, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των
ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ και τις
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς
του ελέγχου μας.
• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
• Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις
εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον
περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.
• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
στις σελίδες 2 μέχρι 4 συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Εγκεκριμένοι Λογιστές
Λευκωσία, 21 Φεβρουαρίου 2007
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Έσοδα από τόκους
Έξοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τόκους
Δικαιώματα και προμήθειες
Αποτελέσματα ασφαλιστικών εργασιών
Άλλα εισοδήματα
Καθαρά κέρδη από διάθεση και μεταβολή στην
δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων

Σημ.

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

4
5

91.453.693
(44.377.941)

69.099.623
(34.236.915)

6

47.075.752
13.111.997
1.127.414
3.695.822

34.862.708
10.497.519
591.191
2.122.438

7

461.611

30.472

18
19

65.472.596
(16.598.176)
(5.620.026)
(1.365.962)
(409.186)

48.104.328
(16.373.832)
(5.155.939)
(1.584.470)
(491.437)

Κέρδη πριν την απομείωση επισφαλών απαιτήσεων
Απομείωση επισφαλών απαιτήσεων

15

41.479.246
(15.728.761)

24.498.650
(11.804.510)

Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία
Φορολογία

9
10

25.750.485
(2.937.019)

12.694.140
(1.264.910)

Κέρδη για το έτος

22.813.466

11.429.230

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους
της ιθύνουσας εταιρίας
Συμφέρον μειοψηφίας

22.611.095
202.371

11.323.111
106.119

Κέρδη για το έτος

22.813.466

11.429.230

16,21

8,12

Δαπάνες προσωπικού
Λοιπά έξοδα διοίκησης
Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Χρεόλυση στοιχείων άϋλου ενεργητικού

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
ιθύνουσας εταιρίας ανά μετοχή
Κέρδη ανά μετοχή (σεντ)

8

11

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

136.714.412
52.852.103
620.221.043
1.113.572.257
19.540.334
207.358
10.698.706
5.276.842
5.062.487
11.139.415
1.057.440
1.976.342.397

112.342.784
7.000.000
386.517.928
849.938.685
32.347.799
1.175.552
11.546.390
5.597.246
1.527.338
5.147.316
236.848
1.413.377.886

23
24
25
26

549.617.064
1.244.869.661
1.820.118
37.180.031
1.833.486.874

297.245.795
959.289.777
1.306.216
34.059.232
1.291.901.020

27
28
29

69.750.000
8.975.000
62.969.473

69.750.000
8.975.000
41.793.188

30

141.694.473
1.161.050
142.855.523

120.518.188
958.678
121.476.866

1.976.342.397

1.413.377.886

154.031.601

125.881.184

Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μετρητά και καταθέσεις με την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου
Κρατικά και άλλα χρεόγραφα
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
Χορηγήσεις σε πελάτες
Χρεόγραφα και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης
Επενδύσεις σε τίτλους μεταβλητής απόδοσης
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωμένα έξοδα
Καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών υπηρεσιών
Σύνολο ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα
Καταθέσεις πελατών
Λοιπά στοιχεία παθητικού
Δεδουλευμένα έξοδα και αναβαλλόμενα έσοδα
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της ιθύνουσας εταιρίας
Συμφέρον μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
31

Λογαριασμοί τάξεως

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 21
Φεβρουαρίου 2007.

Σ. Ν. Φιλαρέτος
Πρόεδρος

Κ. Μ. Κόκκινος
Διευθύνων Σύμβουλος

Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης
Γενικός Διευθυντής

Λ. Σκαλιώτης
Διευθυντής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

2006
ΛΚ£
(Έλλειμμα)/πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων
διαθέσιμων προς πώληση
Καθαρά (έξοδα)/έσοδα που αναγνωρίστηκαν στα
ίδια κεφάλαια
Κέρδη για το έτος
Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων
για το έτος
Όπως αναλογούν στους μετόχους της ιθύνουσας
εταιρίας
Συμφέρον μειοψηφίας
Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων
για το έτος

2005
ΛΚ£

(1.111.465)

818.125

(1.111.465)
22.813.466

818.125
11.429.230

21.702.001

12.247.355

21.499.630
202.371

12.141.236
106.119

21.702.001

12.247.355

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Σημ.
Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία
Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Χρεόλυση στοιχείων άϋλου ενεργητικού
(Κέρδος)/ζημία από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού
Μερίσματα που εισπράχθηκαν
Κέρδη από διάθεση επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία
Πλεόνασμα από επανεκτίμηση παραγώγων
Έλλειμμα/(πλεόνασμα) από επανεκτίμηση επενδύσεων
που κατέχονται για εμπορία
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
(Αύξηση)/μείωση στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
Αύξηση στις χορηγήσεις σε πελάτες
(Αύξηση)/μείωση λοιπών στοιχείων ενεργητικού
Αύξηση δεδουλευμένων εσόδων και προπληρωμένων εξόδων
Αύξηση/(μείωση) στις καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα
Αύξηση στις καταθέσεις πελατών
Αύξηση δεδουλευμένων εξόδων και αναβαλλόμενων
εσόδων
Ροή μετρητών από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές μείον εισπράξεις για χρεόγραφα και άλλους τίτλους
σταθερής απόδοσης
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Πληρωμές για αγορά στοιχείων άϋλου ενεργητικού
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε τίτλους μεταβλητής
απόδοσης και παραγωγών
Μερίσματα που εισπράχθηκαν
Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
για το έτος
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

25.750.485
1.365.962
409.186

12.694.140
1.584.470
491.437

(3.750)
(110.723)
(127.411)
(15.651)

15.665
(24.467)
-

4.796
27.272.894
(240.174.255)
(263.633.572)
(3.535.149)
(5.992.099)
216.970.417
285.579.884

(30.251)
14.730.994
15.895.584
(92.096.004)
443.681
(3.243.749)
(18.559.748)
175.391.038

3.120.799
19.608.919
(2.423.117)
17.185.802

11.568.343
104.130.139
(1.281.783)
102.848.356

(37.958.883)

12.971.169

4.000
(518.528)
(88.782)

607
(659.089)
(520.660)

49.617.407
110.723
11.165.937

24.467
11.816.494

28.351.739
349.324.553

114.664.850
234.659.703

34 377.676.292

349.324.553

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
1.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η Alpha Bank Cyprus Limited (η “Εταιρία”) συστάθηκε στην Κύπρο το 1960 ως εταιρία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Η
Εταιρία μετατράπηκε σε δημόσια στις 13 Σεπτεμβρίου 2000 σύμφωνα με τον περί Εταιρειών
Νόμο, Κεφ. 113. Στις 21 Ιανουαρίου 2003, μετατράπηκε από δημόσια σε ιδιωτική εταιρία
σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.
Στις 27 Δεκεμβρίου 2006, η Εταιρία μετονομάστηκε από Alpha Bank Limited σε Alpha Bank
Cyprus Limited σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου.
Η εμπορική επωνυμία εξακολουθεί να είναι “Alpha Bank”.
H Εταιρία είναι η ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήματος της Alpha Βank Cyprus Limited. Η
Εταιρία θεωρεί ως ιθύνουσα εταιρία της την Alpha Bank A.E., η οποία είναι εγγεγραμμένη
στην Ελλάδα. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές
καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών Alpha Trustees Limited και Alpha Insurance Limited.
Στις 12 Δεκεμβρίου 2006 η Alpha Asset Finance Limited που ήταν 100% θυγατρική εταιρία
μετέφερε τις δραστηριότητές της στην Εταιρία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Φορολογίας
του Εισοδήματος Νόμου. Ως αποτέλεσμα, η Alpha Asset Finance Limited μετέφερε το
σύνολο του ενεργητικού και το σύνολο των υποχρεώσεών της (συμπεριλαμβανομένων των
αποθεματικών της) στην Εταιρία. Κατά την ίδια ημερομηνία, η Εταιρία ακύρωσε την
επένδυση που είχε στην Alpha Asset Finance Limited.
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η παροχή ενός ευρέως φάσματος τραπεζικών
υπηρεσιών.
Οι κυριότερες δραστηριότητες των θυγατρικών εταιριών είναι οι υπηρεσίες επιτρόπων και η
παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους κλάδους ζωής και γενικού κλάδου.

2.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως
αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).
Οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν και με τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης
επειδή κατά το έτος της ετοιμασίας τους όλα τα εφαρμόσιμα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν από το
ΣΔΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν
ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου, και
είναι για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες οι οποίες
είναι το κυρίως χρησιμοποιούμενο συνάλλαγμα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των
οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων των εταιριών του Συγκροτήματος.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα
αποτελέσματα χρήσεως και την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του
Συγκροτήματος. Οι λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνοχή από όλες τις εταιρίες του
Συγκροτήματος.
Βάση ετοιμασίας
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους, όπως τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει τις επανεκτιμήσεις των κτιρίων με
μακροχρόνια εκμίσθωση, τις επενδύσεις σε τίτλους και άλλες αξίες και τα παράγωγα.
Η ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, να
κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών
και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι
εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους
άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις, και τα
αποτελέσματα των οποίων διαμορφώνουν τη βάση στην οποία ασκείται η κρίση σχετικά με
τις λογιστικές αξίες ενεργητικού και υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι άμεσα εμφανές από
άλλες πηγές. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες υποθέσεις θεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις
σε λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση
αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της
αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα
όσο και μελλοντικές περιόδους.
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών
Κατά το τρέχον έτος, το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα
οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2006.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τα πιο
κάτω Πρότυπα ή Διερμηνείες είχαν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμα σε
εφαρμογή.
(α) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
• ΔΛΠ 1 (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1-Αναθεωρημένο): Παρουσίαση των
Οικονομικών Καταστάσεων-Γνωστοποιήσεις για Κεφάλαιο (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2007).
• ΔΠΧΠ 7 : Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2007).
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ)
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών (συνέχ.)
(α) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχ)
• ΕΔΔΠΧΠ 7 (Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικών
Πληροφόρησης 7): Εφαρμογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης με βάση το ΔΛΠ29
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές Οικονομίες (ισχύει για
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 2006).
• ΕΔΔΠΧΠ 8: Έκταση του ΔΠΧΠ 2 (ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από
1 Μαΐου 2006).
• ΕΔΔΠΧΠ 9: Επανεκτίμηση Ενσωματωμένων Παραγώγων (ισχύει για λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιουνίου 2006).
(β) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν ακόμη από την ΕΕ
• ΔΠΧΠ 8: Λειτουργικοί Τομείς (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009).
• ΕΔΔΠΧΠ 10: Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση Αξίας (ισχύει για
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Νοεμβρίου 2006).
• ΕΔΔΠΧΠ 11: Σκοπός του ΔΠΧΠ 2 - Συγκρότημα και Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών
(ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 Μαρτίου 2007).
• ΕΔΔΠΧΠ 12: Διευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008).
To Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων ή Διερμηνειών σε
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Συγκροτήματος.
Βάση ενοποίησης
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
Alpha Bank Cyprus Limited (η “Εταιρία”) και των θυγατρικών εταιριών της που μαζί
αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”, παρουσιάζονται στη σημείωση 40 και θεωρούνται ότι
ελέγχονται από την ιθύνουσα εταιρία.
Έλεγχος θεωρείται ότι υφίσταται όταν η ιθύνουσα εταιρία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του
50% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου της θυγατρικής εταιρίας ή είναι σε θέση
να ρυθμίζει τις οικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της θυγατρικής εταιρίας, ή όταν
ελέγχει τον διορισμό ή την παραίτηση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Το συμφέρον των μετόχων στο καθαρό ενεργητικό των ασφαλιστικών υπηρεσιών
παρουσιάζεται ξεχωριστά στον ενοποιημένο ισολογισμό για να αποδοθεί η διαφορετική φύση
εργασίας.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ των εταιριών του Συγκροτήματος έχουν διαγραφεί
πλήρως κατά την ενοποίηση.
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Ξένο συνάλλαγμα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες και καταχωρούνται στις
τιμές συναλλάγματος που ίσχυαν την ημέρα της συναλλαγής. Άλλα στοιχεία ενεργητικού και
υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα μεταφράζονται σε Κυπριακές λίρες με βάση τις τιμές
συναλλάγματος που ίσχυαν στο τέλος του έτους.
Συναλλαγματικές διαφορές που
προκύπτουν από τα πιο πάνω μεταφέρονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων.
Αναγνώριση εισοδημάτων
Τα έσοδα από τόκους και άλλα εισοδήματα αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των
δεδουλευμένων εσόδων. Από την 1 Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα έσοδα από τόκους, δεν αναγνωρίζονται στην
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων αλλά πιστώνονται σε προσωρινό
λογαριασμό αναστολής αναγνώρισης τόκων από (α) δάνεια που παρουσιάζουν
καθυστερήσεις πέραν των τριών μηνών και τα οποία δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένα, (β)
λογαριασμούς παρατραβήγματος οι οποίοι παρουσιάζουν υπέρβαση του ορίου τους και δεν
είναι πλήρως εξασφαλισμένοι για περίοδο πέραν των τριών μηνών, και (γ) χορηγήσεις που
έχουν χαρακτηριστεί ως επισφαλείς. Τα πιο πάνω μεταφέρονται στην ενοποιημένη
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων όταν εισπραχθούν.
Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2005, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου, η περίοδος των τριών μηνών που αναφέρεται πιο πάνω αντικατέστησε την περίοδο
των έξη μηνών.
Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες καταχωρούνται ανάλογα με τη συμπλήρωση της
συναλλαγής ώστε να συσχετίζονται με το κόστος παροχής της υπηρεσίας, ενώ εκείνα που
σχετίζονται με την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου καταχωρούνται στην ενοποιημένη
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με σταθερή βάση κατά την διάρκεια της ισχύος του
κινδύνου.
Έσοδα από τις χρηματοδοτήσεις ενοικιαγορών
Το ποσό των εσόδων από τις χρηματοδοτήσεις ενοικιαγορών που πιστώνεται στην
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων αντιστοιχεί στις δεδουλευμένες
ωφέλειες και υπολογίζεται σε συστηματική βάση ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται
εισπρακτέα έτσι ώστε η απόδοση της επένδυσης να είναι σταθερή.
Οι απαιτήσεις ενοικιαγοράς περιλαμβάνονται στις χορηγήσεις σε πελάτες μετά την αφαίρεση
των δικαιωμάτων που αναλογούν σε μελλοντικές δόσεις.
Έξοδα από τόκους
Έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εξόδων.
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Έξοδα βελτίωσης, συντήρησης και επισκευών
Οι δαπάνες για τροποποίηση ή βελτίωση των κτιρίων ή κτιρίων με μακροχρόνια εκμίσθωση
κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση το συντελεστή που αναφέρεται στη σημείωση
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
Οι δαπάνες για συντήρηση και επισκευή κτιρίων χρεώνονται στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που πραγματοποιούνται.
Ανάλυση κατά τομέα
Το Συγκρότημα παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία του όπως πιο κάτω:
(α) Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης
Το Συγκρότημα διεξάγει εργασίες σε τρεις τομείς δραστηριότητας: σε τραπεζικές και
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σε ασφαλιστικές υπηρεσίες και σε χρηματοδοτήσεις
ενοικιαγορών.
(β) Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης
Λόγω του γεγονότος ότι το Συγκρότημα διεξάγει εργασίες μόνο στην Κύπρο, δεν είναι
εφικτό να δοθεί ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα.
Χορηγήσεις σε πελάτες
Οι χορηγήσεις που δημιουργούνται με τη χορήγηση μετρητών κατευθείαν στον πελάτη,
αποτιμώνται στη δίκαιη αξία, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων έκδοσης. Μεταγενέστερα,
οι χορηγήσεις σε πελάτες παρουσιάζονται στο χρεολυτικό τους κόστους το οποίο
συμπεριλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους αφού αφαιρεθεί η απομείωση επισφαλών
απαιτήσεων. Οι χορηγήσεις διαγράφονται στο βαθμό που δεν είναι πλέον εφικτή η είσπραξή
τους.
Η εισπραξιμότητα των χορηγήσεων σε πελάτες αξιολογείται κατά πελάτη για όλα τα
σημαντικά ποσά, με βάση την οικονομική κατάσταση, πόρους χρηματοδότησης και το
ιστορικό αποπληρωμής του οφειλέτη, την πιθανότητα στήριξης από πιστοληπτικά
αξιόπιστους εγγυητές και την ρευστοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων.
Μια χορήγηση χαρακτηρίζεται ως επισφαλές όταν είναι πιθανόν ότι το Συγκρότημα δεν θα
εισπράξει όλο το οφειλόμενο ποσό με βάση τους αρχικούς όρους της σύμβασης του δανείου,
εκτός αν τέτοια χορήγηση είναι εξασφαλισμένη ή υφίστανται άλλοι λόγοι που συνηγορούν
έτη που το Συγκρότημα να αναμένει ότι θα εισπραχθούν όλα τα ποσά που οφείλονται.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Χορηγήσεις σε πελάτες (συνέχ.)
Όταν μια χορήγηση χαρακτηριστεί ως επισφαλές, η λογιστική της αξία μειώνεται στην
εκτιμημένη ανακτήσιμη αξία της η οποία προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των
αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων
ανακτήσιμων ποσών από εγγυήσεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις, προεξοφλούμενων με το
πραγματικό επιτόκιο της χορήγησης.
Για ορισμένα χαρτοφυλάκια ομοιογενών χορηγήσεων του Συγκροτήματος, όπως
καταναλωτικά δάνεια, οι απομείωσεις υπολογίζονται μετά από αξιολόγηση ολόκληρου του
χαρτοφυλακίου. Κατά την αξιολόγηση του κάθε χαρτοφυλακίου, λαμβάνεται υπ’όψη το
ύψος των υπό παρακολούθηση ή πιθανών προβληματικών δανείων, η χρονική διάρκεια για
την οποία οι δόσεις των χορηγήσεων είναι καθυστερημένες, το οικονομικό κλίμα που
επικρατεί και η εμπειρία του παρελθόντος σχετικά με το ύψος των αναμενόμενων ζημιών.
Οι επισφαλείς χορηγήσεις παρακολουθούνται σε συνεχή βάση και θεωρούνται για σκοπούς
προβλέψεων κάθε εξάμηνο. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές στα ανακτήσιμα ποσά
και στο χρόνο κατά τον οποίο αναμένεται να εισπραχθούν, συγκρίνονται με προηγούμενους
υπολογισμούς και εκεί όπου προκύπτει διαφορά στην απομείωση γίνεται η αντίστοιχη
χρέωση/πίστωση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Γίνεται επαναφορά
απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων μόνο όταν η φερεγγυότητα του πελάτη έχει βελτιωθεί σε
τέτοιο βαθμό που να θεωρείται εφικτή η έγκαιρη είσπραξη του κεφαλαίου και των τόκων με
βάση τους όρους της σύμβασης του δανείου.
Επενδύσεις
Όλες οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης τους και ακολούθως
αναπροσαρμόζονται στη δίκαιη αξία τους. Η κατάταξη των επενδύσεων στις πιο κάτω
κατηγορίες γίνεται την ημέρα της κτήσης τους. Η τιμή κτήσης περιλαμβάνει και τα έξοδα
συναλλαγής.
Όλες οι αγορές και πωλήσεις επενδύσεις κανονικής παράδοσης καταχωρούνται με την
ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής, κατά την οποία το Συγκρότημα δεσμεύεται να
αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Όλες οι άλλες αγορές και πωλήσεις καταχωρούνται
ως παράγωγα προθεσμιακά συμβόλαια μέχρι το διακανονισμό τους.
Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών
ροών των επενδύσεων ή όταν το Συγκρότημα μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους
και τα οφέλη της κυριότητας μιας επένδυσης.
Τόκοι από επενδύσεις σε κρατικά αξιόγραφα και ομόλογα περιλαμβάνονται στα έσοδα από
τόκους για την περίοδο που κατέχονται οι επενδύσεις. Μερίσματα από επενδύσεις σε
μετοχές καταχωρούνται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους.
Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά του στοιχεία που
αποτελούνται από κρατικά και άλλα αξιόγραφα, χρεόγραφα και άλλους τίτλους σταθερής
απόδοσης και επενδύσεις σε τίτλους μεταβλητής απόδοσης, στις ακόλουθες κατηγορίες:
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Επενδύσεις (συνέχ.)
(i) Επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων
Οι επενδύσεις που ταξινομούνται ως επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν επενδύσεις προς εμπορία και άλλες επενδύσεις.
Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία
Οι επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία είναι οι επενδύσεις οι οποίες (α) αποκτούνται
ή πραγματοποιούνται κυρίως για σκοπούς πώλησης ή επαναγοράς στο εγγύς μέλλον ή
(β) αποτελούν μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων επενδύσεων που είχαν κοινή
διαχείριση και για τις οποίες υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου
βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών.
Οι επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων
αποτιμώνται στην εκτιμημένη δίκαιη αξία τους με βάση τις τρέχουσες αγοραίες τιμές για
τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήρια. Επενδύσεις σε μη εισηγμένους τίτλους
παρουσιάζονται στην εκτιμημένη δίκαιη αξία τους που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας
αναγνωρισμένα μοντέλα και δείκτες αποτίμησης όπως αυτά αναπροσαρμόζονται
ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του εκδότη ή που βασίζεται στη θεώρηση των
οικονομικών αποτελεσμάτων, την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του εκδότη
συγκρινόμενες με αυτές παρόμοιων εταιριών εισηγμένων σε χρηματιστήρια για τις
οποίες υπάρχουν τρέχουσες αγοραίες τιμές. Οι μεταβολές στη δίκαιη αξία των
επενδύσεων στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων καταχωρούνται στην
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
(ii) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Επενδύσεις οι οποίες μπορεί είτε να κρατηθούν μέχρι τη λήξη είτε να πωληθούν σε
ανταπόκριση προς μεταβολές σε επιτόκια ή κινδύνους αγοράς, ανάγκες ρευστότητας ή
μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος, ταξινομούνται ως διαθέσιμες προς πώληση.
Οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτιμώνται στην εκτιμημένη δίκαιη αξία τους, με
βάση τις τρέχουσες αγοραίες τιμές για τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήρια. Επενδύσεις
σε μη εισηγμένους τίτλους παρουσιάζονται στην εκτιμημένη δίκαιη αξία τους που
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένα μοντέλα και δείκτες αποτίμησης όπως αυτά
αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του εκδότη ή που βασίζεται στη
θεώρηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές
του εκδότη συγκρινόμενες με αυτές παρόμοιων εταιριών εισηγμένων σε χρηματιστήρια για
τις οποίες υπάρχουν τρέχουσες αγοραίες τιμές.

Οι μεταβολές στη δίκαιη αξία των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων καταχωρούνται
στο αποθεματικό επανεκτίμησης. Στην περίπτωση πώλησης ή απομείωσης των
επενδύσεων το σχετικό κέρδος ή ζημιά που καταχωρήθηκε στο αποθεματικό
επανεκτίμησης
μεταφέρεται
στην
ενοποιημένη
κατάσταση
λογαριασμού
αποτελεσμάτων.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Επενδύσεις (συνέχ.)
Κατά την εκποίηση επενδύσεων, η διαφορά μεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της
λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
μεταφέρεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μαζί με
οποιοδήποτε ποσό από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων σχετικά με την επένδυση
που εκποιήθηκε.
Μείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού
Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού του Συγκροτήματος εξετάζεται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη απομείωσης στην
αξία των στοιχείων ενεργητικού. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για απομείωση,
εκτιμάται η ανακτήσιμη αξία των στοιχείων ενεργητικού. Η ανακτήσιμη αξία ενός στοιχείου
ενεργητικού είναι η μεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιμης τιμής στα πλαίσια μιας συνήθους
εμπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής
του. Η απομείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων του έτους.
Στην περίπτωση των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση όπου η ανακτήσιμη αξία είναι
χαμηλότερη της τιμής κτήσης, η διαφορά μεταξύ της ανακτήσιμης αξίας και της τιμής κτήσης
μεταφέρεται από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις όπου είχε προηγηθεί
αναγνώριση ζημίας από επανεκτίμηση στα αποθεματικά επανεκτίμησης επενδύσεων, η ζημία
αυτή μεταφέρεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και
αναγνωρίζεται ως μέρος της απομείωσης. Στις περιπτώσεις όπου είχε προηγηθεί αναγνώριση
κέρδους από επανεκτίμηση στο αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων, η αύξηση αυτή
αντιστρέφεται στο βαθμό της απομείωσης. Τυχόν επιπρόσθετη απομείωση αναγνωρίζεται
στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Στην περίπτωση όπου σε μελλοντικές λογιστικές περιόδους το ποσό της απομείωσης
ελαττωθεί λόγω γεγονότων που προέκυψαν μετά την αναγνώριση της απομείωσης, το
ανάλογο ποσό της απομείωσης αντιστρέφεται μέσω της ενοποιημένης κατάστασης
λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης τους και
ακολούθως αναπροσαρμόζονται στην δίκαιη αξία τους. Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα που
μπορεί να προκύπτει από την αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία μεταφέρεται στο αποθεματικό
επανεκτίμησης. Θυγατρικές εταιρείες είναι οι εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από την
Εταιρία. Έλεγχο υφίστανται όταν η Εταιρία έχει την δυνατότητα να ελέγχει άμεσα ή έμμεσα
την χρηματοοικονομική και λειτουργική πολιτική μιας επιχείρησης έτσι ώστε να λαμβάνει τα
οφέλη από τις δραστηριότητες τους.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Ασφαλιστικές υπηρεσίες
Η αξία των ασφαλιστικών υπηρεσιών αποτελείται από το καθαρό ενεργητικό που αναλογεί
στο Συγκρότημα και επιπλέον την καθαρή σημερινή αξία των μελλοντικών εσόδων των
συμβολαίων σε ισχύ, βάσει εκτίμησης που γίνεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες
αναλογιστές.
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης μείον
συσσωρευμένες αποσβέσεις. Σημαντικά έξοδα που προσθέτουν στο μελλοντικό οικονομικό
όφελος κεφαλαιοποιούνται ενώ τα υπόλοιπα διαγράφονται στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος μείον η υπολογιζόμενη
υπολειμματική αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σύμφωνα με τη σταθερή
μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης οικονομικής ζωής
τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα εξής:
Κτίρια και βελτιώσεις σε κτίρια με μακροχρόνια εκμίσθωση
Υπερτίμηση μισθώσεων
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

5-50 έτη
10 έτη
3-10 έτη

Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.
Χρεόλυση κτιρίων με μακροχρόνια εκμίσθωση υπολογίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να
διαγραφεί η εκτιμημένη αξία της μακροχρόνιας μίσθωσης με ίσες ετήσιες επιβαρύνσεις στην
περίοδο μισθώσεως.
Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες οικονομικές ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται
σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Σε περίπτωση διάθεσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η διαφορά του προϊόντος
πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην ενοποιημένη
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους.
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού
Λογισμικά προγράμματα εφαρμογής
Τα λογισμικά προγράμματα εφαρμογής παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης μείον
συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το
κόστος μείον η υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία των άϋλων στοιχείων ενεργητικού
σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναμενόμενης
ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους.
Το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης για λογισμικά
προγράμματα εφαρμογής είναι 3 έτη, με εξαίρεση το λογισμικό πρόγραμμα της Εταιρίας, το
ετήσιο ποσοστό απόσβεσης του οποίου είναι 5 έτη.

80 (18)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού (συνέχ.)
Λογισμικά προγράμματα εφαρμογής (συνέχ.)
Έξοδα που αφορούν τη συντήρηση των λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στην
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν.
Ωφελήματα αφυπηρέτησης προσωπικού
Το Συγκρότημα λειτουργεί σχέδιο αφυπηρέτησης για το προσωπικό της όπως αυτό
περιγράφεται στη σημείωση 8 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Το κόστος του
σχεδίου μη συνεισφοράς καθορισμένου ωφελήματος χρεώνεται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων σε ετήσια βάση σύμφωνα με εκτίμηση ανεξάρτητων
επαγγελματιών αναλογιστών, ούτως ώστε να συσσωρευθούν επαρκή αποθεματικά κατά τη
διάρκεια της υπηρεσίας των υπαλλήλων για κάλυψη των ωφελημάτων κατά την
αφυπηρέτηση τους.
Φορολογία
Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους
συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο όπου διεξάγονται οι εργασίες του Συγκροτήματος και
καταχωρείται ως έξοδο στο έτος κατά το οποίο προκύπτουν τα εισοδήματα.
Αναβαλλόμενη φορολογία
Γίνεται επίσης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία για όλες τις προσωρινές διαφορές
μεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους
βάσης. Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές
που ίσχυαν στο τέλος του έτους. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα από αφαιρετέες προσωρινές
διαφορές αναγνωρίζονται μόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν στο
μέλλον επαρκή εταιρικά κέρδη προς συμψηφισμό.
Η αναπροσαρμογή στην αναβαλλόμενη φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς
συντελεστές παρουσιάζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ή στα
αποθεματικά ανάλογα με το που συμπεριλαμβάνεται η αρχική χρέωση ή πίστωση για
αναβαλλόμενη φορολογία.
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών
αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και άλλες αξίες η λήξη
των οποίων δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία απόκτησης τους. Στην
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις στην Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου για σκοπούς ρευστότητας.
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3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.)
Παράγωγα
Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (derivatives) όπως
συμβόλαια ανταλλαγής συναλλάγματος και επιτοκίων (currency and interest rate swaps) και
επιτοκιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (forward rate agreements) για να
αντισταθμίσει τους κινδύνους στις τιμές αγοράς που προέρχονται από τις λειτουργικές
χρηματοδοτικές και επενδυτικές του δραστηριότητες. Παράγωγα τα οποία δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για λογιστική αντιστάθμιση λογίζονται ως εμπορικά μέσα.
Τα παράγωγα αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης τους η οποία είναι η δίκαιη τους
αξία. Στη συνέχεια τα παράγωγα αναπροσαρμόζονται στη δίκαιη αξία τους. Η δίκαιη αξία
των συμβολαίων ανταλλαγής συναλλάγματος και επιτοκίων θεωρείται η εκτιμημένη αξία την
οποία το Συγκρότημα θα λάμβανε ή θα πλήρωνε για τερματισμό του συμβολαίου ανταλλαγής
συναλλάγματος και επιτοκίων την ημερομηνία του ισολογισμού λαμβανομένου υπόψη της
τρέχουσας πιστωτικής φερεγγυότητας των συμβαλλόμενων μερών του συμβολαίου. Η δίκαιη
αξία των επιτοκιακών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι η χρηματιστηριακή τιμή
αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Αναπροσαρμογές στη δίκαιη αξία
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Τα παράγωγα
παρουσιάζονται ως στοιχεία ενεργητικού όταν η δίκαιη αξία είναι θετική, ενώ παράγωγα των
οποίων η δίκαιη τους αξία είναι αρνητική παρουσιάζονται ως στοιχεία παθητικού.
Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.
Συγκριτικά ποσά
Τα συγκριτικά ποσά που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
αναπροσαρμόζονται όπου χρειάζεται, για να συνάδουν με τον τρόπο παρουσίασης του
τρέχοντος έτους.

4.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

Χορηγήσεις σε πελάτες
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
Κρατικά αξιόγραφα
Κρατικά ομόλογα

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

62.846.353
26.095.597
2.138.618
373.125

51.711.997
14.777.486
2.187.189
422.951

91.453.693

69.099.623

Το συνολικό ποσό αναστολής αναγνώρισης τόκων ανέρχεται σε ΛΚ£2.521.311 (2005:
ΛΚ£8.762.911) και αποτελείται από χρεώσεις ύψους ΛΚ£8.028.342 (2005: ΛΚ£11.499.554)
και από ανακτήσεις ύψους ΛΚ£5.507.031 (2005: ΛΚ£2.736.643).
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5.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

Καταθέσεις πελατών
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα

6.

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

34.659.545
9.718.396

26.428.525
7.808.390

44.377.941

34.236.915

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Έσοδα πράξεων συναλλάγματος
Μερίσματα εισπρακτέα
Κέρδος/(ζημία) από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού

3.581.349
110.723
3.750
3.695.822

7.

(15.665)
2.122.438

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
2006
ΛΚ£
Κέρδη από διάθεση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση
Κέρδη από διάθεση επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία
(Έλλειμμα)/πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων που
κατέχονται για εμπορία
Πλεόνασμα επανεκτίμησης παραγώγων

2005
ΛΚ£

323.345
127.411
(4.796)
15.651
461.611

8.

2.113.636
24.467

30.251
221
30.472

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2006
ΛΚ£
Μισθοί και εισφορές εργοδότη
Επιβάρυνση για ωφελήματα αφυπηρέτησης

2005
ΛΚ£

13.722.285
2.875.891

12.340.171
4.033.661

16.598.176

16.373.832
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8.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (συνέχ.)
Ο αριθμός προσωπικού του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2006 ανερχόταν σε 708 άτομα
(2005: 665 άτομα).
Το Συγκρότημα υιοθέτησε σχέδιο μη συνεισφοράς καθορισμένου ωφελήματος αφυπηρέτησης για
το οποίο γίνεται πρόνοια στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με σκοπό τη συσσώρευση
αρκετού ποσού για την κάλυψη των πληρωμών που προκύπτουν κατά την αφυπηρέτηση των
υπαλλήλων. Το ποσό αυτό καθορίζεται σύμφωνα με εκτίμηση ανεξάρτητων επαγγελματιών
αναλογιστών λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις απολαβές, την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας
του προσωπικού, και αφού γίνουν εκτιμήσεις για μελλοντικές αυξήσεις στους μισθούς και για την
ετήσια απόδοση των σχετικών ταμείων.
Πλήρης αναλογιστική εκτίμηση των υποχρεώσεων του Συγκροτήματος για παροχή των
ωφελημάτων αφυπηρέτησης γίνεται τουλάχιστον κάθε δύο έτη από ανεξάρτητους επαγγελματίες
αναλογιστές. Η πιο πρόσφατη πλήρης αναλογιστική εκτίμηση έγινε το Νοέμβριο του 2005.
Το ποσό που συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες προσωπικού και αφορά επιβάρυνση για
ωφελήματα αφυπηρέτησης προσωπικού σύμφωνα με το σχέδιο μη συνεισφοράς καθορισμένου
ωφελήματος αφυπηρέτησης αναλύεται ως ακολούθως:
2006
ΛΚ£
Τρέχον κόστος υπηρεσίας
Θεωρητικός τόκος επί των υποχρεώσεων του σχεδίου
Διαγραφή αναλογιστικού ελλείμματος
Αναλογιστικό έλλειμμα έτους

9.

2005
ΛΚ£

1.837.653
949.345
88.893
-

1.678.677
825.833
97.544
1.431.607

2.875.891

4.033.661

ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Τα κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία παρουσιάζονται μετά την χρέωση/(πίστωση) των
ακολούθων:
2006
ΛΚ£
Αμοιβή Συμβούλων:
Ως Εκτελεστικοί Σύμβουλοι
Ως Σύμβουλοι
Αμοιβή ελεγκτών
Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Χρεόλυση στοιχείων άϋλου ενεργητικού
Ενοίκια πληρωτέα
(Κέρδος)/ζημία από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού

304.198
6.000
36.300
1.365.962
409.186
1.111.255
(3.750)

2005
ΛΚ£
231.355
6.000
34.000
1.584.470
491.437
1.064.537
15.665
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

Εταιρικός φόρος για το έτος
Φόροι προηγούμενων ετών
Αναβαλλόμενη φορολογία

2.430.739
540.475
(34.195)

1.281.783
(16.873)

Χρέωση έτους

2.937.019

1.264.910

Η φορολογία του Συγκροτήματος είναι το σύνολο των φορολογιών των εταιριών του
Συγκροτήματος.
Η Εταιρία φορολογείται για σκοπούς εταιρικού φόρου προς 10% στα φορολογητέα κέρδη του
έτους.
Επιπρόσθετα, φορολογικές ζημίες από το 1997 και μετέπειτα, μπορούν να μεταφερθούν στα
επόμενα έτη μέχρι τελικής διαγραφής τους. Εταιρίες που ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα
μπορούν να συμψηφίζουν τις ζημίες με τα κέρδη που προκύπτουν κατά το ίδιο φορολογικό
έτος.
Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση τα
λογιστικά κέρδη του Συγκροτήματος
2006
2005
ΛΚ£
ΛΚ£
Λογιστικά κέρδη Συγκροτήματος πριν τη φορολογία

25.750.485

12.694.140

Φόρος με βάση τους φορολογικούς συντελεστές
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εσόδων που δε
φορολογούνται
Φόροι προηγούμενων ετών

2.575.049
189.812

1.269.414
194.510

Φορολογία ως η ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων

(368.317)
540.475
2.937.019

(199.014)
1.264.910

11. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
2006
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους (ΛΚ£)
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που θεωρείται ότι ήσαν
εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους
Κέρδη ανά μετοχή (σεντ)

2005

22.611.095

11.323.111

139.500.000

139.500.000

16,21

8,12
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

12. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Οι καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου περιλαμβάνουν τις υποχρεωτικές
καταθέσεις για σκοπούς ρευστότητας οι οποίες ανέρχονται σε ΛΚ£35.492.169 (2005:
ΛΚ£39.100.291).
13. ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
2006
ΛΚ£
Κρατικά χρεόγραφα
Άλλα χρεόγραφα
Τα χρεόγραφα αναλύονται ως ακολούθως:
Εντός ενός έτους
Μεταξύ δύο και πέντε ετών

Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

2005
ΛΚ£

45.852.103
7.000.000

7.000.000

52.852.103

7.000.000

45.852.103
7.000.000

7.000.000

52.852.103

7.000.000

52.852.103

7.000.000

14. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Καταθέσεις με εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank
Καταθέσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα

Αποπληρωτέες
Σε πρώτη ζήτηση
Εντός τριών μηνών
Μεταξύ τριών μηνών και ενός έτους
Πέραν του ενός έτους

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

614.558.986
5.662.057

358.956.711
27.561.217

620.221.043

386.517.928

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

75.949.494
243.434.499
194.161.885
106.675.165

64.215.491
261.639.642
60.662.795
-

620.221.043

386.517.928
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

15. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

Χορηγήσεις σε πελάτες
Απομείωση επισφαλών απαιτήσεων

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

1.195.076.511
(81.504.254)

927.537.002
(77.598.317)

1.113.572.257

849.938.685

286.515.462
18.966.052
71.568.791
472.878.088
345.148.118

308.093.101
20.434.318
72.290.129
323.608.471
203.110.983

1.195.076.511

927.537.002

13.471.183
88.514.919
87.310.325
314.483.790
658.062.017
33.234.277

14.273.125
108.028.732
104.030.065
210.127.107
444.056.616
47.021.357

1.195.076.511

927.537.002

Αποπληρωτέες
Σε πρώτη ζήτηση
Εντός τριών μηνών
Μεταξύ τριών μηνών και ενός έτους
Μεταξύ ενός και πέντε ετών
Πέραν των πέντε ετών
Ανά κλάδο της οικονομίας
Βιομηχανία
Τουρισμός
Εμπόριο
Κατασκευές
Προσωπικά και επαγγελματικά
Άλλοι κλάδοι

Απομείωση επισφαλών απαιτήσεων

Ειδικές
προβλέψεις
ΛΚ£
2006
1 Ιανουαρίου
Διαγραφές και αναπροσαρμογές
Αναστολή αναγνώρισης τόκων για το έτος
Επιβάρυνση για το έτος
31 Δεκεμβρίου

54.491.065
(11.381.839)
15.728.761
58.837.987

Προσωρινός
λογαριασμός
αναστολής
αναγνώρισης
τόκων
ΛΚ£
23.107.252
(2.962.296)
2.521.311
22.666.267

Σύνολο
ΛΚ£
77.598.317
(14.344.135)
2.521.311
15.728.761
81.504.254
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
15. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχ.)

Ειδικές
προβλέψεις
ΛΚ£

Προσωρινός
λογαριασμός
αναστολής
αναγνώρισης
τόκων
ΛΚ£

Σύνολο
ΛΚ£

2005
1 Ιανουαρίου
Διαγραφές και αναπροσαρμογές
Αναστολή αναγνώρισης τόκων για το έτος
Επιβάρυνση για το έτος

43.155.338
(468.783)
11.804.510

14.344.341
8.762.911
-

57.499.679
(468.783)
8.762.911
11.804.510

31 Δεκεμβρίου

54.491.065

23.107.252

77.598.317

Το συνολικό ποσό των χορηγήσεων σε πελάτες πριν την απομείωση επισφαλών απαιτήσεων
για το οποίο έχει γίνει αναστολή αναγνώρισης τόκων ανέρχεται σε ΛΚ£116.711.000 (2005:
ΛΚ£132.752.663).
16. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως

19.540.334

32.347.799

Αποπληρωτέα
Εντός τριών μηνών
Μεταξύ τριών μηνών και ενός έτους

19.540.334
-

6.254.156
26.093.643

19.540.334

32.347.799

19.540.334

32.347.799

Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

17. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
2006
ΛΚ£
Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία
Εισηγμένοι τίτλοι
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Εισηγμένοι τίτλοι
Μη εισηγμένοι τίτλοι
Σύνολο επενδύσεων σε τίτλους μεταβλητής απόδοσης

2005
ΛΚ£
-

106.185

207.358
207.358

862.009
207.358
1.069.367

207.358

1.175.552
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
18. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Kτίρια και
βελτιώσεις σε
κτίρια με μακροχρόνια
εκμίσθωση
ΛΚ£

Υπερτίμηση
μισθώσεων
ΛΚ£

Εγκαταστάσεις
και
εξοπλισμός
ΛΚ£

2006

Γη
ΛΚ£

Τιμή κτήσης
1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Διαθέσεις
31 Δεκεμβρίου

1.819.284
1.819.284

10.358.153
119.416
10.477.569

128.500
128.500

8.593.815
399.112
(51.810)
8.941.117

20.899.752
518.528
(51.810)
21.366.470

-

3.208.228
521.942
3.730.170

111.633
2.904
114.537

6.033.501
841.116
(51.560)
6.823.057

9.353.362
1.365.962
(51.560)
10.667.764

1.819.284

6.747.399

13.963

2.118.060

10.698.706

Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση έτους
Στις διαθέσεις
31 Δεκεμβρίου
Καθαρή λογιστική αξία
31 Δεκεμβρίου 2006

Σύνολο
ΛΚ£
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
18. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.)
Kτίρια και
βελτιώσεις σε
κτίρια με μακροχρόνια
εκμίσθωση
ΛΚ£

Υπερτίμηση
μισθώσεων
ΛΚ£

Εγκαταστάσεις
και
εξοπλισμός
ΛΚ£

2005

Γη
ΛΚ£

Τιμή κτήσης
1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Διαθέσεις
31 Δεκεμβρίου

1.805.100
14.184
1.819.284

10.099.732
260.971
(2.550)
10.358.153

128.500
128.500

8.456.379
383.934
(246.498)
8.593.815

20.489.711
659.089
(249.048)
20.899.752

-

2.557.989
652.789
(2.550)
3.208.228

108.734
2.899
111.633

5.334.945
928.782
(230.226)
6.033.501

8.001.668
1.584.470
(232.776)
9.353.362

Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση έτους
Στις διαθέσεις
31 Δεκεμβρίου

Σύνολο
ΛΚ£

Καθαρή λογιστική αξία
31 Δεκεμβρίου 2005

1.819.284

7.149.925

16.867

2.560.314

11.546.390

31 Δεκεμβρίου 2004

1.805.100

7.541.743

19.766

3.121.434

12.488.043
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

19. ΆΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2006
Τιμή κτήσης
1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου
Χρεολύσεις
1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση έτους
31 Δεκεμβρίου
Καθαρή λογιστική αξία
31 Δεκεμβρίου 2006

2005
Τιμή κτήσης
1 Ιανουαρίου
Προσθήκες / αναθεωρήσεις
Διαγραφή συσσωρευμένων αποσβέσεων
31 Δεκεμβρίου
Χρεολύσεις
1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση έτους
Διαγραφή έτους
31 Δεκεμβρίου

Λογιστική
υπεραξία
ΛΚ£

Λογισμικά
προγράμματα
εφαρμογής
ΛΚ£

4.672.561
4.672.561

2.948.362
88.782
3.037.144

7.620.923
88.782
7.709.705

-

2.023.677
409.186
2.432.863

2.023.677
409.186
2.432.863

4.672.561

604.281

5.276.842

Λογιστική
υπεραξία
ΛΚ£

Λογισμικά
προγράμματα
εφαρμογής
ΛΚ£

Σύνολο
ΛΚ£

Σύνολο
ΛΚ£

5.164.933
382.302
(874.674)
4.672.561

2.810.004
138.358
2.948.362

7.974.937
520.660
(874.674)
7.620.923

874.674
(874.674)
-

1.532.240
491.437
2.023.677

2.406.914
491.437
(874.674)
2.023.677

Καθαρή λογιστική αξία
31 Δεκεμβρίου 2005

4.672.561

924.685

5.597.246

31 Δεκεμβρίου 2004

4.290.259

1.277.764

5.568.023

Η λογιστική υπεραξία προέκυψε από τη συμμετοχή του Συγκροτήματος στο μετοχικό
κεφάλαιο της Alpha Insurance Limited. Από την 1 Ιανουαρίου 2005, το Συγκρότημα
σταμάτησε την χρεόλυση της υπεραξίας και έχει διαγράψει τις σχετικές συσσωρευμένες
χρεολύσεις από την τιμή κτήσης της λογιστικής υπεραξίας.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

20. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2006
ΛΚ£
Αξίες προς είσπραξη και λοιπά εισοδήματα
Φόροι εισπρακτέοι

2005
ΛΚ£

4.664.928
397.559

806.134
721.204

5.062.487

1.527.338

21. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Δεδουλευμένα έσοδα
Εμπορικές απαιτήσεις και προπληρωμένα έξοδα
Κτίριο υπό ανέγερση

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

4.973.845
1.442.410
4.723.160

3.142.409
2.004.907
-

11.139.415

5.147.316

Το κτίριο υπό ανέγερση αφορά τις συνολικές πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2006 για την αγορά κτιρίου διοίκησης και νέων καταστημάτων.
22. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το καθαρό ενεργητικό ασφαλιστικών υπηρεσιών αποτελείται από:

Γη και κτίρια
Κρατικά και άλλα ομόλογα
Χρεόγραφα εγγυημένα από το κράτος
Μετοχές
Μετατρέψιμα χρεόγραφα
Επενδύσεις στο εξωτερικό
Υποθήκες και δάνεια
Καταθέσεις
Υποχρεώσεις μείον άλλα στοιχεία ενεργητικού
Αξία συμβολαίων σε ισχύ

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

889.441
7.186.115
59.000
3.551.238
674.298
2.005.077
484.228
14.849.397
(16.381.957)

667.256
4.242.200
59.055
1.753.348
10.459
589.014
1.477.626
343.566
9.142.524
(11.495.676)

(1.532.560)
2.590.000

(2.353.152)
2.590.000

1.057.440

236.848
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
22. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (συνέχ.)
Η αξία των συμβολαίων σε ισχύ καθορίζεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες αναλογιστές
και αντιπροσωπεύει τη σημερινή αξία των μελλοντικών κερδών που θα προκύψουν από τα
συμβόλαια σε ισχύ. Η αναλογιστική εκτίμηση της αξίας των συμβολαίων σε ισχύ βασίζεται
σε υποθέσεις για τις εξαγορές συμβολαίων, τη μελλοντική θνησιμότητα, τα έξοδα διαχείρισης
και πωλήσεων και την απόδοση των επενδύσεων.
23. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
2006
ΛΚ£
Ποσά που οφείλονται σε εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank
Ποσά που οφείλονται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα

Αποπληρωτέες
Σε πρώτη ζήτηση
Εντός τριών μηνών
Μεταξύ τριών μηνών και ενός έτους
Πέραν του ενός έτους

2005
ΛΚ£

361.039.547
188.577.517

192.714.045
104.531.750

549.617.064

297.245.795

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

90.736.566
40.537.650
13.469.170
404.873.678

20.361.113
75.512.251
10.000.000
191.372.431

549.617.064

297.245.795

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

601.412.453
291.083.771
189.948.274
162.425.163

445.875.678
200.523.658
180.479.167
132.411.274

1.244.869.661

959.289.777

192.406.883
5.149.452
1.047.313.326

117.142.577
5.922.667
836.224.533

1.244.869.661

959.289.777

24. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Αποπληρωτέες
Σε πρώτη ζήτηση
Εντός τριών μηνών
Μεταξύ τριών μηνών και ενός έτους
Μεταξύ ενός και πέντε ετών
Ανά κατηγορία
Όψεως
Ταμιευτηρίου
Προθεσμίας ή με προειδοποίηση
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

25. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

1.606.447
213.671

1.058.350
247.866

1.820.118

1.306.216

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

1 Ιανουαρίου
Πίστωση στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων

247.866

264.739

(34.195)

(16.873)

31 Δεκεμβρίου

213.671

247.866

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

213.671

247.866

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

8.032.175
7.631.646
19.426.559
2.089.651

6.837.452
9.605.667
16.688.118
927.995

37.180.031

34.059.232

Φόροι πληρωτέοι
Αναβαλλόμενη φορολογία

Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογία παρουσιάζεται πιο κάτω:

Η αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε λόγω των ακολούθων:

Συσσωρευμένες προσωρινές διαφορές μεταξύ
αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων
26. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Δεδουλευμένα έξοδα
Εμπορικές απαιτήσεις
Οφειλόμενα έξοδα
Αναβαλλόμενα έσοδα
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
26. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (συνέχ.)
Οι εμπορικές απαιτήσεις και τα οφειλόμενα έξοδα περιλαμβάνουν και την υποχρέωση του
σχεδίου μη συνεισφοράς καθορισμένου ωφελήματος αφυπηρέτησης που λειτουργεί το
Συγκρότημα ως ακολούθως:
2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

Σημερινή Αξία Υποχρεώσεων Σχεδίου
Μη αναγνωρισμένο αναλογιστικό έλλειμμα

21.925.218
(3.838.491)

19.188.877
(3.927.383)

Υποχρέωση σχεδίου όπως παρουσιάζεται στον ενοποιημένο
ισολογισμό

18.086.727

15.261.494

Η κίνηση στην υποχρέωση του σχεδίου αναλύεται ως εξής:
2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

1 Ιανουαρίου
Τρέχον κόστος υπηρεσίας
Πληρωμές σε μέλη που αποχώρησαν

15.261.494
2.875.891
(50.658)

11.376.567
4.033.661
(148.734)

31 Δεκεμβρίου

18.086.727

15.261.494

Οι κυριότερες υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την αναλογιστική εκτίμηση,
εξεφρασμένες ως σταθμικοί μέσοι όροι, ήταν:
2006
2005
Επιτόκιο αναγωγής
Μελλοντική αύξηση μισθών
Μελλοντική αύξηση πληθωρισμού

5,0%
6,1%
2,5%

5,0%
6,1%
2,5%

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

300.000.000

300.000.000

69.750.000

69.750.000

27. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκεκριμένο
600.000.000 συνήθεις μετοχές ΛΚ£0,50 η καθεμιά
Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο
139.500.000 συνήθεις μετοχές των ΛΚ£0,50 η καθεμιά
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
28. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ
2006
ΛΚ£
1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου

8.975.000

2005
ΛΚ£
8.975.000

Το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιμο για διανομή υπό
μορφή μερίσματος.
29. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
2006
ΛΚ£
Αποθεματικό Προσόδου
1 Ιανουαρίου
Κέρδη για το έτος
31 Δεκεμβρίου

2005
ΛΚ£

40.962.285
22.611.095
63.573.380

29.639.174
11.323.111
40.962.285

830.903

12.778

Αποθεματικό Επανεκτίμησης Επενδύσεων
1 Ιανουαρίου
(Έλλειμμα)/πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων
διαθέσιμων προς πώληση
Αναγνώριση εσόδων από διάθεση επενδύσεων διαθέσιμων
προς πώληση
31 Δεκεμβρίου

(1.111.465)

818.125

(323.345)
(603.907)

830.903

Σύνολο Αποθεματικών 31 Δεκεμβρίου

62.969.473

41.793.188

Το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων προέκυψε από την επανεκτίμηση επενδύσεων
διαθέσιμων προς πώληση. Το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων δεν είναι διανεμητέο,
όμως σε περίπτωση εκποίησης επανεκτιμημένων επενδύσεων, τυχόν υπόλοιπο του
πλεονάσματος επανεκτίμησης της επένδυσης που εκποιείται μεταφέρεται από το
αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στο αποθεματικό προσόδου.
Το αποθεματικό προσόδου διανέμεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου,
Κεφ. 113.
30. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Το συμφέρον μειοψηφίας αντιπροσωπεύει το μερίδιο του καθαρού ενεργητικού της
θυγατρικής εταιρίας Alpha Insurance Limited που αναλογεί στους μετόχους εκτός της
Εταιρίας.

80 (34)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
31. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
2006
ΛΚ£
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τραπεζικές εγγυήσεις
Ανειλημμένες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από πιστώσεις
Όρια χορηγήσεων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί
Σύνολο Λογαριασμών Τάξεως

2005
ΛΚ£

67.875.677

54.398.770

3.147.490
83.008.434
86.155.924

3.887.822
67.594.592
71.482.414

154.031.601

125.881.184

Υποχρεώσεις για ενοίκια
Οι ελάχιστες μελλοντικές υποχρεώσεις για ενοίκια σύμφωνα με ενοικιαστήρια συμβόλαια τα
οποία λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες μέχρι το 2032 αναλύονται ως ακολούθως:

Εντός ενός έτους
Μεταξύ ενός και πέντε ετών
Πέραν των πέντε ετών

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

1.087.314
3.310.018
4.937.263

1.063.513
3.512.824
4.461.025

9.334.595

9.037.362

Περιγραφή χρηματοοικονομικών μέσων
Οι τραπεζικές εγγυήσεις που συνήθως είναι στη μορφή εγγυητικών επιστολών, είναι
ανέκκλητες υποχρεώσεις με βάση τις οποίες η Εταιρία αναλαμβάνει να πληρώσει ένα
συγκεκριμένο ποσό στο δικαιούχο μόνο όταν οι όροι της σχετικής συμβατικής υποχρέωσης
δεν τηρηθούν κανονικά.
Υποχρεώσεις από πιστώσεις που είναι υπό μορφή ενέγγυων πιστώσεων για
εισαγωγές/εξαγωγές, αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις της Εταιρίας για πληρωμή προς τρίτους
νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι όροι της πίστωσης αφού παρουσιαστούν τα φορτωτικά και
άλλα απαραίτητα έγγραφα. Η αποπληρωμή από τον πελάτη είναι άμεση ή σε τακτή περίοδο
μέχρι έξι μήνες.
Τα όρια χορηγήσεων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αντιπροσωπεύουν ανειλημμένες
υποχρεώσεις παροχής διευκολύνσεων σε πελάτες. Τα όρια αυτά παραχωρούνται για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορούν να ακυρωθούν από την Εταιρία μετά από
σχετική ειδοποίηση προς τον πελάτη.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
31. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ (συνέχ.)
Νομικές διαδικασίες
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος σε σχέση
με τις δραστηριότητές του. Με βάση νομική συμβουλή, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβηκε
σε πρόβλεψη για κάποιες από αυτές τις υποθέσεις στις οικονομικές καταστάσεις, όπου
αναμενόταν ότι το Συγκρότημα θα υποστεί ζημιά.
Εκτός από τις πιο πάνω, δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα οποιεσδήποτε επιδικίες ή υπό
διαιτησία διαφορές του Συγκροτήματος ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος.
32. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, οι υποχρεώσεις του Συγκροτήματος για κεφαλαιουχικές δαπάνες,
για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ανέρχονταν σε
ΛΚ£5.961.009 και αντιπροσωπεύουν την αγορά κτιρίου διοίκησης και νέων καταστημάτων
(2005: ΛΚ£457.142).
33. ΠΑΡΑΓΩΓΑ
Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί τα παράγωγα προϊόντα για εξυπηρέτηση των πελατών του
καθώς και για την αντιμετώπιση των κινδύνων αγοράς (σημείωση 35) στους οποίους
εκτίθεται.
Τα παράγωγα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα:
Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (forward contracts): συμβάσεις για αγοραπωλησία ξένου
συναλλάγματος με διακανονισμό σε μελλοντική ημερομηνία.
Συμβόλαια ανταλλαγής νομισμάτων (currency swaps): συμβάσεις μεταξύ συμβαλλόμενων για
ανταλλαγή απαιτήσεων σε διαφορετικά νομίσματα με προσυμφωνημένη ισοτιμία.
Συμβόλαια δικαιωμάτων προαιρέσεως σε συνάλλαγμα (currency options): συμβάσεις που
δίνουν στον αγοραστή το δικαίωμα, αλλά όχι και την υποχρέωση, με την καταβολή ενός
ορισμένου ποσού, να αγοράσει ή να πωλήσει συγκεκριμένο ποσό συναλλάγματος, με
προκαθορισμένη τιμή, κατά ή μέχρι μια συμφωνημένη μελλοντική ημερομηνία.
Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps): συμβάσεις για την ανταλλαγή δύο
απαιτήσεων με την ίδια παρούσα αξία αλλά με διαφορετικό τρόπο, έτος και επιτόκιο
εξόφλησης.
Συμβόλαια εγγύησης κεφαλαίου (capital guaranteed products): συμβάσεις που προσφέρουν
στον αγοραστή τη δυνατότητα αποκόμισης απεριόριστων κερδών από πιθανή μελλοντική
άνοδο ή πτώση των υποκείμενων αξιών με ταυτόχρονη εγγύηση του αρχικά κατατεθειμένου
κεφαλαίου.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

33. ΠΑΡΑΓΩΓΑ (συνέχ.)
Η δίκαιη αξία των παραγώγων στις 31 Δεκεμβρίου 2006 παρουσιάζεται πιο κάτω:
Ονομαστικό
ποσό
ΛΚ£
Παράγωγα συναλλάγματος
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
Παράγωγα επιτοκίων
Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων

Δίκαιη αξία
Λοιπά στοιχεία Λοιπά στοιχεία
ενεργητικού
παθητικού
ΛΚ£
ΛΚ£

2.505.284

35.379

37.918

469.398

5.865

-

2.974.682

41.244

37.918

34. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Tα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών που εμφανίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση
ταμειακών ροών αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία του ενοποιημένου ισολογισμού:
2006
ΛΚ£
Μετρητά και καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου
Κρατικά και άλλα αξιόγραφα
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα

2005
ΛΚ£

136.714.412
52.852.103
319.383.902
(131.274.216)

112.342.784
7.000.000
325.855.133
(95.873.364)

377.676.201

349.324.553

35. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Η Εταιρία, ως μέλος του Συγκροτήματος Alpha Bank Cyprus, είναι στη διαδικασία
προσαρμογής στις πρόνοιες του Δεύτερου Συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας (Basel II)
όπως αυτές καθορίζονται από τη σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
“Κεφαλαιακές απαιτήσεις και μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα”. Σημαντική επίσης
επίδραση στην όλη διαδικασία έχει η υλοποίηση των προνοιών της οδηγίας της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου “Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της
Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
των τραπεζών”.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(πρώην “Συγκρότημα Alpha Bank Limited”)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

35. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
Στα πλαίσια των πιο πάνω, η Εταιρία έχει συστήσει ανεξάρτητη Διεύθυνση
Παρακολουθήσεως Κινδύνων, κύρια αρμοδιότητα της οποίας είναι η εφαρμογή
αποτελεσματικών μεθόδων αναγνώρισης, μέτρησης και διαχείρισης των κινδύνων που
αναλαμβάνει η Εταιρία. Στη Διεύθυνση Παρακολουθήσεως Κινδύνων υπάγονται τα
ακόλουθα Τμήματα:
Παρακολουθήσεως Κινδύνων
Πιστωτικού Κινδύνου
Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Ασφάλειας Πληροφοριών Εταιρίας
Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
Ο Πιστωτικός Κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο μη αποπληρωμής των υποχρεώσεων των
πιστούχων ή αντισυμβαλλόμενων σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους.
Η Εταιρία μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο με την διασπορά του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων
σε ένα ευρύ φάσμα των κλάδων της οικονομίας μετά από ανάλυση των εκάστοτε
οικονομικών συνθηκών. Επιπλέον, ακολουθώντας διαδικασίες και εφαρμόζοντας συστήματα
έγκρισης και ελέγχου ελαχιστοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ζημιές από πιστωτικούς
κινδύνους. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται περιλαμβάνουν αξιολόγηση των δανείων και
χορηγήσεων καθώς επίσης και των εξασφαλίσεων που προσφέρονται για κάθε διευκόλυνση
και τη στενή παρακολούθηση των λογαριασμών. Η έγκριση νέων χορηγήσεων γίνεται μόνο
από Επιτροπές.
Επιπλέον, σημαντικό εργαλείο στην αναγνώριση και βελτίωση της εικόνας του πιστωτικού
χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και γενικότερα στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου
αποτελεί το σύστημα διαβάθμισης πιστούχων επιχειρήσεων.
Πέραν τούτων, η Εταιρία μεριμνά για τη συνεχή παρακολούθηση των καθυστερήσεων και
των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προς περιορισμό
τους.
Επιπρόσθετα, η Εταιρία διατηρεί αποθεματικά προβλέψεων για ενδεχόμενες απώλειες από
επισφαλείς απαιτήσεις.
Διαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας
Ο Κίνδυνος Ρευστότητας αναφέρεται στον κίνδυνο αδυναμίας ανευρέσεως επαρκών ρευστών
διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας, δηλαδή την αντικατάσταση των
υπαρχόντων πόρων καθώς λήγουν ή αποσύρονται ή την ικανοποίηση των πελατειακών
αναγκών για περαιτέρω δανειοδοτήσεις.
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35. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.)
Διαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας (συνέχ.)
Η Εταιρία παρακολουθεί στενά τη ληκτότητα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και
ιδιαίτερα αυτών με βραχυπρόθεσμη διάρκεια και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για
ελαχιστοποίηση του κίνδυνου ρευστότητας ενώ παράλληλα βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι
δείκτες αξιολόγησης ρευστότητας που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς
Ο Κίνδυνος Αγοράς είναι ο κίνδυνος ζημιάς που προκύπτει από δυσμενείς εξελίξεις στην τιμή ή
στη μεταβλητότητα που παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών ή
ομολόγων.
Η πολιτική διαχείρισης του Κίνδυνου Αγοράς και τα αποδεκτά όρια αυτού καθορίζονται από την
Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού (Asset and Liability Committee) ενώ η
παρακολούθηση των ορίων πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων.
Κίνδυνος επιτοκίων: Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει από τις διαφορετικές ημερομηνίες
αναπροσαρμογής στα τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρίας. Η Εταιρία
αναλύει τα επιτοκιακά ανοίγματα ανά χρονική περίοδο και νόμισμα (interest rate gap analysis) για
όλα τα τοκοφόρα στοιχεία και χρησιμοποιεί την ανάλυση αυτή για τη μέτρηση των επιπτώσεων
της μεταβολής των επιτοκίων στα έσοδά της.
Κίνδυνος συναλλάγματος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από τη διατήρηση ανοικτής
θέσης (open position) σε ένα ή περισσότερα ξένα νομίσματα. Η Εταιρία παρακολουθεί στενά τις
ανοικτές θέσεις σε ξένα νομίσματα έτσι ώστε αυτές να περιορίζονται μέσα στα καθορισμένα όρια
όπως αυτά έχουν τεθεί τόσο από την Κεντρική Τράπεζα όσο και από την Επιτροπή Διαχείρισης
Ενεργητικού και Παθητικού.
Διαχείριση Κινδύνου Συμμόρφωσης
Η Εταιρία θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες με στόχο να επιτυγχάνεται η έγκαιρη
και διαρκής συμμόρφωση προς το εκάστοτε ισχύον εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
Επιπλέον, η Εταιρία μεριμνά για τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
36. ΔΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ
Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να
ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια μιας συνήθους εμπορικής
συναλλαγής. Τα περισσότερα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού παρουσιάζονται στην
υπολογιζόμενη δίκαιη αξία τους.
Η δίκαιη αξία των χορηγήσεων σε πελάτες είναι περίπου ίση με το ποσό που παρουσιάζεται στον
ενοποιημένο ισολογισμό, μετά την αφαίρεση της απομείωσης των επισφαλών απαιτήσεων.
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36. ΔΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ (συνέχ.)
Η Διεύθυνση είναι της γνώμης ότι η δίκαιη αξία των στοιχείων εκείνων του ενεργητικού και
παθητικού του Συγκροτήματος τα οποία δεν παρουσιάζονται στην υπολογιζόμενη δίκαιη αξία
τους, προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία.
37. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυπριακές λίρες
Ξένα νομίσματα
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κυπριακές λίρες
Ξένα νομίσματα

2006
ΛΚ£

2005
ΛΚ£

935.996.397
1.040.346.000

748.891.886
664.486.000

1.976.342.397

1.413.377.886

933.020.397
1.043.322.000

750.850.886
662.527.000

1.976.342.397

1.413.377.886

38. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Οι εργασίες του Συγκροτήματος διαχωρίζονται σε τρεις τομείς δραστηριότητας: σε
τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σε ασφαλιστικές υπηρεσίες και σε
χρηματοδοτήσεις ενοικιαγορών.
Οι τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
περιλαμβάνουν την παροχή βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
δανείων και εγγυήσεων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων. Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες
περιλαμβάνουν την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους κλάδους ζωής και γενικού
κλάδου. Οι χρηματοδοτήσεις ενοικιαγορών περιλαμβάνουν χρηματοδοτήσεις ενοικιαγορών
αυτοκινήτων, μηχανημάτων και άλλων καταναλωτικών ειδών.
Ανάλυση κατά τομέα
δραστηριότητας
2006
Τραπεζικές και
χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες
Ασφαλιστικές υπηρεσίες
Χρηματοδοτήσεις
ενοικιαγορών
Σύνολο

Μεικτά
εισοδήματα
ΛΚ£

107.186.254
1.306.288
108.492.542

Κέρδη/(ζημίες)
πριν τη φορολογία
ΛΚ£

25.267.031
1.127.414
(643.960)
25.750.485

Καθαρό
ενεργητικό
ΛΚ£

Σύνολο
ενεργητικού
ΛΚ£

137.819.191 1.948.527.507
3.875.283
27.814.890
-

-

141.694.474 1.976.342.397
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38. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.)
Ανάλυση κατά τομέα
δραστηριότητας
2005
Τραπεζικές και
χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες
Ασφαλιστικές υπηρεσίες
Χρηματοδοτήσεις
ενοικιαγορών
Σύνολο

Μεικτά
εισοδήματα
ΛΚ£

Κέρδη/(ζημίες)
πριν τη φορολογία
ΛΚ£

81.719.801
-

13.191.589
717.617

1.618.048

(1.215.066)

83.337.849

12.694.140

Καθαρό
ενεργητικό
ΛΚ£

Σύνολο
ενεργητικού
ΛΚ£

116.524.294 1.385.270.882
2.747.883
18.504.116
1.246.011

9.602.888

120.518.188 1.413.377.886

Τα μεικτά εισοδήματα από τους πιο πάνω τομείς δραστηριότητας, τα κέρδη πριν τη
φορολογία και τα στοιχεία ενεργητικού επιμερίζονται μεταξύ των τραπεζικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των ασφαλιστικών υπηρεσιών και των χρηματοδοτήσεων
ενοικιαγορών. Όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται στην Κύπρο.
39. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(α) Πιστωτικές διευκολύνσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεόμενα πρόσωπα
Αριθμός
Συμβούλων
Χαμηλότερα του 1% του καθαρού ενεργητικού της
Εταιρίας, ανά Σύμβουλο

2

Σύνολο
ΛΚ£000
385.000

Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις
οποίες ο Σύμβουλος κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε
Γενική Συνέλευση.
(β) Τραπεζικές εγγυήσεις
Στις 3 Δεκεμβρίου 2006, η Alpha Bank A.E. έχει δώσει στην Εταιρία τραπεζικές
εγγυήσεις συνολικού ποσού ΛΚ£87,4 εκ. αναφορικά με χορηγήσεις σε συγκεκριμένους
πελάτες.
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40. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Οι θυγατρικές εταιρίες και οι δραστηριότητες τους αναλύονται πιο κάτω:
Συμμετοχή
2006
2005
(%)
(%)

Κύριες δραστηριότητες

Alpha Trustees Limited

100

100

Υπηρεσίες επιτρόπων (trustees)

Alpha Insurance Limited

82,05

82,05

-

100

Alpha Asset Finance Limited

Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών
στους κλάδους ζωής και γενικού κλάδου
Χρηματοδοτήσεις ενοικιαγορών
αυτοκινήτων, μηχανημάτων και
άλλων καταναλωτικών ειδών

Στις 12 Δεκεμβρίου 2006, οι εργασίες και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας Alpha Asset
Finance Limited έχουν συγχωνευθεί με την Εταιρία.
Η Εταιρία και οι θυγατρικές εταιρίες του Συγκροτήματος είναι εγγεγραμμένες και
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
41. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού για το έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας στις 21 Φεβρουαρίου 2007.
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Οι ακόλουθοι όροι που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο έχουν την πιο κάτω ερμηνεία:
Άλλες Αξίες
Δευτεροβάθμιου
Κεφαλαίου:

σημαίνει άλλες αξίες που αποτελούν Δευτεροβάθμιο Κεφάλαιο για
την Τράπεζα και σε περίπτωση διάλυσης, ή διανομής μερίσματος ή
κερδών, ή άλλων πληρωμών που κατατάσσονται στην ίδια τάξη
προτεραιότητας με τα Χρεόγραφα (rank pari passu), δεδομένου ότι
τα Χρεόγραφα κατατάσσονται ακόμα ως Δευτεροβάθμιο Κεφάλαιο.

Χρεόγραφα:

σημαίνει τα χρεόγραφα της παρούσας έκδοσης ποσού μέχρι
€100.000.000, (με δικαίωμα αύξησης του ποσού σε €150.000.000)
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιπρόσθετων χρεογράφων που
δυνατό να εκδοθούν με βάση τον Όρο 1.4.13 και που θα
αποτελούν επέκταση της παρούσας σειράς Χρεογράφων.

Δευτεροβάθμιο
Κεφάλαιο:

έχει τη σημασία που αποδίδεται στους Κανονισμούς Κεφαλαιακής
Επάρκειας της Κεντρικής Τράπεζας.

Δικαιούχοι Τόκου:

σημαίνει εκτός από τους Κατόχους και τους Κατόχους που έχουν
πωλήσει Χρεόγραφα σε περίοδο διαπραγμάτευσης χωρίς τον Τόκο
(ex-interest) και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται Κάτοχοι αλλά
διατηρούν τα δικαιώματά τους ως προς την Πληρωμή του Τόκου.

Έγγραφο Εμπιστεύματος:

σημαίνει το έγγραφο εμπιστεύματος ημερομηνίας 16 Μαίου 2008
μεταξύ της Τράπεζας και του Επιτρόπου.

Ελεγκτές:

σημαίνει τους ελεγκτές της Τράπεζας .

Ενημερωτικό Δελτίο:

σημαίνει το Ενημερωτικό Δελτίο δυνάμει του οποίου τα Χρεόγραφα
θα εισαχθούν στο ΧΑΚ εφόσον ληφθεί η τελική έγκριση από το
ΧΑΚ.

Εξαρτημένη εταιρία:

έχει τη σημασία που αποδίδεται στον περί Εταιριών Νόμο, Κεφάλαιο
113.

Επίτροπος:

σημαίνει την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρία
Λίμιτεδ ως επίτροπο για τους Κατόχους και όποιον (ουσ)δήποτε
αντικαταστάτη(ες) της .

Εργάσιμη Ημέρα:

σημαίνει την ημέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, κατά την οποία
οι τράπεζες είναι ανοικτές για λειτουργικές εργασίες στην Κύπρο.

Euribor 3-μηνών:

σημαίνει το Euro Interbank Offered Rate – 3 μηνών, δηλαδή το
επιτόκιο με το οποίο μία πρώτης τάξεως (prime) τράπεζα
προσφέρεται (μέσω της διατραπεζικής αγοράς) να δανείσει Ευρώ
για περίοδο 3 μηνών σε άλλη πρώτης τάξεως (prime) τράπεζα στην
Ευρωζώνη. (Δημοσιεύεται κάθε μέρα στις 11:00 π.μ. ώρα Κεντρικής
Ευρώπης και ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες αργότερα).

Ημερομηνία Έκδοσης:

σημαίνει την 30η Μαΐου 2008, ημέρα έκδοσης των Χρεογράφων.

Ημερομηνία Πληρωμής
Τόκου:

σημαίνει την 30η Μαΐου, 30η Αυγούστου, 30η Νοεμβρίου, και την
28η Φεβρουαρίου κάθε έτους, αρχομένης της 30ης Αυγούστου 2008.

Κανονισμοί Κεφαλαιακής
Επάρκειας:

σημαίνει τους εκάστοτε κανονισμούς και οδηγίες της Κεντρικής
Τράπεζας αναφορικά με την επάρκεια κεφαλαίου.
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Κάτοχος:

σημαίνει τον κάτοχο Χρεογράφων όπως θα είναι εγγεγραμμένος
στο Μητρώο Κατόχων Χρεογράφων της Τραπέζης.

Κεντρική Τράπεζα:

σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Πιστωτές:

σημαίνει τους πιστωτές της Τράπεζας,
(α) που είναι καταθέτες ή άλλοι μη μειωμένης εξασφάλισης
(unsubordinated) πιστωτές της Τράπεζας, ή
(β) των οποίων οι αξιώσεις είναι μειωμένης εξασφάλισης
(subordinated) (είτε μόνο σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας
είτε άλλως πως) στις αξιώσεις των καταθετών και άλλων πιστωτών
της Τράπεζας αλλά όχι πέραν αυτών ή άλλως πως, ή
(γ) που είναι πιστωτές μειωμένης εξασφάλισης (subordinated) της
Τράπεζας εκτός αυτών των οποίων οι απαιτήσεις διαβαθμίζονται σε
ίση μοίρα (rank pari passu) με, ή χαμηλότερα από, τις αξιώσεις των
Κατόχων.

Μητρώο Κατόχων
Χρεογράφων:

σημαίνει το Μητρώο Κατόχων Χρεογράφων που διατηρεί η Τράπεζα
στην εταιρία LBS Lakoufis Business Servises Limited.

Μνημόνιο (έγγραφο):

σημαίνει το παρόν Πληροφοριακό Μνημόνιο.

Περίοδος Τόκου:

σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την Ημερομηνία Έκδοσης
(συμπεριλαμβανομένης) και που τελειώνει την πρώτη Ημερομηνία
Πληρωμής Τόκου (μη συμπεριλαμβανομένης) και κάθε συνεχόμενη
περίοδο που ξεκινά (και περιλαμβάνει) την Ημερομηνία Πληρωμής
Τόκου και που τελειώνει την επόμενη συνεχόμενη Ημερομηνία
Πληρωμής Τόκου (μη συμπεριλαμβανομένης).

Πληρωμή Τόκου:

σημαίνει για κάθε Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου, το συνολικό
καταβλητέο ποσό Τόκου για την περίοδο που τελειώνει την
ημερομηνία Πληρωμής Τόκου.

Πληρωμή:

σημαίνει οποιανδήποτε Πληρωμή Τόκου, ή τόκο που δεν εμπίπτει
στον ορισμό Πληρωμή Τόκου.

Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο:

έχει τη σημασία που του αποδίδεται στους
Κεφαλαιακής Επάρκειας της Κεντρικής Τράπεζας.

Περιουσιακά Στοιχεία:

σημαίνει το σύνολο των μη-ενοποιημένων περιουσιακών στοιχείων
της Τράπεζας όπως αυτό παρουσιάζεται στον ισολογισμό που
περιλαμβάνεται στις πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις, διαφοροποιημένο όμως για ενδεχόμενες υποχρεώσεις
και μεταγενέστερα γεγονότα και στο βαθμό που οι Διοικητικοί
Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, ή ανάλογα της περίπτωσης ο εκκαθαριστής
ήθελε αποφασίσει.

Διοικητικοί Σύμβουλοι:

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Alpha Bank Cyprus Ltd

Τόκος:

σημαίνει το ποσό που είναι πληρωτέο στους Κατόχους για την
Περίοδο Τόκου που έχει παρέλθει.

Συγκρότημα:

σημαίνει την Alpha Bank Cyprus Ltd και τις θυγατρικές της εταιρίες.

Τράπεζα, Εκδότης,
Εταιρία:

σημαίνει την Alpha Bank Cyprus Ltd

Κανονισμούς
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Υποχρεώσεις:

σημαίνει το μη-ενοποιημένο σύνολο των υποχρεώσεων της
Τράπεζας, όπως αυτό παρουσιάζεται στον ισολογισμό που
περιλαμβάνεται στις πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις, διαφοροποιημένο για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και
μεταγενέστερα γεγονότα στο βαθμό που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι,
οι Ελεγκτές, ή ανάλογα της περίπτωσης ο εκκαθαριστής, ήθελε
αποφασίσει.

ΧΑΚ:

σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο της Alpha Bank Cyprus Limited ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2008
υπογράφηκε από τους ακόλουθους Διοικητικούς Σύμβουλους της Εταιρίας, οι οποίοι δηλώνουν ότι
αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν
υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του:

Σπύρος Ν. Φιλάρετος

Πρόεδρος, Μη εκτελεστικός, Μη
Ανεξάρτητος

Χρήστος Χ. Γιαμπανάς

Μέλος, Μη Εκτελεστικός, Μη
Ανεξάρτητος

Κώστας Μ. Κόκκινος

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικός,
Μη Ανεξάρτητος

Γρηγόρης Θ. Τιμπλαλέξης

Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικός, Μη
Ανεξάρτητος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο της Alpha Bank Cyprus Limited ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2008
υπογράφηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου Κυπριακό
Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίμιτεδ, ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο
μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ’ όσων
γνωρίζει, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να
αλλοιώσουν το περιεχόμενο του.

Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίμιτεδ
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