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Το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 6 Αυγούστου 2008 αποτελεί συµπλήρωµα του ∆ελτίου
Παρουσίασης Εκδότη ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 2008, το οποίο έχει επικαιροποιηθεί µε το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό
∆ελτίο ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2008 και το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 14 Ιουλίου 2008.
Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και
διευκρινίσεις επί του παρόντος εγγράφου µπορείτε να συµβουλευτείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενηµερωτικού
∆ελτίου και ∆ιευθυντή Έκδοσης της παρούσας έκδοσης, Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), άλλες
ΕΠΕΥ, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύµβουλους επενδύσεων.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των
αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού
∆ελτίου Νόµο του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που ενσωµατώνει στην εθνική νοµοθεσία την Οδηγία 2003/71/ΕΚ και
στον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο 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 έγκριση του παρόντος εγγράφου δεν συνεπάγεται µε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη. Πριν
τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συµβουλεύεται το σύµβουλο επενδύσεων του. Η
επένδυση στους τίτλους του Εκδότη συνεπάγεται κινδύνους οι οποίοι περιγράφονται στο µέρος µε τίτλο ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ του ∆ελτίου Παρουσίασης Εκδότη ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 2008. Ο επενδυτής πρέπει να βασίζει οποιαδήποτε
επενδυτική απόφασή του στην εξέταση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ως σύνολο.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο 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 ∆ελτίου 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. Ενόψει των κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο 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.
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I.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις
της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το
περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς
και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Κανονισµού 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται
από τον περί ∆ηµόσιας Πρόσκλησης Νόµο του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Κανονισµού 809/2004
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αφορά την Εταιρία.
Συνεπώς, στο παρόν έγγραφο 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.
Η Εταιρία αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο 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
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι
για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο 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 ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 το
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
•
•
•

κ. Θεόδωρο Αριστοδήµου, Μη εκτελεστικός Πρόεδρος
κ. Αντρέας Ηλιάδης, Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος
κ. Γιάννης Κυπρή, Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι ο Κυπριακός Οργανισµός
Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO).
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες στα γραφεία:
•
•

Του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Κυπριακός Οργανισµός
Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), EuroLife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία, τηλ. +357-22121800.
Της Τράπεζας Κύπρου, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία,
τηλ. +357-22-122100.

Το Συµπληρωµατικό Ενηµρεωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή ως εξής:
1.

στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου, www.bankofcyprus.com

2.

στην ιστοσελίδα του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Κυπριακού Οργανισµού
Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ, CISCO, www.cisco-online.com

3.

στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, www.cse.com.cy

4.

στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.cysec.gov.cy
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Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες στα γραφεία:
• Του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ∆ιευθυντή Έκδοσης
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)
Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία, τηλ. +357 22121800.
• στις ακόλουθες υπηρεσίες της Τράπεζας Κύπρου:
στην Κύπρο
Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων
Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωσία,
Τηλ. +357 22121755
στην Ελλάδα
Τµήµα Θεµατοφυλακής Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων
Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος 115 27 Αθήνα
Τηλ +30 210 6477555
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II. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ
ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

A.

Σύνοψη Αποτελεσµάτων

Το Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου διατήρησε τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και απόδοσης ιδίων
κεφαλαίων και συνέχισε τη δυναµική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στις νέες αγορές µε θετικά
αποτελέσµατα παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον. Οι επενδύσεις του Συγκροτήµατος στις νέες αγορές
αναµένεται να αποφέρουν σηµαντικά µελλοντικά οφέλη τα επόµενα έτη, τόσο από πλευράς αύξησης του
όγκου εργασιών όσο και κερδοφορίας.
Ειδικότερα, τα κέρδη µετά τη φορολογία για το α’ εξάµηνο 2008 ανήλθαν σε €244 εκατ. σηµειώνοντας
ετήσια αύξηση 6% και επιτυγχάνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4%. Το Συγκρότηµα διατήρησε την
αποτελεσµατικότητά του µε το δείκτη κόστος προς έσοδα να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα (43,6%) για
το α’ εξάµηνο 2008 παρά τις σηµαντικές επενδύσεις για περαιτέρω επέκταση του δικτύου στην Ελλάδα,
αλλά και τα έξοδα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη Ρωσία, Ρουµανία και Ουκρανία. Ο δείκτης
των µη εξυπηρετούµενων δανείων βελτιώθηκε σε 3,6% στις 30 Ιουνίου 2008 από 4,6% στις 30 Ιουνίου
2007 και 3,8% στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. Ο ρυθµός αύξησης των δανείων του Συγκροτήµατος ανήλθε σε
28% και των καταθέσεων σε 9%. Οι επιδόσεις αυτές είναι σύµφωνες µε τους στόχους του στρατηγικού
σχεδίου του Συγκροτήµατος 2008-2010.
Οι κύριες οικονοµικές επιδόσεις και τα βασικά µεγέθη του Συγκροτήµατος για το α’ εξάµηνο 2008
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:
Πίνακας 1
Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Συγκροτήµατος

Α’ Εξάµηνο

Α’ Εξάµηνο

Έτος

Μεταβολή

2008

2007

2007

Κέρδη πριν τη φορολογία

+4%

285

274

577

Κέρδη µετά τη φορολογία

+6%

244

229

485

Κέρδη κατά Μετοχή

+4%

43,0 σεντ

41,3 σεντ

86,8 σεντ

Κόστος/Έσοδα

+0,3 ε.µ.*

43,6%

43,3%

43,8%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων

-3,3 ε.µ.*

24,4%

27,7%

27,6%

σε € εκατ.

* ε.µ. = εκατοστιαίες µονάδες, 1 εκατοστιαία µονάδα = 1%
•

Τα κέρδη µετά τη φορολογία για το α’ εξάµηνο 2008 ανήλθαν σε €244 εκατ. σε σχέση µε
€229 εκατ. για το α’ εξάµηνο 2007, σηµειώνοντας αύξηση 6%.

•

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήµατος διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (24,4%) σε ένα
ιδιαίτερα απαιτητικό και αρνητικό περιβάλλον.

•

Το Συγκρότηµα διατήρησε την αποτελεσµατικότητά του µε το δείκτη κόστος προς έσοδα να
διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα (43,6%) για το α’ εξάµηνο 2008.

•

Συνεχίστηκε η ισχυρή πιστωτική επέκταση στην Κύπρο, την Ελλάδα και τις νέες αγορές µε
αποτέλεσµα τη σηµαντική ετήσια αύξηση των δανείων του Συγκροτήµατος κατά 28%.

•

Επιτεύχθηκε προσέλκυση νέων πελατών και ετήσια αύξηση των καταθέσεων κατά 9%.

•

∆ιατηρήθηκε η αύξηση των εξόδων (7%) σε ρυθµούς µικρότερους από την αύξηση του όγκου
εργασιών (28%).
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•

Βελτιώθηκε η ποιότητα χαρτοφυλακίου δανείων µε το σχετικό δείκτη να µειώνεται σε 3,6% σε
σχέση µε 4,6% στις 30 Ιουνίου 2007 και 3,8% στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και διατηρήθηκε χαµηλό
ετήσιο κόστος προβλέψεων σε 0,3% των δανείων.

•

Εξαιρετική κερδοφορία συνεχίζουν να παρουσιάζουν οι εργασίες του Συγκροτήµατος στην Κύπρο,
µε δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 40%. Τα κέρδη µετά τη φορολογία για το α’ εξάµηνο 2008
ανήλθαν σε €179 εκατ. και σηµείωσαν αύξηση 3%.

•

Αξιοσηµείωτη είναι η κερδοφορία των εργασιών του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα όπου τα κέρδη
µετά τη φορολογία για το α’ εξάµηνο 2008 ανήλθαν σε €55 εκατ. και παρουσίασαν 8% αύξηση
έναντι του α’ εξάµηνου 2007.

•

Οι εργασίες του Συγκροτήµατος στη Ρωσία και Ρουµανία συνεισέφεραν θετικά στα κέρδη. Τα
κέρδη µετά τη φορολογία για το α’ εξάµηνο 2008 ανήλθαν σε €0,4 εκατ. στη Ρωσία και
€1,3 εκατ. στη Ρουµανία.

B.

Προοπτικές

Το Συγκρότηµα ακολουθεί µε συνέπεια τη στρατηγική του για αυτόνοµη ανάπτυξη και περαιτέρω
σηµαντικούς ρυθµούς αύξησης µεγεθών και κερδών και οι επιδόσεις του µέχρι σήµερα είναι σύµφωνες
µε τους στόχους του στρατηγικού του σχεδίου 2008-2010.
Tο Συγκρότηµα προβαίνει σε ενέργειες για αντιστάθµιση των αρνητικών επιπτώσεων από τη
συνεχιζόµενη πίεση στα περιθώρια των καταθέσεων. Τέτοιες ενέργειες είναι η επανατιµολόγηση
επιλεγµένων δανειακών προϊόντων, η ταχύτερη επέκταση των εργασιών του στις νέες αγορές όπου τα
περιθώρια είναι υψηλότερα και η ενίσχυση των άλλων εσόδων.
Παράλληλα η δυναµική επέκταση του Συγκροτήµατος στις νέες αγορές δηµιουργεί µια νέα διάσταση για
το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου. Η ταχεία αναπτυσσόµενη Ρωσική αγορά µε την οποία το
Συγκρότηµα διατηρεί µακροχρόνιους δεσµούς µέσω του τοµέα των διεθνών τραπεζικών υπηρεσιών από
τις εργασίες στην Κύπρο και οι εµπειρίες µας στην αγορά αυτή µας ενθάρρυναν να προχωρήσουµε στη
γρήγορη επέκταση των εργασιών µας. Η συµφωνία εξαγοράς της Ρωσικής Uniastrum Bank αποτελεί
σηµαντικότατο βήµα για το Συγκρότηµα µε εξαιρετικές προοπτικές για την κερδοφορία του
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα εξαιρετική γεωγραφική και κατά τοµέα διασπορά των εργασιών του.

Γ.

Οικονοµικά Μεγέθη

Πίνακας 2
Ανάλυση ∆ανείων και Καταθέσεων κατά Γεωγραφικό Τοµέα
Συγκρότηµα

σε € εκατ.
∆άνεια

Κύπρος

Συνεισφορά στο σύνολο

Άλλες χώρες

ετήσια
+%

30.06.08

ετήσια
+%

30.06.08

ετήσια
+%

30.06.08

ετήσια
+%

30.06.08

+28%

22.237

+30%

10.856

+24%

8.993

+41%

2.388

Συνεισφορά στο σύνολο

Καταθέσεις

Ελλάδα

49%
+9%

25.029

+6%

14.062
56%

40%
+16%

9.356
37%

11%
+5%

1.611
7%
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∆.

Ανάλυση Αποτελεσµάτων Α’ εξάµηνο 2008

∆.1 Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €383 εκατ., σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 6%. Τα καθαρά
έσοδα από τόκους του α’ εξαµήνου 2008 επηρεάζονται από την υιοθέτηση του Ευρώ ως εθνικού
νοµίσµατος της Κύπρου και τη σύγκλιση του βασικού επιτοκίου Λίρας Κύπρου και βασικού επιτοκίου
Ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2008, τα έσοδα από τόκους του Συγκροτήµατος στην Κύπρο
επηρεάστηκαν αρνητικά από τη µείωση κατά 0,5% (διαφορά µεταξύ επιτοκίου Λίρας Κύπρου 4,5% και
βασικού επιτοκίου Ευρώ 4%) στο επιτόκιο αναφοράς τιµολόγησης των δανείων που µετατράπηκαν κατά
την 31η ∆εκεµβρίου 2007 από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ. Το επιτόκιο αναφοράς για την τιµολόγηση των
δανείων αυτών ορίστηκε ως το βασικό επιτόκιο Ευρώ µε εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Το πιο πάνω είχε βραχυπρόθεσµες αρνητικές επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους για το α’
εξάµηνο 2008, όπως και στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήµατος για το α’ εξάµηνο 2008 το
οποίο µειώθηκε σε 2,57%, σε σχέση µε 2,68% για το δ’ τρίµηνο 2007. Το Συγκρότηµα έλαβε ήδη µέτρα
για αντιστάθµιση των αρνητικών αυτών επιπτώσεων και ως αποτέλεσµα το καθαρό επιτοκιακό
περιθώριο του Συγκροτήµατος για το β’ τρίµηνο 2008 αυξήθηκε σε 2,67%, σε σχέση µε 2,49% για το α’
τρίµηνο 2008.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο των εργασιών Κύπρου αυξήθηκε σηµαντικά από 2,19% για το
α’ τρίµηνο του 2008 σε 2,50% για το β’ τρίµηνο του 2008 ως αποτέλεσµα τόσο της είσπραξης
καθυστερηµένων δανείων όσο και της βελτίωσης της τιµολόγησης. Το Συγκρότηµα αξιολογεί τις
συνθήκες αγοράς και ανάλογα θα συνεχίσει την επανατιµολόγηση του δανειακού του χαρτοφυλακίου.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα διαµορφώθηκε σε 2,46% για το
β’ τρίµηνο του 2008 σε σχέση µε 2,58% για το α’ τρίµηνο του 2008 ως αποτέλεσµα τόσο της σχετικά
µεγαλύτερης αύξησης των στεγαστικών δανείων, τα οποία φέρουν µικρότερη ψαλίδα κέρδους λόγω του
µειωµένου κινδύνου τους σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους τοµείς, όσο και του αυξηµένου ανταγωνισµού
στα δάνεια και καταθέσεις.
Το Συγκρότηµα στοχεύει στην αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων στις νέες αγορές µε ελκυστικά
περιθώρια κέρδους τα οποία αναµένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου
του Συγκροτήµατος.

∆.2 Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες και από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος
Τα καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες σηµείωσαν σηµαντική αύξηση (+11%) και ανήλθαν σε
€102 εκατ. για το α’ εξάµηνο 2008 σε σχέση µε €92 εκατ. για το α’ εξάµηνο 2007. Τα έσοδα από
διαπραγµάτευση συναλλάγµατος για το α’ εξάµηνο 2008 παρουσίασαν µείωση όπως αναµενόταν και
ανήλθαν σε €16 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες και τα έσοδα από
διαπραγµάτευση συναλλάγµατος για το α’ εξάµηνο 2008 δεν περιλαµβάνουν πλέον έσοδα από
δικαιώµατα και προµήθειες και από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος µεταξύ της Λίρας Κύπρου και του
Ευρώ.

∆.3 Αποτελέσµατα Ασφαλιστικών Εργασιών Συγκροτήµατος
Τα συνολικά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες παρουσίασαν ετήσια αύξηση 11% και έφτασαν τα
€30 εκατ. Τα κέρδη πριν τη φορολογία των ασφαλιστικών εργασιών ανήλθαν σε €21 εκατ. σηµειώνοντας
ετήσια αύξηση 7% και συνεισφέροντας 8% στα συνολικά κέρδη του Συγκροτήµατος.

∆.4 Έξοδα
Τα συνολικά έξοδα για το α’ εξάµηνο 2008 διαµορφώθηκαν σε €246 εκατ., σηµειώνοντας ετήσια αύξηση
7%, ποσοστό σηµαντικά χαµηλότερο από αυτό της αύξησης των δανείων (28%). Ο δείκτης κόστος προς
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έσοδα διαµορφώθηκε σε 43,6% για το α’ εξάµηνο 2008 σε σύγκριση µε 43,3% για το α’ εξάµηνο 2007
παρά τις σηµαντικές επενδύσεις για περαιτέρω επέκταση του δικτύου στην Ελλάδα, αλλά και των εξόδων
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στις νέες αγορές.
Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €153 εκατ., σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 8%, κυρίως λόγω της
αύξησης του κόστους που αφορά την ανάπτυξη των εργασιών στην Ελλάδα, Ρωσία και Ρουµανία . Το
κόστος προσωπικού στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 14% για την αντιµετώπιση του αυξηµένου όγκου
εργασιών (24% αύξηση στα δάνεια), αλλά και για τη στελέχωση των 24 καινούργιων καταστηµάτων που
άρχισαν τη λειτουργία τους από τις 30 Ιουνίου 2007. Το Συγκρότηµα λειτουργεί σήµερα 145 καταστήµατα
στην Ελλάδα.
Τα άλλα λειτουργικά έξοδα (εκτός κόστους προσωπικού) του Συγκροτήµατος, συµπεριλαµβανοµένων και
των λειτουργικών του εξόδων για την έναρξη δραστηριοτήτων σε Ρωσία και Ρουµανία, αυξήθηκαν κατά
7% ετησίως σε €93 εκατ.
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα των εργασιών του Συγκροτήµατος στην Κύπρο βελτιώθηκε από 38,6% για
το α’ εξάµηνο 2007 σε 38,5% για το α’ εξάµηνο 2008. Στην Ελλάδα, ο δείκτης βρίσκεται στο πολύ
ικανοποιητικό επίπεδο του 48,4% (α’ εξάµηνο 2007: 47,6%), ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη το σχετικά
χαµηλό επίπεδο ωρίµανσης του δικτύου καταστηµάτων και το κόστος για τη λειτουργία νέων
καταστηµάτων.

∆.5 Χρέωση για Προβλέψεις για Αποµείωση ∆ανείων
Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση δανείων για το α’ εξάµηνο 2008 ανήλθε σε €26 εκατ.
και αντιπροσωπεύει 0,3% (2007: 0,3%) των συνολικών δανείων, αντικατοπτρίζοντας τόσο τη βελτίωση
στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος, όσο και το πολύ ικανοποιητικό
επίπεδο των σωρευµένων προβλέψεων που περιλαµβάνει σωρευµένη πρόβλεψη για αποµείωση σε
συλλογική βάση της τάξης του 1% των συνολικών δανείων.
Πίνακας 3
Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Συγκροτήµατος και Άλλες Οικονοµικές Πληροφορίες
Α’
Εξάµηνο

Α’
Εξάµηνο

+%

2008

2007

+6%

383

Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες

+11%

Έσοδα από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος

Β’

Α’

+%

Τρίµηνο
2008

Τρίµηνο
2008

362

+7%

198

185

102

93

+13%

54

48

-21%

16

20

+8%

8

8

Καθαρά κέρδη από διάθεση και µεταβολή στην
εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων που
αναλογούν στους µετόχους **

-42%

9

15

+114%

6

3

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες

+11%

30

27

-15%

14

16

Λοιπά έσοδα

+99%

23

12

-15%

11

12

Σύνολο εσόδων

+6%

563

529

+7%

291

272

Κόστος προσωπικού

+8%

(153)

(142)

+6%

(79)

(74)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

+7%

(93)

(87)

+8%

(48)

(45)

Σύνολο εξόδων

+7%

(246)

(229)

+7%

(127)

(119)

Κέρδη πριν τις προβλέψεις

+6%

317

300

+7%

164

153

-19%

(26)

(33)

-21%

(11)

(15)

-184%

(6)

7

(1)

(5)

σε € εκατ.
Καθαρά έσοδα από τόκους

Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και απαιτήσεων
(Ζηµιές)/Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς
εταιρίες

-

9

Κέρδη πριν τη φορολογία

+4%

285

274

+14%

152

133

Φορολογία

-7%

(41)

(45)

+38%

(24)

(17)

+6%

244

229

+10%

128

116

+16%

7.600

6.555

+9%

7.600

6.996

-34 µ.β.*

2,57%

2,91%

+18 µ.β.*

2,67%

2,49%

Κόστος/Έσοδα

+0,3 ε.µ.*

43,6%

43,3%

-0,1 ε.µ.*

43,6%

43,7%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων

-3,3 ε.µ.*

24,4%

27,7%

+1,9 ε.µ.*

25,1%

23,2%

Κέρδη που αναλογούν σε µετόχους της
µειοψηφίας**
Κέρδη µετά τη φορολογία
Αριθµός προσωπικού
Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

* µ.β. = µονάδες βάσης, 100 µ.β. = 1 εκατοστιαία µονάδα (1%)
** Για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης τα καθαρά κέρδη από διάθεση και µεταβολή στην εύλογη αξία
χρηµατοοικονοµικών µέσων έχουν υπολογιστεί µετά την αφαίρεση της ζηµιάς που αναλογεί σε µετόχους
µειοψηφίας.
Πίνακας 4

Ανάλυση Αποτελεσµάτων και Άλλων Μεγεθών κατά Γεωγραφικό Τοµέα

σε € εκατ.

Κύπρος

Ελλάδα

Α’
Εξάµ.

Α’
Εξάµ.

+%

2008

2007

Καθαρά έσοδα από τόκους

+4%

216

Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και
προµήθειες

+2%

Έσοδα από διαπραγµάτευση
συναλλάγµατος

Άλλες χώρες

Α’
Εξάµ.

Α’
Εξάµ.

Α’
Εξάµ.

Α’
Εξάµ.

+%

2008

2007

+%

2008

2007

208

+3%

139

135

+44%

28

19

64

63

+36%

31

23

+11%

7

6

-31%

13

19

-13%

2

2

-

1

0

Καθαρά κέρδη από διάθεση και
µεταβολή στην εύλογη αξία
χρηµατοοικονοµικών µέσων που
αναλογούν στους µετόχους**

-60%

4

9

-11%

5

6

-66%

0

1

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές
εργασίες

+14%

25

22

-2%

4

4

-

Λοιπά έσοδα

+99%

23

11

+79%

1

1

-

Σύνολο εσόδων

+4%

345

332

+7%

182

171

Κόστος προσωπικού

+2%

(89)

(87)

+14%

(50)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

+6%

(44)

(41)

+3%

Σύνολο εξόδων

+3%

(133)

(128)

Κέρδη πριν τις προβλέψεις

+4%

212

204

67%

68%

(2)

(10)

(6)

7

Συνεισφορά στο σύνολο
Προβλέψεις για αποµείωση δανείων
και απαιτήσεων
Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς

-82%

-

0

0

+41%

36

26

(44)

+29%

(14)

(11)

(38)

(37)

+23%

(11)

(9)

+9%

(88)

(81)

+26%

(25)

(20)

+5%

94

90

+87%

11

6

30%

30%

3%

2%

(24)

(23)

-

(0)

(0)

0

0

-

0

0

+6%

10

εταιρίες
Κέρδη πριν τη φορολογία

+2%

204

201

72%

74%

-7%

(25)

(27)

+3%

179

174

74%

76%

3.516

3.363

Συνεισφορά στο σύνολο
Φορολογία

+5%

70

67

+79%

11

6

25%

24%

3%

2%

-4%

(15)

(16)

-22%

(2)

(2)

+8%

55

51

+133%

9

4

23%

22%

3%

2%

3.146

2.784

938

408

-48 µ.β* 2,52%

3,00%

+2 µ.β* 1,89% 1,87%

Κέρδη που αναλογούν σε µετόχους
της µειοψηφίας**
Κέρδη µετά τη φορολογία
Συνεισφορά στο σύνολο
Αριθµός προσωπικού
Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

+5%

-27 µ.β* 2,33% 2,60%

+13%

+130%

Κόστος/Έσοδα

-0,1 ε.µ.*

38,5% 38,6%

+0,8
ε.µ.*

48,4%

47,6%

-7,7
69,1% 76,8%
ε.µ.*

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων

-3,8 ε.µ.*

40,2% 44,0%

-0,8
ε.µ.*

18,7%

19,5%

+5,5
ε.µ.* 13,0%

7,5%

* µ.β. = µονάδες βάσης, 100 µ.β. = 1 εκατοστιαία µονάδα (1%)
** Για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης τα καθαρά κέρδη από διάθεση και µεταβολή στην εύλογη αξία
χρηµατοοικονοµικών µέσων έχουν υπολογιστεί µετά την αφαίρεση της ζηµιάς που αναλογεί σε µετόχους
µειοψηφίας.
Πίνακας 5

Σύνοψη Ισολογισµού

σε € εκατ.

+%

30.06.2008

30.06.2007

31.12.2007

Μετρητά και καταθέσεις µε κεντρικές τράπεζες

-41%

750

1.275

1.325

Τοποθετήσεις σε τράπεζες

-16%

4.120

4.917

6.158

Οµόλογα, κρατικά αξιόγραφα και µετοχές

-15%

3.691

4.355

4.070

∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες

+29%

21.650

16.740

18.921

+6%

1.354

1.275

1.289

+11%

31.565

28.562

31.763

+126%

1.812

800

1.668

+9%

25.029

22.874

25.179

Οµολογιακά δάνεια

-30%

1.088

1.559

1.254

Άλλες υποχρεώσεις

+5%

1.006

958

988

∆ανειακό κεφάλαιο

+2%

574

563

669

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Καταθέσεις από τράπεζες
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

-29%

27

38

39

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους

+15%

2.029

1.770

1.966
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III. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

30 Ιουνίου 2008

12

Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση
εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Σελ.
Περιεχόµενα

∆ήλωση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας
14
για τη Σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχείρισης

15

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
19
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
20
για το τρίµηνο από 1 Απριλίου µέχρι 30 Ιουνίου 2008
Ενδιάµεσος Ενοποιηµένος Ισολογισµός

21

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια

22

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών

24

Σηµειώσεις στις Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

25

Έκθεση Eπισκόπησης στις Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις

43
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Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ
∆ήλωση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Υπευθύνων της
Εταιρίας για τη Σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων
(σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου 190(I)/2007 αναφορικά µε τις Προϋποθέσεις ∆ιαφάνειας)
Εµείς, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των Ενδιάµεσων Συνοπτικών
Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ (η ‘Εταιρία’) για το εξάµηνο
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, επιβεβαιώνουµε ότι εξ όσων γνωρίζουµε,
(α) οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις στις σελίδες 6 µέχρι 29 (σελίδες 19 µέχρι 42
στο παρόν έγγραφο)
(i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ∆ΛΠ 34 ‘Ενδιάµεση
Οικονοµική Έκθεση’, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της οικονοµικής
κατάστασης και του κέρδους ή ζηµιάς της Εταιρίας και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο, και
(β) η Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχείρισης στις σελίδες 2 µέχρι 5 (σελίδες 15 µέχρι 18 στο παρόν έγγραφο) παρέχει
δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που απαιτούνται από το εδάφιο 6 του άρθρου 10 του Νόµου
190(I)/2007.
Θεόδωρος Αριστοδήµου
Ανδρέας Αρτέµης
Χρίστος Σ. Παντζαρής
Βασίλης Γ. Ρολόγης
Κώστας Ζ. Σεβέρης
Χριστάκης Γ. Χριστοφίδης
Ευδόκιµος Ξενοφώντος
Ανδρέας Πίττας
Άννα ∆ιογένους
Γεώργιος Μ. Γεωργιάδης
Ανδρέας Ι. Ιακωβίδης
Χρίστος Μουσκής
Μάνθος Μαυροµµάτης
Ανδρέας Ηλιάδης
Γιάννης Κυπρή
Κώστας Χατζήπαπας

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μη εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη εκτελεστικός Σύµβουλος
Εκτελεστικός Σύµβουλος
Εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη εκτελεστικός Σύµβουλος

Νίκος Τσάκος
Χρίστης Χατζηµιτσής

Μη εκτελεστικός Σύµβουλος
Γενικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης και Στρατηγικής

24 Ιουλίου 2008
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Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ
Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχείρισης
Οικονοµικά αποτελέσµατα
Το Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου (το ‘Συγκρότηµα’) διατήρησε τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και απόδοσης
ιδίων κεφαλαίων και συνέχισε τη δυναµική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στις νέες αγορές, τη Ρωσία, τη
Ρουµανία και την Ουκρανία, µε θετικά αποτελέσµατα παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον. Οι επενδύσεις του
Συγκροτήµατος στις νέες αγορές αναµένεται να αποφέρουν σηµαντικά οφέλη τα επόµενα έτη, τόσο από πλευράς
αύξησης του όγκου εργασιών όσο και κερδοφορίας.
Ειδικότερα, τα κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ για το εξάµηνο
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 ανήλθαν σε €244 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 6% από τις 30 Ιουνίου 2007 και
επιτυγχάνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4%. Το Συγκρότηµα διατήρησε την αποτελεσµατικότητά του µε το
δείκτη κόστος προς έσοδα να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα το πρώτο εξάµηνο του 2008 σε 43,6% παρά τις
σηµαντικές επενδύσεις για περαιτέρω επέκταση του δικτύου στην Ελλάδα, αλλά και τα έξοδα ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων στη Ρωσία, Ρουµανία και Ουκρανία. Ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων βελτιώθηκε σε
3,6% στις 30 Ιουνίου 2008 από 4,6% στις 30 Ιουνίου 2007 και 3,8% στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. Ο ρυθµός αύξησης
των δανείων του Συγκροτήµατος ανήλθε σε 28% και των καταθέσεων σε 9%.
Οι κύριες οικονοµικές επιδόσεις και τα βασικά µεγέθη του Συγκροτήµατος για το εξάµηνο παρουσιάζονται στον πιο
κάτω πίνακα:
Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Συγκροτήµατος
Εξάµηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου
Μεταβολή

2008

2007

σε € εκατ.
Κέρδη µετά τη φορολογία που αναλογούν σε µετόχους της Εταιρίας
Κέρδη κατά µετοχή

+6%
+4%

244

229

43,0 σεντ

41,3 σεντ

Κόστος/έσοδα

+0,3 ε.µ.*

43,6%

43,3%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων

-3,3 ε.µ.*

24,4%

27,7%

* ε.µ. = εκατοστιαίες µονάδες, 1 εκατοστιαία µονάδα = 1%

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Συγκροτήµατος
30 Ιουνίου
Μεταβολή

2008

2007

σε € εκατ.
∆άνεια

+28%

22.237

16.740

Καταθέσεις

+9%

25.029

22.874

Ίδια κεφάλαια

+29,7%

2.029

1.770

− Τα κέρδη µετά τη φορολογία που αναλογούν σε µετόχους της Εταιρίας για το πρώτο εξάµηνο του 2008
ανήλθαν σε €244 εκατ. σε σχέση µε €229 εκατ. για το πρώτο εξάµηνο του 2007, σηµειώνοντας αύξηση 6%.
− Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήµατος διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (24,4%) σε ένα ιδιαίτερα
απαιτητικό και αρνητικό περιβάλλον.
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Οικονοµικά αποτελέσµατα (συνέχεια)
− Το Συγκρότηµα διατήρησε την αποτελεσµατικότητά του µε το δείκτη κόστος προς έσοδα να διατηρείται σε
χαµηλά επίπεδα (43,6%) για το πρώτο εξάµηνο του 2008.
− Συνεχίστηκε η ισχυρή πιστωτική επέκταση στην Κύπρο, την Ελλάδα και τις νέες αγορές µε αποτέλεσµα τη
σηµαντική ετήσια αύξηση των δανείων του Συγκροτήµατος κατά 28%, σε σχέση µε τις 30 Ιουνίου 2007.
− Επιτεύχθηκε προσέλκυση νέων πελατών και ετήσια αύξηση των καταθέσεων κατά 9%, σε σχέση µε τις 30
Ιουνίου 2007.
− ∆ιατηρήθηκε η αύξηση των εξόδων (7%) σε ρυθµούς µικρότερους από την αύξηση των δανείων (28%).
− Βελτιώθηκε η ποιότητα χαρτοφυλακίου δανείων µε το σχετικό δείκτη να µειώνεται σε 3,6% σε σχέση µε 4,6%
στις 30 Ιουνίου 2007 και 3,8% στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και διατηρήθηκε χαµηλό ετήσιο κόστος
προβλέψεων σε 0,3% των δανείων.
∆άνεια
Τα δάνεια του Συγκροτήµατος ανήλθαν σε €22,24 δισ. στις 30 Ιουνίου 2008, σηµειώνοντας αύξηση 28%, σε σχέση
µε τις 30 Ιουνίου 2007.
Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις
Σηµαντική ήταν η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων του Συγκροτήµατος, ως αποτέλεσµα µεταξύ
άλλων, της διαρκούς αναβάθµισης της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και της είσπραξης καθυστερηµένων
οφελών.
Το ποσοστό των δανείων πελατών µε καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών τα οποία δεν είναι πλήρως
εξασφαλισµένα (‘µη εξυπηρετούµενα δάνεια’) επί του συνόλου των δανείων του Συγκροτήµατος ανερχόταν σε 3,6%
στις 30 Ιουνίου 2008 σε σύγκριση µε 4,6% στις 30 Ιουνίου 2007 και 3,8% στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. Παράλληλα, το
Συγκρότηµα διατήρησε το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων µε προβλέψεις σε 74% στις 30
Ιουνίου 2008. Το υπόλοιπο των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι πλήρως καλυµµένο από εµπράγµατες
εξασφαλίσεις.
Καταθέσεις
Το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήµατος αυξήθηκε κατά 9% και ανήλθε στις 30 Ιουνίου 2008 σε €25,03 δισ.,
ενισχύοντας τη ρευστότητά του.
Η αύξηση στις καταθέσεις του Συγκροτήµατος, σε συνάρτηση µε τον χαµηλό δείκτη δανείων προς καταθέσεις
(88,8%), δεικνύουν τις δυνατότητες του Συγκροτήµατος να πραγµατοποιήσει το στρατηγικό του σχέδιο.
Σηµειώνεται ότι στις 30 Ιουνίου 2008 οι καταθέσεις πελατών χρηµατοδοτούσαν το 79% των συνολικών
περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήµατος ενώ η χρηµατοδότηση από τη διατραπεζική αγορά και µέσω
πιστωτικών τίτλων διαµορφώθηκε στο χαµηλό ποσοστό του 11%.
Καθαρά έσοδα από τόκους και καθαρό επιτοκιακό περιθώριο
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €383 εκατ., σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 6%. Τα καθαρά έσοδα από
τόκους του πρώτου εξαµήνου του 2008 επηρεάζονται από την υιοθέτηση του Ευρώ ως εθνικού νοµίσµατος της
Κύπρου και τη σύγκλιση του βασικού επιτοκίου Λίρας Κύπρου και βασικού επιτοκίου Ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου
2008, τα έσοδα από τόκους του Συγκροτήµατος στην Κύπρο επηρεάστηκαν αρνητικά από τη µείωση κατά 0,5%
(διαφορά µεταξύ βασικού επιτοκίου Λίρας Κύπρου 4,5% και βασικού επιτοκίου Ευρώ 4%) στο επιτόκιο αναφοράς
τιµολόγησης των δανείων που µετατράπηκαν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ. Το
επιτόκιο αναφοράς για την τιµολόγηση των δανείων αυτών ορίστηκε ως το βασικό επιτόκιο Ευρώ µε εγκύκλιο της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Το πιο πάνω είχε βραχυπρόθεσµες αρνητικές επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα
από τόκους για το α’ εξάµηνο 2008, όπως και στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήµατος για το πρώτο
εξάµηνο 2008 το οποίο µειώθηκε σε 2,57%, σε σχέση µε 2,68% για το τέταρτο τρίµηνο 2007. Το Συγκρότηµα
έλαβε ήδη µέτρα για αντιστάθµιση των αρνητικών αυτών επιπτώσεων και ως αποτέλεσµα το καθαρό επιτοκιακό
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περιθώριο του Συγκροτήµατος για το δεύτερο τρίµηνο 2008 αυξήθηκε σε 2,67%, σε σχέση µε 2,49% για το πρώτο
τρίµηνο 2008.
Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες και από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος
Τα καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες σηµείωσαν σηµαντική αύξηση (11%) και ανήλθαν σε €102 εκατ.
για το πρώτο εξάµηνο του 2008 σε σχέση µε €92 εκατ. για το πρώτο εξάµηνο του 2007. Τα έσοδα από
διαπραγµάτευση συναλλάγµατος για το πρώτο εξάµηνο του 2008 παρουσίασαν µείωση όπως αναµενόταν και
ανήλθαν σε €16 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες και τα έσοδα από διαπραγµάτευση
συναλλάγµατος για το πρώτο εξάµηνο του 2008 δεν περιλαµβάνουν πλέον έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες
και από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος µεταξύ της Λίρας Κύπρου και του Ευρώ.
Αποτελέσµατα ασφαλιστικών εργασιών Συγκροτήµατος
Τα συνολικά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες παρουσίασαν αύξηση 11% σε σύγκριση µε το πρώτο εξάµηνο του
2007 και έφτασαν τα €30 εκατ. Τα κέρδη πριν τη φορολογία των ασφαλιστικών εργασιών ανήλθαν σε €21 εκατ.
σηµειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση µε το πρώτο εξάµηνο του 2007 και συνεισφέροντας 8% στα συνολικά
κέρδη του Συγκροτήµατος.
Έξοδα
Τα συνολικά έξοδα για το πρώτο εξάµηνο του 2008 διαµορφώθηκαν σε €246 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση 7%, σε
σύγκριση µε το πρώτο εξάµηνο του 2007 ποσοστό σηµαντικά χαµηλότερο από αυτό της αύξησης των δανείων
(28%). Ο δείκτης κόστος προς έσοδα διαµορφώθηκε σε 43,6% για το πρώτο εξάµηνο του 2008 σε σύγκριση µε
43,3% για το πρώτο εξάµηνο του 2007 παρά τις σηµαντικές επενδύσεις για περαιτέρω επέκταση του δικτύου στην
Ελλάδα, αλλά και των εξόδων ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στις νέες αγορές.
Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €153 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση 8% σε σύγκριση µε το κόστος του πρώτου
εξαµήνου 2007, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους που αφορά την ανάπτυξη των εργασιών στην Ελλάδα,
Ρωσία και Ρουµανία.
Τα άλλα λειτουργικά έξοδα του Συγκροτήµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των λειτουργικών του εξόδων για την
έναρξη δραστηριοτήτων σε Ρωσία και Ρουµανία, αυξήθηκαν κατά 7% σε σύγκριση µε το πρώτο εξάµηνο του 2007
και ανήλθαν σε €93 εκατ.
Χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση δανείων
Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση δανείων για το πρώτο εξάµηνο του 2008 ανήλθε σε €26 εκατ. και
αντιπροσωπεύει 0,3% (2007: 0,3%) των συνολικών δανείων, αντικατοπτρίζοντας τόσο τη βελτίωση στην ποιότητα
του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος, όσο και το πολύ ικανοποιητικό επίπεδο των σωρευµένων
προβλέψεων που περιλαµβάνει σωρευµένη πρόβλεψη για αποµείωση σε συλλογική βάση της τάξης του 1% των
συνολικών δανείων.

Εξαγορές
Στις 26 Μαΐου 2008, η Εταιρία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 97,18% του µετοχικού κεφαλαίου της Ουκρανικής
τράπεζας AvtoZAZBank. Η εξαγορά δεν είχε ουσιαστική επίπτωση στα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος κατά το
εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην Σηµείωση 19 των
Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων.
Στις 26 Ιουνίου 2008 η Εταιρία ανακοίνωσε την υπογραφή συµφωνίας εξαγοράς του 80% του µετοχικού κεφαλαίου
της Ρωσικής τράπεζας Uniastrum Bank, η οποία κατέχει το ένατο µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων στη χώρα, για
συνολικό αντίτιµο ∆ολάρια Αµερικής $576 εκατ. (€364 εκατ.). Οι δύο ιδρυτικοί µέτοχοι της Uniastrum Bank, οι
οποίοι είναι επικεφαλής της διοίκησης, θα διατηρήσουν ποσοστό 10% του µετοχικού κεφαλαίου έκαστος. Το εν
λόγω µετοχικό κεφάλαιο υπόκειται σε συµφωνία δικαιώµατος προαίρεσης πώλησης/αγοράς (put/call option
arrangement) τριετούς διάρκειας, πληρωτέο σε µετρητά και βασισµένο στις οικονοµικές επιδόσεις της Uniastrum
Bank κατά τη διάρκεια των τριών ετών. Η εξαγορά αναµένεται να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίµηνο του 2008 µετά
τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές στην Κύπρο και τη Ρωσία.

Μερίσµατα
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Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ
Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχείρισης
Το τελικό µέρισµα για το 2007 ύψους €0,25 κατά µετοχή, συνολικού ποσού €141.556 χιλ. εγκρίθηκε κατά την
Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2008. Το µέρισµα καταβλήθηκε
στους µετόχους στις 10 Ιουνίου 2008.

Συναλλαγές συνδεόµενων προσώπων
Πληροφορίες για τις συναλλαγές συνδεόµενων προσώπων για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ παρατίθενται στη Σηµείωση 20 των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων Οικονοµικών
Καταστάσεων.

∆ιαχείριση κινδύνων
Όπως κάθε χρηµατοοικονοµικός οργανισµός, το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κινδύνους, οι πιο σηµαντικοί από τους
οποίους είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος αγοράς ο οποίος προκύπτει από
αρνητικές µεταβολές στις τιµές του συναλλάγµατος, των επιτοκίων, των µετοχών ή άλλων αξιών καθώς και ο
λειτουργικός κίνδυνος. Το Συγκρότηµα παρακολουθεί και διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους µε διάφορους
µηχανισµούς. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα αναλύονται στις Σηµειώσεις 38 µέχρι 41
των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και δεν αναµένεται να αλλάξουν
ουσιαστικά κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2008.

Μετοχικό κεφάλαιο
Κατά τη διάρκεια της περιόδου, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά €7.187 χιλ. λόγω της
επανεπένδυσης µερίσµατος, όπως αναφέρεται στη Σηµείωση 13 των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων
Οικονοµικών Καταστάσεων.
Την 1 Ιανουαρίου 2008, η ονοµαστική αξία του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας αυξήθηκε σε €1,00 κατά µετοχή.
Ποσό ύψους €82.497 χιλ. (£48.284 χιλ.) από το ‘Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο’
χρησιµοποιήθηκε για την αλλαγή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, ώστε ο αριθµός των εκδοθέντων µετοχών
της Εταιρίας να παραµείνει ο ίδιος.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Εταιρία παραχώρησε δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών στα µέλη του
προσωπικού στην Κύπρο και στην Ελλάδα που βρίσκονταν στην υπηρεσία του Συγκροτήµατος στις 28 Μαΐου
2008. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην Σηµείωση 13 των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων
Οικονοµικών Καταστάσεων.

Μετατρέψιµα Χρεόγραφα
Στις 25 Ιουνίου 2008 ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις για την έκδοση µετατρέψιµων χρεογράφων ύψους µέχρι και
€573,4 εκατ. µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων, µε την ονοµασία ‘Μετατρέψιµα Χρεόγραφα
2013/2018’. Η περίοδος εγγραφών στην έκδοση των Μετατρέψιµων Χρεογράφων 2013/2018 για τους ∆ικαιούχους
Μετόχους ορίστηκε η 15-28 Ιουλίου 2008. Τα µετατρέψιµα χρεόγραφα θα εκδοθούν στο άρτιο σε αξίες του €1 και
θα φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,50% µέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 και ακολούθως κυµαινόµενο, ίσο µε το εξαµηνιαίο
επιτόκιο του Ευρώ (Euribor) που θα ισχύει στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου πλέον 1,00%. Οι περίοδοι
µετατροπής είναι 15-31 Μαρτίου για τα έτη 2011-2013 και 15-30 Σεπτεµβρίου για τα έτη 2010-2012, στην τιµή των
€10,50 και η τιµή αποπληρωµής είναι στο άρτιο, δηλαδή €1 ανά αξία.
Τα Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2013/2018 µπορούν, κατ’ επιλογή της Εταιρίας κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου, να εξαγοραστούν από την Εταιρία, στην ονοµαστική τους αξία µαζί µε οποιουσδήποτε
δεδουλευµένους τόκους κατά τις 30 Ιουνίου 2013 ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται. Σε
περίπτωση που η Εταιρία δεν προβεί στην εξαγορά των Μετατρέψιµων Χρεογράφων, τότε για την περίοδο 1
Ιουλίου 2013-30 Ιουνίου 2018 το κυµαινόµενο επιτόκιο θα είναι ίσο µε το εξαµηνιαίο επιτόκιο του Ευρώ (Euribor)
που θα ισχύει στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου πλέον 3,00%.

24 Ιουλίου 2008
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Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου
Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Εξάµηνο που έληξε
στις 30 Ιουνίου

Έτος που
έληξε στις
31
∆εκεµβρίου

2008

2007

2007

€000

€000

€000

1.162.938

996.227

2.170.650

Έσοδα από τόκους

931.057

789.335

1.728.818

Έξοδα από τόκους

(547.873)

(426.954)

(976.439)

Καθαρά έσοδα από τόκους

383.184

362.381

752.379

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες

109.450

98.306

210.504

Έξοδα από αµοιβές και προµήθειες

(7.032)

(5.863)

(12.381)

Έσοδα από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος

15.860

20.199

46.711

(3.125)

19.206

29.050

29.372

26.463

56.450

23.168

11.644

32.372

550.877

532.336

1.115.085

∆απάνες προσωπικού

(152.796)

(141.879)

(295.597)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(92.864)

(87.171)

(190.397)

Κέρδη πριν τις προβλέψεις

305.217

303.286

629.091

(26.235)

(32.580)

(55.877)

(5.911)

7.036

9.148

Κέρδη πριν τη φορολογία

273.071

277.742

582.362

Φορολογία

(41.471)

(44.608)

(91.843)

Κέρδη µετά τη φορολογία

231.600

233.134

490.519

Μετόχους της Eταιρίας

243.641

229.397

485.168

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(12.041)

3.737

5.351

231.600

233.134

490.519

Σηµ.
Κύκλος εργασιών

5

Καθαρές (ζηµιές)/κέρδ από διάθεση, µεταβολή στην
εύλογη αξία και αποµείωση χρηµατοοικονοµικών µέσων
Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες µείον απαιτήσεις
ασφαλιστηρίων συµβολαίων
Λοιπά έσοδα

Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και απαιτήσεων

6

8

Μερίδιο στις (ζηµιές)/κέρδη συγγενών εταιριών

Κέρδη/(ζηµιές) µετά τη φορολογία που αναλογούν σε:

Βασικά κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

7

43,0

41,3

86,8

Μειωµένα κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

7

43,0

41,3

86,8
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Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
για το τρίµηνο από 1 Απριλίου µέχρι 30 Ιουνίου 2008

Τρίµηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου
2008

2007

€000

€000

Κύκλος εργασιών

580.781

519.784

Έσοδα από τόκους

461.199

415.449

Έξοδα από τόκους

(263.430)

(224.542)

197.769

190.907

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες

58.031

46.195

Έξοδα από αµοιβές και προµήθειες

(3.603)

(2.875)

8.243

11.788

6.126

13.267

13.499

13.080

10.662

9.903

290.727

282.265

∆απάνες προσωπικού

(78.559)

(71.264)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(48.217)

(46.175)

Κέρδη πριν τις προβλέψεις

163.951

164.826

Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και απαιτήσεων

(11.584)

(13.181)

(691)

3.337

Κέρδη πριν τη φορολογία

151.676

154.982

Φορολογία

(24.040)

(28.017)

Κέρδη µετά τη φορολογία

127.636

126.965

127.587

123.228

49

3.737

127.636

126.965

Σηµ.

Καθαρά έσοδα από τόκους

Έσοδα από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος
Καθαρά κέρδη από διάθεση,µεταβολή στην εύλογη αξία και
αποµείωση χρηµατοοικονοµικών µέσων
Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες µείον απαιτήσεις
ασφαλιστηρίων συµβολαίων
Λοιπά έσοδα

Μερίδιο στις (ζηµιές)/κέρδη συγγενών εταιριών

6

Κέρδη µετά τη φορολογία που αναλογούν σε:
Μετόχους της Eταιρίας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Βασικά κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

22,5

22,2

Μειωµένα κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

22,5

22,2

20

Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου
Ενδιάµεσος Ενοποιηµένος Ισολογισµός
στις 30 Ιουνίου 2008

Σηµ.

30 Ιουνίου

31 ∆εκεµβρίου

2008

2007

€000

€000

Περιουσιακά στοιχεία
750.063

1.325.191

Τοποθετήσεις σε τράπεζες

3.999.748

6.158.367

Συµφωνίες επαναπώλησης

120.281

-

Επενδύσεις στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων ζωής που αναλογούν
στους ασφαλιζόµενους
∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες

358.588

521.118

483.840

530.610

8

21.650.337

18.920.921

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και κρατούµενες µέχρι τη λήξη

9

Μετρητά και καταθέσεις µε κεντρικές τράπεζες

3.332.053

3.548.646

Ακίνητα και εξοπλισµός

338.426

319.662

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

131.364

82.127

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

389.093

339.230

Επένδυση σε συγγενή εταιρία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

11.407

17.318

31.565.200

31.763.190

1.472.170

1.233.337

Υποχρεώσεις
Καταθέσεις από τράπεζες
Συµφωνίες επαναγοράς
Καταθέσεις πελατών
Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων

340.316

435.140

25.029.287

25.178.966

521.481

608.566

Οµολογιακά δάνεια

10

1.087.557

1.253.690

Λοιπές υποχρεώσεις

11

483.733

379.553

∆ανειακό κεφάλαιο

12

573.993

668.748

29.508.537

29.758.000

573.410

483.726

654.289

688.349

Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

13

Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά επανεκτίµησης και άλλα αποθεµατικά

15

Αδιανέµητα κέρδη
Ίδια κεφάλαια µετόχων της Εταιρίας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

96.776

186.325

704.936

607.668

2.029.411

1.966.068

27.252

39.122

2.056.663

2.005.190

31.565.200

31.763.190

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

1.854.590

1.751.677

Ανειληµµένες υποχρεώσεις

4.090.686

3.417.512

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις

Θ. Αριστοδήµου Πρόεδρος
Α. Ηλιάδης
Ανώτατος Εκτελεστικός ∆/ντής Συγκρ.
Χρ. Χατζηµιτσής Γενικός ∆/ντής Συγκρ.Οικονοµικής
∆ιεύθυνσης και Στρατηγικής

Α. Αρτέµης
Γ. Κυπρή

Αντιπρόεδρος
Πρώτος Γενικός ∆/ντής Συγκρ.
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Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου
Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
Αναλογούντα στους µετόχους της Eταιρίας

Αποθεµατικό
από έκδοση
µετοχών
υπέρ το άρτιο
€000

Μετοχικό
κεφάλαιο
€000
1 Ιανουαρίου 2008

Αποθεµατικά
επανεκτίµησης και
άλλα
αποθεµατικά
(Σηµ. 15)
€000

Αδιανέµητα κέρδη
€000

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας
€000

Σύνολο
€000

Σύνολο
€000

483.726

688.349

186.325

607.668

1.966.068

39.122

2.005.190

Ζηµιές από τη µεταβολή στην εύλογη
αξία επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση

-

-

(85.479)

-

(85.479)

-

(85.479)

Ζηµιές από τη µεταβολή στην εύλογη
αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων µε
αντισταθµίσεις ταµειακών ροών

-

-

(688)

-

(688)

-

(688)

Αναβαλλόµενη φορολογία

-

-

647

595

1.242

-

1.242

Συναλλαγµατικές διαφορές

-

-

(1.423)

-

(1.423)

-

(1.423)

Αύξηση στην αξία ασφαλιστηρίων
συµβολαίων ζωής σε ισχύ

-

-

5.507

(5.507)

-

-

-

Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω
αποµείωσης οµολόγων

-

-

2.796

-

2.796

-

2.796

Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω
αποπληρωµής/πώλησης
επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση και χρηµατοοικονοµικών
µέσων µε αντισταθµίσεις ταµειακών
ροών

-

-

(12.754)

-

(12.754)

-

(12.754)

Καθαρές ζηµιές που καταχωρήθηκαν
κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια

-

-

(91.394)

(4.912)

(96.306)

-

(96.306)

Κέρδη/(ζηµιές) µετά τη φορολογία για
την περίοδο

-

-

-

243.641

243.641

(12.041)

231.600

Συνολικά κέρδη/(ζηµιές) για την
περίοδο

-

-

(91.394)

238.729

147.335

(12.041)

135.294

82.497

(82.497)

-

-

-

-

-

7.187

48.437

-

(141.556)

(85.932)

-

(85.932)

Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού λόγω
µετατροπής της ονοµαστικής αξίας
της µετοχής από £0,50 σε €1 η κάθε
µία (Σηµ. 13)
Μέρισµα που πληρώθηκε (Σηµ. 14)
και µέρισµα που επανεπενδύθηκε
(Σηµ. 13)
Μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται
από θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες
-

Αγορές

-

-

(560)

-

(560)

-

(560)

-

Πωλήσεις

-

-

2.405

(577)

1.828

-

1.828

Κόστος παροχών που εξαρτώνται
από την αξία µετοχών (Σηµ. 13)

-

-

-

672

672

-

672

Μέρισµα που πληρώθηκε από
θυγατρικές µετά την επανεπένδυση

-

-

-

-

-

(368)

(368)

Αλλαγή στο µερίδιο µειοψηφίας και

-

-

-

-

-

539

539
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εξαγορά θυγατρικής
30 Ιουνίου 2008

573.410

654.289

96.776

704.936

2.029.411

27.252

2.056.663

Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου
Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007
Αναλογούντα στους µετόχους της Eταιρίας

Αποθεµατικό
από έκδοση
µετοχών
υπέρ το
άρτιο
€000

Αποθεµατικά
επανεκτίµησης και
άλλα
αποθεµατικά
(Σηµ. 15)
€000

Αδιανέµητα
κέρδη
€000

473.144

583.257

164.721

324.515

1.545.637

-

-

(8.206)

-

(8.206)

-

-

(962)

-

(962)

-

(962)

Επανεκτίµηση ακινήτων

-

-

49.872

-

49.872

-

49.872

Αναβαλλόµενη φορολογία

-

-

(6.337)

-

(6.337)

-

(6.337)

Συναλλαγµατικές διαφορές

-

-

873

-

873

-

873

-

-

4.270

(4.270)

-

-

-

-

-

(73)

(776)

(849)

-

(849)

-

-

(2.107)

-

(2.107)

-

(2.107)

-

-

37.330

(5.046)

32.284

-

32.284

-

-

-

229.397

229.397

3.737

233.134

-

-

37.330

224.351

261.681

3.737

265.418

3.221

39.487

-

(95.372)

(52.664)

-

(52.664)

3.988

25.154

-

-

29.142

-

29.142

-

-

-

3.729

3.729

-

3.729

-

-

(17.609)

-

(17.609)

-

(17.609)

-

-

-

-

-

34.582

34.582

480.353

647.898

184.442

457.223

1.769.916

38.319

1.808.235

Μετοχικό
κεφάλαιο
€000
1 Ιανουαρίου 2007
Ζηµιές από τη µεταβολή στην
εύλογη αξία επενδύσεων διαθέσιµων
προς πώληση
Ζηµιές από τη µεταβολή στην
εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών
µέσων που χρησιµοποιούνται για
αντισταθµίσεις ταµειακών ροών

Αύξηση στην αξία ασφαλιστηρίων
συµβολαίων ζωής σε ισχύ
Αντιλογισµός επανεκτίµησης της
επένδυσης σε συγγενείς εταιρίες
Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω
αποπληρωµής/πώλησης
επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) που
καταχωρήθηκαν κατευθείαν στα ίδια
κεφάλαια
Κέρδη µετά τη φορολογία για
την περίοδο
Συνολικά κέρδη για την περίοδο
Μέρισµα που πληρώθηκε και
µέρισµα που επανεπενδύθηκε
Εξάσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης
αγοράς µετοχών
Κόστος παροχών που εξαρτώνται
από την αξία µετοχών
Μετοχές της Εταιρίας που
κατέχονται από θυγατρικές και
συγγενείς εταιρίες
Εξαγορά θυγατρικής εταιρίας
30 Ιουνίου 2007

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας
€000

Σύνολο
€000

Σύνολο
€000
-

1.545.637

(8.206)
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Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου
Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Σηµ.
Ταµειακή ροή από λειτουργικές εργασίες
Κέρδη πριν τη φορολογία
Μερίδιο στις ζηµιές/(κέρδη) συγγενών εταιριών
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Αποσβέσεις ακινήτων, εξοπλισµού, άυλων περιουσιακών στοιχείων και
διαφορών προεξοφλήσεων/υπέρ το άρτιο
Κόστος παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών
Εισόδηµα από επενδύσεις και εκποιήσεις ακινήτων, εξοπλισµού και
άυλων περιουσιακών στοιχείων µείον τόκοι δανειακού κεφαλαίου

Εξάµηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου
2008
2007
€000
€000
273.071
5.911
26.235

277.742
(7.036)
32.580

(8.073)

16.035

672

3.729

(79.433)

(84.776)

218.383
(2.593.342)
(333.560)
(2.708.519)
(17.760)
(2.726.279)

238.274
(2.584.724)
3.321.437
974.987
(12.080)
962.907

(601.525)
744.045
91.794
3.126
(14.728)
(21.680)
292
(2.923)
(445)
16.130
214.086

(942.466)
698.218
95.914
2.491
(44.649)
(22.092)
205
(3.267)
5.799
(209.847)

-

29.142

Αποπληρωµή δανειακού κεφαλαίου

(91.229)

-

Πληρωµή µερίσµατος

(85.932)

(52.664)

Τόκοι δανειακού κεφαλαίου

(16.461)

(9.414)

Μέρισµα που πληρώθηκε από θυγατρικές προς συµφέρον µειοψηφίας

(368)

-

Αγορά ιδίων µετοχών

(560)

-

1.828
(192.722)

(32.936)

(2.704.915)

720.124

6.793.635

4.812.201

(1.423)

873

(2.704.915)

720.124

4.087.297

5.533.198

Καθαρή αύξηση σε δάνεια και άλλους λογαριασµούς
Καθαρή (µείωση)/αύξηση σε καταθέσεις και άλλους λογαριασµούς
Φόροι που πληρώθηκαν
Καθαρή ταµειακή ροή (για)/από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές επενδύσεων
Εισπράξεις από πωλήσεις/αποπληρωµές επενδύσεων
Τόκοι από επενδύσεις σε κρατικά αξιόγραφα και οµόλογα
Μερίσµατα από επενδύσεις σε µετοχές
Εξαγορά θυγατρικών και συγγενών εταιριών
Αγορά ακινήτων και εξοπλισµού
Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων και εξοπλισµού
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αγορά ακινήτων για επένδυση
Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για επένδυση
Καθαρή ταµειακή ροή από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακή ροή από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου

Πώληση ιδίων µετοχών
Καθαρή ταµειακή ροή για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
1 Ιανουαρίου
Συναλλαγµατικές διαφορές
Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
16
8

30 Ιουνίου
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Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου
Σηµειώσεις στις Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις
1. Πληροφορίες για την Εταιρία
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις οικονοµικές
καταστάσεις της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ (η ‘Εταιρία’) και των θυγατρικών της εταιριών, που µαζί
αναφέρονται ως το ‘Συγκρότηµα’, και εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 24
Ιουλίου 2008.
Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ είναι η ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου. Οι
κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρίας και των θυγατρικών και συγγενών της εταιριών κατά τη διάρκεια της
περιόδου συνέχισαν να είναι η παροχή τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, οι ασφαλιστικές εργασίες
και οι κτηµατικές και ξενοδοχειακές εργασίες.
Η Εταιρία συστάθηκε στην Κύπρο ως εταιρία περιορισµένης ευθύνης το 1930 και θεωρείται δηµόσια εταιρία
σύµφωνα µε τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς και τον Περί Φόρου
Εισοδήµατος Νόµο της Κύπρου.

2. Μη ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το εξάµηνο που έληξε
στις 30 Ιουνίου 2008 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος.
Οι εξωτερικοί ελεγκτές του Συγκροτήµατος έχουν διενεργήσει επισκόπηση σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο για
Επισκοπήσεις 2410 ’Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας’.

3. Βάση ετοιµασίας
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ∆ΛΠ 34 ‘Ενδιάµεση
Οικονοµική Έκθεση’, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επιπρόσθετα, αυτές οι
οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµµορφες µε το ∆ΛΠ 34 ‘Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση’, όπως αυτό εκδόθηκε
από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).
Όλα τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) που εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ και είναι
εφαρµόσιµα στο Συγκρότηµα κατά το χρόνο ετοιµασίας αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων
Οικονοµικών Καταστάσεων, έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που ακολουθείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την εξαίρεση ορισµένων διατάξεων του ∆ΛΠ 39 ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
αναγνώριση και επιµέτρηση’, που συνδέονται άµεσα µε τη λογιστική µεταχείριση της αντιστάθµισης του κινδύνου
χαρτοφυλακίου. Εφόσον το Συγκρότηµα δεν επηρεάζεται από αυτές τις διατάξεις, οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις συνάδουν τόσο µε τα ∆ΠΧΠ, όπως υιοθετήθηκαν από την ΕΕ όσο και µε
τα ∆ΠΧΠ, όπως εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ.
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλη την πληροφόρηση και
τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε
συνάρτηση µε τις ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2007.
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
ετοιµάστηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων για το 2007.
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€) και όλα τα ποσά
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα (€000), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου
Σηµειώσεις στις Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις
4. Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων
Την 1 Ιανουαρίου 2008, ηµεροµηνία εισαγωγής του Ευρώ ως νέο επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
το νόµισµα λειτουργίας της Εταιρίας και των θυγατρικών της στην Κύπρο καθώς επίσης το νόµισµα παρουσίασης
των οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος (περιλαµβανοµένων των συγκριτικών ποσών) άλλαξε από
Λίρες Κύπρου σε Ευρώ. Ως αποτέλεσµα, από την 1 Ιανουαρίου 2008 όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της στην Κύπρο έχουν µετατραπεί σε Ευρώ µε βάση την ισοτιµία
κλειδώµατος €1=£0,585274. Τα συγκριτικά ποσά που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν
µετατραπεί σε Ευρώ µε βάση αυτή την ισοτιµία.

5. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα
Το Συγκρότηµα έχει τρεις βασικούς επιχειρηµατικούς τοµείς: τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες,
ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής και γενικού κλάδου και κτηµατικές και ξενοδοχειακές εργασίες.
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος διεξάγονται κυρίως σε τρεις γεωγραφικούς τοµείς: (α) Κύπρο, (β) Ελλάδα
και (γ) άλλες χώρες κυρίως το Ηνωµένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.
Ο πρωτεύων τύπος πληροφόρησης παρουσιάζεται για τους επιχειρηµατικούς τοµείς.

Κύκλος εργασιών
Κέρδη πριν τη
φορολογία

Τραπεζικές και
χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες

Ασφαλιστικές
εργασίες

Κτηµατικές και
ξενοδοχειακές
εργασίες

Σύνολο

Εξάµηνο που
έληξε στις
30 Ιουνίου

Εξάµηνο που
έληξε στις
30 Ιουνίου

Εξάµηνο που
έληξε στις
30 Ιουνίου

Εξάµηνο που
έληξε στις
30 Ιουνίου

2008
€000

2007
€000

2008
€000

2007
€000

1.078.477

914.500

81.363

70.160

236.422

253.987

20.514

19.097

2008
€000

2007
€000

2008
€000

2007
€000

3.098

11.567

1.162.938

996.227

16.135

4.658

273.071

277.742

6. Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 περιλαµβάνουν έσοδα από µερίσµατα ύψους
€3.126 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €2.491 χιλ.) και για το τρίµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 ύψους
€3.113 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €2.402 χιλ.). Επίσης περιλαµβάνουν την υπέρβαση µεριδίου του
Συγκροτήµατος στην καθαρή εύλογη αξία των αποκτηθέντων καθαρών περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής
εταιρίας πάνω από το κόστος ύψους €325 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €3.089 χιλ.).

26

Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου
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7. Βασικά και µειωµένα κέρδη κατά µετοχή
Εξάµηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου
2008
Κέρδη µετά τη φορολογία που αναλογούν στους µετόχους της
Εταιρίας (€ χιλ.)
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη
διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των µετοχών της
Εταιρίας που κατέχονται από θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες
(χιλ.)
Βασικά κέρδη κατά µετοχή (σεντ)
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών, αναπροσαρµοσµένος
για την άσκηση των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών,
εξαιρουµένων των µετοχών της Εταιρίας που κατέχονται από
θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες (χιλ.)
Μειωµένα κέρδη κατά µετοχή (σεντ)

2007

243.641

229.397

566.224

555.568

43,0

41,3

566.224

555.783

43,0

41,3

Τα ∆ικιαώµατα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών 2006/2007 στις 30 Ιουνίου 2007 αποτελούσαν δυνητικούς τίτλους
µετατρέψιµους σε µετοχές. Τα µειωµένα κέρδη κατά µετοχή υπολογίστηκαν προσαρµόζοντας το µεσοσταθµικό
αριθµό µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια της περιόδου µε την παραδοχή ότι όλοι οι δυνητικοί τίτλοι
µετατρέψιµοι σε µετοχές, θα µετατρέπονταν σε µετοχές από τους κατόχους τους.
Στις 30 Ιουνίου 2008 τα ∆ικαιώµατα Προαίρεσης 2008/2010 (Σηµ. 13) δεν θεωρούνται δυνητικοί τίτλοι
µετατρέψιµοι σε µετοχές γιατί η µετατροπή τους σε κοινές µετοχές δε θα µείωνε το κέρδος κατά µετοχή.
Ο µεσοσταθµικός αριθµός µετοχών για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 έχει αναπροσαρµοσθεί µε το
χαριστικό στοιχείο (bonus element) της έκδοσης µετοχών που προέκυψαν από το Σχέδιο Επανεπένδυσης
Μερισµάτων κατά την πληρωµή των µερισµάτων τον ∆εκέµβριο του 2007 και τον Ιούνιο του 2008.
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8. ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες

30 Ιουνίου
2008
€000
∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και απαιτήσεων

31 ∆εκεµβρίου
2007
€000

22.237.438

19.499.928

(587.101)

(579.007)

21.650.337

18.920.921

Η κίνηση των προβλέψεων για αποµείωση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες παρουσιάζεται στον πιο
κάτω πίνακα:

2008

2007

€000

€000

579.007

788.875

3.396

-

(22)

2.137

∆ιαγραφές αποµειωµένων δανείων και απαιτήσεων

(17.811)

(31.580)

Τόκοι αποµειωµένων δανείων και απαιτήσεων

(13.036)

(18.508)

9.332

12.348

26.235

72.361

587.101

825.633

1 Ιανουαρίου
Εξαγορά θυγατρικής
Συναλλαγµατικές διαφορές

Εισπράξεις από διαγραφέντα δάνεια και απαιτήσεις
Επιβάρυνση για την περίοδο
30 Ιουνίου

Η επιβάρυνση για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 στον πιο πάνω πίνακα διαφέρει από τη χρέωση για
την περίοδο όπως παρουσιάζεται στην ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, επειδή
µέρος της πρόβλεψης που αφορά εισοδήµατα σε αναστολή κατά το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 έχει
µειώσει τα έσοδα από τόκους και τα έσοδα από αµοιβές και προµήθειες.

9. Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και κρατούµενες µέχρι τη λήξη

Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση στις 30 Ιουνίου 2008 ανέρχονταν σε €3.327.930 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου
2007: €3.423.199 χιλ.) και οι επενδύσεις κρατούµενες µέχρι τη λήξη ανέρχονταν σε €4.123 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου
2007: €125.447 χιλ).
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10. Οµολογιακά δάνεια
Συµβατικό
επιτόκιο

30 Ιουνίου
2008

31 ∆εκεµβρίου
2007
€000

€000
Μεσοπρόθεσµα Οµολογιακά ∆άνεια
€3 εκατ. 2003/2008
€300 εκατ. 2005/2008
€300 εκατ. 2006/2009
€500 εκατ. 2007/2010
€30 εκατ. 2008/2011
€100 εκατ. 2008/2013
Βραχυπρόθεσµα Εµπορικά Χρεόγραφα
σε Ευρώ
σε ∆ολάρια Αµερικής
Άτοκο δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Αναπτύξεως

Τριµηνιαίο
Euribor πλέον 0,45%
Τριµηνιαίο
Euribor πλέον 0,30%
Τριµηνιαίο
Euribor πλέον 0,33%
Τριµηνιαίο
Euribor πλέον 0,20%
Τριµηνιαίο
Euribor πλέον 0,45%
Εξαµηνιαίο
Euribor πλέον 0,45%

3.021

3.023

-

300.478

289.655

289.162

491.951

492.209

30.307

-

100.685

-

915.619

1.084.872

-

143.708
27.738
171.446

160.926
7.400
168.326

-

492

492

1.087.557

1.253.690

Τα οµολογιακά δάνεια είναι µη εξασφαλισµένα και η αποπληρωµή τους έχει την ίδια προτεραιότητα όπως οι
υποχρεώσεις έναντι των καταθετών και των άλλων πιστωτών της Εταιρίας.
Μεσοπρόθεσµα Οµολογιακά ∆άνεια
Η Εταιρία διατηρεί Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Έκδοσης Μεσοπρόθεσµων Οµολογιακών ∆ανείων (EMTN
Programme) µέχρι €4.000 εκατ. (31 ∆εκεµβρίου 2007: µέχρι €2.000 εκατ.).
Τον Απρίλιο του 2008 εκδόθηκε στο άρτιο Οµολογιακό ∆άνειο 2008/2011 ύψους €30 εκατ. τριετούς διάρκειας µε
κυµαινόµενο επιτόκιο. Οι κάτοχοι των οµολόγων έχουν δικαίωµα προαίρεσης πώλησης τους στο άρτιο κατά ή
µετά τον Οκτώβριο του 2008. Το Μάιο του 2008 εκδόθηκε στο άρτιο Οµολογιακό ∆άνειο 2008/2013 ύψους €100
εκατ. πενταετούς διάρκειας µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Οι κάτοχοι των οµολόγων έχουν δικαίωµα προαίρεσης
πώλησης τους στο άρτιο κατά ή µετά το Νοέµβριο του 2008.
Στις 9 Ιουνίου 2008 το Οµολογιακό ∆άνειο €300 εκατ. 2005/2008 που είχε εκδοθεί τον Ιούνιο του 2005
αποπληρώθηκε στο άρτιο.
Στις 30 Ιουνίου 2008 το ονοµαστικό ποσό του Οµολογιακού ∆ανείου €300 εκατ. 2006/2009 ανερχόταν σε
€289.400 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2007: €288.900 χιλ.) καθώς το Συγκρότηµα είχε στην κατοχή του οµόλογα ύψους
€10.600 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2007: €11.100 χιλ.) για σκοπούς εµπορίας. Επίσης, στις 30 Ιουνίου 2008 το
συνολικό ποσό του Οµολογιακού ∆ανείου €500 εκατ. 2007/2010 ανερχόταν σε €492.500 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου
2007: €492.500 χιλ.) καθώς το Συγκρότηµα είχε στην κατοχή του οµόλογα ύψους €7.500 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου
2007: €7.500 χιλ.) για σκοπούς εµπορίας.
Τα Οµολογιακά ∆άνεια €300 εκατ. 2006/2009, €500 εκατ. 2007/2010, €30 εκατ. 2008/2011 και €100 εκατ.
2008/2013 είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου.
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10. Οµολογιακά δάνεια (συνέχεια)
Βραχυπρόθεσµα Εµπορικά Χρεόγραφα
Η Εταιρία διατηρεί Πρόγραµµα Ευρωπαϊκών Εµπορικών Χρεογράφων (ECP Programme) µέχρι €1.000 εκατ. (31
∆εκεµβρίου 2007: µέχρι €1.000 εκατ.). Με βάση τους όρους σύστασης του Προγράµµατος, τα Χρεόγραφα θα
εκδίδονται σε διάφορα νοµίσµατα, µε έκπτωση από την αρχική τιµή έκδοσης και δεν θα πληρώνουν τόκο. Η κάθε
έκδοση έχει διάρκεια µέχρι και 364 µέρες και τα Χρεόγραφα δεν εισάγονται σε χρηµατιστήρια.

11. Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις στις 30 Ιουνίου 2008 περιλαµβάνουν προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές
ύψους €3.330 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2007: €3.330 χιλ.) και λοιπές προβλέψεις ύψους €24.898 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου
2007: €23.311 χιλ.).

12. ∆ανειακό κεφάλαιο
Συµβατικό
επιτόκιο

Χρεόγραφα 2008/2013 (€200 εκατ.)
Χρεόγραφα 2011/2016 (€200 εκατ.)
Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Α (€111 εκατ.)
Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Β (€51 εκατ.)
Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007 (€126 εκατ.)
Χρεόγραφα σε ουκρανικό νόµισµα γκρίβνια
12/2016

Τριµηνιαίο
Euribor πλέον
1,00%
Τριµηνιαίο
Euribor πλέον
0,60%
Βασικό
επιτόκιο πλέον
1,00%
Βασικό
επιτόκιο πλέον
1,00%
6,00% για 6 µήνες
και τριµηνιαίο
Euribor πλέον
1,25% µετέπειτα
12%

30 Ιουνίου
2008

31 ∆εκεµβρίου
2007

€000

€000

200.732

202.227

194.280

197.222

-

91.229

51.386

51.381

124.812

126.689

2.783

-

573.993

668.748

Το δανειακό κεφάλαιο της Εταιρίας, είναι µη εξασφαλισµένο και η αποπληρωµή του ακολουθεί σε προτεραιότητα
την πληρωµή των υποχρεώσεων έναντι των καταθετών και των άλλων πιστωτών της Εταιρίας (subordinated),
έχει όµως προτεραιότητα αποπληρωµής έναντι των µετόχων της Εταιρίας.
Τα Χρεόγραφα κατατάσσονται ως δευτεροβάθµιο κεφάλαιο (Tier 2 capital) και τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ως
πρωτοβάθµιο κεφάλαιο (Tier 1 capital) για σκοπούς υπολογισµού του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Χρεόγραφα
Η Εταιρία διατηρεί Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Έκδοσης Μεσοπρόθεσµων Οµολογιακών ∆ανείων (ΕΜΤΝ
Programme) µέχρι €4.000 εκατ. (31 ∆εκεµβρίου 2007: µέχρι €2.000 εκατ.).
Στα πλαίσια του Προγράµµατος, εκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 2003 Χρεόγραφα 2008/2013 σε Ευρώ, ύψους €200
εκατ. µε κυµαινόµενο επιτόκιο και λήξη τον Οκτώβριο του 2013. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να αποπληρώσει τα
Χρεόγραφα εξ ολοκλήρου κατά ή µετά τον Οκτώβριο του 2008. Το επιτόκιο έχει καθοριστεί στο τριµηνιαίο
επιτόκιο του Ευρώ (Euribor) πλέον 1,00% µέχρι τον Οκτώβριο του 2008, και πλέον 2,20% µετά την ηµεροµηνία
αυτή. Τα Χρεόγραφα είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου. Στις 30 Ιουνίου 2008, το
ονοµαστικό ποσό των Χρεογράφων €200 εκατ. 2008/2013 ανερχόταν σε €197.964 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2007:
€199.114 χιλ.) καθώς η Εταιρία είχε στην κατοχή της χρεόγραφα ύψους €2.036 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2007: €886
χιλ.) για σκοπούς εµπορίας.
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12. ∆ανειακό κεφάλαιο (συνέχεια)
Χρεόγραφα (συνέχεια)
Στα πλαίσια του Προγράµµατος, επίσης εκδόθηκαν τον Μάιο του 2006 Χρεόγραφα 2011/2016 σε Ευρώ, ύψους
€200 εκατ. µε κυµαινόµενο επιτόκιο και λήξη το Μάιο του 2016. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να αποπληρώσει τα
Χρεόγραφα εξ ολοκλήρου κατά ή µετά τον Μάιο του 2011. Το επιτόκιο έχει καθοριστεί στο τριµηνιαίο επιτόκιο του
Ευρώ (Euribor) πλέον 0,60% µέχρι τον Μάιο του 2011 και πλέον 1,60% µετά την ηµεροµηνία αυτή. Τα
Χρεόγραφα είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου. Στις 30 Ιουνίου 2008 το ονοµαστικό
ποσό των Χρεογράφων €200 εκατ. 2011/2016 ανερχόταν σε €193.000 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2007: €196.000 χιλ.)
καθώς η Εταιρία είχε στην κατοχή της χρεόγραφα ύψους €7.000 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2007: €4.000 χιλ.) για
σκοπούς εµπορίας.
Τα χρεόγραφα σε ουκρανικό νόµισµα γκρίβνια λήξης 31 ∆εκεµβρίου 2016 προέκυψαν κατά την εξαγορά της
εταιρίας Joint Stock Bank ‘AvtoZAZBank’ τον Μάιο του 2008.
Αξιόγραφα Κεφαλαίου
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Α ύψους €111 εκατ. και Σειρά Β ύψους €51 εκατ. εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του
2003 και το Μάρτιο του 2004 αντίστοιχα και διατέθηκαν στην Κύπρο. Στις 20 ∆εκεµβρίου 2007 ολοκληρώθηκε η
έκδοση Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007 ύψους €126 εκατ. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου δεν έχουν ηµεροµηνία
λήξης, µπορούν όµως να εξαγοραστούν στο σύνολό τους κατ’ επιλογή της Εταιρίας και µετά από έγκριση της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στην ονοµαστική τους αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους,
πέντε χρόνια µετά την ηµεροµηνία έκδοσής τους ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται.
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Α και Β φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο, το οποίο αναθεωρείται κάθε τρεις µήνες.
Το επιτόκιο των Αξιόγραφων Κεφαλαίου Σειρά Α και Β είναι ίσο µε το βασικό επιτόκιο της Εταιρίας στην αρχή
κάθε τριµήνου πλέον 1,00%. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007 φέρουν σταθερό επιτόκιο 6,00% για τους
πρώτους έξι µήνες και ακολούθως κυµαινόµενο επιτόκιο, ίσο µε το Τριµηνιαίο επιτόκιο του Ευρώ (Euribor) πλέον
1,25%. Ο τόκος είναι πληρωτέος κάθε τρεις µήνες. Tο Συγκρότηµα εξαγόρασε στο άρτιο το σύνολο των
Αξιογράφων Κεφαλαίου Σειράς Α στις 20 Φεβρουαρίου 2008. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά B και 12/2007 είναι
εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
Στις 30 Ιουνίου 2008 το συνολικό ποσό των Αξιόγραφων Κεφαλαίου Σειρά Β και 12/2007 ανερχόταν σε €51.058
χιλ. και €124.583 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2007: €51.058 χιλ. και €126.437 χιλ.) αντίστοιχα καθώς η Εταιρία είχε στην
κατοχή της Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Β και 12/2007 ύψους €200 χιλ. και €1.854 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2007:
€200 χιλ. και µηδέν) αντίστοιχα για σκοπούς εµπορίας.
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13. Μετοχικό κεφάλαιο
30 Ιουνίου
2008
Αριθµός
€000
Μετοχών
(χιλ.)

31 ∆εκεµβρίου
2007
Αριθµός
€000
Μετοχών
(χιλ.)

Εγκεκριµένο
Μετοχές €1,00 η κάθε µια (31 ∆εκεµβρίου
2007: £0,50 η κάθε µια)

750.000

750.000

877.911

750.000

566.223

483.726

553.839

473.144

-

82.497

-

-

7.187

7.187

7.398

6.322

-

-

4.986

4.260

573.410

573.410

566.223

483.726

Εκδοθέν και πλήρως καταβληθέν
1 Ιανουαρίου
Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού λόγω
µεταβολής ονοµαστικής αξίας της µετοχής
από £0,50 σε €1 η κάθε µία
Επανεπένδυση µερίσµατος
Άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς
µετοχών
30 Ιουνίου 2008/31 ∆εκεµβρίου 2007

Την 1 Ιανουαρίου 2008, η ονοµαστική αξία του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας αυξήθηκε σε €1,00 κατά µετοχή.
Ποσό ύψους €82.497 χιλ (£48.284 χιλ.) από το ‘Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο’
χρησιµοποιήθηκε για την αλλαγή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών ούτως ώστε ο αριθµός των εκδοθέντων
µετοχών της Εταιρίας να παραµείνει ο ίδιος.
Η Εταιρία έχει σε ισχύ Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισµάτων, µε βάση το οποίο οι µέτοχοί της έχουν τη δυνατότητα
να επανεπενδύσουν όλο ή µέρος του µερίσµατός τους σε µετοχές της Εταιρίας µε έκπτωση 10% από την αγοραία
αξία της µετοχής. Η τιµή διάθεσης των µετοχών για το µέρισµα που πληρώθηκε στις 10 Ιουνίου 2008
καθορίστηκε σε €7,74 κατά µετοχή, για το προµέρισµα που πληρώθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 2007 καθορίστηκε σε
£6,78 (€11,58) κατά µετοχή και για το µέρισµα που πληρώθηκε στις 26 Ιουνίου 2007 καθορίστηκε σε £6,63
(€11,33). Σαν αποτέλεσµα της επανεπένδυσης των µερισµάτων κατά το έτος 2007 εκδόθηκαν 7.398.023 µετοχές
και το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και το αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο αυξήθηκαν κατά
€6.322 χιλ. και €78.415 χιλ. αντίστοιχα. Σαν αποτέλεσµα της επανεπένδυσης των µερισµάτων κατά το πρώτο
εξάµηνο µέχρι 30 Ιουνίου 2008 εκδόθηκαν 7.186.618 µετοχές και το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και το
αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο αυξήθηκαν κατά €7.187 χιλ. και €48.437 χιλ. αντίστοιχα.
Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών – ∆ικαιώµατα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών
Στις 14 Μαΐου 2008, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων εγκρίθηκε η διάθεση δικαιωµάτων προαίρεσης
αγοράς µετοχών της Εταιρίας µέχρι 15 εκατ. µετοχές ονοµαστικής αξίας €1 έκαστη στο προσωπικό του Συγκροτήµατος
χωρίς οι µετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους υφιστάµενους µετόχους της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
εξουσιοδοτήθηκε όπως θεσπίσει τα κατάλληλα σχέδια παραχώρησης δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών.
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13. Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)

Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών – ∆ικαιώµατα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (συνέχεια)
Στα πλαίσια της πιο πάνω απόφασης, στις 28 Μαΐου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση
σχεδίου κάτω από το οποίο παραχωρήθηκαν 12,5 εκατ. δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών στα µέλη του
µόνιµου προσωπικού καθώς και στο υπό σύµβαση προσωπικό του Συγκροτήµατος (εκτός του εποχιακού
προσωπικού) στην Κύπρο και Ελλάδα που βρισκόταν στην υπηρεσία του Συγκροτήµατος στις 28 Μαΐου 2008
(‘∆ικαιώµατα Προαίρεσης 2008/2010’). Κάθε ∆ικαίωµα Προαίρεσης 2008/2010 παρέχει στον κάτοχο του το
δικαίωµα αγοράς µιας µετοχής της Εταιρίας στην τιµή των €9,41 κατά µετοχή. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 θα
κατοχυρωθούν τα 2/3 του συνολικού αριθµού των ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης 2008/2010 ενώ το υπόλοιπο 1/3 θα
κατοχυρωθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2010. Τα ∆ικαιώµατα Προαίρεσης 2008/2010 µπορούν να εξασκηθούν από
τους κατόχους τους από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 Μαρτίου κάθε ενός των ετών 2011 και 2012, καθώς και κατά την
περίοδο από 1 Νοεµβρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012. Τα ∆ικαιώµατα Προαίρεσης 2008/2010 δεν θα είναι
µεταβιβάσιµα και δεν θα εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Η εύλογη αξία των ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης 2008/2010 επιµετρήθηκε κατά την ηµεροµηνία παραχώρησής τους,
χρησιµοποιώντας το τριωνυµικό µοντέλο αποτίµησης και ανήλθε σε €1,17 για κάθε δικαίωµα προαίρεσης. Οι
κύριες µεταβλητές που υπεισέρχονται στο µοντέλο είναι η τιµή της µετοχής (€8,56 στις 28 Μαΐου 2008), η τιµή
εξάσκησης (€9,41), η µερισµατική απόδοση (8,1%), το επιτόκιο ελευθέρου κινδύνου (4,2%), η διάρκεια ζωής των
δικαιωµάτων και η αναµενόµενη µεταβλητότητα της τιµής της µετοχής (31,3% σε ετήσια βάση, η οποία
υπολογίστηκε µε βάση την ιστορική µεταβλητότητα της τιµής της µετοχής).
Κατά το 2000 η Εταιρία είχε επίσης παραχωρήσει ∆ικαιώµατα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών 2001/2007 στα µέλη του
προσωπικού που βρίσκονταν στην υπηρεσία του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2000. Ο συνολικός αριθµός των
∆ικαιωµάτων Προαίρεσης που παραχωρήθηκαν ανήλθε σε 3.216.700 και παρείχαν στον κάτοχό τους το δικαίωµα
αγοράς µιας µετοχής της Εταιρίας στην τιµή των £3,26 (€5,57) κατά δικαίωµα (όπως έχει τροποποιηθεί µετά την έκδοση
µετοχών το ∆εκέµβριο του 2005). Τα ∆ικαιώµατα Προαίρεσης 2001/2007 µπορούσαν να εξασκηθούν από τους κατόχους
τους από τις 31 Ιανουαρίου 2004 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2007. Τα ∆ικαιώµατα προαίρεσης 2001/2007 ήταν εκτός
πεδίου εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 2 ‘Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών’.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 εξασκήθηκαν 796.807 ∆ικαιώµατα Προαίρεσης 2001/2007 από µέλη του προσωπικού
του Συγκροτήµατος. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, δεν υπήρχαν δικαιώµατα που δεν είχαν εξασκηθεί από τους κατόχους
τους, ενώ 79.550 ∆ικαιώµατα κατά το 2007 είχαν ακυρωθεί λόγω αποχώρησης των δικαιούχων από το Συγκρότηµα ή
λόγω λήξης της περιόδου εξάσκησης. Σαν αποτέλεσµα της άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης, το µετοχικό
κεφάλαιο της Eταιρίας και το αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο αυξήθηκαν κατά το έτος 2007 κατά
€680 χιλ. και €3.757 χιλ. αντίστοιχα.
Το 2006 η Εταιρία παραχώρησε ∆ικαιώµατα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών 2006/2007 προς το µόνιµο
προσωπικό του Συγκροτήµατος στην Κύπρο και Ελλάδα που βρισκόταν στην υπηρεσία στις 30 Σεπτεµβρίου
2006 και παρέµειναν στην υπηρεσία µέχρι τις 31 Μαρτίου 2007. Ο αριθµός των ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης
2006/2007 που είχαν παραχωρηθεί ανήλθε σε 4.283.300. Η τιµή άσκησης των ∆ικαιωµάτων καθορίστηκε σε
€6,32 και η περίοδος άσκησής τους ήταν από τις 31 Μαρτίου 2007 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 και είχε παραταθεί
µέχρι τη 31 Αυγούστου 2007. Κατά την περίοδο εξάσκησης εξασκήθηκαν 4.189.106 ∆ικαιώµατα, σαν
αποτέλεσµα των οποίων αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και το αποθεµατικό από την έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο κατά €3.580 χιλ. και €22.919 χιλ. αντίστοιχα, ενώ 94.194 ∆ικαιώµατα είχαν ακυρωθεί λόγω
αποχώρησης των δικαιούχων από το Συγκρότηµα.
Το κόστος παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών, διακανονιζόµενο σε µετοχές που καταχωρήθηκε στα
αποτελέσµατα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 ανέρχεται σε €672 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007:
€3.729 χιλ.).
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13. Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)
Ίδιες µετοχές
Οι µετοχές της Εταιρίας που κατέχουν οι θυγατρικές και οι συγγενείς εταιρίες αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια.
∆εν αναγνωρίζεται οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµιά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά την αγορά,
πώληση, έκδοση ή ακύρωση τέτοιων µετοχών. Ο αριθµός αυτών των µετοχών στις 30 Ιουνίου 2008 ήταν
1.324 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2007: 1.435 χιλ.). Η αξία κτήσεως των µετοχών αυτών ήταν €15.489 χιλ. (31
∆εκεµβρίου 2007: €17.334 χιλ.).
Επιπρόσθετα οι θυγατρικές του Συγκροτήµατος που διεξάγουν ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής είχαν στην
κατοχή τους στις 30 Ιουνίου 2008 3.269 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2007: 3.167 χιλ.) µετοχές της Εταιρίας ως µέρος των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται προς όφελος των ασφαλιζόµενων. Η αξία
κτήσεως των µετοχών αυτών ήταν €16.167 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2007: €15.322 χιλ.).

14. Μέρισµα
Το τελικό µέρισµα για το 2007 ύψους €0,25 κατά µετοχή, συνολικού ποσού €141.556 χιλ. εγκρίθηκε κατά την
Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2008. Το µέρισµα καταβλήθηκε
στους µετόχους στις 10 Ιουνίου 2008.
Τον Ιούνιο 2007 καταβλήθηκε τελικό µέρισµα για το έτος 2006 προς £0,10 (€0,17) κατά µετοχή ύψους €95.372 χιλ.

15. Αποθεµατικά επανεκτίµησης και άλλα αποθεµατικά
Αποθεµατικό
επανεκτίµησης
ακινήτων
€000

Αποθεµατικό
επανεκτίµησης
επενδύσεων
διαθέσιµων προς
πώληση
€000

100.773

47.510

1.032

57.665

(3.321)

(17.334)

186.325

-

(85.479)

(688)

-

-

-

(86.167)

43

984

215

(595)

-

-

647

-

-

-

-

(1.423)

-

(1.423)

-

-

-

5.507

-

-

5.507

-

(11.345)

(1.409)

-

-

-

(12.754)

-

2.796

-

-

-

-

2.796

Αγορές

-

-

-

-

-

(560)

(560)

Πωλήσεις

-

-

-

-

-

2.405

2.405

100.816

(45.534)

(850)

62.577

(4.744)

(15.489)

96.776

1 Ιανουαρίου 2008
Ζηµιές από τη µεταβολή
στην εύλογη αξία
Αναβαλλόµενη φορολογία
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αύξηση στην αξία
ασφαλιστηρίων συµβολαίων
ζωής σε ισχύ
Μεταφορά στα
αποτελέσµατα λόγω
αποπληρωµής/
πώλησης
Μεταφορά στα
αποτελέσµατα λόγω
αποµείωσης

30 Ιουνίου 2008

Αποθεµατικό
αντισταθµιστικής
λογιστικής
ταµειακών ροών
€000

Αποθεµατικό
ασφαλιστηρίων
συµβολαίων ζωής
σε ισχύ
€000

Αποθεµατικό
συναλλαγµατικών
διαφορών
€000

Μετοχές
της
Εταιρίας
€000

Σύνολο
€000
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15. Αποθεµατικά επανεκτίµησης και άλλα αποθεµατικά (συνέχεια)
Αποθεµατικό
επανεκτίµησης
επενδύσεων
διαθέσιµων προς
πώληση
€000

Αποθεµατικό
επανεκτίµησης
ακινήτων
€000
1 Ιανουαρίου 2007

Αποθεµατικό
αντισταθµιστικής
λογιστικής
ταµειακών ροών
€000

Αποθεµατικό
ασφαλιστηρίων
συµβολαίων
ζωής σε ισχύ
€000

Κεφαλαιουχικό
αποθεµατικό
€000

Αποθεµατικό
συναλλαγµατικών
διαφορών
€000

Μετοχές της
Εταιρίας
€000

Σύνολο
€000

61.537

57.330

(914)

47.499

3.730

(4.461)

-

164.721

Ζηµιές από τη µεταβολή
στην εύλογη αξία

-

(8.206)

(962)

-

-

-

-

(9.168)

Επανεκτίµηση ακινήτων

49.872

-

-

-

-

-

-

49.872

Αναβαλλόµενη φορολογία

(7.702)

1.365

-

-

-

-

-

(6.337)

-

-

-

-

-

873

-

873

-

-

-

4.270

-

-

-

4.270

-

(73)

-

-

-

-

-

(73)

-

(2.107)

-

-

-

-

-

(2.107)

-

-

-

-

-

-

(17.609)

(17.609)

103.707

48.309

(1.876)

51.769

3.730

(3.588)

(17.609)

184.442

Συναλλαγµατικές
διαφορές
Αύξηση στην αξία
ασφαλιστηρίων
συµβολαίων ζωής σε ισχύ
Αντιλογισµός
επανεκτίµησης της
επένδυσης σε συγγενείς
εταιρίες
Μεταφορά στα
αποτελέσµατα λόγω
αποπληρωµής/
πώλησης
Μετοχές της Εταιρίας που
κατέχονται από
θυγατρικές και συγγενείς
εταιρίες
30 Ιουνίου 2007

16. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

Μετρητά και µη υποχρεωτικές καταθέσεις µε κεντρικές
τράπεζες
Τοποθετήσεις σε τράπεζες αποπληρωτέες εντός τριών µηνών

30 Ιουνίου
2008

30 Ιουνίου
2007

€000

€000

240.161

996.451

3.847.136

4.536.747

4.087.297

5.533.198

17. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2008 ήταν 7.600 άτοµα
(31 ∆εκεµβρίου 2007: 6.909).

18. Εταιρίες του Συγκροτήµατος
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2008
περιλαµβάνουν τις ακόλουθες εταιρίες και υποκαταστήµατα, κατά χώρα καταστατικής έδρας:
Κύπρος: Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ, Κτηµατική Τράπεζα Κύπρου Λτδ, Κυπριακός Οργανισµός
Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ, EuroLife Ltd, Κέρµια Λτδ, Kermia
Properties & Investments Ltd, Kermia Hotels Ltd, BOC Ventures Ltd, Τεύκρος Επενδύσεις Λτδ, Τράπεζα Κύπρου
Αµοιβαία Κεφάλαια Λτδ, JCC Payment Systems Ltd, Cytrustees Investment Public Company Ltd και Interfund
Investments Plc.
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18. Εταιρίες του Συγκροτήµατος (συνέχεια)
Ελλάδα: Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ (υποκατάστηµα της Εταιρίας), Κύπρου Χρηµατοδοτικές
Μισθώσεις ΑΕ (Κύπρου Leasing), Κύπρου Εµπορική ΑΕ, Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ (Κύπρου Χρηµατιστηριακή), Κύπρου
ΑΕ∆ΑΚ, Κύπρου Ακίνητα ΑΕ, Κύπρου Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΜΕΠΕ, Κύπρου Ζωής (υποκατάστηµα της
EuroLife Ltd) και Κύπρου Ασφαλιστική (υποκατάστηµα των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου Λτδ).
Ηνωµένο Βασίλειο: Bank of Cyprus United Kingdom (υποκατάστηµα της Εταιρίας).
Channel Islands: Bank of Cyprus (Channel Islands) Ltd και Tefkros Investments (CI) Ltd.
Αυστραλία: Bank of Cyprus Australia Ltd.
Ρουµανία: Bank of Cyprus Romania (υποκατάστηµα της Εταιρίας) και Cyprus Leasing (Romania) IFN SA.
Ρωσία: LLC CB ‘Bank of Cyprus’ και ‘Cyprus Leasing LLC’.
Ουκρανία: Joint Stock Bank ‘AvtoZAZBank’.
Όλες οι εταιρίες είναι 100% θυγατρικές του Συγκροτήµατος εκτός από τις πιο κάτω:
Ποσοστό συµµετοχής %
Εταιρία
JCC Payment Systems Ltd
Cytrustees Investment Public
Company Ltd
Interfund Investments Plc

Λογιστικός χειρισµός

30 Ιουνίου
2008
45,00

31 ∆εκεµβρίου
2007
45,00

49,90

49,98

Ενοποίηση

22,83

22,83

Μέθοδος καθαρής θέσης

97,18

-

Joint Stock Bank ‘AvtoZAZBank

Μέθοδος αναλογικής ενοποίησης

Ενοποίηση

Η επένδυση στην εταιρία Cytrustees Investment Public Company Ltd η οποία δραστηριοποιείται ως επενδυτική
εταιρία κλειστού τύπου, περιλήφθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις ως συγγενής εταιρία κατά την περίοδο από 8
Φεβρουαρίου µέχρι και 26 Απριλίου 2007 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Μετά την εξαγορά επιπρόσθετων
µετοχών της εταιρίας από το Συγκρότηµα στις 27 Απριλίου 2007 (Σηµ. 19), η εν λόγω εταιρία λογιστικοποιείται ως
θυγατρική εταιρία, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των ∆ΠΧΠ.
Η επένδυση στην εταιρία Interfund Investments Plc, η οποία δραστηριοποιείται ως επενδυτική εταιρία κλειστού
τύπου, αποκτήθηκε στις 21 Μαΐου 2007 και έκτοτε περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Η θυγατρική εταιρία LLC CB ‘Bank of Cyprus’ έλαβε άδεια για έναρξη λειτουργίας στη Ρωσία στις 6 Ιουνίου 2007
και έκτοτε συµπεριλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις. Η θυγατρική εταιρία ‘Cyprus Leasing LLC’
συστάθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2007 στη Ρωσία και έκτοτε συµπεριλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Στις 26 Μαΐου 2008 η Εταιρία ολοκλήρωσε την εξαγορά της Ουκρανικής τράπεζας AvtoZAZBank (Σηµ. 19). Η
Εταιρία απέκτησε το 97,18% του µετοχικού κεφαλαίου της AvtoZAZBank πληρώνοντας αντίτιµο €57,9 εκατ. σε
µετρητά. Η AvtoZAZBank περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις ως θυγατρική από την ηµεροµηνία
εξαγοράς της.

19. Εξαγορές θυγατρικών εταιριών
(i) Εξαγορά Joint Stock Bank ‘AvtoZAZBank’
Στις 26 Μαΐου 2008, το Συγκρότηµα εξαγόρασε το 97,18% του µετοχικού κεφαλαίου της Ουκρανικής τράπεζας
AvtoZAZBank.
Η εξαγορά λογιστικοποιήθηκε µε τη χρήση της µεθόδου της αγοράς. Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα της AvtoZAZBank από την ηµεροµηνία εξαγοράς.
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19. Εξαγορές θυγατρικών εταιριών (συνέχεια)
(i) Εξαγορά Joint Stock Bank ‘AvtoZAZBank’ (συνέχεια)
Η δίκαιη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της AvtoZAZBank κατά την
ηµεροµηνία εξαγοράς, η οποία ήταν ίση µε τη λογιστική τους αξία αµέσως πριν τη συνένωση, ήταν:
∆ίκαιη αξία που
αναγνωρίστηκε
στην εξαγορά
€000
∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες

109.241
46.906

Τοποθετήσεις σε τράπεζες και κεντρική τράπεζα
Ακίνητα και εξοπλισµός

9.192

Άλλα περιουσιακά στοιχεία

2.906
168.245

Καταθέσεις πελατών

(126.225)
(2.762)

∆ανειακό κεφάλαιο
Καταθέσεις από τράπεζες

(21.814)

Άλλες υποχρεώσεις

(1.549)

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία

15.895

Μερίδιο στην καθαρή εύλογη αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν
Υπεραξία

15.447
44.122
59.569

Κόστος εξαγοράς σε µετρητά

Το συνολικό κόστος ύψους €59.569 χιλ. αποτελείται από µετρητά ύψους €57.882 χιλ και έξοδα που σχετίζονται
άµεσα µε την εξαγορά ύψους €1.687 χιλ.
26 Μαΐου
2008
€000
Εκροή µετρητών κατά την εξαγορά
Καθαρά µετρητά και αντίστοιχα µετρητών που αγοράστηκαν µε την
θυγατρική
Μετρητά που πληρώθηκαν

(59.569)

Καθαρή εκροή µετρητών

(14.728)

44.841

Το κέρδος πριν τη φορολογία της θυγατρικής εταιρίας από την ηµεροµηνία εξαγοράς (26 Μαΐου 2008) που
αναλογεί στους µετόχους της Εταιρίας ανέρχεται σε €689 χιλ.
Η υπεραξία που αναγνωρίστηκε πιο πάνω αναλογεί µε τις αναµενόµενες συνέργιες και άλλα οφέλη που
προέκυψαν στη συνένωση των περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της AvtoZAZBank µε εκείνα του
Συγκροτήµατος στην αναπτυσσόµενη αγορά της Ουκρανίας.
Ως µέρος της συµφωνίας για την εξαγορά της AvtoZAZBank, το Συγκρότηµα έχει λάβει εγγυητική επιστολή ύψους
€3,7 εκατ. η οποία καλύπτει συγκεκριµένες ζηµιές που τυχόν να προκύψουν στο µέλλον και που σχετίζονται µε
την περίοδο πριν την εξαγορά.
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19. Εξαγορές θυγατρικών εταιριών (συνέχεια)
(ii) Εξαγορά Cytrustees Investment Public Company Limited (‘Cytrustees’)
Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2007 η Εταιρία αύξησε το ποσοστό συµµετοχής της στη Cytrustees σε 49,5% και
κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαµήνου του 2007 το ποσοστό συµµετοχής αυξήθηκε σε 49,98%. Κατά το πρώτο
εξάµηνο του 2008 η Εταιρία προέβη σε αγορά και πώληση αριθµού µετοχών της Cytrustees και το ποσοστό
συµµετοχής της στις 30 Ιουνίου 2008 ανέρχεται σε 49,90%.
Οι κύριες πληροφορίες σχετικά µε τις επιπρόσθετες µετοχές που προέκυψαν στη θυγατρική εταιρία είναι:
Εξάµηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου
2008
2007
€000
Μερίδιο στην καθαρή εύλογη αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν
Υπέρβαση µεριδίου Συγκροτήµατος στην καθαρή εύλογη αξία των
καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν πάνω από το
κόστος

€000
1.659

19.017

(325)

(3.089)

1.334

15.928

20. Συναλλαγές µε συνδεόµενα πρόσωπα
30 Ιουνίου
2008
€000
∆άνεια και απαιτήσεις από:
- µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και βασικά διευθυντικά
στελέχη
- συνδεδεµένα πρόσωπα

31 ∆εκεµβρίου
2007
€000

9.799

9.814

217.238

132.000

227.037

141.814

90.317

85.343

317.354

227.157

Εµπράγµατες εξασφαλίσεις

344.195

223.641

Καταθέσεις από:
- µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και βασικά διευθυντικά
στελέχη
- συνδεδεµένα πρόσωπα

116.251

85.965

76.038

42.654

192.289

128.619

Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις
(κυρίως πιστώσεις, εγγυήσεις και µη χρησιµοποιηθέντα όρια)

Τα έσοδα και έξοδα από τόκους µε συνδεόµενα πρόσωπα για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
ανήλθαν σε €6.360 χιλ. και €3.299 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €4.109 χιλ. και €677 χιλ.) αντίστοιχα.
Τα συνδεδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τους συζύγους, τα ανήλικα τέκνα και οντότητες στις οποίες οι
σύµβουλοι/βασικά διοικητικά στελέχη κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου σε
γενική συνέλευση ή είναι διευθυντές ή έχουν µε οποιοδήποτε τρόπο τον έλεγχό τους.
Όλες οι συναλλαγές µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε τα συνδεδεµένα τους πρόσωπα γίνονται µε βάση
συνήθεις εµπορικούς όρους. Όσον αφορά τα βασικά διευθυντικά στελέχη και τα συνδεδεµένα τους πρόσωπα,
αριθµός πιστωτικών διευκολύνσεων έχει χορηγηθεί µε βάση τους ισχύοντες όρους όπως και για το υπόλοιπο
προσωπικό του Συγκροτήµατος.
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20. Συναλλαγές µε συνδεόµενα πρόσωπα (συνέχεια)
Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και βασικών διευθυντικών στελεχών Συγκροτήµατος
Εξάµηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου
2008
Αµοιβή διοικητικών συµβούλων

2007

€000

€000

Μη εκτελεστικοί
∆ικαιώµατα ως µέλη

351

372

Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα

919

925

Χαριστικό φιλοδώρηµα αφυπηρέτησης

678

-

Εισφορές εργοδότη

36

36

∆απάνη προγράµµατος παροχής ωφεληµάτων
αφυπηρέτησης

75

85

108

9

1.816

1.055

68

-

2.235

1.055

776

1.133

36

46

61

94

54

17

927

1.290

3.162

2.717

Εκτελεστικοί
Απολαβές υπό εκτελεστική ιδιότητα:

Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών ∆ικαιώµατα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών
Σύνολο απολαβών υπό εκτελεστική ιδιότητα
Σύνολο απολαβών µη εκτελεστικού συµβούλου που είναι
υπάλληλος της Εταιρίας
Σύνολο αµοιβών διοικητικών συµβούλων
Αµοιβή βασικών διευθυντικών στελεχών
Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα
Εισφορές εργοδότη
∆απάνη προγράµµατος παροχής ωφεληµάτων
αφυπηρέτησης
Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών ∆ικαιώµατα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών
Σύνολο αµοιβών βασικών διευθυντικών στελεχών
Σύνολο

Ο αριθµός των εκτελεστικών συµβούλων για το έτος 2007 και µέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2008 ήταν τρεις και δύο
από την 1 Μαρτίου 2008.
Το χαριστικό φιλοδώρηµα αφυπηρέτησης ύψους €678 χιλ. αφορά αµοιβή προς πρώην εκτελεστικό σύµβουλο ο
οποίος απεχώρησε από το Συγκρότηµα στις 29 Φεβρουαρίου 2008.
Τα βασικά διευθυντικά στελέχη είναι οι Γενικοί ∆ιευθυντές του Συγκροτήµατος, οι οποίοι στις 30 Ιουνίου 2008 ήταν
τέσσερις (30 Ιουνίου 2007: έξι).
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20. Συναλλαγές µε συνδεόµενα πρόσωπα (συνέχεια)
Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και βασικών διευθυντικών στελεχών Συγκροτήµατος (συνέχεια)
Στα πλαίσια του σχεδίου παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης 2008/2010 (Σηµ. 13), παραχωρήθηκαν
2.000.000 δικαιώµατα στους εκτελεστικούς συµβούλους του Συγκροτήµατος, 12.000 δικαιώµατα σε µη
εκτελεστικό σύµβουλο υπό την ιδιότητα του σαν υπάλληλος της Εταιρίας και 1.000.000 δικαιώµατα στα βασικά
διευθυντικά στελέχη του Συγκροτήµατος.
Τα συγκριτικά ποσά αφορούν το υπόλοιπο των ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών 2006/2007 τα οποία
εξασκήθηκαν από τους κατόχους τους κατά το 2007.
Οι εκτελεστικοί σύµβουλοι συµµετέχουν στο βασικό πρόγραµµα παροχής ωφεληµάτων αφυπηρέτησης για το
µόνιµο προσωπικό του Συγκροτήµατος στην Κύπρο, το οποίο είναι πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Τα
συνολικά ωφελήµατα αφυπηρέτησής τους αυξήθηκαν κατά το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 κατά €230
χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €567 χιλ.).
Άλλες συναλλαγές
Ο κ. Ανδρέας Αρτέµης, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, κατέχει έµµεσο συµφέρον και
είναι Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του οµίλου Commercial General Insurance Ltd ο οποίος
δραστηριοποιείται στο γενικό κλάδο ασφαλίσεων στην Κύπρο και την Ελλάδα και µε τον οποίο η θυγατρική εταιρία
της Εταιρίας, Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ, έχει συνεργασία στον τοµέα της αντασφάλισης. Το σύνολο των
αντασφαλίστρων που εκχωρήθηκαν στον όµιλο Commercial General Insurance Ltd για την περίοδο που έληξε
στις 30 Ιουνίου 2008 ανήλθε σε €492 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €552 χιλ.).
Η κ. Άννα ∆ιογένους, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, κατέχει έµµεσο συµφέρον στην εταιρία
Πυλώνες ΑΕ Ελλάς, η οποία προµηθεύει την Εταιρία µε εξοπλισµό και παρέχει υπηρεσίες κατόπιν διαδικασίας
προσφορών και στην εταιρία Unicars Ltd η οποία προµηθεύει το Συγκρότηµα στην Κύπρο µε αυτοκίνητα και
σχετικές υπηρεσίες. Το σύνολο των αγορών από τις εν λόγω εταιρίες κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
2008 ανήλθε σε €166 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €330 χιλ.). Επίσης, η εταιρία Mellon Cyprus Ltd, η οποία
προµηθεύει το Συγκρότηµα µε εξοπλισµό, επηρεάζεται σηµαντικά από συνδεδεµένο πρόσωπο της κ. Άννας
∆ιογένους. Το σύνολο των αγορών από την εν λόγω εταιρία κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
ανήλθε σε €38 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €366 χιλ.).
Ο κ. Κώστας Ζ. Σεβέρης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, είναι ο κύριος µέτοχος της εταιρίας ∆.
Σεβέρης και Υιοί Λτδ, η οποία είναι γενικός αντιπρόσωπος της θυγατρικής της Εταιρίας, Γενικές Ασφάλειες
Κύπρου Λτδ. Το σύνολο των προµηθειών που καταβλήθηκαν στην εταιρία ∆. Σεβέρης και Υιοί Λτδ κατά την
περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 ανήλθε σε €78 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €94 xιλ.).
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21. Άλλες πληροφορίες
•

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Συγκροτήµατος για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
ανήλθαν σε €24.668 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2007: €25.412 χιλ.).

•

∆εν υπήρχαν εµπράγµατα βάρη υπέρ τρίτων επί των παγίων στοιχείων του Συγκροτήµατος στις
30 Ιουνίου 2008 και 31 ∆εκεµβρίου 2007.

•

Η πρόβλεψη για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2008 παρατίθεται στη
Σηµείωση 11. ∆εν υπάρχουν σε εκκρεµότητα οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές 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.

•

Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης έχει εκδώσει απόφαση στην αίτηση που εκκρεµούσε ενώπιον του για
πληρωµή από την Εταιρία ποσού µέχρι ∆ολάρια Αµερικής $77 εκατ. (€49 εκατ.) πλέον τόκους από το Μάιο
του 2001, που κατ’ ισχυρισµό συγκεκριµένοι πελάτες διατηρούν στην Εταιρία. Η απόφαση εκδόθηκε στις 12
Μαρτίου 2007 και το δικαστήριο αποφάσισε ότι κατά το χρόνο επίδοσης της αίτησης δεν υπήρχαν χρήµατα
εντός της δικαιοδοσίας του στο όνοµα των συγκεκριµένων πελατών και κατ’ επέκταση το αίτηµα για πληρωµή
του προαναφερθέντος ποσού προς τους αιτητές απορρίφθηκε. Οι αιτητές έχουν καταχωρήσει έφεση εναντίον
της απόφασης.
Η έκβαση της υπόθεσης δεν αναµένεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην
χρηµατοοικονοµική επίδοση και οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος.

•

Το Σεπτέµβριο του 2006 καταχωρήθηκε αγωγή εναντίον της Εταιρίας από τους ‘Trustees of the AremisSoft
Corporation Liquidating Trust’ ύψους τουλάχιστον ∆ολάρια Αµερικής $50 εκατ. (€32 εκατ.) µε κύριο ισχυρισµό
ότι η Εταιρία κατά παράβαση των υποχρεώσεών της προς την εταιρία AremisSoft, επέτρεψε στον κύριο
µέτοχο της τελευταίας να προβαίνει σε συναλλαγές που είχαν σαν αποτέλεσµα την οικειοποίηση από αυτόν
σηµαντικών ποσών που ανήκαν στην AremisSoft. Τον Αύγουστο του 2007, ο οµοσπονδιακός δικαστής
αποδέχτηκε την αίτηση της Εταιρίας για απόρριψη της αγωγής και αποφάσισε ότι την αρµοδιότητα της
υπόθεσης έχουν τα κυπριακά δικαστήρια. Στις 28 Αυγούστου 2007 οι Trustees καταχώρησαν αίτηση για
αναθεώρηση της απόφασης από τον δικαστή η οποία εκκρεµεί. ∆εν αναµένεται ότι θα υπάρξουν σηµαντικές
οικονοµικές επιπτώσεις για το Συγκρότηµα από την εκδίκαση της αγωγής.
Ο Εισαγγελέας των Ηνωµένων Πολιτειών της Νέας Υόρκης (US Attorney for the Southern District of New
York), ενεργώντας µε βάση συµφωνία συνεργασίας µε τους Τrustees of the ΑremisSoft Corporation
Liquidating Trust καταχώρησε στις 15 Οκτωβρίου 2007 πολιτική αγωγή εναντίον της Εταιρίας µε βάση
ισχυρισµούς πολύ παρόµοιους µε αυτούς που περιέχονται στην πολιτική αγωγή των Trustees of the
AremisSoft Corporation Liquidating Trust που είχε ήδη απορριφθεί από τον οµοσπονδιακό δικαστή. Παρά το
γεγονός ότι η Εταιρία δεν είχε οποιαδήποτε δραστηριότητα στις Ηνωµένες Πολιτείες, στην πολιτική αγωγή ο
Εισαγγελέας ισχυρίζεται ότι η Εταιρία παραβίασε τη νοµοθεσία των Η.Π.Α διευκολύνοντας τον κύριο µέτοχο
της εταιρίας AremisSoft να διακινήσει µέσω των λογαριασµών που διατηρούσε µε την Εταιρία $162 εκατ. που
ήταν προϊόν απάτης. Η Εταιρία αρνείται τους ισχυρισµούς που περιέχονται και στη νέα αγωγή, τους οποίους
θεωρεί εντελώς αβάσιµους τόσο νοµικά όσο και βάσει δεδοµένων. Η Εταιρία δεν αναµένει οποιεσδήποτε
σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις ως αποτέλεσµα των αγωγών, καθότι οι πολιτικές αγωγές είναι, κατά τη
γνώµη της αβάσιµες µε βάση τα γεγονότα και τη νοµοθεσία.

•

Στις 25 Ιουνίου 2008 ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις για την έκδοση µετατρέψιµων χρεογράφων ύψους µέχρι και
€573,4 εκατ. µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων, µε την ονοµασία ‘Μετατρέψιµα
Χρεόγραφα 2013/2018’. Η περίοδος εγγραφών στην έκδοση των Μετατρέψιµων Χρεογράφων για τους
∆ικαιούχους Μετόχους ορίστηκε η 15-28 Ιουλίου 2008. Τα µετατρέψιµα χρεόγραφα θα εκδοθούν στο άρτιο σε
αξίες του €1 και θα φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,50% µέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 και ακολούθως κυµαινόµενο,
ίσο µε το εξαµηνιαίο επιτόκιο του Ευρώ (Euribor) που θα ισχύει στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου πλέον
1,00%. Οι περίοδοι µετατροπής είναι 15-31 Μαρτίου για τα έτη 2011-2013 και 15-30 Σεπτεµβρίου για τα έτη
2010-2012, στην τιµή των €10,50 και η τιµή αποπληρωµής είναι στο άρτιο, δηλαδή €1 ανά αξία.
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21. Άλλες πληροφορίες (συνέχεια)
Τα Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2013/2018 µπορούν, κατ’ επιλογή της Εταιρίας και κατόπιν έγκρισης της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, να εξαγοραστούν από την Εταιρία, στην ονοµαστική τους αξία µαζί µε
οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους στις 30 Ιουνίου 2013 ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου
που έπεται. Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν προβεί στην εξαγορά των Μετατρέψιµων Χρεογράφων
2013/2018, τότε για την περίοδο 1 Ιουλίου 2013-30 Ιουνίου 2018 το κυµαινόµενο επιτόκιο θα είναι ίσο µε το
εξαµηνιαίο επιτόκιο του Ευρώ (Euribor) που θα ισχύει στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου πλέον 3,00%.
•

Στις 26 Ιουνίου 2008 η Εταιρία ανακοίνωσε την υπογραφή συµφωνίας εξαγοράς του 80% του µετοχικού
κεφαλαίου της Ρωσικής τράπεζας Uniastrum Bank, η οποία κατέχει το ένατο µεγαλύτερο δίκτυο
καταστηµάτων στη χώρα, για συνολικό αντίτιµο ∆ολάρια Αµερικής $576 εκατ. (€364 εκατ.). Οι δύο ιδρυτικοί
µέτοχοι της Uniastrum Bank, οι οποίοι είναι επικεφαλής της διοίκησης, θα διατηρήσουν ποσοστό 10% του
µετοχικού κεφαλαίου έκαστος. Το εν λόγω µετοχικό κεφάλαιο υπόκειται σε συµφωνία δικαιώµατος
προαίρεσης πώλησης/αγοράς (put/call option arrangement) τριετούς διάρκειας, πληρωτέο σε µετρητά και
βασισµένο στις οικονοµικές επιδόσεις της Uniastrum Bank κατά τη διάρκεια των τριών ετών. Η εξαγορά
αναµένεται να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίµηνο του 2008 µετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις
εποπτικές αρχές στην Κύπρο και τη Ρωσία.
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Έκθεση Επισκόπησης στις Ενδιάµεσες Συνοπτικές
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ (η ‘Εταιρία’) και των θυγατρικών της (το
‘Συγκρότηµα’) στις σελίδες 6 µέχρι 29 (σελίδες 19 µέχρι 42 στο παρόν έγγραφο), που
αποτελούνται από τον ενδιάµεσο ενοποιηµένο ισολογισµό στις 30 Ιουνίου 2008, τις σχετικές
ενδιάµεσες ενοποιηµένες καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων, µεταβολών στα ίδια
κεφάλαια και ταµειακών ροών για την εξάµηνη περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή και
ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για την τρίµηνη περίοδο
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Η διοίκηση είναι
υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ∆ΛΠ 34 ‘Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση’, όπως αυτό
εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα πάνω σ’ αυτές τις
ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση την επισκόπησή µας.
Εύρος της Επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο για Επισκοπήσεις 2410,
‘Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας’. Μια επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης περιλαµβάνει τη διενέργεια ερωτήσεων, που απευθύνονται κυρίως σε
στελέχη υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα, και τη διεκπεραίωση
διαδικασιών σύγκρισης και κριτικής ανάλυσης οικονοµικών στοιχείων και άλλες διαδικασίες
επισκόπησης. Μια επισκόπηση είναι ουσιωδώς µικρότερη σε εύρος από ένα έλεγχο που
διενεργείται µε βάση τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, και συνεπώς δεν µας παρέχει τη
δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι θα περιέλθουν στην αντίληψη µας όλα τα
σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπισθούν σε ένα έλεγχο. Κατά συνέπεια,
δεν εκφράζουµε γνώµη βασισµένη σε έλεγχο.
Συµπέρασµα
Με βάση την επισκόπησή µας, τίποτα δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας που θα µας
οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ετοιµαστεί, από όλες τις ουσιώδεις απόψεις, σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 34 ‘Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση’.
Ernst & Young Cyprus Ltd
Λευκωσία
24 Ιουλίου 2008
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IV. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2013/2018
Στις 29 Ιουλίου 2008 ολοκληρώθηκε η περίοδος εγγραφής στην έκδοση των Μετατρέψιµων
Χρεογράφων 2013/2018. Η έκδοση µέχρι €573.409.701 Μετατρέψιµων Χρεογράφων 2013/2018 έχει
καλυφθεί πλήρως.
Στις 29 Ιουλίου 2008 διεξήχθηκε διαδικασία Βιβλίου Προσφορών (bookbuilding) για σκοπούς
διάθεσης των αδιάθετων Μετατρέψιµων Χρεογράφων. Η Τιµή διάθεσης για τα αδιάθετα Μετατρέψιµα
Χρεογράφα καθορίστηκε µέσα από τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών στο €1 για το κάθε ένα.
Οι επιστολές παραχώρησης Μετατρέψιµων Χρεογράφων στους αιτητές της έκδοσης Μετατρέψιµων
Xρεογράφων θα σταλούν στις 8 Αυγούστου 2008.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση προορίζονται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής
επάρκειας του Συγκροτήµατος και µαζί µε τα προβλεπόµενα στο τριετές σχέδιο του Συγκροτήµατος
αυξηµένα αδιανέµητα κέρδη, θα επενδυθούν για την ταχύτερη ανάπτυξη των εργασιών και των
µεγεθών του Συγκροτήµατος στην Κύπρο και το εξωτερικό.
Επίσης η Τράπεζα την 1η Αυγούστου 2008 έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα δύο
Χρηµατιστήρια, Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηµατιστήριο Αθηνών για εισαγωγή των
Μετατρέψιµων Χρεογράφων σε αυτά. Ως ηµεροµηνία εισαγωγής έχει καθορισθεί η 12η Αυγούστου
20081.
V. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Με βάση τα προβλεπόµενα του άρθρου 14(1)(6) και 14(1)(7) του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και
Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005, επενδυτές οι οποίοι έχουν συµφωνήσει ή δεσµευθεί µε
οποιονδήποτε τρόπο πριν τη δηµοσίευση του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου να
αποκτήσουν δι’ εγγραφής κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρεται το Σηµείωµα Εκδιδόµενου Τίτλου
ηµεροµηνίας 25 Ιουνίου 2008, βασισθέντες στα στοιχεία αυτού, δικαιούνται να υπαναχωρήσουν και να
αποδεσµευθούν αζηµίως γι’ αυτούς από την υποχρέωση και δέσµευση που έχουν αναλάβει. Το
δικαίωµα υπαναχώρησης και δήλωσης της αποδέσµευσης ασκείται εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων
ηµερών από τη δηµοσίευση του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

1
Η διαπραγµάτευση των εν λόγω Χρεογράφων θα αρχίσει στις 12 Αυγούστου 2008 νοουµένου ότι το µητρώο των
Μετατρέψιµων Χρεογράφων της εταιρείας που θα κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν
τεθεί από το ΧΑΚ σύµφωνα µε τον Κανονισµό 4 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση,
διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άυλων τίτλων) Κανονισµών του 2001 για την εισαγωγή της εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσιας Εταιρίας Λίµιτεδ
ηµεροµηνίας 6 Αυγούστου 2008 υπογράφηκε από τους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους της Εταιρίας, οι
οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που
περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ’όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του:

Θεόδωρος Αριστοδήµου

Πρόεδρος – Μη εκτελεστικός

Αντρέας Ηλιάδης

Εκτελεστικός Σύµβουλος

Γιάννης Κυπρή

Εκτελεστικός Σύµβουλος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρίας Λίµιτεδ
ηµεροµηνίας 6 Αυγούστου 2008 υπογράφηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου 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 ∆ελτίο 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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