∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς
και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 και τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Ελληνικής
Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ ηµεροµηνίας 11 Μαϊου 2006

ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Β΄ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ £37.000.000 ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2016
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΧΡΙ £75.000.000 ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

2016

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

(µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί ∆ηµόσιας
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005)

Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Εάν χρειάζεστε
οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή, µπορείτε να συµβουλευτείτε τους ∆ιευθυντές και Σύµβουλους
Έκδοσης, Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες,
λογιστές, δικηγόρους ή σύµβουλους επενδύσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
(Εταιρεία που συστάθηκε µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ.113)

ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Β΄ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ £37.000.000 ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

2016

ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΧΡΙ
£75.000.000
ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2016 ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
£150.000.000 διαιρεµένο σε 600.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,25 σεντ η κάθε µια
ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
£59.138.893 διαιρεµένο σε 236.555.572 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,25 σεντ η κάθε µια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Άνοιγµα και κλείσιµο καταλόγων: 8 Νοεµβρίου 2006 – 15 Νοεµβρίου 2006
Ηµεροµηνία Παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου: 1η Νοεµβρίου 2006
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου 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.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Ελληνικής
Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ ηµεροµηνίας 11 Μαΐου 2006.
Η έγκριση του παρόντος
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν συνεπάγεται παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για
επένδυση στον εκδότη. Πριν τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης το επενδυτικό κοινό προτρέπεται
να συµβουλεύεται τον σύµβουλο επενδύσεων του.
Η Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 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 περιεχόµενο του.
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 κίνδυνους και
αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται στο πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος
Συµπληρωµατικού 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
συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων, των µεταβαλλόµενων συνθηκών στις επιχειρήσεις ή στην
αγορά. 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.
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ αναλαµβάνουν συλλογικά και
ατοµικά κάθε ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξη 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 περιεχόµενο του.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005,
το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφτηκε από τους ακόλουθους:
1.
2.
3.
4.

Ανδρέα Π. Παναγιώτου, Πρόεδρο
Ανδρέα Μ. Μουσιούττα, Αντιπρόεδρο
Αντώνη Ι. Πιερίδη, Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Μάκη Κεραυνό, Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή/ Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η Ελληνική Τράπεζα
(Επενδύσεις) Λτδ, η οποία υπογράφει το Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ
δηλώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξόσων γνωρίζει, σύµφωνα µε την πραγµατικότητα και δεν
υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του.
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Η παρούσα δηµόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και Ελλάδα και απευθύνεται
µόνο προς πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα. Συγκεκριµένα, και προς
συµµόρφωση µε τη σχετική χρηµατιστηριακή νοµοθεσία των πιο πάνω κρατών, η παρούσα δηµόσια
προσφορά δεν απευθύνεται µε κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άµεσα ή έµµεσα, εντός ή προς
τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, ή τη Νότιο Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα
(“οι Εξαιρούµενες Χώρες”), στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους της, η διενέργεια της παρούσας
δηµόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόµηση / διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι
παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού. Για
το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε
προωθητικού και σχετικού µε την παρούσα δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από
οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες.
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ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Β’ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2016
ΕΚ∆ΟΣΗ
Η έκδοση των Χρεογράφων 2016, εξουσιοδοτήθηκε σύµφωνα µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Τράπεζας ηµεροµηνίας 14 Νοεµβρίου 2005 και 29 Μαρτίου 2006.
Το σύνολο των Χρεογράφων 2016 που θα εκδοθεί ανέρχεται σε £75.000.000. Τα Χρεόγραφα 2016 θα
εκδοθούν σε µία µέχρι τέσσερις διαφορετικές σειρές που θα ανακοινώνονται από την Τράπεζα πριν την
έκδοση τους, σε διάστηµα 18 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Σειράς Α’. Τα Χρεόγραφα 2016
που θα εκδίδονται σε κάθε σειρά θα έχουν τους ίδιους όρους που αναφέρονται στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο ηµεροµηνίας 11 Μαΐου 2006. Η Σειρά Α’ έχει εκδοθεί την 1 Ιουλίου 2006, το ύψος της οποίας
ανήλθε στα £38.000.000. Τα Χρεόγραφα αυτά έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις
8 Σεπτεµβρίου 2006.
Η Σειρά Β’ εκδίδεται µε βάση απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας ηµεροµηνίας 22
Σεπτεµβρίου 2006. Το ύψος της Σειράς Β’ θα ανέλθει µέχρι £37.000.000.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Η ηµεροµηνία έκδοσης της Σειράς Β’ είναι η 22 Νοεµβρίου 2006.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Όλα τα Χρεόγραφα 2016 θα έχουν ηµεροµηνία λήξης 1η Ιουλίου 2016.
ΤΟΚΟΣ / ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Τα Χρεόγραφα 2016 θα φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή της κάθε
περιόδου τόκου και θα ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου, το δε επιτόκιο θα είναι ίσο µε το
εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Ελληνικής Τράπεζας που θα ισχύει στην αρχή της περιόδου τόκου πλέον
0,80%. Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου το βασικό επιτόκιο είναι 4,50%. Κατά την
πρώτη ηµεροµηνία καταβολής του τόκου της Σειράς Β’ των Χρεογράφων 2016, το επιτόκιο θα είναι ίσο
µε το επιτόκιο που έχει αναθεωρηθεί κατά την 1η Οκτωβρίου 2006, και είναι 5,30%.
Ο τόκος είναι πληρωτέος σε τριµηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου πληρωµής τόκου. Η πρώτη
πληρωµή θα καταστεί πληρωτέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 για την περίοδο από την ηµεροµηνία
έκδοσης που είναι η 22η Νοεµβρίου 2006 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Μετά την έκδοση της Σειράς Β’ των Χρεογράφων 2016, η Τράπεζα θα καταθέσει αίτηση στο Συµβούλιο
του ΧΑΚ για εισαγωγή των Χρεογράφων 2016 στο ΧΑΚ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή µπορεί να γίνει στο εγγεγραµµένο γραφείο της Τράπεζας, τους
∆ιευθυντές Έκδοσης της παρούσας έκδοσης, Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ και σε όλα τα
καταστήµατα της Ελληνικής Τράπεζας.
Οι ∆ιευθυντές Έκδοσης και τα καταστήµατα της Ελληνικής Τράπεζας είναι εξουσιοδοτηµένα να
προµηθεύουν αντίγραφα του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου / Πρόσκλησης για
Εγγραφή και αιτήσεις για εγγραφή.
Το ελάχιστο ποσό εγγραφής για το οποίο θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από το κοινό είναι £1.000. Όλες
οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο αντίτιµο. Αιτήσεις που υποβάλλονται από δύο
5
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(2) ή περισσότερα πρόσωπα που επιθυµούν να είναι συνιδιοκτήτες των Χρεογράφων 2016 πρέπει να
υπογράφονται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
Η πληρωµή για ολόκληρο το αιτούµενο ποσό µπορεί να γίνεται µε επιταγές ή µε κατάθεση µετρητών
στον τραπεζικό λογαριασµό µε αριθµό 001-01-361670-01. Οι επιταγές πρέπει να εκδίδονται σε
διαταγή «Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, Λογ. Χρεογράφων 2016». Οι πληρωµές µπορούν
να γίνουν σε όλα τα καταστήµατα της Ελληνικής Τράπεζας.
Οι κατάλογοι θα ανοίξουν στις 8:30 π.µ. στις 8 Νοεµβρίου 2006 και θα κλείσουν στις 1:30 στις 15
Νοεµβρίου 2006. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται µετά το κλείσιµο των καταλόγων δε θα λαµβάνονται
υπόψη.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ηµεροµηνία άδειας δηµοσίευσης παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Άνοιγµα Καταλόγων
Κλείσιµο Καταλόγων
Ηµεροµηνία Έκδοσης
Ηµεροµηνία αποστολής καταστάσεων παραχώρησης
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1 Νοεµβρίου 2006
8 Νοεµβρίου 2006
15 Νοεµβρίου 2006
22 Νοεµβρίου 2006
29 Νοεµβρίου 2006
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 11 ΜΑΪΟΥ
2006


Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, που πραγµατοποιήθηκε την 31η Μαΐου 2006
εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσµατα:

«Όπως το άρθρο 89 του Καταστατικού της Hellenic Bank Public Company Limited το οποίο αναφέρει,
µεταξύ άλλων, ότι “ο αριθµός των Συµβούλων δεν θα είναι µικρότερος των πέντε (5) και µεγαλύτερος
των δέκα (10)” τροποποιηθεί µε τη διαγραφή της λέξης και αριθµού “δέκα (10)” και την
αντικατάσταση τους µε τη λέξη και αριθµό “ δεκατριών (13)”.»
«Όπως το Ιδρυτικό Έγγραφο της Hellenic Bank Public Company Limited τροποποιηθεί µε την
προσθήκη των ακόλουθων προνοιών στο τέλος του Άρθρου 3(2):
“Επίσης να ενεργή ως εισπράκτωρ λογαριασµών δια τρίτους, έναντι αµοιβής, ως µεσάζων δια την
αγορά και πώλησιν υπηρεσιών ως και πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, ως πράκτωρ και
αντιπρόσωπος τρίτων και επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων (factor), ως και να εξαγοράζει, επί
εκπτώσει υποχρεώσεις και ποσά οφειλόµενα εις τρίτους και προβαίνει εις τα αναγκαία διαβήµατα δια
την είσπραξιν τούτων δι΄ιδίον αυτής όφελος ή άλλως πως και να διεξάγει τας εργασίας ή επιχειρήσεις
προεξοφλητών, αποδεκτών, εκδοχέων, διαπραγµατευτών, αγοραστών, πωλητών και εµπόρων χρεών
εισπραχτέων (factors)”.


Στις 20 Ιουλίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ
διόρισε τον κ. Μάκη Κεραυνό ως νέο Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας
∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ.

Ο κ. Μάκης Κεραυνός γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 18 ∆εκεµβρίου 1951. Σπούδασε οικονοµικά στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (1973-1977) και στην συνέχεια έκανε µεταπτυχιακές
σπουδές στα οικονοµικά της ανάπτυξης, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο (1977-1978). Το 1986 αποκτά το
Master in Industrial Management από το πανεπιστήµιο Kensington. Με υποτροφία του Προγράµµατος
Αναπτύξεως των Ηνωµένων Εθνών, έτυχε µετεκπαίδευσης στο Oxford Brooks University σε θέµατα
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε Μικροµεσαίες
Επιχειρήσεις, στο Πρόγραµµα ΕΤΡ του European Foundation for Management Development. Για σειρά
ετών εργάστηκε ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στην οικονοµική και εµπορική διεύθυνση και ως
Γενικός ∆ιευθυντής σε µεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό και στην Κύπρο. ∆ιετέλεσε Υπουργός
Οικονοµικών και Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Συµµετείχε ενεργά στο Συµβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN). Με την ιδιότητα του
Υπουργού Οικονοµικών, διορίστηκε ∆ιοικητής της ∆ιεθνούς Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Αναπτύξεως στην Κύπρο,
συµµετέχοντας ενεργά στις εργασίες και δραστηριότητες των Τραπεζών αυτών. Την 1η Σεπτεµβρίου
2005 διορίστηκε Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ.


Στις 20 Ιουλίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την ανασύνθεση των επιτροπών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας ως εξής:

Επιτροπή Ελέγχου
Πρόεδρος:
Μέλη:

Αντώνης Πιερίδης, Μέλος ∆Σ
Ιωάννης Χαριλάου, Μέλος ∆Σ
Γεώργιος Παύλου, Μέλος ∆Σ
Κυριάκος Γεωργίου, Μέλος ∆Σ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Επιτροπή Αµοιβών
Πρόεδρος:
Μέλη:

∆ηµήτρης Ηλιάδης, Μέλος ∆Σ
Σωτήρης Καλλής, Μέλος ∆Σ
Χαράλαµπος Παναγιώτου, Μέλος ∆Σ
Κυριάκος Γεωργίου, Μέλος ∆Σ

Επιτροπή ∆ιορισµών
Πρόεδρος:
Μέλη:

∆ρ. Ανδρέας Παναγιώτου, Πρόεδρος ∆Σ
Ανδρέας Μουσιούττας, Αντιπρόεδρος ∆Σ
Ιάκωβος Ιακώβου, Μέλος ∆Σ
Γεώργιος Παύλου, Μέλος ∆Σ
Σωτήρης Καλλής, Μέλος ∆Σ

Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Πρόεδρος:
Μέλη:

Ανδρέας Μουσιούττας, Αντιπρόεδρος ∆Σ
Αντώνης Πιερίδης, Μέλος ∆Σ
Ιωάννης Χαριλάου, Μέλος ∆Σ
Χαράλαµπος Παναγιώτου, Μέλος ∆Σ

Η προηγούµενη απόφαση για σύσταση νέας Επιτροπής ∆ανείων δεν θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε
σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.


Στις 24 Ιουλίου 2004, ο ∆ρ. Μάριος Κληρίδης διορίστηκε ως Γενικός ∆ιευθυντής στη ∆ιεύθυνση
∆ιαχείρισης Κινδύνων του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας.

Ο ∆ρ. Μάριος Κληρίδης γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου 1953. Σπούδασε στο London School of Economics
όπου πήρε BSC, MSc και PhD στα οικονοµικά. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού του, εργαζόταν
διδάσκοντας στο Πανεπιστήµιο.
Το 1982 προσλήφθηκε στην Ελληνική Τράπεζα στο Τµήµα
Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Μελετών. Κατά την αποχώρηση του από την Ελληνική Τράπεζα
ήταν υπεύθυνος για τα Τµήµατα Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Μελετών, Μάρκετινγκ,
Πιστωτικών Καρτών και Τοµέα Ιδιωτών, Τµήµα ∆ιεθνών Συναλλαγών και ∆ιαθεσίµων και την Ελληνική
Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ. Τον Ιούλιο του 2001 ανέλαβε την προεδρία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
της Κύπρου µε 5-ετές συµβόλαιο. Από τον Ιούλιο του 2006 διορίστηκε ως Γενικός ∆ιευθυντής στη
∆ιεύθυνση Κινδύνων του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006
ενσωµατώνονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ
ηµεροµηνίας 11 Μαΐου 2006 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς
και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 και τις διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου στον παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων
για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006
Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου
2006
2005
ΛΚ'000
ΛΚ'000

Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου *
2006
2005
€'000
€'000

120.336

97.207

209.280

169.056

Καθαρά έσοδα από τόκους

45.160

39.392

78.539

68.508

Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα, προµήθειες, κέρδη
από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και άλλα έσοδα

25.790

17.512

44.852

30.456

Σύνολο καθαρών εσόδων

70.950

56.904

123.391

98.964

(42.807)

(41.820)

(74.447)

(72.730)

Μερίδιο αποτελέσµατος από συνδεδεµένη εταιρεία

1.000

477

1.739

830

Κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών

1.081

(297)

1.880

(517)

30.224

15.264

52.563

26.547

Σηµ.
Κύκλος εργασιών

3

Σύνολο εξόδων

Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις
προβλέψεις
Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων

5

(11.568)

(14.268)

(20.118)

(24.814)

Κέρδος πριν τη φορολογία

3

18.656

996

32.445

1.733

Φορολογία

(3.276)

(140)

(5.697)

(243)

Κέρδος για την περίοδο

15.380

856

26.748

1.490

Κέρδος που αναλογεί :

Στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας

9

15.290

794

26.591

1.382

Στο συµφέρον µειοψηφίας

10

90

62

157

108

15.380

856

26.748

1.490

Κέρδος για την περίοδο

Βασικό κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

4

6,5

0,3

11,2

0,6

Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή
(σεντ)

4

6,1

0,3

10,7

0,6

* Συµπληρωµατικές πληροφορίες –Σηµείωση 2
9

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Αναγνωρισµένων Εσόδων και Εξόδων
για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

Σηµ.

Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου
2006
2005
ΛΚ'000
ΛΚ'000

Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου *
2006
2005
€'000
€'000

Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση:
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων

1.312

6.503

2.282

11.310

--

78

--

135

650

169

1.130

294

--

3

--

6

(7)

44

(12)

70

--

67

--

117

1.955

6.864

3.400

11.932

Κέρδος για την περίοδο

15.380

856

26.748

1.490

Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων

17.335

7.720

30.148

13.422

17.245

7.658

29.991

13.314

90

62

157

108

17.335

7.720

30.148

13.422

Αποµείωση στην αξία επενδύσεων
Μερίδιο συνδεδεµένης εταιρείας
Αναβαλλόµενη φορολογία από επανεκτίµηση ακινήτων
Συναλλαγµατική (ζηµία)/κέρδος
Κέρδος από αντιστάθµιση κινδύνων αλλαγών στη ροή
µετρητών
Καθαρά έσοδα που δεν αναγνωρίστηκαν στον
ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων

Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων που αναλογεί:

Στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας
Στο συµφέρον µειοψηφίας

10

Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων

* Συµπληρωµατικές πληροφορίες –Σηµείωση 2
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων
για την περίοδο των τριών µηνών από 1 Απριλίου µέχρι 30 Ιουνίου 2006

Τριµηνία από 1 Απριλίου
µέχρι 30 Ιουνίου
2006
2005
ΛΚ'000
ΛΚ'000

Τριµηνία από 1 Απριλίου
µέχρι 30 Ιουνίου *
2006
2005
€'000
€'000

Κύκλος εργασιών

62.280

49.038

108.313

85.283

Καθαρά έσοδα από τόκους

23.965

19.476

41.678

33.871

Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα, προµήθειες, κέρδη
από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και άλλα έσοδα

12.880

8.767

22.400

15.247

Σύνολο καθαρών εσόδων

36.845

28.243

64.078

49.118

(20.978)

(21.356)

(36.483)

(37.141)

11

42

19

73

549

74

955

129

Σύνολο εξόδων
Μερίδιο αποτελέσµατος από συνδεδεµένη εταιρεία
Κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών
Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις
προβλέψεις
Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των
χορηγήσεων
Κέρδος / (ζηµία) πριν τη φορολογία

16.427

7.003

28.569

12.179

(6.396)

(9.194)

(11.123)

(15.990)

10.031

(2.191)

17.446

(3.811)

Φορολογία

(1.519)

48

(2.642)

83

8.512

(2.143)

14.804

(3.728)

8.461

(2.174)

14.715

(3.782)

51

31

89

54

8.512

(2.143)

14.804

(3.728)

Κέρδος / (ζηµία) για την περίοδο
Κέρδος /(ζηµία) που αναλογεί :

Στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας
Στο συµφέρον µειοψηφίας
Κέρδος / (ζηµία) για την περίοδο

* Συµπληρωµατικές πληροφορίες –Σηµείωση 2

11

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Συνοπτικός Ενοποιηµένος Ισολογισµός
στις 30 Ιουνίου 2006
30 Ιουνίου 31 ∆εκεµβρίου
2006
2005
ΛΚ'000
ΛΚ'000

Σηµ.
Ενεργητικό
Μετρητά, αξιόγραφα και καταθέσεις σε άλλες τράπεζες
Χορηγήσεις σε πελάτες
Επενδύσεις σε χρεόγραφα, σε τίτλους σταθερής και
µεταβλητής απόδοσης και σε συνδεδεµένη εταιρεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

906.450
1.586.125

849.858
1.477.392

1.576.434
2.758.478

1.478.014
2.569.377

768.113
39.015
15.406
37.688

666.683
36.779
16.060
33.819

1.335.850
67.852
26.793
65.545

1.159.448
63.963
27.930
58.816

3.352.797

3.080.591

5.830.952

5.357.548

140.500

165.058

244.348

287.057

2.745.427

2.502.829

4.774.656

4.352.746

45.748

51.358

79.562

89.318

147.584
3.079.259

101.120
2.820.365

256.668
5.355.234

175.861
4.904.982

7

90.297

94.352

157.038

164.090

8
9

59.118
123.463

59.107
106.197

102.814
214.718

102.795
184.690

10

182.581
660
183.241

165.304
570
165.874

317.532
1.148
318.680

287.485
991
288.476

3.352.797

3.080.591

5.830.952

5.357.548

643.587

558.816

1.119.282

971.854

5

6
6

Σύνολο ενεργητικού
Παθητικό
Οφειλές σε άλλες τράπεζες
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών
Οµολογιακό ∆άνειο
Λοιπά στοιχεία παθητικού

∆ανειακό κεφάλαιο
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους
της ιθύνουσας εταιρείας
Συµφέρον µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

30 Ιουνίου 31 ∆εκεµβρίου
2006
2005
€'000 *
€'000 *

Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων

Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις

* Συµπληρωµατικές πληροφορίες –Σηµείωση 2

∆ρ. Α. Π. Παναγιώτου
Πρόεδρος

Α. Μ. Μουσιούττας
Αντιπρόεδρος

Α. Ι. Πιερίδης
∆ιοικητικός Σύµβουλος
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Π. Θ. Θεοδώρου
Γενικός ∆ιευθυντής/
Γραµµατέας ∆.Σ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών
για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006
Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου
2006
2005
ΛΚ'000
ΛΚ'000

Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου *
2006
2005
€'000
€'000

Ροή µετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία

18.656

996

32.445

1.733

(17.391)

(6.893)

(30.246)

(11.988)

1.265

(5.897)

2.199

(10.255)

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης

169.901

334.535

295.479

581.800

Ροή µετρητών από εργασίες

171.166

328.638

297.678

571.545

(37)

(57)

(64)

(99)

171.129

328.581

297.614

571.446

21.933

13.346

38.144

23.210

(73.966)

(160.370)

(128.637)

(278.904)

(4.610)

(2.325)

(8.017)

(4.043)

(56.643)

(149.349)

(98.510)

(259.737)

6
(9.831)

-(4.654)

10
(17.097)

-(8.094)

(3.581)
(13.406)

(3.664)
(8.318)

(6.228)
(23.315)

(6.372)
(14.466)

101.080

170.914

175.789

297.243

(69)

(187)

(120)

(325)

αρχή της περιόδου

401.709

275.213

698.624

478.631

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο
τέλος της περιόδου

502.720

445.940

874.293

775.549

Αναπροσαρµογές στο κέρδος πριν τη
φορολογία

Κέρδος /(ζηµία) από εργασίες πριν τις αλλαγές
στο κεφάλαιο κίνησης

Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες
Ροή µετρητών από επενδυτικές
δραστηριότητες
Εισόδηµα από επενδύσεις σε τίτλους σταθερής
και µεταβλητής απόδοσης
Καθαρές αγορές επενδύσεων σε τίτλους
σταθερής και µεταβλητής απόδοσης
Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού και άυλων στοιχείων ενεργητικού
µείον εισπράξεις από πώληση
Καθαρή ροή µετρητών σε επενδυτικές
δραστηριότητες
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Αποπληρωµές δανειακού και οµολογιακού
κεφαλαίου
Τόκοι δανειακού και οµολογιακού κεφαλαίου
που πληρώθηκαν
Καθαρή ροή µετρητών σε χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση µετρητών και αντίστοιχων
µετρητών
Επίδραση διακύµανσης συναλλαγµατικών
ισοτιµιών στα µετρητά και αντίστοιχα
ώ και αντίστοιχα µετρητών στην
Μετρητά

* Συµπληρωµατικές πληροφορίες –Σηµείωση 2
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
Οι συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006
δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου.
1. Λογιστικές αρχές
Οι συνοπτικές ενοποιηµένες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές
καταστάσεις της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ και των εξηρτηµένων εταιρειών της και του
µεριδίου συµµετοχής στη συνδεδεµένη εταιρεία.
Οι συνοπτικές ενοποιηµένες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε Κυπριακές λίρες οι
οποίες είναι το κυρίως λειτουργικό νόµισµα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών
πράξεων και δραστηριοτήτων των εταιρειών του Οµίλου. Για τις Ελληνικές θυγατρικές εταιρείες και για
το υποκατάστηµα στην Ελλάδα το λειτουργικό νόµισµα είναι το ευρώ. Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές
καταστάσεις των πιο πάνω µεταφράζονται σε Κυπριακές λίρες για σκοπούς παρουσίασης των
συνοπτικών ενοποιηµένων εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου.
Οι συνοπτικές ενοποιηµένες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί προς χρήση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου
αρ. 34 ‘Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση’ και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ελεγµένες
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2005.
Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν αναφορικά µε στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση µε
τις οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν στην ετήσια
έκθεση και τις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 εκτός από την
υιοθέτηση των νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης µε
ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου 2006. Η υιοθέτηση των νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις συνοπτικές ενοποιηµένες
εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
2. Παρουσίαση συµπληρωµατικών πληροφοριών
Ο συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου
2006, η συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για την εξαµηνία που
έληξε στις 30 Ιουνίου 2006, ο συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων για την περίοδο
των τριών µηνών από 1 Απριλίου µέχρι 30 Ιουνίου 2006, ο συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός στις
30 Ιουνίου 2006 καθώς και η συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών για την εξαµηνία
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 σε ευρώ αποτελούν συµπληρωµατικές πληροφορίες. Η µετατροπή από
το νόµισµα λειτουργίας του Οµίλου, τις Κυπριακές λίρες, σε ευρώ για σκοπούς των συµπληρωµατικών
αυτών πληροφοριών έγινε µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία για ευρώ στις 30 Ιουνίου 2006, που
ήταν 0,575.
Σύµφωνα µε τους όρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου γνωστοποιείται ότι το συνολικό ποσό
που καταβλήθηκε στο δικηγορικό γραφείο του κ. ∆ηµήτρη Ι. Ηλιάδη, µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Τράπεζας, για υποθέσεις δικαστικών αγωγών κατά χρεωστών/ οφειλετών του Οµίλου
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ανέρχεται σε £26,6 χιλ περιλαµβανοµένου Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) καθώς και δικαστικών και άλλων συναφών εξόδων (Ιούνιος 2005: £9,3
χιλ.). Οι υποθέσεις ανατέθηκαν στο δικηγορικό γραφείο του κ. Ηλιάδη µέσα στα πλαίσια συνήθους
πρακτικής του Οµίλου. Το συνολικό κόστος για τις υποθέσεις αυτές χρεώνεται στους ίδιους τους
χρεώστες/ οφειλέτες.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
3. Ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα

Κύκλος εργασιών πριν τις
συναλλαγές µεταξύ τοµέων

Κύπρος
Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου
2006
2005
ΛΚ'000
ΛΚ'000

Άλλες Χώρες
Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου
2006
2005
ΛΚ'000
ΛΚ'000

Σύνολο
Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου
2006
2005
ΛΚ'000
ΛΚ'000

103.801

82.875

17.220

14.575

121.021

97.450

Συναλλαγές µεταξύ τοµέων

--

--

(685)

(243)

(685)

(243)

103.801

82.875

16.535

14.332

120.336

97.207

18.663

6.246

(1.007)

(5.727)

17.656

519

1.000

477

--

--

1.000

477

19.663

6.723

(1.007)

(5.727)

18.656

996

Κύκλος εργασιών

Κέρδος/(ζηµία) πριν το µερίδιο
αποτελέσµατος από συνδεδεµένη
εταιρεία
Μερίδιο αποτελέσµατος από
συνδεδεµένη εταιρεία
Κέρδος/(ζηµία) πριν τη
φορολογία

4. Κέρδος ανά µετοχή
Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου
2006
2005
(α) Βασικό κέρδος ανά µετοχή
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (ΛΚ χιλ.)
Μέσος αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες
κατά την διάρκεια της περιόδου (χιλ.)
Βασικό κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

15.290

794

236.446

236.366

6,5

0,3

(β) Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή
Εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου
2006
2005
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (ΛΚ χιλ.)
Μέσος αριθµός µετοχών που χρησιµοποιήθηκε
για τον υπολογισµό του βασικού κέρδους ανά µετοχή (χιλ.)
Επίδραση ∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών
Μέσος αριθµός µετοχών που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του
πλήρως κατανεµηµένου κέρδους ανά µετοχή (χιλ.)
Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)
15

15.290

794

236.446

236.366

12.521

--

248.967

236.366

6,1

0,3

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
5. Χορηγήσεις σε πελάτες

Χορηγήσεις σε πελάτες
Προβλέψεις για αποµείωση στην αξία χορηγήσεων

30 Ιουνίου
2006
ΛΚ'000

31 ∆εκεµβρίου
2005
ΛΚ'000

1.789.906
(203.781)
1.586.125

1.666.906
(189.514)
1.477.392

Αποθεµατικά προβλέψεων για αποµείωση στην αξία χορηγήσεων

Αποθεµατικά
προβλέψεων
ΛΚ'000
137.566

1 Ιανουαρίου 2006
∆ιαγραφές χορηγήσεων
Συναλλαγµατική διαφορά
Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για την περίοδο
Επιβάρυνση για την περίοδο
30 Ιουνίου 2006

Προσωρινός
λογαριασµός
αναστολής
αναγνώρισης
εσόδων
ΛΚ'000
51.948

Σύνολο
ΛΚ'000
189.514

(3.190)

(113)

(3.303)

59

44

103

--

5.899

5.899

11.568

--

11.568

146.003

57.778

203.781

Το συνολικό ποσό των καθαρών χορηγήσεων για τις οποίες ο τόκος δεν έχει πιστωθεί στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων και έχει µεταφερθεί στον προσωρινό λογαριασµό αναστολής αναγνώρισης εσόδων για
τον Όµιλο, ανέρχεται στις ΛΚ 238.018 χιλ. (∆εκ. 2005: ΛΚ 231.062 χιλ.). Από την 1ην Ιανουαρίου
2006 ο Όµιλος εφάρµοσε τους νέους κανονισµούς που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου σχετικά µε την αναστολή αναγνώρισης εσόδων από µή εξυπηρετούµενες χορηγήσεις. Οι
κανονισµοί αυτοί εφαρµόζονται στις χορηγήσεις πελατών που παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των
τριών µηνών. Η αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το 2005 έγινε µε βάση τους τότε κανονισµούς της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τις χορηγήσεις που παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των έξι
µηνών.
6. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
και άυλα στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα,
Εγκαταστάσεις
και
Εξοπλισµός
ΛΚ'000

Άυλα
Στοιχεία
Ενεργητικού
ΛΚ'000

Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες µείον εκποιήσεις
Αποσβέσεις
Ζηµίες αποµείωσης
Συναλλαγµατική διαφορά

36.779
4.264
(2.037)
-9

16.060
348
(514)
(490)
2

Καθαρή λογιστική αξία 30 Ιουνίου 2006

39.015

15.406
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Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
7. ∆ανειακό κεφάλαιο

30 Ιουνίου
2006
ΛΚ'000

Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο
Αξιόγραφα Κεφαλαίου
∆ευτεροβάθµιο Κεφάλαιο
Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2004/2009
Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2011
Οµολογιακό ∆άνειο σε Ευρώ 2006/2011

31 ∆εκεµβρίου
2005
ΛΚ'000

24.529

24.533

14.700
18.127
32.941
65.768

14.700
17.971
37.148
69.819

90.297
94.352
Στις 27 Ιουλίου 2006 η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωµή ολόκληρου του
Οµολογιακού ∆ανείου σε Ευρώ, ύψους €100 εκατ., µειωµένης εξασφάλισης, µε κυµαινόµενο επιτόκιο
και λήξη 2011, τα οποία ήταν εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο του Λουξεµβούργου ασκώντας το
δικαίωµα που της παρείχε ο όρος 5 των σχετικών όρων της έκδοσης των Οµολόγων. Η Τράπεζα έχει
λάβει την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την άσκηση του δικαιώµατος πρόωρης
αποπληρωµής των Οµολόγων. Μετά την αποπληρωµή δεν παραµένουν πλέον Οµόλογα αυτού του
είδους.
Νέα Έκδοση ∆ανειακού Κεφαλαίου
Την 1 Ιουλίου 2006 η Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση της Σειράς Α΄ του νέου δευτεροβάθµιου
κεφαλαίου υπό µορφή χρεογράφων (Χρεόγραφα 2016) συνολικού ύψους µέχρι και ΛΚ 75 εκατ. και
ηµεροµηνία λήξης 2016. Τα Χρεόγραφα 2016 θα εκδοθούν σε µία µέχρι τέσσερις διαφορετικές σειρές
που θα ανακοινώνονται από την Τράπεζα πριν την έκδοση τους. Μέχρι τις 30 Ιουνίου είχαν ληφθεί
αιτήσεις ύψους ΛΚ 38 εκατ. για την έκδοση της Σειράς Α΄. Το ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται στα
λοιπά στοιχεία παθητικού στο συνοπτικό ενοποιηµένο Ισολογισµό για την εξαµηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου 2006.
Τα Χρεόγραφα 2016 θα λήξουν την 1η Ιουλίου 2016, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έκδοσης τυχόν
νέων σειρών.
Ο τόκος θα είναι πληρωτέος κάθε τρεις µήνες και θα πληρώνεται σε µετρητά στο τέλος της κάθε
περιόδου. Τα Χρεόγραφα 2016 θα φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή
της κάθε περιόδου τόκου και θα ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου. Το κυµαινόµενο επιτόκιο
θα είναι ίσο µε το εκάστοτε Βασικό Επιτόκιο της Τράπεζας που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου
τόκου, πλέον 0,80%. Μετά την 1η Ιουλίου 2011, τα Χρεόγραφα 2016, εάν δεν έχουν εξαγοραστεί από
την Τράπεζα, θα φέρουν επιπρόσθετο επιτόκιο 0,70%, πέραν του πιο πάνω επιτοκίου. Συνεπώς, το
επιτόκιο των Χρεογράφων 2016 µετά την 1η Ιουλίου 2011 θα είναι ίσο µε το Βασικό Επιτόκιο της
Τράπεζας πλέον 1,50%.
Η Τράπεζα έχει δικαίωµα να εξαγοράζει τα Χρεόγραφα 2016, σε κάθε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου,
µετά την 1η Ιουλίου 2011.
Τα Χρεόγραφα 2016 δεν είναι εξασφαλισµένα και σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας η αποπληρωµή
τους θα ακολουθεί σε προτεραιότητα την πληρωµή των υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τους
καταθέτες της και άλλους πιστωτές. Έχουν όµως προτεραιότητα στην αποπληρωµή των δικαιωµάτων
των µετόχων της Τράπεζας και των κατόχων Αξιογράφων Κεφαλαίου.
Η Τράπεζα έχει εξασφαλίσει προέγκριση για εισαγωγή των Χρεογράφων 2016 στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ).
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Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
8. Μετοχικό κεφάλαιο

30 Ιουνίου
2006
ΛΚ'000

31 ∆εκεµβρίου
2005
ΛΚ'000

150.000

150.000

Πλήρως πληρωθείσες µετοχές (ΛΚ 0,25 η κάθε
µία)
1 Ιανουαρίου
Άσκηση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών
Έκδοση µετοχών

59.107
7
4

59.087
-20

Σύνολο εκδοθέντος κεφαλαίου

59.118

59.107

Εγκεκριµένο
600 εκατ. µετοχές ΛΚ 0,25 η κάθε µία
Εκδοθέν
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Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
9. Αποθεµατικά

Αποθεµατικό προσόδου
1 Ιανουαρίου
Κέρδος για την περίοδο/έτος που αναλογεί στους µετόχους
Μεταφορά από το αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

30 Ιουνίου
2006
ΛΚ'000

31 ∆εκεµβρίου
2005
ΛΚ'000

916

(35.559)

15.290

7.512

--

28.866

23

97

16.229

916

89.224

118.070

--

(28.866)

21

20

89.245

89.224

63

33

1

(91)

Συναλλαγµατικές διαφορές στην αντιστάθµιση στοιχείων

(8)

121

Υπόλοιπο

56

63

15.994

278

2.588

4.449

--

1.498

(1.276)

9.380

Μερίδιο συνδεδεµένης εταιρείας

650

364

Μεταφορά στο αποθεµατικό προσόδου

(23)

(97)

--

122

17.933

15.994

1 Ιανουαρίου

--

(885)

Κέρδος από αντιστάθµιση κινδύνων αλλαγών στη ροή µετρητών

--

344

Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

--

541

Υπόλοιπο

--

--

123.463

106.197

Μεταφορά από αποθεµατικά επανεκτίµησης
Υπόλοιπο
Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
1 Ιανουαρίου
Μεταφορά στο αποθεµατικό προσόδου
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο
Συναλλαγµατικές διαφορές
1 Ιανουαρίου
Συναλλαγµατικές διαφορές περιόδου / έτους

Αποθεµατικά επανεκτίµησης
1 Ιανουαρίου
Επανεκτίµηση τίτλων µεταβλητής απόδοσης
Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων για αποµείωση
επενδύσεων
Επανεκτίµηση τίτλων σταθερής απόδοσης

Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση ακινήτων
Υπόλοιπο
Αποθεµατικό αντιστάθµισης

Σύνολο αποθεµατικών
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Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
10. Συµφέρον Μειοψηφίας

30 Ιουνίου
2006
ΛΚ'000
570

31 ∆εκεµβρίου
2005
ΛΚ'000
524

90

210

Μερίσµατα που πληρώθηκαν

--

(175)

Μερίδιο κίνησης στο αποθεµατικό επανεκτίµησης

--

11

660

570

1 Ιανουαρίου
Κέρδος που αναλογεί στο συµφέρον µειοψηφίας

Υπόλοιπο
11. Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις

Στις 30 Ιουνίου 2006, οι ανειληµµένες υποχρεώσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες του Οµίλου, για τις
οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ανέρχονταν σε ΛΚ 1.785 χιλ.
(31 ∆εκεµβρίου 2005: ΛΚ 1.683 χιλ.).
12. Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι συνοπτικές ενοποιηµένες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο στις 28 Αυγούστου 2006.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30
ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
ΣΥΝΟΨΗ
Κυπριακές Λίρες

Ευρώ
%

Βασικά oικονοµικά στοιχεία

Ιούνιος 2006
£'000

Ιούνιος 2005 Μεταβολή Ιούνιος 2006 Ιούνιος 2005
£'000
€'000
€'000

Σύνολο καθαρών εσόδων

70.950

56.904

25%

123.391

98.964

Σύνολο εξόδων

42.807

41.820

2%

74.447

72.730

1.000

477

1.739

830

Κέρδος από συνήθεις εργασίες

30.224

15.264

98%

52.563

26.547

Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας
των χορηγήσεων

11.568

14.268

(19%)

20.118

24.814

Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους

15.290

794

1826%

26.591

1.382

Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία

110%

Το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους για το πρώτο εξάµηνο ανήλθε στα £15,3 εκατ. (€26,6 εκατ.)
παρουσιάζοντας ουσιαστική αύξηση από το αντίστοιχο περσινό εξάµηνο. Ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι
η αύξηση κατά 98% του κέρδους από συνήθεις εργασίες η οποία καταδεικνύει την επαναφορά του
Οµίλου σε σταθερή και ουσιαστικά βελτιωµένη κερδοφορία. Οι ενδείξεις για το υπόλοιπο του 2006
προδιαγράφονται επίσης, πολύ ενθαρρυντικές.
Οι προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων παρουσιάζουν µείωση κατά 19% από το
αντίστοιχο ποσό του πρώτου εξαµήνου του 2005, το οποίο υπήρξε ιδιαίτερα αυξηµένο κατόπιν της
τότε απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για περαιτέρω ενίσχυση των αποθεµατικών προβλέψεων
για επισφαλείς χρεώστες.
Το σύνολο των καθαρών εσόδων παρουσιάζεται αυξηµένο κατά 25% ξεπερνώντας τα £70,9 εκατ.
(€123,4 εκατ.) σε σύγκριση µε £56,9 εκατ. (€98,9 εκατ.) τον Ιούνιο του 2005. Σηµαντική υπήρξε η
συνεισφορά των µη επιτοκιακών εσόδων τα οποία παρουσίασαν αύξηση 47%. Το σύνολο των εξόδων
περιορίστηκε σε αύξηση 2% και αντανακλά στη συστηµατική προσπάθεια που καταβάλλεται από τον
Όµιλο για συγκράτηση των δαπανών µε στόχο τη βελτίωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα.
Το σύνολο του Ισολογισµού του Οµίλου έφθασε τα £3.353 εκατ. (€5.831 εκατ.) παρουσιάζοντας
ετησιοποιηµένη αύξηση της τάξεως του 15%. Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν
αύξηση 8% και έχουν φθάσει τα £1.790 εκατ. (€3.113 εκατ.) σε σύγκριση µε £1.650 εκατ. (€2.869
εκατ.) τον Ιούνιο 2005, ενώ οι συνολικές καταθέσεις πελατών παρουσίασαν σηµαντική αύξηση της
τάξης του 16% φθάνοντας τα £2.745 εκατ. (€4.775 εκατ.) σε σύγκριση µε £2.369 εκατ. (€4.120
εκατ.) τον Ιούνιο 2005.
Όσον αφορά τις εργασίες του Οµίλου στην Ελλάδα, πρωταρχικός µας στόχος παραµένει η σταδιακή
βελτίωση και ανάπτυξη των εργασιών και η επαναφορά του δικτύου σε κερδοφορία µε κατοχύρωση
σταθερής απόδοσης της επένδυσης µας. Τα αποτελέσµατα του Οµίλου στην Ελλάδα µετά από τις
προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση αφού οι
ζηµιές περιορίστηκαν σε £1,0 εκατ (€1,7 εκατ.) σε σύγκριση µε ζηµιές £5,7 εκατ. (€9,9 εκατ.) το
αντίστοιχο περσινό εξάµηνο. Οι χορηγήσεις πελατών στην Ελλάδα παρουσίασαν αύξηση 16%
φθάνοντας στα £367 εκατ. (€638 εκατ.) σε σύγκριση µε £317 εκατ. (€551 εκατ.) τον Ιούνιο του 2005,
ενώ οι καταθέσεις πελατών έφθασαν τα £374 εκατ. (€651 εκατ.) σε σύγκριση µε £333 εκατ. (€579
εκατ.) τον Ιούνιο του 2005 παρουσιάζοντας αύξηση 12%.
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Τα κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας κατά τις 30 Ιουνίου 2006 έχουν φθάσει
στα £183 εκατ. (€318 εκατ.), σε σύγκριση µε £165 εκατ. (€287 εκατ.) το ∆εκέµβριο του 2005,
καταγράφοντας αύξηση 10%.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά έσοδα από τόκους

Κυπριακές Λίρες

Ευρώ
%

Τόκοι εισπρακτέοι
Αναστολή αναγνώρισης τόκων
Τόκοι πληρωτέοι

Ιούνιος
2006
£'000

Ιούνιος
2005 Μεταβολή
£'000

Ιούνιος
2006
€'000

Ιούνιος
2005
€'000

98.838
(5.482)

84.843
(6.148)

171.893
(9.535)

147.554
(10.693)
136.861
(68.353)
68.508

16%
(11%)

78.695
93.356
(48.196) (39.303)

19%
23%

162.358
(83.819)

39.392

15%

78.539

45.160

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσιάζουν αύξηση 15% φθάνοντας στα £45,2 εκατ. (€78,5 εκατ.) σε
σχέση µε £39,4 εκατ. (€68,5 εκατ.) για τον Ιούνιο του 2005 . Η αύξηση αυτή έχει επιτευχθεί παρά
την εφαρµογή από την αρχή του 2006 των νέων αυστηρότερων κανονισµών που εκδόθηκαν από την
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σχετικά µε την αναστολή αναγνώρισης εσόδων. Οι συνεχείς ενέργειες
του Οµίλου για βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και αύξηση των εισπράξεων από
καθυστερηµένες οφειλές έχουν συνεισφέρει θετικά στο σύνολο των καθαρών επιτοκιακών εσόδων.
Θετική ήταν επίσης, η επίδραση στα καθαρά έσοδα από τόκους, από την αύξηση των αποδόσεων από
τα ρευστά διαθέσιµα του Οµίλου σε ξένο νόµισµα. Η απόδοση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην
αύξηση των επιτοκίων και ειδικότερα του αµερικάνικου δολαρίου. Η βελτίωση των επιτοκιακών εσόδων
αποδίδεται επίσης και στην αύξηση των υπολοίπων των χορηγήσεων κατά 8% και των καταθέσεων
πελατών κατά 16% από τον Ιούνιο του 2005, µε παράλληλη αύξηση του επιτοκιακού περιθωρίου του
Οµίλου τον Ιούνιο του 2006 σε 2,94% από 2,86% το ∆εκέµβριο 2005.
Παράλληλα, η µείωση του βασικού επιτοκίου της Κυπριακής Λίρας κατά το 2005 συνεχίζει να επηρεάζει
αρνητικά τα επιτοκιακά έσοδα, αφού, ενώ οι πλείστες χορηγήσεις φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το
οποίο αναπροσαρµόζεται αµέσως µε την αλλαγή των επιτοκίων, µεγάλο ποσοστό των καταθέσεων
στην Κύπρο αποτελείται από γραµµάτια σταθερού επιτοκίου για τα οποία το επιτόκιο
αναπροσαρµόζεται στην ανανέωση τους.
Μη επιτοκιακά έσοδα
Κυπριακές Λίρες

Ευρώ
%

Ιούνιος
2006
£'000
Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών
Κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση
συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων
Άλλα έσοδα

Ιούνιος
2005 Μεταβολή

Ιούνιος
2006
€'000

Ιούνιος
2005

12%

22.443

20.033

15.417

4.243

£'000

€'000

12.905

11.519

8.865

2.440

263%

4.020

3.553

13%

6.992

6.180

25.790

17.512

47%

44.852

30.456

Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε σηµαντική άνοδο της τάξεως του 47% σε σχέση
µε το αντίστοιχο περσινό εξάµηνο, φθάνοντας τα £25,8 εκατ. (€44,9 εκατ.).
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Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η επίδραση από τη διάθεση και µεταβολή στη δίκαιη αξία
χρηµατοοικονοµικών µέσων, τα οποία περιλαµβάνουν κέρδη £4,2 εκατ. (€7,3 εκατ.) από την
επανεκτίµηση συγκεκριµένων παραγώγων στη δίκαιη αξία τους. Εξαιρουµένων των κερδών αυτών τα
µη επιτοκιακά έσοδα συνεχίζουν να εµφανίζουν ικανοποιητική αύξηση της τάξεως του 23%, η οποία
οφείλεται τόσο στην αύξηση των εσόδων από τις τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο και Ελλάδα, όσο και
στην ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών του Οµίλου, τα έσοδα των οποίων κατέγραψαν αύξηση
21% από την αντίστοιχη εξαµηνία του 2005.
Έξοδα

Κυπριακές Λίρες

Ευρώ
%

Ιούνιος
2006
£'000

Ιούνιος
2005 Μεταβολή
£'000

Ιούνιος
2006
€'000

Ιούνιος
2005
€'000
48.896
3.610
20.224
72.730

Έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις
∆ιοικητικά και άλλα έξοδα

29.835
2.037
10.935

28.115
2.076
11.629

(2%)
(6%)

51.887
3.543
19.017

Σύνολο εξόδων

42.807

41.820

2%

74.447

6%

Το σύνολο των εξόδων του Οµίλου παρουσιάζει συγκρατηµένη αύξηση 2% από το αντίστοιχο ποσό
του πρώτου εξαµήνου του 2005.
Το κόστος προσωπικού αποτελεί το 70% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου. Το µεγαλύτερο µέρος
αφορά το προσωπικό του Οµίλου στην Κύπρο το οποίο απαριθµούσε 1.439 άτοµα τον Ιούνιο του 2006
σε σχέση µε 1.431 άτοµα τον Ιούνιο του 2005. Στην Κύπρο η αύξηση στα έξοδα προσωπικού
ανέρχεται σε 8% και προκύπτει κυρίως από την αυξηµένη πρόβλεψη για ωφελήµατα αφυπηρέτησης
προσωπικού καθώς επίσης και από την υποχρέωση για ετήσιες µισθολογικές αναπροσαρµογές µε βάση
τις συλλογικές συµβάσεις.
Στην Ελλάδα ο Όµιλος διανύει περίοδο ανασυγκρότησης και αναδιοργάνωσης µε πρωταρχικό στόχο τη
σταδιακή επαναφορά του δικτύου σε κερδοφορία. Το κόστος προσωπικού στην Ελλάδα περιορίστηκε
σαν αποτέλεσµα της αναδιοργάνωσης των εργασιών του Οµίλου στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε
το δεύτερο εξάµηνο του 2005.
Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθµός των υπαλλήλων που
εργοδοτούνταν στον Όµιλο στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2006 ήταν 384 άτοµα σε σχέση µε 402 άτοµα
τον Ιούνιο του 2005.
Τα διοικητικά και άλλα έξοδα εµφανίζονται µειωµένα από το αντίστοιχο περσινό εξάµηνο του 2005
αφού το τελευταίο ήταν επιβαρηµένο µε µη επαναλαµβανόµενα κονδύλια που είχαν προκύψει από την
αναδιοργάνωση του Οµίλου που έγινε το 2005.
Η προσπάθεια του Οµίλου για συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, µε στόχο τη βελτίωση του
δείκτη εξόδων προς έσοδα, συνεχίζει να παραµένει ως ένας από τους πάγιους στρατηγικούς στόχους
του Οµίλου. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το πρώτο εξάµηνο του 2006 βρίσκεται σε συγκριτικά
χαµηλά επίπεδα της τάξεως του 60%, κυρίως λόγω των αυξηµένων µη επιτοκιακών εσόδων που
καταγράφηκαν κατά το πρώτο εξάµηνο του 2006. Εξαιρουµένων των εσόδων αυτών, ο δείκτης εξόδων
προς έσοδα αναπροσαρµόζεται σε 64%. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, επιδίωξη του Οµίλου για το 2006,
είναι ο περιορισµός του δείκτη αυτού µε µέγιστο επίπεδο γύρω στο 69%. Με βάση τα µέχρι τώρα
δεδοµένα, αναµένεται ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αφού οι προβλέψεις για ολόκληρο το έτος
δείχνουν ότι ο δείκτης αυτός για το 2006 θα κυµαίνεται περίπου στο 65%.
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Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες
Οι προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων ανήλθαν στα £11,6 εκατ. (€20,1 εκατ.),
παρουσιάζοντας µείωση 19% σε σύγκριση µε αυτές του πρώτου εξαµήνου του 2005 (£14,3 εκατ.,
€24,8 εκατ.). Υπενθυµίζεται ότι κατά τον Ιούνιο του 2005 οι προβλέψεις υπήρξαν ιδιαίτερα αυξηµένες
λόγω απόφασης που είχε λάβει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την περαιτέρω ενίσχυση των
αποθεµατικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ετησιοποιηµένο ποσοστό των προβλέψεων
για το πρώτο εξάµηνο του 2006 επί των συνολικών χορηγήσεων ήταν 1,3% σε σύγκριση µε 1,7% για
το πρώτο εξάµηνο του 2005. Στόχος του Οµίλου παραµένει η σταδιακή βελτίωση της ποιότητας του
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων έτσι ώστε οι κατά καιρούς απαιτούµενες προβλέψεις να κυµαίνονται σε
επίπεδα που δεν θα υπερβαίνουν περίπου το 1% των συνολικών χορηγήσεων.
Από την 1ην Ιανουαρίου 2006 ο Όµιλος εφάρµοσε τους νέους αυστηρότερους κανονισµούς που
εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σχετικά µε την κατηγοριοποίηση των µη
εξυπηρετούµενων χορηγήσεων και την αναστολή αναγνώρισης εσόδων. Οι κανονισµοί αυτοί
εφαρµόζονται σε όλες τις χορηγήσεις πελατών οι οποίες δεν είναι πλήρως καλυµµένες µε εµπράγµατες
εξασφαλίσεις και παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών. Επίσης οι κανονισµοί από 1ην
Ιανουαρίου 2006 επεκτείνονται σε όλους τους χρεωστικούς λογαριασµούς των πελατών εντός του
Οµίλου µε έστω και ένα µη εξυπηρετούµενο λογαριασµό. Κατά το 2005, η αναστολή αναγνώρισης
εσόδων αφορούσε τις χορηγήσεις που παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των έξι µηνών. Παρά την
αλλαγή στον ορισµό των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων, οι καθαρές µη εξυπηρετούµενες
χορηγήσεις περιορίστηκαν σε £238 εκατ. (€414 εκατ.) σε σχέση µε £231 εκατ. (€402 εκατ.) το
∆εκέµβριο 2005. Η µείωση αυτή είναι το αποτέλεσµα των συνεχών ενεργειών του Οµίλου για βελτίωση
της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. Toν Ιούνιο του 2006, 61,3% των καθαρών µη εξυπηρετούµενων
χορηγήσεων καλύπτεται από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ενώ το υπόλοιπο ποσοστό
καλύπτεται από εµπράγµατες εξασφαλίσεις.
Το σύνολο των αποθεµατικών για επισφαλείς απαιτήσεις κατά τον Ιούνιο του 2006 έχει φτάσει τα
£204 εκατ. (€355 εκατ.) (∆εκέµβριος 2005: £190 εκατ., €330 εκατ.) και αποτελεί το 11,4% των
συνολικών µεικτών χορηγήσεων.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Βασικά Στοιχεία Ισολογισµού

Κυπριακές Λίρες
Ιούνιος
Ιούνιος
2005
%
2006
£'εκατ. Μεταβολή
£'εκατ.

Ευρώ
Ιούνιος
2006
€'εκατ.

Ιούνιος
2005
€'εκατ.

Σύνολο Ισολογισµού

3.353

2.916

15%

5.831

5.071

Μεικτές Χορηγήσεις

1.790

1.650

8%

3.113

2.869

Κύπρος

1.423

1.333

7%

2.475

2.318

Ελλάδα

367

317

16%

638

551

Καταθέσεις

2.745

2.369

16%

4.775

4.120

Κύπρος

2.371

2.036

16%

4.124

3.541

Ελλάδα

374

333

12%

651

579

Το σύνολο του Ισολογισµού του Οµίλου ανήλθε στα £3.353 εκατ. (€5.831 εκατ.) σε σύγκριση µε
£2.916 εκατ. (€5.071 εκατ.) τον Ιούνιο 2005, σηµειώνοντας ετησιοποιηµένη αύξηση 15%.
Οι χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 8% και έχουν φθάσει τα £1.790 εκατ. (€3.113 εκατ.)
σε σύγκριση µε £1.650 εκατ. (€2.869 εκατ.) τον Ιούνιο του 2005, ενώ οι καταθέσεις πελατών
παρουσίασαν σηµαντική αύξηση της τάξης του 16% φθάνοντας τα £2.745 εκατ. (€4.775 εκατ.) σε
σύγκριση µε £2.369 εκατ. (€4.120 εκατ.) τον Ιούνιο του 2005.
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Οι χορηγήσεις πελατών στην Ελλάδα παρουσίασαν αύξηση 16% φθάνοντας στα £367 εκατ. (€638
εκατ.) σε σύγκριση µε £317 εκατ. (€551 εκατ.) τον Ιούνιο του 2005, ενώ οι καταθέσεις πελατών
έφθασαν τα £374 εκατ. (€651 εκατ.) σε σύγκριση µε £333 εκατ. (€579 εκατ.) τον Ιούνιο του 2005
παρουσιάζοντας αύξηση 12%.
Τα κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους ενισχύθηκαν περαιτέρω και ανήλθαν στα £183 εκατ.
(€318 εκατ.), σε σχέση µε £165 εκατ. (€287 εκατ.) το ∆εκέµβριο του 2005 παρουσιάζοντας αύξηση
10%.
Την 1 Ιουλίου 2006 η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση £38 εκατ. της Σειράς Α΄ του νέου
δευτεροβάθµιου κεφαλαίου υπό µορφή χρεογράφων µε ηµεροµηνία λήξης 2016. Η έκδοση των
χρεογράφων αυτών θα ολοκληρωθεί µέσω διαφορετικών σειρών (µέχρι τέσσερεις) οι οποίες θα
ανακοινώνονται από την Τράπεζα πριν την έκδοση τους και το σύνολο τους δεν θα υπερβαίνει τα £75
εκατ.. Επίσης, στις 27 Ιουλίου 2006 η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωµή ολόκληρου
του Οµολογιακού ∆ανείου σε Ευρώ, ύψους €100 εκατ., µειωµένης εξασφάλισης, µε κυµαινόµενο
επιτόκιο και λήξη 2011.
Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου, όπως υπολογίζεται µε βάση τις οδηγίες της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου, κατά τον Ιούνιο του 2006 βρισκόταν γύρω στο 12% και καταδεικνύει την
κεφαλαιακή ευρωστία του Οµίλου αφού κυµαίνεται σε επίπεδα πέραν του ελάχιστου ποσοστού του
10% το οποίο καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και του 8% το οποίο καθορίζεται
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι πιο πάνω αλλαγές στο δευτεροβάθµιο κεφάλαιο και η
αυξηµένη κερδοφορία του Οµίλου, η οποία θα προστεθεί στην κεφαλαιακή βάση στο τέλος του έτους,
αναµένεται ότι θα βελτιώσουν σηµαντικά το δείκτη αυτό. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας κατά το τέλος του Ιουνίου 2006 αναπροσαρµόζεται γύρω στο 13% εάν τα
κέρδη του πρώτου εξαµήνου συµπεριληφθούν στην κεφαλαιακή βάση του Οµίλου.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Τα αποτελέσµατα του Οµίλου καταδεικνύουν την σηµαντική πρόοδο που έχει γίνει για επίτευξη των
τριών βασικών στόχων της µεσοπρόθεσµης στρατηγικής του Οµίλου δηλαδή της επίτευξης µόνιµης
σταθερής κερδοφορίας, της αύξησης των εργασιών και µεγεθών του Οµίλου και της επικέντρωσης
στην συνεχή αναβάθµιση της προσφερόµενης εξυπηρέτησης.
1. Μόνιµη σταθερή κερδοφορία
Η σοβαρή δουλειά και προσπάθεια που καταβάλλεται για την διατήρηση του Οµίλου σε πορεία µόνιµης
σταθερής κερδοφορίας διαφαίνεται από τα αποτελέσµατα της πρώτης εξαµηνίας.
Πρακτικά έχει επιτευχθεί η :
• ∆ιεύρυνση των εισοδηµάτων από όλους τους τοµείς τόσο στην Κύπρο όσο και στην
Ελλάδα.
•

Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου.

•

Συνεχής συγκράτηση των δαπανών µε έµφαση στη βελτίωση της παραγωγικότητας. Ο
στόχος για το δείκτη εξόδων προς έσοδα στον προϋπολογισµό του 2006 ήταν να µειωθεί
στο 69% από 72,4% που ήταν το 2005. Με βάση τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου
του 2006, ο δείκτης, για τους πρώτους έξι µήνες του έτους, διαµορφώνεται στο 60,3%.

•

Βελτίωση της αποδοτικότητας του Οµίλου. Όπως είχε ανακοινωθεί κατά τη δηµοσιοποίηση
των τριµηνιαίων αποτελεσµάτων η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου αναµενόταν να
κυµανθεί σε επίπεδα γύρω στο 11% για το 2006. Με βάση τα αποτελέσµατα ο δείκτης
αναθεωρείται στο 13% για το έτος .

•

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του Οµίλου µε αλλαγές στην οργανωτική δοµή. Από
τις 19 Απριλίου 2006 έχει µπει σε σταδιακή υλοποίηση, η νέα οργανική διάρθρωση του
Οµίλου η οποία συµβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσµατικότητα, αφού αντικατοπτρίζει
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την αναγκαία οργάνωση µιας σύγχρονης Τράπεζας που έχει αναγνωρίσει τις
συντελούµενες µεταβολές του τραπεζικού περιβάλλοντος και τις υποχρεώσεις και ευθύνες
που προκύπτουν.
2. Αύξηση των εργασιών και µεγεθών
Σε συνδυασµό µε τη διατήρηση µόνιµης σταθερής κερδοφορίας επιδιώκεται η µεγέθυνση των
εργασιών και µεγεθών του Οµίλου.
Για την Κύπρο οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής όπου επιδιώκεται η
αύξηση της πελατειακής βάσης και των ασφαλιστικών εργασιών µέσω της αξιοποίησης των
σταυροειδών πωλήσεων. Για την Ελλάδα, κύρια επιδίωξή είναι η σταδιακή βελτίωση και ανάπτυξη των
εργασιών ώστε το δίκτυο καταστηµάτων Ελλάδας να οδηγηθεί σε µόνιµη σταθερή κερδοφορία.
3. Μεγιστοποίηση της ποιότητας εξυπηρέτησής
Τρίτος πυλώνας της µεσοπρόθεσµης στρατηγικής, είναι η διατήρηση του διαχρονικού ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος της υποδειγµατικής, προσωπικής και φιλικής εξυπηρέτησης που προσφέρεται στους
πελάτες.
Προς τούτο έχει εκπονηθεί ένα ολικό σχέδιο ποιοτικής αναβάθµισης των προσφερόµενων υπηρεσιών
το οποίο εφαρµόζεται τόσο σε µονάδες υποστήριξης όσο και σε µονάδες πρώτης γραµµής. Ενδεικτική
της δέσµευσης στην ποιότητα είναι η πρόσφατη διάκριση του ∆ικτύου Καταστηµάτων της Επαρχίας
Λάρνακας µε την τιµητική Ευρωπαϊκή διάκριση «∆έσµευση στην επιχειρηµατική Αριστεία» του
Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας ΕΜΕΑ-ΕFQM.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
Με βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου του 2006, οι στόχοι του Οµίλου σε ότι
αφορά στο δείκτη απόδοσης κεφαλαίων και στο δείκτη εξόδων προς έσοδα αναθεωρούνται ως εξής :
•

Νέος στόχος απόδοσης κεφαλαίων για το 2006, 13% από 11% που ήταν ο αρχικός
στόχος.

•

Νέος στόχος για το δείκτη εξόδων προς έσοδα για το 2006 γύρω στο 65% από το
69% που ήταν ο αρχικός στόχος στον προϋπολογισµό του 2006.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Κύριο µέληµα και επιδίωξη της ∆ιοίκησης του Οµίλου είναι η µεγιστοποίηση της αξίας που προσφέρεται
στους µετόχους, σε ένα ρευστό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Χωρίς να αποκλείεται η οποιαδήποτε
πρόταση συνεργασίας τονίζεται ότι προτεραιότητα της ∆ιοίκησης είναι η ολοκλήρωση της
ανασυγκρότησης του Οµίλου µε επικέντρωση στους στόχους που έχουν τεθεί. Η διατήρηση µιας
σταθερής πορείας και στρατηγικής αποτελεί το θετικότερο στοιχείο για µεγιστοποίηση της αξίας που
δηµιουργείται προς όφελος των µετόχων.

Οι µετατροπές από Κυπριακές λίρες σε Ευρώ που αναφέρονται πιο πάνω έγιναν µε βάση την ισοτιµία €1=£0,575 που ίσχυε στις
30 Ιουνίου 2006.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Υιοθέτηση νέων και τροποποιηµένων ∆ΠΧΠ
Από την 1 Ιανουαρίου 2006 έχουν τεθεί σε ισχύ τα ακόλουθα νέα και τροποποιηµένα ∆ΠΧΠ.
∆ΛΠ 19 (τροποποιηµένο): Παροχές προσωπικού
∆ΛΠ 39 (τροποποιηµένο): Λογιστική αντιστάθµιση ταµειακών ροών για προβλεπόµενες ενδοεταιρικές
συναλλαγές
∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (τροποποιηµένα): Συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης
∆ΛΠ 21 (τροποποιηµένο): Επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος – καθαρή επένδυση
σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Σεπτ.
2006
ΛΚ'000

Σεπτ.
2005
ΛΚ'000

∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε Μέλη του
∆ιοικητικού
Συµβουλίου
και
συνδεόµενα
πρόσωπα.

5.458

7.816

∆άνεια και χορηγήσεις σε βασικά διευθυντικά
στελέχη που δεν είναι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και
σε συνδεόµενα πρόσωπα

494

410

Σύνολο

5.952

8.226

Εµπράγµατες εξασφαλίσεις

4.786

4.675

276

342

1.400

676

22

17

Έσοδα από τόκους
Καταθέσεις
Έξοδα από τόκους

Επιπρόσθετα, στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, υπήρχαν ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις Μελών
∆ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεόµενων προσώπων που αφορούν πιστώσεις, εγγυήσεις και µη
χρησιµοποιηθέντα όρια, ύψους ΛΚ3.974 χιλ (Σεπτέµβριος 2005: ΛΚ1.530 χιλ.). Υπήρχαν επίσης
ανειληµµένες υποχρεώσεις προς τα βασικά διευθυντικά στελέχη που δεν ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
και σε συνδεόµενα πρόσωπα ύψους ΛΚ85 χιλ. (Σεπτέµβριος 2005: ΛΚ85 χιλ.)
Τα συνδεόµενα πρόσωπα περιλαµβάνουν τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα και τις εταιρείες στις οποίες
οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ή τα βασικά διευθυντικά στελέχη που δεν ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση. Τα
βασικά διευθυντικά στελέχη αποτελούνται από τον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή και τους Γενικούς
∆ιευθυντές της Τράπεζας.
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Όλες οι συναλλαγές µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε τα συνδεόµενα τους πρόσωπα
γίνονται µε βάση συνήθεις εµπορικούς όρους. Όσον αφορά τα βασικά διευθυντικά στελέχη, αριθµός
διευκολύνσεων έχει παραχωρηθεί µε βάση τους ισχύοντες όρους όπως και για το υπόλοιπο προσωπικό
του Οµίλου.
Απολαβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και βασικών διευθυντικών στελεχών Οµίλου.
Σεπτ.
Σεπτ.
2006
2005
ΛΚ'000 ΛΚ'000
Απολαβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
56

305

Ωφελήµατα αφυπηρέτησης για την περίοδο

3

10

Ποσά που καταβλήθηκαν µε την αποχώρηση

--

764

Σύνολο για Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους

59

1.079

∆ικαιώµατα περιόδου

73

59

Συντάξεις

13

13

Σεπτ.
2006
ΛΚ'000

Σεπτ.
2005
ΛΚ'000

301

290

18

12

39

23

358

325

Απολαβές και ωφελήµατα υπό εκτελεστική ιδιότητα

Απολαβές βασικών διευθυντικών στελεχών που δεν ήταν
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι:
Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα
Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ
Ωφελήµατα αφυπηρέτησης για την περίοδο
Σύνολο απολαβών και ωφεληµάτων βασικών διευθυντικών στελεχών που
δεν ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
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Άλλες συναλλαγές µε συνδεόµενα πρόσωπα
Ο κ. ∆ηµήτρης Ι. Ηλιάδης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, είναι ιδιώτης δικηγόρος
στο δικηγορικό γραφείο '∆ηµήτρης Ηλιάδης ∆ικηγορικό Γραφείο'. Μέσα στα πλαίσια συνήθους
πρακτικής ανατίθενται σε εξωτερικά γραφεία δικαστικές αγωγές και διαδικασίες κατά χρεωστών/
οφειλετών του Οµίλου. Αριθµός τέτοιων υποθέσεων έχει ανατεθεί στο δικηγορικό γραφείο του κ.
Ηλιάδη. Για την περίοδο Ιανουάριο µέχρι Σεπτέµβριο 2006 το ποσό ανέρχεται σε ΛΚ35,1 χιλ
περιλαµβανοµένων των εξόδων και του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) (Σεπτέµβριος 2005:
ΛΚ14,2 χιλ.).Το συνολικό κόστος για τις υποθέσεις αυτές χρεώνεται στους ίδιους τους χρεώστες/
οφειλέτες.
Ο κ. Αντώνης Ι. Πιερίδης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, είναι ο κύριος µέτοχος
της εταιρείας 'Αντώνης Πιερίδης και Συνεργάτες Λτδ'. Κατά την περίοδο Ιανουάριο µέχρι Σεπτέµβριο
2006 υπήρξαν ατοµικές συµµετοχές σε σεµινάρια για τα οποία το συνολικό κόστος ήταν ΛΚ0,9 χιλ. ,
περιλαµβανοµένου ΦΠΑ ΛΚ0,3 χιλ. (Σεπτέµβριος 2005: ΛΚ3,2 χιλ περιλαµβανοµένου ΦΠΑ ΛΚ0,95
χιλ).
Ο κ. Ιάκωβος Γ. Ιακώβου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, κατέχει έµµεσο συµφέρον
στις εταιρείες ‘Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ’. Κατά το 2005 η εταιρεία ‘Αδελφοί Ιακώβου
(Κατασκευές) Λτδ’ ανέλαβε την επέκταση του κτιρίου Πληροφορικής της Τράπεζας κατόπιν
διαγωνισµού προσφορών. Το ύψος του συµβολαίου ανέρχεται σε ΛΚ1.063 χιλ (εξαιρουµένου του
ΦΠΑ). Κατά το πρώτο εννεάµηνο του έτους 2006 πληρώθηκαν ποσά ύψους ΛΚ234 χιλ.
(περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για εκτελεσθείσα εργασία (Σεπτέµβριος 2005: ΛΚ147 χιλ). Επίσης, κατά
την διάρκεια του 2005 πληρώθηκαν ποσά ΛΚ 207 χιλ.(περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) που αφορούσαν την
πρώτη φάση ανέγερσης του κτιρίου.
Οι πιο πάνω εταιρείες ανέλαβαν έργα ανακαίνισης καταστηµάτων στην Κύπρο και Ελλάδα. Το ύψος
των πληρωµών για τα έργα αυτά για την περίοδο Σεπτεµβρίου 2006 ήταν ΛΚ135 χιλ
(περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) (Σεπτέµβριος 2005: ΛΚ77 χιλ.)
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΟΜΙΛΟΥ
Το Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο 2006-2008 του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας, εγκρίθηκε από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου τον περασµένο Ιούνιο και ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου 2006.
Κύρια επιδίωξη του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η πραγµάτωση του Οράµατος του Οµίλου,

Να εξελισσόµαστε δυναµικά, διατηρώντας το ανθρώπινο πρόσωπό µας.
Παράλληλα, αναγνωρίζει τις διάφορες προκλήσεις που αναµένεται να αντιµετωπίσει ο Όµιλος κατά την
τριετία 2006 – 2008.
Το σχέδιο στηρίζεται και επεκτείνει τους στόχους – ποιοτικούς και ποσοτικούς – που είχαν τεθεί στο
ενδιάµεσο στρατηγικό σχέδιο του Οµίλου και οι οποίοι δηµοσιοποιήθηκαν τον περασµένο Φεβρουάριο
µαζί µε τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα για το 2005 του Οµίλου.
Α. Ποιοτικοί Στόχοι του Ενδιάµεσου Στρατηγικού Σχεδίου
•
•
•

Επίτευξη µόνιµης σταθερής κερδοφορίας
Αύξηση εργασιών
Μεγιστοποίηση της ποιότητας εξυπηρέτησης

Β. Ποσοτικοί Στόχοι του Ενδιάµεσου Στρατηγικού Σχεδίου
•

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων: Όπως είχε ανακοινωθεί κατά τη δηµοσιοποίηση των
τριµηνιαίων αποτελεσµάτων του Οµίλου, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αναµενόταν να κυµανθεί
σε επίπεδα γύρω στο 11%. Με βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου
2006, ο δείκτης αυξάνεται στο 13% παρουσιάζοντας σαφή βελτίωση (Γράφηµα 1).

Γράφηµα 1:

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (%)
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∆είκτης εξόδων προς έσοδα: Ένας άλλος καθοριστικός δείκτης, είναι ο δείκτης εξόδων
προς έσοδα (Γράφηµα 2). Ο δείκτης για τον Όµιλο ήταν συγκριτικά πολύ ψηλός αφού για το
2005 ήταν 72,4%. Γι’ αυτό τέθηκε ως στόχος στον προϋπολογισµό του 2006 να µειωθεί στο
69%. Με βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου του 2006 ο δείκτης έξοδα
προς έσοδα του Οµίλου για τους πρώτους έξι µήνες του χρόνου διαµορφώνεται στο 60,3%.
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Γράφηµα 2:
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Γ. Επίτευξη των Στόχων του Ενδιάµεσου Στρατηγικού Σχεδίου
Γ1. Επίτευξη µόνιµης σταθερής κερδοφορίας
Τα αποτελέσµατα του Οµίλου (Γράφηµα 3) καταδεικνύουν τη σηµαντική πρόοδο που έχει γίνει για
επίτευξη του στόχου.
Καταδεικνύουν επίσης και τη σοβαρή δουλειά και προσπάθεια που
καταβάλλεται για τη διατήρηση του Οµίλου σε πορεία µόνιµης σταθερής κερδοφορίας.
Γράφηµα 3:
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Πρακτικά έχει επιτευχθεί:
•
•
•
•

∆ιεύρυνση των εισοδηµάτων από όλους τους τοµείς τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.
Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου.
Συνεχή συγκράτηση των δαπανών µε έµφαση στη βελτίωση της παραγωγικότητας.
Βελτίωση της αποδοτικότητας του Οµίλου.
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Γ2 . Αύξηση των εργασιών
Ο δεύτερος άξονας της µεσοπρόθεσµης στρατηγικής του Οµίλου αφορά στη µεγέθυνση των εργασιών.
Ειδικότερα, για την Κύπρο οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής και
στον τοµέα των ασφαλιστικών εργασιών.
Ενδεικτικά αναφέρονται η αύξηση 11% στις χορηγήσεις του πρώτου εξάµηνου για τον Τοµέα Ιδιωτών,
για δε τον Τοµέα Ασφαλιστικών Εργασιών η πολύ καλή αύξηση της τάξης του 21% σε σύγκριση µε
την αντίστοιχη περίοδο του 2005 (Γραφήµατα 4α&4β). Στον Τοµέα των ∆ιεθνών Επιχειρήσεων η
βελτίωση ήταν θεαµατική αφού σηµειώθηκε αύξηση στις καταθέσεις της τάξης του 27,2% κατά την
ίδια περίοδο (Γράφηµα 4α).
Γράφηµα 4α:

Ρυθµός Ανάπτυξης (%)
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Γράφηµα 4β:
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Γ3. Μεγιστοποίηση της ποιότητας εξυπηρέτησής
Τρίτος πυλώνας της ενδιάµεσης στρατηγικής είναι η διατήρηση του διαχρονικού ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος, της υποδειγµατικής, προσωπικής και φιλικής εξυπηρέτησης που προσφέρεται στους
πελάτες του Οµίλου.
Γι΄ αυτό έχει εκπονηθεί ένα ολικό σχέδιο ποιοτικής αναβάθµισης των προσφεροµένων υπηρεσιών.
Ενδεικτική της δέσµευσης στην ποιότητα είναι η πρόσφατη διάκριση του ∆ικτύου Καταστηµάτων
Λάρνακας που απέσπασε την τιµητική Ευρωπαϊκή διάκριση «∆έσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία»
του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας ΕΜΕΑ-ΕFQM. Ήδη την Ευρωπαϊκή διάκριση
έχουν πετύχει και το Τµήµα Οργάνωσης και Μεθόδων και η Υπηρεσία Καρτών.
∆. Αναθεωρηµένοι στόχοι για το 2006
Με βάση τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου του 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε πρόταση
της Εκτελεστικής ∆ιεύθυνσης του Οµίλου για νέους αναθεωρηµένους στόχους ως εξής:
•
•

Νέος στόχος απόδοσης κεφαλαίων για το 2006, 13% από 11% που ήταν ο αρχικός
στόχος.
Νέος στόχος για το δείκτη εξόδων προς έσοδα για το 2006 γύρω στο 65% από το
69% που ήταν ο στόχος στον προϋπολογισµό του 2006.

Ε. Προκλήσεις
Στο σχεδιασµό του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου λήφθηκαν υπόψη µια σειρά από
προκλήσεις τις οποίες ο Όµιλος θα κληθεί να αντιµετωπίσει κατά την περίοδο 2006 – 2008.
Οι µεγαλύτερες προκλήσεις αφορούν στην:
•
•
•

εισαγωγή του ευρώ,
εφαρµογή του νέου κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ, και
εφαρµογή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ζώνης Πληρωµών (Single Euro Payments
Area).

Η άλλη µεγάλη πρόκληση που αναγνωρίζεται µέσα στο Τριετές Σχέδιο, είναι η µεγιστοποίηση της
αξίας που προσφέρεται στους µετόχους του Οµίλου σε ένα ρευστό ανταγωνιστικό
περιβάλλον.
Ζ1. Στόχοι Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου 2006 -2008

•

Επίτευξη µόνιµης σταθερής κερδοφορίας

•

Αύξηση του κύκλου εργασιών

•

Σταδιακή µείωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα

•

Περαιτέρω βελτίωση του χαρτοφυλακίου

•

Αποτελεσµατική ανάκτηση επισφαλών χρεών

•

Ανάδειξη της ποιότητας εξυπηρέτησης σε κύριο χαρακτηριστικό του οργανισµού
αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναµικό, τεχνολογία και δυναµισµό του Οµίλου

•

Ετοιµότητα για εισαγωγή του Ευρώ, του πλαισίου εφαρµογής των προνοιών της
Βασιλείας ΙΙ και της εφαρµογής του SEPA

•

Αναβάθµιση της προσφοράς µας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής µας Ευθύνης
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Ζ2. Πίνακας Οικονοµικών Στόχων
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1. Επίτευξη µόνιµης σταθερής

κερδοφορίας

2. Αύξηση του κύκλου εργασιών
Σύνολο Εσόδων (Λ.Κ.΄ εκ.)
3. Σταδιακή µείωση του δείκτη εξόδων προς
έσοδα
∆είκτης Εξόδων προς Έσοδα (%)
4. Βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου
Προβλέψεις / Μεικτές Χορηγήσεις (%)
5. Αποτελεσµατική ανάκτηση και µείωση του
επιπέδου επισφαλών χρεών
Μη Παραγωγικές Χορηγήσεις / Μεικτές Χορηγήσεις (%,
εξαιρουµένων των τόκων υπό αναστολή)
6. Ανάδειξη της ποιότητας εξυπηρέτησης σε
κύριο χαρακτηριστικό του οργανισµού
Πιστοποίηση Ανθρώπινου ∆υναµικού Οµίλου EFQM
(%)
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Η. Ανάλυση των Στόχων
Η1. Επίτευξη µόνιµης σταθερής κερδοφορίας
Η επίτευξη µόνιµης σταθερής κερδοφορίας (Γράφηµα 3) θα επιτρέψει στον Όµιλο να βελτιώσει τους
δείκτες φερεγγυότητας του, να εφαρµόσει ικανοποιητική προς τους µετόχους µερισµατική πολιτική και
να προγραµµατίσει και υλοποιήσει τους µελλοντικούς του στόχους.
Η2. Αύξηση του κύκλου εργασιών
Η αύξηση του κύκλου εργασιών περιλαµβάνει την αύξηση των µεριδίων αγοράς, τη διεύρυνση των
πηγών εισοδηµάτων και τη γεωγραφική διασπορά τους, ώστε να επιτευχθεί ένα ισοζυγισµένο µίγµα
εισοδηµάτων. Επιπρόσθετα, στοχεύεται η διατήρηση της ισχυρής θέσης του Οµίλου στους Τοµείς των
∆ιεθνών Επιχειρήσεων, ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων και Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Η3. Σταδιακή µείωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα
Η µείωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα, (Γράφηµα 2) προϋποθέτει συγκράτηση του ρυθµού αύξησης
των λειτουργικών εξόδων σε επίπεδο χαµηλότερο της αύξησης των εσόδων. Συγκεκριµένοι ποσοτικοί
στόχοι παρατίθενται στον Πίνακα Οικονοµικών Στόχων.
Η4. Βελτίωση του χαρτοφυλακίου
Η αξιοποίηση του αναθεωρηµένου πλαισίου έγκρισης και παρακολούθησης χορηγήσεων και έγκαιρης
αντιµετώπισης προβληµατικών χρεών, θα βελτιώσει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Αυτό θα έχει
ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της κερδοφορίας.
Παράλληλα, θα υποβοηθήσει την αναθεώρηση των δεικτών αξιολόγησης του Οµίλου, πράγµα που θα
µειώσει το κόστος δανεισµού και προσέλκυσης νέου κεφαλαίου.
Η5. Αποτελεσµατική ανάκτηση επισφαλών χρεών
Η βελτίωση της ικανότητας ανάκτησης επισφαλών χρεών δια µέσου της ολοκλήρωσης της
αναδιάρθρωσης της αρµόδιας υπηρεσίας, αναµένεται να έχει άµεση θετική επίδραση στην κερδοφορία.
Η6. Ανάδειξη της ποιότητας εξυπηρέτησης σε κύριο χαρακτηριστικό του οργανισµού
Η φιλική εξυπηρέτηση που διακρίνει τον Όµιλο και που επιβεβαιώνεται από σωρεία ερευνών, αποτελεί
ισχυρό στοιχείο που µπορεί να δηµιουργήσει διαχρονικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Η ανάδειξη της ποιότητας εξυπηρέτησης ως κύριο χαρακτηριστικό του οργανισµού, προϋποθέτει την
εµπέδωση όχι µόνο φιλικής αλλά και υποδειγµατικής εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος των
προσφερόµενων από τον Όµιλο υπηρεσιών και προϊόντων.
Η υποδειγµατική εξυπηρέτηση περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•

Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που προσθέτουν αξία στα µάτια του πελάτη.
Παροχή εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης ώστε ο πελάτης να έχει πρόσβαση στις
υπηρεσίες µας οποτεδήποτε και από οπουδήποτε.
∆ιαφάνεια στην τιµολόγηση και στην επικοινωνία.
Επαγγελµατισµό στην προσέγγιση και τη διαχείριση της σχέσης µε τον πελάτη.
Προληπτική ενεργοποίηση, ανιχνεύοντας τις ανάγκες πελατών ιδιαίτερα στον Τοµέα
Επιχειρήσεων – τοπικών και διεθνών – αξιοποιώντας την τεχνολογία, τεχνογνωσία και την
επαγγελµατική γνώση των στελεχών µας.

Η υποδειγµατική εξυπηρέτηση στηρίζεται στην:
•
•
•

Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µας µε ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας, της οµαδικής
εργασίας και του επαγγελµατισµού.
Συνεχή αναβάθµιση των συστηµάτων µας ώστε να είναι αποτελεσµατικά εργαλεία για το
προσωπικό και να εµπνέουν εµπιστοσύνη στους πελάτες.
Επικέντρωση στην ολιστική αντιµετώπιση θεµάτων ώστε να αναπτυχθεί πελατοκεντρική
κουλτούρα σε όλα τα επίπεδα – (εξωτερικοί και εσωτερικοί πελάτες).
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Η υποδειγµατική εξυπηρέτηση αποσκοπεί στη:
•
•
•

∆ιεύρυνση της πελατειακής βάσης και την αύξηση των µεγεθών του Οµίλου.
∆ιατήρηση και σύσφιξη των σχέσεων µε πελάτες.
Αύξηση των κερδών προς όφελος των µετόχων του Οµίλου και της κοινωνίας γενικότερα,
αφού η αυξηµένη κερδοφορία θα επιτρέψει την ανάπτυξη διευρυµένης κοινωνικής δράσης.

Η7. Ετοιµότητα για εισαγωγή του Ευρώ, του πλαισίου εφαρµογής των προνοιών της
Βασιλείας ΙΙ και της εφαρµογής του SEPA
Η έγκαιρη προετοιµασία για εφαρµογή των νέων αυτών κανονιστικών πλαισίων θα επιτρέψει στον
Όµιλο να ελαχιστοποιήσει αρνητικές επιπτώσεις ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις
ευκαιρίες που θα δηµιουργηθούν για νέες πηγές εισοδηµάτων και να εκµεταλλευτεί τη δυνατότητα
µείωσης κόστων και δαπανών.
Η8. Αναβάθµιση της προσφοράς µας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής µας Ευθύνης
(ΕΚΕ)
Η προσφορά µας στο πλαίσιο της ΕΚΕ κινείται σε 3 άξονες. Κοινωνική δράση, πολιτιστική συνεισφορά
και στήριξη οργανωµένων κοινωνικών συνόλων. Στόχος µας είναι η αναβάθµιση τόσο της ποιότητας
όσο και του µεγέθους των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται στον καθένα από τους 3 άξονες.
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Βασικότερες παραδοχές
Στρατηγικού Σχεδίου

που

χρησιµοποιήθηκαν

για

την

κατάρτιση

του

τριετούς

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας έχει µελετήσει και εγκρίνει το τριετές Στρατηγικό Σχέδιο της
Τράπεζας και δηλώνει τα ακόλουθα:
Η πρόβλεψη των κερδών της Τράπεζας για τα έτη 2006-2008 βασίστηκε στους στόχους που έχουν
τεθεί στο τριετές Στρατηγικό Σχέδιο της Τράπεζας. Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν βασίστηκαν
σε εξωγενείς παράγοντες που αφορούν την εκτίµηση για το µέλλον της οικονοµίας και του τραπεζικού
τοµέα καθώς επίσης και ενδογενείς παράγοντες που είναι διαχειρίσιµοι από την ∆ιεύθυνση της
Εταιρείας.
Βασικοί εξωγενείς παράγοντες τους οποίους τα µέλη της ∆ιεύθυνσης δεν µπορούν να
διαχειριστούν
Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των στοιχείων που επηρεάζουν την
κερδοφορία της Εταιρείας έχουν ως εξής:
1. Οι οικονοµικοί δείκτες της Κύπρου και της Ελλάδας οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν για υπολογισµό των
ρυθµών ανάπτυξης της Τράπεζας παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Οι δείκτες αυτοί βασίζονται
σε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου, της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος και του Τµήµατος Ερευνών της Ελληνικής Τράπεζας.

Ανάπτυξη ΑΕΠ
Πληθωρισµός
Ανεργία

2005
3,80%
2,10%
4,90%

ΚΥΠΡΟΣ
2006
2007
2008
3,80%
4,00%
4,00%
2,50%
2,30%
2,20%
5,00%
5,00%
4,90%

2005
3,70%
3,50%
10,00%

ΕΛΛΑ∆Α
2006
2007
3,40%
3,40%
3,10%
3,00%
10,00%
9,70%

2008
3,20%
2,80%
9,50%

2. Έχοντας υπ’ όψη τα πιο πάνω καθώς και τα ψηλά ποσοστά δανεισµού κατά νοικοκυριό στην Κύπρο
που κυµαίνονται γύρω στο 110% του ΑΕΠ, αναµένεται ότι η πιστωτική επέκταση δεν θα
διαφοροποιηθεί ουσιαστικά και θα καταγράψει ρυθµούς αύξησης µεταξύ 6-8% ετησίως. Όσον αφορά
την Ελλάδα η πιστωτική επέκταση εκτιµάται ότι θα συνεχίσει µε ρυθµούς της τάξης του 15-18% για
επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
3. Το 2008 αναµένεται η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη και η υιοθέτηση του ευρώ.
Βασικοί Ενδογενείς παράγοντες τους οποίους τα µέλη της ∆ιεύθυνσης µπορούν να
διαχειριστούν
Ο ρυθµοί ανάπτυξης των διαφόρων στοιχείων που συντελούν στα κέρδη της Τράπεζας επηρεάζονται
σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό από τη ∆ιεύθυνση της Τράπεζας µέσω ενεργειών, κατευθυντήριων
γραµµών και άλλων οδηγιών προς τις µονάδες πρώτης γραµµής (επιχειρηµατικές) της Τράπεζας.
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι βασικές παραδοχές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν:
1. ∆άνεια
Οι χορηγήσεις της Τράπεζας θα πρέπει να αναπτυχθούν σε πιο ψηλό βαθµό από τους αντίστοιχους
ρυθµούς αύξησης της πιστωτικής επέκτασης της αγοράς στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη
αυτή θα προέλθει κυρίως από τον τοµέα Ιδιωτών όσον αφορά την Κύπρο και την αύξηση των
χορηγήσεων στο δίκτυο καταστηµάτων της Ελλάδας.
2. Καταθέσεις
Οι καταθέσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν σε ρυθµούς ανάλογα µε την αύξηση των δανείων.
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3. Επιτοκιακά περιθώρια χορηγήσεων
Όσον αφορά τα επιτοκιακά περιθώρια χορηγήσεων θα πρέπει να επιδιωχθεί όπως κρατηθούν σε
ανταγωνιστικά επίπεδα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Αναµένεται ότι στην Κύπρο θα
υπάρξει µια διαφοροποίηση κατά το 2007 από το 2006 και θα ακολουθήσει σταθεροποίηση το 2008.
Όσον αφορά την Ελλάδα προβλέπεται ελαφρά διαφοροποίηση των περιθωρίων από το 2006 κατά τα
δύο επόµενα έτη. Αυτή θα προέλθει από τα στεγαστικά και τα επιχειρηµατικά δάνεια.
4. Μη επιτοκιακά έσοδα
Τα µη επιτοκιακά εισοδήµατα θα πρέπει να ακολουθήσουν τους ρυθµούς ανάπτυξης των δανείων για
το 2007 ενώ για το 2008 αναµένεται κάποια µείωση λόγω της εισαγωγής του Ευρώ. Αυτό θα
επηρεάσει τα εισοδήµατα από πράξεις συναλλάγµατος ή από πράξεις που αφορούν συνάλλαγµα, η
οποία θα µειώσει την αύξηση για το 2008.
5. Σύνολο εσόδων
Τα επιτοκιακά και άλλα έσοδα που θα προκύψουν εκτιµάται ότι θα κυµαίνονται γύρω στα £135,2 εκατ
κατά το 2006, στα £140 εκατ. το 2007 (αύξηση 3,55%) και τα £149 εκατ. το 2008 (αύξηση 6,4%).
6. Έξοδα
Το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων αφορά έξοδα προσωπικού. Η µισθοδοσία αποτελεί γύρω στο 68%
των συνολικών εξόδων της Τράπεζας. Η αύξηση στην µισθοδοσία θα επηρεάσει ανάλογα και τα
συνολικά έξοδα. Η αύξηση στην µισθοδοσία βασίζεται σε πρόνοιες που περιλαµβάνονται στις
συµφωνίες µε την ΕΤΥΚ που καθορίζουν τις µισθολογικές αυξήσεις του προσωπικού. Οι αυξήσεις στους
αριθµούς προσωπικού έγιναν µε τρόπο που να συνάδει µε τις επιδιωκόµενες αυξήσεις στους όγκους
εργασίας.
Όσον αφορά τα άλλα έξοδα υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν λίγο πέραν του πληθωρισµού.
6. Ποιότητα Χαρτοφυλακίου
Αναµένεται ότι το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας θα σηµειώσει σταθερή βελτίωση λόγω καλύτερης
παρακολούθησης και αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Ανάκτησης Χρεών καθώς και την εφαρµογή των
προνοιών της Βασιλείας ΙΙ η οποία αναµένεται να βελτιώσει γενικά την ποιότητα διαχείρισης κινδύνων
(κυρίως του πιστωτικού). Ως επακόλουθο οι δείκτες Προβλέψεις / Μεικτές Χορηγήσεις και Μη
Παραγωγικές Χορηγήσεις/ Μεικτές Χορηγήσεις κυµαίνονται όπως φαίνεται στο Πίνακα Ζ.2 πιο πάνω.
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ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έκθεση ελεγκτών σε προβλέψεις
Εκφράζουµε τη γνώµη µας για την πρόβλεψη κέρδους που παρατίθεται στον Πίνακα Οικονοµικών
Στόχων στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας
µε ηµεροµηνία 1 Νοεµβρίου 2006 (“Πρόβλεψη Κέρδους”).

Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Η ετοιµασία της Πρόβλεψης Κέρδους βάσει των απαιτήσεων του Ευρωπαικού Κανονισµού 2004-809,
µαζί µε τις σηµαντικές υποθέσεις στις οποίες βασίστηκε, είναι ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ.

Ευθύνη ελεγκτών
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη όπως απαιτείται από το Παράρτηµα ΧΙ παράγραφος 8.2
του Ευρωπαικού Κανονισµού 2004-809. ∆εν έχουµε υποχρέωση, ούτε εκφράζουµε γνώµη, για την
πιθανότητα επίτευξης των αποτελεσµάτων ή για τις υποθέσεις στις οποίες βασίστηκε η Πρόβλεψη
Κέρδους. ∆εν αποδεχόµαστε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε οικονοµικές πληροφορίες πάνω
στις οποίες έχουµε προηγουµένως εκφέρει γνώµη και έχουν χρησιµοποιηθεί στην ετοιµασία της
Πρόβλεψης Κέρδους, πέραν από την ευθύνη µας προς αυτούς τους οποίους απευθύνονται οι εκθέσεις
µας για αυτές τις οικονοµικές πληροφορίες κατά την ηµεροµηνία έκδοσης τους.

Εκτελεσθείσα εργασία
Η εργασία µας περιλάµβανε την αξιολόγηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο για την ετοιµασία της Πρόβλεψης Κέρδους και τη συνέπεια της Πρόβλεψης Κέρδους µε τις
λογιστικές αρχές που ακολουθεί ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας.
Προγραµµατίσαµε και διενεργήσαµε την εργασία µας ώστε να εξασφαλίσουµε όλες τις πληροφορίες και
εξηγήσεις που κρίναµε αναγκαίες για να πάρουµε λόγικες διαβεβαιώσεις κατά πόσο η Πρόβλεψη
Κέρδους έχει κατάλληλα ετοιµαστεί σύµφωνα µε τη βάση ετοιµασίας που δηλώθηκε. Καθώς η
Πρόβλεψη Κέρδους και οι υποθέσεις στις οποίες έχει βασιστεί αφορούν µελλοντικά γεγονότα τα οποία
ως επακόλουθο µπορούν να επηρεάσουν από απρόβλεπτα γεγονότα, δεν εκφράζουµε οποιαδήποτε
γνώµη κατά πόσο τα πραγµατικά αποτελέσµατα θα συνάδουν µε αυτά που παρουσιάζονται στην
Πρόβλεψη Κέρδους και οι διαφορές µπορεί να είναι σηµαντικές.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας:
(α) Η Πρόβλεψη Κέρδους έχει κατάλληλα ετοιµαστεί σύµφωνα µε τη βάση ετοιµασίας που δηλώθηκε
και
(β) Η Πρόβλεψη Κέρδους είναι συνεπής µε τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί ο Όµιλος της Ελληνικής
Τράπεζας.
KPMG
Εγκεκριµένοι Λογιστές
Λευκωσία, 1 Νοεµβρίου 2006
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Τα πιο κάτω υπεύθυνα πρόσωπα δηλώνουν πως αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό,
οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο, ή στα τµήµατα για τα
οποία είναι υπεύθυνοι, είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν
παραλήψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του.
Εκ µέρους του εκδότη, Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ:
Σύµφωνα µε το άρθρο 20(2) του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου 2005,
εφόσον ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής έχουν τη µορφή νοµικού προσώπου, το
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφουν σε κάθε περίπτωση, ιδίω ονοµάτι και αυτοτελώς,
τουλάχιστον τρία εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οπωσδήποτε ο πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή οι διευθύνοντες σύµβουλοι, αν είναι
περισσότεροι του ενός.
Το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφτηκε από τους ακόλουθους:

Ανδρέα Π. Παναγιώτου, Πρόεδρο

Ανδρέα Μ. Μουσιούττα, Αντιπρόεδρο

Αντώνη Ι. Πιερίδη, Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Μάκη Κεραυνό, Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή,
Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Εκ µέρους των Αναδόχων:
Σύµφωνα µε το άρθρο 23(1) του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο 2005,
στην κατάρτιση του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου που δηµοσιεύεται σε κάθε δηµόσια
προσφορά, καθώς και σε αίτηση πρώτης εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση σε
οργανωµένη αγορά, συµµετέχει και ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ο οποίος υπογράφει το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης
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