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   Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 

2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012  
 

 

σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009  
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις αποσκοπούν σε μία γενική 
ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (‘Συγκρότημα’) και της 
ιθύνουσας εταιρίας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (‘Εταιρία’).  Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με το Συγκρότημα, να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του όπου 
αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η έκθεση των 
ανεξάρτητων ελεγκτών, καθώς και η λεπτομερής επεξηγηματική κατάσταση των αποτελεσμάτων, οι οποίες είναι επίσης 
διαθέσιμες στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος, Τ.Θ. 24884, 1398 
Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22 122128, Τέλεφαξ: +357 22 378422). 

Ιστοσελίδα: www.bankofcyprus.com - Σχέσεις Επενδυτών/Οικονομικά Στοιχεία. 

Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 από το 
Διοικητικό Συμβούλιο: 10 Μαΐου 2012. 

 
 

http://www.bankofcyprus.com/


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ  
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
και Συνολικών Εισοδημάτων 
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 
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 Τρίμηνο που έληξε στις  

31 Μαρτίου  
 

2012 
2011 

(αναπροσαρ-
μοσμένα) 

 €000 €000 

Καθαρά έσοδα από τόκους 294.995 275.647 

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 55.505 55.971 

Κέρδη/(ζημιές) από διαπραγμάτευση συναλλάγματος 5.350 (3.792) 

Καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και 
πώληση θυγατρικών  

4.974 9.195 

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες 16.068 16.919 

Λοιπά έσοδα 1.460 2.540 

 378.352 356.480 

Δαπάνες προσωπικού (92.862) (112.349) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (66.193) (69.274) 

Κέρδη πριν τις προβλέψεις για απομείωση δανείων και 
απαιτήσεων και την απομείωση Ομολόγων Ελληνικού 
Δημοσίου (ΟΕΔ) 

219.297 174.857 

Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων (100.129) (78.707) 

Κέρδη πριν την απομείωση ΟΕΔ 119.168 96.150 

Απομείωση ΟΕΔ και μεταβολή στην εύλογη αξία σχετικών 
παραγώγων αντιστάθμισης 

(34.265) - 

Κέρδη πριν το μερίδιο στα κέρδη συγγενών εταιριών  84.903 96.150 

Μερίδιο στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών  77 (36) 

Κέρδη πριν τη φορολογία  84.980 96.114 

Φορολογία 209.608 (21.621) 

Κέρδη μετά τη φορολογία  294.588 74.493 
 

Αναλογούντα σε:   

Δικαιώματα μειοψηφίας ((ζημιά)/κέρδος) (820) 451 

Ιδιοκτήτες της Εταιρίας  295.408 74.042 
 

Βασικά κέρδη κατά μετοχή (€) 0,2963 0,0828 

Βασικά κέρδη κατά μετοχή εξαιρουμένης της  
απομείωσης ΟΕΔ (€) 

0,0990 0,0828 

 

Κέρδη μετά τη φορολογία 294.588 74.493 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά τη φορολογία 58.265 30.974 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 352.853 105.467 
 

Αναλογούντα σε:   

Δικαιώματα μειοψηφίας 2.001 1.060 

Ιδιοκτήτες της Εταιρίας  350.852 104.407 
 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ  
Στοιχεία Ενδιάμεσου Ενοποιημένου Ισολογισμού 
στις 31 Μαρτίου 2012 
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31 Μαρτίου 

2012 

31 Δεκεμβρίου 
2011  

(αναπροσαρ-
μοσμένα) 

 Σημ. €000 €000 

Περιουσιακά στοιχεία    

Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες  1.574.582 1.375.047 

Τοποθετήσεις σε τράπεζες  3.857.291 2.627.831 

Συμφωνίες επαναπώλησης  166.060 215.936 

Επενδύσεις  3 2.497.718 2.629.124 

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση 3 931.627 938.070 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα   91.369 193.734 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες  27.210.831 27.366.917 

Περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων ζωής 
που αναλογούν στους ασφαλιζόμενους 

 518.411 504.579 

Ακίνητα και εξοπλισμός  476.960 473.188 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία   492.406 472.510 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία  834.857 674.439 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες   2.897 2.820 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  38.655.009 37.474.195 

Υποχρεώσεις    

Οφειλές σε κεντρικές τράπεζες και καταθέσεις από 
τράπεζες 

 4.404.522 3.065.756 

Συμφωνίες επαναγοράς  839.347 785.993 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  276.530 488.111 

Καταθέσεις πελατών  29.186.556 29.654.498 

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων  625.384 611.264 

Ομολογιακά δάνεια  36.569 49.791 

Λοιπές υποχρεώσεις 4 302.363 347.697 

Δανειακό κεφάλαιο  129.590 128.380 

Σύνολο υποχρεώσεων  35.800.861 35.131.490 

Ίδια κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο  1.795.141 899.528 

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  861.160 1.164.903 

Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου   428.576 862.233 

Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά  59.308 2.585 

Συσσωρευμένες ζημιές   (376.482) (670.988) 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους 
ιδιοκτήτες της Εταιρίας  

 2.767.703 2.258.261 

Δικαιώματα μειοψηφίας  86.445 84.444 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   2.854.148 2.342.705 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων   38.655.009 37.474.195 

 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ  
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 
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 Τρίμηνο που έληξε στις  
31 Μαρτίου  

 
2012 

2011 
(αναπροσαρ-
μοσμένα) 

 €000 €000 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου  2.429.079 2.828.349 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής  (86.374) (97.347) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου (αναθεωρημένα) 2.342.705 2.731.002 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 352.853 105.467 

Πωλήσεις μετοχών της Εταιρίας από θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες  554 510 

Αγορές μετοχών της Εταιρίας από θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες (1.647) (824) 

Κόστος παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών  - 2.544 

Έκδοση χαριστικών μετοχών  159.683 - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 31 Μαρτίου 2.854.148 2.838.699 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ                                               
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων         
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 
 

 
 
 
 
 

  

 Τρίμηνο που έληξε στις  
31 Μαρτίου  

 
2012 

2011 
(αναπρο- 

σαρμοσμένα) 

€000 €000 

Κέρδη μετά τη φορολογία 294.588 74.493 

Αποθεματικό μετατροπής ξένου συναλλάγματος   17.665 2.626 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 40.600 28.882 

Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών  - (536) 

Επανεκτίμηση ακινήτων  - 2 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 352.853 105.467 

 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών                     
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 
 

 
 
 
 
 

  

 Τρίμηνο που έληξε στις  
31 Μαρτίου  

 
2012 

2011 
(αναπρο-

σαρμοσμένα) 

€000 €000 

Καθαρή ταμειακή ροή από/(για) εργασίες 1.382.004 (392.626) 

Καθαρή ταμειακή ροή από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες 287.983 (225.359) 

Καθαρή ταμειακή ροή από/(για) για χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

143.138 (25.797) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
για την περίοδο  

1.813.125 (643.782) 

Συναλλαγματικές διαφορές 714 25.442 

Σύνολο εισροών/(εκροών) για την περίοδο 1.813.839 (618.340) 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 1 Ιανουαρίου  3.189.218 6.339.767 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 31 Μαρτίου  5.003.057 5.721.427 

 



ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ  
Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
και Συνολικών Εισοδημάτων 
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 
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 Τρίμηνο που έληξε στις 

31 Μαρτίου 2012 
 

2012 
2011 

(αναπροσαρ-
μοσμένα 

 €000 €000 

Καθαρά έσοδα από τόκους 260.148 231.858 

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 46.497 45.534 

Κέρδη/(ζημιές) από διαπραγμάτευση συναλλάγματος 1.893 (5.482) 

Καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και 
πώληση θυγατρικών  

4.286 8.935 

Λοιπά έσοδα 958 1.491 

 313.782 282.336 

Δαπάνες προσωπικού (69.268) (85.396) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (46.304) (47.310) 

Κέρδη πριν τις προβλέψεις για απομείωση δανείων και 
απαιτήσεων και την απομείωση Ομολόγων Ελληνικού 
Δημοσίου (ΟΕΔ) 

198.210 149.630 

Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων (92.259) (68.838) 

Κέρδη πριν την απομείωση ΟΕΔ 105.951 80.792 

Απομείωση ΟΕΔ και μεταβολή στην εύλογη αξία σχετικών 
παραγώγων αντιστάθμισης 

(34.265) - 

Κέρδη πριν τη φορολογία  71.686 80.792 

Φορολογία 211.918 (18.644) 

Κέρδη μετά τη φορολογία  283.604 62.148 

 
Βασικά κέρδη κατά μετοχή (€) 0,2841 0,0694 

Βασικά κέρδη κατά μετοχή εξαιρουμένης της  
απομείωσης ΟΕΔ (€) 

0,0871 0,0694 

 
Κέρδη μετά τη φορολογία 283.604 62.148 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά τη φορολογία 66.609 43.408 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο  350.213 105.556 

 



ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ  
Στοιχεία Ενδιάμεσου Ισολογισμού 
στις 31 Μαρτίου 2012 
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31 Μαρτίου 

2012 

31 Δεκεμβρίου 
2011  

(αναπροσαρ-
μοσμένα) 

 Σημ. €000 €000 

Περιουσιακά στοιχεία    

Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες  1.444.270 1.242.705 

Τοποθετήσεις σε τράπεζες  3.684.239 2.425.778 

Συμφωνίες επαναπώλησης  166.060 215.936 

Επενδύσεις  3 2.437.939 2.566.223 

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση 3 931.627 938.070 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα   91.369 193.734 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες  23.926.933 24.145.674 

Λογαριασμοί εταιριών Συγκροτήματος  3.190.870 3.321.270 

Επενδύσεις σε εταιρίες του Συγκροτήματος και 
κοινοπραξίες 

 978.711 938.567 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες  7.799 7.722 

Ακίνητα και εξοπλισμός  320.278 322.226 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  18.038 18.266 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία  468.407 314.930 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  37.666.540 36.651.101 

Υποχρεώσεις    

Οφειλές σε κεντρικές τράπεζες και καταθέσεις 
από τράπεζες 

 4.334.995 2.999.470 

Συμφωνίες επαναγοράς  839.347 785.993 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  276.521 488.102 

Καταθέσεις πελατών  27.699.815 28.223.101 

Λογαριασμοί εταιριών Συγκροτήματος  1.393.914 1.503.851 

Ομολογιακά δάνεια  20.465 20.319 

Λοιπές υποχρεώσεις 4 211.463 251.509 

Δανειακό κεφάλαιο  122.820 121.452 

Σύνολο υποχρεώσεων  34.899.340 34.393.797 

Ίδια κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο  1.795.141 899.528 

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  861.160 1.164.903 

Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου   428.576 862.233 

Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα 
αποθεματικά 

 112.763 46.155 

Συσσωρευμένες ζημιές   (430.440) (715.515) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   2.767.200 2.257.304 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων   37.666.540 36.651.101 

 



ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ  
Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 
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 Τρίμηνο που έληξε στις  
31 Μαρτίου 2012 

 
2012 

2011  
(αναπροσαρ-
μοσμένα) 

 €000 €000 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου  2.343.458 2.837.678 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής  (86.154) (92.517) 

1 Ιανουαρίου (αναθεωρημένα) 2.257.304 2.745.161 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 350.213 105.556 

Αγορά ιδίων μετοχών - (824) 

Κόστος παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών  - 2.394 

Έκδοση χαριστικών μετοχών  159.683 - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 31 Μαρτίου  2.767.200 2.852.287 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ                                    
Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων                             
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 
 

 
 
 
 

  

 Τρίμηνο που έληξε στις  
31 Μαρτίου 2012 

 
2012 

2011  
(αναπροσαρ-
μοσμένα) 

€000 €000 

Κέρδη μετά τη φορολογία 283.604 62.148 

Αποθεματικό μετατροπής ξένου συναλλάγματος   1.180 1.095 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 40.410 29.174 

Επενδύσεις σε εταιρίες του Συγκροτήματος 25.019 13.440 

Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών  - (301) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 350.213 105.556 

 
 
 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 
Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών                 
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 
 

 
 
 
 
 

 Τρίμηνο που έληξε στις  
31 Μαρτίου 2012 

 
2012 

2011 
(αναπροσαρ-
μοσμένα) 

€000 €000 

Καθαρή ταμειακή ροή από/(για) εργασίες 1.463.403 (245.651) 

Καθαρή ταμειακή ροή από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες 268.874 (225.529) 

Καθαρή ταμειακή ροή από/(για) χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

158.087 (16.599) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
για την περίοδο 

1.890.364 (487.779) 

Συναλλαγματικές διαφορές (14.347) 25.458 

Σύνολο εισροών/(εκροών) για την περίοδο 1.876.017 (462.321) 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 1 Ιανουαρίου  2.899.119 5.758.237 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 31 Μαρτίου   4.775.136 5.295.916 

 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ  
Σημειώσεις 
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1. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 

2012 έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΔΛΠ 34 ‘Ενδιάμεση 
Οικονομική Έκθεση’ όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
2. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 

2012 ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, εκτός από την αλλαγή στη 
λογιστική πολιτική από την 1 Ιανουαρίου 2012 αναφορικά με την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή 
ζημιών για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, η οποία περιγράφεται πιο κάτω.  Επιπρόσθετα, το 
Συγκρότημα υιοθέτησε τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες, τα οποία δεν είχαν 
ουσιώδη επίδραση στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος:  

 
• ΔΛΠ 12 ‘Φόροι Εισοδήματος’ (τροποποίηση) – Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των Υποκείμενων 

Περιουσιακών Στοιχείων. 
• ΔΠΧΑ 7 ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις’ (τροποποίηση) – Εμπλουτισμένες Απαιτήσεις για 

Γνωστοποιήσεις Αποαναγνώρισης. 
• ΔΠΧΑ 1 ‘Σοβαρός Υπερπληθωρισμός και Κατάργηση των Σταθερών Ημερομηνιών κατά των Πρώτη 

Υιοθέτηση των ΔΠΧΑ’ (τροποποίηση). 
 
 Αλλαγή λογιστικής πολιτικής ωφελημάτων αφυπηρέτησης προσωπικού  
 
Το Συγκρότημα έχει αξιολογήσει τη λογιστική του πολιτική σε σχέση με το ΔΛΠ 19 ‘Παροχές σε 
Εργαζόμενους’ αναφορικά με την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών που προκύπτουν από τα 
προγράμματα καθορισμένων παροχών.  Το Συγκρότημα προηγουμένως αναγνώριζε τα αναλογιστικά κέρδη ή 
ζημίες ως έσοδο ή έξοδο όταν τα καθαρά συσσωρευμένα μη αναγνωρισμένα κέρδη ή ζημιές κατά το τέλος της 
περιόδου υπερέβαιναν το μεγαλύτερο από το 10% της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων του προγράμματος 
ή το 10% της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος κατά την ημερομηνία αυτή.  Σαν 
αποτέλεσμα, ο ισολογισμός δεν απεικόνιζε ένα σημαντικό μέρος των καθαρών αναλογιστικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 
Την 1 Ιανουαρίου 2012, το Συγκρότημα μετά από αξιολόγηση της πολιτικής που ακολουθούσε, αποφάσισε να 
αλλάξει αυτή τη λογιστική πολιτική.  Με βάση την αναθεωρημένη λογιστική πολιτική, τα αναλογιστικά κέρδη ή 
ζημιές αναγνωρίζονται πλήρως στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων στην περίοδο κατά την 
οποία προκύπτουν.   

 
Η πιο πάνω αλλαγή στη λογιστική πολιτική σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 8 ‘Λογιστικές Πολιτικές, 
Μεταβολές στων Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη’, έχει εφαρμοστεί αναδρομικά με συνέπεια την 
αναπροσαρμογή των σχετικών οικονομικών στοιχείων προηγούμενων περιόδων.  Σαν αποτέλεσμα, τα κέρδη 
μετά τη φορολογία του Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 αυξήθηκαν κατά 
€2.858 χιλ. και ανήλθαν σε €74.493 χιλ. (προηγουμένως €71.635 χιλ.) και για το έτος 2011 αυξήθηκαν κατά 
€11.431 χιλ. και ανήλθαν σε ζημιές €1.366.413 χιλ. (προηγουμένως ζημιές €1.377.844 χιλ.).  Η επίδραση 
στα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2011 ήταν μείωση €94.489 χιλ. (από €2.933.188 χιλ. 
σε €2.838.699 χιλ.) και στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν μείωση €86.374 χιλ. (από €2.429.079 χιλ. σε 
€2.342.705 χιλ.). 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες για την αλλαγή στη λογιστική πολιτική παρουσιάζονται στη Σημείωση 4 των 
Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ  
Σημειώσεις 
 

11 

 
 
 
 
 
3. Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 31 Μαρτίου 
2012 

31 Δεκεμβρίου 
2011 

Συγκρότημα €000 €000 

Επενδύσεις   

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  25.543 26.345 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 391.464 534.803 

Επενδύσεις κρατούμενες μέχρι τη λήξη 1.214.082 1.055.406 

Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις  866.629 1.012.570 

 2.497.718 2.629.124 

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση    

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  15.773 26.544 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 727.959 718.719 

Επενδύσεις κρατούμενες μέχρι τη λήξη 148.683 148.698 

Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις  39.212 44.109 

 931.627 938.070 

 3.429.345 3.567.194 

 
 31 Μαρτίου 

2012 
31 Δεκεμβρίου 

2011 
Εταιρία €000 €000 

Επενδύσεις   

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  18.224 18.655 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 346.758 485.929 

Επενδύσεις κρατούμενες μέχρι τη λήξη 1.207.509 1.049.069 

Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις  865.448 1.012.570 

 2.437.939 2.566.223 

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση    

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  15.773 26.544 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 727.959 718.719 

Επενδύσεις κρατούμενες μέχρι τη λήξη 148.683 148.698 

Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις  39.212 44.109 

 931.627 938.070 

 3.369.566 3.504.293 

 
4. Οι λοιπές υποχρεώσεις στις 31 Μαρτίου 2012 περιλαμβάνουν προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία 

διαφορές ύψους €3.618 χιλ. για το Συγκρότημα και €3.228 χιλ. για την Εταιρία και λοιπές προβλέψεις ύψους 
€17.661 χιλ. για το Συγκρότημα και €16.697 χιλ. για την Εταιρία. Δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα 
οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήματος ή της Εταιρίας καθώς 
και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Συγκροτήματος ή της Εταιρίας. 

 
5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2012 ανήλθε σε 11.175  

(31 Μαρτίου 2011: 11.892) και της Εταιρίας 6.462 (31 Μαρτίου 2011: 6.579). 
 
6. Οι μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από οντότητες που ελέγχονται από το Συγκρότημα και συγγενείς 

εταιρίες (περιλαμβανομένων μετοχών που κατέχονται από θυγατρική εταιρία που διεξάγει ασφαλιστικές 
εργασίες κλάδου ζωής και κατέχει τις μετοχές ως μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
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που επενδύονται προς όφελος των ασφαλιζόμενων) στις 31 Μαρτίου 2012 ήταν 19.750 χιλ. και η αξία 
κτήσεως τους ήταν €26.013 χιλ. 

 
 
 
 
7. Oι εταιρίες, υποκαταστήματα, οι συγγενείς εταιρίες και η κοινοπραξία του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 

2012 και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους αναφέρονται στην Σημείωση 24 των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων. 

 
8. Το τελικό μέρισμα για το 2010 ύψους €0,03 κατά μετοχή, συνολικού ποσού €26.848 χιλ., εγκρίθηκε κατά 

την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 24 Μαΐου 2011 και καταβλήθηκε στους μετόχους στις 16 
Ιουνίου 2011. 

 
9. Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα: 

 (α) Δάνεια και απαιτήσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη: €7.542 χιλ. 
για το Συγκρότημα και την Εταιρία. 

 
 (β) Δάνεια και απαιτήσεις σε λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα: €322.699 χιλ. για το Συγκρότημα και €3.513.569 

χιλ. για την Εταιρία. 
 
 (γ) Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις (κυρίως πιστώσεις, εγγυήσεις και μη χρησιμοποιηθέντα 

όρια): €68.779 χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία. 
 
 (δ) Καταθέσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη: €60.418 χιλ. για το 

Συγκρότημα και την Εταιρία. 
 
 (ε) Καταθέσεις από λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα: €37.784 χιλ. για το Συγκρότημα και €1.431.698 χιλ. για 

την Εταιρία. 
 
 (στ)Έσοδα από τόκους: €3.790 χιλ. για το Συγκρότημα και €30.662 χιλ. για την Εταιρία. 
 
 (ζ) Έξοδα από τόκους: €989 χιλ. για το Συγκρότημα και €7.295 χιλ. για την Εταιρία. 
 
 (η) Συναλλαγές και αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βασικών διευθυντικών στελεχών και 

συνδεδεμένων προσώπων: €1.273 χιλ. για το Συγκρότημα και €1.181 χιλ. για την Εταιρία. 
 
 (θ) Ομολογιακά δάνεια, δανειακό κεφάλαιο και ΜΑΕΚ σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά 

διευθυντικά στελέχη: μηδέν για το Συγκρότημα και την Εταιρία. 
 
 (ι) Ομολογιακά δάνεια, δανειακό κεφάλαιο και ΜΑΕΚ προς λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα: €409 χιλ. για το 

Συγκρότημα και την Εταιρία. 
  
10. Άλλες πληροφορίες 

• Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 
2012 ανήλθαν σε €8.920 χιλ. (αντίστοιχη περίοδος 2011: €8.381 χιλ.). 
 

• Η πρόβλεψη για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2012 
παρατίθεται στη Σημείωση 14.  Δεν 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.  
 

• Τον Σεπτέμβριο του 2009 καταχωρήθηκε εναντίον της Εταιρίας στην Κύπρο από τους συνδιαχειριστές 
των Trustees of the AremisSoft Corporation Liquidating Trust, αγωγή με κύριο ισχυρισμό ότι η Εταιρία, 
κατά παράβαση των υποχρεώσεών της προς την εταιρία AremisSoft, επέτρεψε στον κύριο ιδιοκτήτη της 
τελευταίας να προβαίνει σε συναλλαγές που είχαν σαν αποτέλεσμα την οικειοποίηση από αυτόν 
σημαντικών ποσών που ανήκαν στην AremisSoft. Η αγωγή αυτή είναι παρόμοια με αυτή που είχε 
καταχωρηθεί στη Νέα Υόρκη το 2006 και η οποία έχει απορριφθεί.  Στην Έκθεση Απαιτήσεως που 
καταχωρήθηκε τον Οκτώβριο 2010 οι συνδιαχειριστές, εκ μέρους των επενδυτών της AremisSoft, 
απαιτούν το ποσό των $550 εκατ. περίπου (€412 εκατ.) πλέον τόκοι και έξοδα, ως αποζημιώσεις, που 
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους έχουν προκληθεί από, μεταξύ άλλων, ισχυριζόμενη συνωμοσία 
μεταξύ της Εταιρίας και δύο εκ των κύριων μετόχων της AremisSoft, ισχυριζόμενων δόλιων συναλλαγών 
μέσω τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούνταν με την Εταιρία στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
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ισχυριζόμενη παράβαση συμβάσεων και ισχυριζόμενη αμέλεια. Το Συγκρότημα δεν αναμένει σημαντικές 
οικονομικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της αγωγής. 
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