
 
 

 
 
 
 
 

 
   Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από  

1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016  
 

 

σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009  
του ∆ιοικητικού 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 ∆ημόσια 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 ∆ιεθνή 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. 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου: Josef Ackermann (Πρόεδρος), Wilbur L. Ross Jr. (Αντιπρόεδρος), Maksim Goldman 
(Αντιπρόεδρος), Arne Berggren, Μάριος Καλοχωρίτης, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, Μιχάλης Σπανός,  Ιωάννης Ζωγραφάκης και 
John Patrick Hourican. 
 
Ημερομηνία έγκρισης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 
31 Μαρτίου 2016 από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο: 31 Μαΐου 2016. 
 
Ανεξάρτητοι ελεγκτές: Ernst & Young Cyprus Ltd. 
 
Τύπος έκθεσης ελεγκτών: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη, έμφαση θέματος. 
 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ   
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων  
και Συνολικών Εισοδημάτων  
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 Τρίμηνο που έληξε στις  

31 Μαρτίου 
 2016 2015 

(επαναπαρουσίαση) 
 €000 €000 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες   
Καθαρά έσοδα από τόκους 184.793 226.795 
Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 35.966 43.299 
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διαπραγμάτευση συναλλάγματος 7.429 (2.248) 
Καθαρές ζημιές από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα (655) (1.248) 
Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και προμήθειες 13.593 11.887 
Κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα 3.692 (7.589) 
(Ζημιές)/κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων (2.422) 208 
Λοιπά έσοδα 1.846 2.684 

 244.242 273.788 
∆απάνες προσωπικού (64.083) (59.115) 
Άλλα λειτουργικά έξοδα (51.950) (51.148) 
 128.209 163.525 
(Ζημιά)/κέρδος από αποαναγνώριση δανείων και απαιτήσεων από 
πελάτες και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές (15.441) 43.006 

Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες  
και άλλες ζημιές από πιστωτικές διευκολύνσεις (46.892) (153.445) 

Απομείωση άλλων χρηματοοικονομικών μέσων (976) (813) 
Απομείωση μη χρηματοοικονομικών μέσων (7.003) - 
Κέρδη πριν το μερίδιο στα κέρδη συγγενών εταιριών  
και κοινοπραξιών 57.897 52.273 

Μερίδιο στα κέρδη συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών 801 1.840 
Κέρδη πριν τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 58.698 54.113 
Φορολογία (8.136) (7.974) 
Κέρδη μετά τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 50.562 46.139 
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες   
Ζημιές μετά τη φορολογία από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες - (22.493) 
Κέρδη για την περίοδο  50.562 23.646 
 
Αναλογούντα σε:    

Ιδιοκτήτες της Εταιρίας – συνεχιζόμενες δραστηριότητες 50.225 46.443 

Ιδιοκτήτες της Εταιρίας – μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες - (17.919) 

Σύνολο κερδών που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 50.225 28.524 

∆ικαιώματα μειοψηφίας – συνεχιζόμενες δραστηριότητες 337 (304) 

∆ικαιώματα μειοψηφίας – μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες - (4.574) 

Σύνολο κερδών/(ζημιών) που αναλογούν στα δικαιώματα μειοψηφίας 337 (4.878) 

Κέρδη για την περίοδο 50.562 23.646 
 
Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή (€) αναλογούντα 
στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας – συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,0056 0,0052 

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή (€)  
αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 0,0056 0,0032 
 
Κέρδη για την περίοδο 50.562 23.646 

Λοιπές συνολικές (ζημιές)/εισοδήματα μετά τη φορολογία (3.563) 2.500 

Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 46.999 26.146 
 

Αναλογούντα σε:   

Ιδιοκτήτες της Εταιρίας 46.667 35.718 

∆ικαιώματα μειοψηφίας 332 (9.572) 

Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 46.999 26.146 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ   
Στοιχεία Ενδιάμεσου Ενοποιημένου Ισολογισμού  
 

2 

 
 
 

31 Μαρτίου  
2016 

31 ∆εκεμβρίου     
2015 

Περιουσιακά στοιχεία Σημ. €000 €000 
Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες  1.141.275 1.422.602 
∆άνεια και απαιτήσεις σε τράπεζες  1.272.704 1.314.380 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα   3.498 14.023 
Επενδύσεις  3 520.218 588.255 
Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση 3 393.442 421.032 
∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες  16.820.668 17.191.632 
Περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων ζωής που 
αναλογούν στους ασφαλιζόμενους  475.885 475.403 

Προπληρωμές, δεδουλευμένα έσοδα και λοιπά περιουσιακά 
στοιχεία  258.218 281.780 

Αποθεματικά ακινήτων   745.610 515.858 
Επενδύσεις σε ακίνητα  35.391 34.628 
Ακίνητα και εξοπλισμός  263.556 264.333 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία   140.645 133.788 
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες  108.367 107.753 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   450.602 456.531 
Μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδα 
εκποίησης που κατέχεται προς πώληση  39.461 48.503 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  22.669.540 23.270.501 

Υποχρεώσεις    
Καταθέσεις από τράπεζες  313.117 242.137 
Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες  3.802.700 4.452.850 
Συμφωνίες επαναγοράς  339.091 368.151 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  76.804 54.399 
Καταθέσεις πελατών  14.127.589 14.180.681 
Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων  558.296 566.925 
∆εδουλευμένα, αναβαλλόμενα έσοδα και λοιπές 
υποχρεώσεις 4 281.639 282.831 

Ομολογιακά δάνεια  661 712 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  41.636 40.807 
Μη-κυκλοφορούντες υποχρεώσεις και ομάδα εκποίησης που 
κατέχεται προς πώληση  3.677 3.677 

Σύνολο υποχρεώσεων   19.545.210 20.193.170 
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο  892.294 892.294 
Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  552.618 552.618 
Αποθεματικό από μείωση κεφαλαίου  1.952.486 1.952.486 
Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά  263.052 258.709 
Συσσωρευμένες ζημιές   (558.828) (601.152) 
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της 
Εταιρίας   3.101.622 3.054.955 

∆ικαιώματα μειοψηφίας  22.708 22.376 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   3.124.330 3.077.331 
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων   22.669.540 23.270.501 

  
 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ    
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
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 Τρίμηνο που έληξε στις  

31 Μαρτίου 
 2016 2015 
 €000 €000 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου  3.077.331 3.481.047 

Κέρδη για την περίοδο 50.562 23.646 
Λοιπές συνολικές (ζημιές)/εισοδήματα μετά τη φορολογία για την 
περίοδο  (3.563) 2.500 

Έκδοση μετοχών - 135 

Πωλήσεις ιδίων μετοχών  - 465 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 31 Μαρτίου 3.124.330 3.507.793 

 
 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ    
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων  
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 Τρίμηνο που έληξε στις  
31 Μαρτίου 

 2016 2015 

 €000 €000 

Κέρδη για την περίοδο 50.562 23.646 

Αποθεματικό μετατροπής ξένου συναλλάγματος 1.008 (433) 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση (870) 2.933 

Αναλογιστικές ζημιές για προγράμματα καθορισμένων  
παροχών (3.701) - 

Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 46.999 26.146 

 
 
 
 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ    
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών  
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 Τρίμηνο που έληξε στις  
31 Μαρτίου 

 2016 2015 

€000 €000 

Καθαρή ταμειακή ροή από εργασίες 242.271 343.319 

Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες 93.783 72.722 

Καθαρή ταμειακή ροή για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (661.929) (603.520) 

Καθαρή μείωση στα μετρητά και αντίστοιχα  
μετρητών για την περίοδο (325.875) (187.479) 

Συναλλαγματικές διαφορές 3.816 4.555 

Σύνολο εκροών για την περίοδο (322.059) (182.924) 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 1 Ιανουαρίου  2.406.344 2.238.601 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 31 Μαρτίου 2.084.285 2.055.677 

 
 
 
 



ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆   
Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
και Συνολικών Εισοδημάτων  
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 Τρίμηνο που έληξε στις  
31 Μαρτίου 

 2016 2015 
(επαναπαρουσίαση) 

€000 €000 

   

Καθαρά έσοδα από τόκους 178.293 218.954 

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 31.506 39.650 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διαπραγμάτευση συναλλάγματος 19.487 (13.161) 
Καθαρές ζημιές από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα 
και πώληση θυγατρικών εταιριών (317) (2.111) 

Κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε 
ακίνητα 4.134 (7.682) 

Ζημιές από πώληση αποθεμάτων ακινήτων (20) - 

Λοιπά έσοδα 1.283 1.425 

 234.366 237.075 

∆απάνες προσωπικού (56.180) (51.390) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (44.621) (44.212) 

 133.565 141.473 
(Ζημιά)/κέρδος από αποαναγνώριση δανείων και απαιτήσεων 
από πελάτες και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές (15.441) 43.006 

Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων από 
πελάτες και άλλες ζημιές από πιστωτικές διευκολύνσεις (47.222) (146.694) 

Απομείωση άλλων χρηματοοικονομικών μέσων (5.119) (813) 

Απομείωση μη χρηματοοικονομικών μέσων (4.086) - 

Κέρδη πριν τη φορολογία  61.697 36.972 

Φορολογία (5.900) (7.180) 

Κέρδη για την περίοδο 55.797 29.792 

 
Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή (€) 0,0063 0,0033 

 
Κέρδη για την περίοδο 55.797 29.792 

Λοιπές συνολικές (ζημιές)/εισοδήματα μετά τη φορολογία (4.944) 14.734 

Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 50.853 44.526 

 
 
 
 



ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆   
Στοιχεία Ενδιάμεσου Ισολογισμού  
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  31 Μαρτίου 
2016 

31 ∆εκεμβρίου 
2015 

Περιουσιακά στοιχεία Σημ. €000 €000 
Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες  842.923 1.111.354 
∆άνεια και απαιτήσεις σε τράπεζες  1.105.838 1.112.337 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  3.494 14.022 
Επενδύσεις 3 446.978 512.631 
Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση 3 393.442 421.032 
∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες  15.646.213 16.005.878 
Υπόλοιπα με εταιρίες του Συγκροτήματος  910.812 735.579 
Προπληρωμές, δεδουλευμένα έσοδα και λοιπά 
περιουσιακά στοιχεία  152.107 167.486 

Αποθέματα ακινήτων   331.034 276.095 
Επενδύσεις σε ακίνητα  11.688 11.688 
Ακίνητα και εξοπλισμός  198.782 198.227 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  15.615 14.773 
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες  97.293 97.293 
Επενδύσεις σε εταιρίες του Συγκροτήματος   207.781 207.781 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  450.579 456.479 
Μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
που κατέχονται προς πώληση  1.072 9.767 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  20.815.651 21.352.422 

Υποχρεώσεις    
Καταθέσεις από τράπεζες  308.549 237.860 
Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες  3.802.700 4.452.850 
Συμφωνίες επαναγοράς  339.091 368.151 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  77.218 54.408 
Καταθέσεις πελατών  12.695.682 12.694.130 
Υπόλοιπα με εταιρίες του Συγκροτήματος  562.267 568.486 
∆εδουλευμένα, αναβαλλόμενα έσοδα και λοιπές 
υποχρεώσεις 4 235.889 233.084 

Ομολογιακά δάνεια  661 712 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  19.868 19.868 
Σύνολο υποχρεώσεων  18.041.925 18.629.549 
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο  892.294 892.294 
Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  551.368 551.368 
Αποθεματικό από μείωση κεφαλαίου  1.952.486 1.952.486 
Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά  74.940 76.462 
Συσσωρευμένες ζημιές  (697.362) (749.737) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  2.773.726 2.722.873 
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων  20.815.651 21.352.422 

 
 



ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆   
Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
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 Τρίμηνο που έληξε στις  

31 Μαρτίου 
 2016 2015 

 €000 €000 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου  2.722.873 3.128.679 

Κέρδη για την περίοδο   55.797 29.792 

Λοιπές συνολικές (ζημιές)/εισοδήματα μετά τη φορολογία για την 
περίοδο (4.944) 14.734 

Έκδοση μετοχών - 135 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 31 Μαρτίου 2.773.726 3.173.340 

 



ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆   
Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων  
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 Τρίμηνο που έληξε στις  

31 Μαρτίου 
 2016 2015 

€000 €000 

Κέρδη για την περίοδο 55.797 29.792 

Αποθεματικό μετατροπής ξένου συναλλάγματος   (917) 12.698 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση (605) 2.036 

Αναλογιστικές ζημιές για προγράμματα καθορισμένων 
παροχών  (3.422) - 

Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο   50.853 44.526 

 
 
 
 



ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆   
Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών  
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 Τρίμηνο που έληξε στις  

31 Μαρτίου 
 2016 2015 

€000 €000 

Καθαρή ταμειακή ροή από εργασίες 291.849 390.011 

Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες 98.239 57.948 

Καθαρή ταμειακή ροή για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (661.929) (603.974) 

Καθαρή μείωση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για την 
περίοδο (271.841) (156.015) 

Συναλλαγματικές διαφορές (2.662) 41 

Σύνολο εκροών για την περίοδο (274.503) (155.974) 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 1 Ιανουαρίου  1.902.429 1.486.608 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 31 Μαρτίου 1.627.926 1.330.634 
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1. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 

Μαρτίου 2016 έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) που εφαρμόζεται για 
την ενδιάμεση οικονομική έκθεση, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (‘∆ΛΠ 34’). 

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

Μαρτίου 2016 ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία 
των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2015.  
Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα υιοθέτησε τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες, τα 
οποία δεν είχαν ουσιώδη επίδραση στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις: 

 ∆ΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποίηση): Αποσαφήνιση των 
αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης 

 ∆ΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο: Λογιστικοποίηση απόκτησης συμμετοχικών τίτλων σε σχήματα υπό 
κοινό έλεγχο 

 ∆ΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις 
 ∆ΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση) 
 Ετήσιος κύκλος αναβαθμίσεων στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς (∆ΠΧΑ) 2012-2014 

που εξέδωσε το Συμβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) ο οποίος είναι μια συλλογή των 
τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ.  Οι αναβαθμίσεις εφαρμόζονται από την 1 Ιανουαρίου 2016 και 
περιλαμβάνουν:  
 ∆ΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες - Τροποποιήσεις  
 ∆ΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - Τροποποιήσεις 
 ∆ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους - Τροποποιήσεις 
 ∆ΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις - Τροποποιήσεις 

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

 31 Μαρτίου 
2016 

31 ∆εκεμβρίου 
2015 

Συγκρότημα €000 €000 
Επενδύσεις   
Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  50.125 50.785 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 98.814 100.535 
Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις  371.279 436.935 
 520.218 588.255 
Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση    
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 393.442 421.032 
 913.660 1.009.287 

 
 31 Μαρτίου 

2016 
31 ∆εκεμβρίου 

2015 
Εταιρία €000 €000 
Επενδύσεις   
Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  19.206 19.727 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 56.493 55.969 
Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις  371.279 436.935 

 446.978 512.631 
Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση    
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 393.442 421.032 

 840.420 933.663 
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4. Τα ∆εδουλευμένα, αναβαλλόμενα έσοδα και λοιπές υποχρεώσεις στις 31 Μαρτίου 2016 περιλαμβάνουν 

προβλέψεις για επιδικίες και υπό διαιτησία διαφορές ύψους €25.156 χιλ. για το Συγκρότημα και €24.238 
χιλ. για την Εταιρία και λοιπές προβλέψεις ύψους €18.387 χιλ. για το Συγκρότημα και €18.948 χιλ. για την 
Εταιρία. Η πρόβλεψη για επιδικίες και υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2016 
παρατίθεται στη Σημείωση 22 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Κ αταστάσεων. ∆εν 
υπάρχουν σε εκκρεμότητα οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του 
Συγκροτήματος καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν 
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Συγκροτήματος.  

 
5.  Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2016 ανήλθε σε 4.550 

(31 Μαρτίου 2015: 6.715) και της Εταιρίας 4.001 (31 Μαρτίου 2015: 4.030). 
 
6. Οι μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από οντότητες που ελέγχονται από το Συγκρότημα 

(περιλαμβανομένων μετοχών που κατέχονται από θυγατρική εταιρία που διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες 
κλάδου ζωής και κατέχει τις μετοχές ως μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
επενδύονται προς όφελος των ασφαλιζόμενων) στις 31 Μαρτίου 2016 ήταν 8.025 χιλ. και η αξία κτήσεως 
τους ήταν €66.634 χιλ. 

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

2016 και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους αναφέρονται στις Σημειώσεις 31 και 33 των Ενδιάμεσων 
Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων . 

 
8. Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα: 

(α) ∆άνεια και απαιτήσεις σε μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη: €3.317 
χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία. 

 
(β) ∆άνεια και απαιτήσεις σε λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα: €921 χιλ. για το Συγκρότημα και €911.733 

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

όρια): €935 χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία. 
 
(δ) Καταθέσεις από μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη: €3.298 χιλ. για 

το Συγκρότημα και την Εταιρία. 
 
(ε) Καταθέσεις από λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα: €3.123 χιλ. για το Συγκρότημα και €565.390 χιλ. για 

την Εταιρία. 
 
(στ) Έσοδα από τόκους: €30 χιλ. για το Συγκρότημα και €5.702 χιλ. για την Εταιρία. 
 
(ζ) Έξοδα από τόκους: €20 χιλ. για το Συγκρότημα και €1.327 χιλ. για την Εταιρία. 
 
(η) Συναλλαγές και αμοιβές μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, βασικών διευθυντικών στελεχών και 

συνδεδεμένων προσώπων: €1.739 χιλ. για το Συγκρότημα και €1.458 χιλ. για την Εταιρία. 
   
9.  Άλλες πληροφορίες 
 
Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Συγκροτήματος για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 
ανήλθαν σε €6.835 χιλ. 

 
10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

10.1 Πώληση της Kermia Hotels Ltd 

Το Συγκρότημα έχει συμφωνήσει να πωλήσει την Kermia Hotels Ltd, σε τιμή πώλησης €26.5 εκατ. και 
αναμένεται κέρδος μετά τη φορολογία ύψους €1.8 εκατ. Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί κατόπιν 
σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. 
 
10.2 Αποπληρωμή του ELA 

Κατά την περίοδο από τις 31 Μαρτίου 2016, η Εταιρία αποπλήρωσε στον ELA €500 εκατ. 
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10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς (συνέχεια) 

10.3       Πρόθεση για Εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Λονδίνου 

Tο Συγκρότημα ανακοίνωσε την πρόθεση του να επιδιώξει την εισαγωγή του στην κύρια αγορά του 
Χρηματιστηρίου Λονδίνου (ΧΛ).  Το Συγκρότημα σκοπεύει επίσης να διατηρήσει την διαπραγμάτευση των 
μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αξίων Κύπρου. Το Συγκρότημα δεν σκοπεύει να διατηρήσει την διαπραγμάτευση 
των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς δεν έχει πλέον τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. 
 
Το Συγκρότημα στοχεύει στην ολοκλήρωση του έργου και την υλοποίηση της εισαγωγής στο ΧΛ κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2016, η οποία εισαγωγή υπόκειται σε σχετικές εγκρίσεις, αξιολόγηση των διαφόρων τεχνικών 
πτυχών και των συνθηκών αγοράς.   

 


