Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περιόδου από
1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Μαρτίου 2014
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.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Κρίστης Χασάπης (Πρόεδρος), Vladimir Strzhalkovskiy (Αντιπρόεδρος), Ξάνθος Βράχας,
Μαρίνος Γιαλελής, Ανδρέας Γιασεμίδης, Ιωάννης Ζωγραφάκης, Μάριος Καλοχωρίτης, Κωνσταντίνος Κατσαρός, Άδωνις
Παπακωνσταντίνου, Anjelica Anshakova, Dmitry Chichikashvili, Eriskhan Kurazov, Anton Smetanin και John Patrick Hourican.
Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 από το
Διοικητικό Συμβούλιο: 30 Μαΐου 2014.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
και Συνολικών Εισοδημάτων
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014

Τρίμηνο που
έληξε στις
31 Μαρτίου
2014
€000
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρά έσοδα από τόκους

266.958

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

45.279

Καθαρές ζημιές από διαπραγμάτευση συναλλάγματος

(5.571)

Καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα

19.570

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και προμήθειες

13.126

Λοιπά έσοδα

491
339.853

Δαπάνες προσωπικού

(67.456)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(61.043)

Κέρδη πριν την απομείωση δανείων και απαιτήσεων

211.354

Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων

(146.465)

Κέρδη πριν το μερίδιο στα κέρδη συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών
Μερίδιο στα κέρδη συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών
Κέρδη πριν τη φορολογία

64.889
2.135
67.024

Φορολογία

(2.232)

Κέρδη μετά τη φορολογία

64.792

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Ζημιές μετά τη φορολογία από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κέρδη για την περίοδο

(35.987)
28.805

Αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες της Εταιρίας – συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Ιδιοκτήτες της Εταιρίας – μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Σύνολο ζημιών που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας – συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Δικαιώματα μειοψηφίας – μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας

67.257
(35.948)
31.309
(2.465)
(39)

Κέρδη για την περίοδο

28.805

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή (€) – συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

0,0144

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή (€)

0,0066

Κέρδη για την περίοδο

28.805

Λοιπές συνολικές ζημιές μετά τη φορολογία

(6.961)

Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο

21.844

Αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες της Εταιρίας

25.962

Δικαιώματα μειοψηφίας

(4.118)

Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο

21.844

Δεν παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες αφού δεν υπήρχε αξιόπιστη διαθέσιμη πληροφόρηση για το
τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας και των αλλαγών που επικρατούσαν
αμέσως μετά τα γεγονότα του Eurogroup τον Μάρτιο 2013.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Στοιχεία Ενδιάμεσου Ενοποιημένου Ισολογισμού
στις 31 Μαρτίου 2014

31 Μαρτίου
2014
Σημ.

€000

31 Δεκεμβρίου
2013
(αναπροσαρμογή)
€000

Περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες
Τοποθετήσεις σε τράπεζες

963.963

1.240.043

1.141.169

1.290.102

Επενδύσεις

3

2.809.356

2.759.855

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση

3

665.382

672.809

27.877

28.765

21.233.958

21.764.338

449.907

443.579

403.424

414.404

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων ζωής που
αναλογούν στους ασφαλιζόμενους
Ακίνητα και εξοπλισμός
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

129.967

130.580

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

1.347.334

1.401.833

205.932

203.131

29.378.269

30.349.439

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Καταθέσεις από τράπεζες
Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες
Συμφωνίες επαναγοράς
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Καταθέσεις πελατών
Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων
Ομολογιακά δάνεια

171.236

196.422

10.905.788

10.956.277

582.489

594.004

77.662

83.894

14.065.675

14.971.167

556.143

551.829

1.493

1.515

253.482

251.979

4.743

4.676

26.618.711

27.611.763

4.699.503

4.683.985

Μετοχές που υπόκεινται σε προσωρινά διατάγματα

46.244

58.922

Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά

67.099

72.251

(2.123.523)

(2.151.835)

2.689.323

2.663.323

70.235

74.353

2.759.558

2.737.676

29.378.269

30.349.439

Λοιπές υποχρεώσεις
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Δανειακό κεφάλαιο
Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

Συσσωρευμένες ζημιές
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της
Εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Μεταβολών
Ιδίων Κεφαλαίων
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014

Τρίμηνο που
έληξε στις
31 Μαρτίου
2014
€000
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου

2.730.594

Οριστικοποίηση στην λογιστική για την εξαγορά της Λαϊκής Τράπεζας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου (αναπροσαρμογή)
Κέρδη για την περίοδο

7.082
2.737.676
28.805

Λοιπές συνολικές ζημιές για την περίοδο

(6.961)

Μετατροπή καταθέσεων και δομημένων προϊόντων σε μετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 31Μαρτίου

38
2.759.558

Δεν παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες αφού δεν υπήρχε αξιόπιστη διαθέσιμη πληροφόρηση για το
τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας και των αλλαγών που επικρατούσαν
αμέσως μετά τα γεγονότα του Eurogroup τον Μάρτιο 2013.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014

Τρίμηνο που
έληξε στις
31 Μαρτίου
2014
€000
Κέρδη για την περίοδο

28.805

Αποθεματικό μετατροπής ξένου συναλλάγματος

(14.263)

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση

7.292

Επανεκτίμηση ακινήτων
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Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο

21.844

Δεν παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες αφού δεν υπήρχε αξιόπιστη διαθέσιμη πληροφόρηση για το
τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας και των αλλαγών που επικρατούσαν
αμέσως μετά τα γεγονότα του Eurogroup τον Μάρτιο 2013.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014

Τρίμηνο που
έληξε στις
31 Μαρτίου
2014
€000
Καθαρή ταμειακή ροή από εργασίες

56.312

Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

97.100

Καθαρή ταμειακή ροή για χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(93.103)

Καθαρή αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα
μετρητών για την περίοδο

60.309

Συναλλαγματικές διαφορές

27.089

Σύνολο εισροών για την περίοδο

87.398

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 1 Ιανουαρίου

1.463.243

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 31 Μάρτη

1.550.641

Δεν παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες αφού δεν υπήρχε αξιόπιστη διαθέσιμη πληροφόρηση για το
τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας και των αλλαγών που επικρατούσαν
αμέσως μετά τα γεγονότα του Eurogroup τον Μάρτιο 2013.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
και Συνολικών Εισοδημάτων
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014

Τρίμηνο που
έληξε στις
31 Μαρτίου
2014
€000
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρά έσοδα από τόκους

243.250

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

37.950

Καθαρές ζημιές από διαπραγμάτευση συναλλάγματος

(6.451)

Καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα
Λοιπά έσοδα

19.302
(2.342)
291.709

Δαπάνες προσωπικού

(50.746)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(41.181)

Κέρδη πριν την απομείωση δανείων και απαιτήσεων

199.782

Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων

(141.735)

Κέρδη πριν τη φορολογία

58.047

Φορολογία

(1.000)

Κέρδη για την περίοδο

57.047

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή (€)

1,2139

Κέρδη για την περίοδο

57.047

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά τη φορολογία

14.066

Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο

71.113

Δεν παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες αφού δεν υπήρχε αξιόπιστη διαθέσιμη πληροφόρηση για το
τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας και των αλλαγών που επικρατούσαν
αμέσως μετά τα γεγονότα του Eurogroup τον Μάρτιο 2013.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
Στοιχεία Ενδιάμεσου Ισολογισμού
στις 31 Μαρτίου 2014

31 Μαρτίου
2014
Σημ.

€000

31 Δεκεμβρίου
2013
(αναπροσαρμογή)
€000

Περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες

321.151

550.740

Τοποθετήσεις σε τράπεζες

933.446

1.064.654

Επενδύσεις

3

2.773.504

2.722.328

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση

3

665.382

672.809

27.856

28.723

19.342.451

19.714.705

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Λογαριασμοί εταιριών Συγκροτήματος

1.094.036

1.115.708

Επενδύσεις σε εταιρίες του Συγκροτήματος

443.419

442.335

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες

204.777

204.777

Ακίνητα και εξοπλισμός

240.662

243.908

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

15.744

16.975

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

874.190

904.507

26.936.618

27.682.169

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Καταθέσεις από τράπεζες
Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες
Συμφωνίες επαναγοράς
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Καταθέσεις πελατών
Λογαριασμοί εταιριών Συγκροτήματος
Ομολογιακά δάνεια
Λοιπές υποχρεώσεις

4

Σύνολο υποχρεώσεων

104.011

124.152

10.905.788

10.956.277

582.489

594.004

77.656

83.957

12.012.863

12.745.743

560.069

563.579

674

674

163.083

154.949

24.406.633

25.223.335

4.699.503

4.683.985

46.244

58.922

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Μετοχές που υπόκεινται σε προσωρινά διατάγματα
Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά
Συσσωρευμένες ζημιές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
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57.155

43.086

(2.272.917)

(2.327.159)

2.529.985

2.458.834

26.936.618

27.682.169

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014

Τρίμηνο που
έληξε στις
31 Μαρτίου
2014
€000
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου

2.451.752

Οριστικοποίηση στην λογιστική για την εξαγορά της Λαϊκής Τράπεζας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου (αναπροσαρμογή)

7.082
2.458.834

Κέρδη για την περίοδο

57.047

Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο

14.066

Μετατροπή καταθέσεων και δομημένων προϊόντων σε μετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 31 Μαρτίου

38
2.529.985

Δεν παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες αφού δεν υπήρχε αξιόπιστη διαθέσιμη πληροφόρηση για το
τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας και των αλλαγών που επικρατούσαν
αμέσως μετά τα γεγονότα του Eurogroup τον Μάρτιο 2013.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014

Τρίμηνο που
έληξε στις
31 Μαρτίου
2014
€000
Κέρδη για την περίοδο

57.047

Αποθεματικό μετατροπής ξένου συναλλάγματος

7.679

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση

6.387

Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο

71.113

Δεν παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες αφού δεν υπήρχε αξιόπιστη διαθέσιμη πληροφόρηση για το
τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας και των αλλαγών που επικρατούσαν
αμέσως μετά τα γεγονότα του Eurogroup τον Μάρτιο 2013.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών
για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014

Τρίμηνο που
έληξε στις
31 Μαρτίου
2014
€000
Καθαρή ταμειακή ροή για εργασίες

(142.426)

Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρή ταμειακή ροή για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μείωση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
για την περίοδο
Συναλλαγματικές διαφορές

93.809
(93.082)
(141.699)
(8.758)

Σύνολο εκροών για την περίοδο

(150.457)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 1 Ιανουαρίου

900.181

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 31 Μαρτίου

749.724

Δεν παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες αφού δεν υπήρχε αξιόπιστη διαθέσιμη πληροφόρηση για το
τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας και των αλλαγών που επικρατούσαν
αμέσως μετά τα γεγονότα του Eurogroup τον Μάρτιο 2013.
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1. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου
2014 δεν έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο που εφαρμόζεται για την ενδιάμεση
οικονομική έκθεση, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (‘ΔΛΠ 34’), αφού το Συγκρότημα δεν
έχει παρουσιάσει συγκριτικές πληροφορίες, επειδή τέτοια πληροφόρηση δεν ήταν διαθέσιμη για το τρίμηνο
που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας και των αλλαγών που επικρατούσαν
αμέσως μετά τα γεγονότα του Eurogroup τον Μάρτιο 2013.
2. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου
2014 ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ετήσιων
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Επιπρόσθετα, το
Συγκρότημα υιοθέτησε τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες, τα οποία δεν είχαν ουσιώδη
επίδραση στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΔΛΠ 27 Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις (Τροποποίηση)
ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρίες και Κοινοπραξίες (Τροποποίηση)
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
ΔΠΧΑ 11 Κοινές Διευθετήσεις
ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις
Μεταβατική Προσανατολισμού (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12)
Εταιρείες Επενδύσεων (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27)
ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (Τροποποίηση) – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Γνωστοποιήσεις για ανακτήσιμα ποσά μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (Τροποποιήσεις
στο ΔΛΠ 36)
Ανανέωση Παραγώγων και Συνέχιση Λογιστικής Αντιστάθμισης (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39)

Οι συγκριτικές πληροφορίες έχουν επαναπαρουσιαστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση στο
τρέχον έτος και για να αντικατοπτρίζουν την επανακατηγοριοποίηση των Ουκρανικών δραστηριοτήτων που
πωλήθηκαν στις 18 Απριλίου 2014, από συνεχιζόμενες σε μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.
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3. Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
31 Μαρτίου
2014
€000

Συγκρότημα

31 Δεκεμβρίου
2013
€000

Επενδύσεις
Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις

27.178

25.160

163.273

161.258

2.618.905

2.573.437

2.809.356

2.759.855

665.382

672.809

3.474.738

3.432.664

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση

Εταιρία

2014

2013

€000

€000

Επενδύσεις
Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις

18.467

16.973

136.328

132.115

2.618.709

2.573.240

2.773.504

2.722.328

665.382

672.809

3.438.886

3.395.137

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση

4.

Οι λοιπές υποχρεώσεις στις 31 Μαρτίου 2014 περιλαμβάνουν προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία
διαφορές ύψους €63.138 χιλ. για το Συγκρότημα και €54,328 χιλ. για την Εταιρία και λοιπές προβλέψεις
ύψους €16.542 χιλ. για το Συγκρότημα και €14.874 χιλ. για την Εταιρία. Η πρόβλεψη για επιδικίες ή υπό
διαιτησία διαφορές του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2014 παρατίθεται στη Σημείωση 19 των ενδιάμεσων
συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 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.

5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2014 ανήλθε σε 7.400
(31 Δεκεμβρίου 2013: 7.752) και της Εταιρίας 4.060 (31 Δεκεμβρίου 2013: 4.264).
6. Οι μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από οντότητες που ελέγχονται από το Συγκρότημα από συγγενείς
εταιρίες και κοινοπραξίες (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 2014 ήταν
36.798 χιλ. και η αξία κτήσεως τους ήταν €109.514 χιλ.
7. Oι εταιρίες, υποκαταστήματα, οι συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου
2014 και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους αναφέρονται στην Σημείωση 31 των ενδιάμεσων συνοπτικών
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Σημειώσεις
8.

9.

Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα:
(α)

Δάνεια και απαιτήσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη:
€3.278 χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία.

(β)

Δάνεια και απαιτήσεις σε λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα: €645 χιλ. για το Συγκρότημα και
€1.094.681 χιλ. για την Εταιρία.

(γ)

Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις (κυρίως πιστώσεις,
χρησιμοποιηθέντα όρια): €797 χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία.

(δ)

Καταθέσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη: €1.952 χιλ.
για το Συγκρότημα και την Εταιρία.

(ε)

Καταθέσεις από λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα: €33.266 χιλ. για το Συγκρότημα και €593.335 χιλ.
για την Εταιρία.

(στ)

Έσοδα από τόκους: €26 χιλ. για το Συγκρότημα και €7.137 χιλ. για την Εταιρία.

(ζ)

Έξοδα από τόκους: €130 χιλ. για το Συγκρότημα και €1.656 χιλ. για την Εταιρία.

(η)

Συναλλαγές και αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βασικών διευθυντικών στελεχών και
συνδεδεμένων προσώπων: €995 χιλ. για το Συγκρότημα και €865 χιλ. για την Εταιρία.

εγγυήσεις

και

μη

Άλλες πληροφορίες
Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου
2014 ανήλθαν σε €4.511 χιλ.
Στις 4 Απριλίου 2014 ο κ. Μάριος Γιαννάς παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

10.1

Πώληση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στην Ουκρανία
Στις 18 Απριλίου 2014 το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την πώληση των Ουκρανικών εργασιών, που
αποτελείται από (i) το ποσοστό συμμετοχής 99,77% του στη θυγατρική τράπεζα στην Ουκρανία, PJSC
Bank of Cyprus (ii) την χρηματοδότησης που παρέχεται από το Συγκρότημα στην PJSC Bank of Cyprus
και (iii) τα δανειακά ανοίγματα σε Ουκρανία στην Alfa Group.
Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε €202.500 χιλ. και αποτελείται από το ποσό των €102.500 χιλ. που
έχει ήδη εισπραχτεί και €100.000 χιλ. που θα εισπραχθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015.
Η πώληση θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος το δεύτερο τρίμηνο.
Η λογιστική ζημιά από την πώληση υπολογίζεται στις €115.000 χιλ. και αντιπροσωπεύει την διαφορά του
τιμήματος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στις
31 Μαρτίου 2014 καθώς και την μεταφορά σχετικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους €56.000 χιλ.
κατά την ημερομηνία της πώλησης. Η επίδραση της πώλησης στα κεφάλαια του Συγκροτήματος θα
αναγνωριστεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 και υπολογίζεται στις €24.000 χιλ. ή 0,1 ποσοστιαιες
μονάδες στους κεφαλαιακούς δείκτες του Συγκροτήματος.
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10.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού (συνέχεια)

10.2

Πώληση της επένδυσης του Συγκροτήματος στην Ρουμανία Banca Transilvania
Στις 18 Απριλίου 2014, το Συγκρότημα πώλησε την επένδυση του στην Ρουμάνικη Banca Transilvania,
η οποία αποτελείται από 220.461.952 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν 9,99% του συνολικού εκδομένου
μετοχικού κεφαλαίου της Banca Transilvania. Η πώληση των εν λόγω μετοχών πραγματοποιήθηκε στο
Χρηματιστήριο Αξιών του Βουκουρεστίου και η τιμή που έγινε η συναλλαγή ανήλθε στα 1,67 Ρουμάνικα
λέι.
Το τίμημα της πώλησης ανήλθε στα €82.000 χιλ. και το πραγματοποιηθέν λογιστικό κέρδος ανέρχεται
σε €47.000 χιλ.. Η πώληση θα έχει θετική επίδραση €55.000 εκατ. ή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στα
κύρια βασικά ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος.

10.3

Αποδέσμευση των εννιαμήνων εμπρόθεσμων καταθέσεων
Στις 30 Απριλίου 2014, μετά από την βελτίωση της θέσης ρευστότητας και στα πλαίσια ενεργειών για
βελτίωση της ρευστότητας μέσω απομόχλευσης, το Συγκρότημα αποφάσισε την αποδέσμευση των
εννιαμήνων
εμπρόθεσμων
καταθέσεων
που
είχαν
δεσμευθεί
βάσει
των
διαταγμάτων
ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας τον Ιούλιο του 2013 και οι οποίες λήγουν στις 30 Απριλίου 2014.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σταδιακής προόδου της και εξομάλυνσης του προφίλ ληκτότητας της
καταθετικής της βάσης στην Κύπρο, η Τράπεζα προχώρησε στην αποδέσμευση των εννιαμήνων
εμπρόθεσμων καταθέσεων ως ακολούθως: (i) ένα τρίτο των καταθέσεων αποδεσμεύεται άμεσα και
είναι διαθέσιμο σε τρεχούμενους λογαριασμούς των κατόχων τους, (ii) ένα τρίτο
των
καταθέσεων
μετατρέπεται σε τρίμηνη εμπρόθεσμη κατάθεση που λήγει και αποδεσμεύεται αυτόματα στις 31 Ιουλίου
2014, (iii) ένα τρίτο των καταθέσεων μετατρέπεται σε εξάμηνη εμπρόθεσμη κατάθεση που λήγει και
αποδεσμεύεται αυτόματα στις 31 Οκτωβρίου 2014.
Τα αποδεσμευμένα ποσά θα υπόκεινται στα γενικά περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στο τραπεζικό
σύστημα.

10.4

Πώληση δανείων στην Σερβία
Στις 22 Μαΐου 2014, το Συγκρότημα πώλησε δάνεια του προς την Robne Kuce Beograd (Σερβική
εταιρεία διαχείρισης ακινήτων) στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ενδυναμώνοντας έτσι την ρευστότητά του.
Το τίμημα της πώλησης ανήλθε στις €165.000 χιλ. και το πραγματοποιηθέν λογιστικό κέρδος ανέρχεται
σε €27.000 χιλ. Η πώληση έχει θετική επίδραση περίπου €46.000 χιλ. ή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο
δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος.
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