Ανακοίνωση
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Bank of Cyprus Holdings Public
Limited Company για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2020

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «BOC Holdings» ή η «Εταιρία»)
ανακοινώνει σήμερα ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο έχει εγκρίνει την ετήσια οικονομική της
έκθεση που περιλαμβάνει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος
Τράπεζας Κύπρου, που αποτελείται από την ΒΟC Holdings, τη θυγατρική της Τράπεζα
Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής (το «Συγκρότημα») για το έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (η «Ετήσια Οικονομική Έκθεση»).
Αντίγραφο της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης θα υποβληθεί στον Μηχανισμό Εθνικής
Αποθήκευσης (National Storage Mechanism) και σύντομα θα είναι διαθέσιμο για
επιθεώρηση στο https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.
Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος
www.bankofcyprus.com (Σχέσεις Επενδυτών).
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις
Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@bankofcyprus.com.

Προφίλ Συγκροτήματος
Tο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ
φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ,
χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα Τράπεζας
Κύπρου λειτουργεί μέσω 99 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 13 λειτουργούν ως θυρίδες. Επιπλέον, λειτουργεί
γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 3,672 άτομα
διεθνώς. Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €21.1 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε
€2.3 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη
θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι αυτούσια αποσπάσματα από την Ετήσια Οικονομική
Έκθεση της Εταιρίας και, μαζί με την ανακοίνωση της Εταιρίας «Οικονομικά Αποτελέσματα
Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019» με ημερομηνία 29 Απριλίου
2020, αποτελούν τις πληροφορίες που σύμφωνα με τον Κανονισμό 33(5)(β)(ii) των περί
Διαφάνειας (Οδηγία 2004/109/ΕΚ) Κανονισμών 2007 της Ιρλανδίας απαιτείται να
κοινοποιούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μη επεξεργασμένο πλήρες κείμενο. Οι
πληροφορίες αυτές δεν αντικαθιστούν την πλήρη ανάγνωση της Ετήσιας Οικονομικής
Έκθεσης της Εταιρίας. Οι όροι σε κεφαλαία σε αυτή την ενότητα “Επιπρόσθετες
Πληροφορίες” έχουν την έννοια και την ερμηνεία που τους αποδίδεται στους αντίστοιχους
αγγλικούς όρους στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες - Διαχείριση και μετριασμός κινδύνων
Οι ακόλουθες πληροφορίες αποτελούν αυτούσια αποσπάσματα από τις σελίδες 42-43 της
Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
Όπως κάθε χρηματοοικονομικός οργανισμός, το Συγκρότημα εκτίθεται σε κινδύνους, οι πιο
σημαντικοί από τους οποίους είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο
κίνδυνος αγοράς (ο οποίος προκύπτει από αρνητικές μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος,
επιτοκίων ή αξιών) και ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Το Συγκρότημα παρακολουθεί και
διαχειρίζεται και μετριάζει αυτούς τους κινδύνους με διάφορους μηχανισμούς ελέγχου.
Λεπτομέρειες για τη διαχείριση των κινδύνων του Συγκροτήματος αναφέρονται στις
Σημειώσεις 46 μέχρι 49 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και στις
Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και Διαχείρισης Κεφαλαίου, οι οποίες αποτελούν
μέρος αυτής της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2019 και στις Γνωστοποιήσεις του Πυλώνα
3 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Το Συγκρότημα εκτίθεται επίσης σε κίνδυνο για επιδικίες που προκύπτει από απαιτήσεις,
έρευνες, κανονιστικά και άλλα θέματα. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στη
Σημείωση 40 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Επιπρόσθετα, το
Συγκρότημα εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας είτε των ιδιοκτητών
ακινήτων ή των αποθεμάτων ακινήτων ή των επενδύσεων σε ακίνητα. Τα αποθέματα
ακινήτων αποκτούνται κυρίως από πελάτες στα πλαίσια διευθέτησης των υποχρεώσεων
τους με σκοπό να πωληθούν σύμφωνα με τη στρατηγική του Συγκροτήματος.
Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στη Σημείωση 28 των Ενοποιημένων
Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι κυρίως στην Κύπρο και ως εκ τούτου, η
απόδοση του Συγκροτήματος επηρεάζεται από αλλαγές στο λειτουργικό περιβάλλον της
Κύπρου όπως περιγράφεται στην ενότητα ‘Λειτουργικό Περιβάλλον’ της Έκθεσης
Συμβούλων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019.
Επίσης, λεπτομέρειες για τις σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες
μπορούν να έχουν ουσιώδεις επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική επίδοση και θέση του
Συγκροτήματος παρουσιάζονται στη Σημείωση 5 των Eνοποιημένων Oικονομικών
Kαταστάσεων.

2

Επιπρόσθετες Πληροφορίες (συνέχεια)
Λεπτομέρειες για τα χρηματοοικονομικά μέσα και τις δραστηριότητες αντιστάθμισης του Η
εξάπλωση του COVID-19 αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια
οικονομία, τουλάχιστο στο πρώτο εξάμηνο του 2020 και είναι πιθανό να επηρεάσει τη
χρηματοοικονομική επίδοση του Συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, το CΟVID-19 θα
μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε όλους τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου
του πιστωτικού χαρτοφυλακίου, του λειτουργικού κινδύνου, του ανθρώπινου δυναμικού,
του κεφαλαίου, της χρηματοδότησης και της ρευστότητας. Το Συγκρότημα παρακολουθεί
στενά τις πιθανές επιπτώσεις του COVID-19 και τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές του,
στις επιχειρήσεις και στη χρηματοοικονομική επίδοση, συμπεριλαμβανομένης της
ρευστότητας και της χρήσης κεφαλαίου.
Οι δημοσιοποιήσεις του Πυλώνα III (μη ελεγμένες) του Συγκροτήματος που απαιτούνται
από τους Κανονισμόυς Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (ΕΕ) Αρ. 575/2013 δημοσιοποιούνται
στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (Σχέσεις Επενδυτών).
Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα
Οι ακόλουθες πληροφορίες αποτελούν αυτούσια αποσπάσματα από τις σελίδες 305 μέχρι
312 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.
Οι συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν συγγενείς
εταιρίες και κοινοπραξίες, βασικά διευθυντικά στελέχη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
τα συνδεδεμένα πρόσωπά τους.
(α)

Συναλλαγές με θυγατρική

Η Εταιρία είναι η μητρική εταιρία του Συγκροτήματος. Η Εταιρία πραγματοποιεί συναλλαγές
με τη θυγατρική της με συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα υπόλοιπα και οι
συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών της γνωστοποιούνται στη Σημείωση
16 των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές έχουν
απαλειφθεί κατά την ενοποίηση.
(β)

Συγγενείς Εταιρίες

Το Συγκρότημα παρέχει προς και λαμβάνει από τις συγγενείς εταιρίες του ορισμένες
τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Αυτές δεν είναι ουσιώδες για το Συγκρότημα
και όλες οι συναλλαγές γίνονται με συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν για συγκρίσιμες
συναλλαγές με πελάτες παρόμοιου κύρους. Επιπρόσθετες πληροφορίες γνωστοποιούνται
στη Σημείωση 54.
(γ)

Αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικών διευθυντικών στελεχών

Για γνωστοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 24
Συναλλαγές με Συνδεόμενα Πρόσωπα και των άρθρων 305 και 306 της Νομοθεσίας για
Εταιρίες 2014, όσον αφορά τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικών
διευθυντικών στελεχών, παρακαλώ όπως αναφέρεστε στη Σημείωση 51 (γ) των
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
(δ)

Συναλλαγές με Συμβούλους και βασικά διευθυντικά στελέχη

Για πληροφορίες αναφορικά με Συναλλαγές με Συμβούλους και βασικά διευθυντικά στελέχη,
παρακαλώ όπως αναφέρεστε στη Σημείωση 51 (δ) των Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων.
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Επιπρόσθετες Πληροφορίες (συνέχεια)
Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα (συνέχεια)
(δ)

Συναλλαγές με Συμβούλους και βασικά διευθυντικά στελέχη (συνέχεια)

Δάνεια σε Συμβούλους
Οι ακόλουθες πληροφορίες παρουσιάζονται σύμφωνα με τη Νομοθεσία για Εταιρίες 2014.
Για τους σκοπούς της γνωστοποίησης του Περί Εταιριών Νόμου, ‘Σύμβουλοι’ σημαίνει το
παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και οι προηγούμενοι σύμβουλοι που ήταν μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη σχετική περίοδο.
Όλες οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τα συνδεδεμένα τους
πρόσωπα γίνονται με συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν για συγκρίσιμες
συναλλαγές, περιλαμβανομένων επιτοκίων, με πελάτες παρόμοιας πιστοληπτικής
ικανότητας. Στα άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη, έχουν χορηγηθεί αριθμός πιστωτικών
διευκολύνσεών με βάση τους ισχύοντες όρους, όπως ισχύουν και για το υπόλοιπο
προσωπικό του Συγκροτήματος και στα συνδεόμενα πρόσωπα με τους ίδιους όρους που
ισχύουν για τους πελάτες.
Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τους συζύγους, τα ανήλικα τέκνα και εταιρίες
στις οποίες οι σύμβουλοι/ άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα,
τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση ή είναι εκτελεστικοί
σύμβουλοι ή έχουν με οποιοδήποτε τρόπο τον έλεγχό τους.
Επιπρόσθετα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα συνδεδεμένα μέρη
περιλαμβάνουν εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες βασικών διευθυντικών στελεχών στο
Συγκρότημα.
Σύμβουλοι: Υπήρχαν 14 Σύμβουλοι κατά την διάρκεια του έτους (2018: 12 Σύμβουλοι),
τέσσερις από τους οποίους επωφελήθηκαν από πιστωτικές διευκολύνσεις (2018: τρεις
Σύμβουλοι). Τρεις εκ των Συμβούλων που επωφελήθηκαν από πιστωτικές διευκολύνσεις
είχαν υπόλοιπα που εκκρεμούν στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (2018: τρεις Σύμβουλοι). Για τα
υπόλοιπα τους που εκκρεμούν παρακαλώ όπως αναφέρεστε στη Σημείωση 51 (δ) των
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
Βασικά Διευθυντικά στελέχη: Υπήρχαν 20 βασικά διευθυντικά στελέχη κατά την διάρκεια του
έτους (2018: 13 βασικά διευθυντικά στελέχη), 18 εκ των οποίων επωφελήθηκαν πιστωτικές
διευκολύνσεις (2018: 11 βασικά διευθυντικά στελέχη). Όλα τα βασικά διευθυντικά στελέχη
που επωφελήθηκαν των πιστωτικών διευκολύνσεων είχαν υπόλοιπα στις 31 Δεκεμβρίου
2019 (2018: 11 βασικά διευθυντικά στελέχη).
Όπου δεν εμφανίζεται κανένα ποσό στους παρακάτω πίνακες, αυτό υποδηλώνει ένα
πιστωτικό υπόλοιπο, ένα μηδενικό υπόλοιπο, ή ένα υπόλοιπο μικρότερο από €500.
Η αξία των διακανονισμών στην αρχή και στο τέλος της τρέχουσας και των προηγούμενων
οικονομικών ετών όπως ορίζεται παρακάτω σύμφωνα με το άρθρο 307 της Νομοθεσίας για
Εταιρίες 2014, εκφρασμένο ως ποσοστό των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του
Συγκροτήματος στην αρχή και στο τέλος της τρέχουσας και προηγούμενων οικονομικών
χρόνων είναι μικρότερη από 1%.
Επιπρόσθετες πληροφορίες γνωστοποιούνται στη Σημείωση 51 των Ενοποιημένων
Οικονομικών Καταστάσεων.
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Δήλωση ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου
Οι ακόλουθες πληροφορίες αποτελούν αυτούσια αποσπάσματα από τις σελίδες 55 μέχρι 57
της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
Οι Σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι για την ετοιμασία της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Εταιρίες
2014 που ισχύουν για εταιρίες που υποβάλλουν εκθέσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και, για τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού για τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).
Σύμφωνα με το Ιρλανδικό δίκαιο, οι Σύμβουλοι δεν θα πρέπει να εγκρίνουν τις οικονομικές
καταστάσεις, εκτός εάν είναι βέβαιοι ότι παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των
περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της οικονομικής θέσης του Συγκροτήματος
και της Εταιρίας στο τέλος του οικονομικού έτους και του κέρδους ή της ζημιάς του
Συγκροτήματος και της Εταιρίας για το οικονομικό έτος.
Κατά την ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων, οι Σύμβουλοι οφείλουν:
• να επιλέγουν κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και να τις εφαρμόσουν με συνέπεια
• να προβαίνουν σε κρίσεις και εκτιμήσεις οι οποίες να είναι εύλογες και συνετές
• να δηλώνουν εάν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ και να διασφαλίζουν ότι περιέχουν τις πρόσθετες
πληροφορίες που απαιτούνται από την Νομοθεσία για Εταιρίες 2014, και
• να προετοιμάζουν τις οικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και αν δεν είναι κατάλληλη η υπόθεση ότι η Εταιρία θα
συνεχίσει τις δραστηριότητές της.
Οι Σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση επαρκών λογιστικών αρχείων τα οποία είναι
επαρκή για να αποδείξουν και να εξηγήσουν τις συναλλαγές της Εταιρίας, να
γνωστοποιήσουν με εύλογη ακρίβεια ανά πάσα στιγμή τα περιουσιακά στοιχεία, τις
υποχρεώσεις και την οικονομική θέση της Εταιρίας και να τους επιτρέψουν να διασφαλίσουν
ότι οι οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για
Εταιρίες 2014 και του άρθρου 4 του Κανονισμού για τα ΔΛΠ. Οι Σύμβουλοι, με τη χρήση
κατάλληλων διαδικασιών και συστημάτων, εξασφάλισαν επίσης την ύπαρξη μέτρων για την
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της Εταιρίας και του Συγκροτήματος να
τηρούν επαρκή λογιστικά αρχεία. Αυτά τα λογιστικά αρχεία κρατούνται στο εγγεγραμμένο
γραφείο της Εταιρίας στην οδό Earlsfort Terrace 10, Δουβλίνο 2, D02 T380, Ιρλανδία και
στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, τ.κ. 24884, 1398 Λευκωσία, Κύπρος.
Σε συμμόρφωση με το άρθρο 283 της Νομοθεσίας για Εταιρίες 2014, οι πληροφορίες και οι
επιστολές που αφορούν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στα λογιστικά αρχεία για το
2019, έχουν σταλεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας. Οι Σύμβουλοι είναι επίσης
υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος και της
Εταιρίας και ως εκ τούτου για τη λήψη εύλογων μέτρων για την πρόληψη και την ανίχνευση
απάτης και άλλων παρατυπιών.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, οι Σύμβουλοι είναι επίσης υπεύθυνοι
για την ετοιμασία της Έκθεσης Συμβούλων. Οι Κανονισμοί Διαφάνειας του 2007 (Οδηγία
2004/109/EΚ) και οι Κανόνες Διαφάνειας της Ιρλανδίας, απαιτούν επίσης να συμπεριληφθεί
έκθεση Συμβούλων που να περιλαμβάνει δίκαιη επισκόπηση της εξέλιξης και της απόδοσης
της επιχείρησης και της θέσης του Συγκροτήματος και περιγραφή των κύριων κινδύνων και
των αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα.
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Επιπρόσθετες Πληροφορίες (συνέχεια)
Δήλωση ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)
Οι Σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση και την ακεραιότητα των εταιρικών και
οικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η
νομοθεσία στην Ιρλανδία που διέπει την ετοιμασία και τη διάδοση των οικονομικών
καταστάσεων ενδέχεται να διαφέρει από τη νομοθεσία σε άλλες δικαιοδοσίες.
Οι Σύμβουλοι επιβεβαιώνουν ότι, με βάση τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις του κάθε
Συμβούλου:
• έχουν συμμορφωθεί με τις πιο άνω απαιτήσεις κατά την ετοιμασία των οικονομικών
καταστάσεων,
• οι οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως έχουν
υιοθετηθεί από την ΕΕ, δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών
στοιχείων, των υποχρεώσεων και της οικονομικής θέσης του Συγκροτήματος και της
Εταιρίας, καθώς και μια περιγραφή των κύριων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που
αντιμετωπίζουν, και,
• η Έκθεση Διαχείρισης που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019,
περιλαμβάνει μια δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης των εργασιών
και της θέσης του Συγκροτήματος και της Εταιρίας, καθώς και μια περιγραφή των
κύριων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, και
• η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019 και οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους,
είναι δίκαιες, ισορροπημένες και κατανοητές και παρέχουν τις απαραίτητες
πληροφορίες για τους μετόχους να αξιολογήσουν τη θέση και τις επιδόσεις του
Συγκροτήματος, το επιχειρηματικό του μοντέλο και τη στρατηγική του.
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Προβλέψεις και Αναφορές για το Μέλλον
Το παρόν έγγραφο περιέχει ορισμένες αναφορές για το μέλλον, οι οποίες συνήθως προσδιορίζονται με τη χρήση όρων όπως
«προσδοκά», «θα πρέπει να είναι», «θα είναι» και παρόμοιες εκφράσεις ή παραλλαγές τους, ή την αρνητική μεταβολή τους,
αλλά η απουσία τους δεν σημαίνει ότι η αναφορά δεν αναφέρεται στο μέλλον. Παραδείγματα αναφορών για το μέλλον
περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, δηλώσεις σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μελλοντικές
κεφαλαιακές απαιτήσεις και κεφαλαιακούς δείκτες, τις προθέσεις του Συγκροτήματος, τις πεποιθήσεις ή τις τρέχουσες εκτιμήσεις
και προβλέψεις αναφορικά με τα μελλοντικά λειτουργικά αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τις αναμενόμενες
απομειώσεις, το μέγεθος του ισολογισμού, τη ρευστότητα, την επίδοση, των προοπτικών, την αναμενόμενη ανάπτυξη, τις
προβλέψεις, τις απομειώσεις, τις επιχειρηματικές στρατηγικές και τις ευκαιρίες του Συγκροτήματος. Από τη φύση τους, οι
προβλέψεις και αναφορές για το μέλλον εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες επειδή σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται
από περιστάσεις που θα συμβούν ή πιθανόν να συμβούν στο μέλλον. Παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν
ουσιαστική διαφορά μεταξύ των πραγματικών εργασιών, της στρατηγικής και/ή των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος και των
σχεδίων, των στόχων, των προσδοκιών, των εκτιμήσεων και των προθέσεων του Συγκροτήματος, οι οποίες εκφράστηκαν σε
παρόμοιες δηλώσεις προβλέψεων και αναφορών για το μέλλον από το Συγκρότημα, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται
σε: γενικές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες στην Κύπρο και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, νομοθετικές, δημοσιονομικές και κανονιστικές εξελίξεις και
κινδύνους σχετικά με την τεχνολογία και πληροφορική, επιδικίες και άλλους λειτουργικούς κινδύνους. Σε περίπτωση που συμβεί
κάποιος ή περισσότεροι από αυτούς ή άλλοι παράγοντες, ή εάν οι υποκείμενες υποθέσεις αποδειχθούν λανθασμένες, τα
πραγματικά αποτελέσματα ή τα γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που αναμένονται αυτήν την περίοδο
όπως αντικατοπτρίζονται σε τέτοιες δηλώσεις προβλέψεων και αναφορών για το μέλλον. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο
παρόν έγγραφο ισχύουν μόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου. Εκτός εάν απαιτείται από
οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, το Συγκρότημα αποποιείται ρητά οποιαδήποτε υποχρέωση ή δέσμευση να
δημοσιοποιήσει τυχόν επικαιροποιήσεις ή αναθεωρήσεις αναφορικά με οποιεσδήποτε προβλέψεις που συμπεριλαμβάνονται
στο παρόν έγγραφο, ώστε να αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε αλλαγή στις προσδοκίες του Συγκροτήματος ή οποιαδήποτε αλλαγή
γεγονότων ή περιστάσεων στις οποίες βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση.
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