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Δνεπγηηικό 31/12/2014 31/12/2013 1/1-31/12/14 1/1-31/12/13

Σακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 4.224 14.824 Καζαξά έζνδα από ηόθνπο 1.501 2.022

Απαηηήζεηο θαηά ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 22.589 14.407 Καζαξά έζνδα πξνκεζεηώλ 7.006 6.477

Απαηηήζεηο θαηά Π.Η. από πώιεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ 58.083 58.083 Έζνδα από κεξίζκαηα 27 133

Κέξδε (δεκηέο) από ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο (1.074) 898

7.626 5.955 Κέξδε (δεκηέο) επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ (38) 0

Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα - απαηηήζεηο 137 94 Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 1.525 2.082

Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο (κεηά από πξνβιέςεηο) 13.033 12.611 Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 8.948 11.612

Δπελδύζεηο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε 11.822 8.331

πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 110 99 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ (7.511) (9.354)

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 2.295 2.295 Γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα (3.885) (4.412)

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.282 6.394 Απνζβέζεηο (203) (287)

Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 91 2 Σύλνιν εμόδσλ (11.599) (14.053)

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 31.439 30.620

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ 157.731 153.715 ύνολο Αποτελεσμάτων προ προβλέψεων & υόρων (2.651) (2.441)

Τποσπεώζειρ και Ίδια Κεθάλαια

Τπνρξεώζεηο πξνο ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα 2.627 2.838 Πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ (263) (768)

Τπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 53.308 43.768 Απνκεηώζεηο θαη ινηπέο πξνβιέςεηο (67) (17.934)

Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα - ππνρξεώζεηο 119 76 ύνολο Προβλέψεων (330) (18.701)

Λνηπέο ππνρξεώζεηο θαη πξνβιέςεηο 17.876 20.297

Τπνρξεώζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθό ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 257 200 Εημιέρ ππο θόπων (2.981) (21.142)

ύνολο Τποσπεώζεων (α) 74.186 67.179 Φόξνη (48) 117

Μεηνρηθό θεθάιαην 110.427 110.427 Εημιέρ μεηά από θόποςρ (Α) (3.029) (21.025)

Λνηπά απνζεκαηηθά θαη θέξδε εηο λένλ (26.883) (23.891) Λοιπά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (Β) 69 149

ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων (β) 83.544 86.536

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ & ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (α) + (β) 157.731 153.715 ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (Α)+(Β) (2.960) (20.876)

1/1-31/12/14 1/1-31/12/13 31/12/2014 31/12/2013

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 510 7.705

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (4.092) (1.863) 86.536 107.411

1.165 3.262 (3.029) (21.025)

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμ. διαθέζιμα και ιζοδύν. σπήζηρ (α) +(β) (2.418) 9.104 37 149

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) ρξήζεο (2.418) 9.104

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 29.231 20.127 83.544 86.536

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 26.813 29.231

ημειώσεις:

Ο  ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο  ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ 

& ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ 

ΘΔΟΓΩΡΟ  Α.  ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΑΝΔΣΖ   Υ.  ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ

Α.Γ.Σ.   653056  Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ Α.Γ.Σ.   ΑΕ 048611

28  Μαΐνπ 2015

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ 

1)  Έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ από ηνλ Όκηιν, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Δ.Π.Χ.Α.) όπσο εθαξκόζηεθαλ θαηά ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.

2) Ο Όκηινο έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε πνπ έθιεηζε ηελ 31-12-2009.  Γηα ηελ αλέιεγθηε  ρξήζε ηνπ 2010 έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε πνζνύ 345 ρηι. επξώ.

3) Ο Όκηινο είλαη κε εηζεγκέλνο ζην Χ.Α., απνηειεί ζπγαηξηθή κε πνζνζηό 97,08% ηεο ηξάπεδαο CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ε νπνία βξίζθεηαη ζε θαζεζηώο εμπγίαλζεο από ηηο 25/3/2013. Η Τξάπεδα,

βάζεη νδεγηώλ απν ηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο ππνρξενύηαη ζηελ ζύληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.

4) Δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ..

5) Δελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ.

6) Ο αξηζκόο απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ 31/12/14 αλέξρεηαη ζε 169 άηνκα, ελώ ηελ 31/12/2013 ήηαλ 167 άηνκα.

7) Από ηηο ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01/01/2014 έσο 31/12/2014, πξνέθπςαλ ηα εμήο πνζά: - κε δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Δηνηθήζεσο: έζνδα 0 ρηι.επξώ , έμνδα 784 ρηι.

επξώ εθ ησλ νπνίσλ ακνηβέο 414 ρηι. επξώ θαη ακνηβέο Δ.Σ. 370 ρηι. επξώ - κε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε: έζνδα 47 ρηι. επξώ, έμνδα 50 ρηι. επξώ. Τα ππόινηπα, θαηά ηελ 31.12.2014 ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ από

ηηο ελ ιόγσ ζπλαιιαγέο έρνπλ σο εμήο: - κε δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Δηνηθήζεσο: απαηηήζεηο 0 ρηι.επξώ, ππνρξεώζεηο 13 ρηι.επξώ, - κε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε: απαηηήζεηο 92 ρηι. επξώ, ππνρξεώζεηο 8.287

ρηι. επξώ.

Μαπούζι,   28  Μαΐος  2015

Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ

 ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΖΜΑΣΟ

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  Γ.  ΚΑΛΛΙΡΗ

Α.Γ.Σ.  ΑΑ 413310  / Α.Μ.Ο.Δ.Δ. :  24336  ΑΓ. Α΄ ΣΑΞΖ

ΠξάηογνπσηεξρανποΚνύπεξο

Με ζύκθσλε γλώκε

ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΖ OIKONOMIKH ΘΔΖ
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ

Υξεόγξαθα Δκπνξηθνύ Υαξηνθπιαθίνπ θαη Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Αηγηαιείαο 32 & Παξαδείζνπ, Μαξνύζη, 151 25

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Κσλζηαληίλνο Γθηνύξαο 

Ησάλλεο Παιαηνθξαζζάο

3664201000

  απνηηκώκελα ζε εύινγεο αμίεο κέζσ θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ

ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίοςΣΟΙΥΔΙΑ ΣΖ "ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ  Α.Δ."

ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΣΖ ΥΡΖΖ από 1η Ιανοςαπίος  2014 μέσπι 31η Γεκεμβπίος 2014
(Γημοζιεςμένα βάζει ηος Ν.2190, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, καηά ηα Γ.Λ.Π.) 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ ελνπνηεκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο" ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ." Ο αλαγλώζηεο, πνπ επηδεηά

λα αληιήζεη νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Σξάπεδαο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, θαζώο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο, όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία. 

Γέζπνηλα  Μαξίλνπ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ

Καζαξό εηζόδεκα / Έμνδα θαηαρσξεκέλν απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή 

αμία

Κέξδε (δεκηέο) ρξήζεσο κεηά από θόξνπο 

     (01/01/2014 θαη 01/01/2013 αληίζηνηρα)

      (31/12/2014 θαη 31/12/2013 αληίζηνηρα)

Κξίο  Παύινπ

45090/06/Β/00/4

Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ

Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό Μέινο

Μηραήι  Αλδξεάδεο 
Αλέζηεο  ΦηιόπνπινοΤπνπξγείν Αλάπηπμεο,  Σξάπεδα Διιάδνο

Θεόδσξνο  Θενδώξνπ

ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΩΝ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΖΖ

Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό Μέινο

Πξόεδξνο,  Με Δθηειεζηηθό Μέινο

Αληηπξόεδξνο &  Γηεπζύλσλ ύκβνπινο,  Δθηειεζηηθό Μέινο

Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο,  Δθηειεζηηθό Μέινο
Γεληθόο Γηεπζπληήο,  Δθηειεζηηθό Μέινο
Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό Μέινο Ησάλλεο Δκηξδάο

http://www.ibg.gr/

