ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2016
(Δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την ενοποιημένη οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της" ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." Ο αναγνώστης, που
επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του Ομίλου, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."
Διεύθυνση έδρας
: Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, Μαρούσι, 151 25
ΑΡ. Μ.Α.Ε.
: 45090/06/Β/00/4
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.
: 3664201000
Αρμόδια εποπτική αρχή
: Υπουργείο Ανάπτυξης, Τράπεζα Ελλάδος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
: 4η Ιουλίου 2017
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
: Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
Ελεγκτική εταιρία
: ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
: Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου
: www.ibg.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
: Αβραάμ Γούναρης
Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
: Θεόδωρος Θεοδώρου
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
: Μιχαήλ Ανδρεάδης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
: Ανέστης Φιλόπουλος
Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος
: Άγγελος Σαπρανίδης
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
: Ιωάννης Εμιρζάς
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
: Ιωάννης Παλαιοκρασσάς
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ OIKONOMIKHΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
Ενεργητικό
31/12/2016
Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες
8.399
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
41.859
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
41.052
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
21
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
26.511
Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων
12.338
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις
273
Επενδύσεις σε ακίνητα
630
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία
833
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
5.494
Λογαριασμοί Περιθωρίου και Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
9.041
Εγγυήσεις εξασφάλισης Επενδυτικών υπηρεσιών
10.593
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
275
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
1.083
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
158.402
Υποχρεώσεις και Ίδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
1.858
Υποχρεώσεις προς πελάτες
51.881
Υπόλοιπα πελατών σε χρηματιστηριακούς λογαριασμούς
18.043
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
124
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία
236
Λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις
4.127
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)
76.270
Μετοχικό κεφάλαιο
110.427
Λοιπά αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον
(28.295)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (β)
82.132

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
1/1-31/12/16
1/1-31/12/15
Καθαρά έσοδα από τόκους
3.716
1.878
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες
2.776
4.363
Έσοδα από μερίσματα
55
51
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων
774
3.127
0
(40)
Ζημιές επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα
1.539
1.510
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες
8.860
10.889

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α) + (β)

158.402

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
1/1-31/12/16
(15.342)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
7.764
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(2)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμ. Διαθέσ. και ισοδύν. χρήσης (α)+(β)+(γ)
(7.580)
(7.580)
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
57.838
50.258
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

31/12/2015
13.146
44.692
35.379
196
10.987
9.121
378
2.553
7.349
5.329
17.309
9.011
1.703
2.374
159.527
12.096
37.412
20.053
173
202
6.084
76.020
110.427
(26.920)
83.507

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Γενικά λειτουργικά έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο εξόδων

Σύνολο Αποτελεσμάτων προ προβλέψεων & φόρων
Προβλέψεις απομείωσης δανείων
Απομειώσεις και λοιπές προβλέψεις
Σύνολο Προβλέψεων

Ζημιές προ φόρου
Φόρος Εισοδήματος
Ζημιές μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

159.527 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

(6.993)
(3.514)
(378)
(10.885)

(6.921)
(3.263)
(221)
(10.405)

(2.025)

484

(149)
178
28

(64)
(1.015)
(1.079)

(1.997)
176
(1.820)
446

(595)
279
(316)
279

(1.375)

(38)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
31/12/2016
31/12/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
83.507
83.544
(01/01/2016 και 01/01/2015 αντίστοιχα)
Κέρδη (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους
(1.820)
(316)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας
446
279
στην καθαρή θέση

1/1-31/12/15
28.036
2.852
136
31.025
31.025
26.813 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
57.838
(31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα)

82.132

83.507

Σημειώσεις:
1) Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές οι οποίες υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως εφαρμόστηκαν κατά την προηγούμενη χρήση.
2) Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση που έκλεισε την 31-12-2009. Για την ανέλεγκτη χρήση του 2010 έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 320 χιλ. ευρώ.
3) Οι εταιρείες του Ομίλου είναι μη εισηγμένες στο Χ.Α., και αποτελούν θυγατρικές της τράπεζας CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD η οποία βρίσκεται σε καθεστώς εξυγίανσης από τις 25/3/2013. Η Τράπεζα,
βάσει οδηγιών απο την Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται στην σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
4) Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου..
5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία του Ομίλου.
6) Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού κατά την 31/12/16 ανέρχεται σε 172 άτομα, ενώ την 31/12/2015 ήταν 166 άτομα.
7) Από τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016, προέκυψαν τα εξής ποσά: - με διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοικήσεως: έσοδα 0 χιλ.ευρώ , έξοδα 606
χιλ. ευρώ εκ των οποίων αμοιβές 531 χιλ. ευρώ και αμοιβές Δ.Σ. 75 χιλ. ευρώ - με λοιπά συνδεδεμένα μέρη: έσοδα 1.529 χιλ. ευρώ, έξοδα 223 χιλ. ευρώ. Τα υπόλοιπα, κατά την 31.12.2016 των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων από τις εν λόγω συναλλαγές έχουν ως εξής: - με διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοικήσεως: απαιτήσεις 4 χιλ.ευρώ, υποχρεώσεις 28 χιλ.ευρώ, - με λοιπά συνδεδεμένα μέρη: απαιτήσεις 24.335 χιλ.
ευρώ, υποχρεώσεις 4.156 χιλ. ευρώ.
8) Στο πλαίσιο επιτόπιου ελέγχου που διενεργείται από την ΤτΕ για α) την ορθότητα των υποβαλλομένων στοιχείων προληπτικής εποπτείας της κεφαλαιακής επάρκειας, του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου
αγοράς και β) του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης με έμφαση στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς καθώς και τις εγκριτικές διαδικασίες ανάληψης πιστοδοτικών
κινδύνων, και γ) το ξέπλυμα χρήματος, παρελήφθησαν από τον Όμιλο σχέδια πορισμάτων τα οποία προωθήθηκαν από τη Διοίκηση στο Δ.Σ. και στην Επιτροπή Ελέγχου, με σκοπό την ενημέρωση τους για τις ενέργειες
που ήδη έχουν ληφθεί ή προγραμματιστεί προκειμένου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ευρημάτων που αναφέρονται στα εν λόγω σχέδια.
Μαρούσι, 04 Ιουλίου 2017
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Α.Δ.Τ. 653056 Κυπριακής Δημοκρατίας

ΑΝΕΣΤΗΣ Χ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 048611

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 413310 / Α.Μ.Ο.Ε.Ε. : 24336 ΑΔ. Α΄ ΤΑΞΗΣ

