ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΣΖ ΥΡΖΖ από 1η Ιανοςαπίος 2013 μέσπι 31η Γεκεμβπίος 2013
(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 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 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.
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ OIKONOMIKH ΘΔΖ
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ
Δνεπγηηικό
Σακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
Απαηηήζεηο θαηά ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ
Απαηηήζεηο θαηά Π.Η. από πώιεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ
Υξεόγξαθα Δκπνξηθνύ Υαξηνθπιαθίνπ θαη Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
απνηηκώκελα ζε εύινγεο αμίεο κέζσ θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ
Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα - απαηηήζεηο
Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο (κεηά από πξνβιέςεηο)
Υαξηνθπιάθην επελδύζεσλ
πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ
Τποσπεώζειρ και Ίδια Κεθάλαια
Τπνρξεώζεηο πξνο ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα
Τπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο
Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα - ππνρξεώζεηο
Λνηπέο ππνρξεώζεηο θαη πξνβιέςεηο
Τπνρξεώζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθό ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
ύνολο Τποσπεώζεων (α)
Μεηνρηθό θεθάιαην
Λνηπά απνζεκαηηθά θαη θέξδε εηο λένλ
ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων (β)
ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ & ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (α) + (β)

31/12/2013
14.824
14.326
58.083

31/12/2012
1.546
18.216
0

5.955
94
19.037
39
2.694
2.295
6.388
2
29.003
152.740

10.105
1.101
226.992
39
3.770
2.295
6.407
4
22.000
292.475

2.838
43.769
76
20.076
172
66.931
110.427
(24.618)
85.809
152.740

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΖΖ
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ
1/1-31/12/13
9.475
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
(87)
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα
και ιζοδύναμα σπήζηρ (α) +(β)
9.388
9.388
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) ρξήζεο
19.762
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
29.150
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ
1/1-31/12/13
Καζαξά έζνδα από ηόθνπο
2.248
Καζαξά έζνδα πξνκεζεηώλ
5.271
Έζνδα από κεξίζκαηα
133
Κέξδε (δεκηέο) από ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο
1.809
Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
1.982
Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
11.442
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
(8.982)
Γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα
(3.774)
Απνζβέζεηο
(283)
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ
(1.068)
Απνκεηώζεηο θαη ινηπέο πξνβιέςεηο
(18.127)
Εημιέρ ππο θόπων
(20.792)
Φόξνη
198
Εημιέρ μεηά από θόποςρ (Α)
(20.594)
Λοιπά ζςνολικά έζοδα μεηά απο θόποςρ (Β)
146

98.456
71.684 ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (Α)+(Β)
62
15.686
331
186.219

(20.448)

1/1-31/12/12
9.191
5.859
116
397
242
15.805
(10.581)
(4.254)
(351)
(92.661)
(16.491)
(108.532)
(11.437)
(119.969)
651
(119.318)

110.427
(4.171)
106.256
292.475

1/1-31/12/12
(3.871)
(288)
(4.159)
(4.159)
23.921
19.762

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ
31/12/2013
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ
106.256
(01/01/2013 θαη 01/01/2012 αληίζηνηρα)
Κέξδε (δεκηέο) ρξήζεσο κεηά από θόξνπο
(20.594)
Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή αμία
146
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ
85.809
(31/12/2013 θαη 31/12/2012 αληίζηνηρα)

31/12/2012
225.788
(119.969)
438
106.256

Σημειώσεις:
1) Έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ από ηελ Τξάπεδα, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Δ.Π.Χ.Α.) όπσο εθαξκόζηεθαλ θαηά ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.
2) Η Τξάπεδα 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 341 ρηι. επξώ.
3) Η Τξάπεδα είλαη κε εηζεγκέλε 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, θαη
απαιιάζζεηαη από ηε ζύληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαζώο ηόζν νη αηνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο όζν θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο ελνπνηνύληαη απεπζείαο κε ηε κέζνδν ηεο
νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LTD, Λεσθ. Λεκεζνύ 154, Τ.Θ. 22032, 1598 Λεπθσζία, Κύπξνο.
4) Δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Τξάπεδαο.
5) Δελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο Τξάπεδαο.
6) Ο αξηζκόο απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ 31/12/13 αλέξρεηαη ζε 157 άηνκα, ελώ ηελ 31/12/2012 ήηαλ 190 άηνκα.
7) Από ηηο ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01/01/2013 έσο 31/12/2013, πξνέθπςαλ ηα εμήο πνζά: - κε δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Δηνηθήζεσο: έζνδα 0 ρηι.επξώ , έμνδα 386
ρηι. επξώ εθ ησλ νπνίσλ ακνηβέο 375 ρηι. επξώ θαη ακνηβέο Δ.Σ. 11 ρηι. επξσ - κε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε: έζνδα 507 ρηι. επξώ, έμνδα 1.115 ρηι. επξώ. Τα ππόινηπα, θαηά ηελ 31.12.2013 ησλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεώζεσλ από ηηο ελ ιόγσ ζπλαιιαγέο έρνπλ σο εμήο: - κε δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Δηνηθήζεσο: απαηηήζεηο 7 ρηι.επξώ, ππνρξεώζεηο 39 ρηι.επξώ, - κε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε: απαηηήζεηο 8.681 ρηι.
επξώ, ππνρξεώζεηο 2.785 ρηι. επξώ.
8) Σηηο 26/3/2013 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Κππξηαθνύ Νόκνπ πεξί Εμπγίαλζεο Πηζησηηθώλ θαη Άιισλ Ιδξπκάησλ, ζπκθσλήζεθε ε κεηαβίβαζε από ηελ Τξάπεδα ζηνλ Όκηιν ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο ρνξεγήζεσλ θαη
ινηπώλ απαηηήζεσλ νλνκαζηηθήο αμίαο €365,6 εθ. (πξν πξνβιέςεσλ) θαζώο θαη κέξνπο ησλ θαηαζέζεσλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ ύςνπο €67,7 εθ. Η ινγηζηηθή δεκηά από ηελ παξαπάλσ ζπλαιιαγή, ε νπνία
επηβαξύλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2013, αλήιζε ζε €17 εθ.
9) Η επηθύιαμε ζηε γλώκε ηεο Οξθσηνύ Ειεγθηή αθνξά ζην γεγνλόο όηη θαηά ηνλ έιεγρν ηεο δελ θαηέζηε εθηθηή ε ζπγθέληξσζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηελ απαίηεζε ηεο Τξάπεδαο
έλαληη Π.Ι. γηα ην πνζό ύςνπο €58,1 εθ. ην νπνίν πξνέθπςε από ην δηαθαλνληζκό πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ κεηαβηβάζζεθαλ ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο.
10) Τα πνζά ηεο ρξήζεο ηνπ 2012 έρνπλ αλακνξθσζεί, ώζηε λα ιακβάλνπλ ππόςε ην αλαζεσξεκέλν ΔΛΠ 19 "Παξνρέο ζε Εξγαδόκελνπο".
Μαπούζι, 29 Μαΐος 2014
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