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2009           2008       2007       2006       2005

KATAΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ 

€ εκατ.

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ 

€ εκατ.

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

€ εκατ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

€ εκατ.

ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

€ εκατ.

6.574,0

5.029,6

8.294,7

519,9

99,4

6.146,5

5.012,9

7.826,8

440,4

84,3

5.860,5

4.093,1

7.357,3

525,0

165,3

5.314,7

3.330,4

6.488,6

363,1

109,6

4.276,3

2.848,1

5.263,5

282,4

55,3



Οι μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΤΔ καλούνται στην 36η Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. Λεμεσού & 

Λεωφ. Αθαλάσσας 200 στο Στρόβολο - Λευκωσία, την Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 και ώρα 5:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη

1.  Μελέτη και έγκριση της  Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2009.

2.  Μελέτη και έγκριση των Λογαριασμών, του Ισολογισμού και της  Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που  

       έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009.

3.  Έγκριση μερίσματος για το έτος 2009.

4.  Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση όσων αποχωρούν.

5.  Έγκριση  Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών και Καθορισμός αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.  Επαναδιορισμός των Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΜΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ

Γραμματέας

Λευκωσία, 29 Μαρτίου, 2010

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο 

για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 

83 του Καταστατικού της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και να έχει κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας, 

γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200,  2025 Στρόβολος - Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για 

την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Τράπεζας.

Σημείωση:  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 25 Φεβρουαρίου 2010, αποφάσισε να προτείνει ως ημερομηνία αποκοπής 

δικαιώματος μερίσματος (ex-dividend date) την Πέμπτη 27 Μαΐου 2010. Με βάση την ημερομηνία αυτή, συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέχρι 

την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 (συμπεριλαμβανομένης) θα δικαιούνται συμμετοχή στο μέρισμα.  Το μέρισμα, νοουμένου ότι θα εγκριθεί από την Ετήσια 

Γενική  Συνέλευση,  θα  καταβληθεί  στους  μετόχους  τη  Δευτέρα  28  Ιουνίου  2010.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 20092



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΤΔ

Ανδρέας  Π.  Παναγιώτου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρέας  Μ.  Μουσιούττας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιάκωβος  Γ.  Ιακώβου

Αντώνης  Ι.  Πιερίδης

Δημήτρης  I.  Ηλιάδης  (παραιτήθηκε την 1η Μαρτίου 2010)

Σωτήρης  Ζ.  Καλλής,  Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος

Χαράλαμπος  Π.  Παναγιώτου

Ιωάννης  Χ.  Χαριλάου

Γεώργιος  Κ.  Παύλου

Κυριάκος  Ε.  Γεωργίου

Μάκης Κεραυνός

Πιερής  Θ.  Θεοδώρου (παραιτήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2010)

Κυριάκος  Ι.  Δρουσιώτης 

Γλαύκος  Γ.  Μαύρος (διορίστηκε στις 11 Ιανουαρίου 2010)

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Μάκης Κεραυνός

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΛΟΥ 

Πιερής  Θ.  Θεοδώρου, Γενικός Διευθυντής (αφυπηρέτησε στις 31 Δεκεμβρίου 2009)

Μάριος Κληρίδης, Γενικός Διευθυντής

Γλαύκος  Γ.  Μαύρος, Γενικός Διευθυντής 

Θωμάς  Π.  Στυλιανού, Γενικός Διευθυντής 

Αντώνης Ρούβας, Γενικός Διευθυντής (από 1η Ιανουαρίου 2010)

Νέαρχος Μαραγκός, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας (μέχρι 30 Νοεμβρίου 2009)

Αικατερίνη Σιακαλλή, Γενική Διευθύντρια Ελλάδας (από 1η  Δεκεμβρίου 2009)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

Αντώνης Ρούβας 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

KPMG

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Κώστας Χ. Βελάρης 

Αλέκος Φ. Μαρκίδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Πιερής Θ. Θεοδώρου (παραιτήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2009)

Χαράλαμπος Μουσουλίδης (διορίστηκε την 1η  Ιανουαρίου 2010)

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, 

Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία, Κύπρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Αγαπητοί Μέτοχοι,

Επικοινωνώ και πάλι μαζί σας για να σας ενημερώσω 

για την πορεία και τις δραστηριότητες του Ομίλου για τη 

χρονιά που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Η ορθή αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων, 

η έγκαιρη προληπτική πολιτική και η ορθολογιστική 

διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων της παγκόσμιας 

χρηματοοικονομικής κρίσης βοήθησαν την Ελληνική 

Τράπεζα να επιτύχει τους στόχους που είχε θέσει 

για το 2009. Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, 

ενεργοποιώντας όλες του τις δυνάμεις και αξιοποιώντας 

κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει πέτυχε 

να διατηρήσει την οικονομική ευρωστία του και να 

διασφαλίσει την κερδοφορία του. Ο Όμιλος παρουσίασε 

κέρδη πριν τη φορολογία για το έτος που έληξε στις 

31 Δεκεμβρίου 2009 που ανήλθαν στα €36,1 εκατ. 

σε σύγκριση με κέρδη €44,6 εκατ. για το έτος 2008. 

Παρά τα παγκόσμια οικονομικά δεδομένα, ο Όμιλος 

βελτίωσε το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, διατήρησε 

άνετη και υγιή ρευστότητα και κινήθηκε προσεχτικά 

και ορθολογιστικά στην περαιτέρω ανάπτυξή του με 

σταθερούς στόχους την ποιότητα του χαρτοφυλακίου 

και την κερδοφορία. Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ο 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, με βάση 

τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και 

των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (Βασιλεία ΙΙ), 

ανήλθε στο 14% σε σχέση με 11% στις 31 Δεκεμβρίου 2008. 

Για σκοπούς περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής 

της βάσης, η Τράπεζα προχώρησε στις 11 Μαρτίου 

2009 με έκδοση Χρεογράφων 2019 ύψους €90 εκατ. 

Η διαπραγμάτευση των Χρεογράφων στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Κύπρου άρχισε στις 27 Μαΐου 2009. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας 

υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τα αποτελέσματα 

του έτους, αποφάσισε όπως προτείνει στην Ετήσια Γενική 

Συνέλευση των μετόχων την καταβολή μερίσματος για 

το έτος 2009, ύψους €0,05 (πέντε σεντ) ανά μετοχή. 

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η απόκτηση του 100% 

του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας 

Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Απώτερος 

στόχος της ενέργειας αυτής ήταν η απορρόφηση 

της εταιρείας και η ενσωμάτωση των εργασιών 

της σε αυτές του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πιο συντονισμένη 

εφαρμογή των στρατηγικών σχεδιασμών του Ομίλου. 

Μέσα στα ίδια πλαίσια, η Τράπεζα προχώρησε επίσης 

στην απορρόφηση των εργασιών της θυγατρικής 

εταιρείας Ελληνική Τράπεζα (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ. 

Αφού ακολουθήθηκαν όλες οι νομικές διαδικασίες, από 

1η Φεβρουαρίου 2010 το πελατολόγιο της Ελληνικής 

Τράπεζας (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ μεταφέρθηκε 

στην Τράπεζα και τα προϊόντα των χρηματοδοτήσεων 

έχουν ενταχθεί στην γκάμα των προϊόντων της 

Τράπεζας με στόχο τόσο την αναβαθμισμένη 

εξυπηρέτηση των πελατών όσο και την περαιτέρω 

ανάπτυξη των εργασιών στον τομέα της ενοικιαγοράς.

Η οικονομική κρίση και η ύφεση που χαρακτηρίζει την 

ελληνική οικονομία είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην 

ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Δικτύου 

Καταστημάτων Ελλάδας και συνεπώς επηρέασαν 

αρνητικά τα αποτελέσματά του. Ο  Όμιλος, σύμφωνα 

με το Στρατηγικό Σχέδιο για το Δίκτυο Καταστημάτων 

Ελλάδας, συνεχίζει την πλήρη αναδιοργάνωση και την 

εναρμόνιση του Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας με 

τον   Όμιλο.   

Κατά την πρώτη τριμηνία του 2009, η Ελληνική Τράπεζα 

εξασφάλισε από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας 

άδεια διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών στη Ρωσία. 

Η ημερομηνία πλήρους έναρξης εργασιών, μέσω 

της θυγατρικής εταιρείας LLC CB Hellenic Bank, θα 

καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων 

προπαρασκευαστικών ενεργειών και αφού σταθμιστούν 

τα οικονομικά δεδομένα και οι εξελίξεις στην αγορά. 

Οι εργασίες θα διεξάγονται στη Μόσχα σε ιδιόκτητο 

κτίριο, το οποίο αγοράστηκε το 2008. Παράλληλα, 

συνεχίστηκε η αξιοποίηση των συνεργειών που 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Δρ Ανδρέας  Π. Παναγιώτου
Πρόεδρος
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προκύπτουν μέσω των Γραφείων Αντιπροσωπείας τα 

οποία διευρύνουν το δίκτυο συνεργατών και προωθούν 

τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Ομίλου. Λειτουργούν 

τέσσερα συνολικά Γραφεία Αντιπροσωπείας, δύο στη 

Ρωσία (Μόσχα και Αγία Πετρούπολη), ένα στην Ουκρανία 

(Κίεβο) και ένα στη Νότια Αφρική (Γιοχάνεσμπουργκ). 

Αγαπητοί μέτοχοι,

Το 2009 χαρακτηρίστηκε από τη συνεχιζόμενη 

τραπεζική κρίση και τη συνεπακόλουθη οικονομική 

ύφεση, αλλά και με στοιχεία σταθεροποίησης, τόσο των 

τραπεζικών συστημάτων των πληγέντων χωρών όσο 

και των πραγματικών οικονομιών τους. Η Διοίκηση και η 

Διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί στενά και αξιολογεί 

με προσοχή τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών 

συνθηκών και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. 

Στα πλαίσια της προληπτικής της πολιτικής, η Τράπεζα 

έχει προχωρήσει στις απαραίτητες διευθετήσεις και 

έχει στηρίξει και βοηθήσει τους πελάτες της αλλά 

και την κυπριακή οικονομία γενικότερα. Παράλληλα, 

παρακολουθεί καθημερινά τόσο τις διεθνείς εξελίξεις 

όσο και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται 

η Τράπεζα, όπως και κάθε χρηματοοικονομικός 

οργανισμός. Ο Όμιλος, διαχειρίζεται τους κινδύνους 

αποτελεσματικά με διάφορους μηχανισμούς και 

αναπροσαρμόζει τις ενέργειές του με στόχο πάντοτε 

τα  συμφέροντα  του  Ομίλου. 

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας επιδεικνύει συνέχεια 

και συνέπεια ως προς τη στήριξη πρωτοβουλιών που 

ενθαρρύνουν τις Τέχνες και τον Πολιτισμό μας. Μέσα 

σε αυτά τα πλαίσια, και ακολουθώντας μια πολιτική που 

επικεντρώνεται στην ευθύνη της έναντι της κοινωνίας, 

η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε μέσα στο 2009 

στην προβολή και διοργάνωση πολλών και αξιόλογων 

εκθέσεων. Διοργάνωσε και φιλοξένησε ενδιαφέρουσα 

έκθεση με θέμα τα κυπριακά και αγγλικά νομίσματα του 

19ου και 20ου αιώνα από ιδιωτικές συλλογές καθώς 

επίσης και την έκθεση ζωγραφικής του καταξιωμένου 

καλλιτέχνη Τάκη Μωραϊτη. Στηρίζοντας όλο το φάσμα 

των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, το Πολιτιστικό Κέντρο 

της Ελληνικής Τράπεζας φιλοξένησε την έκθεση 

φωτογραφίας με θέμα «Κυπριώτικες αυλές», την έκθεση 

«Παντάνασσα» και πραγματοποίησε κονσέρτα που 

πρόσφεραν μουσική πανδαισία στο μουσικόφιλο κοινό 

της Κύπρου. Παράλληλα, συνέχισε τη χορηγία της προς 

το Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, του οποίου το πρόγραμμα 

εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο. Επιπρόσθετα, 

επιχορήγησε την τελευταία έκδοση της σειράς 

«Μνημεία & Μνήμες», αφιερωμένο στην Κερύνεια, της 

ιστορικού Τέχνης Δρος Ρίτας Σεβέρη. Τέλος, συνέχισε, 

μεταξύ άλλων, τη στήριξη του θεσμού των οικολογικών 

σχολείων, τη συνεργασία με τον Πολιτιστικό Όμιλο 

Διάσταση και τον Πολιτιστικό Οργανισμό Avantgarde. 

Το τρέχον έτος προβλέπεται να είναι δύσκολο αλλά είμαι 

πεπεισμένος ότι με την ορθή αξιολόγηση των οικονομικών 

δεδομένων, τον ενθουσιασμό, την εργατικότητα, 

τη σύνεση και τον επαγγελματισμό που διακρίνει το 

προσωπικό μας θα επιτύχουμε τους στόχους μας για 

συνέχιση της κερδοφόρου πορείας και της περαιτέρω 

ανάπτυξης του Ομίλου. Προχωρούμε στο αύριο με 

όραμα, στρατηγικό σχεδιασμό, σύγχρονη οργανωτική 

δομή και δυναμισμό. Στηριζόμενοι πάνω στους πελάτες 

μας, το προσωπικό και τους μετόχους μας οικοδομούμε 

το μέλλον που θα καταστήσει την Ελληνική Τράπεζα 

ακόμη πιο ισχυρή αλλά πάντα φιλική και ανθρώπινη. 

Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου 

ευχαριστίες στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή 

κ. Μάκη Κεραυνό, στα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 

της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιρειών και 

στους Προέδρους και τα Μέλη των Επιτροπών των 

Διοικητικών Συμβουλίων για το εξαίρετο έργο που

επιτελούν και την άψογη και παραγωγική συνεργασία. 

Ευχαριστώ τους μετόχους και πελάτες μας για την 

εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν τον Όμιλο. 

Ευχαριστώ επίσης τους Νομικούς Συμβούλους και 

τους Ελεγκτές του Ομίλου για τις πολύτιμες υπηρεσίες 

που προσφέρουν στον Όμιλο. Τελειώνοντας, θα ήθελα 

να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση και το προσωπικό του 

Ομίλου για την εργατικότητά τους, την αγάπη και την 

αφοσίωσή τους  στον   Όμιλο. 

Δρ Ανδρέας Π. Παναγιώτου 

Πρόεδρος

Λευκωσία, 29 Μαρτίου, 2010

΄
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Αγαπητοί Μέτοχοι,

Παρά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και 

οικονομική ύφεση, ο Όμιλός μας με ορθολογιστικές 

ενέργειες διατήρησε την οικονομική ευρωστία του, 

διασφάλισε την κερδοφορία του και πέτυχε την 

περαιτέρω ανάπτυξή του. Το πιο σημαντικό απ’ όλα 

είναι ότι παρουσίασε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 

και ρευστότητα, στοιχεία που διαιωνίζουν την ισχυρή 

παρουσία του στην κυπριακή οικονομία.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 
Ως έτος ύφεσης μπορεί να χαρακτηρισθεί το 2009, 

αφού η διεθνής οικονομική κρίση έπληξε ως αναμενόταν 

με κάποια χρονική καθυστέρηση την Κύπρο. Ενώ η 

χρηματοπιστωτική κρίση στην παγκόσμια οικονομία 

άρχισε από το τραπεζικό σύστημα και πέρασε στην 

πραγματική οικονομία, στην περίπτωση της Κύπρου 

η κρίση, λόγω της ανοικτής κυπριακής οικονομίας 

και της άμεσης εξάρτησής της από εξωτερικούς 

παράγοντες, επηρέασε πρώτα την πραγματική 

οικονομία και στη συνέχεια υπήρξε αντανάκλαση των 

αρνητικών επιπτώσεων στις κυπριακές τράπεζες, 

με αποτέλεσμα την έλλειψη ρευστότητας για κάποια 

περίοδο, την κατακόρυφη αύξηση των καταθετικών 

επιτοκίων και τη διατήρηση υψηλού κόστους χρήματος.

Με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν στο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι ενέργειες του Ομίλου 

κατά το 2009 επικεντρώθηκαν στην παρακολούθηση 

της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων με 

στόχο τη διατήρηση και βελτίωσή της, στη διασφάλιση 

άνετης υγιούς ρευστότητας, στη διαφύλαξη των δεικτών 

κεφαλαιακής επάρκειας και στην επιλεκτική ανάπτυξη 

εργασιών για διασφάλιση κερδοφορίας. Ο Όμιλος 

παρουσίασε κέρδη πριν τη φορολογία για το έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 που ανήλθαν στα €36,1 

εκατ. σε σύγκριση με κέρδη €44,6 εκατ. για το έτος 2008. 

Το σύνολο των καθαρών εσόδων παρουσίασε αύξηση 

11% που οφείλεται κυρίως στην αύξηση ορισμένων 

μη επιτοκιακών εσόδων, φθάνοντας τα €269,6 εκατ. 

σε σύγκριση με €243,2 εκατ. για το έτος 2008, ενώ 

παράλληλα το σύνολο των εξόδων αυξήθηκε κατά 

7%. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα 

παρουσίασε βελτίωση αφού μειώθηκε στο 63,1% 

σε σχέση με τα επίπεδα του 65,3% για το 2008. 

Οι κερδοζημίες από διάθεση και επανεκτίμηση 

συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων 

που περιλαμβάνονται στο σύνολο καθαρών εσόδων, 

αυξήθηκαν από ζημίες €30,4 εκατ. για το έτος 2008 

σε κέρδη €4,3 εκατ. για το έτος 2009. Αυτά, περι-

λαμβάνουν κυρίως κέρδη που προήλθαν από τις θετικές 

επιπτώσεις στις αξίες χρηματοοικονομικών στοιχείων

λόγω της ανόδου του δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Κύπρου και των διεθνών αγορών κατά τη 

διάρκεια του έτους. 

Η επιδείνωση των συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον 

από παράγοντες που δεν εξαρτώνται από εμάς έχει 

συμβάλει στην αναγκαστική αύξηση των προβλέψεων 

για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων σε σχέση με 

το 2008. Η χρέωση για προβλέψεις για απομείωση της 

αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2009, ανήλθε στα €63,2 εκατ. και αυξήθηκε 

κατά €23,6 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2008. 

Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν στα €5,0 

δισ. το Δεκέμβριο 2009 και παρέμειναν στα ίδια περίπου 

επίπεδα με το Δεκέμβριο 2008, ενώ οι καταθέσεις 

πελατών παρουσίασαν αύξηση 7%, φθάνοντας τα €6,6 

δισ. σε σύγκριση με €6,1 δισ. το Δεκέμβριο 2008.

Ο Όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούμενος 

της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. 

Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο 2009 ο δείκτης μεικτών 

χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παρέμεινε στο 

πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 76,5% (Δεκέμβριος 

2008: 81,6%).

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Μάκης Κεραυνός
Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής
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Η Διοίκηση και η Διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί 

στενά και αξιολογεί με προσοχή τις εξελίξεις και λαμβάνει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

δύσκολων οικονομικών συνθηκών και των επιπτώσεων 

της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. Στα πλαίσια 

της προληπτικής της πολιτικής έχει προχωρήσει 

στις απαραίτητες διευθετήσεις και έχει στηρίξει και 

βοηθήσει τους πελάτες της αλλά και την κυπριακή 

οικονομία γενικότερα. 

Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι το 2010 θα είναι επίσης 

μια πολύ δύσκολη χρονιά για την κυπριακή οικονομία, 

με κύρια χαρακτηριστικά το χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, 

την αυξανόμενη ανεργία και τη χαμηλή πιστωτική 

επέκταση. Για το 2010 αναμένεται οριακά θετικός 

ρυθμός ανάπτυξης γύρω στο 0,5%, ο οποίος εκτιμάται 

ότι δεν θα είναι αρκετός ώστε να συγκρατήσει την 

άνοδο της ανεργίας η οποία αναμένεται να ανεβεί 

περαιτέρω και να φθάσει γύρω στο 6,5% - 7,0% 

μέχρι το τέλος του 2010. Ωστόσο, ο Όμιλος στοχεύει 

σε κερδοφόρα πορεία και για το 2010 εφόσον οι 

συνθήκες  της  αγοράς  το  επιτρέψουν. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου 

ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την άριστη συνεργασία και 

στήριξή τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στους 

μετόχους και πελάτες μας για τη σταθερή υποστήριξη 

και εμπιστοσύνη τους. Τέλος, ευχαριστίες εκφράζω 

στο διευθυντικό δυναμικό και σε όλο το προσωπικό 

του Ομίλου για την αφοσίωση και την σκληρή 

εργασία τους.   

 

Μάκης Κεραυνός  

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 

Λευκωσία, 29 Μαρτίου, 2010
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Μετά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης της Ελληνικής 

Τράπεζας για απόκτηση μέχρι 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία 

Λτδ («Αθηνά») το Σεπτέμβριο του 2009, το ποσοστό 

συμμετοχής της Τράπεζας στην Αθηνά αυξήθηκε 

στο 93,55%. H Τράπεζα στη συνέχεια ενεργοποίησε 

τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς 

και των υπόλοιπων μετοχών της Αθηνά (squeeze-

out) με την ολοκλήρωση της οποίας απέκτησε το 

100% του μετοχικού κεφαλαίου της Αθηνά, με 

απώτερο στόχο την απορρόφηση της θυγατρικής και 

ενσωμάτωση των εργασιών της με αυτών της Τράπεζας. 

Στις 11 Μαρτίου 2009 η Τράπεζα προχώρησε 

με  την έκδοση Χρεογράφων 2019 10-ετούς 

διάρκειας, ύψους €90 εκατ. και ονομαστικής 

αξίας €100 το κάθε ένα, ενισχύοντας έτσι ακόμη 

περισσότερο την κεφαλαιακή βάση του Ομίλου μας.  

Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της 

στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και 

στα περιθώρια των επιτοκίων, επηρέασαν αρνητικά τα 

αποτελέσματα του έτους, τα οποία παρουσίασαν ζημία 

πριν τη φορολογία ύψους €61,8 εκατ., σε σύγκριση με 

ζημία €29,2 εκατ. για το 2008. Ο Όμιλος συνεχίζει 

την αναδιοργάνωση του Δικτύου Καταστημάτων στην 

Ελλάδα ως ένα από τους κύριους στρατηγικούς του 

στόχους, με επικέντρωση στις βασικές τραπεζικές 

εργασίες, ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει και σε 

αλλαγές στη διευθυντική και λειτουργική διάρθρωση 

στην Ελλάδα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Στον καθορισμό των στρατηγικών στόχων λήφθηκαν 

υπόψη τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον της Κύπρου, όπως 

επίσης και της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου κατά το 2009 

επικεντρώθηκαν στη διατήρηση και βελτίωση της 

ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, στη 

διασφάλιση υγιούς ρευστότητας, στη διαφύλαξη του 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και στην προσεκτική 

και ορθολογική ανάπτυξη, με μόνιμο στόχο την 

ποιότητα του χαρτοφυλακίου και την κερδοφορία. 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009
Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη πριν τη φορολογία για το 

έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 που ανήλθαν 

στα €36,1 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη €44,6 εκατ. 

για το έτος 2008. 

Με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν στο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί  στόχοι του 

Ομίλου κατά το 2009 επικεντρώθηκαν στη  διατήρηση 

και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου 

χορηγήσεων, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας, στη 

διαφύλαξη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και 

στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, με μόνιμο 

στόχο την κερδοφορία. 

Το σύνολο των καθαρών εσόδων παρουσίασε αύξηση 

11% που οφείλεται κυρίως στην αύξηση ορισμένων 

μη επιτοκιακών εσόδων, φθάνοντας τα €269,6 εκατ. 

σε σύγκριση με €243,2 εκατ. για το έτος 2008, ενώ 

παράλληλα το σύνολο των εξόδων αυξήθηκε κατά 7%.  

Ως αποτέλεσμα, ο  δείκτης εξόδων προς έσοδα βρισκόταν 

στο  63,1% και ήταν μειωμένος από τα επίπεδα του  

65,3% για το 2008. 

Οι κερδοζημίες από διάθεση και επανεκτίμηση 

συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων 

που περιλαμβάνονται στο σύνολο καθαρών εσόδων, 

αυξήθηκαν από ζημίες €30,4 εκατ. για το έτος 2008 

σε κέρδη €4,3 εκατ. για το έτος 2009. Αυτά, 

περιλαμβάνουν κυρίως κέρδη που προήλθαν από τις 

θετικές επιπτώσεις στις αξίες χρηματοοικονομικών 

στοιχείων λόγω της ανόδου του δείκτη τιμών του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και των διεθνών 

αγορών  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους. 
 

Η επιδείνωση των συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον 

έχει συμβάλει στην αύξηση των προβλέψεων για 

απομείωση της αξίας των χορηγήσεων σε σχέση με το 

2008. Η χρέωση για προβλέψεις για απομείωση της 

αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2009, ανήλθε στα €63,2 εκατ. και αυξήθηκε 

κατά €23,6 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2008. 

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για απομείωση στην 

αξία των χορηγήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

ανήλθαν στα €468,1 εκατ. (Δεκέμβριος 2008: €403,5 

εκατ.) και αποτελούν το 9,3% (Δεκέμβριος 2008: 8,0%) 

των  συνολικών  χορηγήσεων. 

Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν στα €5,0 δισ.

το Δεκέμβριο 2009 και παρέμειναν στα ίδια περίπου 

επίπεδα με το Δεκέμβριο 2008, ενώ οι καταθέσεις 

πελατών παρουσίασαν αύξηση 7%, φθάνοντας τα €6,6 

δισ. σε σύγκριση με €6,1 δισ. το Δεκέμβριο 2008.

Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της 

στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και 

στα περιθώρια των επιτοκίων, επηρέασαν αρνητικά 

τα αποτελέσματα του έτους, τα οποία παρουσίασαν 

ζημία πριν τη φορολογία ύψους €61,8 εκατ., σε 

σύγκριση με ζημία €29,2 εκατ. για το 2008. Ο Όμιλος 

συνεχίζει την αναδιοργάνωση και την ανάπτυξη του 

Δικτύου Καταστημάτων στην Ελλάδα ως ένα από τους 

κύριους στρατηγικούς του στόχους, με επικέντρωση 

στις βασικές τραπεζικές εργασίες, ενώ παράλληλα 

έχει προχωρήσει και σε αλλαγές στη διευθυντική και 

λειτουργική διάρθρωση στην Ελλάδα.

 

Κατά την πρώτη τριμηνία του 2009, η Ελληνική Τράπεζα 

εξασφάλισε άδεια διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών 

στη Ρωσία από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. 

Η ημερομηνία πλήρους έναρξης εργασιών μέσω 

της θυγατρικής εταιρείας  θα   καθοριστεί μετά την 

ολοκλήρωση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών 

ενεργειών και αφού σταθμιστούν τα οικονομικά 

δεδομένα και οι εξελίξεις στην αγορά.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης της Ελληνικής 

Τράπεζας για απόκτηση μέχρι 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία 

Λτδ («Αθηνά») το Σεπτέμβριο του 2009, το ποσοστό 

συμμετοχής της Τράπεζας στην Αθηνά αυξήθηκε στο 

93,55%. H Τράπεζα στη συνέχεια ενεργοποίησε τη 

διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και 

των υπόλοιπων μετοχών της Αθηνά (squeeze-out) με 

την ολοκλήρωση της οποίας απέκτησε το 100% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Αθηνά, με απώτερο στόχο 

την απορρόφηση της θυγατρικής και ενσωμάτωση των 

εργασιών της με αυτών της Τράπεζας. 

Ο Όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούμενος 

της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. 

Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο 2009 ο δείκτης μεικτών 

χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παρέμεινε στο 

πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 76,5% (Δεκέμβριος 

2008: 81,6%).

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
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Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους 

μετοχών της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

ανήλθαν στα €519,9 εκατ. σε σύγκριση με €440,4 

εκατ. το Δεκέμβριο 2008. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων του Ομίλου με βάση τα αποτελέσματα του 

έτους 2009 διαμορφώθηκε στο 5,7% (2008: 7,0%). 

Στις 11 Μαρτίου 2009 η Τράπεζα προχώρησε με 

την έκδοση Χρεογράφων 2019 10-ετούς διάρκειας, 

ύψους €90 εκατ. και ονομαστικής αξίας €100 

το κάθε ένα. Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω 

Χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου άρχισε 

στις  27  Μαΐου  2009. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ο Δείκτης Κεφαλαιακής 

Επάρκειας του Ομίλου, με βάση τη σχετική Οδηγία της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισμό 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων 

χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε σε 

14%  (31 Δεκεμβρίου 2008: 11%). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας 

υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τα αποτελέσματα 

του έτους, αποφάσισε όπως προτείνει στην Ετήσια 

Γενική   Συνέλευση  των μετόχων την καταβολή 

μερίσματος €0,05 (πέντε σεντ) ανά μετοχή για το 

έτος  2009.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

έχει ως κύριο και διαχρονικό στόχο να προσφέρει 

συνεχώς αναβαθμισμένες ποιοτικές υπηρεσίες σε 

μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες και δημόσιες 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό καθώς και σε ημικρατικούς οργανισμούς.

 

Βασικός συντελεστής της επίτευξης του στόχου αυτού 

παραμένει η φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση 

των πελατών καθώς και η προσφορά συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για τις μελλοντικές τους ανάγκες το οποίο  

είναι  σημαντικό  ενόψει  του γενικότερου κλίματος 

ύφεσης που επικρατεί λόγω της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης που επικρατούσε το 2009 και 

συνεχίζεται σε μεγάλο βαθμό και το 2010. Σε συνεργασία 

με Τμήματα και Υπηρεσίες του Ομίλου δημιουργούνται 

οι προϋποθέσεις για την προσφορά ολοκληρωμένων 

λύσεων που να περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των 

προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου και να συνάδουν 

με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

αποτελείται  από πέντε Κέντρα σε όλη την ελεύθερη  

Κύπρο, ένα   Κέντρο  στην  Αθήνα  και  ένα     στη  

Θεσσαλονίκη. Τα Κέντρα είναι στελεχωμένα 

με έμπειρους, κατάλληλα καταρτισμένους και 

προσοντούχους Λειτουργούς και έχουν ως κύριο 

σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 

εξυπηρέτηση των πελατών. Με γνώμονα την 

ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών εφαρμόστηκε 

κατά το 2009 το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα 

ετοιμασίας και έγκρισης των αιτήσεων χορηγήσεων 

μέσα σε ένα νέο πλαίσιο δανειοδοτικής πολιτικής, 

με αποτέλεσμα να απλοποιηθούν οι διαδικασίες 

αξιολόγησης και έγκρισης δανείων, αυξάνοντας 

έτσι την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Ο Τομέας έχει κάτω από τη δικαιοδοσία του και την 
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Υπηρεσία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων (Leasing) 

στην Ελλάδα, η οποία ασχολείται με χρηματοδοτικές 

μισθώσεις ακινήτων, εξοπλισμού και μεταφορικών 

μέσων, εξυπηρετώντας πλήρως τις ανάγκες των 

πελατών οι οποίοι επωφελούνται από τα φορολογικά 

πλεονεκτήματα της λύσης αυτής. Η Υπηρεσία συμβάλλει 

σε μεγάλο βαθμό στην κερδοφορία του Ομίλου 

καθώς και στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου των 

χρηματοδοτήσεων.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το 2009 ήταν ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά για τον 

Τομέα Επιχειρήσεων ο οποίος  κατάφερε να επιτύχει 

το στόχο της κερδοφορίας, διατηρώντας την σε 

υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, αύξησε τα εισοδήματά 

του από χορηγήσεις και άλλες πηγές, βελτίωσε την 

ποιότητα χαρτοφυλακίου, διατηρώντας τους μη 

παραγωγικούς λογαριασμούς σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

και επέτυχε ποιοτική ανάπτυξη των εργασιών του.

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει κατά κύριο λόγο 

τον τομέα κατασκευών και ανάπτυξης γης και τον 

τουρισμό, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 

κυπριακής οικονομίας, προκαλώντας αλυσιδωτές 

επιπτώσεις και σε άλλους τομείς της οικονομίας και 

επηρεάζοντας βέβαια και τις εργασίες των πελατών του 

Τομέα Επιχειρήσεων. Ο Τομέας, αντιλαμβανόμενος τις 

δύσκολες συνθήκες που επικρατούν είναι σε συνεχή 

επαφή με τους πελάτες του για αντιμετώπιση των 

οποιονδήποτε προβλημάτων με ευέλικτες προσεγγίσεις 

ώστε να εξυπηρετηθεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους. 

Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών για να βοηθήσει 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Τράπεζα έχει 

συνάψει δάνειο ύψους €28 εκατ. από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα θα 

συνεισφέρει άλλα €28 εκατ. (σύνολο €56 εκατ.) 

τα οποία διοχετεύονται με πολύ χαμηλά επιτόκια 

στους πελάτες. Το σχέδιο είναι πολύ επιτυχές 

και η ζήτηση βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Στόχος του Τομέα Επιχειρήσεων είναι η προσφορά 

σύγχρονων και διαρκώς αναβαθμιζόμενων υπηρεσιών 

και εξειδικευμένων προϊόντων τα οποία προσαρμόζονται 

στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον 

έτσι ώστε να ικανοποιούν και να καλύπτουν πλήρως 

τις τραπεζικές ανάγκες τόσο των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 

όλους τους κλάδους της οικονομίας όσο και στους 

διευθυντές και μετόχους τους. Επίσης, ο Τομέας 

στοχεύει στη διαχρονική επαγγελματική σχέση με τους 

πελάτες μέσω ποιοτικής και φιλικής εξυπηρέτησης. 

Ο Τομέας Επιχειρήσεων είναι στελεχωμένος με 

προσοντούχους, έμπειρους και ειδικά εκπαιδευμένους 

Λειτουργούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά 

αναπτυγμένα συστήματα της Τράπεζας που 

αναβαθμίζονται διαρκώς για καλύτερη και γρήγορη 

εξυπηρέτηση των πελατών. Ο Τομέας αποτελείται 

από επτά Κέντρα Επιχειρήσεων σε όλη την 

ελεύθερη Κύπρο. Κατά το 2009, τα τρία Κέντρα στη 

Λευκωσία μειώθηκαν σε δύο ενώ το Κέντρο στην 

ελεύθερη Αμμόχωστο μεταστεγάστηκε σε καινούριες 

εγκαταστάσεις για καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών της περιοχής. Οι πελάτες απευθύνονται στους 

Προσωπικούς Λειτουργούς Πελατείας τους οι οποίοι 

μπορούν να τους προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις 

στις οποιεσδήποτε τραπεζικές τους ανάγκες από το ευρύ 

φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου.  

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο Τομέας Διεθνών Επιχειρήσεων συνέτεινε σημαντικά 

στην κερδοφορία του Ομίλου. Παρουσίασε ραγδαία 

ανάπτυξη των εργασιών του, αύξηση της κερδοφορίας 

και υπερκάλυψη όλων σχεδόν των στόχων που είχαν 

αρχικά τεθεί.

Το 2009 ήταν ακόμη μια χρονιά συλλογικής εργασίας και 

ανάπτυξης. Μια κερδοφόρα πορεία που ξεχώρισε στους 

τομείς της ποιοτικής εξυπηρέτησης, της ανταγωνιστικής 

τιμολογιακής πολιτικής και που βασίστηκε στην αξιοποίηση 

της τεχνολογίας, στο υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού 

και ευθύνης του προσωπικού που στελεχώνει τον Τομέα.

Η Κύπρος με ευρωπαϊκή πλέον ταυτότητα, 

αξιοποιώντας το γεωπολιτικό της πλεονέκτημα, το 

ευνοϊκό εταιρικό φορολογικό καθεστώς, το σύγχρονο 

νομικό, λογιστικό και τραπεζικό σύστημα έχει όλες 

τις δυνατότητες να καθιερωθεί σε κέντρο παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το τραπεζικό 

σύστημα έχει ευθυγραμμισθεί  πλήρως με τα δεδομένα 

και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει 

αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.

Το 2009 η Τράπεζα προχώρησε στην αναδιάρθρωση 
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του Τομέα Διεθνών Επιχειρήσεων. Δημιουργήθηκε 

ξεχωριστό Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 

ορίστηκαν Λειτουργοί Ανάπτυξης Εργασιών και Λειτουργοί 

Στρατηγικής Ανάπτυξης.  Συνεχίστηκε η εκπαίδευση 

του προσωπικού και προσλήφθηκε νέο εξειδικευμένο 

προσωπικό. Παράλληλα, επιτεύχθηκε η επέκταση της 

ανεξάρτητης αξιολόγησης και πιστοποίησης με το σύστημα  

ποιότητας ISO 9001:2008 και στα τρία Κέντρα Διεθνών 

Επιχειρήσεων. Οι ποιοτικές βελτιώσεις στην τεχνολογία 

δια μέσου νέου λογισμικού για άνοιγμα λογαριασμών, του 

λογισμικού αυτοματοποίησης εξερχομένων μηνυμάτων 

καθώς και η δυνατότητα χρήσης τριών γλωσσών στην 

Ηλεκτρονική Τραπεζική της Τράπεζας έχουν αποδειχτεί 

ως τα κλειδιά της επιτυχίας του Τομέα κατά το 2009.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

Ο Τομέας Ιδιωτών είχε να αντιμετωπίσει μεγάλες 

προκλήσεις τη χρονιά που πέρασε. Οι τραπεζικές 

εργασίες και οι ιδιώτες πελάτες του Τομέα επηρεάστηκαν 

άμεσα από το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον και οι 

προσπάθειες της Διεύθυνσης και του προσωπικού 

εστιάστηκαν στη συγκράτηση των προβληματικών 

λογαριασμών και την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου. Το 

προσωπικό του Τομέα εργάστηκε συντονισμένα και με 

επαγγελματισμό και κατάφερε, παρά το αρνητικό κλίμα, 

να διατηρήσει τα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων 

λογαριασμών στα ίδια επίπεδα του 2008.

Επιδιώχθηκε η αύξηση του πελατολογίου μέσα από 

συγκροτημένες εκστρατείες  προώθησης τόσο των 

δανειοδοτικών όσο και άλλων προϊόντων συναφή με 

τις τραπεζικές εργασίες. Προωθήθηκαν δυναμικά οι 

διασταυρωμένες πωλήσεις μεταξύ του υφιστάμενου 

πελατολογίου, εισήχθηκε το σχέδιο ανταμοιβής 

πιστωτικών καρτών και προωθήθηκε δυναμικά 

μέσω του δικτύου καταστημάτων η ανανέωση των 

αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. Ως αποτέλεσμα 

των συντονισμένων προσπαθειών προώθησης των

πιστωτικών καρτών, ο Τομέας κατάφερε να επιτύχει το 

μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης των πιστωτικών καρτών 

ανάμεσα στις κυπριακές τράπεζες.

Τα στεγαστικά δάνεια του Τομέα Ιδιωτών εμπλουτίστηκαν 

με νέα προϊόντα τόσο σε ευρώ όσο και σε ξένο 

νόμισμα και εισήχθηκε το νέο χαμηλό Βασικό 

Επιτόκιο της Ελληνικής Τράπεζας για στεγαστικά 

δάνεια σε μια προσπάθεια να αναζωογονηθεί 

η αγορά ακινήτων και οι πελάτες του Τομέα να 

απολαμβάνουν ανταγωνιστικά και χαμηλά επιτόκια.

Η αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων του 

Τομέα συνεχίστηκε το 2009 με στόχο την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών. Η προσπάθεια για τη 

δημιουργία μεγαλύτερων καταστημάτων σε προσωπικό 

άρτια στελεχωμένων για την κάλυψη όλων των 

τραπεζικών εργασιών θα συνεχιστεί. Παράλληλα, 

συνεχίστηκε η εκπαίδευση του προσωπικού του Τομέα 

και η τεχνολογική αναβάθμιση των τραπεζικών 

συστημάτων με έμφαση στην απλοποίηση των 

διαδικασιών και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπη-

ρέτησης του πελάτη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

Οι σχέσεις που αναπτύσσει ο Όμιλος με τους πελάτες και 

συνεργάτες του βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη 

και όφελος. Η σημαντική αυτή αρχή διασφαλίζει τη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου.  

Μέσα στο πνεύμα αυτό και στα πλαίσια της αναβάθμισης 

του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών και της 

βελτίωσης των λειτουργικών τομέων της Τράπεζας, 

δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2008 η Υπηρεσία 

Διαχείρισης  Εισηγήσεων και  Παραπόνων  Πελατών.

Η Υπηρεσία διαχειρίζεται τα παραπόνα με αντι- 

κειμενικότητα και ανεξαρτησία. Η όλη διαδικασία 

επεξεργασίας παραπόνων τυγχάνει εμπιστευτικής και 

άμεσης ανταπόκρισης, το αργότερο σε δεκαπέντε 

εργάσιμες μέρες, ακολουθώντας πιστά τον Κώδικα 

Τραπεζικής Πρακτικής. Η διαδικασία υποβολής 

παραπόνων και εισηγήσεων είναι απλή και έχει 

γνωστοποιηθεί στους πελάτες. Αν και ο αριθμός 

παραπόνων είναι εξαιρετικά μικρός σε σύγκριση με 

το μεγάλο πελατολόγιο της Τράπεζας, η υποβολή 

παραπόνων και εισηγήσεων οδηγεί στον εντοπισμό 

περιοχών που χρήζουν βελτίωσης. Λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη οι απόψεις που εκφράζουν οι πελάτες στην όλη 

προσπάθεια για βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  &  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το 2009 ήταν ένας χρόνος με ιδιάζουσες οικονομικές 

συνθήκες οι οποίες επηρέασαν  τόσο τις επιχειρήσεις 

όσο και τα νοικοκυριά. Ο Όμιλος, μελετώντας και 

αναλύοντας έγκαιρα και συστηματικά τις προκλήσεις 

αυτές προχώρησε με την αναβάθμιση της γκάμας 
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των προϊόντων που διαθέτει. Στόχος ήταν να 

στηρίξει, μέσω των προσφερόμενων προϊόντων, 

τους πελάτες για να αντιμετωπίσουν με τη σειρά 

τους τις πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες που 

τους παρουσιάστηκαν. Μέσα στα πλαίσια αυτά 

αναβαθμίστηκε το Σχέδιο «Επαγγελματική Λύση» έτσι 

ώστε να ανταποκρίνεται σφαιρικά στις ανάγκες των 

επιχειρήσεων για δανειοδότηση επιχειρηματικής στέγης, 

κεφάλαιο κίνησης, αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού 

και δάνειο αυτοκινήτου για επαγγελματική χρήση.

Παράλληλα, η Ελληνική Τράπεζα σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή   Τράπεζα     Επενδύσεων ανάπτυξε 

ειδικό σχέδιο χορηγήσεων με προνομιακούς όρους 

και τιμολόγηση για νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν διευκολύνσεις. 

Για τους ιδιώτες πελάτες δόθηκε έμφαση στις 

στεγαστικές τους ανάγκες οι οποίες αποτελούν μια 

από τις μεγαλύτερες ανάγκες δανειοδότησης. Για 

πρώτη φορά δημιουργήθηκε ειδικό Βασικό Επιτόκιο 

Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣ). Η χαμηλή αυτή βάση 

επιτοκίου βοήθησε έμπρακτα και δυναμικά τους 

δανειολήπτες στεγαστικών δανείων και έμμεσα τις 

εταιρείες ανάπτυξης γης. Επίσης, προωθήθηκε ένα 

νέο πρωτοποριακό στεγαστικό σχέδιο με βάση 

τιμολόγησης το Euribor, προσφέροντας με αυτό 

τον τρόπο επιπλέον επιλογές δανειοδότησης στους 

πελάτες.

Μια άλλη μεγάλη ανάγκη των ιδιωτών πελατών είναι 

η χρηματοδότηση των  σπουδών.  Έτσι το Σχέδιο 

«Μόρφωση» που προσφέρει δανειοδότηση για 

όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες εμπλουτίστηκε και 

προσφέρεται σε συνδυασμό με την κάρτα «Student 

Card» με ειδικά προνόμια για το φοιτητή καθώς και 

με το προϊόν «Student Medicard» που προσφέρει 

ασφαλιστική κάλυψη στο φοιτητή για άμεση 

νοσοκομειακή περίθαλψη. Επιπρόσθετα, με στόχο 

την ανακούφιση των νοικοκυριών από την οικονομική 

κρίση προωθήθηκε καταναλωτικό προϊόν ενοποίησης 

δανείων με χαμηλό επιτόκιο και άλλα ωφελήματα. 

Η Ελληνική Τράπεζα, προωθώντας την περιβαλλοντική 

συνείδηση στον τόπο ενίσχυσε την περιβαλλοντική 

πολιτική που έχει χαράξει με τη δημιουργία του νέου 

προϊόντος «Οικολογικό Autoδάνειο» μέσω του οποίου 

χρηματοδοτείται η αγορά υβριδικού/ ηλεκτρικού 

αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας.

Παράλληλα, o Όμιλος συνέχισε να προσφέρει 

καταθετικά προϊόντα με ευνοϊκούς όρους καθώς 

επίσης και αποταμιευτικά Σχέδια για τους μικρούς του 

φίλους. Πιο συγκεκριμένα, αναβάθμισε το αποτα-

μιευτικό σχέδιο «Winners’ Team» για παιδιά μέχρι 

δεκατριών ετών και το έχει καταστήσει το μόνο 

αποταμιευτικό προϊόν που προσφέρει δωρεάν 

ασφάλεια ζωής και μόνιμης ολικής ανικανότητας μέσω 

της Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd για το 

γονέα/νόμιμο κηδεμόνα. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων Ομίλου έχει 

την ευθύνη της διαχείρισης του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου καθώς επίσης και της διαχείρισης 

των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας του Ομίλου, 

ενεργώντας πάντοτε μέσα στα πλαίσια της πολιτικής 

και των ορίων που καθορίζονται από την Επιτροπή 

Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού (As-

sets and Liability Management Committee - ALCO). 

Κατά το 2009 η Υπηρεσία συνέχισε να έχει ως 

πρωταρχικό στόχο τη διαχείριση των υφιστάμενων 

χαρτοφυλακίων με στόχο την ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών επιπτώσεων. Παράλληλα, η βελτίωση των 

διεθνών χρηματαγορών ειδικότερα κατά το δεύτερο 

εξάμηνο βοήθησε σημαντικά στην αύξηση της 

κερδοφορίας της Υπηρεσίας.

Στον τομέα του συναλλάγματος η Υπηρεσία διατήρησε 

την πολύ ικανοποιητική κερδοφορία παρόλο τον έντονο 

ανταγωνισμό και τη μείωση των πελατειακών πράξεων 

λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

Η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής είναι μια εξειδι- 

κευμένη Υπηρεσία που έχει  πρωταρχικό στόχο την 

αξιολόγηση και ικανοποίηση των αναγκών πελατών 

μεγάλης οικονομικής εμβέλειας στην Κύπρο, την 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Υπηρεσία παρέχει πρόσβαση 

σε πληθώρα διεθνών επενδυτικών επιλογών, όπως:

Αμοιβαία κεφάλαια κορυφαίων οίκων του εξωτερικού.  

Επενδυτικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων     
 προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου. 
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Χρηματιστηριακές συναλλαγές για μετοχές και 
ομόλογα που διαπραγματεύονται στις κυριότερες  
διεθνείς αγορές.

Συναλλαγές σε πολύτιμα μέταλλα συμπεριλαμβανο-
 μένου του χρυσού. 

 Καταθετικά προϊόντα. 

 Δανειοδοτήσεις έναντι χαρτοφυλακίου.

Παρά το γεγονός ότι το 2009 ήταν η χρονιά κορύφωσης 

της μεγαλύτερης χρηματοπιστωτικής κρίσης των 

τελευταίων εξήντα ετών, τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας 

ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά αφού η κερδοφορία 

παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και τα κεφάλαια υπό 

διαχείριση παρουσίασαν αύξηση. Ως αναγνώριση της 

διαχρονικά πετυχημένης στρατηγικής για την παροχή 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων στους 

πελάτες της, η Υπηρεσία βραβεύτηκε για δεύτερη 

συνεχή χρονιά με την κορυφαία διάκριση «Best Local 

Private Bank in Cyprus» από το έγκυρο οικονομικό 

περιοδικό   Euromoney. 

Μέσα στο 2009 ξεκίνησε επίσης και η σταδιακή 

ενοποίηση των εργασιών της αντίστοιχης Υπηρεσίας στην 

Ελλάδα με τη δημιουργία της Υπηρεσία Προσωπικής 

Τραπεζικής Ομίλου. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Η Υπηρεσία αύξησε σημαντικά τα επίπεδα κερδοφορίας 

της καθώς και το πελατολόγιο της. Η καθιέρωση της 

Ελληνικής Τράπεζας ως ο κατεξοχήν Θεματοφύλακας 

στην κυπριακή αγορά βοήθησε την Υπηρεσία στη 

σημαντική διεύρυνση του πελατολογίου της ιδιαίτερα 

ανάμεσα στους ντόπιους θεσμικούς επενδυτές. Η 

πλειοψηφία των οργανωμένων Σχεδίων Σύνταξης 

και των Ταμείων Προνοίας τα οποία χρησιμοποιούν 

Θεματοφύλακα έχουν εμπιστευθεί την Ελληνική 

Τράπεζα. Επίσης, η Ελληνική Τράπεζα ενεργεί ως 

Θεματοφύλακας για το 70% των Διεθνών Συλλογικών 

Επενδυτικών Σχεδίων τα οποία ενεγράφησαν στην 

Κύπρο.    

Η Υπηρεσία Θεματοφυλακής της Ελληνικής Τράπεζας, 

η οποία πρωτοστάτησε στην υιοθέτηση του θεσμού της 

Θεματοφυλακής στην κυπριακή αγορά, συμμετέχει 

ενεργά στα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού 

των Χρηματιστηρίων Κύπρου και Αθηνών, παρέχοντας 

στους πελάτες της, ντόπιους και ξένους θεσμικούς 

επενδυτές, τη δυνατότητα εξάλειψης όλων των 

λειτουργικών και άλλων κινδύνων που προκύπτουν 

μέσα από την ενασχόλησή τους με την εμπορία 

χρηματοοικονομικών μέσων τόσο στην Κύπρο όσο και 

στην Ελλάδα.

Ο εκσυγχρονισμός της κυπριακής νομοθεσίας που 

αφορά τις συλλογικές επενδύσεις προσφέρει στην 

Υπηρεσία Θεματοφυλακής τη δυνατότητα γρήγορης 

ανάπτυξης στην κυπριακή αγορά. Η Ελληνική 

Τράπεζα παρέχει πρόθυμα την τεχνογνωσία της στους 

διαχειριστές συλλογικών επενδύσεων, βοηθώντας στην 

ασφαλή διαχείριση των επενδύσεών τους.

Η Υπηρεσία Θεματοφυλακής λειτουργεί σταθμό 

εξυπηρέτησης στην Αθήνα από το 2008. Μέσα 

σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Υπηρεσία 

Θεματοφυλακής Ελλάδας κατάφερε να δημιουργήσει 

ένα ευρύ φάσμα πελατολογίου το οποίο περιλαμβάνει 

θεσμικούς επενδυτές αλλά και αμοιβαία κεφάλαια.

Με τη δημιουργία ενός προσεκτικά επιλεγμένου πλέγμα-

τος συνεργατών στις πλείστες αγορές, καθώς και με τη 

φυσική παρουσία της στις αγορές της Κύπρου και της 

Ελλάδας η Υπηρεσία πρωτοπορεί, προσφέροντας 

πλήρες φάσμα υπηρεσιών θεματοφυλακής. Οι 

υπηρεσίες καλύπτουν την κυπριακή αγορά, την 

ελληνική και τις διεθνείς αγορές στα πρότυπα των 

μεγάλων τραπεζικών κολοσσών του εξωτερικού. 

Τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν τόσο 

καθιερωμένες υπηρεσίες θεματοφυλακής όπως 

εκκαθάριση συναλλαγών, φύλαξη, διαχείριση μετρητών, 

εταιρικές πράξεις, ανάκληση φόρων και υπηρεσία 

πληροφόρησης όσο και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε 

ξένους θεματοφύλακες, διαχειριστές συλλογικών 

επενδυτικών σχεδίων, υπηρεσίες escrow agent 

και fiduciary deposits.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η Υπηρεσία 

Θεματοφυλακής συμμετείχε στην ετήσια αξιολόγηση 

των Θεματοφυλάκων που διενήργησε το παγκόσμιας 

εμβέλειας περιοδικό Global Custodian. Αξιολογήθηκαν 

και πάλι οι περισσότεροι Θεματοφύλακες που λειτουρ-

γούν στην κυπριακή αγορά είτε με φυσική παρουσία 

είτε εξ αποστάσεως. Η Υπηρεσία Θεματοφυλακής της 

Τράπεζας αξιολογήθηκε ως «Top Rated» που είναι η 

ανώτατη δυνατή διάκριση. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ

Το 2009 ήταν ακόμη μια δύσκολη χρονιά για το 

χρηματοοικονομικό τομέα τόσο στην Κύπρο όσο και 

διεθνώς. Οι αρνητικές συνέπειες της διεθνούς χρημα- 

τοπιστωτικής κρίσης που επηρέασε καθοριστικά το 

2008, μετακυλίστηκαν στην πραγματική οικονομία μέσα 

στο 2009, επιφέροντας μείωση των ρυθμών οικονομικής 

ανάπτυξης, αύξηση της ανεργίας και σοβαρή 

επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών. Ταυτόχρονα, το 

ενδεχόμενο κατάρρευσης του παγκόσμιου τραπεζικού 

συστήματος αποτέλεσε μια σοβαρή απειλή για 

τις αγορές.  

Αντανακλώντας τις εξελίξεις αυτές, οι χρηματιστηριακές 

αγορές ανά την υφήλιο υποχώρησαν σημαντικά κατά 

τους πρώτους μήνες του έτους. Προοδευτικά όμως, 

από το Μάρτιο του 2009, μετά τα μαζικά μέτρα στήριξης 

από τις δημοσιονομικές και τις νομισματικές αρχές, 

άρχισαν δειλά να διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια 

σταθεροποίησης. Οι αγορές βεβαίως άρχισαν σταδιακά 

να προεξοφλούν και την οικονομική ανάκαμψη και όχι 

μόνο αντέστρεψαν την αρνητική πορεία των πρώτων 

μηνών αλλά κατέγραψαν και ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις 

στη συνέχεια. 

Όμως κατά τους τελευταίους μήνες του έτους, παρά το 

συνεχιζόμενο ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, τα ιδιαίτερα 

μακροοικονομικά προβλήματα στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο συνέβαλαν ώστε η άνοδος των χρηματιστηριακών 

δεικτών στις δύο χώρες κατά το 2009 να υποχωρήσει 

σημαντικά. Τελικά, για το 2009 η άνοδος του 

Xρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)  περιορίστηκε στο 

45% ενώ του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) γύρω στο 

23%.  

Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι η χρονιά που πέρασε ήταν 

μια δύσκολη χρονιά που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα 

έντονες διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών κατά 

τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με τις εξελίξεις. 

Παράλληλα, μέσα στο 2009 παρατηρήθηκε και 

σημαντική πτώση στους ημερήσιους όγκους 

συναλλαγών τόσο στο ΧΑΚ όσο και στο ΧΑ, τις 

κύριες χρηματιστηριακές αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιείται η εταιρεία.  

Μέσα σ’ αυτό το έντονο από διακυμάνσεις περιβάλλον, 

η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ συνέχισε την 

κερδοφόρα της πορεία, συνεισφέροντας ικανο- 

ποιητικά στα αποτελέσματα του Ομίλου. Σημαντική 

συνεισφορά στα αποτελέσματα της εταιρείας είχε το 

Χρηματιστηριακό Τμήμα το οποίο κατάφερε να αυξήσει 

ουσιαστικά τα μερίδια αγοράς της εταιρείας στο 

ΧΑΚ ενώ υπερδιπλασίασε, για ακόμη μια χρονιά όπως 

και το 2008, τα μερίδια αγοράς της στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. 

 

Το Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων συνέχισε να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες των θεσμικών του πελατών, 

παρέχοντάς τους ένα υψηλό επίπεδο επενδυτικών 

υπηρεσιών και πρόσβαση στις κύριες διεθνείς 

χρηματιστηριακές αγορές. Οι διαχειριστές, μέσω της 

στενής παρακολούθησης των αγορών, εκμεταλλεύτηκαν 

την έντονη μεταβλητότητα και τις διακυμάνσεις 

των τιμών για την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων 

για τα υπό διαχείριση επενδυτικά χαρτοφυλάκια. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 2009 ήταν μια 

χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Παρ’ όλα αυτά, το άρτια 

εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας με την 

αφοσίωση και το ζήλο που το διακρίνει σε συνδυασμό 

με την ευρεία χρήση της τεχνολογίας, συνέβαλαν ώστε 

η εταιρεία να καταγράψει αξιόλογη κερδοφορία και να 

παρουσιάσει ικανοποιητικούς δείκτες αποδοτικότητας. 

ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Το 2009 σηματοδοτήθηκε από την ουσιαστική μεταβολή 

στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας, αφού από 

το Δεκέμβριο του 2009 μοναδικός πλέον μέτοχος 

είναι η Ελληνική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, την άνοιξη 

του 2009, η Ελληνική Τράπεζα διατύπωσε δημόσια 

πρόταση εξαγοράς προς όλους τους μετόχους της 

Εταιρείας, ώστε από 77,9% που κατείχε να αποκτήσει 

μέχρι και το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Με τη 

λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης 

το Σεπτέμβριο του 2009, η Ελληνική Τράπεζα κατέληξε 

να κατέχει το 93,55% του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας. Το γεγονός αυτό, της έδωσε το δικαίωμα 

για ενεργοποίηση του δικαιώματος εξαγοράς 

(squeeze out) και των υπολοίπων μετόχων, ούτως 

ώστε να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, 

διαδικασία που ολοκληρώθηκε περί τα τέλη του 2009.

Απώτερος στόχος της πιο πάνω ενέργειας ήταν η 

απορρόφηση της εταιρείας και η ενσωμάτωση των 
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εργασιών της σε αυτές του Ομίλου της Ελληνικής 

Τράπεζας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πιο συντονισμένη 

εφαρμογή των στρατηγικών σχεδιασμών του Ομίλου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνέχεια της απόκτησης του 

100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από την 

Ελληνική Τράπεζα, οι τίτλοι της εταιρείας διαγράφηκαν 

από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ενώ η εταιρεία 

μετατράπηκε από δημόσια σε ιδιωτική. Επιπρόσθετα, η 

εταιρεία μετονομάστηκε από «Αθηνά Κυπριακή Δημόσια 

Εταιρεία Λτδ» σε «Αθηνά Κυπριακή Εταιρεία Λτδ».

Λειτουργικά, η εταιρεία προχώρησε απρόσκοπτα το 

2009 στην υλοποίηση της επενδυτικής της πολιτικής 

μέσω μιας πιο ενεργούς διαχείρισης των επενδύσεών 

της. Πρωταρχικός στόχος υπήρξε η περαιτέρω 

αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων κινητών αξιών 

(κυρίως των μετοχικών), με κύρια κατευθυντήρια 

γραμμή τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους, 

προβαίνοντας παράλληλα και σε κινήσεις βελτίωσης της 

εμπορευσιμότητας των επενδυτικών χαρτοφυλακίων. 

Επιπρόσθετα, έμφαση δόθηκε στις τοποθετήσεις 

βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα για εκμετάλλευση της 

έντονης μεταβλητότητας που παρατηρήθηκε στις 

τιμές των μετοχικών τίτλων, καθώς και στις επενδύσεις 

εξωτερικού (δηλαδή, πέραν των Χρηματιστηρίων 

Κύπρου και Αθήνας), ως μέρος της επίτευξης καλύτερης 

διασποράς του επενδυτικού κινδύνου. 

Μέσα σ’ ένα ιδιαίτερα δύσκολο χρηματοοικονομικό 

περιβάλλον και με τις κυριότερες χρηματιστηριακές 

αγορές όπου είναι τοποθετημένη η πλειοψηφία των 

επενδύσεων της εταιρείας να παρουσιάζουν έντονη 

μεταβλητότητα, η εταιρεία, εντός του πλαισίου της 

επενδυτικής της πολιτικής, κατάφερε να επιτύχει 

ικανοποιητικές αποδόσεις για το 2009. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) ΛΤΔ

Η Ελληνική Τράπεζα (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ έχει 

συνεισφέρει ουσιαστικά στην κερδοφορία του Ομίλου, 

αξιοποιώντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες τόσο του 

πελατολογίου της Τράπεζας αλλά και άλλων πελατών. 

Το 2009 παρατηρήθηκε αισθητή μείωση στις εισαγωγές, 

στις μεταπωλήσεις και στις εγγραφές μηχανοκίνητων 

οχημάτων. 

Ο ζήλος του προσωπικού, η φιλικότητα και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις κατατάσσουν την εταιρεία 

μπροστά στις προτιμήσεις του κόσμου της Κύπρου όπως 

κατέδειξε και ειδική έρευνα ανεξάρτητης εταιρείας, 

διατηρώντας τον ανθρώπινο παράγοντα ως κύριο όπλο 

στο ευρύ ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Tον Ιούλιο του 2009 εγκρίθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο σχέδιο αναδιοργάνωσης και απορρόφησης 

των εργασιών της εταιρείας από τη μητρική εταιρεία. 

Αφού ακολουθήθηκαν όλες οι νομικές διαδικασίες, 

όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της 

εταιρείας μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα στις 31 

Ιανουαρίου του 2010. Έτσι, από την ημερομηνία 

αυτή το πελατολόγιο της Ελληνικής Τράπεζας 

(Χρηματοδοτήσεις) Λτδ έχει μεταφερθεί στην 

Τράπεζα και τα προϊόντα των χρηματοδοτήσεων 

έχουν ενταχθεί στην γκάμα των προϊόντων της 

Τράπεζας με στόχο τόσο την αναβαθμισμένη 

εξυπηρέτηση των πελατών όσο και την περαιτέρω 

ανάπτυξη των εργασιών στον τομέα της ενοικιαγοράς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΑΚΤΟΡΙΓΚ  

Kατά τo 2009 συνεχίστηκε η προώθηση των προϊόντων 

και υπηρεσιών φάκτοριγκ σε συνεργασία με τα 

διάφορα Κέντρα Επιχειρήσεων και Κέντρα Μεγάλων 

Επιχειρήσεων της Τράπεζας. Παρά το αρνητικό κλίμα, 

τόσο οι πωλήσεις όσο και η κερδοφορία έφθασαν σε 

πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, παρουσιάζοντας αύξηση 

συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και δημιουργώντας 

καλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Παράλληλα, 

εντατικοποιήθηκε η αναβάθμιση των μηχανισμών 

παρακολούθησης και ελέγχου εργασιών με την 

περαιτέρω αξιοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων 

και την ταυτόχρονη διασφάλιση της προσφοράς 

ποιοτικής εξυπηρέτησης στον πελάτη. 

Η    Υπηρεσία       συμμετέχει      ενεργά    ως     μέλος   του 

International  Factors Group (IFG), παρέχοντας τη 

δυνατότητα εξυπηρέτησης πελατών για συναλλαγές 

διεθνούς φάκτοριγκ (Εισαγωγικό / Εξαγωγικό).

Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, η συσσωρευμένη 

τεχνογνωσία και οι γερές οργανωτικές βάσεις

αναμένεται ότι θα συμβάλουν ακόμη περισσότερο 

στην αύξηση των εργασιών στον τομέα του φάκτοριγκ.
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ

Η εταιρεία κατά το 2009 αύξησε το μερίδιό της 

στην αγορά των ασφαλιστικών εταιρειών γενικού 

κλάδου. Η αύξηση επιτεύχθηκε μέσω των αυξημένων 

πωλήσεων και μέσω της διατήρησης του υψηλού 

ποσοστού ανανεώσεων. Με εξαίρεση κάποια 

μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα, η αύξηση που 

παρουσίασε η εταιρεία στον κύκλο εργασιών της 

ξεπέρασε την αύξηση του τομέα της αγοράς. Η  εταιρεία 

εξακολούθησε να διατηρεί ικανοποιητικά επίπεδα 

κερδοφορίας όπως επίσης και ισχυρή κεφαλαιακή 

βάση, η οποία είναι αναγκαία για υγιή και κερδοφόρα 

ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία προχώρησε 

με εσωτερική αναδιοργάνωση του τομέα ανάπτυξης 

εργασιών, η οποία έχει στόχο την αύξηση των πωλήσεων, 

ειδικότερα μέσω του δικτύου καταστημάτων της Ελληνικής 

Τράπεζας. Στα πλαίσια του στρατηγικού της στόχου για 

αύξηση των εισοδημάτων και αύξηση της κερδοφορίας, 

η εταιρεία έχει δημιουργήσει σύγχρονα και ανταγωνιστικά 

προϊόντα τα οποία προβλέπεται να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες της αγοράς και να συνεισφέρουν στην επίτευξη 

των στόχων. Κατά το 2009, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και 

στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την τεχνολογική 

αναβάθμιση, τη δημιουργία νέας αναβαθμισμένης 

ιστοσελίδας και την εκπαίδευση του προσωπικού.

HELLENIC ALICO LIFE INSURANCE COMPANY LTD

Η εταιρεία συνέχισε και το 2009, τον ένατο χρόνο 

λειτουργίας της, την ανοδική πορεία της μέσα στο 

δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που επικρατούσε. 

Το 2009 ήταν ακόμη μια χρονιά ικανοποιητικών 

αποτελεσμάτων, τόσο στο βαθμό διείσδυσης νέων 

πελατών όσο και στην επικερδότητα, γεγονός που είχε 

ως αποτέλεσμα τη σημαντική συνεισφορά της εταιρείας 

στα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Η εταιρεία, υιοθετώντας τη φιλοσοφία της παροχής 

προϊόντων που χαρακτηρίζονται από την απλότητα 

και την ευκολία προώθησής τους προς τους πελάτες 

από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της Τράπεζας 

πετυχαίνει συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων της. 

Σημαντικό παράγοντα παίζει και η πρωτοποριακή φύση 

των προϊόντων της αλλά και ο τρόπος προώθησής 

τους. Το γεγονός αυτό προσδίδει στην εταιρεία 

ξεχωριστή θέση στην κυπριακή ασφαλιστική βιομηχανία.

Βασικός παράγοντας στη δημιουργία των προϊόντων της 

εταιρείας είναι οι ανάγκες των πελατών και η οικονομική 

εξασφάλιση τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους 

στις περιπτώσεις εκείνες που ένα απρόβλεπτο γεγονός 

μπορεί να τους αφήσει οικονομικά εκτεθειμένους. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της 

στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και 

στα περιθώρια των επιτοκίων επηρέασαν αρνητικά 

τα αποτελέσματα του έτους, τα οποία παρουσίασαν 

ζημία πριν τη φορολογία. Οι χορηγήσεις πελατών στην 

Ελλάδα παρουσίασαν μείωση 15% και ανήλθαν σε 

€941 εκατ. σε σύγκριση με €1.101 εκατ. το Δεκέμβριο 

2008 ενώ οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €1.066 

εκατ. σε σύγκριση με €915 εκατ. το Δεκέμβριο 2008, 

παρουσιάζοντας αύξηση 17%.

Ο  Όμιλος συνεχίζει την αναδιοργάνωση και την ανάπτυξη 

του Δικτύου Καταστημάτων στην Ελλάδα ως ένα από 

τους κύριους στρατηγικούς του στόχους, με επικέντρωση 

στις βασικές τραπεζικές εργασίες, ενώ παράλληλα 

έχει προχωρήσει και σε αλλαγές στη διευθυντική και 

λειτουργική διάρθρωση στην Ελλάδα. 

Επιπρόσθετα με την αναδιοργάνωση του Δικτύου 

Καταστημάτων συνεχίστηκε η εναρμόνιση της δομής 

του Δικτύου με την αντίστοιχη του Ομίλου. Σε αυτή την 

κατεύθυνση έγινε κατηγοριοποίηση των πελατών και 

διαχωρισμός τους σε επιχειρηματικούς τομείς όπως 

και στην Κύπρο (Ιδιωτών, Επιχειρήσεων, Μεγάλων 

Επιχειρήσεων). Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν 

τέσσερα Επιχειρηματικά Κέντρα (τρία στην Αθήνα και 

ένα στη Θεσσαλονίκη). Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν 

στην εξειδίκευση, καλύτερη παρακολούθηση και 

εξυπηρέτηση των πελατών ανά επιχειρηματική μονάδα. 

Μέσα στα ίδια πλαίσια της εναρμόνισης της δομής με 

την αντίστοιχη του Ομίλου αλλά και προς εφαρμογή 

κοινών πολιτικών και πρακτικών και μεγαλύτερων 

συνεργειών, πολλές πλέον από τις υπηρεσίες του 

Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας αναφέρονται 

οργανικά στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Ομίλου.

Παράλληλα με τις πιο πάνω ενέργειες, δημιουργήθηκε 
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ομάδα παρακολούθησης προβληματικών δανείων σε 

συντονισμό με τον Όμιλο καθώς επίσης κεντροποιήθηκαν 

εργασίες με σκοπό τη μείωση των λειτουργικών κινδύνων. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ  

Η απόφαση για επέκταση στη ρωσική αγορά εδράζεται 

στην αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας της Ρωσίας 

ως προοπτικής διαφοροποίησης και διεύρυνσης των 

πηγών εισοδημάτων του Ομίλου. Η Ελληνική Τράπεζα 

έχει μια δωδεκαετή παρουσία στη ρωσική αγορά δια 

μέσου του Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Μόσχα, η 

οποία έχει πρόσφατα ενισχυθεί περαιτέρω με το άνοιγμα 

Γραφείου Αντιπροσωπείας και στην Αγία Πετρούπολη. 

Η πελατειακή βάση, η γνώση και οι εμπειρίες που 

αποκτήθηκαν σε αυτό το διάστημα αποτελούν καλή βάση 

για την περαιτέρω εξέλιξη των εργασιών. 

Μέσα στο 2009 ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

αδειοδότησης της θυγατρικής Τράπεζας από τις 

ρωσικές αρχές. Η τραπεζική άδεια εκδόθηκε από τη 

ρωσική Κεντρική Τράπεζα στις 20 Απριλίου του 2009. 

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η επιλογή και εγκατάσταση 

τραπεζικού συστήματος και η διαμόρφωση και 

προσαρμογή του νεοαποκτηθέντος κτιρίου στη Μόσχα 

στις ανάγκες της θυγατρικής. 

Κύριος στόχος είναι η ολοκλήρωση της υποδομής και 

των λοιπών διαδικασιών ώστε η Τράπεζα να είναι σε 

θέση πλήρους λειτουργίας και δραστηριοποίησης. 

Η τελική ημερομηνία λειτουργίας της Τράπεζας 

αναμένεται να καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών αυτών και αφού σταθμιστούν τα οικονομικά 

δεδομένα, η εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης και οι επιπτώσεις της στη ρωσική αγορά.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Η πλήρης αξιοποίηση των συνεργειών που προκύπτουν 

με τη διεύρυνση της φυσικής παρουσίας της 

Τράπεζας μέσω των Γραφείων Αντιπροσωπείας 

ενισχύει και επιταχύνει τη διεύρυνση του δικτύου 

συνεργατών και την προώθηση των υπηρεσιών 

και προϊόντων της. Ο Όμιλος λειτουργεί τέσσερα 

συνολικά Γραφεία Αντιπροσωπείας. Δύο στη Ρωσία 

(Μόσχα και Αγία Πετρούπολη), ένα στην Ουκρανία 

(Κίεβο) και ένα στη Νότια Αφρική (Γιοχάνεσμπουργκ). 

Οι τρέχουσες εξελίξεις στις διεθνείς οικονομίες και 

οι πιέσεις στο διεθνές τραπεζικό περιβάλλον χρήζουν 

ιδιαίτερης παρακολούθησης και συνεχούς αξιολόγησης, 

λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία 

των συμφερόντων της Τράπεζας και των πελατών της. 

Ο ρόλος των Γραφείων Αντιπροσωπείας είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός σε αυτή τη διαδικασία. Οι οικονομικές, 

πολιτικές και άλλες εξελίξεις στις χώρες παρουσίας και 

δραστηριοποίησής τους παρακολουθούνται στενά και 

γίνονται οι ανάλογες αναφορές για αξιολόγηση και λήψη 

έγκαιρων αποφάσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Το 2009 χαρακτηρίστηκε από τη συνεχιζόμενη τραπεζική 

κρίση και τη συνεπακόλουθη οικονομική ύφεση, αλλά 

και με στοιχεία σταθεροποίησης, τόσο των τραπεζικών 

συστημάτων των πληγέντων χωρών όσο και των 

πραγματικών οικονομιών τους.

Οι δύο κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η 

Ελληνική Τράπεζα, Κύπρος και Ελλάδα, παρουσίασαν 

σοβαρά σημεία ύφεσης με την Ελλάδα να ξεχωρίζει 

ιδιαίτερα. Η τρίτη αγορά ενδιαφέροντος, αυτή της 

Ρωσίας, παρουσίασε και αυτή σημαντικά προβλήματα 

χωρίς όμως αυτό να πλήξει σημαντικά τον υπεράκτιο 

τομέα στην Κύπρο. Το 2009 οι κυριότερες ενέργειες 

της Ελληνικής Τράπεζας για διαχείριση των 

κινδύνων που προέρχονταν από την κρίση ήταν:

α) Η διαχείριση του αυξημένου πιστωτικού κινδύνου με 

οδηγίες για έγκαιρη και προληπτική αναδιάρθρωση των 

δανείων στους επηρεαζόμενους τομείς ανάπτυξης γης, 

τουρισμού, εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών κλπ. Οι 

οδηγίες δόθηκαν σε μία προσπάθεια τόσο άμβλυνσης 

των προβλημάτων ρευστότητας των πελατών αυτών μέσω 

αναδιάρθρωσης του δανεισμού τους όσο και απόκτησης 

από την Τράπεζα καλύτερων εξασφαλίσεων μέσω της 

διαδικασίας αυτής.

β) Η διατήρηση υψηλών δεικτών ρευστότητας για τόνωση 

της εμπιστοσύνης των καταθετών (ιδίως των ξένων), 

σε μια περίοδο υψηλού ανταγωνισμού για προσέλκυση 

καταθέσεων.
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γ) Η διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου που δημιουργή- 

θηκε από τη στροφή των τραπεζών (ιδίως των ελληνικών) 

στην άντληση πελατειακών καταθέσεων ως  αντίδραση 

στη στενότητα της διατραπεζικής αγοράς με αποτέλεσμα 

την αύξηση των καταθετικών επιτοκίων και στις 

πολιτικοοικονομικές πιέσεις για μειώσεις των δανειστικών 

επιτοκίων και περιθωρίων. Η κατάσταση επιδεινώθηκε 

και από τον ανταγωνισμό από τα συνεργατικά πιστωτικά 

ιδρύματα.

δ) Η διαχείριση της κατάστασης του Δικτύου 

Καταστημάτων Ελλάδας όπου ένας συνδυασμός 

παραγόντων, εσωτερικών και εξωτερικών, επηρέασαν 

αρνητικά την ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων με 

σημαντική αύξηση των επισφαλειών του Ομίλου.

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ο Όμιλος δίδει μεγάλη σημασία στην αποτελεσματική 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου τόσο στο τραπεζικό 

χαρτοφυλάκιο όσο και στο χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων.  

Προς το σκοπό αυτό διατηρεί θεσμοθετημένες 

συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες ανάληψης 

πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες αναθεωρούνται ανάλογα 

με τις οικονομικές εξελίξεις και τη στρατηγική του Ομίλου.

(α) Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο

Ο Όμιλος τηρεί διαδικασίες υποστήριξης, μέτρησης 

και παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων σε συνεχή

βάση. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 

παρακολουθεί στενά τόσο την ποιότητα του 

χαρτοφυλακίου όσο και τις διάφορες συγκεντρώσεις 

πιστωτικού κινδύνου και φροντίζει για τη λήψη 

προληπτικών ή διορθωτικών μέτρων, όταν αυτό κριθεί 

σκόπιμο.

Στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης του 

πιστωτικού κινδύνου διενήργησε, κατά την υπό 

ανασκόπηση περίοδο, προσομοιώσεις ακραίων 

καταστάσεων σε σχέση τόσο με την πιθανή επιδείνωση 

της ποιότητας του χαρτοφυλακίου όσο και με την πιθανή 

μείωση της αξίας συγκεκριμένων εξασφαλίσεων. Τα 

σχετικά αποτελέσματα λήφθηκαν σοβαρά υπόψη για 

τη λήψη προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 

της παρακράτησης κεφαλαίου κάτω από τον Πυλώνα 2.

Κατά τη διάρκεια του 2009 τέθηκε σε πλήρη 

εφαρμογή αναθεωρημένη Πιστωτική Πολιτική και 

Δανειοδοτική Εξουσία. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι 

η διασύνδεση των ορίων του κάθε εγκριτικού κλιμακίου 

με την κατηγορία κινδύνου του κάθε πιστούχου.  

Οι αρνητικές επιδράσεις της διεθνούς οικονομικής 

κρίσης στην πραγματική οικονομία, τόσο της Κύπρου όσο 

και της Ελλάδας, επηρέασαν σημαντικά τη ρευστότητα 

σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων, προκαλώντας 

σε αυτές σοβαρές αδυναμίες εξυπηρέτησης των 

τραπεζικών τους υποχρεώσεων. Ως αποτέλεσμα, 

η Τράπεζα κλήθηκε συχνά να εξετάσει αιτήματα 

επιχειρήσεων για αναδιάρθρωση των δανείων τους. Η 

Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου εξέδωσε 

συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές προς τις 

Επιχειρηματικές Μονάδες σε σχέση με το εν λόγω θέμα, 

στοχεύοντας στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων να 

αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

αλλά και στη διαφύλαξη των συμφερόντων του Ομίλου.  

(β) Χαρτοφυλάκιο Διαθεσίμων

Παρά την αποκλιμάκωση της διεθνούς οικονομικής 

κρίσης μέσα στο 2009, συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους οι υποβαθμίσεις χωρών και χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης 

πιστοληπτικών διαβαθμίσεων. 

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου προέβηκε 

προληπτικά σε σημαντικές μειώσεις πιστωτικών 

ορίων χωρών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αξιολογήσεις των διεθνών 

οίκων όσο και τις εξελίξεις στις οικονομίες των επί 

μέρους χωρών. Επιπρόσθετα, εφαρμόζοντας μια συνετή 

πολιτική, σε αρκετές περιπτώσεις ενεργοποιήθηκαν 

άμεσα οι μηχανισμοί για μεταφορά των διαθεσίμων 

του Ομίλου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

υψηλού κινδύνου σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

που ικανοποιούσαν τα ελάχιστα αποδεκτά κριτήρια.

Κατά τη διάρκεια του έτους η Υπηρεσία υπέβαλε αριθμό 

εκθέσεων προς την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του 

Διοικητικού Συμβουλίου, σκιαγραφώντας τις εξελίξεις 

σε συγκεκριμένες χώρες των οποίων τα δημοσιονομικά 

μεγέθη παρουσίασαν επιδείνωση και προτείνοντας 

ταυτόχρονα μέτρα περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου 

που ο Όμιλος είχε αναλάβει σε τέτοιες χώρες.
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   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ & ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

(α) Η Υπηρεσία συμμετείχε στο έργο για υιοθέτηση 

μοντέλου Value at Risk για τον υπολογισμό της μέγιστης 

δυνητικής ζημίας που μπορεί να υποστεί ο Όμιλος από 

τις θέσεις που διακρατεί στα χαρτοφυλάκιά του. Το 

έργο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης αφού 

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί διάφοροι έλεγχοι ως προς 

την ποιότητα των αποτελεσμάτων και αναμένεται πολύ 

σύντομα η επίσημη υιοθέτησή του.   

(β) Η Υπηρεσία συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην πλήρη 

υλοποίηση της απόφασης για συγχώνευση της Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Διαθεσίμων Κύπρου και Ελλάδας και της 

εφαρμογής παρακολούθησης της ρευστότητας σε 

ενοποιημένη βάση. Κατά το ίδιο διάστημα (Φεβρουάριος 

2009) εξασφαλίστηκε η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος 

για υιοθέτηση του εποπτικού πλαισίου ρευστότητας της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σε επίπεδο Ομίλου, για 

περίοδο τριών χρόνων.

(γ) Η Υπηρεσία ανέλαβε τη διεύθυνση του έργου 

αναβάθμισης του συστήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων 

«Fkit» και ξεκίνησε τις σχετικές διαδικασίες.  Διαδραματίζει 

το ρόλο του διαχειριστή (administrator) του συστήματος 

«Fkit» με όλες τις συνεπακόλουθες εργασίες και ευθύνες. 

Η Υπηρεσία ανέλαβε επίσης το έργο διεπαφής των 

πλατφόρμων, για διενέργεια πράξεων συναλλάγματος 

με το σύστημα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Διαθεσίμων 

«Fkit», το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

(δ) Κατά το 2008 λήφθηκε η απόφαση για δημιουργία 

ξεχωριστού Τμήματος «Middle Office» εντός της Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας, για 

καλύτερη οργάνωση και παραγωγικότητα. Η υλοποίηση 

της απόφασης αυτής αν και καθυστέρησε αναμένεται 

να αρχίσει αμέσως μετά το πέρας της αναβάθμισης 

του συστήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων «Fkit». Ήδη 

τροχοδρομούνται αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια προωθείται και η μεταφορά 

καθηκόντων που δεν ανήκουν στο «Middle Office» σε 

υπηρεσίες που είναι καθ’ ύλη αρμόδιες.

(ε) Η Υπηρεσία συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία 

λήψης και υλοποίησης των  αποφάσεων της Επιτροπής 

Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού 

(Assets and Liability Management Committee - ALCO), 

παρουσιάζοντας προτάσεις και προβληματισμούς της 

αρμοδιότητάς της. Μερικές από τις προτάσεις αφορούν  

θέματα όπως:

   Κίνδυνο Βάσης Επιτοκίων

   Εσωτερικούς  Δείκτες Ρευστών Διαθεσίμων

   Ενοποιημένη ρευστότητα

   Επιπτώσεις και αντιμετώπιση της 

   χρηματοπιστωτικής κρίσης

   Εποπτικούς Δείκτες Ρευστότητας

   Υιοθέτηση δείκτη οριακού κόστους χρηματοδότησης

   Όρια δραστηριοτήτων στο Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο   

   της Τράπεζας

   Υιοθέτηση πλαισίου εσωτερικής τιμολόγησης

  Πολιτική και διαδικασίες για υπογραφή συμφωνιών  

   CSA (Credit Support Agreements)

(στ) Η Υπηρεσία προέβη σε σειρά έκτακτων 

παρουσιάσεων στην Επιτροπή ALCO, στην Επιτροπή 

Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου και 

στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε σχέση με την κρίση και τις 

επιπτώσεις της στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας. 

Εξειδικευμένες παρουσιάσεις έγιναν επίσης για τον 

κίνδυνο ρευστότητας καθώς και για τα αποτελέσματα 

σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Παράλληλα, συζητήθηκε η επιτοκιακή έκθεση της 

Τράπεζας και ιδιαίτερα ο κίνδυνος βάσης ο οποίος 

εμφανίστηκε ένεκα της κρίσης και των στρεβλώσεων 

στην αγορά χρήματος. Συζητήθηκε και αποφασίστηκε 

επίσης η αλλαγή του τρόπου κάλυψης των επιτοκιακών 

κινδύνων με τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων 

εκτός από συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων.  

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Κατά τη διάρκεια του 2009 ολοκληρώθηκε η εφαρμογή 

του συστήματος Operational Risk Data System σε όλα 

τα καταστήματα στην Κύπρο και Ελλάδα. Στο εν λόγω 

σύστημα καταγράφονται γεγονότα που αφορούν σε 

λειτουργικούς κινδύνους που πιθανόν να αντιμετωπίζει ο 

Όμιλος. 

Η Υπηρεσία έδωσε γνωματεύσεις και σχόλια για όλες 

σχεδόν τις νέες οργανωτικές εγκυκλίους και για άλλα 

θέματα που έχουν σχέση με το λειτουργικό κίνδυνο. 

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων 

μελετά, εκτός από τις εγγραφές στο (ORDS) και τους 

Δείκτες Κινδύνου, τις εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου 

και τις εκθέσεις ελέγχου από ρυθμιστικές αρχές και 
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ελεγκτικούς φορείς με στόχο τη λήψη διορθωτικών 

ενεργειών.  Συμβάλει επίσης στον εντοπισμό λειτουργικών 

κινδύνων σε σημαντικά έργα και νέες εργασίες.

Παραλήφθηκε ικανοποιητικός αριθμός ετήσιων πλάνων 

για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων καθώς και 

αξιολογήσεις που έγιναν από διάφορες Υπηρεσίες τα 

οποία μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν.

   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Κατά τη χρονιά που πέρασε η Υπηρεσία Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης ασχολήθηκε κυρίως με την εφαρμογή της 

οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που αφορά 

στην κανονιστική συμμόρφωση και στην αντιμετώπιση 

του κινδύνου ξεπλύματος παράνομου χρήματος και σε 

μικρότερο βαθμό με θέματα προσωπικών δεδομένων.

Η Υπηρεσία χειρίστηκε ένα σεβαστό αριθμό ύποπτων 

συναλλαγών και πελατειακών σχέσεων που ξεπέρασε τις 

500 και προέβη σε ανάλογες ενέργειες όπως αναφορές 

στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης 

(ΜΟ.Κ.Α.Σ.) και στην Ανώτερη Διεύθυνση καθώς και σε 

συστάσεις / εισηγήσεις στα Καταστήματα και στα Κέντρα 

Διεθνών Επιχειρήσεων.

Η Υπηρεσία σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πληροφορικής 

και Τεχνολογίας προχώρησε στην εγκατάσταση του 

συστήματος ERASE στα Κέντρα Διεθνών Επιχειρήσεων 

όπου υπάρχει και ο μεγαλύτερος κίνδυνος ξεπλύματος 

παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας.  Επίσης, πραγματοποίησε δειγματοληπτικούς 

ελέγχους στα Κέντρα αυτά για να διαπιστώσει τη 

συμμόρφωσή τους με τις εσωτερικές διαδικασίες και 

Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που 

αφορούν στην παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου 

χρήματος και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΡΕΩΝ

Η Υπηρεσία Ανάκτησης Χρεών είναι στελεχωμένη από 

έμπειρους λειτουργούς και υπάγεται στον Οικονομικό 

Διευθυντή του Ομίλου. Συγκριτικά με το 2008, μικρότερος 

αριθμός νέων λογαριασμών εισήλθε στην Υπηρεσία 

κατά το 2009, με μεγαλύτερα ωστόσο υπόλοιπα. 

Ως αποτέλεσμα της προσήλωσης της Υπηρεσίας 

στην επίτευξη των στόχων της και παρά τις αντίξοες 

οικονομικές συνθήκες του 2009 ένεκα της πρόσφατης 

κρίσης, η συνεισφορά της στην κερδοφορία της 

Τράπεζας ήταν μεγαλύτερη το 2009 σε σχέση με αυτή 

του 2008. Άξιον αναφοράς είναι και το γεγονός ότι ένα 

πολύ σημαντικό ποσοστό των συνολικών εισπράξεων του 

2009 αφορούσε λογαριασμούς που είχαν διευθετηθεί 

πλήρως και έχουν κλείσει.  

Στην αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας κατά το 

2009 συνέτεινε και η χρήση του αυτοματοποιημένου 

συστήματος DRS από το προσωπικό το οποίο βοηθά 

στην ευκολότερη πρόσβαση και πληροφόρηση. Το 

πρόγραμμα χρησιμοποιείται με επιτυχία, συμβάλλοντας 

στην καλύτερη διαχείριση της σχετικής πληροφόρησης 

και επιδρά θετικά στην παραγωγικότητα και τα 

αποτελέσματα της Υπηρεσίας.

Μέσω της στενής συνεργασίας της Υπηρεσίας με 

την Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων με στόχο την 

ελαχιστοποίηση του πιστωτικού και νομικού κινδύνου 

αναμένεται περαιτέρω βελτίωση του παραγωγικού 

χαρτοφυλακίου.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μέσα στο 2009, οι Υπηρεσίες Πληροφορικής 

αναδιοργανώθηκαν με στόχο να συνδράμουν 

εποικοδομητικά στην αύξηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών εργασιών 

καθώς επίσης να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη 

βέλτιστης συμμόρφωσης με τα εκάστοτε νομοθετικά και 

ρυθμιστικά πλαίσια.

Μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής της στρατηγικής για 

ομογενοποίηση / κεντροποίηση των πληροφοριακών 

συστημάτων του Ομίλου, μεταφέρθηκε η γραμμή 

αναφοράς των Υπηρεσιών Πληροφορικής Ελλάδας 

στις Υπηρεσίες  Πληροφορικής του Ομίλου στην Κύπρο 

και βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της εφαρμογής του 

Κεντρικού Συστήματος Πληροφορικής της Τράπεζας 

«Retail Banking System» (RBS)- το οποίο λειτουργεί 

με επιτυχία στην Κύπρο από το 1998 - στο Δίκτυο 

Καταστημάτων Ελλάδας. Η ολοκλήρωση του έργου 

αυτού αναμένεται ότι θα προσδώσει ευελιξία στην 

προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους

πελάτες του Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας, μέσω 

προηγμένων λειτουργιών που δεν παρέχει το υφιστάμενο 

σύστημα. Επίσης, ολοκληρώθηκε η μετάπτωση των 

καρτών και του δικτύου των ATMs της Ελλάδας 
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στα συστήματα της Τράπεζας στην Κύπρο και 

προχωρεί η αντικατάσταση όλων των καρτών του 

Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας με κάρτες έξυπνης 

τεχνολογίας (chip cards) καθώς και η διάθεση 

προπληρωμένων καρτών (pre-paid cards). Τέλος, 

υλοποιήθηκε με επιτυχία το έργο παροχής υπηρεσιών 

μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS Alerts Service).

Οι Υπηρεσίες Πληροφορικής Ομίλου προώθησαν για 

υλοποίηση σημαντικά έργα πληροφορικής. Συγκεκριμένα: 

 

      Μεταξύ πολλών άλλων βελτιώσεων στο σύστημα ροής  

  δανειοδοτήσεων, έγινε σχεδόν ριζική αναμόρφωση  

   του συστήματος ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί η 

  νέα δανειοδοτική πολιτική του Ομίλου σε όλα τα    

      καταστήματα της Τράπεζας.

  Εφαρμόστηκε αυτοματοποιημένο σύστημα Διαχείρισης   

  Εκτιμήσεων Ακινήτων και παράλληλα κτίστηκε η 

   απαραίτητη υποδομή για τις ανάγκες της Κεντρικής 

  Τράπεζας της Κύπρου στην ετοιμασία του Δείκτη 

      Ακινήτων.

      Η Τράπεζα είχε σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη 

  του κοινού τραπεζικού συστήματος Άρτεμις με σκοπό 

  την αποθήκευση πληροφοριών πελατών με αρνητικές 

   πιστωτικές επιδόσεις που θα είναι προσβάσιμες από   

      όλα τα τραπεζικά ιδρύματα.

  

     Έγινε επανασχεδιασμός της ροής και των οθονών των 

  ΑΤΜς με σύγχρονες, πιο φιλικές και εύχρηστες οθόνες. 

   Επίσης, εγκαταστάθηκαν στα ΑΤΜς ειδικοί αντι-κλεπτικοί 

   μηχανισμοί (anti-skimming Devices) που αποτρέπουν 

  την υποκλοπή των στοιχείων των πελατών και 

      αναπαραγωγή των καρτών τους.

  Οι Υπηρεσίες Πληροφορικής Ελλάδας ολοκλήρωσαν την  

 ανάπτυξη του νέου συστήματος εκκαθάρισης    

  επιταγών προκειμένου το νέο σύστημα να καλύψει 

   τις υφιστάμενες λειτουργικές ανάγκες της Τράπεζας 

   στην Ελλάδα. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ξεκίνησε 

  και η ανάπτυξη του νέου συστήματος διαχείρισης 

     μεταχρονολογημένων επιταγών.

  Μετά και την εξασφάλιση άδειας από τις ρωσικές 

    Αρχές για λειτουργία τραπεζικών εργασιών της Τράπεζας 

   στη ρωσική αγορά, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην 

υλοποίηση κεντρικού τραπεζικού συστήματος και της  

απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής για να εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες της Τράπεζας στη χώρα αυτή, λαμβάνοντας 

πάντα υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τα προϊόντα που 

προσφέρονται στην αγορά αλλά και τα τοπικά κανονιστικά 

/ θεσμικά πλαίσια. 

Τέλος, μέσα στο 2009, αναπτύχθηκαν και άρχισαν 

να εφαρμόζονται σταδιακά σημαντικές πολιτικές 

που αφορούν την Ασφάλεια των πληροφοριακών 

συστημάτων του Ομίλου, ευθυγραμμισμένες με το 

ΙSO 27001:2005 και την οδηγία περί Ασφάλειας 

Πληροφοριών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών και 

προϊόντων της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Διαδικτύου 

(Hellenic Net Banking) παρέμεινε πρωταρχικός στόχος 

και κατά τη διάρκεια του 2009. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

τη συνέχιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των 

πελατών της Τράπεζας με τραπεζικές υπηρεσίες υψηλού 

επιπέδου. 

Αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών ήταν η ανακήρυξη 

της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Διαδικτύου σε διαγωνισμό 

του διεθνούς περιοδικού «Global Finance» ως η πιο 

ολοκληρωμένη διαδικτυακή τράπεζα στον Ευρωπαϊκό 

χώρο για το 2009, στην κατηγορία «Best Integrated 

Consumer Bank Site».

Ο αριθμός των συνδρομητών / πελατών που χρησιμοποιεί 

την Ηλεκτρονική Τραπεζική Διαδικτύου σημείωσε αύξηση 

πέραν του 18% και ο αριθμός των συναλλαγών καθώς και 

η χρήση άλλων υπηρεσιών έφθασε σε νέα πολύ υψηλά 

επίπεδα. Αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι το 37,7% του 

συνόλου των τραπεζικών συναλλαγών (εξαιρουμένων 

αυτών που περιλαμβάνουν μετρητά) που διεξήχθησαν 

το 2009 έγιναν μέσω της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής 

Διαδικτύου.

Επίσης, ο θεσμός της Γραμμής Εξυπηρέτησης Πελατών 

επιβεβαίωσε την αναγκαιότητά του καθώς συνεχώς 

μεγαλύτερος αριθμός πελατών και μη χρησιμοποίησε τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες κυρίως εκτός των κανονικών 

ωρών εργασίας της Τράπεζας. Η επιτυχία του θεσμού 

βοήθησε στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των 

πελατών. 
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Στόχος της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Διαδικτύου 

παραμένει η προσφορά ποιοτικής, ασφαλούς και 

απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πελατών πάνω σε 

εικοσιτετράωρη βάση απ’ όπου κι αν βρίσκονται ανά τον 

κόσμο, αλλά και η ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών 

εξόδων της Τράπεζας. 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ 

Το Κέντρο Εμβασμάτων της Ελληνικής Τράπεζας 

ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2008. Οι 

αρμοδιότητες και στόχοι του Κέντρου είναι:

 Η παρακολούθηση του συνεχώς μεταβαλλόμενου  

 Τομέα Πληρωμών και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή 

    Ένωση.

 Η μελέτη, ανάλυση και εφαρμογή των αλλαγών  

 που προκύπτουν προς ικανοποίηση των νομικών, 

    ρυθμιστικών και κανονιστικών πλαισίων.

 Η αντιπροσώπευση του Ομίλου της Ελληνικής 

 Τράπεζας στους οργανισμούς SWIFT και Euro 

    Banking Association (EBA).

  Η διεκπεραίωση όλων των εμβασμάτων SWIFT και 

   SEPA σε παγκύπρια βάση.

   Η παρακολούθηση της αποστολής / παραλαβής των 

   εμβασμάτων τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

 Η επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα  

    πληρωμών.

Για την πιο εύρυθμη λειτουργία του, το Κέντρο 

Εμβασμάτων έχει στελεχωθεί με έμπειρα στελέχη 

και αποτελείται από τρείς Υπηρεσίες: Την Υπηρεσία 

Εισερχομένων Εμβασμάτων, την Υπηρεσία Εξερχομένων 

Εμβασμάτων και την Υπηρεσία Διερεύνησης Εμβασμάτων, 

Διαχείρισης Συστημάτων και Υποστήριξης Καταστημάτων.

Η στενή συνεργασία του Κέντρου με τις μονάδες του 

Ομίλου στην Κύπρο και το εξωτερικό διασφαλίζει την 

πλέον επαγγελματική εξυπηρέτηση των πελατών σε 

όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ

Η Υπηρεσία Καρτών συνέχισε τη σημαντική συνεισφορά 

της τόσο στην αύξηση του κύκλου εργασιών όσο και 

των εισοδημάτων του Ομίλου καθώς επίσης και στη 

διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της. 

Παράλληλα, συνέχισε να εργάζεται για τη διατήρηση της 

υποδομής του Ομίλου στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα 

επάρκειας τόσο τεχνολογικής όσο και συστημάτων 

ελέγχου και διαχείρισης καρτών.

Η επιτυχία αυτή οφείλεται στην παροχή υψηλού επιπέδου 

υποστήριξης και εξυπηρέτησης των πελατών διαμέσου 

της τεχνολογικής υποδομής της Υπηρεσίας, στην παροχή 

ευφάνταστων σχεδίων κινήτρων και ειδικών προσφορών 

προς τους κατόχους καρτών και τέλος στις προωθητικές 

εκστρατείες με την ενεργή συμβολή όλου του προσωπικού.

Στην αρχή του έτους μπήκε σε εφαρμογή το νέο σχέδιο 

ανταμοιβής πελατών «Points 4 you», το οποίο δίνει 

βαθμούς στους πελάτες κατόχους πιστωτικών καρτών  

κάθε φορά που κάνουν αγορές με τις κάρτες τους με την 

αναλογία ένας βαθμός για κάθε €1 στις αγορές τους. Οι 

βαθμοί εξαργυρώνονται από τους πελάτες σε διάφορους 

συνεργάτες της Τράπεζας, κυρίως ταξιδιωτικά γραφεία, 

αερογραμμές, ξενοδοχεία και υπεραγορές.

Για τους καλοκαιρινούς μήνες δόθηκαν διπλοί βαθμοί σε 

όλους τους κατόχους καρτών για όλες τις συναλλαγές 

τους σε ταξιδιωτικά γραφεία, αερογραμμές, εστιατόρια 

και ξενοδοχεία.

Οι εκστρατείες προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών 

των καρτών της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίστηκαν 

και αυτή τη χρονιά, με πολύ καλά αποτελέσματα. 

Προωθήθηκαν η υπηρεσία «Card Alerts», η πρωτοποριακή 

προπληρωμένη κάρτα «P card», η «Money Transfer Card» 

και η «Student Card». Παράλληλα, στην προσπάθεια 

προώθησης των χρεωστικών καρτών έγινε εκστρατεία 

το πρώτο τρίμηνο του 2009 με έπαθλο 1.000.000 

βαθμούς goSmart οι οποίοι πιστώθηκαν σε ένα τυχερό.  

Επιπρόσθετα, την περίοδο 15 Νοεμβρίου 2009 – 15 

Ιανουαρίου 2010, διεξήχθη με επιτυχία διαγωνισμός 

προς όλους τους κατόχους πιστωτικών καρτών, όπου με 

τη χρήση της κάρτας τους λάμβαναν μέρος σε κλήρωση 

και έξι τυχεροί καθημερινά εξασφάλιζαν από 250 ευρώ 

μετρητά με άμεση ενημέρωση μέσω SMS. Κέρδισαν 

συνολικά 372 πελάτες.

Η συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία με τους πελάτες 

συνεχίστηκε και το 2009 μέσω του μηνιαίου ενημερωτικού 

δελτίου «Monthly Special». Eκτός από σημαντικές 

ανακοινώσεις, προσφορές και λεπτομέρειες των 

σχεδίων, παρέχονται κάθε μήνα και ειδικές προσφορές 
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προς όλους τους κατόχους καρτών που περιλαμβάνουν 

πακέτα εκδρομών και ταξιδιών, διαμονή σε ξενοδοχεία, 

εκπτώσεις σε επιλεγμένους εμπόρους, καταστήματα

 και άλλα.

Το δίκτυο Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ΑΤΜ), 

αναβαθμίστηκε τεχνολογικά και όλες οι οθόνες παρέχουν 

αυξημένη πληροφόρηση και παράλληλα έχουν γίνει πιο 

φιλικές προς τους πελάτες με καλύτερη πλοήγηση και 

πιο όμορφη παρουσίαση. Ο αριθμός των Αυτόματων 

Ταμειακών Μηχανών αυξήθηκε στις 79 παγκυπρίως, 

διευρύνοντας έτσι την εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση που 

παρέχεται στους πελάτες. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

Στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας, το ανθρώπινο 

δυναμικό αποτελεί το στυλοβάτη για την ανάπτυξη και 

πρόοδο γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη διαχρονική 

προσπάθεια για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων 

πόρων με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της συλλογικής 

συνεισφοράς στην επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων 

του Ομίλου. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου ανήλθε 

στο τέλος του 2009 σε 2.041 άτομα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 2009 ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς με τη διεξαγωγή πολλών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, συμβάλλοντας στην επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων του Ομίλου και στην ομαλή 

και αποτελεσματική λειτουργία των εργασιών του. 

Παράλληλα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόστηκε 

με βάση τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της τραπεζικής 

αγοράς που προκλήθηκαν από την πρόσφατη παγκόσμια 

οικονομική κρίση με απώτερο στόχο την άμεση και 

σωστή αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. Με 

την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

επιτεύχθηκε η βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

επαγγελματικών συμπεριφορών του προσωπικού. Το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 2009 επικεντρώθηκε 

κυρίως στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: διεύθυνση 

και ηγεσία, ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων, 

ομαδικότητα και επικοινωνία, ποιοτική εξυπηρέτηση, 

πωλήσεις, εξειδικευμένα τραπεζικά / χρηματοοικονομικά 

θέματα όπως η αποφυγή ξεπλύματος παράνομου 

χρήματος, προγράμματα στον τομέα της πληροφορικής 

και τεχνολογίας, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα 

για τη χρήση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών. 

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για ένταξη 

καινοτομίας και δημιουργικότητας στην εργασία και 

γενικότερα στον Όμιλο, η Υπηρεσία Ανθρώπινου 

Δυναμικού έχει διεξάγει τέσσερις Ομάδες Εργασίας 

με συμμετέχοντες από όλες τις επαρχίες και 

διάφορους τομείς εργασιών. Απώτερος στόχος 

ήταν η παραγωγή νέων και πρωτοποριακών ιδεών 

με τη βοήθεια διαφόρων τεχνικών καινοτομίας και 

δημιουργικότητας στους τομείς βελτίωσης της σχέσης 

Προϊστάμενου / Υφιστάμενου, της Ομαδικότητας 

/ Επικοινωνίας και της Διαδικασίας Προαγωγών / 

Αναβαθμίσεων. Αποτέλεσμα της εργασίας των Ομάδων 

ήταν η συλλογή εξαιρετικών ιδεών, οι οποίες κατόπιν 

περαιτέρω ανάλυσης και επεξεργασίας αποδεικνύονται 

πολύτιμες για την εφαρμογή βελτιωτικών ενεργειών. 

Το 2009 πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις 

μεταξύ της Διεύθυνσης και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Επιχείρησης του Ομίλου. Η Επιτροπή αυτή 

απαρτίζεται από εκπροσώπους των εργαζομένων 

του Ομίλου στην Κύπρο και την Ελλάδα και αποτελεί 

ένα σώμα πληροφόρησης, διαβούλευσης και 

κοινωνικού διαλόγου, μέσω του οποίου η Διεύθυνση 

και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων επιδιώκουν να 

διασφαλίσουν την αποδοτικότητα των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του Ομίλου, καθώς και τη θεώρηση των 

ενδιαφερόντων των εργαζομένων. Στα πλαίσια των εν 

λόγω συναντήσεων παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 

τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, οι επιπτώσεις 

της οικονομικής κρίσης σε Κύπρο και Ελλάδα, το νέο 

στρατηγικό σχέδιο για το Δίκτυο Καταστημάτων Ελλάδας 

καθώς και οι εξελίξεις αναφορικά με την απόφαση του 

Ομίλου για τη διεύρυνση των εργασιών του στη Ρωσία.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ

Η Υπηρεσία Στρατηγικής Ανάπτυξης Ομίλου έχει την 

ευθύνη μεταξύ άλλων της ετοιμασίας των Ετήσιων 

Επιχειρηματικών Σχεδίων του Ομίλου, του Τριετούς 

Στρατηγικού Σχεδίου καθώς και της παρακολούθησης 

της υλοποίησης των στόχων που τίθενται. Επιπρόσθετα, 

έχει την ευθύνη του συντονισμού των διαφόρων 

τμημάτων και μονάδων ώστε να πετύχουν τους στόχους 

τους. Ταυτόχρονα, ενδυναμώνει τη σχέση μεταξύ 

των μονάδων ούτως ώστε να υπάρχει μια ομαλή και 

καρποφόρα συνεργασία, η πορεία της οποίας να είναι 

ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική που τίθεται από τη 

Διεύθυνση της Τράπεζας.  
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Τα Ετήσια Επιχειρηματικά Σχέδια ετοιμάστηκαν σε 

συνεργασία με τις Επιχειρηματικές Μονάδες και 

χρησιμοποιήθηκαν από την Οικονομική Διεύθυνση για 

την προετοιμασία των προϋπολογισμών για το 2010. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρακολούθηση της 

ποιότητας του χαρτοφυλακίου, στην επιλεκτική ανάπτυξη 

εργασιών όλων των μονάδων της πρώτης γραμμής και 

στην αύξηση των εισοδημάτων σε συνδυασμό με τη 

μείωση του κόστους και την αναδιάρθρωση του Δικτύου 

Καταστημάτων Ελλάδας. Επίσης, σε συνεργασία με 

την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού εμπλουτίστηκε 

το πρόγραμμα των ομαδικών Σχεδίων Κινήτρων.

  

Η Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία 

με άλλα Τμήματα, παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις 

της οικονομίας και κατά τη δεύτερη εξαμηνία εστίασε 

περαιτέρω την προσοχή των επιχειρηματικών μονάδων, 

μέσω κατάλληλης στοχοθέτησης και συνεχούς 

ενημέρωσης, προς τη διατήρηση της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου.  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας έχοντας ως στόχο 

τη δραστηριοποίησή του σε πλήρη συνεργασία με την 

κοινωνία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα που 

σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναπτύσσονται 

σε δυο μεγάλους άξονες: Σε αυτές που αφορούν στο 

εσωτερικό του οργανισμού, το προσωπικό του και σε αυτές 

που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον, την κοινωνία 

στην οποία δραστηριοποιείται. Οι κύριες ενέργειες 

που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον μπορούν 

να συνοψιστούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: 

κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές και περιβαλλοντικές 

δράσεις. 

Στη βάση αυτή εντάσσονται προγράμματα που αφορούν 

την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και της κοινωνίας 

για διάφορα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά 

θέματα, δωρεές και χορηγίες, προγράμματα εθελοντικής 

συμμετοχής των εργαζομένων, προγράμματα ανα- 

κύκλωσης, Τράπεζες Αίματος και άλλα. 

KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η κοινωνική προσφορά είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι 

του Ομίλου. Οι βασικές αξίες και η ανθρώπινη φύση της 

Τράπεζας επικεντρώνονται στην προσφορά της στο 

κοινωνικό σύνολο. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2009, η Ελληνική Τράπεζα 

παρείχε στήριξη σε δράσεις ιδρυμάτων, φορέων και 

συνόλων που στοχεύουν να ενισχύσουν ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού μας όπως τα παιδιά, οι 

ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες και σοβαρές 

ασθένειες. 

ΥΓΕΙΑ

Η Ελληνική Τράπεζα στηρίζει κοινωνικούς φορείς, 

ιδρύματα και ερευνητικές πρωτοβουλίες με γνώμονα 

την προστασία, ευημερία και υγεία των πολιτών. Σε αυτά 

τα πλαίσια συνέχισε τη στήριξη διαφόρων Συνδέσμων 

και Ιδρυμάτων. 

Tο προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας με μεγάλη 

χαρά και προθυμία έδωσε το παρόν του και το 2009 σε 

διάφορες εκδηλώσεις αιμοδοσίας, που διοργανώθηκαν 

σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος σε όλες τις 

πόλεις της Κύπρου αλλά και ανάμεσα στο προσωπικό 

του Ομίλου στην Ελλάδα.

Επίσης συνέχισε να στηρίζει το εργαστήριο Φυσιολογίας 

και Βιοιατρικής Απεικόνισης «Ιπποκράτης» του Τμήματος 

Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Το εργαστήριο μελετά καρδιοαγγειακά 

προβλήματα.

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, μέσα στα πλαίσια 

της πολιτικής του για στήριξη της Παιδείας του τόπου, 

αγόρασε και διέθεσε δωρεάν στο Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού αριθμό αντιτύπων της έκδοσης 

«Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων».

Η Ελληνική Τράπεζα φιλοξένησε και χορήγησε για 

δεύτερη συνεχή χρονιά σειρά διαλέξεων του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Τηλεγόνεια». 

Πρόκειται για ένα κύκλο επιστημονικών διαλέξεων, οι 

οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό της Κύπρου, στα 

πλαίσια της δέσμευσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κύπρου για την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης και 

του Ελληνικού Πολιτισμού. Στον κύκλο των διαλέξεων 

αυτών συμμετείχαν  κορυφαία ονόματα του χώρου 

των Ελληνικών Γραμμάτων από την Κύπρο, την Ελλάδα 
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και το εξωτερικό. Παράλληλα, συνέχισε να στηρίζει 

το Πρόγραμμα «ΜΒΑ» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μέσα στα πλαίσια της στήριξης της έρευνας, η 

Ελληνική Τράπεζα προχώρησε στην επιχορήγηση 

της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου της κας Σούλας 

Ζαβού «Τα πολιτικά κόμματα της Κύπρου στον 20ο 

αιώνα». Η έκδοση του βιβλίου ήταν αφιερωμένη 

στη μνήμη του τέως Προέδρου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ελληνική Τράπεζα είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη 

σε θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής 

συνείδησης γι’ αυτό και έχει αναπτύξει μια απο-

τελεσματική εταιρική συμπεριφορά προς τα 

περιβαλλοντικά θέματα. Σε αυτά τα πλαίσια 

πραγματοποιήθηκαν και κατά το 2009 από το προ-

σωπικό του Ομίλου, εκστρατείες εξοικονόμησης νερού 

στη Λάρνακα  και  καθαρισμοί παραλιών στη Λεμεσό και 

στην Πάφο. 

Επίσης, η Ελληνική Τράπεζα οργάνωσε περιβαλλοντική 

και εκπαιδευτική εκδήλωση κατά την οποία βραβεύτηκαν 

Οικολογικά Σχολεία των Επαρχιών που συμμετείχαν  

πέραν των δύο ετών στο θεσμό των Οικολογικών 

Σχολείων. Ο θεσμός αυτός στηρίζεται από τον Όμιλο 

της Ελληνικής Τράπεζας για έντεκα συνεχή χρόνια. 

Η Ελληνική Τράπεζα, σε μια προσπάθεια να ενημερώσει 

και να διευκολύνει τη συμμετοχή του κοινού στη δια-

δικασία ανακύκλωσης των μπαταριών οικιακού τύπου, 

ξεκίνησε συνεργασία με την εταιρεία Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ 

ΛΤΔ. Για το σκοπό αυτό τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι 

συλλογής μπαταριών σε όλα τα καταστήματα της  Ελλη-

νικής Τράπεζας παγκύπρια. Η ανακύκλωση μπαταριών 

συνεχίζεται και στο Δίκτυο Καταστημάτων Ελλάδας. 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η Τράπεζα είναι στυλοβάτης και υποστηρικτής του 

αθλητισμού και του αθλητικού ήθους. Μέσα στο 2009, 

ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας στήριξε για άλλη μια 

χρονιά το Διαγωνισμό για την ανάδειξη της Ομάδας 

Ήθους στο Ποδόσφαιρο, ένα θεσμό που επιχορηγεί από 

το 1998. Επίσης, στήριξε την Εθνική Ομάδα Παίδων στην 

Καλαθόσφαιρα καθώς και την Ένωση Αθλητικογράφων 

Κύπρου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ – ΤΕΧΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ελληνική Τράπεζα, αρωγός των πολιτιστικών δρώμενων 

του τόπου, συνέχισε να προσφέρει και να στηρίζει τις 

Τέχνες και τον Πολιτισμό. Έχοντας πάντα ως γνώμονα 

την προβολή των κυπρίων καλλιτεχνών και του έργου 

τους, το Πολιτιστικό Κέντρο συμβάλλει με κάθε τρόπο 

στη διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας και 

κληρονομιάς. 

Στη Λευκωσία οι πολιτιστικές δραστηριότητες του 

Ομίλου πραγματοποιούνται στην αίθουσα «Πασχάλη Λ. 

Πασχαλίδη» που στεγάζεται στο Κτήριο Διοίκησης στη 

Λευκωσία, ενώ λειτουργούν και Πολιτιστικά Κέντρα στη 

Λεμεσό και στην Πάφο.  

Μέσα στα πλαίσια στήριξης καλλιτεχνών η Ελληνική 

Τράπεζα συνέχισε να στηρίζει διάφορες εκθέσεις 

γνωστών και αξιόλογων ανθρώπων της Τέχνης. 

Πραγματοποιήθηκε η αξιόλογη έκθεση ζωγραφικής 

του Ελλαδίτη καλλιτέχνη Τάκη Μωραϊτη τα εγκαίνια της 

οποίας τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και 

Πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β’. Στα πλαίσια της 

έκθεσης παρουσιάστηκαν 49 έργα σε καμβά και ξύλινες 

χειροποίητες πόρτες του 18ου αιώνα. Η πλειοψηφία 

των έργων δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την 

έκθεση. Ο καλλιτέχνης εμπνεύστηκε από τη Βυζαντινή 

παράδοση με θέματα από την Αγία Γραφή, τη Βυζαντινή 

Εικονογραφία και τη Βυζαντινή Αρχιτεκτονική με τρόπο 

που συμπληρώνουν το ελληνικό τοπίο. 

Επίσης, φιλοξενήθηκε η έκθεση «Παντάνασσα» στην 

οποία παρουσιάστηκαν εικόνες από την Ευανθία Κούμα 

και ζωγραφική από τη Μαίρη Πλαντ. Επιπρόσθετα 

διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε η  ενδιαφέρουσα έκθεση 

με θέμα τα κυπριακά και αγγλικά νομίσματα του 19ου 

και 20ου αιώνα από ιδιωτικές συλλογές. Τα εγκαίνια 

της έκθεσης τελέστηκαν από τον Αρχιεπίσκοπο Νέας 

Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β’. 

Στηρίζοντας όλο το φάσμα των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, το Πολιτιστικό Κέντρο φιλοξένησε 

την έκθεση φωτογραφίας που διοργάνωσε το 

Πολιτιστικό Σωματείο «ΤΑΜΑ» με θέμα «Κυπριώτικες 
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αυλές». Στην έκθεση εκτέθηκαν 126 φωτογραφίες, 

από τις οποίες οι εννέα βραβεύτηκαν μέσα από 

διαγωνισμό φωτογραφίας που προκήρυξε το Σωματείο. 

Οι ποιοτικές καλλιτεχνικές παραγωγές είναι πάντοτε 

στις επιλογές του Ομίλου. Η Ελληνική Τράπεζα 

επιχορήγησε τον ψηφιακό δίσκο «Περί της ακριβής 

χώρας...» του γνωστού Κύπριου συνθέτη Βάσου 

Αργυρίδη, μια συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα 

του 21ου Αιώνα της Μόσχας. Πρόκειται για δέκα 

ορχηστρικές διασκευές μαζί με πέντε πρωτότυπες 

«ματιές» στο πιάνο. 

Με την ευγενή συμμετοχή του καλλιτεχνικού σχήματος 

«Διάσταση» υπό τη διεύθυνση του Βάσου Αργυρίδη, 

το Πολιτιστικό Κέντρο διοργάνωσε ειδικά για το προ-

σωπικό της Τράπεζας πασχαλινό κονσέρτο με τίτλο 

«Ω γλυκύ μου έαρ». Το κονσέρτο περιλάμβανε Ύμνους της 

Μεγάλης Εβδομάδος σε εναρμόνιση του Δημήτρη Λάγιου. 

Στα πλαίσια της συνεργασίας της με την εταιρεία Σχοινής 

και Παπαδόπουλος, η Τράπεζα στάθηκε αρωγός σε 

αξιόλογες και ποιοτικές μουσικές εκδηλώσεις όπως οι 

συναυλίες της Άλκηστης Πρωτοψάλτη και του Στέφανου 

Κορκολή, του Μιχάλη Τζουγανάκη και του Κώστα Χατζή. 

Επίσης, επιχορήγησε δύο καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 

με κλασικά τραγούδια, τη συναυλία του Διονύση 

Σαββόπουλου και το κονσέρτο που πραγματοποιήθηκε 

ειδικά για το προσωπικό του Ομίλου, ένα αφιέρωμα 

στο Μάνο Χατζιδάκι. Παράλληλα, το Πολιτιστικό Κέντρο 

επιχορήγησε τις ξεχωριστές συναυλίες της παιδικής 

χορωδίας «Μότσαρτ» της Βιέννης. Συνεχίζοντας το θεσμό 

που έχει καθιερωθεί από το 2005, η Ελληνική Τράπεζα 

και ο Πολιτιστικός Οργανισμός Avantgarde διοργάνωσαν 

χριστουγεννιάτικο κονσέρτο με το φωνητικό σύνολο 

«Women’s Voices». 

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας συνέχισε με συνέπεια 

τη στήριξη ερευνητικών εκδόσεων με αντικείμενο την 

πολιτιστική μας κληρονομιά. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια 

επιχορήγησε την τελευταία έκδοση της σειράς «Μνημεία 

και Μνήμες» της ιστορικού Τέχνης Δρος Ρίτας Σεβέρη. 

Η έκδοση αυτή, η έβδομη της σειράς, φέρει τον τίτλο 

«Κερύνεια η Μάγισσα». 

Το Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Τράπεζας συνέχισε 

τη χορηγία της «Σχολής - Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή» 

και τη συνεργασία του με το Μουσείο «Θάλασσα» στην 

Αγία Νάπα. Στα πλαίσια της στήριξης πολιτιστικών φορέων 

συνεχίστηκαν οι διαχρονικές συνεργασίες με διάφορους 

πολιτιστικούς φορείς όπως είναι το Θέατρο Ριάλτο και το 

Ίδρυμα Φάρος.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στα πλαίσια της επικοινωνίας του Ομίλου με τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης και της πληροφόρησης των 

πελατών, του ευρύτερου κοινού και των αρμόδιων αρχών 

για θέματα που αφορούν τον Όμιλο και τη Διοίκηση της 

Τράπεζας δημιουργήθηκε και λειτουργεί από τον Ιούλιο 

του 2009 το Γραφείο Τύπου.

Βασικές αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου μεταξύ 

άλλων είναι:

    Η επικοινωνία για το Όραμα, την Αποστολή και τις  Αξίες  

    του Ομίλου.

 Η διευκόλυνση της επικοινωνίας της ευρύτερης    

     δημοσιογραφικής κοινότητας με τον  Όμιλο.

     Η ενημέρωση με έκδοση Δελτίων Τύπου που  αφορούν  

    τα οικονομικά αποτελέσματα, θέματα στρατηγικής και 

    ευρύτερης πολιτικής του Ομίλου.
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2009

Ως έτος ύφεσης μπορεί να χαρακτηρισθεί το 2009, αφού 

η διεθνής οικονομική κρίση έπληξε με καθυστέρηση την 

Κύπρο. Η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 1,7% σε σύγκριση 

με ρυθμό ανάπτυξης ύψους 3,6% το προηγούμενο 

έτος. Οι τομείς του τουρισμού και των κατασκευών 

παρουσίασαν τις χειρότερες αρνητικές επιδόσεις, 

ενώ επίσης αρνητικά επηρέασαν το ΑΕΠ οι τομείς της 

βιομηχανίας, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και των 

μεταφορών και επικοινωνιών. Από την άλλη, θετικές ήταν 

οι επιδόσεις του ευρύτερου τομέα των υπηρεσιών και 

ειδικότερα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.

Ως φυσικό επακόλουθο της συρρίκνωσης της 

οικονομικής δραστηριότητας, η ανεργία κατέγραψε 

σημαντική αύξηση στο 6,1% το Δεκέμβριο του 2009, 

από 4,1% το Δεκέμβριο του 2008, σύμφωνα με στοιχεία 

της Eurostat. Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό 

εγγεγραμμένων ανέργων σημειώθηκε στον τομέα των 

κατασκευών, ενώ οι περισσότεροι άνεργοι προέρχονταν 

από τον τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων.  

Ο πληθωρισμός κατά το 2009 περιορίστηκε στο 0,3% 

σε σύγκριση με 4,7% κατά το 2008. Ο πληθωρισμός 

περιορίστηκε σε χαμηλά επίπεδα κυρίως λόγω της 

μείωσης στην κατηγορία των μεταφορών, η οποία 

περιλαμβάνει τις τιμές των καυσίμων.  Σημαντική αύξηση 

από την άλλη παρουσίασαν οι τιμές που σχετίζονται με 

την υγεία.

Προχωρώντας στις επιδόσεις των κυριότερων τομέων, 

η ιδιωτική κατανάλωση όπως αντικατοπτρίζεται στο 

Δείκτη Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, 

συρρικνώθηκε κατά 3,5% το 2009. Η βιομηχανική 

παραγωγή σημείωσε ετήσια μείωση 8% ενώ τα 

έσοδα από τον τουρισμό για το έτος μειώθηκαν κατά 

16,7%. Στις κατασκευές, οι πωλήσεις τσιμέντου 

κατά το 2009 μειώθηκαν κατά 25,8% και οι άδειες 

οικοδομής υποχώρησαν κατά 15,0% σε εμβαδόν 

για το έτος, προμηνύοντας ένα δύσκολο 2010 για 

την κατασκευαστική δραστηριότητα. Η αδυναμία της 

οικονομίας έφερε ουσιαστική επιδείνωση των δημοσίων 

οικονομικών με το δημοσιονομικό έλλειμμα να εκτιμάται 

ότι έφθασε στο 6,0% του ΑΕΠ κατά το 2009 σε σύγκριση 

με πλεόνασμα 0,9% του ΑΕΠ το 2008. Η χειροτέρευση 

ήταν το αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των κυβερνητικών 

δαπανών όσο και της μείωσης των φορολογικών εσόδων. 

 

Σε νομισματικές εξελίξεις, ο ρυθμός αύξησης της 

πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε στο 9,7% το 

Δεκέμβριο του 2009 σε σύγκριση με ρυθμό αύξησης 

32,1% το Δεκέμβριο του 2008. Ο ρυθμός αύξησης των 

καταθέσεων επίσης επιβραδύνθηκε στο 3,8% έναντι 

6,8% στο τέλος του προηγούμενου έτους. Σε σχέση 

με τα επιτόκια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε 

σταδιακά το βασικό επιτόκιο του ευρώ κατά το πρώτο 

εξάμηνο, φθάνοντας μέχρι το 1% στις 13 Μαΐου 2009 

από το επίπεδο του 2,50% που βρισκόταν στο τέλος του 

2008. Δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό η μείωση επιτοκίων 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μεταδοθεί 

πλήρως στην Κύπρο λόγω στρεβλώσεων στην τοπική 

αγορά χρήματος.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2010

Το 2010 αναμένεται να είναι ένα δύσκολο έτος για την 

οικονομία, αν και υπάρχουν ελπίδες ότι η Κύπρος θα 

εξέλθει από την ύφεση όπως οι άλλες ανεπτυγμένες 

χώρες και η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί. Δυστυχώς 

όμως, ακόμη και όταν η Κύπρος εξέλθει από την 

ύφεση, η ανάκαμψη αναμένεται να είναι αναιμική.
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Για το 2010 αναμένεται οριακά θετικός ρυθμός 

ανάπτυξης γύρω στο 0,5%, ο οποίος εκτιμάται ότι δεν 

θα είναι αρκετός ώστε να συγκρατήσει την άνοδο της 

ανεργίας η οποία αναμένεται να ανεβεί περαιτέρω και 

να φθάσει γύρω στο 6,5% - 7,0% μέχρι το τέλος του 

2010. Ο πληθωρισμός αναμένεται να ανακάμψει στο 

2%. Οι τομείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως 

ο τουρισμός και οι κατασκευές αναμένεται να συνεχίσουν 

να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ δεν αναμένεται 

ουσιαστική ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης. 

Η πιστωτική επέκταση, η οποία αποτελεί σημαντική 

παράμετρο που επηρεάζει την ανάπτυξη εργασιών των 

τραπεζών, αναμένεται να περιοριστεί κάτω από το 5%.

Υπάρχουν ακόμη ουσιαστικές πηγές αβεβαιότητας 

για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας όπως η 

πιθανή παρατεταμένη περίοδος αδυναμίας στον 

τομέα των κατασκευών και της αγοράς ακινήτων, 

περαιτέρω διολίσθηση των δημοσίων οικονομικών 

και η ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων, η ανάγκη ο 

ιδιωτικός τομέας να μειώσει το δανεισμό του και τέλος 

η ανάγκη διόρθωσης του ελλείμματος τρεχουσών 

συναλλαγών και ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας. 

Υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα η οικονομική ύφεση να 

φέρει στο προσκήνιο μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές 

αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας. Παρά το ότι 

το εξωτερικό περιβάλλον αναμένεται να βελτιωθεί 

κατά το 2010, υπάρχει ένας βαθμός αβεβαιότητας 

για το τι θα συμβεί όταν αρχίσουν να αποσύρονται τα 

δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα στήριξης από 

τις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2009 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2010

Το 2009 ήταν ένα πολύ δύσκολο έτος για την ελληνική 

οικονομία, αφού εκτός από την οικονομική ύφεση που

έπληξε τη χώρα, ξέσπασε κρίση που αφορούσε τα 

δημόσια οικονομικά μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 

2009. Το πραγματικό ΑΕΠ υπολογίζεται ότι συρρικνώθηκε 

κατά 2,0% το 2009, ο πληθωρισμός αυξήθηκε με ετήσιο

ρυθμό 2,6% το Δεκέμβριο 2009 και η ανεργία μέχρι το

τρίτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε στο 9,7%. Η ελληνική 

οικονομία επηρεάστηκε ιδιαίτερα αρνητικά από τη 

μείωση των επενδύσεων και την αδυναμία στην ιδιωτική 

κατανάλωση.

Οι προοπτικές για το 2010 δεν παρουσιάζονται καλές 

αφού προβλέπεται ύφεση της τάξης του -2%. Ανάκαμψη 

αναμένεται το 2011, όταν εκτιμάται ότι η οικονομία θα 

αναπτυχθεί με ρυθμό γύρω στο 1,5%. Η ανεργία εκτιμάται 

ότι θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, γύρω στο 10% κατά 

τα επόμενα δύο με τρία έτη.  

Η μεσοπρόθεσμη πορεία της ελληνικής οικονομίας θα 

εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα επιτευχθεί σε δύο 

σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα – της ανάγκης για 

μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και της ανάγκης 

να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Η πρόκληση που 

αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση είναι να σημειωθεί 

πρόοδος στα δύο αυτά ζητήματα χωρίς να προκληθεί 

κοινωνική ταραχή.
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ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 



Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στους μετόχους την ετήσια 

έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 

έτος  που  έληξε  στις  31  Δεκεμβρίου  2009.
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η κυριότερη δραστηριότητα του Ομίλου κατά το έτος 2009 συνέχισε

να είναι η παροχή πλατιού φάσματος τραπεζικών και 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν 

χρηματοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, ως 

επίσης και υπηρεσίες καταπιστευματοδόχων και πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (φάκτοριγκ). Ορισμένες 

εξελίξεις κατά τη διάρκεια του έτους 2009 που αφορούν 

επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες περιγράφονται στη 

Σημείωση  21  των   οικονομικών   καταστάσεων.
 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Τράπεζα παρέχει τραπεζικές και χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες μέσω των καταστημάτων της στην Κύπρο και Ελλάδα 

και διατηρεί Γραφεία Αντιπροσωπείας στη Μόσχα, Γιοχάνεσμπουργκ, 

Αγία  Πετρούπολη   και    Κίεβο. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο   Όμιλος παρουσιάζει κέρδη πριν τη φορολογία για το έτος που

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 που ανέρχονται σε €36,1 εκατ. σε 

σύγκριση με  κέρδη  €44,6  εκατ.  για  το  έτος  2008. 
  

Με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν στο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου 

κατά το 2009 επικεντρώθηκαν στη διατήρηση και βελτίωση της 

ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, στη διασφάλιση υγιούς 

ρευστότητας, στη διαφύλαξη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας 

και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, με  μόνιμο  στόχο  

την  κερδοφορία. 
 

Το σύνολο των καθαρών εσόδων παρουσίασε αύξηση 11%, 

που οφείλεται κυρίως στην αύξηση ορισμένων μη επιτοκιακών 

εσόδων, φθάνοντας τα €269,6 εκατ. σε σύγκριση με €243,2 

εκατ. για το έτος 2008, ενώ παράλληλα το σύνολο των εξόδων 

αυξήθηκε κατά 7%.  Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης εξόδων προς 

έσοδα  βρίσκεται στο 63,1% και είναι μειωμένος από τα επίπεδα 

του 65,3% για  το  2008. 

Οι κερδοζημίες από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος 

και χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο 

σύνολο καθαρών εσόδων, αυξήθηκαν από ζημίες €30,4 

εκατ. για το έτος 2008 σε κέρδη €4,3 εκατ. για το έτος 2009. 

Αυτά, περιλαμβάνουν κυρίως κέρδη που προήλθαν από τις 

θετικές επιπτώσεις στις αξίες χρηματοοικονομικών στοιχείων

λόγω της ανόδου του δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου (ΧΑΚ) και  των  διεθνών  αγορών  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους. 
 

Η επιδείνωση των συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον έχει 

συμβάλει στην αύξηση των προβλέψεων για απομείωση της 

αξίας των χορηγήσεων σε σχέση με το 2008. Η χρέωση για 

προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων στην 

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ανήλθε σε €63,2 εκατ. και 

αυξήθηκε κατά €23,6 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2008.  

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για απομείωση στην 

αξία των χορηγήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανήλθαν σε 

€468,1 εκατ. (Δεκέμβριος 2008: €403,5 εκατ.) και αποτελούν 

το 9,3% (Δεκέμβριος 2008: 8,0%) των συνολικών χορηγήσεων. 

Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε €5,0 δισ. 

το Δεκέμβριο 2009 και παρέμειναν στα ίδια περίπου 

επίπεδα με το Δεκέμβριο 2008, ενώ οι καταθέσεις 

πελατών παρουσίασαν αύξηση 7%, φθάνοντας τα 

€6,6 δισ. σε σύγκριση με €6,1 δισ. το Δεκέμβριο 2008.

Ο Όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούμενος 

της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. 

Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο 2009 ο δείκτης μεικτών 

χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παραμένει στο 

πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 76,5% (Δεκέμβριος 

2008:  81,6%).

Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της 

στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και στα 

περιθώρια των επιτοκίων, επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα 

του έτους, τα οποία παρουσιάζουν ζημία πριν τη φορολογία 

ύψους €61,8 εκατ., σε σύγκριση με ζημία €29,2 εκατ. για 

το 2008.  Ο Όμιλος συνεχίζει την αναδιοργάνωση και την 

ανάπτυξη του Δικτύου Καταστημάτων στην Ελλάδα ως ένα

από τους κύριους στρατηγικούς του στόχους, με επικέντρωση

στις βασικές τραπεζικές εργασίες, ενώ παράλληλα έχει 

προχωρήσει και σε αλλαγές στη διευθυντική και λειτουργική 

διάρθρωση   στην   Ελλάδα.

Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών 

της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανήλθαν σε 

€519,9 εκατ. σε σύγκριση με €440,4 εκατ. το Δεκέμβριο 

2008. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου με 

βάση τα αποτελέσματα του έτους 2009 διαμορφώνεται στο 

5,7%  (Δεκέμβριος  2008:  7,0%). 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 

του Ομίλου, με βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας 

της Κύπρου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων 
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και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (Βασιλεία ΙΙ), 

ανήλθε  σε 14%  (31  Δεκεμβρίου  2008:  11%). 
 

ΜΕΡΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας 

υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τα αποτελέσματα 

του έτους, αποφάσισε όπως προτείνει στην Ετήσια Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος για 

το έτος 2009, ύψους €0,05 (πέντε σεντ) ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι μετόχοι 

στο Μητρώο Mετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια 

Εταιρεία Λτδ στις 31 Μαΐου 2010 (Record - Date). Ημερομηνία 

αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (ex-dividend date) θα είναι 

η 27η Μαΐου 2010. Ως εκ τούτου συναλλαγές που θα 

πραγματοποιούνται μέχρι την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 

(συμπεριλαμβανομένης) θα δικαιούνται συμμετοχή στο

μέρισμα. Το μέρισμα, νοουμένου ότι θα εγκριθεί από την 

Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα καταβληθεί στους μετόχους 

τη   Δευτέρα   28   Ιουνίου   2010.
 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Διοίκηση και Διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί στενά 

και αξιολογεί με προσοχή τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα 

τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των δύσκολων 

οικονομικών   συνθηκών   και   των   επιπτώσεων   της   κρίσης. 
 

Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι και το 2010 θα είναι μια πολύ 

δύσκολη χρονιά για την κυπριακή οικονομία, με κύρια 

χαρακτηριστικά το χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, την αυξανόμενη 

ανεργία και τη χαμηλή πιστωτική επέκταση. Ωστόσο, ο Όμιλος 

στοχεύει σε κερδοφόρα πορεία στα επίπεδα του 2009 εφόσον 

οι  συνθήκες  της  αγοράς  το  επιτρέψουν.
 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Τα γεγονότα μεταγενέστερα της κατάστασης οικονομικής 

θέσης παρατίθενται στη Σημείωση 43 των οικονομικών 

καταστάσεων.

ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μη  Μετατρέψιμα  Χρεόγραφα  2004/2009

Στις 30 Ιουνίου 2009 η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία 

Λτδ ανακοίνωσε τη λήξη και αποπληρωμή των Χρεογράφων 

2004/2009.  Κατά την ίδια ημερομηνία κατεβλήθη ο τόκος 

στους δικαιούχους των εν λόγω Χρεογράφων σύμφωνα με 

τους όρους έκδοσης.  Για  την περίοδο από την 1ην Ιανουαρίου 

2009 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 το επιτόκιο ανήλθε σε 7,23% 

ετησίως.

Δικαιούχοι αποπληρωμής και πληρωμής τόκου ήταν οι 

εγγεγραμμένοι κάτοχοι Χρεογράφων 2004/2009 στις 22 Ιουνίου 

2009. Τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των πιο πάνω 

Χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ήταν η 

17η  Ιουνίου  2009.

Μη  Μετατρέψιμα  Χρεόγραφα  2019

Στις 11 Μαρτίου 2009 η Τράπεζα προχώρησε με την έκδοση 

Χρεογράφων 2019 ύψους €90 εκατ., 10-ετούς διάρκειας και 

ονομαστικής αξίας €100 το κάθε ένα. Η έκδοση διατέθηκε 

σε επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης τις €50 χιλ., σύμφωνα

με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας, των κανονισμών και 

οδηγιών  των  αρμοδίων  αρχών.
 

Ο τόκος των Χρεογράφων είναι πληρωτέος κάθε τρεις μήνες και 

καταβάλλεται σε μετρητά στο τέλος της κάθε περιόδου. Η πρώτη 

πληρωμή τόκου καλύπτει την περίοδο από 11 Μαρτίου 2009 μέχρι 

30 Ιουνίου 2009.  Τα Χρεόγραφα φέρουν σταθερό επιτόκιο για το 

πρώτο έτος ίσο με 7,5% και κυμαινόμενο επιτόκιο για τις υπόλοιπες 

περιόδους μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους, ίσο με το εκάστοτε 

Euribor 3- μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου, 

πλέον   4,60%.

Μετά τις 11 Μαρτίου 2014, τα Χρεόγραφα 2019, εάν δεν 

έχουν εξαγοραστεί από την Τράπεζα, θα φέρουν επιπρόσθετο 

επιτόκιο 2%, πέραν του πιο πάνω επιτοκίου.  Συνεπώς το επιτόκιο, 

μετά την 11η Μαρτίου 2014, σε περίπτωση μη εξαγοράς των 

Χρεογράφων 2019 από την Τράπεζα, θα είναι ίσο με το εκάστοτε 

Euribor  3-  μηνών  πλέον  6,60%.

Η Τράπεζα, μετά από έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου και αφού δοθεί προειδοποίηση όχι λιγότερη από 30 και 

όχι μεγαλύτερη από 60 ημέρες στον Επίτροπο και τους κατόχους 

Χρεογράφων 2019, μπορεί να εξαγοράζει τα Χρεόγραφα 2019 

κατά την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου μετά από την 11η 

Μαρτίου 2014 και σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία πληρωμής 

τόκου μετά από την  ημερομηνία  αυτή.  

Τα Χρεόγραφα 2019 είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Κύπρου.  Η διαπραγμάτευση τους άρχισε την Τετάρτη 27 Μαΐου 

2009 και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανάλαβε την τήρηση 

του  σχετικού  Μητρώου  στο  Κεντρικό  Αποθετήριο.
  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους οι κυριότεροι από τους οποίους 

περιγράφονται και αναλύονται στη Σημείωση 44 των οικονομικών 

καταστάσεων. Η διαχείριση και παρακολούθηση των κινδύνων 

συγκεντρώνεται κάτω από μία ενιαία Διεύθυνση η οποία καλύπτει 

όλο  το  φάσμα  εργασιών  του  Ομίλου. 
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το σύνολο των πλήρως πληρωθείσων μετοχών στις 31 

Δεκεμβρίου 2009 ανερχόταν σε 307.993.817 μετοχές 

ονομαστικής αξίας €0,43 η κάθε μία (2008: 297.311.815 

μετοχές  €0,43  η  κάθε  μία). 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους έχουν εκδοθεί 19.258 μετοχές που 

παραχωρήθηκαν δωρεάν σε μέλη του προσωπικού. Επιπρόσθετα, 

στις 29 Ιουνίου 2009 παραχωρήθηκαν 2.648.910 μετοχές σε 

όσους επανεπένδυσαν σε μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας

πλήρως  ή  μερικώς  το  καθαρό  ποσό  του  τελικού  μερίσματος  2008.

Το Σεπτέμβριο 2009 εκδόθηκαν 5.703.312 μετοχές ως αντίτιμο

για τη Δημόσια Πρόταση της Τράπεζας προς τους μετόχους της 

Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ για την απόκτηση ποσοστού 

μέχρι και 100% του μετοχικού της κεφαλαίου με βάση το έγγραφο 

της Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2009. Κατά 

τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και των 

υπολοίπων μετοχών (squeeze-out), εκδόθηκαν ακόμη 2.310.522 

μετοχές ως αντίτιμο προς τους εναπομείναντες μετόχους.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη μεταβίβαση των συνήθων μετοχών 

της Εταιρείας, εκτός από τις πρόνοιες του περί Τραπεζικών 

Εργασιών Νόμου της Κύπρου, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται 

η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου πριν την απόκτηση 

συγκεκριμένων ποσοστών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 

ως επίσης και τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τις Πράξεις 

Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και 

τις Πράξεις Χειραγώγησης της Αγοράς, η οποία αφορά 

συναλλαγές  με  συνδεδεμένα  πρόσωπα.

Οι μετοχές της Εταιρείας οι οποίες κατέχονται από τη θυγατρική 

εταιρεία που διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής, ως 

μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 

επενδύονται προς όφελος των ασφαλιζόμενων, δεν έχουν 

δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ασφαλιστικών 

Εταιρειών  Νόμου.

Δεν  υπάρχουν  μετοχές  της  Εταιρείας  που  παρέχουν  ειδικά   

δικαιώματα  ελέγχου.

Σε περίπτωση πρόωρου και μη αιτιολογημένου τερματισμού 

του συμβολαίου του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου της 

Εταιρείας (που μπορεί να γίνει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 

του), καταβάλλεται μεταβλητή αποζημίωση το ύψος της οποίας 

φθάνει μέχρι μέγιστο ποσό ίσο με δύο ετήσιους μισθούς. Νοείται 

ότι, η εν λόγω αποζημίωση θα είναι ίση με το υπόλοιπο των μισθών 

μέχρι τη λήξη του συμβολαίου αν η εναπομένουσα κατά το χρόνο 

του τερματισμού περίοδος είναι  μικρότερη  των  δύο  ετών.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε από 

το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (3η Έκδοση – Σεπτέμβριος 2009),

ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «Ο Κώδικας», 

υιοθετήθηκε πλήρως  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Τράπεζας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο φρονεί ότι η σωστή Εταιρική 

Διακυβέρνηση με βάση τον Κώδικα, σε συνδυασμό με τους 

όρους εντολής και πρακτικές που ακολουθούνται από τις

διάφορες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί 

θεμελιώδη παράγοντα για επίτευξη του εταιρικού στόχου 

για  μεγιστοποίηση  της  επένδυσης  των  μετόχων. 

Το σχετικό κείμενο του Κώδικα διατίθεται προς το κοινό 

στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) 

www.cse.com.cy.

Οι κανόνες που αφορούν το διορισμό και την αντικατάσταση 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας καθώς και η 

σύνθεση και τρόπος λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών 

και εποπτικών οργάνων της Τράπεζας και των επιτροπών 

τους, παρουσιάζονται στο Μέρος Β της Έκθεσης Διοικητικού 

Συμβουλίου   περί   Εταιρικής   Διακυβέρνησης. 
  

Τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρείας πραγματοποιούνται 

μόνο μετά από έγκριση Ειδικού Ψηφίσματος σε Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση  των  μετόχων.

Πληροφορίες για ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιορισμούς 

στα δικαιώματα ψήφου σε σχέση με τους τίτλους της Εταιρείας 

περιλαμβάνονται στην παράγραφο για το μετοχικό κεφάλαιο 

πιο  πάνω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο 

αν υπάρχει επαρκές μη εκδομένο εγκεκριμένο κεφάλαιο και 

αφού οι μετοχές που θα προκύψουν προσφερθούν κατά 

προτίμηση στους υφιστάμενους μετόχους, ανάλογα με 

το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου προϋποθέτει αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου 

ή οι μετοχές δεν θα προσφερθούν στους υφιστάμενους 

μετόχους, τότε πρέπει να ληφθεί η έγκριση των μετόχων σε 

Γενική Συνέλευση. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 

να προτείνει σε Γενική Συνέλευση των μετόχων τη θέσπιση 

σχεδίου  επαναγοράς  μετοχών.

Η Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 

για το έτος 2009 παρουσιάζεται στις σελίδες 40 μέχρι 54 της 

Ετήσιας   Έκθεσης.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 200936



Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του Μετοχικού 
Κεφαλαίου

Οι μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας παρουσιάζονται στη Σημείωση 39 

των  οικονομικών  καταστάσεων.  

Ετοιμασία περιοδικών εκθέσεων

Στον Όμιλο λειτουργεί αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου, η επάρκεια του οποίου τυγχάνει τουλάχιστον ετήσιας 

αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε συχνότερα 

διαστήματα από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τόσο από πλευράς χρηματοοικονομικών και 

λειτουργικών συστημάτων όσο και συστημάτων συμμόρφωσης 

με κανονισμούς διαχείρισης κινδύνων που δυνατό να 

προκύψουν. Η επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

διασφαλίζει την εγκυρότητα των οικονομικών στοιχείων και τη 

συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και αποσκοπεί στη 

διαχείριση κινδύνων, παρέχοντας λογική διαβεβαίωση ότι δεν

θα  προκύψει  σημαντική  ζημία.

Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 

του Ομίλου περιλαμβάνουν αποτελεσματικές διαδικασίες που 

αποσκοπούν στον εντοπισμό και πρόληψη λαθών, παραλείψεων 

ή απάτης τα οποία δυνατό να προκαλέσουν ουσιώδεις 

ανακρίβειες κατά τη διαδικασία σύνταξης, ετοιμασίας και 

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που περιλαμβάνονται στην περιοδική 

πληροφόρηση που παρέχεται από τον Όμιλο με βάση το 

Μέρος ΙΙ των Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 

Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμων 

του  2007  και  2009.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
ήταν  τα  ακόλουθα:

Δρ  Ανδρέας Π. Παναγιώτου 
Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος

Ανδρέας Μ. Μουσιούττας 
Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Ιάκωβος Γ. Ιακώβου 

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Αντώνης Ι. Πιερίδης 

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Δημήτρης Ι. Ηλιάδης 

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Σωτήρης Ζ. Καλλής 
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Χαράλαμπος Π. Παναγιώτου 
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Ιωάννης Χ. Χαριλάου 
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Γεώργιος Κ. Παύλου 
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Κυριάκος Ε. Γεωργίου 
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Κυριάκος Ι. Δρουσιώτης            
Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος 

Μάκης Κεραυνός 
Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Πιερής Θ. Θεοδώρου 
Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους  2009.

Στις 11 Ιανουαρίου 2010 ο κ. Πιερής Θ. Θεοδώρου υπέβαλε την 

παραίτησή του από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω 

της αφυπηρέτησης του. Την ίδια ημέρα διορίστηκε ως νέο 

Εκτελεστικό Μέλος του Συμβουλίου ο κ. Γλαύκος Γ. Μαύρος.

Την 1η Μαρτίου 2010 υπέβαλε την παραίτηση του από 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτρης Ι. Ηλιάδης.

Αναφορά στα θέματα απολαβών, δικαιωμάτων και αποζημιώσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στη Σημείωση 38 των 

Οικονομικών   Καταστάσεων. 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας, οι Σύμβουλοι που 

εξέρχονται είναι οι κ.κ. Γλαύκος Γ. Μαύρος, Χαράλαμπος Π. 

Παναγιώτου, Ανδρέας Μ. Μουσιούττας, Μάκης Κεραυνός και 

Σωτήρης Ζ. Καλλής, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται 

για επανεκλογή. Για την πλήρωση των θέσεων θα γίνει εκλογή.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Τράπεζας που κατείχαν μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται στη Σημείωση 37 των 

οικονομικών   καταστάσεων.   

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές KPMG Limited έχουν εκδηλώσει επιθυμία 

να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ελεγκτές 

της Τράπεζας. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια 

Γενική   Συνέλευση.

Εκ  μέρους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου

Δρ  Ανδρέας Π. Παναγιώτου 

Πρόεδρος

Λευκωσία,  29 Μαρτίου, 2010 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που δημο-

σιεύθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (3η 

Έκδοση Σεπτέμβριος 2009), ο οποίος στη συνέχεια 

θα αναφέρεται ως «Ο Κώδικας» υιοθετήθηκε πλήρως 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο, συμμορφούμενο με τις πρόνοιες που 

περιέχονται στην Εισαγωγή του Κώδικα, συμπεριλαμβάνει 

στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας για το 2009 την 

παρούσα Έκθεση του περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΜΕΡΟΣ Α

Η Τράπεζα δηλώνει ότι αποτελεί πολιτική της η πλήρης 

εφαρμογή και τήρηση των αρχών και διατάξεων του 

Κώδικα, πολλές από τις οποίες είχε ήδη αρχίσει με 

δική της πρωτοβουλία να εφαρμόζει και πολύ πριν τη 

θέσπιση του Κώδικα. Το Διοικητικό Συμβούλιο φρονεί ότι 

η σωστή Εταιρική Διακυβέρνηση με βάση τον Κώδικα, 

σε συνδυασμό με τους όρους εντολής και πρακτικές 

που ακολουθούνται από τις διάφορες Επιτροπές του 

Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα 

για επίτευξη του εταιρικού στόχου για μεγιστοποίηση 

της επένδυσης των μετόχων. Επισημαίνεται ότι το 

Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι το θέμα της 

διαμόρφωσης αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης με 

βάση τόσο τα διεθνή όσο και τα τοπικά δεδομένα 

βρίσκεται υπό συνεχή εξέλιξη. Συνεχής και ανάλογη 

θα είναι και η εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Τράπεζας αναθεώρηση και αναπροσαρμογή των 

διαφόρων πτυχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΜΕΡΟΣ Β

Η Τράπεζα βεβαιώνει ότι έχει προβεί στις κατάλληλες 

ενέργειες προκειμένου να τηρεί από 1ης Ιανουαρίου 

2003 τις διατάξεις του Κώδικα. Ειδικότερα, έχοντας 

υπόψη και την τρίτη έκδοση του το Σεπτέμβριο του 

2009 η Τράπεζα προχώρησε στην ενημέρωση 

όλων των εμπλεκομένων Τμημάτων, Υπηρεσιών και 

αξιωματούχων της Τράπεζας καθώς επίσης και όλων 

των Διοικητικών Συμβουλίων τόσο της Τράπεζας όσο 

και των εξηρτημένων, θυγατρικών και συνδεδεμένων με 

την Τράπεζα Εταιρειών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

ευρύτερη δυνατή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων 

στην πλήρη εφαρμογή των Αρχών και Διατάξεων του 

Κώδικα.

Υπό το φως των πιο πάνω σημειώνονται οι ακόλουθες 

βεβαιώσεις – αναφορές:

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Τράπεζα διοικείται και ελέγχεται από Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί με βάση τον Κώδικα 

και τις συναφείς νομοθεσίες περί Εταιρειών, περί 

Χρηματιστηρίου και περί Τραπεζικών Εργασιών και 

βεβαίως με βάση το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό 

της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζετο στις 

31 Δεκεμβρίου 2009 από έντεκα μη Εκτελεστικά και 

δύο  Εκτελεστικά Μέλη που διαθέτουν τα κατάλληλα 

προσόντα και ευρείες συναφείς εμπειρίες. Η σύνθεση 

του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2009, 

καθώς και οι αλλαγές στη σύνθεση και την κατανομή των 

αρμοδιοτήτων του κατά τη διάρκεια του έτους και μέχρι 

την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης, φαίνονται στην 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του 2009 

συνήλθε σε είκοσι επτά συνεδρίες σε ολομέλεια. Σε 

όλες τις περιπτώσεις διασφαλίζεται ότι όλοι οι Διοικητικοί 

Σύμβουλοι ενημερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για 

τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν 

στη διάθεσή τους όλα τα έγγραφα σχετικά με τη 

συνεδρία, έτσι, που να παρέχεται αρκετός χρόνος για 

να τα μελετήσουν. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κατέχουν 

θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών όπως 

φαίνεται και στα βιογραφικά τους στοιχεία, τα οποία 

δημοσιεύονται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής 

Διακυβέρνησης όταν προσφέρονται για επανεκλογή. 

Η συμμετοχή τους σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια 

τους επιτρέπει να αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο 

και προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους 

ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και ο 

Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης παρέχουν ενημέρωση και υπηρεσίες 

προς τους Διοικητικούς Συμβούλους για θέματα που 

αφορούν τις διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και 

του Κώδικα.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009
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(1) Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί  

Σύμβουλοι  κατά το έτος 2009

   Ανδρέας Μ. Μουσιούττας, Αντιπρόεδρος

   Αντώνης Ι. Πιερίδης

   Δημήτρης Ι. Ηλιάδης (παραιτήθηκε την 1η Μαρτίου   

   2010 λόγω υπουργοποίησης)

   Σωτήρης Ζ. Καλλής, 

   Ανώτερος Ανεξάρτητος  Διοικητικός Σύμβουλος

   Ιωάννης Χ. Χαριλάου

   Χαράλαμπος Π. Παναγιώτου

   Γεώργιος Κ. Παύλου

   Κυριάκος Ε. Γεωργίου

   Κυριάκος Ι. Δρουσιώτης

(2) Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι κατά 

το έτος 2009

   Ανδρέας Π. Παναγιώτου, Πρόεδρος

   Ιάκωβος Γ.  Ιακώβου

Συναφής «Βεβαίωση Ανεξαρτησίας» με βάση τα 

ελάχιστα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με την 

πρόνοια Α.2.3. του Κώδικα έχει υπογραφεί από τον 

κάθε ένα από τους προαναφερόμενους Διοικητικούς 

Συμβούλους (στις παραγράφους 1 και 2 πιο πάνω) και 

υποβληθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μαζί με 

την παρούσα Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

(3) Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι κατά το 

έτος 2009

   Μάκης Κεραυνός,  Διοικητικός Σύμβουλος /     

   Ανώτατος   Εκτελεστικός Διευθυντής

   Πιερής Θ. Θεοδώρου, Διοικητικός Σύμβουλος/ 

   Γενικός    Διευθυντής Ομίλου / Γραμματέας Δ.Σ.       

   (παραιτήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2010 λόγω αφυπηρέτησής    

    του από τον  Όμιλο)

   Γλαύκος Γ. Μαύρος, Διοικητικός Σύμβουλος / Γενικός   

    Διευθυντής Ομίλου (από 11 Ιανουαρίου 2010)

Τουλάχιστον το 50% του Διοικητικού Συμβουλίου 

(εξαιρουμένου του Προέδρου) αποτελείται από ανεξά- 

ρτητους μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους.

Σημείωση

Σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας της τροπο- 

ποιητικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

«Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης 

της Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης 

και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των 

Τραπεζών» (Οκτώβριος 2009), τα οποία διαφέρουν 

από αυτά του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι κ.κ. 

Ιωάννης Χ. Χαριλάου,  Χαράλαμπος Π. Παναγιώτου και 

Γεώργιος Κ. Παύλου δεν είναι ανεξάρτητοι.

(4) Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

   Μάκης Κεραυνός

(5) Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής και 

Εσωτερικής Διακυβέρνησης στην Τράπεζα κατά 

το έτος 2009

Κατά τη διάρκεια του 2009 έγιναν διάφορες ενέργειες 

στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις πιο κάτω οδηγίες:

(α) Τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

«Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης 

της Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης 

και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των 

Τραπεζών» (Μάιος 2006 και Οκτώβριος 2009).

(β) Την οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου «Οδηγία 

προς τις Τράπεζες για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών 

Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών 

Ανοιγμάτων» (Δεκέμβριος 2006 και Ιούλιος 2007) και το 

αντίστοιχο  πλαίσιο  της  Δεύτερης  Συνθήκης  της  Βασιλείας

 

λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη

(γ) Τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που δημο- 

σιεύθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

(3η  Έκδοση – Σεπτέμβριος 2009).

Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια, στις 11 Ιανουαρίου 2010 

διορίστηκε ένα Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, ο κ. Γλαύκος Γ. Μαύρος, σε αντικατάσταση 

του κ. Πιερή Θ. Θεοδώρου, ο οποίος αφυπηρέτησε 

από τον Όμιλο στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Ο διορισμός 

του προαναφερόμενου Διοικητικού Σύμβουλου 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έγινε αφού 

ακολουθήθηκαν πλήρως οι διαδικασίες των Οδηγιών 

της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου «Περί της Ικανό-

τητας και Καταλληλότητας (Κριτήρια Αξιολόγησης) των 

Συμβούλων και Διευθυντών Τραπεζών του 2006 και 

2007». Στη θέση του Γραμματέα του Διοικητικού 

Συμβουλίου που επίσης κατείχε ο κ. Θεοδώρου 

διορίστηκε, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010, ο 

κ. Χαράλαμπος Μουσουλίδης.



Στις 11 Ιανουαρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε την ανανέωση του συμβολαίου υπηρεσίας 

του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου 

κ. Μάκη Κεραυνού για περίοδο πέντε ετών, από την 

1η Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015.

Στο Ανώτερο Διευθυντικό Επίπεδο, μέσα στα πλαίσια 

της Πολιτικής Διαδοχής Στελεχών και ενόψει των 

αφυπηρετήσεων Διευθυντικών Στελεχών εντός του 

2009 και 2010, έγιναν αναπροσαρμογές στην 

οργανωτική διάθρωση και μετακινήσεις στελεχών 

στην Κύπρο με ισχύ από 3 Αυγούστου 2009. Το Δίκτυο 

Καταστημάτων Ελλάδας αναφέρεται τώρα στο Γενικό 

Διευθυντή Ομίλου, Ανάπτυξη Τραπεζικών Εργασιών. Για 

καλύτερο συντονισμό, παρακολούθηση και επίτευξη 

συνεργιών, η γραμμή αναφοράς των κεντρικών 

Υπηρεσιών του Δικτύου μεταφέρθηκε στις αντίστοιχες 

Υπηρεσίες του Ομίλου στην Κύπρο.

Οι Όροι Εντολής όλων των Επιτροπών του Δ.Σ. 

αναθεωρήθηκαν στα τέλη του 2009 / αρχές του 2010 

για να λάβουν υπόψη τις πρόνοιες της τροποποιητικής 

Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας «Πλαίσιο Αρχών 

Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της 

Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης και 

των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών» 

(Οκτώβριος 2009).

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου, η Επι-

τροπή Διαχείρισης Κινδύνων του Δ.Σ. και το ίδιο το 

Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με την Ανώτατη 

Εκτελεστική Διεύθυνση, ανέπτυξαν έντονη δρα-

στηριότητα στους τομείς αξιολόγησης όλων των 

συναφών κινδύνων, ιδιαίτερα λόγω της παγκόσμιας 

χρηματοοικονομικής κρίσης.

Η Υπηρεσία Εταιρικής Διακυβέρνησης   /   Συμμόρφωσης,  

σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή και 

το Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους 

συναφείς νόμους, κανονισμούς και οδηγίες και 

την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Δια-

κυβέρνησης στην Τράπεζα και ενός επαρκούς και 

διαφανούς πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης.

(6)  Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών

Η Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών έχει ετοιμαστεί από 

το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση της Επιτροπής 

Αμοιβών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Κώδικα 

και παρατίθεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας 

μετά από την παρούσα Έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (σελ. 55). 

Η Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών θα υποβληθεί στην 

Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων για ψήφιση.

H γνωστοποίηση των απολαβών / αμοιβών των 

Διοικητικών Συμβούλων και του Ανώτατου Εκτελεστικού 

Διευθυντή για το έτος 2009 γίνεται τόσο στις 

Σημειώσεις στους Λογαριασμούς που περιέχονται 

στην παρούσα Ετήσια Έκθεση (Σημείωση αρ. 38) 

όσο και στην ίδια την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών.

(7) Δρώσα Οικονομική Μονάδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι η Εταιρεία 

προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα 

οικονομική μονάδα (going concern) για τους επόμενους 

δώδεκα μήνες.

(8) Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι στην Εταιρεία 

λειτουργεί     αποτελεσματικό     σύστημα     εσωτερικού 

ελέγχου, η επάρκεια του οποίου τυγχάνει τουλάχιστον 

ετήσιας αξιολόγησης από πλευράς Διοικητικού 

Συμβουλίου και σε συχνότερα διαστήματα από 

πλευράς της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τόσο από πλευράς χρηματοοικονομικών και 

λειτουργικών συστημάτων όσο και συστημάτων 

συμμόρφωσης με κανονισμούς διαχείρισης κινδύνων 

που δυνατό να προκύψουν και που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες της Επιτροπής 

Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού και των 

Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου. Ο 

Εσωτερικός Έλεγχος υπάγεται απ’ ευθείας στην 

Επιτροπή Ελέγχου και στο ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η Υπηρεσία αποτελείται από 37 άτομα και διευθύνεται 

από την κυρία Νίκη Νικολαΐδου – Χατζηξενοφώντος 

(B.Sc. Honours in Financial Services, M.B.A., A.C.I.B., 

F.C.C.A.).  Όλες οι εργασίες του Εσωτερικού Ελέγχου 

διεξάγονται σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εσωτερικού 

Ελέγχου.  Καμία εργασία Εσωτερικού Ελέγχου δεν 

έχει διενεργηθεί από εξωτερικούς (outsourcing) κατά 

το 2009.

Το 2009 συμπληρώθηκε επιτυχώς αξιολόγηση επάρκειας 

του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σε ατομική και 
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ενοποιημένη βάση, από εξωτερικούς ελεγκτές άλλους 

από τους υφιστάμενους εξωτερικούς ελεγκτές της 

Τράπεζας σύμφωνα με τις Οδηγίες της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου «Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας 

και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργανωτικής Δομής, 

Εσωτερικής Διακυβέρνησης και των Συστημάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών» (Μάιος 2006 και 

Οκτώβριος 2009).

 

Συναφώς οι Διευθύνσεις όλων των επιχειρησιακών 

μονάδων του Ομίλου είναι κατάλληλα στελεχωμένες 

και επιφορτισμένες με την εισαγωγή και λειτουργία 

συστήματος ελέγχου, αναλόγως των αντίστοιχων 

εργασιών και αρμοδιοτήτων τους. Μέσα σε αυτά τα 

πλαίσια οι εν λόγω Διευθύνσεις:

   Λειτουργούν με βάση συγκεκριμένη οργανωτική δομή  

   και κατανομή ευθυνών.

 Καταρτίζουν και παρακολουθούν την εφαρμογή   

   στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων και ετησίων  

    προϋπολογισμών.

 Ακολουθούν γραπτές διαδικασίες, ενημερώνονται 

 και ενημερώνουν εσωτερικά με εγκυκλίους και 

   εκπαιδευτικά προγράμματα.

 Υιοθετούν πολιτική αποτελεσματικού διαχωρισμού 

  καθηκόντων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφε-

    ρόντων, όπου επιβάλλεται.

 Εφαρμόζουν σε επίπεδο καταστημάτων μοντέλα  

 αξιολόγησης και μέτρησης απόδοσης με βάση 

   συγκεκριμένους στόχους.

 Υποστηρίζονται από κατάλληλα λογισμικά και 

   μηχανογραφικά συστήματα.

 Υπόκεινται σε τακτικούς εσωτερικούς και  

   εξωτερικούς ελέγχους.

Η επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

διασφαλίζει τόσο τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου 

και των πελατών του, όσο και την εγκυρότητα των 

οικονομικών στοιχείων και τη συμμόρφωση με την 

κείμενη νομοθεσία γενικά και αποσκοπεί στη δια-

χείριση και όχι στην εξάλειψη των κινδύνων, παρέχοντας 

λογική αλλά όχι απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν θα 

προκύψει σημαντική ζημιά.

(9) Βεβαίωση σύμφωνα με τη Διάταξη Γ.2.1. του 

Κώδικα

Σε συνάρτηση με την παράγραφο (8) πιο πάνω 

(Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου), οι Διοικητικοί 

Σύμβουλοι βεβαιώνουν ότι έχουν επιθεωρήσει την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων Εσωτερικού 

Ελέγχου (internal controls) της Εταιρείας καθώς και των 

διαδικασιών επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας 

και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται 

στους  Επενδυτές.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει 

περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των 

περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμων και 

Κανονισμών, εκτός αυτών που είναι σε γνώση των 

αρμοδίων Χρηματιστηριακών Αρχών (όπου αυτό τυχόν 

ισχύει).  

(10) Εξωτερικοί Ελεγκτές – Διάταξη Γ.2.2. του 

Κώδικα

Κατά το έτος 2009 οι κ.κ. KPMG, εξωτερικοί ελεγκτές 

της Τράπεζας, προσέφεραν και άλλες υπηρεσίες εκτός 

από τις ελεγκτικές π.χ. φορολογικές υπηρεσίες, 

επιμορφωτικά σεμινάρια / συνέδρια, γενικές συμβου-

λευτικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες 

σχετικά με Ενημερωτικά Δελτία, συμμόρφωση με τις 

πρόνοιες της Δεύτερης Συνθήκης της Βασιλείας, κλπ.  

Η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία τους εξασφαλίζεται 

με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Οι μη ελεγκτικές υπηρεσίες προσφέρονται από 

διαφορετικές εταιρείες / τμήματα του Ομίλου της 

KPMG σύμφωνα και με τον επαγγελματικό κώδικα των 

εγκεκριμένων λογιστών / ελεγκτών («Chinese Walls»).

(β)  Η ομάδα της KPMG που διεξάγει τον εξωτερικό 

έλεγχο της Τράπεζας δεν συμμετέχει στην προσφορά 

άλλων υπηρεσιών εκτός από τις ελεγκτικές.

(γ)  Η ανάθεση των μη ελεγκτικών υπηρεσιών γίνεται με 

τη διαδικασία των προσφορών εκτός  όπου αυτές είναι 

ήσσονος σημασίας.

Οι κ.κ. KPMG έχουν βεβαιώσει γραπτώς την Τράπεζα 

ότι, η ανάθεση των προαναφερόμενων υπηρεσιών δεν 

επηρεάζει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά τους.  

Οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν προσφέρουν υπηρεσίες 

εσωτερικού ελέγχου στην Τράπεζα.

(11) Δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων

Ως προς το θέμα του δανεισμού των Διοικητικών 
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Συμβούλων (και συνδεόμενων με αυτόν πρόσωπα) 

της Εταιρείας ή θυγατρικών ή συνδεδεμένων με 

αυτήν Εταιρειών παρουσιάζονται συναφή στοιχεία στις 

Σημειώσεις στους Λογαριασμούς που περιέχονται 

στην παρούσα Ετήσια Έκθεση (Σημείωση αρ. 38) 

και βεβαιώνεται ότι όλες οι εν λόγω συναλλαγές 

διεξήχθησαν στη συνήθη πορεία των εργασιών της 

Τράπεζας, με συνήθεις εμπορικούς και υπηρεσιακούς 

όρους και με διαφάνεια. Περαιτέρω βεβαιούται ότι όλες 

οι συναφείς περιπτώσεις τραπεζικών διευκολύνσεων 

προς Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας και των 

θυγατρικών της Εταιρειών παραπέμπονται προς έγκριση 

από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης 

της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. Κατά τη σχετική  

διαδικασία δε συμμετέχει, ούτε λαμβάνει μέρος ο 

ενδιαφερόμενος Διοικητικός Σύμβουλος.

(12) Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Τράπεζα διόρισε, στις 21 Δεκεμβρίου 2009, την κα. 

Μαρία Βωβίδου-Iliescu, Διευθύντρια της Υπηρεσίας 

Εταιρικής Διακυβέρνησης  /  Συμμόρφωσης, ως Λειτουργό 

Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

σε αντικατάσταση του κ. Πιερή Θ. Θεοδώρου, ο οποίος 

αφυπηρέτησε από τον  Όμιλο.

(13) Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην Τράπεζα λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές του 

Διοικητικού Συμβουλίου:

(α)  Επιτροπή Ελέγχου

Πρόεδρος:  Αντώνης Ι. Πιερίδης

Μέλη :              Ιωάννης Χ. Χαριλάου

                               Γεώργιος Κ. Παύλου

                               Κυριάκος Ε. Γεωργίου

                                Σωτήρης Ζ. Καλλής

(β)  Επιτροπή Αμοιβών

Πρόεδρος:  Δημήτρης Ι. Ηλιάδης 

                                    (παραιτήθηκε την 1η Μαρτίου 2010)

Μέλη:                Σωτήρης Ζ. Καλλής

                                Κυριάκος Ε. Γεωργίου

                                Ιάκωβος Γ. Ιακώβου

                                Κυριάκος Ι. Δρουσιώτης

(γ)  Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής 

Διακυβέρνησης

Πρόεδρος:  Δρ. Ανδρέας Π. Παναγιώτου

Μέλη:               Ανδρέας Μ. Μουσιούττας 

                               Ιάκωβος Γ. Ιακώβου

                               Γεώργιος Κ. Παύλου

                               Σωτήρης Ζ. Καλλής

                               Χαράλαμπος Π. Παναγιώτου

(δ)  Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Πρόεδρος:  Ανδρέας Μ. Μουσιούττας

Μέλη:               Αντώνης Ι. Πιερίδης

                               Ιωάννης Χ. Χαριλάου

                               Χαράλαμπος Π. Παναγιώτου

                               Πιερής Θ. Θεοδώρου 
                                (μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2010)

                               Κυριάκος Ι. Δρουσιώτης

                               Γλαύκος Γ. Μαύρος 
                               (από 8 Φεβρουαρίου 2010)

Οι  Όροι Εντολής των πιο πάνω Επιτροπών βασίζονται 

τόσο στις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα που τις 

αφορούν όσο και στις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες 

της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και δημοσιεύονται 

στην παράγραφο (14) πιο κάτω και της Επιτροπής 

Αμοιβών στην Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών. Μέσα στα 

πλαίσια των προνοιών του Κώδικα όσον αφορά σχέσεις 

με τους Μετόχους, οι Πρόεδροι των εν λόγω Επιτροπών 

είναι διαθέσιμοι για τυχόν ερωτήσεις κατά την Ετήσια

Γενική Συνέλευση στην οποία όλοι οι μέτοχοι ενθαρ-

ρύνονται να λαμβάνουν μέρος. Οι Πρόεδροι και τα Μέλη 

των  Επιτροπών    υποβάλλουν    περιοδικώς    εκθέσεις    ή  

εισηγήσεις προς την ολομέλεια του Διοικητικού 

Συμβουλίου μετά τις συνεδρίες των αντίστοιχων 

Επιτροπών, ανάλογα με τα θέματα που επιλαμβάνονται.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται σε κατ’ ιδίαν συνεδρίες 

πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε τριμηνίας 

για τη μελέτη των Οικονομικών Καταστάσεων και 

ειδικότερα του θέματος της έκτασης και επάρκειας των 

προβλέψεων για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις, καθώς 

και της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

και προβαίνει σε ανάλογες εισηγήσεις προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται επίσης σε 

κατ’ ιδίαν συναντήσεις (χωρίς την παρουσία Μελών της 

Εκτελεστικής Διεύθυνσης) για εξέταση οποιωνδήποτε 

θεμάτων της αρμοδιότητάς της καθώς και σε 

συναντήσεις με την Εκτελεστική Διεύθυνση της Τράπεζας 

και τη Διεύθυνση του Εσωτερικού Ελέγχου τόσο στην 
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Κύπρο όσο και στην Ελλάδα προς εξέταση θεμάτων που 

εγείρονται είτε από τις οικονομικές καταστάσεις είτε από 

διάφορες εξειδικευμένες εκθέσεις ή έρευνες είτε από 

την Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

της Τράπεζας και των εξηρτημένων Εταιρειών της. Η 

Επιτροπή προβαίνει σε συστάσεις ή εισηγήσεις προς 

την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα 

θέματα που εξετάζει. Η Επιτροπή υποβοηθείται στο έργο 

της από αντίστοιχες Επιτροπές Ελέγχου που λειτουργούν 

σε θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου. Η Επιτροπή Ελέγχου 

συνήλθε κατά το 2009 σε πολυάριθμες συνεδρίες. Ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής κατέχει πανεπιστημιακό 

δίπλωμα και έχει εκτεταμένη πείρα στα Χρηματοοικονομικά 

και ασκεί το επάγγελμα του Συμβούλου Επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή Αμοιβών συνέρχεται όταν και εφ’ όσον 

τίθενται θέματα καθορισμού ή αναθεώρησης απολαβών/ 

αμοιβών των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανώτατου 

Εκτελεστικού Διευθυντή.  Αφού μελετήσει όλες τις 

συναφείς παραμέτρους και δεδομένα προβαίνει σε 

ανάλογες εισηγήσεις προς την ολομέλεια του Διοικητικού 

Συμβουλίου προς λήψη αποφάσεων, πάντοτε χωρίς τη 

συμμετοχή του εμπλεκόμενου Εκτελεστικού Διοικητικού 

Συμβούλου ή άλλων εμπλεκομένων αξιωματούχων. 

Οι εισηγήσεις της Επιτροπής και η πολιτική αμοιβών 

του Ομίλου λαμβάνουν υπόψη τις συναφείς ευθύνες, 

όγκο εργασίας, προσόντα, εμπειρίες, απόδοση των 

ατόμων, αμοιβές συγκρίσιμων θέσεων στην αγορά και 

ειδικότερα στους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου 

της Τράπεζας καθώς και αμοιβές σε άλλα επίπεδα του 

Ομίλου, με γνώμονα την προσέλκυση και διατήρηση 

υψηλού επιπέδου στελεχών στο επίπεδο Διοίκησης και 

Γενικής Διεύθυνσης προς εξυπηρέτηση των καλώς 

νοούμενων συμφερόντων τόσο του Ομίλου της Τράπεζας 

όσο και ευρύτερα των μετόχων και συνεργατών της.

Η Επιτροπή Αμοιβών εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών, η οποία αποτελεί 

μέρος της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας και υπο-

βάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων 

για ψήφιση. Επίσης, η Επιτροπή ανασκοπεί και εγκρίνει 

τη γνωστοποίηση αμοιβών του έτους για τους Διοικητικούς 

Συμβούλους που ετοιμάζει η Οικονομική Διεύθυνση του 

Ομίλου για συμπερίληψη στις σημειώσεις των ετήσιων 

λογαριασμών της Εταιρείας και στην ίδια την Έκθεση 

Πολιτικής Αμοιβών.

Η   Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης 

επιλαμβάνεται συνήθως του θέματος επιλογής ικανών 

και κατάλληλων ατόμων για διορισμό ως Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ή των θυγατρικών 

της εταιρειών, είτε για πλήρωση εκτάκτως κενωθείσας 

ή κενής θέσης είτε μετά την αφυπηρέτηση των Μελών 

αυτών με βάση την πολιτική για αφυπηρέτηση λόγω 

ορίου ηλικίας. Στη συνέχεια υποβάλλει την εισήγησή της 

στην ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της κάθε 

εταιρείας προς λήψη σχετικής απόφασης, η οποία ισχύει 

για την περίοδο από της ημερομηνίας διορισμού του 

νέου Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι της 

επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

εταιρείας, οπόταν εφ’ όσον το άτομο είναι επανεκλέξιμο, 

προσφέρεται προς επανεκλογή. Τα νέα Μέλη τυγχάνουν 

ενημέρωσης από το Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και από άλλους 

ανώτερους αξιωματούχους σχετικά με τις πρόνοιες 

του Κώδικα καθώς και ευρύτερα αναφορικά με το 

οργανόγραμμα και τις διαδικασίες, το στρατηγικό 

σχεδιασμό και τις πρακτικές του Ομίλου γενικότερα 

και του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του 

Διοικητικού Συμβουλίου ειδικότερα. Η Επιτροπή έχει 

επίσης τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή των πολιτικών 

εσωτερικής διακυβέρνησης του Ομίλου. Η Επιτροπή 

Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης συνέρχεται 

οποτεδήποτε εγείρονται θέματα της αρμοδιότητας της.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων υποβοηθά το 

Διοικητικό Συμβούλιο  της Τράπεζας στην εκπλήρωση 

των ευθυνών και υποχρεώσεων του σε σχέση με 

την αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση και 

αποτελεσματική διαχείριση όλων των κινδύνων του 

Ομίλου (πιστωτικού, επιτοκίων, λειτουργικού, αγοράς, 

ρευστότητας, ξένου συναλλάγματος, κεφαλαίου και 

άλλων). Ανάμεσα σε άλλα καθήκοντα, η Επιτροπή 

διαμορφώνει, εισηγείται προς έγκριση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και αξιολογεί, όταν εφαρμοσθούν, τις αρχές, 

το πλαίσιο και τις πολιτικές ανάληψης και διαχείρισης 

πάσης μορφής κινδύνων και χρήσης κεφαλαίων που 

να ανταποκρίνονται στους επιχειρηματικούς στόχους 

της Τράπεζας, του Ομίλου και / ή κάθε θυγατρικής 

εταιρείας ξεχωριστά. Επίσης, εισηγείται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο την εκχώρηση στην Ανώτατη Εκτελεστική 

και Γενική Διεύθυνση και σε άλλα εγκριτικά κλιμάκια 

του Ομίλου εγκριτικών αρμοδιοτήτων (που αφορούν 

ανάληψη κινδύνων) καθώς επίσης και την έγκριση νέων 
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προϊόντων ή υπηρεσιών που ο Όμιλος σκοπεύει να 

εισάξει. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συνέρχεται 

οποτεδήποτε εγείρονται θέματα της αρμοδιότητας της.

(14)   Όροι Εντολής Επιτροπών του Διοικητικού 

Συμβουλίου (εκτός της Επιτροπής Αμοιβών)

Όροι Εντολής της Επιτροπής Ελέγχου

1. Εγκαθίδρυση / αποστολή

Η Επιτροπή Ελέγχου εγκαθιδρύεται προς συμμόρφωση 

της Τράπεζας με τις οδηγίες που εξέδωσε η Κεντρική 

Τράπεζα Κύπρου βάσει των προνοιών του άρθρου 41 του 

Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου του 1997.

Αποστολή της Επιτροπής είναι κατά κύριο λόγο, η 

διασφάλιση της εκπλήρωσης, κατά τρόπον αξιόπιστο και 

αποτελεσματικό, των υποχρεώσεων που επιβάλλει στην 

Τράπεζα η προαναφερθείσα οδηγία, η συμμόρφωση 

με τις ανάλογες πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης καθώς και η εν γένει συμβολή στην 

εμπέδωση της αρχής της χρηστής διοίκησης στη 

διεξαγωγή των λειτουργιών και εργασιών της Τράπεζας.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την ευθύνη να βοηθήσει το 

Διοικητικό Συμβούλιο στην εξάσκηση αποτελεσματικής 

εποπτείας στις δραστηριότητες και λειτουργίες του 

Ομίλου.

Προς εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή έχει 

υπό την άμεση εποπτεία και έλεγχό της την Υπηρεσιακή 

Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης, η οποία είναι 

ως απαιτεί η Κεντρική Τράπεζα, ανεξάρτητη από την 

Εκτελεστική Διοίκηση και υπόλογη στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή έχει την εξουσιοδότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας να λαμβάνει ανεξάρτητες 

επαγγελματικές συμβουλές όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.

2. Σύνθεση και Θητεία των Μελών της Επιτροπής 

Ελέγχου

Μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Δ.Σ. τουλάχιστον 

τέσσερις μέχρι έξι μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι. Η 

πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής θα πρέπει να είναι 

ανεξάρτητοι μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι, 

συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της 

Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι άτομο με 

εμπειρία στα λογιστικά ή / και στα χρηματοοικονομικά και 

θα διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος 

του Ομίλου δεν πρέπει να είναι μέλος της Επιτροπής 

Ελέγχου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής αποφασίζεται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.  Συνεδρίες της Επιτροπής

Η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίες σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, τουλάχιστον έξι φορές τον χρόνο. Ο 

επόμενος ακέραιος αριθμός του ιδανικού ημίσεως των 

μελών αποτελεί απαρτία.

Η Επιτροπή προσκαλεί στις συνεδρίες της οποιουσδήποτε 

αξιωματούχους του Ομίλου θεωρεί απαραίτητο να 

έχει τις απόψεις τους, για την καλύτερη εκτέλεση των 

καθηκόντων της.

Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο η Επιτροπή θα συναντάται 

με τους εξωτερικούς ελεγκτές για να συζητήσει θέματα 

που προκύπτουν από τους ελέγχους.

Η Επιτροπή τηρεί πρακτικά των συνεδριών και απο-

φάσεών της και υποβάλλει στο Δ.Σ. την ετήσια και 

περιοδικές εκθέσεις πεπραγμένων της, ως ήθελε κριθεί 

σκόπιμο.

4. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων

Σε περίπτωση διαφωνίας, οι αποφάσεις της Επιτροπής 

λαμβάνονται δια ψηφοφορίας.  Εκεί όπου υπάρχει 

ισοψηφία, ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

5. Καθήκοντα και Ευθύνες

Τα καθήκοντα και ευθύνες της Επιτροπής είναι:

Α.  Οικονομικές Καταστάσεις 

Α1. Εξετάζει το περιεχόμενο των τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων, 

εννεαμηνιαίων και ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των 

άλλων ειδικών περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, ώστε 

να ικανοποιείται ότι παρουσιάζουν την ορθή (αληθινή) εικόνα, 

πριν υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.

Α2. Επιβλέπει τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο Οικονο- 

μικός Διευθυντής με την τεχνική επίβλεψη των εξωτερικών 

ελεγκτών (όπου αυτό κριθεί αναγκαίο) ως προς την 
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επιλογή των λογιστικών αρχών (accounting policies) και 

λογιστικών υπολογισμών (accounting estimates) για τον 

καταρτισμό των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.

B.  Εξωτερικός Έλεγχος

Β1. Υποβάλλει εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

αναφορικά με το διορισμό, τον τερματισμό και την αμοιβή 

των ελεγκτών του Ομίλου. 

Β2. Ελέγχει και διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την 

αποτελεσματικότητα των ελεγκτών.

Β3. Παρακολουθεί τις σχέσεις του Ομίλου με τους 

ελεγκτές γενικά.

Β4. Αξιολογεί την έκταση και αποτελεσματικότητα των 

πραγματοποιούμενων ελέγχων και εξετάζει τρόπους 

για καλύτερο συντονισμό της προσπάθειας ελέγχου για 

τη διασφάλιση της πληρότητας κάλυψης, την αποφυγή 

επικαλύψεων και την αποτελεσματική χρήση των 

διαθέσιμων για έλεγχο πόρων (cost - effectiveness).

Β5.  Αξιολογεί τις παρατηρήσεις / εισηγήσεις των ελεγκτών 

σχετικά με τη διαχείριση του Ομίλου, την ετοιμασία και 

παρουσίαση των οικονομικών του καταστάσεων και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Β6. Παρακολουθεί τον ουσιαστικό όγκο, τη φύση και 

έκταση των μη ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι 

ελεγκτές σε επίπεδο Ομίλου, με σκοπό τη διατήρηση 

της ισορροπίας μεταξύ της αντικειμενικότητας και 

της προστιθέμενης αξίας από τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται.

Στην περίπτωση που οι μη ελεγκτικές υπηρεσίες 

προσφέρονται σε θυγατρική ή εξηρτημένη Εταιρεία της 

Τράπεζας και ο όγκος είναι τέτοιος που υποβαθμίζει την 

αντικειμενικότητα των ελέγχων τους, τότε η Επιτροπή 

ενημερώνει την αντίστοιχη Επιτροπή (εκεί όπου υπάρχει) 

της θυγατρικής ή εξηρτημένης ή το Διοικητικό της 

Συμβούλιο.

Η Επιτροπή ενημερώνεται τουλάχιστο μια φορά το χρόνο 

από την Οικονομική Διεύθυνση, αναφορικά με τη φύση, 

έκταση και την αμοιβή μη-ελεγκτικών υπηρεσιών ή άλλων 

συμβουλευτικών καθηκόντων προς τους ελεγκτές.

Β7. Καταρτίζει ετήσια πίνακα στον οποίο καταγράφονται 

οι ελεγκτικές και μη υπηρεσίες κατά το είδος, χρόνο και 

αμοιβές που καταβλήθηκαν.

Ο πίνακας υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με 

τις εν προκειμένω παρατηρήσεις της Επιτροπής Ελέγχου.

Γ.  Εσωτερικός Έλεγχος

Γ1. Εγκρίνει και αξιολογεί το εγχειρίδιο της Εσωτερικής 

Επιθεώρησης, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, 

τον κανονισμό της, τους τρόπους εργασίας και τα 

προγράμματα ελέγχου (audit objectives / programs).

Γ2. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επιθεώρησης υποβάλλει 

στην Επιτροπή Ελέγχου το ετήσιο σχέδιο ελέγχου (an-

nual audit plan) και τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας 

για έγκριση. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις που 

πιθανόν να προκύψουν στο σχέδιο ελέγχου ή στον 

προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια του χρόνου, θα 

πρέπει επίσης να εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Γ3. Εισηγείται προς το Δ.Σ. το διορισμό και την αντι- 

κατάσταση του Διευθυντή Εσωτερικής Επιθεώρησης.

Αξιολογεί την απόδοσή του, καθώς επίσης το έργο και 

την αποτελεσματικότητα της Εσωτερικής Επιθεώρησης.

Γ4. Αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα 

του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου.

Γ5. Υποβάλλει προς το Δ.Σ. του Ομίλου έκθεση αναφορικά με:

(α)  Την επάρκεια των διεξαχθέντων ελέγχων, τα πορί-

σματα και τις εισηγήσεις της Εσωτερικής Επιθεώρησης.

(β)  Θέματα που άπτονται της ανεξαρτησίας και ομαλής 

διεκπεραίωσης της ελεγκτικής εργασίας από μέρους 

της Εσωτερικής Επιθεώρησης.

Γ6. Επιβεβαιώνει ότι η Τράπεζα αναθέτει την αξιολόγηση 

της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

σε ατομική και ενοποιημένη βάση σε εξωτερικούς 

ελεγκτές που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία.

Αξιολογεί τα ευρήματα του πιο πάνω ελέγχου και 

εισηγείται διορθωτικά μέτρα προς το Δ.Σ. 
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Δ.  Διάφορα Θέματα 

Δ1. Αναθέτει στο Τμήμα Εσωτερικής Επιθεώρησης ή 

κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε 

ανεξάρτητους οίκους εμπειρογνωμόνων, τη διενέργεια 

ερευνών για οποιοδήποτε θέμα στα πλαίσια της 

αποστολής και αρμοδιοτήτων της.

Δ2. Ζητά πληροφορίες από τη Διεύθυνση για τους 

σημαντικούς κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος 

ο Όμιλος, αξιολογεί τα μέτρα που έχει λάβει η Διοίκηση 

για να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους αυτούς και 

υποβάλλει εισηγήσεις για τη βελτίωση των μέτρων.

Δ3. Διερευνά οποιαδήποτε άλλα σημαντικά στοιχεία, 

δεδομένα ή γεγονότα που αφορούν και επηρεάζουν την 

απόδοση και λειτουργία της Τράπεζας ή τη συμμόρφωσή 

της προς τους νόμους και κανονισμούς που τη διέπουν.

Δ4. Η Επιτροπή βεβαιώνει μια φορά το χρόνο τη 

συμμόρφωση της Τράπεζας προς τους Νόμους και το 

θεσμικό πλαίσιο που δραστηριοποιείται.

Δ5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συγκαλεί 

κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, σε κοινή συνεδρία, 

τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θυγατρικής εταιρείας 

για συζήτηση και μελέτη οποιονδήποτε θεμάτων της 

εταιρείας αυτής, θεωρηθεί σκόπιμο.

Δ6.  Η Επιτροπή έχει την ευθύνη να εξετάζει τις ουσιαστικές 

συναλλαγές της Τράπεζας  ή / και των θυγατρικών της 

εταιρειών, οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες Διοικητικός 

Σύμβουλος, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, 

Ανώτερο Εκτελεστικό Στέλεχος, Γραμματέας, Ελεγκτής 

ή μεγαλομέτοχος της Εταιρείας που κατέχει άμεσα 

ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου, έχει 

άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συμφέρον, 

ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα 

πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής (arm’s length).

Στον πιο πάνω ορισμό εμπίπτουν και οι Διοικητικοί 

Σύμβουλοι των θυγατρικών εταιρειών.

Δ7. Συντάσσει με τη βοήθεια του Λειτουργού Συμ- 

μόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής 

Διακυβέρνησης για περίληψη στην Ετήσια Έκθεση του 

Ομίλου.

Δ8.  Συζητά με τη Διεύθυνση του Ομίλου την πολιτική 

για τη διαχείριση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού 

κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων και των κυριοτέρων 

οικονομικών κινδύνων του Ομίλου και των μέτρων που 

λαμβάνονται από τη Διεύθυνση για την παρακολούθηση 

και τον περιορισμό τους. Στη συγκεκριμένη συνεδρία, 

μπορούν να προσκληθούν οι εξωτερικοί ελεγκτές και ο 

Διευθυντής Εσωτερικής Επιθεώρησης.

Δ9. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιμος 

για προσωπική, τηλεφωνική, ηλεκτρονική ή γραπτή 

επικοινωνία που τυχόν θα ζητηθεί από τους μετόχους 

της Τράπεζας σχετικά με θέματα που αφορούν τις 

εργασίες της Επιτροπής. Επίσης θα είναι διαθέσιμος για 

τυχόν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης ή οποιασδήποτε ενημερωτικής συνάντησης 

όλων των μετόχων της Τράπεζας.

Ενημέρωση σχετικά με τη δομή και τις εργασίες 

της Επιτροπής θα δίνεται επίσης στην Ετήσια 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ περί Εταιρικής 

Διακυβέρνησης.

6. Ισχύς και Τροποποίηση των Όρων Εντολής

Οι Όροι Εντολής θα αναθεωρούνται και θα αναπρο- 

σαρμόζονται ανάλογα, για να αντικατοπτρίσουν τυχόν 

νέες πρακτικές που δυνατό να υιοθετούνται από τον 

Όμιλο ή / και αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής, 

οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, αλλαγές στη σχετική 

νομοθεσία, νέες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

ή νέοι κανονισμοί του ΧΑΚ που προστίθενται στον Κώδικα.

Την ευθύνη για την προσθήκη ή αναπροσαρμογή των 

διαδικασιών των Όρων Εντολής έχει το Διοικητικό 

Συμβούλιο.

7.  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τηρουμένων των πιο πάνω, νοείται ότι η Επιτροπή Ελέγχου 

θα λειτουργεί αυστηρώς μέσα στα πλαίσια των συναφών 

προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως 

αυτά καθορίζονται από το Κεφάλαιο Γ του Κώδικα.

Όροι Εντολής της Επιτροπής Διαχείρισης 

Κινδύνων

1. Όροι Εντολής της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι η υποβοήθηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας 
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Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ («η Εταιρεία») στο να 

εκπληρώνει τις ευθύνες και υποχρεώσεις του σε σχέση 

με την αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση και 

αποτελεσματική διαχείριση όλων των κινδύνων του 

Ομίλου (πιστωτικού, λειτουργικού, αγοράς, ρευστότητας, 

ξένου συναλλάγματος και άλλων). Η Επιτροπή επιπλέον 

θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του κινδύνου 

της κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου.

2. Σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

θα απαρτίζεται από τρία ως έξι μέλη με επαρκείς γνώσεις 

και εμπειρία στον τομέα της Διαχείρισης Κινδύνων. 

Ένα τουλάχιστο μέλος θα είναι εκτελεστικό και ένα 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό. 

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη της.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής αποφασίζεται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

To Δ.Σ. μπορεί, κατά τη διάρκεια της θητείας της 

Επιτροπής: 

(α) να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής 

συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και 

(β) να συμπληρώνει θέσεις της Επιτροπής, οι οποίες 

κενώνονται από οποιαδήποτε αιτία.

3. Συνεδρίες της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει όποτε είναι αναγκαίο και 

τουλάχιστο μια φορά κάθε τρίμηνο. Σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης ή κρίσης, η Επιτροπή θα μπορεί να 

συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης για λήψη σχετικών 

αποφάσεων.

Η αριθμητική πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής 

θα αποτελεί απαρτία. Ως πλειοψηφία θα θεωρείται ο 

επόμενος ακέραιος αριθμός του ιδανικού ημίσεως των 

ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει τη 

νικώσα ψήφο.

Η Επιτροπή θα τηρεί πρακτικά των συνεδριών και 

αποφάσεών της.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα ενημερώνει τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τις εργασίες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να προσκαλεί στις 

συνεδρίες της οποιοδήποτε άτομο μπορεί να συμβάλει 

στην πιο αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της.

4. Καθήκοντα, Ευθύνες και Δικαιώματα της 

Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

4.1 Η Επιτροπή θα διαμορφώνει και υποβάλλει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση τις αρχές που πρέπει να 

διέπουν τη διαχείριση των κινδύνων. Με βάση τις αρχές 

αυτές, η Επιτροπή θα καλλιεργεί εσωτερικό περιβάλλον 

διαχείρισης κινδύνων, το οποίο θα διέπει τη λήψη των 

επιχειρηματικών αποφάσεων σε όλο το εύρος των 

δραστηριοτήτων και / ή μονάδων της Εταιρείας και των 

θυγατρικών της. 

4.2 Με βάση τις εγκεκριμένες αρχές, η Επιτροπή θα 

διαμορφώνει και θα εισηγείται προς έγκριση στο Διοικη-

τικό Συμβούλιο το πλαίσιο ανάληψης πάσης μορφής 

κινδύνων και χρήσης κεφαλαίων που να ανταποκρίνεται 

στους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας, του 

Ομίλου και / ή κάθε Εταιρείας ξεχωριστά.  Μεταξύ άλλων:

(α) H Επιτροπή θα διαμορφώνει την πολιτική του Ομίλου 

όσον αφορά τα όρια και τους όρους (pricing) ανάληψης 

κινδύνων του Ομίλου.

(β) Η Επιτροπή θα μεριμνά ώστε τα κεφάλαια του Ομίλου 

να διατηρούνται σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται 

στους αναλαμβανόμενους κινδύνους.

(γ) Η Επιτροπή θα επιβεβαιώνει την επάρκεια των 

εκάστοτε αποδεκτών ορίων ανάληψης κινδύνου και των 

ορίων διακοπής ζημιογόνων δραστηριοτήτων ή λήψης 

άλλων διορθωτικών μέτρων.

4.3 Η Επιτροπή θα διαμορφώνει και υποβάλλει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτάσεις για 

ανάληψη διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση που 

διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης της στρατηγικής για 

τη διαχείριση των κινδύνων.

4.4 Η Επιτροπή θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

την εκχώρηση  στην Ανώτατη Εκτελεστική και Γενική 

Διεύθυνση και σε άλλα εγκριτικά κλιμάκια του Ομίλου 

εγκριτικών αρμοδιοτήτων (που αφορούν ανάληψη 

κινδύνων) καθώς επίσης και τα όρια και περιορισμούς

που διέπουν την εξάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. 

Ειδικά, θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον 

καθορισμό των εγκριτικών ορίων της Ανώτατης Επι-

τροπής Χορηγήσεων και της Επιτροπής Διαχείρισης 

Στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO).
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4.5 Η Επιτροπή θα εξασφαλίζει ικανοποιητικές δια- 

βεβαιώσεις ότι η Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση 

κατανοεί πλήρως και εφαρμόζει τα επιθυμητά επίπεδα 

ανάληψης κινδύνων, όπως αυτά καθορίζονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο.  Η Επιτροπή θα εξασφαλίζει επίσης 

διαβεβαιώσεις ότι όλο το επηρεαζόμενο προσωπικό 

κατανοεί και εφαρμόζει την πολιτική ανάληψης και 

διαχείρισης κινδύνων και ότι δεν ενθαρρύνεται η αλόγιστη 

ανάληψη κινδύνων.  Πηγές διαβεβαιώσεων αποτελούν 

π.χ. οι Εκθέσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών Διοίκησης όπως 

της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνου, του Εσωτερικού 

Ελέγχου, της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Χορηγήσεων, 

κλπ. αλλά και εξωτερικές Εκθέσεις όπως των εποπτικών 

αρχών, των ελεγκτών, των συμβούλων, κλπ.

4.6  Η Επιτροπή θα λαμβάνει και θα αξιολογεί, ανά 

τρίμηνο, αναφορές του επικεφαλής της Μονάδας 

Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου σχετικά με τους 

σημαντικότερους κινδύνους που έχει αναλάβει ο Όμιλος 

και θα ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα.

4.7  Η Επιτροπή θα αξιολογεί, σε ετήσια βάση, την επάρκεια 

και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διαχείρισης 

κινδύνων, περιλαμβανομένων  της καταλληλότητας των 

ορίων, της επάρκειας των προβλέψεων και της εν γένει 

επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το ύψος και 

τη μορφή των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Η αξιολόγηση 

θα γίνεται με βάση την ετήσια έκθεση του επικεφαλής της 

Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.

Οι προαναφερόμενες έκθεση και αξιολόγηση μαζί με τα 

σχετικά αποσπάσματα από τα πρακτικά του Διοικητικού 

Συμβουλίου υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ρύθμισης 

και Εποπτείας Τραπεζικών Ιδρυμάτων της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου μέχρι τις 30 Απριλίου έκαστου 

έτους.

4.8 Η Επιτροπή εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την 

έγκριση οποιωνδήποτε νέων προϊόντων ή υπηρεσιών 

που ο Όμιλος σκοπεύει να εισαγάγει και τα οποία, 

κατά τη γνώμη της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, 

εμπεριέχουν νέους κινδύνους ή χρήζουν της υιοθέτησης 

ορίων κινδύνων. Επίσης, θα βεβαιώνεται ότι οι διάφοροι 

κίνδυνοι που εμπεριέχουν τα προϊόντα αυτά (πιστωτικός, 

αγοράς, ρευστότητας, λειτουργικός, κλπ.) ελέγχονται 

ικανοποιητικά.

4.9  Η Επιτροπή θα αξιολογεί τους κινδύνους που 

σχετίζονται με την εμπλοκή του Ομίλου σε νέες αγορές 

ή νέες εταιρείες ή επιχειρηματικές συμμετοχές και θα 

υποβάλλει εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

4.10 Η Επιτροπή θα λαμβάνει γνώση των σχετικών 

εκθέσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου που αφορούν 

τη διαχείριση κινδύνων και θα μεριμνά για τη λήψη 

διορθωτικών μέτρων όπου αυτά είναι αναγκαία με βάση 

τις παρατηρήσεις και συστάσεις των εκθέσεων αυτών.

Η Επιτροπή θα λαμβάνει επίσης γνώση του περιεχομένου 

των εκθέσεων των Διεθνών Οίκων Αξιολόγησης και 

κατόπιν αξιολόγησής τους θα προβαίνει σε εισηγήσεις 

για τυχόν διορθωτικά μέτρα που αφορούν τη διαχείριση 

κινδύνων.

4.11  Η Επιτροπή θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

το διορισμό ή την αντικατάσταση του επικεφαλής της 

Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου.

4.12  Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή 

σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου θα έχει και τη 

γενική επίβλεψη, σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, της 

εφαρμογής της Δεύτερης Συνθήκης της Βασιλείας (Basel 

II) και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CAD 3).

4.13  Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων θα συνεργάζεται 

με την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου 

στη διασφάλιση μιας σφαιρικής αντίληψης και 

αντιμετώπισης των κινδύνων.

4.14  Η Επιτροπή έχει την εξουσιοδότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας να λαμβάνει ανεξάρτητες 

επαγγελματικές συμβουλές όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.

4.15 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιμος 

για προσωπική, τηλεφωνική, ηλεκτρονική ή γραπτή 

επικοινωνία που τυχόν θα ζητηθεί από τους Μετόχους 

της Εταιρείας σχετικά με θέματα που αφορούν τις 

εργασίες της Επιτροπής. Επίσης, θα είναι διαθέσιμος για 

τυχόν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης ή οποιασδήποτε ενημερωτικής συνάντησης 

όλων των Μετόχων της Εταιρείας. Ενημέρωση σχετικά 

με τη δομή και τις εργασίες της Επιτροπής θα δίνεται 

επίσης στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ 

περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.
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Όροι Εντολής της Επιτροπής Διορισμών / 

Εσωτερικής Διακυβέρνησης

Αρχή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Πρέπει να υπάρχει καθορισμένη και διαφανής διαδικασία 

για το διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει 

να αποτελείται από άτομα ικανά και κατάλληλα για να 

συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

1. Όροι Εντολής της Επιτροπής Διορισμών / 

Εσωτερικής Διακυβέρνησης

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι η ετοιμασία εισηγήσεων 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας 

Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ («η Εταιρεία») για την 

επιλογή ικανών και καταλλήλων ατόμων για διορισμό 

ως Μελών του ή Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων 

των Θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου, είτε για 

πλήρωση εκτάκτως κενωθείσας ή κενής θέσης είτε 

μετά την αφυπηρέτηση των Μελών αυτών με βάση την 

πολιτική για αφυπηρέτηση λόγω ορίου ηλικίας. Επίσης, 

η Επιτροπή έχει τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή 

των πολιτικών εσωτερικής διακυβέρνησης στον Όμιλο.

2. Σύσταση της Επιτροπής Διορισμών / Εσωτερικής 

Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

και απαρτίζεται από τρία ως έξι, κατά πλειοψηφία μη 

εκτελεστικά μέλη με τη συμμετοχή ενός τουλάχιστον μη 

εκτελεστικού και ανεξάρτητου μέλους.  Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής αποφασίζεται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Συνεδρίες της Επιτροπής Διορισμών / 

Εσωτερικής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει όποτε είναι αναγκαίο και 

τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο.

Η αριθμητική πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής θα 

αποτελεί απαρτία. Ως πλειοψηφία θεωρείται ο επόμενος 

ακέραιος αριθμός του ιδανικού ημίσεως των μελών, 

νοουμένου ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι παρών. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει τη νικώσα 

ψήφο. Η Επιτροπή θα τηρεί πρακτικά των συνεδριών 

και αποφάσεων της και θα υποβάλλει αντίγραφα στον 

Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας. Η Επιτροπή έχει την εξουσιοδότηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να λαμβάνει 

ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές όποτε κρίνει 

τούτο αναγκαίο.

4. Καθήκοντα και ευθύνες της Επιτροπής 

Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης

4.1 Η Επιτροπή θα εισηγείται προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας τα απαιτούμενα προσόντα που 

πρέπει να κατέχει ένα άτομο που υπηρετεί ως μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου οποιασδήποτε εταιρείας του 

Ομίλου. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται είναι:

(α) Γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία.

(β) Τιμιότητα και αντικειμενική κρίση.

(γ) Ειδικά προσόντα που απαιτούνται από τη Νομοθεσία 

που διέπει τη λειτουργία της συγκεκριμένης εταιρείας 

(περιλαμβανομένης και της Οδηγίας της Κεντρικής 

Τράπεζας «Η περί της Ικανότητας και Καταλληλότητας 

[Κριτήρια Αξιολόγησης] των Συμβούλων και των 

Διευθυντών Τραπεζών Οδηγία του 2006 και 2007»).

(δ) Διαθέσιμο χρόνο για απασχόληση στην εταιρεία.

(ε) Κατάλληλη ηλικία.

4.2 Η Επιτροπή θα εξετάζει εισηγήσεις για διορισμό 

μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Ομίλου στη βάση 

των απαιτουμένων προσόντων και θα παραδίδει σχετική 

έκθεση με τις απόψεις της στην ολομέλεια του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο και θα λαμβάνει 

τις τελικές αποφάσεις. Στην έκθεση της Επιτροπής θα 

αναφέρονται οι εταιρείες με τις οποίες ένα υποψήφιο 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να έχει 

σχέση λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και ποιες 

πληροφορίες πρέπει να έχει στη διάθεσή του το υποψήφιο 

μέλος προτού διορισθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4.3 Η Επιτροπή θα εξετάζει, σε ετήσια βάση, τη 

δομή, το μέγεθος, τη σύνθεση και την απόδοση / 

αποτελεσματικότητα των Διοικητικών Συμβουλίων της 

Εταιρείας και των Θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου και 

θα εισηγείται τυχόν αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4.4 Η Επιτροπή θα αξιολογεί, σε ετήσια βάση, τις 

δεξιότητες, τη γνώση και τη εμπειρογνωμοσύνη των 
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μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας και 

των Θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου δίνοντας σχετική 

αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4.5 Η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη κατάρτισης σχεδίων 

διαδοχής των Διοικητικών Συμβούλων.

4.6 Η Επιτροπή θα μελετά και θα ετοιμάζει σχετική 

εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με 

την «Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης της ανεξαρτησίας 

των μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων συμβούλων» η 

οποία, όπως προνοεί η Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας 

«Οι Περί του Πλαισίου Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων 

Αξιολόγησης της Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής 

Διακυβέρνησης και των Συστημάτων Εσωτερικού 

Ελέγχου των Τραπεζών Οδηγίες του 2006 και 2009», 

κατατίθεται στο Δ.Σ. εντός του Φεβρουαρίου εκάστου 

έτους.

Η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη και για τη συνεχή, κατά 

τη διάρκεια του έτους, αξιολόγηση της ανεξαρτησίας 

των συμβούλων αυτών και την εισήγηση ετοιμασίας 

συμπληρωματικής Έκθεσης, εάν σε οποιανδήποτε 

χρονική στιγμή, λόγω αλλαγών ή εξελίξεων, άτομα 

τα οποία κατέχουν τη θέση του μη εκτελεστικού και 

ανεξάρτητου συμβούλου δεν ικανοποιούν ή φαίνεται 

να μην ικανοποιούν πλέον οποιοδήποτε από τα κριτήρια 

ανεξαρτησίας της προαναφερόμενης Οδηγίας.

4.7 Η Επιτροπή θα αξιολογεί τη συμμόρφωση που 

επετεύχθη σε σχέση με τις πολιτικές εσωτερικής 

διακυβέρνησης που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας.

4.8 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιμος 

για προσωπική, τηλεφωνική, ηλεκτρονική ή γραπτή 

επικοινωνία που τυχόν θα ζητηθεί από τους Μετόχους 

της Εταιρείας σχετικά με θέματα που αφορούν τις 

εργασίες της Επιτροπής. Επίσης, θα είναι διαθέσιμος για 

τυχόν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης ή οποιασδήποτε ενημερωτικής συνάντησης 

όλων των Μετόχων της Εταιρείας. Ενημέρωση σχετικά 

με τη δομή και τις εργασίες της Επιτροπής θα δίνεται 

επίσης στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ 

περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

5. Βέλτιστες Αρχές Εσωτερικής Διακυβέρνησης

Όπως αναφέρονται στην Οδηγία της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου – Μάιος 2006 και από την 

Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας – 

Φεβρουάριος 2006.

6. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Νοείται ότι η Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής 

Διακυβέρνησης θα λειτουργεί αυστηρώς μέσα στα 

πλαίσια των συναφών προνοιών του Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης όπως αυτά καθορίζονται από το 

Κεφάλαιο Α του Κώδικα.

(15) Μέρος Δ του Κώδικα που αφορά Σχέσεις της 

Εταιρείας με τους Μετόχους της

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας ανακοινώνει τα 

οικονομικά του αποτελέσματα κάθε τριμηνία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αξιοποιεί τις 

ευκαιρίες της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων της 

Εταιρείας, είτε σε τριμηνιαία είτε σε εξαμηνιαία βάση, 

καθώς επίσης και την ευκαιρία της ίδιας της Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και διοργανώνει 

αναλυτικές παρουσιάσεις των Οικονομικών Καταστάσεων 

από τον Οικονομικό Διευθυντή και την Εκτελεστική 

Διεύθυνση της Εταιρείας τόσο προς τους μετόχους όσο και 

προς οικονομικούς αναλυτές, Μέλη του Χρηματιστηρίου 

και εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας. 

Ειδικότερα, ως προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση, 

υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις συναφείς διατάξεις 

τόσο της Νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας 

όσο και του Κώδικα. Οι μέτοχοι έχουν επίσης την ευκαιρία 

να επικοινωνούν για θέματα που τους αφορούν όχι μόνο 

με τη Γραμματεία της Εταιρείας αλλά και με το Λειτουργό 

Επικοινωνίας και Σχέσεων με Μετόχους (Investors 

Relations Officer) κ. Αντώνη Ρούβα (Τηλ. 22500760).

(16) Αποχωρούντες και Επανεκλέξιμοι Διοικητικοί 

Σύμβουλοι

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρούν εκ 

περιτροπής ή αποχωρούν σύμφωνα με τα σχετικά 

άρθρα του Καταστατικού της Τράπεζας και τις 

συναφείς πρόνοιες της Περί Εταιρειών Νομοθεσίας 

και του Κώδικα (τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια). 

Οι αποχωρούντες και επανεκλέξιμοι Διοικητικοί 

Σύμβουλοι που προσφέρονται για επανεκλογή κατά 

την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που θα 

πραγματοποιηθεί τη 19η Μαΐου 2010 είναι οι ακόλουθοι 
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(σύντομα βιογραφικά τους στοιχεία επίσης ακολουθούν):

(α)  Ανδρέας Μ. Μουσιούττας, Δικηγόρος

Γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1939. Αποφοίτησε από 

το Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία και κατέχει 

πτυχίο Νομικής από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Διετέλεσε Υπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 1985 μέχρι 

το Φεβρουάριο του 1988, από το 1993 μέχρι το 1997 και 

από το 1998 μέχρι το Φεβρουάριο του 2003. Υπηρέτησε 

επίσης ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου από το 1979 μέχρι το 1984 

και από το 1988 μέχρι το 1989 καθώς επίσης και σε άλλα 

διοικητικά συμβούλια δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών.

Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ελληνικής Τράπεζας στις 2 Ιουλίου 2003 και εκλέγηκε 

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τη 19η 

 Μαρτίου 2005. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της LLC CB Hellenic Bank, θυγατρικής εταιρείας 

της Τράπεζας στη Ρωσία, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Διαχείρισης Κινδύνων και Μέλος της Επιτροπής 

Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Τράπεζας.

(β) Μάκης Κεραυνός, Οικονομολόγος / Ανώτατος 

Εκτελεστικός Διευθυντής Ομίλου Ελληνικής Τράπεζας

Γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1951.  Σπούδασε 

Οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές 

σπουδές στα Οικονομικά της Ανάπτυξης στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Industrial Manage-

ment (M.Sc.) στο Πανεπιστήμιο Kensington.  Με 

υποτροφία του Προγράμματος Αναπτύξεως των 

Ηνωμένων Εθνών, έτυχε μετεκπαίδευσης στο 

Oxford Brooks University σε θέματα νέας τεχνολογίας 

και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.  Επίσης έτυχε 

μετεκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου 

δυναμικού και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Πρόγραμμα ΕΤΡ του 

European Foundation for Management Development.

Για σειρά ετών εργάστηκε ως ανώτερο διευθυντικό 

στέλεχος στην οικονομική και εμπορική διεύθυνση 

και ως Γενικός Διευθυντής σε μεγάλες εταιρείες στο 

εξωτερικό και στην Κύπρο.  Υπηρέτησε για είκοσι χρόνια 

ως ανώτερο στέλεχος στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, στον τομέα της Έρευνας και του Στρατηγικού 

Προγραμματισμού.

Διετέλεσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και Υπουργός Οικονομικών.  Ήταν ο πρώτος 

Υπουργός Οικονομικών μετά την ένταξη της Κύπρου 

στην Ε.Ε. και εκπροσώπησε την Κύπρο στα διάφορα 

Συμβούλια Υπουργών της Ε.Ε.  Το Μάιο του 2004 οδήγησε 

την Κύπρο στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 

ο οποίος θεωρείται ο προθάλαμος για την ένταξη στην 

Ευρωζώνη.

Υπηρέτησε επίσης ως Διοικητικός Σύμβουλος της 

Διεθνούς Τράπεζας στην Κύπρο, της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2005 ανέλαβε καθήκοντα Ανώτατου 

Εκτελεστικού Διευθυντή στον Όμιλο της Ελληνικής 

Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ.

Τον Αύγουστο του 2006 διορίστηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για μια πλήρη θητεία. 

Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ελληνικής Τράπεζας στις 20 Ιουλίου 2006 και είναι επίσης 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic 

Alico Life Insurance Company Limited.

(γ)  Σωτήρης Ζ. Καλλής, Επιχειρηματίας

Γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 1945. Αποφοίτησε από το 

Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια 

της καριέρας του έτυχε εκτεταμένης επιμόρφωσης σε 

θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής. Είναι 

Γενικός Διευθυντής της ιδιωτικής εταιρείας Γ. Καλλής 

(Βιομήχανοι) Λτδ, η οποία μαζί με άλλες εξηρτημένες 

ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες ασχολούνται με 

βιομηχανικές, εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες.

 

Διετέλεσε Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Ένδυσης από την ίδρυση του μέχρι 

το 2007 και μέλος του Εργατικού Συμβουλευτικού 

Σώματος. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών 

και Βιομηχάνων Κύπρου (Ο.Ε.Β.). Διετέλεσε μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Universal Bank Public 
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Limited (τώρα USB Bank Plc) και της Universal Life 

Insurance Company Limited.

Εκλέγηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ελληνικής Τράπεζας την 1η Ιουνίου 2005 και είναι 

επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθηνάς 

Κυπριακής Εταιρείας Λίμιτεδ. Είναι Μέλος των Επιτροπών 

Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης, Αμοιβών και 

Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

(δ)  Χαράλαμπος Π. Παναγιώτου, Εγκεκριμένος 

Λογιστής

Γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1971.  Αποφοίτησε από το 

Πρώτο Λύκειο Πάφου και σπούδασε Management Sci-

ences (B.Sc.) στο London School of Economics and 

Political Science.  Το 1996 πήρε τον επαγγελματικό τίτλο 

του Εγκεκριμένου Λογιστή  από το Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales και έγινε επίσης 

μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.  

Ακολούθως, εργοδοτήθηκε από τη Λαϊκή Κυπριακή 

Τράπεζα Λίμιτεδ.  Το 2000, διορίστηκε Οικονομικός 

Διευθυντής της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου και 

Διοικητικός Σύμβουλος του St.George Hotel (Man-

agement) Limited και του Tsada Golf Club, θέσεις τις 

οποίες κατέχει μέχρι σήμερα.  Είναι μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου διαφόρων εταιρειών του 

συγκροτήματος της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας.

Εκλέγηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ελληνικής Τράπεζας την 1η Ιουνίου 2005 και είναι 

επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λίμιτεδ και Μέλος 

των Επιτροπών Διαχείρισης Κινδύνων και Διορισμών / 

Εσωτερικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Τράπεζας.

(ε)  Γλαύκος Γ. Μαύρος, Τραπεζίτης

Γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1949.  Αποφοίτησε από 

την Εμπορική Σχολή Σαμουήλ και σπούδασε Οικονομικά 

(B.Sc.) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.  Ακολούθως 

εργάστηκε για τρία χρόνια στην Αμερικανική επενδυτική 

τράπεζα First Boston Corporation στο Λονδίνο με 

αντικείμενο την επεξεργασία οικονομικών δεδομένων 

οργανισμών και εξειδίκευση στα Eurobonds / Syndicated 

Loans.

Το 1978 επέστρεψε στην Κύπρο και προσλήφθηκε 

στην Ελληνική Τράπεζα στο Τμήμα Δανειοδοτήσεων.  

Από το 1988 ανέλαβε διάφορες διευθυντικές θέσεις 

στην Τράπεζα και θυγατρικές της εταιρείες στον 

Τομέα Ανάπτυξης Εργασιών.  Την 1η Ιανουαρίου 2008 

προάχθηκε στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ομίλου, 

Ανάπτυξη Τραπεζικών Εργασιών με αρμοδιότητες στην 

Κύπρο, Ελλάδα και Ρωσία.

Ήταν ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Επενδυτών Κύπρου 

και μέλος του πρώτου Διοικητικού του Συμβουλίου.  Είναι 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπρο-Ισπανικού 

Συνδέσμου, του Κυπρο-Ρωσικού Συνδέσμου και επίτιμο 

μέλος του Cyprus Institute of Marketing.

Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ελληνικής Τράπεζας στις 11 Ιανουαρίου 2010 και 

είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λίμιτεδ, της Hellenic Al-

ico Life Insurance Company Limited και της LLC CB

 Hellenic Bank, θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας στη 

Ρωσία. Είναι Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

 του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Λευκωσία, 29 Μαρτίου, 2010
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμμορφούμενο με τις 

πρόνοιες, οι οποίες περιέχονται στον Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε από το Χρηματιστήριο 

Αξιών Κύπρου (3η Έκδοση – Σεπτέμβριος 2009) και 

ειδικότερα το Παράρτημα 1 του Κώδικα, συμπερι-

λαμβάνει στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας για το 

2009 την παρούσα Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών. Η 

Ετήσια Έκθεση για το 2009 έχει αναρτηθεί στην 

επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Η Επιτροπή Αμοιβών συνέρχεται όταν και εφ’ όσον 

τίθενται θέματα καθορισμού ή αναθεώρησης απολαβών 

/ αμοιβών των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανώτατου 

Εκτελεστικού Διευθυντή. Αφού μελετήσει όλες τις 

συναφείς παραμέτρους και δεδομένα προβαίνει σε 

ανάλογες εισηγήσεις προς την ολομέλεια του Διοικητικού 

Συμβουλίου προς λήψη αποφάσεων, πάντοτε χωρίς τη 

συμμετοχή του εμπλεκόμενου Εκτελεστικού Διοικητικού 

Συμβούλου ή άλλων εμπλεκομένων αξιωματούχων. 

Οι εισηγήσεις της Επιτροπής και η πολιτική αμοιβών 

του Ομίλου λαμβάνουν υπόψη τις συναφείς ευθύνες, 

όγκο εργασίας, προσόντα, εμπειρίες, απόδοση των 

ατόμων, αμοιβές συγκρίσιμων θέσεων στην αγορά και 

ειδικότερα στους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου 

της Τράπεζας καθώς και αμοιβές σε άλλα επίπεδα του 

Ομίλου με γνώμονα την προσέλκυση και διατήρηση 

υψηλού επιπέδου στελεχών στο επίπεδο Διοίκησης και 

Γενικής Διεύθυνσης προς εξυπηρέτηση των καλώς 

νοουμένων συμφερόντων τόσο του Ομίλου της Τράπεζας 

όσο και ευρύτερα των μετόχων και συνεργατών της.

Η Επιτροπή Αμοιβών εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών, η οποία 

αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας και 

υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων 

για ψήφιση. Επίσης, η Επιτροπή ανασκοπεί και εγκρίνει τη 

γνωστοποίηση αμοιβών του έτους για τους Διοικητικούς 

Συμβούλους που ετοιμάζει η Οικονομική Διεύθυνση του 

Ομίλου για συμπερίληψη στις σημειώσεις των ετήσιων 

λογαριασμών της Εταιρείας και στην ίδια την Έκθεση 

Πολιτικής Αμοιβών.

Η Επιτροπή Αμοιβών αποτελείται από τους εξής 

Διοικητικούς Συμβούλους:

Πρόεδρος:  Δημήτρης Ι. Ηλιάδης 

                                (παραιτήθηκε την 1η Μαρτίου 2010)

Μέλη:       Σωτήρης Ζ. Καλλής

           Κυριάκος Ε. Γεωργίου

                                Ιάκωβος Γ. Ιακώβου

                                Κυριάκος Ι. Δρουσιώτης

Οι  Όροι Εντολής της Επιτροπής Αμοιβών παρατίθενται 

πιο κάτω:

Όροι Εντολής της Επιτροπής Αμοιβών

Αρχές Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οι Εταιρείες πρέπει να εισαγάγουν επίσημη και διαφανή 

διαδικασία για την ανάπτυξη πολιτικής στο θέμα των 

αμοιβών των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και 

για τον καθορισμό των αμοιβών του κάθε Διοικητικού 

Συμβούλου ξεχωριστά.

Το ύψος των αμοιβών πρέπει να είναι επαρκές για να 

προσελκύει και να διατηρεί στην υπηρεσία της Εταιρείας 

τους Διοικητικούς Συμβούλους που ενισχύουν τη διοίκηση 

της Εταιρείας, αλλά οι Εταιρείες πρέπει να αποφεύγουν 

να πληρώνουν για το σκοπό αυτό περισσότερα από αυτά 

που απαιτούνται. Συνιστάται όπως μέρος της αμοιβής των 

Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων να καθορίζεται με 

τέτοιο τρόπο, που να συνδέει τις αμοιβές με την απόδοση 

της Εταιρείας και την επίδοση του ατόμου.

Η Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας 

πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση της πολιτικής αμοιβών 

και των συναφών κριτηρίων, ως επίσης και τα σύνολα 

των αμοιβών των Εκτελεστικών και των Μη Εκτελεστικών 

Διοικητικών Συμβούλων.

1. Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής Αμοιβών

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι η ετοιμασία εισηγήσεων 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας 

Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ («η Εταιρεία») για τα πακέτα 

αμοιβής των Εκτελεστικών και των μη-Εκτελεστικών 

Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας καθώς και του 

Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και των Γενικών 

Διευθυντών του Ομίλου.
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2. Σύσταση της Επιτροπής Αμοιβών

Μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Δ.Σ. τουλάχιστον 

τρεις αποκλειστικά μη-Εκτελεστικοί Διοικητικοί 

Σύμβουλοι.  Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής θα 

πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί 

Σύμβουλοι, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου 

της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής αποφασίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Συνεδρίες της Επιτροπής Αμοιβών

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει όποτε είναι αναγκαίο και 

τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο.

Η αριθμητική πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής 

αποτελεί απαρτία.  Ως πλειοψηφία θεωρείται ο επόμενος 

ακέραιος αριθμός του ιδανικού ημίσεως των μελών, 

νοουμένου ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι 

παρών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος θα έχει 

τη νικώσα ψήφο.

Η Επιτροπή θα τηρεί πρακτικά των συνεδριών και 

αποφάσεων της.

Η Επιτροπή έχει την εξουσιοδότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας να λαμβάνει ανεξάρτητες 

επαγγελματικές συμβουλές όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα  να προσκαλεί στις 

συνεδρίες της οποιοδήποτε άτομο μπορεί να συμβάλει 

στην πιο αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της.

4. Καθήκοντα και ευθύνες της Επιτροπής Αμοιβών

4.1 Η Επιτροπή θα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας, εντός συμφωνημένων όρων αναφοράς 

και χωρίς τη συμμετοχή του εμπλεκόμενου ατόμου 

στη διαδικασία αξιολόγησης των, προτάσεις για το 

πλαίσιο και ύψος των αμοιβών (περιλαμβανομένων 

πάγιων αποδοχών, αποδοχών συνδεόμενων με την 

απόδοση, φιλοδωρημάτων, δικαιωμάτων σύνταξης και 

οποιωνδήποτε πληρωμών αποζημίωσης, δικαιωμάτων 

επιλογής αγοράς μετοχών, κλπ.) των Διοικητικών 

Συμβούλων (Εκτελεστικών και μη) της Εταιρείας και 

του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή. Η Επιτροπή 

θα λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες όπως 

ευθύνες, όγκο εργασίας, προσόντα (ακαδημαϊκά 

προσόντα, τεχνογνωσία και εμπειρία στους τομείς που 

δραστηριοποιείται ο  Όμιλος), απόδοση και αμοιβές 

άλλων εταιρειών / ομίλων παρομοίου μεγέθους 

και εμβέλειας δραστηριοτήτων στην Κύπρο καθώς 

και την ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης των 

καταλληλότερων Διοικητικών Συμβούλων (Εκτελεστικών 

και μη) / Διευθυντών στην υπηρεσία της Εταιρείας.

Κατά τη διαμόρφωση των προαναφερόμενων 

προτάσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά ώστε:

(α) αυτές να συνάδουν με το Παράρτημα 3 της Οδηγίας 

της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου «Οι Περί του 

Πλαισίου Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης 

της Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης 

και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών 

Οδηγίες του 2006 και 2009», το οποίο τιτλοφορείται 

«Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Πολιτικές Αμοιβών» 

(επισυνάπτεται) και

(β) τα συστήματα τα οποία συνδέονται με την απόδοση:

- να μην παρέχουν οποιαδήποτε ωφελήματα πριν 

υλοποιηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό τα προσδοκώμενα 

οφέλη από πλευράς της Εταιρείας,

- να μην συμπεριλαμβάνουν ανάμεσα στους δικαιούχους 

μη-εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και

- να περιλαμβάνουν στόχους και κριτήρια αξιολόγησης 

έτσι ώστε οι αποδοχές των εκτελεστικών στελεχών να 

ευθυγραμμίζονται κατάλληλα με τα μακροπρόθεσμα 

συμφέροντα των μετόχων, με τους στόχους τους οποίους 

θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και με την πολιτική ανάληψης 

κινδύνων της Εταιρείας.

4.2  Σε σχέση με το ύψος της αμοιβής των μη-Εκτελε- 

στικών Διοικητικών Συμβούλων, η Επιτροπή θα λαμβάνει 

υπόψη τα εξής:

(α)  Το χρόνο που θα διαθέτουν οι Σύμβουλοι για  

             συνεδριάσεις.

(β)    Τις ευθύνες που θα αναλάβει ο κάθε Σύμβουλος.

(γ)     Το μη συσχετισμό της αμοιβής με την κερδοφορία  

             της Εταιρείας.

(δ)   Τη μη συμμετοχή σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ή  

             συνταξιοδοτικό σχέδιο.

4.3 Η Επιτροπή θα καταθέτει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο προτάσεις για καθορισμό των εκάστοτε 

αναπροσαρμογών των ωφελημάτων των Διοικητικών 

Συμβούλων και του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή

με ευαισθησία προς τους όρους αμοιβής και τις 

συνθήκες εργοδότησης σε άλλα επίπεδα του Ομίλου
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4.4 Η Επιτροπή Αμοιβών κατά τη διαμόρφωση των 

προτάσεων της θα παρέχει την ευκαιρία στον Πρόεδρο 

και στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή να εκφέρουν 

απόψεις όσον αφορά τις προτάσεις της σχετικά με 

τις αμοιβές των άλλων Εκτελεστικών Διοικητικών 

Συμβούλων και επίσης πρέπει να έχει πρόσβαση σε 

επαγγελματικές συμβουλές εντός και εκτός της Εταιρείας.

4.5 Η Επιτροπή θα βοηθά, με σχετικές μελέτες / 

εισηγήσεις της, το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση 

των καθηκόντων του Σώματος για έγκριση των αρχών, 

οι οποίες διέπουν τη συνολική πολιτική αμοιβών της 

Τράπεζας και για εποπτεία της εφαρμογής τους.  Η 

εφαρμογή της πολιτικής αμοιβών πρέπει να υπόκειται 

σε κεντρική και ανεξάρτητη συστηματική αναθεώρηση. 

Στις προαναφερόμενες διαδικασίες είναι απαραίτητη η 

συμμετοχή σε ικανοποιητικό βαθμό (α) των λειτουργιών 

ελέγχου (όπως ο Εσωτερικός Έλεγχος, η Διαχείριση 

Κινδύνων και η Κανονιστική Συμμόρφωση), (β) της 

Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού και (γ) των μετόχων, 

όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο.

4.6   Η Επιτροπή θα ετοιμάζει για υποβολή στο Διοικητικό 

Συμβούλιο την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών, η 

οποία θα αποτελεί μέρος ή θα επισυνάπτεται στην Ετήσια 

Έκθεση της Εταιρείας, θα υποβάλλεται στην Ετήσια 

Γενική Συνέλευση των μετόχων για ψήφιση και θα 

αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας. Το 

ακριβές περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνει η 

Έκθεση περιγράφεται στο Παράρτημα 1 του Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Επιτροπή εγκρίνει επίσης και εισηγείται προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο την εμπεριστατωμένη και σαφή 

παρουσίαση της Πολιτικής Αμοιβών της Τράπεζας π.χ. 

με τη μορφή εκτεταμένης Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών, 

η οποία θα γίνεται προς την Κεντρική Τράπεζα, όταν αυτή 

ζητηθεί.

4.7   Η Επιτροπή θα ανασκοπεί και θα εγκρίνει τη Δήλωση 

Αμοιβών του έτους που θα ετοιμάζει η Οικονομική 

Διεύθυνση του Ομίλου για συμπερίληψη στους 

ετήσιους λογαριασμούς ή στις σημειώσεις των ετήσιων 

λογαριασμών της Εταιρείας σύμφωνα με το Παράρτημα 

2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

4.8 Η Επιτροπή θα ανασκοπεί και θα εγκρίνει το 

περιεχόμενο ψηφισμάτων για έγκριση σε Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, που θα ετοιμάζει η Γραμματεία 

σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους του Ομίλου 

σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, και τα οποία θα αφορούν τυχόν 

σχέδια αμοιβών Διοικητικών Συμβούλων με μετοχές, 

δικαιώματα αγοράς μετοχών ή δικαιώματα προαίρεσης.

4.9 Η Επιτροπή θα ανασκοπεί και θα αναθεωρεί, όπου 

αυτό κρίνεται αναγκαίο, τις Περιγραφές Εργασίας (ρόλος, 

ευθύνες, κύρια καθήκοντα, εξουσίες) της Ανώτατης και 

Ανώτερης Εκτελεστικής Διεύθυνσης.

4.10 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιμος 

για προσωπική, τηλεφωνική, ηλεκτρονική ή γραπτή 

επικοινωνία που τυχόν θα ζητηθεί από τους Μέτοχους 

της Εταιρείας σχετικά με θέματα που αφορούν τις 

εργασίες της Επιτροπής. Επίσης, θα είναι διαθέσιμος για 

τυχόν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης ή οποιασδήποτε ενημερωτικής συνάντησης 

όλων των Μετόχων της Εταιρείας. Ενημέρωση σχετικά 

με τη δομή και τις εργασίες της Επιτροπής θα δίνεται 

επίσης στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ περί 

Εταιρικής Διακυβέρνησης.

5. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

5.1 Νοείται ότι η Επιτροπή Αμοιβών θα λειτουργεί 

αυστηρώς μέσα στα πλαίσια των συναφών προνοιών 

του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτά 

καθορίζονται από το Κεφάλαιο Β του Κώδικα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η Πολιτική Αμοιβών των Διοικητικών Συμβούλων της 

Εταιρείας παραμένει η ίδια όπως εγκρίθηκε στην Ετήσια 

Γενική Συνέλευση της 20ης Μαΐου 2009 και φαίνεται πιο 

κάτω. Συναφής εισήγηση θα υποβληθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων 

για ψήφισή της.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λαμβάνει ετήσια δικαιώματα και 

έξοδα φιλοξενίας €55.359, ο Αντιπρόεδρος ετήσια 

δικαιώματα €25.629 και τα Μέλη €10.252 έκαστος. 

Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων ως Μελών του 

Δ.Σ. αναθεωρήθηκαν το 2007 για να λάβουν υπόψη 

τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Προέδρου, του 

Αντιπροέδρου και των Διοικητικών Συμβούλων, το 

χρόνο που διαθέτουν, τα δικαιώματα των αντίστοιχων 
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αξιωματούχων των άλλων συγκρίσιμων οργανισμών, 

τις αναλαμβανόμενες ευθύνες και γενικά τη συνολική 

προσφορά τους στην εξυπηρέτηση των καλώς 

νοουμένων συμφερόντων του Ομίλου της Τράπεζας.

Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου και Διαχείρισης 

Κινδύνων λαμβάνουν ετήσια δικαιώματα €6.834 και 

τα μέλη €5.126 έκαστος. Οι Πρόεδροι των Επιτροπών 

Αμοιβών και Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης 

λαμβάνουν ετήσια δικαιώματα €2.563 και τα μέλη

 €1.709 έκαστος. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων 

ως Μελών των Επιτροπών του Δ.Σ. αναθεωρήθηκαν 

το 2007 για να λάβουν υπόψη τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες των Διοικητικών Συμβούλων, το χρόνο που 

διαθέτουν, τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε άλλους 

συγκρίσιμους οργανισμούς και τις αναλαμβανόμενες 

ευθύνες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ / ΑΝΩΤΑΤΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Οι Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι αμείβονται με 

πακέτο απολαβών στη βάση συμβολαίου με όρους που 

εδράζονται στις σχετικές πρόνοιες του ισχύοντα Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (παράγραφος Β.2.7., Β.2.8., 

Β.2.9.).

Το πακέτο απολαβών περιλαμβάνει μη μεταβλητό ετήσιο 

μισθό, πληρωτέο μηνιαίως, που λαμβάνει υπόψη τις 

συναφείς ευθύνες, όγκο εργασίας, προσόντα, εμπειρίες, 

απόδοση, αμοιβές συγκρίσιμων θέσεων στην αγορά και 

ειδικότερα στους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου 

της Τράπεζας όπως και αμοιβές σε άλλα επίπεδα του 

Ομίλου, με γνώμονα την προσέλκυση και διατήρηση 

υψηλού επιπέδου ατόμων. Με τον όρο «απόδοση» 

εννοείται η αξιολόγηση τόσο της ατομικής απόδοσης 

όσο και των Αποτελεσμάτων του Ομίλου ως προς την 

επίτευξη των στόχων του και την επικερδότητα. Επίσης, 

το πακέτο απολαβών περιλαμβάνει έξοδα φιλοξενίας, 

ασφαλιστική κάλυψη υγείας, ζωής και ατυχημάτων, 

χρήση υπηρεσιακού αυτοκινήτου (σύμφωνα με τους 

συναφείς κανονισμούς που ισχύουν για τα Διευθυντικά 

Στελέχη του Ομίλου) και συμμετοχή στο Ταμείο Προνοίας 

των Υπαλλήλων που προσφέρεται στο προσωπικό 

του Ομίλου στην Κύπρο. Το προαναφερόμενο Ταμείο 

Προνοίας είναι σχέδιο αφυπηρέτησης προκαθορισμένου 

ωφελήματος (defined-benefit scheme). Οι αλλαγές 

στα αθροιστικά ωφελήματα αφυπηρέτησης των 

Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 

γνωστοποιούνται στη Σημείωση αρ. 38 των Λογαριασμών 

που περιέχονται στην παρούσα Ετήσια  Έκθεση.

Το συμβόλαιο του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου 

της Εταιρείας / Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή έχει 

διάρκεια πέντε χρόνων με δυνατότητα ανανέωσης έξι 

μήνες πριν τη λήξη του (με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου σύμφωνα με εισηγήσεις των αρμόδιων 

επιτροπών του Δ.Σ.). Σε περίπτωση πρόωρου και μη 

αιτιολογημένου τερματισμού του συμβολαίου από την 

Τράπεζα (που μπορεί να γίνει οποτεδήποτε κατά τη 

διάρκεια του), καταβάλλεται μεταβλητή αποζημίωση το 

ύψος της οποίας φθάνει μέχρι μέγιστο ποσό ίσο με δύο 

ετήσιους μισθούς. Νοείται ότι, η εν λόγω αποζημίωση 

θα είναι ίση με το υπόλοιπο των μισθών μέχρι τη λήξη 

του συμβολαίου αν η εναπομένουσα κατά το χρόνο του 

τερματισμού περίοδος είναι λιγότερη των δύο ετών.

Η εργοδότηση του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου 

/ Γενικού Διευθυντή Ομίλου διέπεται από πλευράς 

διάρκειας από το όριο αφυπηρέτησης που ισχύει για όλα 

τα μέλη του προσωπικού της Τράπεζας. Δεν υπάρχουν 

ρητές πρόνοιες αποζημίωσης σε περίπτωση πρόωρου 

τερματισμού της εργοδότησης.

Δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στην πολιτική αμοιβών 

των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων / Ανώτατου 

Εκτελεστικού Διευθυντή από το 2006. Η πολιτική 

υπόκειται σε αναθεώρηση με βάση τις πρόνοιες της 

τροποποιητικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας 

«Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης 

της Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης 

και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των 

Τραπεζών» (Οκτώβριος 2009) με σκοπό να εγκριθεί από 

το Διοικητικό Συμβούλιο το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Συναφής με την Πολιτική Αμοιβών των Διοικητικών 

Συμβούλων, του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και 

άλλων ανωτέρων διευθυντικών στελεχών για το έτος 

2009, είναι η γνωστοποίηση των στοιχείων που γίνεται 

στις σημειώσεις στους Λογαριασμούς που περιέχονται 

στην παρούσα Ετήσια Έκθεση (Σημείωση αρ. 38) καθώς 

και η αναλυτική ονομαστική Γνωστοποίηση Αμοιβών 

των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2009, η οποία 

φαίνεται πιο κάτω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την παρούσα

 Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 

των μετόχων και ομόφωνα προτείνει την ψήφισή της.

Λευκωσία, 29 Μαρτίου, 2010
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169.321 

452.949 

 

57.897 

37.084 

13.670 

22.212 

15.727 

18.796 

17.087 

20.504 

19.999 

19.999 

17.087 

260.062 

713.011 

3.417 

5.868 

9.285 

6.118 

7.787 

4.400 

5.980 

4.370 

6.863 

4.271 

10.251 

10.350 

6.266 

3.400 

70.056 

79.341 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

17.709 

1.709 

19.418 

 

4.101 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.101 

23.519 

304.754 

176.898 

481.652 

 

68.116 

44.871 

18.070 

28.192 

20.097 

25.659 

21.358 

30.755 

30.349 

26.265 

20.487 

334.219 

815.871 

Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί 

Σύµβουλοι

Μάκης Κεραυνός

Πιερής Θ. Θεοδώρου

Μη Εκτελεστικοί 

∆ιοικητικοί Σύµβουλοι

∆ρ  Ανδρέας Π. Παναγιώτου

Ανδρέας Μ. Μουσιούττας

Ιάκωβος Γ. Ιακώβου

Αντώνης Ι. Πιερίδης

∆ηµήτρης Ι. Ηλιάδης

Σωτήρης Ζ. Καλλής

Χαράλαµπος Π. Παναγιώτου

Ιωάννης Χ. Χαριλάου

Γεώργιος Κ. Παύλου

Κυριάκος Ε. Γεωργίου

Κυριάκος Ι. ∆ρουσιώτης

Σύνολο

Συνολικές 
αµοιβές για 

υπηρεσίες

Αµοιβές για 
συµµετοχή  στο 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και 
στις Επιτροπές 

του
Αµοιβές για 

υπηρεσίες

Αµοιβές και 
ωφελήµατα από 

εταιρείες του 
ιδίου Οµίλου 

εταιρειών

Αµοιβές υπό 
µορφή διανοµής 

κερδών και/ή 
φιλοδωρήµατος

Εκτίµηση αξίας 
ωφεληµάτων

που θεωρούνται
ως αµοιβή

Συνολικές 
αµοιβές και 
ωφελήµατα

Φόρος 
Εισοδήµατος 

που 
παρακρατήθηκε

€ €€ €€

222.663 

134.265 

356.928 

49.517 

32.721 

12.649 

19.734 

15.379 

17.961 

14.951 

21.528 

23.429 

19.696 

14.341 

241.906 

598.834 

Αµοιβές και 
ωφελήµατα 

µετά τον 
Φόρο 

Εισοδήµατος

€€ € €

45.407 

56.640 

102.047 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

102.047 

Ετήσια αύξηση 
στα συνολικά 

ωφελήµατα 
αφυπηρέτησης

€

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
Έκθεση επί των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας

 

Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

(η “Εταιρεία”) και των θυγατρικών της (ο “Όμιλος”) και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 

64  μέχρι 139 που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 

2009, και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, τις καταστάσεις μεταβολών 

των ιδίων κεφαλαίων και τις καταστάσεις των ταμειακών ροών του Ομίλου και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.  

Ευθύνη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  τις  Οικονομικές  Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρείας που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Η ευθύνη 

αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικών δικλίδων σχετικών με την κατάρτιση και τη δίκαιη παρουσίαση 

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος . επιλογή και εφαρμογή 

κατάλληλων λογιστικών πολιτικών .  και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.  

Ευθύνη  των  Ελεγκτών

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων με βάση 

τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας συμφώνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως 

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 

λελογισμένης διασφάλισης για το έαν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.

Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση μας, περιλαμβανομένης 

της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος.  

Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, εξετάζουμε τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την 

κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας  που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό  ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για  τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ό έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

πολιτικών  που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.    

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει  είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική 

μας γνώμη.  

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες και οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής 

θέσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ και των θυγατρικών αυτής στις 31 Δεκεμβρίου 2009, 

και της χρηματοοικονομικής τους επίδοσης και των ταμειακών ροών τους για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του Περί 

Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 

Έκθεση επί  Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:

          Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. 

          Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
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          Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. 

        Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές   

         καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας παρέχουν τις απαιτούμενες από τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με  

          τον απαιτούμενο τρόπο.

       Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 34 μέχρι 37 συνάδουν

          με τις   οικονομικές καταστάσεις.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουμε ότι έχει γίνει 

δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν 

λόγω  Οδηγίας,  και  αποτελεί  ειδικό  τμήμα  της  έκθεσης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.

Άλλο Θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με 

το Άρθρο 156 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή 

αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η 

έκθεση  δυνατόν  να  περιέλθει.  

KPMG Limited

Εγκεκριμένοι Λογιστές

Λευκωσία, 29 Μαρτίου,  2010
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009
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446.581

(251.111)

195.470

64.266

(5.686)

58.580

(30.414)

19.576

243.212

(104.490)

(6.148)

(48.274)

(158.912)

84.300

(39.682)

44.618

(13.294)

31.324

33.973

(2.649)

31.324

11,6

374.734

(184.655)

190.079

64.748

(6.438)

58.310

4.295

16.866

269.550

(117.585)

(5.493)

(47.107)

(170.185)

99.365

(63.245)

36.120

(7.773)

28.347

27.194

1.153

28.347

9,1

Έσοδα από τόκους

Έξοδα από τόκους 

Καθαρά έσοδα από τόκους

Έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών

Έξοδα δικαιωµάτων και προµηθειών

Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) από διάθεση και επανεκτίµηση 
συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

 Άλλα έσοδα

Σύνολο καθαρών εσόδων

Έξοδα προσωπικού

Αποσβέσεις 

∆ιοικητικά και άλλα έξοδα

Σύνολο εξόδων

Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις

Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων

Κέρδος πριν τη φορολογία

Φορολογία

Κέρδος για το έτος

Κέρδος/(ζηµία) που αναλογεί:

Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας

Στα συµφέροντα µειοψηφίας

Κέρδος για το έτος

Βασικό κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

Σηµ.
2009

€΄000
2008

€΄000
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 74 μέχρι 139 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009
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31.324

(81.266)

--

(11.106)

4.987

(60) 

(681)

(88.126)

(56.802)

(51.607)

(5.195)

 (56.802)

 

  28.347

 

17.080

21.981

2

5.423

- -

21

44.507

72.854

71.591

1.263

72.854

Κέρδος για το έτος 

Λοιπά συνολικά έσοδα

Πλεόνασµα/(έλλειµµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων 
σε µετοχές και χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση

Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα 
διαθέσιµα προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν

Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
λόγω πώλησης επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα 
διαθέσιµα προς πώληση

Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
λόγω αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε µετοχές και  
χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση

Συναλλαγµατικές διαφορές

Φορολογία που σχετίζεται µε στοιχεία των λοιπών συνολικών 
εσόδων

Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για το έτος µετά 
τη φορολογία

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για το έτος µετά τη 
φορολογία που αναλογούν:

Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας

Στα συµφέροντα µειοψηφίας     

Σηµ.
2009

€΄000
2008

€΄000
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 74 μέχρι 139 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.



ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009

  

14

15

16

17

18

20

23

24

25

26

27

28

29

30

31

33 

 

 

 

 

 

 

189.133

1.188.762

1.032.495

4.609.328

565.417

40.490

91.713

20.217

89.236

7.826.791

195.196

469.669

6.146.521

325.486

7.136.872

236.889

127.844

312.593

440.437

12.593

453.030

7.826.791

1.600.636

  

233.516

1.839.004

1.331.833

4.561.473

75.641

44.789

94.806

21.334

92.335

8.294.731

 

254.758

351.847

6.573.981

289.166

7.469.752

302.415

132.437

387.448

519.885

2.679

522.564

8.294.731

1.591.971

Περιουσιακά στοιχεία

Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες 

Κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες

Χορηγήσεις σε πελάτες 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα

Επενδύσεις σε µετοχές

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Υποχρεώσεις

Οφειλές σε άλλες τράπεζες

Συµφωνίες επαναγοράς

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών

Λοιπές υποχρεώσεις

∆ανειακό κεφάλαιο

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεµατικά

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους 

µετοχών της µητρικής εταιρείας

Συµφέρον µειοψηφίας

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις

Σηµ.
2009

€΄000
2008

€΄000
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 74 μέχρι 139 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Οι  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  έχουν  εγκριθεί  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  στις  29  Μαρτίου  2010.

Δρ  Α. Παναγιώτου

   Πρόεδρος

Α. Μ. Μουσιούττας

Αντιπρόεδρος

Μ. Κεραυνός

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής  

Α. Ρούβας

Οικονομικός  Διευθυντής Ομίλου  



ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας

440.437

71.591

10.756

27

(5.946)

3.020

519.885

127.844

--

3.446

8

--

1.139

132.437

228.729

--

6.540

19

--

1.881

237.169

142.191

27.737

770

--

(5.946)

--

164.752

39

--

--

--

--

--

39

(58.366)

43.854

--

--

--

--

(14.512)

Υπόλοιπο 
1 Ιανουαρίου 2009

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα για το έτος µετά 
τη φορολογία

Αύξηση συµµετοχής σε 

θυγατρική εταιρεία 

Έκδοση µετοχών

Μέρισµα που πληρώθηκε

Επανεπένδυση µερίσµατος

31 ∆εκεµβρίου 2009

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ
το άρτιο

Αποθεµατικό 
προσόδου

Αποθεµατικό 
συναλλαγµατικών 

διαφορών

Αποθεµατικά 
επανεκτίµησης

(Σηµ. 32) Σύνολο

€'000 €'000 €'000

12.593

1.263

(10.756)

--

(421)

--

2.679

Συµφέρον
µειοψηφίας

€'000€'000 €'000 €'000

453.030

72.854

- -

27

(6.367)

3.020

522.564

Σύνολο

€'000

Αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας

524.959

(51.607)

(342)

- -

(22)

118

(46.807)

14.138

440.437

124.277

--

1

829

--

19

--

2.718

127.844

218.039

--

--

(829)

--

99

--

11.420

228.729

153.848

34.607

565

--

(22)

--

(46.807)

--

142.191

99

(60)

--

--

--

--

--

--

39

28.696

(86.154)

(908)

--

--

--

--

--

(58.366)

Υπόλοιπο 
1 Ιανουαρίου 2008

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα για το έτος µετά 
τη φορολογία

Απορρόφηση εργασιών 
θυγατρικής εταιρείας

Μεταφορά από το 
αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 
λόγω µετατροπής σε ευρώ

Έκτακτη εισφορά για την 
άµυνα επί της λογιζόµενης 
διανοµής µερίσµατος

Έκδοση µετοχών

Μέρισµα που πληρώθηκε

Επανεπένδυση µερίσµατος

31 ∆εκεµβρίου 2008

€'000 €'000 €'000

19.962

(5.195)

(9)

--

--

--

(2.165)

--

12.593

€'000€'000 €'000 €'000

544.921

(56.802)

(351)

- -

(22)

118

(48.972)

14.138

453.030

€'000

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ
το άρτιο

Αποθεµατικό 
προσόδου

Αποθεµατικό 
συναλλαγµατικών 

διαφορών

Αποθεµατικά 
επανεκτίµησης

(Σηµ. 32)
Συµφέρον

µειοψηφίαςΣύνολο Σύνολο
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 η αύξηση συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία αναφέρεται στην Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 η απορρόφηση εργασιών αναφέρεται στην Παγκυπριακή Χρηματοδοτήσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 74 μέχρι 139 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.



ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

  

23
24

   7

21,22

21

23

24

36
 
 
 
 
 

31.324
118

6.148
1.646
(860)

(83)
--

7.680
10.053

(93.470)
12.887
39.682
13.294
28.419

(935.442)

378.581
(3.707)

(28.173)
(560.322)

(13.128)

(573.450)

(10.324)
  --
  565

93.470

15.951
(5.405)
(1.250)

412
93.419

14.138
10.894

(48.972)
(12.887)
(36.827)

(516.858)

1.648
1.093.096

577.886

  
28.347

27
5.493
1.636

860
(1)

(160)

(10.721)
5.605

(87.622)
14.407
63.245
7.773

28.889
(14.410)

740.091
1.514

(35.991)
720.093
(2.522)

717.571

(8.228)
1.200

- -
87.622

(70.047)
(9.138)
(1.800)

33
(358)

3.020
65.526
(6.367)

(14.407)
47.772

764.985

518
577.886

1.343.389

Ροή µετρητών από εργασίες
Κέρδος Οµίλου για το έτος
Έκδοση  µετοχών 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Χρεόλυση άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Αντιλογισµός /(αρνητική) υπεραξία
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Κέρδος από διάλυση θυγατρικής εταιρείας
(Κέρδος)/ζηµία από διάθεση και επανεκτίµηση επενδύσεων σε 
χρεόγραφα και µετοχές
Αποµείωση επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές
Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές
Έξοδα από τόκους δανειακού κεφαλαίου 
Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων
Φορολογία

Αύξηση χορηγήσεων σε πελάτες και λοιπών περιουσιακών στοιχείων 
Αύξηση καταθέσεων και άλλων λογαριασµών πελατών και λοιπών 
υποχρεώσεων
Μείωση/(αύξηση) καταθέσεων σε άλλες τράπεζες
Μείωση οφειλών σε άλλες τράπεζες
Καθαρή ροή µετρητών από/(σε) εργασίες πριν τη φορολογία
Φορολογία που πληρώθηκε

Καθαρή ροή µετρητών από/(σε) εργασίες
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Επένδυση/εξαγορά θυγατρικής εταιρείας
∆ιάλυση θυγατρικής εταιρείας
Απορρόφηση εργασιών θυγατρικής εταιρείας
Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές
Καθαρές (αγορές)/πωλήσεις επενδύσεων σε χρεόγραφα και 
µετοχές
Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από έκδοση δανειακού κεφαλαίου
Μέρισµα που πληρώθηκε
Τόκοι δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν
Καθαρή ροή µετρητών από /(σε) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση /(µείωση)  µετρητών και αντίστοιχων µετρητών
Επίδραση διακύµανσης συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα µετρητά και 
αντίστοιχα µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους
 

Σηµ.
2009

€΄000
2008

€΄000

Κέρδος  από  εργασίες  πριν  τις  αλλαγές  στο  κεφάλαιο  κίνηση

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 200968

Οι σημειώσεις στις σελίδες 74 μέχρι 139 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

  3 

  4 

 

 

  5 

  6 

 

 

  7 

  8 

 

     

  9 

23 

 

 

 

17 

10 

11 

13 

436.631

(252.544)

184.087

60.570

(2.033)

58.537

(13.213)

14.763

244.174

(95.007)

(5.722)

(46.179)

--

(146.908)

97.266

(36.482)

60.784

(12.043)

48.741

16,6

367.719

(187.658)

180.061

60.655

(2.664)

57.991

3.091

22.014

263.157

(106.670)

(5.034)

(43.000)

(28.359)

(183.063)

80.094

(61.096)

18.998

(6.452)

12.546

4,2

Έσοδα από τόκους

Έξοδα από τόκους 

Καθαρά έσοδα από τόκους

Έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών

Έξοδα δικαιωµάτων και προµηθειών

Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) από διάθεση και επανεκτίµηση 
συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

 Άλλα έσοδα

Σύνολο καθαρών εσόδων

Έξοδα προσωπικού     

Αποσβέσεις 

∆ιοικητικά και άλλα έξοδα

Ζηµία από διάθεση θυγατρικής εταιρείας

Σύνολο εξόδων

Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις

Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων

Κέρδος πριν τη φορολογία

Φορολογία

Κέρδος για το έτος

Βασικό κέρδος ανά µετοχή (σεντ)

Σηµ.
2009

€΄000
2008

€΄000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 69

Οι σημειώσεις στις σελίδες 74 μέχρι 139 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

  

11 

 

 

48.741

(67.798)

--

(10.617)

4.031

(679)

(75.063)

(26.322)

12.546

14.332

21.981

2

1.926

23

38.264

50.810

Κέρδος για το έτος

Λοιπά συνολικά έσοδα

Πλεόνασµα/(έλλειµµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων σε    
µετοχές και χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση  

Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα 
διαθέσιµα προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν

Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
λόγω πώλησης επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα 
διαθέσιµα προς πώληση

Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
λόγω αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε µετοχές και 
χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση

Φορολογία που σχετίζεται µε στοιχεία των λοιπών συνολικών 
εσόδων 

Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για το έτος µετά τη 
φορολογία

Σηµ.
2009

€΄000
2008

€΄000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 200970

Οι σημειώσεις στις σελίδες 74 μέχρι 139 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009

14

15

16

17

18

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

33

189.133

1.182.366

1.027.080

4.504.589

565.110

19.472

125.688

93.428

72.397

5.357

65.323

7.849.943

195.196

469.669

6.147.863

62.251

273.384

7.148.363

239.883

127.844

333.853

461.697

7.849.943

1.596.297

  

233.271

1.833.250

1.325.307

4.464.585

75.351

22.276

111.665

87.995

74.010

4.603

63.469

8.295.782

261.560

351.847

6.574.132

55.755

228.001

7.471.295

304.893

132.437

387.157

519.594

8.295.782

1.589.097

Περιουσιακά στοιχεία

Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες 

Κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες

Χορηγήσεις σε πελάτες 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα

Επενδύσεις σε µετοχές

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

Οφειλές από θυγατρικές εταιρείες

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Υποχρεώσεις

Οφειλές σε άλλες τράπεζες

Συµφωνίες επαναγοράς

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών

Οφειλές σε θυγατρικές εταιρείες

Λοιπές υποχρεώσεις

∆ανειακό κεφάλαιο

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεµατικά

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις

Σηµ.
2009

€΄000
2008

€΄000
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 74 μέχρι 139 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Οι  οικονομικές  καταστάσεις  έχουν  εγκριθεί  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  στις  29  Μαρτίου  2010.

Δρ  Α. Παναγιώτου

   Πρόεδρος

Α. Μ. Μουσιούττας

Αντιπρόεδρος

Μ. Κεραυνός

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής  

Α. Ρούβας

Οικονομικός  Διευθυντής Ομίλου  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

461.697

50.810

9.986

27

(5.946)

3.020

519.594

127.844

--

3.446

8

--

1.139

132.437

228.729

--

6.540

19

--

1.881

237.169

148.815

13.062

--

--

(5.946)

--

155.931

67

--

--

--

--

--

67

(43.758)

37.748

--

--

--

--

(6.010)

Υπόλοιπο 
1 Ιανουαρίου 2009

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα για το έτος µετά τη 
φορολογία

Αύξηση συµµετοχής σε 
θυγατρική εταιρεία 

Έκδοση µετοχών

Μέρισµα που πληρώθηκε

Επανεπένδυση µερίσµατος

31 ∆εκεµβρίου 2009

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικό από 
έκδοση µετοχών 

υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικό 

προσόδου

Αποθεµατικό 
συναλλαγµατικών 

διαφορών

Αποθεµατικά 
επανεκτίµησης

(Σηµ. 32) Σύνολο

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

520.590

(26.322)

2

- -

(22)

118

(46.807)

14.138

461.697

124.277

--

1

829

--

19

--

2.718

127.844

218.039

--

--

(829)

--

99

--

11.420

228.729

146.606

49.257

(219)

--

(22)

--

(46.807)

--

148.815

67

--

--

--

--

--

--

--

67

31.601

(75.579)

220

--

--

--

--

--

(43.758)

Υπόλοιπο 
1 Ιανουαρίου 2008

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα για το έτος µετά τη 
φορολογία

Απορρόφηση εργασιών 
θυγατρικής εταιρείας

Μεταφορά από το 
αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 
λόγω µετατροπής σε ευρώ

Έκτακτη εισφορά για την 
άµυνα επί της λογιζόµενης 
διανοµής µερίσµατος

Έκδοση µετοχών

Μέρισµα που πληρώθηκε

Επανεπένδυση µερίσµατος

31 ∆εκεµβρίου 2008

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικό από 
έκδοση µετοχών 

υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικό 

προσόδου

Αποθεµατικό 
συναλλαγµατικών 

διαφορών

Αποθεµατικά 
επανεκτίµησης

(Σηµ. 32) Σύνολο
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 74 μέχρι 139 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 η αύξηση συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία αναφέρεται στην Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 η απορρόφηση εργασιών αναφέρεται στην Παγκυπριακή Χρηματοδοτήσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

  

23
24

   7

21,22

21

23
24

36
 
 
 
 
 

48.741
118

5.722
1.599

(25)
--
--

(8.298)
8.866

(98.691)
13.048
36.482
12.043
19.605

(935.838)

411.926
(10.366)
(28.172)
(15.729)

1.680
(556.894)

(12.253)

(569.147)

(12.495)
--

(784)
98.691
11.944
(5.296)
(1.233)

62
90.889

14.138
10.896

(46.807)
(13.048)
(34.821)

(513.079)
1.090.138

577.059

  
12.546

27
5.034
1.615

(1)
28.359

(160)

(8.934)
4.992

(86.257)
14.599
61.096
6.452

39.368
(14.866)

723.549
3.483

(36.003)
5.433

(6.538)
714.426
(1.619)

712.807

(8.228)
1.200

- -
86.257

(73.924)
(6.649)

(861)
6

(2.199)

3.020
65.010
(5.946)

(14.599)
47.485

758.093
577.059

1.335.152

Ροή µετρητών από εργασίες
Κέρδος Τράπεζας για το έτος
Έκδοση  µετοχών 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Χρεόλυση άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Ζηµία από διάθεση θυγατρικής εταιρείας
Κέρδος από διάλυση θυγατρικής εταιρείας
Κέρδος  από διάθεση και επανεκτίµηση επενδύσεων σε χρεόγραφα 
και µετοχές
Αποµείωση επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές
Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές
Έξοδα από τόκους δανειακού κεφαλαίου 
Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων
Φορολογία

Αύξηση χορηγήσεων σε πελάτες και λοιπών περιουσιακών στοιχείων 
Αύξηση καταθέσεων και άλλων λογαριασµών πελατών 
και λοιπών υποχρεώσεων
Μείωση/(αύξηση) καταθέσεων σε άλλες τράπεζες
Μείωση οφειλών σε άλλες τράπεζες
Μείωση/(αύξηση) οφειλών από θυγατρικές εταιρείες
(Μείωση)/αύξηση οφειλών σε θυγατρικές εταιρείες
Καθαρή ροή µετρητών από/(σε) εργασίες πριν τη φορολογία
Φορολογία που πληρώθηκε

Καθαρή ροή µετρητών από/(σε) εργασίες
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Επένδυση/εξαγορά θυγατρικής εταιρείας
∆ιάλυση θυγατρικής εταιρείας
Απορρόφηση εργασιών θυγατρικής εταιρείας
Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές
Καθαρές (αγορές)/πωλήσεις επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές
Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από έκδοση δανειακού κεφαλαίου
Μέρισµα που πληρώθηκε
Τόκοι δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν
Καθαρή ροή µετρητών από /(σε) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση /(µείωση)  µετρητών και αντίστοιχων µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους
 

Σηµ.
2009

€΄000
2008

€΄000

Κέρδος  από  εργασίες  πριν  τις  αλλαγές  στο  κεφάλαιο  κίνηση
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 74 μέχρι 139 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ συστάθηκε στην Κύπρο και είναι δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί 

Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και  Κανονισμών και των Περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμων.  Το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας βρίσκεται στη Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Λεωφόρου Αθαλάσσας 

200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 24747,1394 Λευκωσία.

Σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 1ην Ιουνίου 2005, αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόματος της Ελληνικής Τράπεζας 

Λτδ (Hellenic Bank Ltd) σε Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Hellenic Bank Public Company Ltd).  Η αλλαγή του ονόματος 

έχει καταχωρηθεί στο Αρχείο του Εφόρου Εταιρειών στις 6 Ιουνίου 2005. 

Η κυριότερη δραστηριότητα του Ομίλου είναι η παροχή πλατιού φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που 

περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, ως επίσης και υπηρεσίες καταπιστευματοδόχων και 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (φάκτοριγκ). 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές 

καταστάσεις και εφαρμόστηκαν με συνοχή από τις εταιρείες του Ομίλου. 

2.1. Βάση ετοιμασίας

(α) Δήλωση συμμόρφωσης

Οι οικονομικές καταστάσεις  έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Επιπρόσθετα, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 της Κύπρου και τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμους και Κανονισμούς. 

(β) Βάση επιμέτρησης

Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα ακόλουθα τα οποία επιμετρώνται 

στην εύλογη αξία:

    χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

    χρηματοοικονομικά μέσα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

    παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

Τα ακίνητα αποτιμώνται στην τιμή επανεκτίμησης.

Η λογιστική αξία επενδύσεων σε χρεόγραφα, τα οποία είναι αντισταθμισμένα μέσα σε αντισταθμίσεις εύλογης αξίας και θα είχαν 

επιμετρηθεί σε αποσβεσμένο κόστος, αναπροσαρμόζεται για να αντικατοπτρίζει μεταβολές στην εύλογη αξία που προκύπτουν 

από τον κίνδυνο που αντισταθμίζεται.

(γ) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το κυρίως νόμισμα λειτουργίας που παρουσιάζει καλύτερα 

την ουσία των οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων των οντοτήτων του Ομίλου. 

Με την εισαγωγή του ευρώ ως το νέο επισήμο νομίσμα της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1ην Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα 

λειτουργίας της Τράπεζας και των Κυπριακών θυγατρικών εταιρειών της έχει αλλάξει από κυπριακές λίρες σε ευρώ. Ως 

αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση του Ομίλου την 1ην Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε ευρώ με βάση το οριστικό 

κλείδωμα  της  ισοτιμίας  €1=£0,585274. 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009
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(δ) Χρήση εκτιμήσεων και κρίσεων

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη διεύθυνση να κάνει εκτιμήσεις και να χρησιμοποιεί κρίση και 

παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών και τα υπό αναφορά ποσά των περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων.  Οι εκτιμήσεις και σχετικές παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και διάφορους 

άλλους παράγοντες, οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις και τα αποτελέσματα των οποίων διαμορφώνουν 

τη βάση με την οποία ασκείται η κρίση σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες 

δεν είναι άμεσα εμφανείς από άλλες πηγές. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.

Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές θεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται 

στην  περίοδο  κατά  την  οποία  η  εκτίμηση  αναθεωρείται  και  σε  όποιες  μελλοντικές  περιόδους  επηρεάζονται.

2.2. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και διερμηνειών

Κατά το τρέχον έτος, ο Όμιλος υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα ΔΠΧΑ τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι 

εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1ην Ιανουαρίου 2009.  Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε σημαντική επίδραση στις 

οικονομικές  καταστάσεις  του  Ομίλου,  εκτός  από  επιπρόσθετες  γνωστοποιήσεις,  όπως  αναφέρονται  πιο  κάτω:

ΔΠΧΑ 8: Λειτουργικοί τομείς

Το ΔΠΧΑ 8 αντικατέστησε το ΔΛΠ 14 “Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα” και χρησιμοποιεί μια διοικητική προσέγγιση στην 

παροχή πληροφόρησης κατά τομέα.  Το ΔΠΧΑ 8 απαιτεί την παρουσίαση και γνωστοποίηση πληροφοριών, με βάση τις 

εσωτερικές εκθέσεις που εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη διοίκηση για την αξιολόγηση της απόδοσης του 

κάθε τομέα και την κατανομή πόρων σε αυτούς.  Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 8 δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις, καθώς οι τομείς που καθορίστηκαν από τον Όμιλο με βάση το ΔΠΧΑ 8 είναι οι ίδιοι με τους γεωγραφικούς τομείς που 

παρουσιάζονταν προηγουμένως ως πρωτεύοντες τομείς με βάση το ΔΛΠ 14.  Οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 8 παρουσιάζονται στη 

Σημείωση  41.

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση): Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων: Αναθεωρημένη παρουσίαση

Το τροποποιημένο ΔΛΠ 1 εισάγει τον όρο των συνολικών εσόδων, που αντιπροσωπεύουν αλλαγές στα ίδια κεφάλαια κατά τη διάρκεια 

της περιόδου εκτός από αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές με μετόχους. Τα συνολικά έσοδα παρουσιάζονται είτε σε μία 

κατάσταση συνολικών εσόδων (η οποία συνδυάζει ουσιαστικά την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με όλες τις αλλαγές 

στα ίδια κεφάλαια που δεν προκύπτουν από συναλλαγές με μετόχους), ή σε μία κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

και μία ξεχωριστή κατάσταση συνολικών εσόδων.  Ο Όμιλος επέλεξε να παρουσιάσει δύο καταστάσεις και εφάρμοσε τις 

υπόλοιπες  απαραίτητες  τροποποιήσεις  στην  παρουσίαση τ ων  οικονομικών  του  καταστάσεων.

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση): Βελτιώσεις στις γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά μέσα

Το τροποποιημένο ΔΠΧΑ 7 απαιτεί επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρούνται στην εύλογη 

αξία με βάση ιεραρχία τριών επιπέδων ανάλογα με την πηγή των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για προσδιορισμό της 

εύλογης αξίας.  Επίσης τροποποιήθηκαν οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για τον κίνδυνο ρευστότητας. Ο Όμιλος εφάρμοσε τις 

τροποποιήσεις  στις  οικονομικές  του  καταστάσεις. 

ΔΛΠ 23 (Τροποποίηση): Κόστος δανεισμού

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή για άμεση διαγραφή και απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού 

που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις 

προϋποθέσεις, ως μέρος του κόστους του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.  Η τροποποίηση του ΔΛΠ 23 δεν είχε σημαντική 

επίδραση  στις  οικονομικές  καταστάσεις  του  Ομίλου.
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ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση): Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Προϋποθέσεις κατοχύρωσης και 

ακυρώσεις

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μόνο οι όροι υπηρεσίας και οι όροι απόδοσης αποτελούν προϋποθέσεις κατοχύρωσης.  Επίσης 

καθορίζει ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε από την οικονομική οντότητα ή από άλλα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια 

λογιστική μεταχείριση.  Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις): Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (puttable financial 

instruments) και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την εκκαθάριση

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί την κατάταξη ορισμένων χρηματοοικονομικών μέσων στα ίδια κεφάλαια δεδομένου ότι 

έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πληρούν ορισμένα κριτήρια.  Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί επιπρόσθετες γνωστο-

ποιήσεις αναφορικά με τα μέσα που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις.  Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου.

Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ:

Οι βελτιώσεις αφορούν μία ομάδα από τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ οι οποίες εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων το Μάιο 2008 ως μέρος της ετήσιας εργασίας βελτιώσεων του, με βάση την οποία πραγματοποιούνται τροποποιήσεις 

σε διάφορα πρότυπα οι οποίες είναι μεν αναγκαίες αλλά δεν είναι επείγουσες και δεν αποτελούν μέρος κάποιας άλλης κύριας 

εργασίας του Συμβουλίου. Οι τροποποιήσεις παρουσιάζονται σε δύο μέρη: (i) αλλαγές στο λογιστικό χειρισμό για σκοπούς 

παρουσίασης, αναγνώρισης ή επιμέτρησης, και (ii) αλλαγές σε ορολογίες ή στο λεκτικό με ελάχιστη επίδραση στο λογιστικό χειρισμό.  

Οι βελτιώσεις δεν είχαν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 27 (Τροποποιήσεις): Κόστος μιας επένδυσης σε θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική 

οντότητα, ή συγγενή επιχείρηση

Οι τροποποιήσεις επιτρέπουν σε οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να χρησιμοποιούν ένα 

τεκμαιρόμενο κόστος για επιμέτρηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές 

οντότητες ή συγγενείς επιχειρήσεις στις ιδιαίτερες οικονομικές τους καταστάσεις, που υπολογίζεται ως η εύλογη αξία ή η λογιστική αξία 

με βάση την προηγούμενη λογιστική πρακτική.  Αυτές οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 13: Προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών

Η διερμηνεία επιλαμβάνεται της λογιστικής μεταχείρισης από οικονομικές οντότητες οι οποίες παραχωρούν ανταλλάγματα για 

την εμπιστοσύνη πελατών τους.  Η διερμηνεία απαιτεί όπως κατανέμεται μέρος της εύλογης αξίας του τιμήματος πώλησης στα 

ανταλλάγματα αυτά και αναγνωρίζονται τα σχετικά έσοδα μόνο όταν εκπληρωθούν οι σχετικές υποχρεώσεις με την παραχώρηση των 

εν λόγω ανταλλαγμάτων.  Η διερμηνεία δεν είχε σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 15: Συμφωνίες για την ανέγερση ακινήτων

H διερμηνεία 15 τυποποιεί τη λογιστική μεταχείριση για την αναγνώριση εσόδων από την πώληση μονάδων, όπως διαμερίσματα 

ή κατοικίες, πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής των εν λόγω ακινήτων.  Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για να καθοριστεί κατά 

πόσο μία σύμβαση για την ανέγερση ακινήτου εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 11 “Συμβάσεις Κατασκευής” ή του 

ΔΛΠ 18 “  Έσοδα” και πότε πρέπει να αναγνωρίζονται τα έσοδα από την κατασκευή.  Η διερμηνεία δεν είχε επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου.

Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 16: Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό

Η διερμηνεία 16 παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστική μεταχείριση της αντιστάθμισης μίας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση 

στο εξωτερικό.  Η κύρια αλλαγή είναι η αφαίρεση της δυνατότητας να εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης για την αντιστάθμιση 

των συναλλαγματικών διαφορών μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας μίας εκμετάλλευσης στο εξωτερικό και του νομίσματος 

παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής.  Η διερμηνεία δεν είχε οποιαδήποτε επίδραση στις

 οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
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Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 18: Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από πελάτες 

Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ σε σχέση με συμφωνίες με βάση τις οποίες μία οντότητα λαμβάνει από ένα 

πελάτη ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσει στη συνέχεια είτε για να συνδέσει τον πελάτη με 

ένα δίκτυο ή για να του παρέχει συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή υπηρεσίες (όπως παροχή ηλεκτρισμού, υγραερίου ή νερού).  

Η διερμηνεία αυτή δεν σχετίζεται με τις εργασίες του Ομίλου και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει τις οικονομικές του καταστάσεις.

Διερμηνεία 9 και ΔΛΠ 39 (Τροποποιήσεις): Ενσωματωμένα παράγωγα

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι κατά την επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού από την κατηγορία της 

εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων όλα τα ενσωματωμένα παράγωγα πρέπει να αξιολογηθούν και αν χρειάζεται να λογιστούν 

ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις.  Αυτές οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

2.3. Πρότυπα και διερμηνείες που δεν είναι ακόμη σε ισχύ

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων έχουν εκδοθεί τα ακόλουθα νέα και αναθεωρημένα πρότυπα, 

διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία δεν έχουν 

εφαρμοστεί κατά την ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων, καθώς δεν είναι σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009:

(i) Πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή  Ένωση

(α) ΔΠΧΑ 3 (Αναθεώρηση): Συνενώσεις επιχειρήσεων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 

ή μετά την 1ην Ιουλίου 2009)

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 αλλάζει σημαντικά το λογιστικό χειρισμό για εξαγορές και συναλλαγές με το συμφέρον που δεν ελέγχεται 

από μία οντότητα.  Με βάση τις αλλαγές παρέχεται η επιλογή για επιμέτρηση του συμφέροντος που δεν ελέγχεται από μία εταιρεία 

είτε στην εύλογη του αξία ή στην αναλογία του συμφέροντος στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτώμενης εταιρείας.  

Επιπρόσθετα, το ενδεχόμενο τίμημα επιμετρείται σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία εξαγοράς και μεταγενέστερες μεταβολές 

δεν επηρεάζουν το ποσό της υπεραξίας που αναγνωρίστηκε.  Επίσης, το κόστος που σχετίζεται με την εξαγορά θα αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα με τη λήψη των εν λόγω υπηρεσιών.  Ο Όμιλος αξιολογεί στο παρόν στάδιο την επίδραση του αναθεωρημένου 

προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις και θα εφαρμόσει τις εν λόγω τροποποιήσεις από την ημερομηνία εφαρμογής τους.

(β) ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση): Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1ην Ιουλίου 2009)

Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί όπως αλλαγές στο ποσοστό συμμετοχής μίας μητρικής σε μία θυγατρική εταιρεία, οι οποίες 

δεν καταλήγουν σε απώλεια ελέγχου, λογίζονται στα ίδια κεφάλαια, χωρίς να επηρεάζουν την υπεραξία που έχει αναγνωριστεί 

ή τα αποτελέσματα.  Οι τροποποιήσεις καθορίζουν επίσης το λογιστικό χειρισμό της απώλειας ελέγχου μίας θυγατρικής και τις 

πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιηθούν από μία οντότητα για να επιτρέψουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

να αξιολογήσουν τη φύση της σχέσης της οντότητας με τις θυγατρικές της. Ο Όμιλος αξιολογεί στο παρόν στάδιο την επίδραση του 

τροποποιημένου προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις και θα εφαρμόσει τις εν λόγω τροποποιήσεις από την ημερομηνία 

εφαρμογής  τους.

(γ) ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση): Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση: Κατάλληλα αντισταθμισμένα στοιχεία 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1ην Ιουλίου 2009)

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως εφαρμόζονται οι υφιστάμενες βασικές αρχές της λογιστικής αντιστάθμισης σε δύο ιδιαίτερες 

περιπτώσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό του: (i) μονόπλευρου κινδύνου σε ένα αντισταθμισμένο στοιχείο, και (ii) πληθωρισμού 

σε ένα αντισταθμισμένο στοιχείο.  Ο  Όμιλος αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις.

 

(δ) ΔΠΧΑ 1 (Αναθεώρηση): Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 

την ή μετά την 1ην Ιουλίου 2009)

Η αναθεωρημένη εκδοχή του ΔΠΧΑ 1 έχει βελτιωμένη δομή αλλά δεν περιλαμβάνει τεχνικές αλλαγές.  Από την αρχική ημερομηνία 

έκδοσης του, το ΔΠΧΑ 1 τροποποιήθηκε αρκετές φορές και ως αποτέλεσμα το κείμενο του γινόταν ολοένα και πιο περίπλοκο.  Με την 
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αναθεώρηση αυτή αναδιαρθρώθηκε το πρότυπο ούτως ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση από τους αναγνώστες και να επιτρέπεται 

να πραγματοποιούνται ευκολότερα τυχόν μελλοντικές αλλαγές οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες. Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 1 δεν 

θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

(ε) Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 17: Διανομή περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν μετρητά στους ιδιοκτήτες (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1ην Ιουλίου 2009)

Η διερμηνεία διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα πρέπει να επιμετρά τα μερίσματα πληρωτέα στην εύλογη αξία των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων προς διανομή και να αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ των μερισμάτων πληρωτέων και της λογιστικής αξίας 

των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται στα αποτελέσματα. Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτή η διερμηνεία δεν θα 

επηρεάσει τις οικονομικές του καταστάσεις.

(στ) ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση): Ταξινόμηση δικαιωμάτων προς τους υπάρχοντες μετόχους (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1ην Φεβρουαρίου 2010)

Η τροποποίηση αφορά το λογιστικό χειρισμό για τα δικαιώματα προς τους υπάρχοντες μετόχους τα οποία εκφράζονται σε νόμισμα 

διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα του εκδότη. Προηγουμένως τέτοιες εκδόσεις δικαιωμάτων αντιμετωπίζονταν λογιστικά ως 

παράγωγες υποχρεώσεις. Σύμφωνα με την τροποποίηση, αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, τέτοιες εκδόσεις δικαιωμάτων 

ταξινομούνται στην καθαρή θέση ασχέτως του νομίσματος στο οποίο εκφράζεται η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων. Ο Όμιλος 

αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές του καταστάσεις.

(ii) Πρότυπα και διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(α) ΔΠΧΑ 9: Χρηματοοικονομικά μέσα (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 

1ην Ιανουαρίου 2013)

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε στις 12 Νοεμβρίου 2009 την πρώτη φάση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο αφού 

ολοκληρωθεί θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39.  Η πρώτη φάση του ΔΠΧΑ 9 απαιτεί την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου μίας οικονομικής οντότητας για τη διαχείριση των εν λόγω στοιχείων και των 

χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών ροών τους.  Καταργούνται οι τέσσερεις κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων και τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε μία εκ των δύο κατηγοριών επιμέτρησης: αποσβεσμένο κόστος και εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  Ο Όμιλος στο παρόν στάδιο αξιολογεί την επίδραση του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.

(β) Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 14 (Τροποποίηση): Προπληρωμές ελάχιστων κεφαλαιακών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1ην Ιανουαρίου 2011)

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου μία οικονομική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστες κεφαλαιακές 

υποχρεώσεις και προπληρώνει εισφορές προς κάλυψη αυτών των υποχρεώσεων.  Σε τέτοιες περιπτώσεις η τροποποίηση επιτρέπει 

την αναγνώριση του οφέλους που προκύπτει από την προπληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο.  Ο   Όμιλος αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση 

δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές του καταστάσεις.

(γ) Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 19: Εξάλειψη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1ην Ιουλίου 2010)

Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ σε περιπτώσεις όπου μία οικονομική οντότητα επαναδιαπραγματεύεται τους 

όρους μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης με τον πιστωτή ο οποίος αποδέχεται να λάβει συμμετοχικούς τίτλους προς μερική ή 

πλήρη εξόφληση της υποχρέωσης. Ο  Όμιλος αναμένει ότι αυτή η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές του καταστάσεις.

(δ) Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (εφαρμόζεται για διάφορες λογιστικές περιόδους με την ενωρίτερη να αρχίζει την ή μετά την 

1ην Ιανουαρίου 2009)

Οι βελτιώσεις αφορούν τη δεύτερη ομάδα από τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ οι οποίες εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων τον Απρίλιο 2009 ως μέρος της ετήσιας εργασίας βελτιώσεων του, με βάση την οποία πραγματοποιούνται τροποποιήσεις 

σε διάφορα πρότυπα οι οποίες είναι μεν αναγκαίες αλλά δεν είναι επείγουσες και δεν αποτελούν μέρος κάποιας άλλης κύριας 

εργασίας του Συμβουλίου. Οι βελτιώσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
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(ε) ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση): Συναλλαγές Ομίλου που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 

και διακανονίζονται σε μετρητά (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 

1ην Ιανουαρίου 2010)

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2.  Μία οικονομική οντότητα που λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες 

σε μία συναλλαγή που αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών πρέπει να αντιμετωπίζει λογιστικά εκείνα 

τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ασχέτως του ποια εταιρεία του Ομίλου διακανονίζει τη συναλλαγή και εάν η συναλλαγή διακανονίζεται με 

συμμετοχικούς τίτλους ή μετρητά.  Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές του καταστάσεις.

(στ) ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση): Επιπρόσθετες εξαιρέσεις για οικονομικές οντότητες που υιοθετούν για πρώτη φορά τα 

ΔΠΧΑ (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1ην Ιανουαρίου 2010)

Η τροποποίηση αφορά την αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ σε συγκεκριμένες περιστάσεις και στοχεύει να βεβαιώσει ότι 

οικονομικές οντότητες που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά δεν θα αντιμετωπίσουν αδικαιολόγητο κόστος ή προσπάθεια κατά τη 

μεταβατική διαδικασία. Η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει οποιαδήποτε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

(ζ) ΔΛΠ 24 (Αναθεώρηση): Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν την ή μετά την 1ην Ιανουαρίου 2011)

Η αναθεώρηση του ΔΛΠ 24 απλοποιεί τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για οντότητες που σχετίζονται με το κράτος και διευκρινίζει 

τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους. Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτή η αναθεώρηση δεν θα επηρεάσει σημαντικά τις οικονομικές 

του  καταστάσεις.

(η)  ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση): Περιορισμένη εξαίρεση για οικονομικές οντότητες που υιοθετούν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ 

από τις συγκριτικές γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή 

μετά την 1ην Ιουλίου 2010)

Η τροποποίηση αυτή απαλλάσσει τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ από το να παρέχουν τις επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις 

για τα χρηματοοικονομικά μέσα που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 που πραγματοποιήθηκαν το Μάρτιο 2009.  

Η  τροποποίηση  αυτή  δεν  θα  έχει  οποιαδήποτε  επίδραση  στις  οικονομικές  καταστάσεις  του  Ομίλου.

 

2.4. Βάση ενοποίησης

Θυγατρικές είναι οι οικονομικές οντότητες οι οποίες ελέγχονται από τον Όμιλο.  Έλεγχος υπάρχει όταν ο Όμιλος έχει το δικαίωμα 

κατεύθυνσης των οικονομικών και επιχειρηματικών πολιτικών μίας οικονομικής οντότητας, ούτως ώστε να λαμβάνονται οφέλη 

από τις δραστηριότητές της.  Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται με τη χρήση της μεθόδου αγοράς (acquisition method). 

Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την 

ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο μέχρι την ημερομηνία που ο έλεγχος μεταφέρεται εκτός Ομίλου. 

Συγγενείς επιχειρήσεις είναι οι οικονομικές οντότητες επί των οποίων ο Όμιλος έχει σημαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο των 

οικονομικών και επιχειρηματικών πολιτικών τους.  Θεωρείται ότι υπάρχει σημαντική επιρροή όταν ο Όμιλος κατέχει μεταξύ 20 και 50 

τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου μίας εταιρείας.  Οι συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται στις 

ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  χρησιμοποιώντας  τη  μέθοδο  της  καθαρής  θέσης.

Υπόλοιπα μεταξύ εταιρειών του Ομίλου, και έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου, 

εξαλείφονται  κατά  την  ετοιμασία  των  ενοποιημένων  οικονομικών  καταστάσεων. 

Τα συμφέροντα μειοψηφίας αφορούν το μέρος του κέρδους ή της ζημίας και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων μίας 

θυγατρικής, που αποδίδεται στα συμμετοχικά δικαιώματα που δεν ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στον Όμιλο.  Τα κέρδη ή ζημίες που 

αναλογούν στο συμφέρον μειοψηφίας γνωστοποιούνται στην όψη της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων ως επιμερισμός 

του κέρδους ή της ζημίας της περιόδου.  Τα συμφέροντα μειοψηφίας παρουσιάζονται στην όψη της κατάστασης οικονομικής θέσης, 

εντός της καθαρής θέσης, ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας.
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2.5. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες και συγγενείς επιχειρήσεις

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες και συγγενείς επιχειρήσεις παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας 

σε  τιμή  κόστους  μείον  προβλέψεις  για  απομείωση, όπου  αυτό  ισχύει.

2.6. Ξένα νομίσματα 

(α) Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα

Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στα αντίστοιχα νομίσματα λειτουργίας των οντοτήτων του Ομίλου με βάση τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.  Χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις τα οποία 

εκφράζονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία 

αναφοράς. Τα μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που επιμετρώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόμισμα, 

μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που υπήρχαν όταν προσδιορίστηκε η εύλογη αξία.  

Οι συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, εκτός από τις διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που καθορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης σε μία αντιστάθμιση της καθαρής επένδυσης σε 

εκμετάλλευση στο εξωτερικό ή σε μία κατάλληλη αντιστάθμιση ταμειακών ροών, οι οποίες αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

(β) Εκμεταλλεύσεις στο εξωτερικό

Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εκμεταλλεύσεων στο εξωτερικό, περιλαμβανομένης της υπεραξίας και οποιονδήποτε 

προσαρμογών της εύλογης αξίας οι οποίες προκύπτουν κατά την απόκτηση της εκμετάλλευσης, μετατρέπονται στο νόμισμα 

παρουσίασης του Ομίλου (ευρώ) με βάση την ισοτιμία κλεισίματος την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης.  Τα έσοδα και 

έξοδα των εκμεταλλεύσεων εξωτερικού μετατρέπονται σε ευρώ χρησιμοποιώντας τη μέση ισοτιμία για το έτος. Οι συναλλαγματικές 

διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή των εκμεταλλεύσεων στο εξωτερικό αναγνωρίζονται απευθείας στο αποθεματικό 

συναλλαγματικών διαφορών που περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια. Κατά τη διάθεση εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, το 

συσσωρευμένο ποσό των συναλλαγματικών διαφορών που περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια και αφορά τη συγκεκριμένη 

εκμετάλλευση, αναγνωρίζεται  στα  αποτελέσματα  όταν  αναγνωρίζεται  το  κέρδος  ή  η  ζημία  διάθεσης.

 

2.7. Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου περιλαμβάνει τα έσοδα από τόκους, τα έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών, τα καθαρά κέρδη 

από  διάθεση  και  επανεκτίμηση  συναλλάγματος  και  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  και  τα  άλλα  έσοδα.

2.8. Έσοδα και έξοδα από τόκους 

Τα έσοδα και έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. Το πραγματικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις 

μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης 

στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Το πραγματικό επιτόκιο 

υπολογίζεται κατά την αρχική αναγνώριση του χρηματοοικονομικού μέσου και δεν αναθεωρείται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Έσοδα από τόκους χορηγήσεων πελατών που αντιστοιχούν στη  διαφορά  μεταξύ  της  λογιστικής  αξίας  της χορήγησης η οποία 

απομειώθηκε σε ατομική βάση και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών της, προεξοφλημένων 

με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο της χορήγησης, αναστέλλονται και αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

κατά την είσπραξή τους. Οι τόκοι αυτοί μεταφέρονται σε προσωρινό λογαριασμό αναστολής αναγνώρισης εσόδων και περι-

λαμβάνονται  στο  σύνολο  των  προβλέψεων  για  απομείωση  της  αξίας  των  χορηγήσεων.

2.9. Έσοδα και έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες

Τα έσοδα και έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, 

με  την  παροχή  των  σχετικών  υπηρεσιών. 
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2.10. Έσοδα από μερίσματα

Τα  έσοδα  από  μερίσματα  αναγνωρίζονται  όταν  οριστικοποιείται  το  δικαίωμα  είσπραξής  τους  από  τον   Όμιλο.

2.11. Έσοδα από εργασίες ενοικιαγοράς και χρηματοδοτικής μίσθωσης

Τα έσοδα από εργασίες ενοικιαγοράς και χρηματοδοτικής μίσθωσης που αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων υπολογίζονται σε συστηματική βάση ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα έτσι ώστε η απόδοση της 

επένδυσης να είναι σταθερή. 

Οι χρεώστες ενοικιαγοράς και χρηματοδοτικής μίσθωσης περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 

στις χορηγήσεις σε πελάτες μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων που αναλογούν σε μελλοντικές δόσεις. 

2.12. Ωφελήματα αφυπηρέτησης προσωπικού 

Ο Όμιλος παρέχει καθορισμένα ωφελήματα αφυπηρέτησης στο μόνιμο προσωπικό του που εργοδοτείται στην Κύπρο υπό μορφή 

εφάπαξ ποσού που υπολογίζεται με βάση τις απολαβές και τα έτη υπηρεσίας κατά την αφυπηρέτηση.  Το κόστος των ωφελημάτων 

αφυπηρέτησης επιβαρύνει αποκλειστικά τον Όμιλο και υπολογίζεται ετήσια, βάσει της αναλογιστικής Μεθόδου Προβεβλημένης 

Πιστωτικής  Μονάδας  (Projected  Unit  Credit  Method).

Αναφορικά με τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν κατά τον υπολογισμό της υποχρεώσεως του Ομίλου σε σχέση 

με το σχέδιο, στο βαθμό που τα συσσωρευμένα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες κατά το τέλος της προηγούμενης 

περιόδου υπερέβησαν το μεγαλύτερο από το 10% της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων και το 10% της εύλογης αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων του ταμείου κατά την ημερομηνία αυτή, τότε το ποσό αυτό διαιρούμενο με τον αναμενόμενο μέσο όρο 

της υπολειπόμενης εργασιακής ζωής των εργαζομένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

λογαριασμού  αποτελεσμάτων. 

Ο Όμιλος παρέχει επίσης ωφελήματα στο προσωπικό που εργοδοτείται στην Ελλάδα και στο συγκρότημα ασφαλιστικών εταιρειών 

γενικού κλάδου στη βάση ειδικού σχεδίου συντάξεως καθορισμένης εισφοράς. Το κόστος για τα προγράμματα καθορισμένης 

εισφοράς αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εξόδων.

2.13. Φορολογία

Η  δαπάνη  φορολογίας  αφορά  την  τρέχουσα  και  την αναβαλλόμενη  φορολογία.

Η τρέχουσα φορολογία αντιπροσωπεύει το ποσό του πληρωτέου φόρου εισοδήματος που αφορά στο φορολογητέο κέρδος 

μιας περιόδου, χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία 

της κατάστασης οικονομικής θέσης, καθώς και οποιεσδήποτε προσαρμογές στη φορολογία πληρωτέα για προηγούμενες περιόδους.

Αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης και της φορολογικής τους βάσης. Αναγνωρίζεται φορολογική απαίτηση μόνο 

στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η απαίτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης 

και μειώνεται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό όφελος θα πραγματοποιηθεί.

Η αναβαλλόμενη φορολογία επιμετρείται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο 

κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που 

έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης.

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την 

ίδια φορολογική αρχή η οποία επιτρέπει την καταβολή ή είσπραξη του καθαρού ποσού και ο Όμιλος προτίθεται είτε να προβεί σε 

διακανονισμό του καθαρού υπολοίπου, είτε να εισπράξει το ποσό της απαίτησης εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση.
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2.14. Χρηματοοικονομικά μέσα

(α) Αναγνώριση

Ο  Όμιλος αναγνωρίζει αρχικά τις χορηγήσεις σε πελάτες, τις καταθέσεις πελατών και το δανειακό κεφάλαιο που εκδόθηκε κατά 

την ημερομηνία δημιουργίας τους.  Όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

αρχικά κατά την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής κατά την οποία ο Όμιλος καθίσταται ένας εκ των συμβαλλομένων 

του χρηματοοικονομικού μέσου.

(β) Διαγραφή

Ο Όμιλος διαγράφει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών 

του, ή όταν μεταβιβάζει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του σε μία συναλλαγή στην οποία μεταβιβάζονται ουσιαστικά 

όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.  Κάθε δικαίωμα και υποχρέωση που 

δημιουργήθηκε ή διατηρήθηκε από τον Όμιλο κατά τη μεταβίβαση αναγνωρίζεται διακεκριμένα ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση.

Ο  Όμιλος διαγράφει μία χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν η σχετική συμβατική υποχρέωση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

(γ) Συμψηφισμός

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης μόνο όταν ο  Όμιλος έχει νομικό δικαίωμα να συμψηφίσει τα αναγνωρισμένα ποσά και προτίθεται είτε 

να προβεί σε διακανονισμό του καθαρού υπολοίπου, είτε να εισπράξει το ποσό της απαίτησης εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση.

Έσοδα και έξοδα παρουσιάζονται σε καθαρή βάση μόνο όταν επιτρέπεται από τα λογιστικά πρότυπα, ή όταν αφορούν κέρδη και ζημίες 

τα οποία προκύπτουν από μία ομάδα παρόμοιων συναλλαγών.

(δ) Αρχική επιμέτρηση

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση επιμετρείται αρχικά στην εύλογη αξία συν (για ένα 

στοιχείο που δεν επιμετρείται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων) κόστη συναλλαγών που αποδίδονται άμεσα 

στην απόκτηση ή την έκδοση του.

(ε) Επιμέτρηση σε αποσβεσμένο κόστος

Το αποσβεσμένο κόστος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης είναι το ποσό στο οποίο αρχικά 

επιμετρήθηκε το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, μετά την αφαίρεση των αποπληρωμών κεφαλαίου, πλέον ή 

μείον τη συσσωρευμένη απόσβεση κάθε διαφοράς μεταξύ του αρχικού αυτού ποσού και του καταβλητέου στη λήξη ποσού 

υπολογιζόμενη με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, και μετά την αφαίρεση τυχόν απομείωσης. 

(στ) Επιμέτρηση σε εύλογη αξία

Εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαχθεί ή μία υποχρέωση να διακανονιστεί 

μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα πλαίσια μιας συναλλαγής που 

διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση κατά την ημερομηνία επιμέτρησης.

Ο Όμιλος επιμετρά την εύλογη αξία ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας τις χρηματιστηριακές τιμές σε μία ενεργό αγορά για 

εκείνο το στοιχείο, αν είναι διαθέσιμες.  Μία αγορά θεωρείται ενεργός αν χρηματιστηριακές τιμές είναι κανονικά διαθέσιμες και 

αντιπροσωπεύουν πραγματικές και συχνές συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση.

Αν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό μέσο δεν είναι ενεργός, ο Όμιλος καθορίζει την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας μία τεχνική 

αποτίμησης.  Οι τεχνικές αποτίμησης περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εμπορική βάση μεταξύ δύο 

μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, την αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία 

ενός ουσιωδώς συναφούς μέσου και την ανάλυση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών.  Η επιλεγμένη τεχνική αποτίμησης 
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χρησιμοποιεί στο έπακρο δεδομένα της αγοράς, εξαρτάται όσο το δυνατό λιγότερο σε εκτιμήσεις που αφορούν ειδικά τον Όμιλο, 

ενσωματώνει όλους τους παράγοντες που οι συμμετέχοντες στην αγορά θα λάμβαναν υπόψη για τον καθορισμό μιας τιμής, 

και ακολουθεί τις αποδεκτές οικονομικές μεθόδους για την τιμολόγηση χρηματοοικονομικών μέσων. Τα δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται από τις τεχνικές αποτίμησης αντιπροσωπεύουν τις προσδοκίες της αγοράς και τα μέτρα των παραγόντων 

κινδύνου-απόδοσης που εμπεριέχονται στο χρηματοοικονομικό μέσο.

(ζ) Παράγωγα

Τα παράγωγα περιλαμβάνουν κυρίως προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward contracts), ανταλλαγές επιτοκίων και 

συναλλάγματος (interest rate and currency swaps), συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (credit default swaps) και 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures).

 

Τα παράγωγα αρχικά αναγνωρίζονται και μεταγενέστερα επιμετρώνται στην εύλογη τους αξία.  Όταν η εύλογη αξία είναι θετική, 

τα παράγωγα περιλαμβάνονται στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, ενώ όταν η εύλογη αξία τους είναι αρνητική περιλαμβάνονται 

στις λοιπές υποχρεώσεις. Μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων προοριζόμενων για εμπορική εκμετάλλευση αναγνωρίζονται 

στα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων στη κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων.

(η) Δάνεια και απαιτήσεις

Τα δάνεια και απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιοριστέες καταβολές 

που δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά και τα οποία ο Όμιλος δεν σκοπεύει να πωλήσει αμέσως ή στο προβλεπτό μέλλον.  

Τα δάνεια και απαιτήσεις περιλαμβάνουν τις χορηγήσεις σε πελάτες και επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον 

προβλέψεις για απομείωση.

(θ) Επενδύσεις

Ο Όμιλος έχει διαχωρίσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά του στοιχεία που αποτελούνται από κρατικά και άλλα αποδεκτά 

αξιόγραφα, επενδύσεις σε χρεόγραφα και επενδύσεις σε μετοχές, στις ακόλουθες τέσσερεις κατηγορίες.  Η κατάταξη των επενδύσεων 

στις πιο κάτω κατηγορίες κατά την αρχική αναγνώρισή τους γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά τους και το σκοπό απόκτησής τους.

(i) Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη

Οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις είναι μη παράγωγα περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ή προσδιοριστέες 

πληρωμές και καθορισμένη λήξη τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και δυνατότητα να διακρατήσει μέχρι τη λήξη.

Μετά την αρχική επιμέτρηση οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο 

του πραγματικού επιτοκίου, μείον προβλέψεις για απομείωση.  

Οποιαδήποτε πώληση ή ανακατάταξη σημαντικού ύψους διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων που δεν βρίσκονται κοντά 

στην ημερομηνία λήξης τους, θα έχει ως αποτέλεσμα την ανακατάταξη όλων των εναπομείναντων διακρατούμενων μέχρι τη

λήξη επενδύσεων ως διαθέσιμες προς πώληση, και ο Όμιλος δεν δικαιούται να κατατάσσει κανένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό  στοιχείο  ως  διακρατούμενο  μέχρι  τη  λήξη  για  το  τρέχον  και  τα  επόμενα  δύο  οικονομικά  έτη.

(ii) Στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Τα χρηματοοικονομικά μέσα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση: αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα που αποκτήθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν 

κυρίως για σκοπούς πώλησης ή επαναγοράς στο εγγύς μέλλον ή αποτελούν μέρος χαρτοφυλακίου στοιχείων που είχαν κοινή 

διαχείριση και για τα οποία υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών.
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Στοιχεία που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση: αφορούν χρηματοοικονομικά 

στοιχεία που αρχικά προσδιορίζονται σε αυτή την κατηγορία όταν ο προσδιορισμός αυτός καταλήγει σε πιο σχετική πληροφόρηση, διότι:

   απαλείφει ή μειώνει αισθητά μία ανακολουθία στην επιμέτρηση ή την αναγνώριση που θα απέρρεε διαφορετικά από την επιμέτρηση 

  των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων ή την αναγνώριση των σχετικών κερδών και ζημιών σε διαφορετικές βάσεις, ή

   μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή και των δύο τυγχάνει διαχείρισης και 

   η απόδοση της αξιολογείται σε επίπεδο εύλογης αξίας, σύμφωνα με τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων ή επενδύσεων, 

  και πληροφόρηση σχετικά με την ομάδα παρέχεται εσωτερικά σε αυτό το επίπεδο στα βασικά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επιμετρώνται στην εύλογη τους αξία και οι μεταβολές 

στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

 

(iii) Διαθέσιμες προς πώληση

Οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται ως 

διαθέσιμα προς πώληση ή που δεν κατατάσσονται σε κάποια άλλη κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.  

Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση μπορεί να κρατηθούν για μια αόριστη χρονική περίοδο ή να διατεθούν για πώληση για να 

ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας, ή λόγω αυξομείωσης επιτοκίων, ισοτιμιών συναλλάγματος ή αλλαγές στις τιμές αξιών. 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους.  Κέρδη ή ζημίες που 

προκύπτουν λόγω μεταβολής της εύλογης αξίας αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, εκτός από ζημίες απομείωσης.  

Κατά τη διάθεση ή απομείωση μίας επένδυσης, το συσσωρευμένο κέρδος ή ζημία που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα ίδια

 κεφάλαια, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

(iv) Δάνεια και απαιτήσεις

Οι επενδύσεις που ταξινομούνται ως δάνεια και απαιτήσεις αφορούν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με 

σταθερές ή προσδιοριστέες καταβολές που δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά και τα οποία ο Όμιλος δεν σκοπεύει 

να πωλήσει αμέσως ή στο προβλεπτό μέλλον. 

Οι επενδύσεις που ταξινομούνται ως δάνεια και απαιτήσεις μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο 

του πραγματικού επιτοκίου, μείον προβλέψεις για απομείωση.

(ι) Δανειακό κεφάλαιο

Το δανειακό κεφάλαιο επιμετρείται αρχικά στην εύλογη αξία της ληφθείσας αντιπαροχής μείον το κόστος συναλλαγής που 

αποδίδεται άμεσα στην έκδοση του δανειακού κεφαλαίου. Μεταγενέστερα επιμετρείται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο 

του πραγματικού επιτοκίου, για να αποσβεστεί η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας εξαγοράς και του κόστους μέχρι την 

ενωρίτερη ημερομηνία που δικαιούται η Τράπεζα να εξαγοράσει το δανειακό κεφάλαιο.

(κ) Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο 

του πραγματικού επιτοκίου, εκτός από ορισμένες καταθέσεις που συνδέονται με παράγωγα και τις οποίες ο Όμιλος επέλεξε να 

ταξινομήσει στην κατηγορία των στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, για τις οποίες τυχόν μεταβολές στην 

εύλογη αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

2.15. Απομείωση

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Σε κάθε ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης ο Όμιλος προβαίνει σε αξιολόγηση εάν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις 

ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά του στοιχεία, εκτός από στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, έχουν 

υποστεί απομείωση αξίας.  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρείται ότι έχουν υποστεί απομείωση αξίας όταν υπάρχει 
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αντικειμενική απόδειξη απομείωσης αξίας ως αποτέλεσμα ενός ζημιογόνου γεγονότος το οποίο συνέβηκε μετά την αρχική 

αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου και έχει επίδραση που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα στις εκτιμώμενες μελλοντικές 

ταμειακές ροές του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.

Αντικειμενικές αποδείξεις ότι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση αξίας περιλαμβάνουν την 

αθέτηση όρων του δανείου από πελάτες, την επαναδιαπραγμάτευση ενός δανείου με βάση όρους τους οποίους ο Όμιλος δεν θα 

εξέταζε σε διαφορετική περίπτωση, ενδείξεις ότι ο πελάτης ή ο εκδότης θα πτωχεύσει, την εξαφάνιση ενεργούς αγοράς για το

στοιχείο, ή άλλα παρατηρήσιμα στοιχεία σε σχέση με μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όπως δυσμενείς 

μεταβολές στην κατάσταση πληρωμών των οφειλετών ή εκδοτών της ομάδας, ή οικονομικές συνθήκες που συσχετίζονται 

με τις αθετήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων της ομάδας.  Επιπρόσθετα, για μία επένδυση σε μετοχές, μια σημαντική ή 

παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας τους κάτω του κόστους επίσης αποτελεί αντικειμενική απόδειξη απομείωσης αξίας.

(i) Χορηγήσεις σε πελάτες

Ο   Όμιλος  εξετάζει  εάν  υπάρχουν  βάσιμες  αποδείξεις  για  πιθανές  ζημίες  στο  χαρτοφυλάκιο  χορηγήσεων σε πελάτες σε ατομική 

και συλλογική βάση. Χορηγήσεις που από μόνες τους θεωρούνται σημαντικές εξετάζονται για απομείωση σε ατομική βάση.  

Για χορηγήσεις οι οποίες εξετάστηκαν μεμονωμένα και δεν παρουσίασαν απομείωση καθώς και για χορηγήσεις μικρότερης αξίας, 

οι πιθανές ζημίες εξετάζονται και εκτιμώνται συλλογικά.  Οι χορηγήσεις αυτές ταξινομούνται σε ομάδες με συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού 

κινδύνου οι οποίες αξιολογούνται για ύπαρξη απομείωσης.  Η πρόβλεψη για απομείωση στις διάφορες ομάδες γίνεται σε συλλογικό 

επίπεδο και δεν καταλογίζεται σε συγκεκριμένες χορηγήσεις.  Ο υπολογισμός της πρόβλεψης για απομείωση γίνεται με βάση την εκτίμηση του 

Ομίλου σε ότι αφορά την ιστορική εμπειρία ζημιών που παρουσιάστηκαν από τις ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνων.  

 

Το ποσό της ζημίας απομείωσης για χορηγήσεις σε πελάτες, υπολογίζεται  ως  η  διαφορά  μεταξύ  της  λογιστικής  αξίας  της  απαίτησης  

και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του 

δανείου. Οι ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και αντικατοπτρίζονται σε λογαριασμό πρόβλεψης έναντι των χορηγήσεων.

Αν μετά την ημερομηνία αναγνώρισης της ζημίας από απομείωση, λάβουν χώρα γεγονότα που οδηγούν σε μείωση των ήδη 

αναγνωρισθέντων ποσών απομείωσης ή εισπραχθούν ποσά από διαγραφέντες χορηγήσεις, η μείωση στη ζημία απομείωσης 

αναστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων.

(ii) Επενδύσεις  που  ταξινομήθηκαν  ως  διακρατούμενες  μέχρι  τη  λήξη  και  ως  δάνεια  και  απαιτήσεις

Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενες μέχρι τη λήξη και ως δάνεια και απαιτήσεις, 

οι οποίες τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος, έχουν υποστεί ζημία απομείωσης, το ποσό της ζημίας επιμετρείται ως η 

διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της επένδυσης και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο της επένδυσης. Το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και 

μειώνεται η λογιστική αξία των επενδύσεων.

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση σχετίζεται αντικειμενικά 

με γεγονός που συνέβηκε μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η ζημία απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως 

αναστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων.

(iii) Επενδύσεις  διαθέσιμες  προς  πώληση

Όταν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις ότι μια επένδυση διαθέσιμη προς πώληση έχει υποστεί απομείωση αξίας, η συσσωρευμένη 

ζημία που είχε αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

Το ποσό της ζημίας που αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα είναι η διαφορά μεταξύ του 

κόστους κτήσης (μετά την αφαίρεση αποπληρωμών κεφαλαίου και αποσβέσεων) και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον 

ζημίες  απομείωσης  που  είχαν  αναγνωριστεί  προηγουμένως  στα  αποτελέσματα  για  την  εν  λόγω  επένδυση.
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Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, αυξάνεται η εύλογη αξία μίας απομειωμένης επένδυσης σε χρεόγραφα διαθέσιμα 

προς πώληση και η αύξηση σχετίζεται αντικειμενικά με γεγονός που συνέβηκε μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η ζημία 

απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως αναστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων. Οι ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα για απομειωμένες επενδύσεις σε μετοχές διαθέσιμες προς πώληση δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.

(β) Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Η λογιστική αξία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία κατάστασης 

οικονομικής θέσης για να εξακριβωθεί κατά πόσο υπάρχει ένδειξη απομείωσης στην αξία τους. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη ο 

Όμιλος εκτιμά το ανακτήσιμο ποσό των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης όταν το ανακτήσιμο ποσό είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών.  Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 

εύλογης αξίας απομειωμένης κατά το κόστος πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου.  Για τον υπολογισμό 

της αξίας λόγω χρήσης γίνεται μια εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών οι οποίες προεξοφλούνται στην παρούσα αξία 

τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη 

διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους συναφείς με το περιουσιακό στοιχείο.

2.16. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Τα γήπεδα και κτίρια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος και μεταγενέστερα επιμετρώνται στην εύλογη αξία μείον μεταγενέστερες 

συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται από εκτιμήσεις επαγγελματιών εκτιμητών 

που βασίζονται σε ενδείξεις της αγοράς. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός επιμετρώνται στο κόστος, μείον συσσωρευμένες 

αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης.

Το κόστος περιλαμβάνει κάθε έξοδο που αφορά άμεσα την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 

Οι αποσβέσεις για τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με βάση τη μέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Τα γήπεδα δεν αποσβένονται.

Τα  ποσοστά αποσβέσεων που χρησιμοποιούνται είναι: 

Κτίρια        2%

Βελτιώσεις και διαρρυθμίσεις μισθωμένων κτιρίων    20%

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός      10% μέχρι 25%

Οι μέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες αναθεωρούνται στη λήξη κάθε οικονομικού έτους.

Τα κέρδη και ζημίες κατά τη διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τα οποία προσδιορίζονται ως η διαφορά μεταξύ 

του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου, περιλαμβάνονται στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων όταν το στοιχείο διαγράφεται. 

2.17. Αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων

Το πλεόνασμα από επανεκτίμηση γηπέδων και κτιρίων πιστώνεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων το οποίο 

συμπεριλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια.  Σε περίπτωση που μετά από επανεκτίμηση η επιβάρυνση για αποσβέσεις αυξάνεται, 

τότε ποσό ίσο με την αύξηση αυτή (μετά από αφαίρεση για αναβαλλόμενη φορολογία) μεταφέρεται κάθε χρόνο από το 

αποθεματικό επανεκτίμησης στο αποθεματικό προσόδου. Κατά τη διάθεση επανεκτιμημένων ακινήτων το σχετικό 

συσσωρευμένο πλεόνασμα που περιλαμβάνεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης μεταφέρεται επίσης στο αποθεματικό 

προσόδου.
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2.18. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λογιστική υπεραξία

Η λογιστική υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος αγοράς και του μεριδίου του Ομίλου επί της καθαρής 

εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων των εξαγοραζόμενων 

εταιρειών κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Τυχόν αρνητική διαφορά (αρνητική υπεραξία), αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα.

Μετά την αρχική αναγνώριση η λογιστική υπεραξία επιμετρείται στο κόστος μείον συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.  Η λογιστική 

αξία της υπεραξίας αναθεωρείται για τυχόν απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Η λογιστική υπεραξία προέκυψε από την εξαγορά των εγχώριων εργασιών της τράπεζας Barclays στην Κύπρο, την εξαγορά 

της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ, την εξαγορά της Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ, καθώς και από την εξαγορά της 

Ρωσικής εταιρείας Format Invest Limited.

 

Η λογιστική υπεραξία περιλαμβάνει επίσης φήμη και πελατεία που αφορά το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα και χρεολύνεται 

μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων, με τη μέθοδο της σταθερής χρεόλυσης κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης.

Λογισμικά προγράμματα

Τα λογισμικά προγράμματα επιμετρώνται στο κόστος μείον συσσωρευμένη χρεόλυση και συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.  

Η χρεόλυση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα με βάση τη μέθοδο της σταθερής χρεόλυσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης 

ωφέλιμης  ζωής  των  προγραμμάτων, που  υπολογίζεται  στα  5  έτη. 

2.19. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες, κρατικά και άλλα αποδεκτά 

αξιόγραφα, καταθέσεις και οφειλές σε άλλες τράπεζες, καθώς και συμφωνίες επαναγοράς, η λήξη των οποίων δεν υπερβαίνει τους 

τρεις μήνες από την ημερομηνία απόκτησής τους.

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στο αποσβεσμένο κόστος.

2.20. Μετοχικό κεφάλαιο

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής του αξίας αναγνωρίζεται στο αποθεματικό υπέρ 

το άρτιο. 

Όταν θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου αγοράσουν μετοχές της μητρικής εταιρείας, η εύλογη αξία αυτών των ιδίων μετοχών 

παρουσιάζεται στο αποθεματικό προσόδου που περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια.  Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία από την πώληση 

τους αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια. 

2.21. Παράγωγα και λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων (hedge accounting) 

Ο Όμιλος προσδιορίζει ορισμένα παράγωγα τα οποία κατέχονται για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων ως μέσα αντιστάθμισης 

(hedging instruments) σε κατάλληλες σχέσεις αντιστάθμισης. Οι σχέσεις αντιστάθμισης ταξινομούνται ως αντισταθμίσεις της 

εύλογης αξίας (fair value hedges) ή αντισταθμίσεις ταμειακών ροών (cash flow hedges). Μία σχέση αντιστάθμισης υπάγεται στις 

διατάξεις της λογιστικής αντιστάθμισης (hedge accounting) υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(α) Ύπαρξη επίσημων εγγράφων που να περιγράφουν το παράγωγο και τους στόχους του, καθώς και το συγκεκριμένο στοιχείο 

        για  το  οποίο  γίνεται  η  αντιστάθμιση  κινδύνου.

(β) Ύπαρξη τεκμηριωμένης στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με την οποία αναμένεται η αντιστάθμιση να είναι άκρως    

   αποτελεσματική ως προς το συμψηφισμό των μεταβολών της εύλογης αξίας ή των ταμειακών ροών που αποδίδονται στον

       αντισταθμισμένο  κίνδυνο  για  όλες  τις  περιόδους  αναφοράς  για  τις  οποίες  έχει  προσδιοριστεί.
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(γ) Διατήρηση αξιόπιστων συστημάτων παρακολούθησης και επιβεβαίωσης της συνεχούς ψηλής αποτελεσματικότητας του 

αντισταθμιστικού παραγώγου.

Για αντισταθμίσεις κινδύνων αλλαγών στην εύλογη αξία (fair value hedges), οι μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, μαζί με τις μεταβολές στην αξία του συγκεκριμένου στοιχείου για 

το οποίο αντισταθμίζεται ο κίνδυνος.

Για αντισταθμίσεις κινδύνων αλλαγών στις ταμειακές ροές (cash flow hedges), το σκέλος της μεταβολής στην εύλογη αξία του παραγώγου 

που τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική αντιστάθμιση αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.  Το ποσό που έχει αναγνωριστεί στα 

ίδια κεφάλαια μεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στην ίδια περίοδο κατά την οποία οι αντισταθμισμένες 

ταμειακές ροές επηρεάζουν τα αποτελέσματα στην ίδια γραμμή της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων με το αντισταθμισμένο 

στοιχείο. Το αναποτελεσματικό μέρος της μεταβολής στην εύλογη αξία του παραγώγου αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αντισταθμιστικής λογιστικής γίνονται οι ανάλογες 

διορθωτικές εγγραφές και τερματίζεται η χρήση της λογιστικής αντιστάθμισης.

Για τα υπόλοιπα παράγωγα για τα οποία είτε δεν πληρούνται οι όροι για να εφαρμοστεί η λογιστική αντιστάθμισης είτε χρησιμοποιούνται 

για εμπορία, εφαρμόζονται οι λογιστικές πολιτικές για στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση.  Αρκετά από τα παράγωγα 

έχουν αποκτηθεί με σκοπό την αντιστάθμιση επιτοκιακών ή συναλλαγματικών κινδύνων.  Εκεί όπου δεν πληρούνται όλες οι πιο 

πάνω προϋποθέσεις εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης, τα παράγωγα περιλαμβάνονται στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις και οποιεσδήποτε μεταβολές στην εύλογη τους αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

για το έτος.  Σε αυτά περιλαμβάνονται και παράγωγα τα οποία χρησιμοποιούνται για αντιμετώπιση επιτοκιακών ή άλλων κινδύνων, 

σε σχέση με άλλα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις τα οποία επιλεκτικά προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων και για τα οποία η λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Ο Όμιλος αντισταθμίζει επίσης το συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από τη μετατροπή σε ευρώ της καθαρής θέσης 

θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού με τη διατήρηση ανοικτής συναλλαγματικής θέσης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που 

προκύπτουν από τη μετατροπή της ανοικτής συναλλαγματικής θέσης αναγνωρίζονται στο αποθεματικό συναλλαγματικών 

διαφορών.

2.22. Συμφωνίες επαναγοράς

Οι συμφωνίες επαναγοράς αφορούν συμφωνίες με Κεντρικές Τράπεζες. Τα ποσά που εισπράττονται με βάση τις συμφωνίες, 

συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων, αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις στην κατάσταση οικονομικής θέσης.  

Τα  σχετικά χρεόγραφα που πωλούνται για να επαναγοραστούν σε μελλοντική ημερομηνία δεν διαγράφονται από την κατάσταση 

οικονομικής θέσης.  Η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής επαναγοράς αναγνωρίζεται στα έξοδα από τόκους 

κατά τη διάρκεια της συμφωνίας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

2.23. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα

Οι λειτουργικοί τομείς παρουσιάζονται σύμφωνα με την εσωτερική πληροφόρηση που παρέχεται στον επικεφαλή λήψης 

επιχειρηματικών αποφάσεων.  Ο επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων είναι το άτομο ή η ομάδα ατόμων που έχει ευθύνη 

για τη διάθεση πόρων και την εκτίμηση της απόδοσης των λειτουργικών τμημάτων του Ομίλου.

Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τέσσερεις λειτουργικούς τομείς ως ακολούθως: τομέας τραπεζικών 

και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, τομέας ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Κύπρο, τομέας Ελλάδας και τομέας 

άλλων χωρών.  Οι εργασίες του Ομίλου στη Ρωσία αποτελούν ξεχωριστό επιχειρηματικό τομέα για τον οποίο παρέχεται πληροφόρηση 

στη  Διοίκηση, αλλά  για  σκοπούς  γνωστοποιήσεων  συγκεντρώνεται  κάτω  από  τον  τομέα  άλλων  χωρών.

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια)
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Η Διοίκηση παρακολουθεί τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων του Ομίλου ξεχωριστά για σκοπούς λήψης αποφάσεων 

σχετικά με την κατανομή πόρων στους τομείς και την εκτίμηση της απόδοσής τους.  Η απόδοση των τομέων αξιολογείται με βάση το 

λειτουργικό κέρδος ή ζημία πριν τη φορολογία το οποίο επιμετρείται όπως και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Τα έσοδα από τόκους παρουσιάζονται καθαρά από τα έξοδα από τόκους για κάθε προς αναφορά τομέα, καθώς η πλειονότητα 

των εσόδων προέρχονται από τόκους και ο επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων βασίζεται κυρίως στα καθαρά έσοδα 

από τόκους για την εκτίμηση της απόδοσης του τομέα και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή πόρων στον τομέα.

Οι τιμές εσωτερικής μεταβίβασης μεταξύ τομέων καθορίζονται σε καθαρά εμπορική βάση όπως και για συναλλαγές με τρίτα μέρη.  

Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ τομέων απαλείφονται κατά την ενοποίηση.

 

2.24. Συγκριτικά ποσά

Τα συγκριτικά ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις αναπροσαρμόζονται, όπου κρίνεται αναγκαίο, για να 

συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους.

3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

4. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια)

5.089

63.347

30.780

285.807

22.435

39.123

446.581

  
1.798

52.239

4.111

298.327

3.316

14.943

374.734

Έσοδα από τόκους από µετρητά και καταθέσεις µε 
Κεντρικές Τράπεζες

Έσοδα από τόκους από κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα

Έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε άλλες τράπεζες

Έσοδα από τόκους από χορηγήσεις σε πελάτες

Έσοδα από τόκους από επενδύσεις σε χρεόγραφα 

Έσοδα από τόκους από άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

5.079

63.042

30.116

276.747

22.524

39.123

436.631

  
1.798

52.022

3.900

291.800

3.256

14.943

367.719

2009
€΄000

2008
€΄000

14.402

2.676

186.990

12.887

34.156

251.111

 3.866

5.180

142.141

14.407

19.061

184.655

Έξοδα από τόκους για οφειλές σε τράπεζες 

Έξοδα από τόκους για συµφωνίες επαναγοράς

Έξοδα από τόκους για καταθέσεις και άλλους λογαριασµούς πελατών

Έξοδα από τόκους δανειακού κεφαλαίου   

Έξοδα από τόκους για άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

14.325

2.676

188.365

13.048

34.130

252.544

3.867

5.180

144.951

14.599

19.061

187.658

2009
€΄000

2008
€΄000
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5. ΕΣΟΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

6. ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

57.609

3.030

484

3.143

64.266

57.930

3.871

603

2.344

64.748

Τραπεζικά δικαιώµατα και προµήθειες

Προµήθειες από ασφαλιστικές εργασίες

∆ικαιώµατα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 

Άλλα δικαιώµατα και προµήθειες

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

59.030

--

461

1.079

60.570

59.636

- -

632

387

60.655

2009
€΄000

2008
€΄000

1.445

3.115

1.126

5.686

1.673

3.518

1.247

6.438

Τραπεζικά δικαιώµατα και προµήθειες

Προµήθειες για ασφαλιστικές εργασίες

Άλλα δικαιώµατα και προµήθειες

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

1.334

--

699

2.033

1.620

- -

1.044

2.664

2009
€΄000

2008
€΄000

21.495

11.526

(4.945)

(34.402)

1.778

1.260

(5.417)

(127)

(11.529)

--

--

(5.218)

--

(4.835)

(30.414)

15.481

742

(3.872)

(5.830)

3.220

2.164

(2.331)

9

3.591

1.861

(5.135)

(5.423)

- -

(182)

4.295

Κέρδος από πώληση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος

Κέρδος/(ζηµία) από διάθεση επενδύσεων σε χρεόγραφα, κρατικά και 
άλλα αποδεκτά αξιόγραφα και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία:

 Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση

 Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση

( Έλλειµµα)/πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε 
χρεόγραφα, κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα και άλλα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία:

 Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση

 Στοιχεία που προσδιορίζονται στην εύλογη  αξία µέσω των    
 αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση

Κέρδος/(ζηµία) από διάθεση επενδύσεων σε µετοχές:

 Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση

 Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση

Πλεόνασµα /(έλλειµµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές:

 Στοιχεία που προσδιορίζονται στην εύλογη  αξία µέσω των   
 αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση 

 Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση

Μεταβολή στην εύλογη αξία και διάθεση χρηµατοοικονοµικών µέσων 
σε αντισταθµίσεις εύλογης αξίας: 

 Αντισταθµισµένα µέσα

 Αντισταθµιστικά µέσα

Αποµείωση στην αξία επενδύσεων σε µετοχές, χρεόγραφα και 
κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα:

 Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση

 Επένδυση σε θυγατρική εταιρεία

 Στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη τους

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

22.804

11.526

(4.945)

(34.402)

1.778

1.128

(930)

--

(1.306)

--

--

(4.031)

--

(4.835)

(13.213)

15.450

742

(3.872)

(5.830)

3.220

1.407

(28)

- -

268

1.861

(5.135)

(1.926)

(2.884)

(182)

3.091

2009
€΄000

2008
€΄000



8. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

9. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Όμιλος παρέχει στο 73% του συνόλου του προσωπικού του, ωφελήματα υπό μορφή εφάπαξ ποσού βάσει σχεδίου 

αφυπηρέτησης, το οποίο είναι καθορισμένου ωφελήματος. Πολιτική του Ομίλου είναι η διενέργεια ανεξάρτητης αναλογιστικής 

εκτίμησης των υποχρεώσεων για την παροχή ωφελημάτων αφυπηρέτησης κάθε δύο με τρία έτη. Η πλέον πρόσφατη ανεξάρτητη 

αναλογιστική μελέτη διενεργήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Ο Όμιλος παρέχει ειδικό σχέδιο συντάξεως στο προσωπικό που 

εργοδοτείται  στην  Ελλάδα  και  άλλα  σχέδια  αφυπηρετήσεως  στο  υπόλοιπο  προσωπικό  που  εργοδοτείται  στην  Κύπρο. 

Ο αριθμός των υπαλλήλων που εργοδοτούσε ο Όμιλος στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ήταν 2.041 άτομα (2008: 2.063 άτομα) και η 

Τράπεζα 1.844 άτομα (2008: 1.872 άτομα).

(9.517)

(536)

(10.053)

(3.014)

(2.591)

(5.605)

(Αποµείωση)/αντιλογισµός αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε 
µετοχές, χρεόγραφα και κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα:

 Εισηγµένες επενδύσεις

 Μη εισηγµένες επενδύσεις

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

(8.866)

--

(8.866)

482

(5.474)

(4.992)

2009
€΄000

2008
€΄000

(1.187)

(6.427)

(2.439)

--

(10.053)

(5.294)

(890)

579

- -

(5.605)

(Αποµείωση)/αντιλογισµός αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε 
µετοχές, χρεόγραφα και κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα:

 Επενδύσεις σε µετοχές

 Επενδύσεις σε χρεόγραφα

 Επενδύσεις σε κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα

 Επένδυση σε θυγατρική εταιρεία

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

--

(6.427)

(2.439)

--

(8.866)

(1.797)

(890)

579

(2.884)

(4.992)

2009
€΄000

2008
€΄000

2.263

13.213

860

3.240

19.576

1.721

12.370

- -

2.775

16.866

Έσοδα από µερίσµατα εισπρακτέα

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες

Αρνητική υπεραξία από εξαγορά θυγατρικής εταιρείας

Λοιπά έσοδα

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

12.211

--

--

2.552

14.763

19.831

- -

- -

2.183

22.014

2009
€΄000

2008
€΄000

86.423

18.067

104.490

98.033

19.552

117.585

Αποδοχές προσωπικού

Ωφελήµατα αφυπηρέτησης προσωπικού 

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

78.606

16.401

95.007

89.008

17.662

106.670

2009
€΄000

2008
€΄000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 91

7. ΚΑΘΑΡΑ  ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ  ΔΙΑΘΕΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (συνέχεια)
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στις αναλογιστικές εκτιμήσεις του σχεδίου καθορισμένου ωφελήματος 

είναι οι ακόλουθες: 

Κατά τη διάρκεια του έτους ποσό €18.905 χιλ. (2008: €17.420 χιλ.) έχει επιβαρύνει την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Το  ποσό  που  αναγνωρίστηκε  στην  κατάσταση  λογαριασμού  αποτελεσμάτων  αναλύεται  ως  εξής:

Κίνηση αποθεματικών προβλέψεων για υποχρεώσεις σχεδίου αφυπηρέτησης όπως περιλαμβάνεται στις λοιπές υποχρεώσεις 

(Σημ. 29):

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου περιλαμβάνουν μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας €6.253 χιλ. 

(2008: €5.868 χιλ.). Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου κατά το 2009 ανήλθε στο 14% ενώ η αξία των 

περιουσιακών  στοιχείων  αυξήθηκε  κατά  7%.

Η υπολογιζόμενη αναλογιστική θέση στις 31 Δεκεμβρίου ήταν ως εξής:

10. ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Το  κέρδος  πριν  τη  φορολογία  παρουσιάζεται  μετά  τη  χρέωση  των  πιο  κάτω:

9. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (συνέχεια)

5,75%

7,60%

6,50%

5,25%

6,00%

6,25%

Προεξοφλητικός συντελεστής

Ποσοστό µακροπρόθεσµης απόδοσης των επενδύσεων του Ταµείου

Ποσοστό αύξησης µισθών

2009 2008

8.604

8.816

17.420

9.140

9.765

18.905

∆απάνη υπηρεσίας 

Τόκοι  

2009
€΄000

2008
€΄000

134.294

17.420

(1.972)

149.742

149.742

18.905

(4.800)

163.847

1 Ιανουαρίου 

Πρόβλεψη για το έτος

Πληρωµές σε µέλη που αποχώρησαν 

31 ∆εκεµβρίου

2009
€΄000

2008
€΄000

169.830

(7.893)

161.937

(12.195)

149.742

186.315

(9.442)

176.873

(13.026)

163.847

Αξία υποχρεώσεων σχεδίου

Περιουσιακά στοιχεία Ταµείου σε αγοραία αξία

Ελλείµµατα που αναγνωρίζονται κατά την υπολειπόµενη εργασιακή ζωή των εργαζοµένων

Αποθεµατικά προβλέψεων για υποχρεώσεις σχεδίου στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

2009
€΄000

2008
€΄000

(1.646)

(12.887)

--

(6.474)

(316)

(1.636)

(14.407)

(860)

(6.408)

(353)

Χρεόλυση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

Έξοδα από τόκους δανειακού κεφαλαίου 

Αντιλογισµός αρνητικής υπεραξίας

Εκµισθώσεις εκµετάλλευσης γης και κτιρίων

Αµοιβή ελεγκτών

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

(1.599)

(13.048)

--

(6.206)

(180)

(1.615)

(14.599)

- -

(6.016)

(169)

2009
€΄000

2008
€΄000
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11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα με τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο 118(I)/02 όπως εφαρμόζεται από την 1ην Ιανουαρίου 2003, το κέρδος 

της Τράπεζας και των θυγατρικών εταιρειών της στην Κύπρο, υπόκειται σε εταιρικό φόρο με βάση σταθερό συντελεστή 10%. 

Επίσης τα φορολογικά κέρδη δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 13 του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 118(I)/02, φορολογικές ζημίες των 

εταιρειών του Ομίλου στην Κύπρο που δεν συμψηφίζονται με φορολογητέα εισοδήματα άλλων εταιρειών του Ομίλου στην Κύπρο 

μεταφέρονται και συμψηφίζονται με φορολογητέα κέρδη επόμενων ετών.  

Τα εισοδήματα εργασιών εξωτερικού φορολογούνται με συντελεστές φορολογίας που ισχύουν στη χώρα όπου διεξάγονται 

οι εργασίες. 

Από την 1ην Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δε διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον 

Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού 

έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα.  Έκτακτη αμυντική εισφορά 

προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και εταιρείες), 

κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί 

κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη 

διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την εταιρεία για 

λογαριασμό των μετόχων.

Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση τα λογιστικά κέρδη 

10.512

158

52

2.572

13.294

4.734

124

3.184

(269)

7.773

Εταιρικός φόρος

Φόροι που παρακρατήθηκαν στην πηγή 

Φόροι προηγούµενων ετών

Αναβαλλόµενη φορολογία

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

9.447

4

--

2.592

12.043

3.751

4

2.769

(72)

6.452

2009
€΄000

2008
€΄000

44.618

7.394

4.355

6.503

(3.845)

(1.165)

52

13.294

36.120

10.821

9.381

4.873

(4.328)

(16.158)

3.184

7.773

Κέρδος  Οµίλου  πριν  τη  φορολογία 

Φορολογία µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές

∆ιαφορές στους φορολογικούς συντελεστές µεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών

Έξοδα που δεν εκπίπτουν

Έσοδα που δεν φορολογούνται

Φορολογική επίδραση ζηµίας εξωτερικού 

Φόροι προηγούµενων ετών

Φορολογία έτους

 Όµιλος

2009
€΄000

2008
€΄000

60.784

8.873

4.383

4.077

(4.080)

(1.210)

--

12.043

18.998

9.055

9.276

4.498

(3.686)

(15.460)

2.769

6.452

Κέρδος  Τράπεζας  πριν  τη  φορολογία 

Φορολογία µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές

∆ιαφορές στους φορολογικούς συντελεστές µεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών

Έξοδα που δεν εκπίπτουν

Έσοδα που δεν φορολογούνται

Φορολογική επίδραση ζηµίας εξωτερικού 

Φόροι προηγούµενων ετών

Φορολογία έτους

Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000
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Φορολογία που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα:

12. ΜΕΡΙΣΜΑ

Από το καθαρό ποσό του τελικού μερίσματος 2008, ποσοστό 53,81% έχει επανεπενδυθεί σε μετοχές.  Οι μετοχές που προέκυψαν 

από την επανεπένδυση ανέρχονται σε 2.648.910.

Από το καθαρό ποσό του τελικού μερίσματος 2007, ποσοστό 40,04% έχει επανεπενδυθεί σε μετοχές.  Οι μετοχές που προέκυψαν 

από την επανεπένδυση ανέρχονται σε 4.975.266.

Από το καθαρό ποσό του προμερίσματος 2008, ποσοστό 17,02% έχει επανεπενδυθεί σε μετοχές.  Οι μετοχές που προέκυψαν από 

την επανεπένδυση ανέρχονται σε 1.346.709.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τα αποτελέσματα του έτους, αποφάσισε 

όπως προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος για το έτος 2009, ύψους €0,05 (πέντε σεντ) 

ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι μετόχοι στο Μητρώο Mετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

στις 31 Μαΐου 2010 (Record - Date). Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (ex-dividend date) θα είναι η 27η Μαΐου 2010. 

Ως εκ τούτου συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέχρι την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 (συμπεριλαμβανομένης) θα δικαιούνται 

συμμετοχή στο μέρισμα. Το μέρισμα, νοουμένου ότι θα εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα καταβληθεί στους μετόχους 

τη  Δευτέρα  28  Ιουνίου  2010.

44.618

7.394

4.355

6.503

(3.845)

(1.165)

52

13.294

36.120

10.821

9.381

4.873

(4.328)

(16.158)

3.184

7.773

Κέρδος  Οµίλου  πριν  τη  φορολογία 

Φορολογία µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές

∆ιαφορές στους φορολογικούς συντελεστές µεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών

Έξοδα που δεν εκπίπτουν

Έσοδα που δεν φορολογούνται

Φορολογική επίδραση ζηµίας εξωτερικού 

Φόροι προηγούµενων ετών

Φορολογία έτους

 Όµιλος

2009
€΄000

2008
€΄000

60.784

8.873

4.383

4.077

(4.080)

(1.210)

--

12.043

18.998

9.055

9.276

4.498

(3.686)

(15.460)

2.769

6.452

Κέρδος  Τράπεζας  πριν  τη  φορολογία 

Φορολογία µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές

∆ιαφορές στους φορολογικούς συντελεστές µεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών

Έξοδα που δεν εκπίπτουν

Έσοδα που δεν φορολογούνται

Φορολογική επίδραση ζηµίας εξωτερικού 

Φόροι προηγούµενων ετών

Φορολογία έτους

Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

11.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)

21

(702)

(681)

21

- -

21

Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση ακινήτων

Αναβαλλόµενη φορολογία στο αποθεµατικό επανεκτίµησης 
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση

 Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

23

(702)

(679)

23

- -

23

2009
€΄000

2008
€΄000

--

32.009

14.798

5.946

- -

- -

Τελικό Μέρισµα 2008 που πληρώθηκε προς 5% (δύο σεντ ανά µετοχή)

Τελικό Μέρισµα 2007 που πληρώθηκε προς 26% (έντεκα σεντ ανά µετοχή)

Προµέρισµα 2008 που πληρώθηκε προς 12% (πέντε σεντ ανά µετοχή)

2009
€΄000

2008
€΄000
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13. ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

14. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 οι καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες περιλαμβάνουν τα ελάχιστα ποσά ρευστότητας για τον Όμιλο 

και την Τράπεζα, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανέρχονταν σε €118.138 χιλ. (2008: €140.626 χιλ.).

15. ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

33.973

293.346

11,6

27.194

300.415

9,1

Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (€ χιλ.)

Μέσος αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια 

του έτους  (χιλ.)

Βασικό κέρδος ανά µετοχή (σεντ €)

 Όµιλος

Έτος που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 

Έτος που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 

Τράπεζα

2009 2008

48.741

293.346

16,6

12.546

300.415

4,2

2009 2008

45.678

89.249

--

--

1.053.835

1.188.762

1.188.762

--

1.188.762

16.418

69.374

669.500

433.470

1.188.762

10.718

88.170

1.186.162

281.996

271.958

1.839.004

1.789.280

49.724

1.839.004

61.531

303.049

1.026.171

448.253

1.839.004

Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση

Στοιχεία στην εύλογη αξία  µέσω των  αποτελεσµάτων

Στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη

Στοιχεία που ταξινοµήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις

Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση

Εισηγµένοι τίτλοι

Μη εισηγµένοι τίτλοι

 

Εντός τριών µηνών

Μεταξύ τριών µηνών και ενός έτους

Μεταξύ ενός και πέντε ετών

Πέραν των πέντε ετών

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

44.410

89.249

--

--

1.048.707

1.182.366

1.182.366

--

1.182.366

16.418

68.827

666.465

430.656

1.182.366

9.676

88.170

1.186.162

281.996

267.246

1.833.250

1.783.526

49.724

1.833.250

61.360

302.997

1.023.326

445.567

1.833.250

2009
€΄000

2008
€΄000

Όµιλος  και Τράπεζα

839

2.439

--

3.278

3.278

- -

(579)

2.699

Προβλέψεις για αποµείωση

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

Προβλέψεις για αποµείωση για το έτος

Αντιλογισµός πρόβλεψης για αποµείωση για το έτος

Υπόλοιπο  31  ∆εκεµβρίου 

2009
€΄000

2008
€΄000



Ο Όμιλος από την 1ην Ιανουαρίου 2009 έχει επαναταξινομήσει ορισμένες επενδύσεις μεταξύ των κρατικών και άλλων αποδεκτών 

αξιογράφων και των χρεογράφων, βάσει των Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για την Προληπτική Ρευστότητα σε ευρώ 

και σε ξένα νομίσματα.  Τα κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα γίνονται δεκτά για επαναχρηματοδότηση από Κεντρικές Τράπεζες.

Οι επενδύσεις σε κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα περιλαμβάνουν χρεόγραφα ύψους €351.838 χιλ. (2008: €430.000 χιλ.) 

τα οποία έχουν δοθεί σαν εξασφάλιση προς τρίτους, μέσα στα πλαίσια της συνήθους πρακτικής της διαχείρισης διαθεσίμων. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 κανένας Ειδικός Κυβερνητικός Τίτλος (βλ. σημ.17) δεν είχε εκχωρηθεί ως εξασφάλιση (collateral) σε

πράξεις  αναχρηματοδότησης.

16. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

31.157

1.001.338

1.032.495

66.237

1.265.596

1.331.833

∆ιατραπεζικοί λογαριασµοί

Άλλες καταθέσεις σε τράπεζες

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

30.714

996.366

1.027.080

65.787

1.259.520

1.325.307

2009
€΄000

2008
€΄000

83.508

911.883

15.354

6.881

14.869

1.032.495

90.678

1.206.605

12.528

6.843

15.179

1.331.833

Σε πρώτη ζήτηση 

Εντός τριών µηνών

Μεταξύ τριών µηνών και ενός έτους

Μεταξύ ενός και πέντε ετών

Πέραν των πέντε ετών

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

83.008

911.556

10.766

6.881

14.869

1.027.080

89.768

1.206.506

7.012

6.843

15.178

1.325.307

2009
€΄000

2008
€΄000
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15. ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ (συνέχεια)

278.925

856.317

317.556

1.195.663

1.596.475

767.921

5.012.857

(403.529)

4.609.328

292.550

672.219

329.804

1.266.581

1.748.029

720.393

5.029.576

(468.103)

4.561.473

Μεταποιητικές βιοµηχανίες 

Εµπόριο

Τουριστικές επιχειρήσεις

Οικοδοµικές επιχειρήσεις

Προσωπικά και επαγγελµατικά 

Άλλοι τοµείς

Προβλέψεις για αποµείωση

                                                                                                                          

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

278.925

809.226

317.556

1.195.663

1.505.844

767.921

4.875.135

(370.546)

4.504.589

292.550

672.219

329.804

1.266.581

1.616.910

720.393

4.898.457

(433.872)

4.464.585

2009
€΄000

2008
€΄000

886.051

569.558

520.000

1.262.715

1.774.533

5.012.857

(403.529)

4.609.328

930.054

402.425

530.211

1.470.560

1.696.326

5.029.576

(468.103)

4.561.473

Σε πρώτη ζήτηση 

Εντός τριών µηνών 

Μεταξύ τριών µηνών και ενός έτους

Μεταξύ ενός και πέντε ετών

Πέραν των πέντε ετών

Προβλέψεις για αποµείωση

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

853.199

568.555

512.988

1.188.514

1.751.879

4.875.135

(370.546)

4.504.589

904.736

400.932

523.668

1.389.467

1.679.654

4.898.457

(433.872)

4.464.585

2009
€΄000

2008
€΄000



Η  ανάλυση  του  συνόλου  των  χορηγήσεων  του  Ομίλου  και  της  Τράπεζας  ανά  γεωγραφικό  τομέα  έχει  ως  ακολούθως:

Αποθεματικά προβλέψεων για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων
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17.   ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ  (συνέχεια)

278.925

856.317

317.556

1.195.663

1.596.475

767.921

5.012.857

(403.529)

4.609.328

292.550

672.219

329.804

1.266.581

1.748.029

720.393

5.029.576

(468.103)

4.561.473

Μεταποιητικές βιοµηχανίες 

Εµπόριο

Τουριστικές επιχειρήσεις

Οικοδοµικές επιχειρήσεις

Προσωπικά και επαγγελµατικά 

Άλλοι τοµείς

Προβλέψεις για αποµείωση

                                                                                                                          

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

278.925

809.226

317.556

1.195.663

1.505.844

767.921

4.875.135

(370.546)

4.504.589

292.550

672.219

329.804

1.266.581

1.616.910

720.393

4.898.457

(433.872)

4.464.585

2009
€΄000

2008
€΄000

886.051

569.558

520.000

1.262.715

1.774.533

5.012.857

(403.529)

4.609.328

930.054

402.425

530.211

1.470.560

1.696.326

5.029.576

(468.103)

4.561.473

Σε πρώτη ζήτηση 

Εντός τριών µηνών 

Μεταξύ τριών µηνών και ενός έτους

Μεταξύ ενός και πέντε ετών

Πέραν των πέντε ετών

Προβλέψεις για αποµείωση

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

853.199

568.555

512.988

1.188.514

1.751.879

4.875.135

(370.546)

4.504.589

904.736

400.932

523.668

1.389.467

1.679.654

4.898.457

(433.872)

4.464.585

2009
€΄000

2008
€΄000

3.911.768

1.101.089

5.012.857

4.088.742

940.834

5.029.576

Κύπρος

Ελλάδα 

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

3.774.046

1.101.089

4.875.135

3.957.623

940.834

4.898.457

2009
€΄000

2008
€΄000

403.529

(13.917)

15.246

63.245

468.103

368.014

(21.264)

17.097

39.682

403.529

129.656

(3.477)

15.246

--

141.425

114.884

(2.325)

17.097

--

129.656

1 Ιανουαρίου 2009

∆ιαγραφές χορηγήσεων

Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το έτος

Επιβάρυνση για το έτος

31 ∆εκεµβρίου 2009        

1 Ιανουαρίου 2008

∆ιαγραφές χορηγήσεων

Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το έτος

Επιβάρυνση για το έτος

31 ∆εκεµβρίου 2008                                                                                                                                             

 Όµιλος

Αποθεµατικά
προβλέψεων

Προσωρινός
λογαριασµός

αναστολής
αναγνώρισης

εσόδων Σύνολο

€΄000 €΄000€΄000

273.873

(10.440)

--

63.245

326.678

253.130

(18.939)

--

39.682

273.873

370.546

(11.879)

14.109

61.096

433.872

322.748

(19.972)

14.727

16.561

36.482

370.546

120.858

(3.316)

14.109

--

131.651

102.340

(2.325)

4.282

16.561

--

120.858

1 Ιανουαρίου 2009

∆ιαγραφές χορηγήσεων

Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το έτος

Επιβάρυνση για το έτος

31 ∆εκεµβρίου 2009        

1 Ιανουαρίου 2008

∆ιαγραφές χορηγήσεων

Απορρόφηση εργασιών θυγατρικής εταιρείας

Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το έτος

Επιβάρυνση για το έτος

31 ∆εκεµβρίου 2008                                                                                                                                             

Τράπεζα

Αποθεµατικά
προβλέψεων

Προσωρινός
λογαριασµός

αναστολής
αναγνώρισης

εσόδων Σύνολο

€΄000 €΄000€΄000

249.688

(8.563)

--

61.096

302.221

220.408

(17.647)

10.445

--

36.482

249.688



Οι καθαρές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ανέρχονται για τον 

Όμιλο στις €416.322  χιλ. (2008: €337.207 χιλ.) και για την Τράπεζα στις €381.951  χιλ. (2008: €304.424  χιλ.).

      

Στις 9 Δεκεμβρίου 2009, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για στήριξη της ρευστότητας των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, 

η Τράπεζα προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης με το Υπουργείο Οικονομικών βάσει της οποίας παραχωρήθηκαν στην 

Τράπεζα Ειδικοί Κυβερνητικοί Τίτλοι ύψους €35 εκατ. Οι συγκεκριμένοι τίτλοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο ως 

εξασφάλιση (collateral) σε πράξεις αναχρηματοδότησης ή πάγιων διευκολύνσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 

ή/και ως εξασφάλιση (collateral) για λήψη χρηματοδότησης από άλλα πιστωτικά ιδρύματα (διατραπεζική αγορά) για άντληση 

ρευστότητας, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί το προϊόν της αναχρηματοδότησης για χορήγηση στεγαστικών δανείων και για δάνεια 

προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους.  Για την πλήρη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της Τράπεζας 

και την εξασφάλιση της Κυβέρνησης που απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση, η Τράπεζα έχει εκχωρήσει ως εξασφαλίσεις χορηγήσεις 

ύψους   €45  εκατ.  

17.   ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ  (συνέχεια)

403.529

(13.917)

15.246

63.245

468.103

368.014

(21.264)

17.097

39.682

403.529

129.656

(3.477)

15.246

--

141.425

114.884

(2.325)

17.097

--

129.656

1 Ιανουαρίου 2009

∆ιαγραφές χορηγήσεων

Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το έτος

Επιβάρυνση για το έτος

31 ∆εκεµβρίου 2009        

1 Ιανουαρίου 2008

∆ιαγραφές χορηγήσεων

Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το έτος

Επιβάρυνση για το έτος

31 ∆εκεµβρίου 2008                                                                                                                                             

 Όµιλος

Αποθεµατικά
προβλέψεων

Προσωρινός
λογαριασµός

αναστολής
αναγνώρισης

εσόδων Σύνολο

€΄000 €΄000€΄000

273.873

(10.440)

--

63.245

326.678

253.130

(18.939)

--

39.682

273.873

370.546

(11.879)

14.109

61.096

433.872

322.748

(19.972)

14.727

16.561

36.482

370.546

120.858

(3.316)

14.109

--

131.651

102.340

(2.325)

4.282

16.561

--

120.858

1 Ιανουαρίου 2009

∆ιαγραφές χορηγήσεων

Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το έτος

Επιβάρυνση για το έτος

31 ∆εκεµβρίου 2009        

1 Ιανουαρίου 2008

∆ιαγραφές χορηγήσεων

Απορρόφηση εργασιών θυγατρικής εταιρείας

Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το έτος

Επιβάρυνση για το έτος

31 ∆εκεµβρίου 2008                                                                                                                                             

Τράπεζα

Αποθεµατικά
προβλέψεων

Προσωρινός
λογαριασµός

αναστολής
αναγνώρισης

εσόδων Σύνολο

€΄000 €΄000€΄000

249.688

(8.563)

--

61.096

302.221

220.408

(17.647)

10.445

--

36.482

249.688
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18. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι μη εισηγμένοι τίτλοι από Τραπεζικά Προγράμματα Έκδοσης Τίτλων Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού είναι πρώτου βαθμού 

βραχυχρόνιας  φερεγγυότητας  και  με  λήξη  όχι  πέραν  των  τριών  μηνών. 

1.268

2.491

4.505

8.264

20.481

529.111

7.105

556.697

--

--

--

--

456

456

565.417

- -

3.375

80

3.455

5.208

57.533

528

63.269

1.003

1.003

1.305

6.609

- -

7.914

75.641

Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση

Κρατικά

Τραπεζών

Άλλων εκδοτών

Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση

Κρατικά

Τραπεζών

Άλλων εκδοτών

Στοιχεία που ταξινοµήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις

Τραπεζών

Στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 

Κρατικά

Τραπεζών

Άλλων εκδοτών

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

1.268

2.296

4.505

8.069

20.481

529.079

7.025

556.585

--

--

--

--

456

456

565.110

- -

3.375

- -

3.375

5.208

57.323

528

63.059

1.003

1.003

1.305

6.609

- -

7.914

75.351

2009
€΄000

2008
€΄000

26.935

113.467

389.724

35.291

565.417

557.475

7.942

--

565.417

53.897

69

11.308

10.367

75.641

20.055

7.045

48.541

75.641

Εντός τριών µηνών

Μεταξύ τριών µηνών και ενός έτους

Μεταξύ ενός και πέντε ετών

Πέραν των πέντε ετών

Εισηγµένοι τίτλοι

Μη εισηγµένοι τίτλοι:

 Χρεόγραφα

 Τραπεζικά Προγράµµατα  Έκδοσης Τίτλων 
      Βραχυπρόθεσµου ∆ανεισµού

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

26.935

113.435

389.448

35.292

565.110

557.168

7.942

--

565.110

53.897

69

11.018

10.367

75.351

19.765

7.045

48.541

75.351

2009
€΄000

2008
€΄000
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Ο Όμιλος από την 1ην Ιανουαρίου 2009 έχει επαναταξινομήσει ορισμένες επενδύσεις μεταξύ των κρατικών και άλλων αποδεκτών 

αξιογράφων και των χρεογράφων, βάσει των Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για την Προληπτική Ρευστότητα σε ευρώ και 

σε ξένα νομίσματα.  Τα κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα γίνονται δεκτά για επαναχρηματοδότηση από Κεντρικές Τράπεζες.

19. ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Την 1ην Ιανουαρίου 2009, ο Όμιλος προχώρησε σε αναθεώρηση της πρόθεσης για την κατοχή κρατικών και άλλων αποδεκτών 

αξιογράφων και χρεογράφων και κατά συνέπεια της πολιτικής ταξινόμησής τους στις διάφορες κατηγορίες.  Ως αποτέλεσμα της 

αναθεώρησης, αριθμός κρατικών και άλλων αποδεκτών αξιογράφων και χρεογράφων, τα οποία περιλαμβάνονταν στις κατηγορίες 

προοριζόμενων για εμπορική εκμετάλλευση και διαθέσιμων προς πώληση, ανακατατάχθηκαν στις κατηγορίες διακρατούμενων 

μέχρι τη λήξη και δανείων και απαιτήσεων. 

Επαναταξινόμηση  επενδύσεων  προοριζόμενων  για  εμπορική  εκμετάλλευση

Με βάση τις πρόνοιες του τροποποιημένου ΔΛΠ 39 και λαμβάνοντας υπόψη τις σπάνιες συνθήκες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα 

της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης και τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία, ο Όμιλος προσδιόρισε 

τις επενδύσεις σε χρεόγραφα τις οποίες την 1ην Ιανουαρίου 2009 δεν προόριζε για εμπορική εκμετάλλευση.  Οι επενδύσεις αυτές 

επαναταξινομήθηκαν από την κατηγορία προοριζόμενων για εμπορική εκμετάλλευση στην κατηγορία διακρατούμενων μέχρι τη λήξη.

Η λογιστική αξία και εύλογη αξία των χρεογράφων που επαναταξινομήθηκαν παρουσιάζεται πιο κάτω:

Αν ο Όμιλος δεν είχε επαναταξινομήσει τα χρεόγραφα προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση στα διακρατούμενα μέχρι τη 

λήξη την 1ην Ιανουαρίου 2009, η ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων θα περιλάμβανε ζημίες από τη μεταβολή 

στην  εύλογη  αξία  τους  ύψους  €281  χιλ.

Επαναταξινόμηση  επενδύσεων  διαθέσιμων  προς  πώληση

Με βάση τις πρόνοιες του τροποποιημένου ΔΛΠ 39, ο Όμιλος επαναταξινόμησε ορισμένες επενδύσεις σε χρεόγραφα για τις 

οποίες δεν υπήρχε ενεργός αγορά και τις οποίες δεν σκοπεύει να πωλήσει στο προβλεπτό μέλλον, από την κατηγορία διαθέσιμων 

προς  πώληση  στην  κατηγορία  δανείων  και  απαιτήσεων.

Όµιλος  και Τράπεζα

6.844

(2.146)

6.427

11.125

11.125

(8.827)

890

3.188

Προβλέψεις για αποµείωση

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

Αντιλογισµός λόγω πώλησης

Προβλέψεις για αποµείωση για το έτος

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 

2009
€΄000

2008
€΄000

27.81228.264
Χρεόγραφα προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση που 
επαναταξινοµήθηκαν ως διακρατούµενα µέχρι τη λήξη

1 Ιανουαρίου   2009
Λογιστική και εύλογη αξία Λογιστική αξία Εύλογη αξία

31 ∆εκεµβρίου  2009

€΄000 €΄000 €΄000

27.983

18.   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ  (συνέχεια)
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Η λογιστική αξία και εύλογη αξία των χρεογράφων που επαναταξινομήθηκαν παρουσιάζεται πιο κάτω:

Αν ο  Όμιλος δεν είχε επαναταξινομήσει τα χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση στα δάνεια και απαιτήσεις την 1ην Ιανουαρίου 2009, 

τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου θα περιλάμβαναν ζημίες από τη μεταβολή στην εύλογη αξία τους ύψους €6.061 χιλ, οι οποίες θα 

καταχωρούνταν στο αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση.

Επιπρόσθετα, την 1ην Ιανουαρίου 2009, ο Όμιλος επαναταξινόμησε ορισμένα χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση, τα οποία 

προτίθεται να διακρατήσει μέχρι τη λήξη, ως διακρατούμενα μέχρι τη λήξη.  Η λογιστική αξία των ομολόγων που μεταφέρθηκαν 

την 1ην  Ιανουαρίου 2009, ανερχόταν σε €1.018.653 χιλ.

20. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μη εισηγμένοι τίτλοι περιλαμβάνουν τις συμμετοχές του Ομίλου και της Τράπεζας σε αμοιβαία κεφάλαια ύψους €6.451 χιλ. 

(2008: €5.432 χιλ.), την επένδυση της Τράπεζας στην εταιρεία JCC Payment Systems Ltd ύψους €5.852 χιλ. (2008: €5.383 χιλ.), 

καθώς και άλλες επενδύσεις σε μη εισηγμένους τίτλους.

17.406

(140)

1.187

18.453

18.453

(40)

5.294

23.707

Προβλέψεις για αποµείωση

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

Αντιλογισµός  λόγω  πώλησης

Προβλέψεις  για  αποµείωση  για  το  έτος

Υπόλοιπο  31  ∆εκεµβρίου 

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€'000

13.794

(140)

--

13.654

13.654

(40)

1.797

15.411

2009
€΄000

2008
€'000

278.039280.007
Χρεόγραφα  προοριζόµενα  για  εµπορική  εκµετάλλευση  που 
επαναταξινοµήθηκαν  ως  διακρατούµενα  µέχρι  τη  λήξη

1 Ιανουαρίου   2009
Λογιστική και εύλογη αξία Λογιστική αξία Εύλογη αξία

31 ∆εκεµβρίου  2009

€΄000 €΄000 €΄000

273.946

6.705

39

15.825

17.921

33.746

40.490

5.605

48

18.147

20.989

39.136

44.789

Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση

Εισηγµένοι τίτλοι 

Στοιχεία στην εύλογη αξία  µέσω των  αποτελεσµάτων

Εισηγµένοι τίτλοι 

Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση

Εισηγµένοι τίτλοι

Μη εισηγµένοι τίτλοι

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

197

--

7.890

11.385

19.275

19.472

278

- -

9.124

12.874

21.998

22.276

2009
€΄000

2008
€΄000
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19. ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ  (συνέχεια)



21. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν το κόστος αγοράς μετοχών στις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες:

Όλες οι θυγατρικές εταιρείες είναι εγγεγραμμένες και ασκούν τις κύριες δραστηριότητές τους στην Κύπρο, εκτός από την Ελληνική 

Trust Συμμετοχές Α.Ε., την Ελληνική Trust Ανώνυμη Εταιρεία  Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και την Ελληνική Ασφαλιστική 

Πρακτόρευση Ε.Π.Ε., οι οποίες είναι εγγεγραμμένες και ασκούν τις κύριες δραστηριότητες τους στην Ελλάδα.  Επίσης, η Hellenic 

Trade Services Limited είναι εγγεγραμμένη στο Hong-Kong και η LLC CB "Hellenic Bank" είναι εγγεγραμμένη στη Ρωσία, όπου και 

ασκούν τις κύριες δραστηριότητες τους.

Η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ κατέχει το 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Trade Services Limited.  

Σε συνδυασμό με την άμεση συμμετοχή της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Trade Services Limited, η εταιρεία 

είναι πλήρως θυγατρική εταιρεία του Ομίλου.

Η Αθηνά Κυπριακή Εταιρεία Λτδ κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Αθηνά High Technology Incubator Λτδ.  Κατά 

τη  διάρκεια του 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθηνά Κυπριακή Εταιρεία Λτδ αποφάσισε τον τερματισμό των εργασιών της 

Αθηνά High Technology Incubator Λτδ.

Οι θυγατρικές εταιρείες της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ είναι οι ακόλουθες:

Παγκυπριακή  Χρηματοδοτήσεις  Δημόσια  Εταιρεία  Λτδ (μέχρι 23 Μαΐου 2008)

Hellenic  Pancyprian  Insurance  Agencies  Ltd 

ΜΙΑ  (Αντιπροσωπείες Ασφαλειών)  Λτδ 

Ελληνική  Παγκυπριακή  Ασφαλιστική  (Κτηματική)  Εταιρεία  Λτδ

Οι διαδικασίες εκκαθάρισης της Ελληνικής Παγκυπριακής Ασφαλιστικής (Κτηματική) Εταιρείας Λτδ, Hellenic Pancyprian Insurance 

Agencies Ltd και ΜΙΑ (Αντιπροσωπείες Ασφαλειών) Λτδ άρχισαν και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2010. 

2.800

3.750

50

15.700

725

294

600

1.175

2

50

84.573

10.000

--

5.000 

100

100

100

100

73

100

100

100

100

100

78

100

100

100

Ελληνική  Τράπεζα  (Χρηµατοδοτήσεις)  Λτδ

Ελληνική  Τράπεζα  (Επενδύσεις)  Λτδ

Hellenic  Bank  Trust  and  Finance  Corporation  Ltd

Παγκυπριακή  Ασφαλιστική  Λτδ

Helllenic  Alico  Life  Insurance  Company   Ltd

Ελληνική  Trust   Συµµετοχές  Α.Ε. 

Ελληνική  Ασφαλιστική  Πρακτόρευση  Ε.Π.Ε.

Ελληνική  Trust  Ανώνυµη  Εταιρεία  ∆ιαχείρισης  Αµοιβαίων  Κεφαλαίων

Hellenic  Trade  Services  Limited

Ελληνική  Ασφαλιστική  Πρακτόρευση  Λτδ

Αθηνά  Κυπριακή  ∆ηµόσια  Εταιρεία  Λτδ

Αθηνά  Holdings  Λτδ

Limited  Liability  Company  Commercial  Bank  “Hellenic  Bank�”

Borenham  Holdings  Limited

Τράπεζα

Μερίδιο %
Αριθµός µετοχών

(χιλιάδες)
4.784

6.407

94

40.843

1.239

2.884

19

1.037

2

85

57.970

--

--

10.324

125.688

4.784

6.407

94

40.843

1.239

- -

19

- -

2

85

- -

39.640

8.228

10.324

111.665

2009
€΄000

2008
€'000

%

100

100

100

100
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Στις 22 Ιουνίου 2006 η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Trust Συμμετοχές Α.Ε. αποφάσισε τη διάλυση της εταιρείας και το 

διορισμό εκκαθαριστών από την ίδια ημερομηνία.  Η Τράπεζα με βάση την πιο πάνω απόφαση προχώρησε κατά τη διάρκεια του 2009 

στην απομείωση της αξίας της επένδυσης στην εταιρεία αυτή.

Μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδας, στις 20 Δεκεμβρίου 2006 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 

Ελληνικής Trust Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αποφάσισε τη διάλυση της εταιρείας και το διορισμό 

εκκαθαριστών από την 1ην Ιανουαρίου 2007. Κατά τη διάρκεια του 2009 η απόφαση για διάλυση της εταιρείας υλοποιήθηκε.

Μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης της απόφασης απορρόφησης, η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ μεταβίβασε στην Τράπεζα 

στις 23 Μαΐου 2008, 22.339.291 μετοχές, ποσοστό 99,72% που κατείχε στην Παγκυπριακή Χρηματοδοτήσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ.  

Η Τράπεζα έχει προβεί μέσω Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 και 

σχετικής αίτησης στο Δικαστήριο, σε απορρόφηση των εργασιών της Παγκυπριακής Χρηματοδοτήσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ.  

Ως αποτέλεσμα της απορρόφησης το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Παγκυπριακής Χρηματοδοτήσεις 

Δημόσια Εταιρεία Λτδ, έχει μεταβιβαστεί στην Τράπεζα και ακολούθως έχει διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση.

Στις 14 Απριλίου 2008 η Τράπεζα εξαγόρασε το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας Borenham Holdings Limited έναντι του 

συνολικού τιμήματος των €1 χιλ.  Η εταιρεία κατά την ημερομηνία απόκτησής της δεν είχε περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.  

Σε μεταγενέστερο στάδιο η Τράπεζα αύξησε την επένδυση της σε €10.324 χιλ., ποσό που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγορά της 

ρωσικής  εταιρείας  Format  Invest  Limited.  

Στις 12 Αυγούστου 2008 η θυγατρική εταιρεία Borenham Holdings Limited προχώρησε στην εξαγορά του 100% του κεφαλαίου 

της ρωσικής εταιρείας Format Invest Limited που είναι ιδιοκτήτρια κτιριακών εγκαταστάσεων.

Η Τράπεζα εξασφάλισε άδεια διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών στη Ρωσία, την οποία έχει εκδόσει η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, σε 

συνέχεια της εγγραφής από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας της θυγατρικής εταιρείας Limited Liability Company Commercial Bank 

“Hellenic Bank” στο Ρωσικό μητρώο εταιρειών το Φεβρουάριο του 2009 και της καταβολής του κεφαλαίου ύψους περίπου 375.000.000 

Ρούβλια.  Η έκδοση της εν λόγω άδειας ολοκληρώνει τη διαδικασία για απόκτηση άδειας διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών στη Ρωσία.

Η ημερομηνία πλήρους έναρξης εργασιών μέσω της θυγατρικής εταιρείας Limited Liability Company Commercial Bank “Hellenic 

Bank”, θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών και αφού σταθμιστούν τα 

οικονομικά δεδομένα και οι εξελίξεις στην αγορά.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας το Σεπτέμβριο του 2009 για απόκτηση μέχρι 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ (“Αθηνά”), το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας στην Αθηνά αυξήθηκε 

σε 93,55%.  H Τράπεζα στη συνέχεια ενεργοποίησε τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και των υπόλοιπων μετοχών 

της Αθηνά, ούτως ώστε να αποκτήσει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου (squeeze-out) με απώτερο στόχο την απορρόφηση 

της θυγατρικής και ενσωμάτωση των εργασιών της με αυτών της Τράπεζας.  Στις 2 Οκτωβρίου 2009 η Τράπεζα ανακοίνωσε την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς και την καταβολή του ανταλλάγματος στους εναπομείναντες μετόχους.  

Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα κατείχε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2009 η Τράπεζα προχώρησε στη διάθεση της Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ στην εταιρεία Αθηνά 

Holdings Λτδ, πλήρης εξηρτημένης εταιρείας της Τράπεζας.  Στις 22 Δεκεμβρίου 2009 σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αθηνά 

Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ αποφασίστηκε η μετατροπή της εταιρείας από δημόσια σε ιδιωτική και η μετονομασία της σε 

Αθηνά  Κυπριακή  Εταιρεία  Λτδ.

Μέσα στα πλαίσια εσωτερικής αναδιοργάνωσης και επίτευξης συνεργιών, η Τράπεζα ανακοίνωσε στις 30 Νοεμβρίου 2009 την 

απόφασή της να προβεί, μέσω Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 
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και σχετικής αίτησης στο Δικαστήριο, σε απορρόφηση των εργασιών της εξ’ ολοκλήρου θυγατρικής της εταιρείας, Ελληνική 

Τράπεζα (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ. Ως αποτέλεσμα της απορρόφησης κατά το 2010 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων της Ελληνική Τράπεζα (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ έχουν μεταβιβαστεί στην Τράπεζα και ακολούθως η Ελληνική Τράπεζα 

(Χρηματοδοτήσεις) Λτδ έχει διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για το 

πιο  πάνω  Σχέδιο  Αναδιοργάνωσης  και  Συγχώνευσης.

22. ΕΞΑΓΟΡΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Στις 14 Απριλίου 2008 η Τράπεζα εξαγόρασε το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας Borenham Holdings Limited έναντι του 

συνολικού τιμήματος των €1 χιλ.  Η εταιρεία κατά την ημερομηνία απόκτησής της δεν είχε περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.  

Σε μεταγενέστερο στάδιο η Τράπεζα αύξησε την επένδυση της σε €10.324 χιλ., ποσό που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγορά της 

ρωσικής εταιρείας Format Invest Limited.  

Συγκεκριμένα, στις 12 Αυγούστου 2008 η θυγατρική εταιρεία Borenham Holdings Limited προχώρησε στην εξαγορά του 100% 

του κεφαλαίου της ρωσικής εταιρείας Format Invest Limited που είναι ιδιοκτήτρια των κτιριακών εγκαταστάσεων στη Μόσχα όπου 

θα στεγαστούν τα κεντρικά γραφεία και το πρώτο κατάστημα της Τράπεζας στη Ρωσία, έναντι του συνολικού τιμήματος των €10.324 χιλ. 

Μετά την οριστική διευκρίνιση της οικονομικής θέσης της ρωσικής εταιρείας Format Invest Limited, τα περιουσιακά στοιχεία 

και υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν κατά την ημερομηνία εξαγοράς είχαν ως εξής:

23. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

∆ανεισµός

Λοιπές υποχρεώσεις

Kαθαρή εύλογη αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν

Συνολικό κόστος εξαγοράς

Λογιστική υπεραξία που αποκτήθηκε

 

509

13.386

(2.547)

(1.977)

9.371

10.324

953

€'000

146.110

9.138

(875)

(518)

153.855

54.397

5.493

(841)

59.049

94.806

70.513

4.984

(875)

--

74.622

52.404

4.362

(841)

55.925

18.697

Κόστος ή εκτίµηση

1 Ιανουαρίου 

Προσθήκες

Εκποιήσεις / µεταφορές

Συναλλαγµατική διαφορά

31 ∆εκεµβρίου

Αποσβέσεις 

1 Ιανουαρίου

Επιβάρυνση έτους

Εκποιήσεις / µεταφορές

31 ∆εκεµβρίου 

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 Όµιλος

Γήπεδα και
κτίρια

Εγκαταστάσεις
και εξοπλισµός Σύνολο

2009
€΄000

2009
€΄000

2009
€΄000

75.597

4.154

--

(518)

79.233

1.993

1.131

--

3.124

76.109

130.300

13.385

5.405

(1.332)

(1.648)

146.110

49.270

6.148

(1.009)

(12)

54.397

91.713

69.086

15

2.483

(1.067)

(4)

70.513

48.272

5.135

(1.002)

(1)

52.404

18.109

Κόστος ή εκτίµηση

1 Ιανουαρίου 

Εξαγορά θυγατρικής εταιρείας

Προσθήκες

Εκποιήσεις / µεταφορές

Συναλλαγµατική διαφορά

31 ∆εκεµβρίου 

Αποσβέσεις 

1 Ιανουαρίου

Επιβάρυνση έτους

Εκποιήσεις / µεταφορές

Συναλλαγµατική διαφορά

31 ∆εκεµβρίου

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 

 Όµιλος 2008
€΄000

2008
€΄000

2008
€΄000

61.214

13.370

2.922

(265)

(1.644)

75.597

998

1.013

(7)

(11)

1.993

73.604

Γήπεδα και
κτίρια

Εγκαταστάσεις
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146.110

9.138

(875)

(518)

153.855

54.397

5.493

(841)

59.049

94.806

70.513

4.984

(875)

--

74.622

52.404

4.362

(841)

55.925

18.697

Κόστος ή εκτίµηση

1 Ιανουαρίου 

Προσθήκες

Εκποιήσεις / µεταφορές

Συναλλαγµατική διαφορά

31 ∆εκεµβρίου

Αποσβέσεις 

1 Ιανουαρίου

Επιβάρυνση έτους

Εκποιήσεις / µεταφορές

31 ∆εκεµβρίου 

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 Όµιλος

Γήπεδα και
κτίρια

Εγκαταστάσεις
και εξοπλισµός Σύνολο

2009
€΄000

2009
€΄000

2009
€΄000

75.597

4.154

--

(518)

79.233

1.993

1.131

--

3.124

76.109

130.300

13.385

5.405

(1.332)

(1.648)

146.110

49.270

6.148

(1.009)

(12)

54.397

91.713

69.086

15

2.483

(1.067)

(4)

70.513

48.272

5.135

(1.002)

(1)

52.404

18.109

Κόστος ή εκτίµηση

1 Ιανουαρίου 

Εξαγορά θυγατρικής εταιρείας

Προσθήκες

Εκποιήσεις / µεταφορές

Συναλλαγµατική διαφορά

31 ∆εκεµβρίου 

Αποσβέσεις 

1 Ιανουαρίου

Επιβάρυνση έτους

Εκποιήσεις / µεταφορές

Συναλλαγµατική διαφορά

31 ∆εκεµβρίου

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 

 Όµιλος 2008
€΄000

2008
€΄000

2008
€΄000

61.214

13.370

2.922

(265)

(1.644)

75.597

998

1.013

(7)

(11)

1.993

73.604

Γήπεδα και
κτίρια

Εγκαταστάσεις
και εξοπλισµός Σύνολο

123.634

6.649

(822)

129.461

51.237

5.034

(820)

55.451

74.010

67.180

4.204

(822)

70.562

49.658

4.206

(820)

53.044

17.518

Κόστος ή εκτίµηση

1 Ιανουαρίου 

Προσθήκες

Εκποιήσεις / µεταφορές

31 ∆εκεµβρίου

Αποσβέσεις 

1 Ιανουαρίου

Επιβάρυνση έτους

Εκποιήσεις / µεταφορές

31 ∆εκεµβρίου 

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 Τράπεζα 2009
€΄000

2009
€΄000

2009
€΄000

56.454

2.445

--

58.899

1.579

828

--

2.407

56.492

118.305

5.296

871

(838)

123.634

46.007

5.722

308

(800)

51.237

72.397

65.426

2.259

333

(838)

67.180

45.233

4.930

295

(800)

49.658

17.522

Κόστος ή εκτίµηση

1 Ιανουαρίου 

Προσθήκες

Απορρόφηση εργασιών θυγατρικής εταιρείας

Εκποιήσεις / µεταφορές

31 ∆εκεµβρίου 

Αποσβέσεις 

1 Ιανουαρίου

Επιβάρυνση έτους

Απορρόφηση εργασιών θυγατρικής εταιρείας

Εκποιήσεις / µεταφορές

31 ∆εκεµβρίου

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 

 

                                                                                                                                  

Τράπεζα 2008
€΄000

2008
€΄000

2008
€΄000

52.879

3.037

538

--

56.454

774

792

13

--

1.579

54.875

Γήπεδα και
κτίρια

Εγκαταστάσεις
και εξοπλισµός Σύνολο

Γήπεδα και
κτίρια

Εγκαταστάσεις
και εξοπλισµός Σύνολο

23.   ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)
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Τα γήπεδα και κτίρια επανεκτιμήθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2006 από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές με βάση την αγοραία 

αξία για την υφιστάμενη χρήση τους.  Το πλεόνασμα €15.876 χιλ. για τον Όμιλο και €14.197 χιλ. για την Τράπεζα, που προέκυψε 

από την επανεκτίμηση μεταφέρθηκε στο αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων.

Το κόστος και η αντίστοιχη καθαρή λογιστική αξία των ιδιόκτητων γηπέδων και κτιρίων του Ομίλου που περιλαμβάνονται σε εκτίμηση, 

με τη βάση του ιστορικού κόστους στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ανέρχεται σε €40.725 χιλ. (2008: €38.209 χιλ.) και €35.713 χιλ. 

(2008: €34.198 χιλ.) αντίστοιχα και για την Τράπεζα σε €36.226 χιλ. (2008: €33.782 χιλ.) και €32.240 χιλ. (2008: €30.668 χιλ.)

αντίστοιχα. Το κόστος των κτιρίων υπό ανέγερση του Ομίλου και της Τράπεζας το οποίο περιλαμβάνεται στις εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανέρχεται σε €7.093 χιλ. (2008: €6.928 χιλ.).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 η αξία των ιδιόκτητων γηπέδων του Ομίλου που δεν αποσβένονται ανέρχεται σε €18.830 χιλ. 

(2008: €18.830 χιλ.) και για την Τράπεζα σε €15.280  χιλ. (2008: €15.280  χιλ.).

24. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

46.224

1.800

953

48.977

26.007

1.636

27.643

21.334

26.613

--

953

27.566

11.704

16

11.720

15.846

Κόστος 

1 Ιανουαρίου 

Προσθήκες

Λογιστική υπεραξία που αποκτήθηκε µετά την οριστική διευκρίνηση περιουσιακών 
στοιχείων θυγατρικής εταιρείας

31 ∆εκεµβρίου

Χρεόλυση 

1 Ιανουαρίου

Επιβάρυνση έτους

31 ∆εκεµβρίου 

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 Όµιλος

Λογισµικά
προγράµµατα

Λογιστική
υπεραξία Σύνολο

2009
€΄000

2009
€΄000

2009
€΄000

19.611

1.800

--

21.411

14.303

1.620

15.923

5.488

44.974

1.250

46.224

24.361

1.646

26.007

20.217

26.613

--

26.613

11.688

16

11.704

14.909

Κόστος 

1 Ιανουαρίου 

Προσθήκες

31 ∆εκεµβρίου 

Χρεόλυση 

1 Ιανουαρίου

Επιβάρυνση έτους

31 ∆εκεµβρίου

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 

 

                                                                                                                                  

Όµιλος

Λογισµικά
προγράµµατα

Λογιστική
υπεραξία Σύνολο

2008
€΄000

2008
€΄000

2008
€΄000

18.361

1.250

19.611

12.673

1.630

14.303

5.308

123.634

6.649

(822)

129.461

51.237

5.034

(820)

55.451

74.010

67.180

4.204

(822)

70.562

49.658

4.206

(820)

53.044

17.518

Κόστος ή εκτίµηση

1 Ιανουαρίου 

Προσθήκες

Εκποιήσεις / µεταφορές

31 ∆εκεµβρίου

Αποσβέσεις 

1 Ιανουαρίου

Επιβάρυνση έτους

Εκποιήσεις / µεταφορές

31 ∆εκεµβρίου 

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 Τράπεζα 2009
€΄000

2009
€΄000

2009
€΄000

56.454

2.445

--

58.899

1.579

828

--

2.407

56.492

118.305

5.296

871

(838)

123.634

46.007

5.722

308

(800)

51.237

72.397

65.426

2.259

333

(838)

67.180

45.233

4.930

295

(800)

49.658

17.522

Κόστος ή εκτίµηση

1 Ιανουαρίου 

Προσθήκες

Απορρόφηση εργασιών θυγατρικής εταιρείας

Εκποιήσεις / µεταφορές

31 ∆εκεµβρίου 

Αποσβέσεις 

1 Ιανουαρίου

Επιβάρυνση έτους

Απορρόφηση εργασιών θυγατρικής εταιρείας

Εκποιήσεις / µεταφορές

31 ∆εκεµβρίου

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 

 

                                                                                                                                  

Τράπεζα 2008
€΄000

2008
€΄000

2008
€΄000

52.879

3.037

538

--

56.454

774

792

13

--

1.579

54.875

Γήπεδα και
κτίρια

Εγκαταστάσεις
και εξοπλισµός Σύνολο

Γήπεδα και
κτίρια

Εγκαταστάσεις
και εξοπλισµός Σύνολο

23.   ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)
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46.224

1.800

953

48.977

26.007

1.636

27.643

21.334

26.613

--

953

27.566

11.704

16

11.720

15.846

Κόστος 

1 Ιανουαρίου 

Προσθήκες

Λογιστική υπεραξία που αποκτήθηκε µετά την οριστική διευκρίνηση περιουσιακών 
στοιχείων θυγατρικής εταιρείας

31 ∆εκεµβρίου

Χρεόλυση 

1 Ιανουαρίου

Επιβάρυνση έτους

31 ∆εκεµβρίου 

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 Όµιλος

Λογισµικά
προγράµµατα

Λογιστική
υπεραξία Σύνολο

2009
€΄000

2009
€΄000

2009
€΄000

19.611

1.800

--

21.411

14.303

1.620

15.923

5.488

44.974

1.250

46.224

24.361

1.646

26.007

20.217

26.613

--

26.613

11.688

16

11.704

14.909

Κόστος 

1 Ιανουαρίου 

Προσθήκες

31 ∆εκεµβρίου 

Χρεόλυση 

1 Ιανουαρίου

Επιβάρυνση έτους

31 ∆εκεµβρίου

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 

 

                                                                                                                                  

Όµιλος

Λογισµικά
προγράµµατα

Λογιστική
υπεραξία Σύνολο

2008
€΄000

2008
€΄000

2008
€΄000

18.361

1.250

19.611

12.673

1.630

14.303

5.308

20.532

861

21.393

15.175

1.615

16.790

4.603

1.483

--

1.483

1.397

17

1.414

69

Κόστος 

1 Ιανουαρίου 

Προσθήκες

31 ∆εκεµβρίου

Χρεόλυση 

1 Ιανουαρίου

Επιβάρυνση έτους

31 ∆εκεµβρίου 

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 Τράπεζα 2009
€΄000

2009
€΄000

2009
€΄000

19.049

861

19.910

13.778

1.598

15.376

4.534

19.273

26

1.233

20.532

13.559

17

1.599

15.175

5.357

1.483

--

--

1.483

1.380

--

17

1.397

86

Κόστος 

1 Ιανουαρίου

Απορρόφηση  εργασιών  θυγατρικής  εταιρείας 

Προσθήκες

31 ∆εκεµβρίου 

Χρεόλυση 

1 Ιανουαρίου

Απορρόφηση  εργασιών  θυγατρικής  εταιρείας

Επιβάρυνση έτους

31 ∆εκεµβρίου

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 

 

Τράπεζα 2008
€΄000

2008
€΄000

2008
€΄000

17.790

26

1.233

19.049

12.179

17

1.582

13.778

5.271

Λογισµικά
προγράµµατα

Λογιστική
υπεραξία Σύνολο

Λογισµικά
προγράµµατα

Λογιστική
υπεραξία Σύνολο
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24. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια)



Η λογιστική υπεραξία εξετάστηκε για τυχόν απομείωση στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και δεν έχει παρατηρηθεί καμία ένδειξη 

απομείωσης της λογιστικής της αξίας.

Μετά την οριστική διευκρίνιση της οικονομικής θέσης της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Format Invest Limited, η οποία 

εξαγοράστηκε στις 12 Αυγούστου 2008, η λογιστική υπεραξία ανήλθε στις €953 χιλ. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 προέκυψε υπέρβαση μεριδίου Ομίλου στην καθαρή εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 

της πιο πάνω θυγατρικής εταιρείας ύψους €860 χιλ., η οποία πιστώθηκε στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων  και  συγκεκριμένα  στα  άλλα  έσοδα.

Η λογιστική υπεραξία περιλαμβάνει φήμη και πελατεία με καθαρή λογιστική αξία €69 χιλ. (2008: €86 χιλ.) η οποία αφορά το 

δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα.

25.   ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι χρεώστες και άλλοι χρεωστικοί λογαριασμοί του Ομίλου περιλαμβάνουν τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών Abenti 

Ventures  Λτδ  και  Aniben  Enterprises  Λτδ  τα  οποία  προορίζονται  για  πώληση.

8.307

2.719

1.266

13.290

8.072

55.582

89.236

14.803

299

831

12.979

10.244

53.179

92.335

Αναβαλλόµενη φορολογία

Φορολογία εισπρακτέα

Προπληρωµένα έξοδα

Εύλογη αξία παραγώγων (Σηµ. 34)

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για κάλυψη 
υποχρεώσεων ταµείων συνδεδεµένων µε επενδυτικές µονάδες

Χρεώστες και άλλοι χρεωστικοί λογαριασµοί

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

8.234

1.932

964

13.290

--

40.903

65.323

14.532

5

403

12.979

- -

35.550

63.469

2009
€΄000

2008
€΄000

20.532

861

21.393

15.175

1.615

16.790

4.603

1.483

--

1.483

1.397

17

1.414

69

Κόστος 

1 Ιανουαρίου 

Προσθήκες

31 ∆εκεµβρίου

Χρεόλυση 

1 Ιανουαρίου

Επιβάρυνση έτους

31 ∆εκεµβρίου 

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 Τράπεζα 2009
€΄000

2009
€΄000

2009
€΄000

19.049

861

19.910

13.778

1.598

15.376

4.534

19.273

26

1.233

20.532

13.559

17

1.599

15.175

5.357

1.483

--

--

1.483

1.380

--

17

1.397

86

Κόστος 

1 Ιανουαρίου

Απορρόφηση  εργασιών  θυγατρικής  εταιρείας 

Προσθήκες

31 ∆εκεµβρίου 

Χρεόλυση 

1 Ιανουαρίου

Απορρόφηση  εργασιών  θυγατρικής  εταιρείας

Επιβάρυνση έτους

31 ∆εκεµβρίου

Καθαρή λογιστική αξία  31 ∆εκεµβρίου 

 

 

Τράπεζα 2008
€΄000

2008
€΄000

2008
€΄000

17.790

26

1.233

19.049

12.179

17

1.582

13.778

5.271

Λογισµικά
προγράµµατα

Λογιστική
υπεραξία Σύνολο

Λογισµικά
προγράµµατα

Λογιστική
υπεραξία Σύνολο

24.  ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (συνέχεια)
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Η αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως:

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για κάλυψη υποχρεώσεων ταμείων συνδεδεμένων με επενδυτικές μονάδες αποτελούνται από:

  

26. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

902

--

4.025

3.380

8.307

760

266

13.013

764

14.803

∆ιαφορές από επανεκτίµηση ακινήτων και διαφορές αποσβέσεων 
και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων

Φορολογικές ζηµίες

Προσωρινές διαφορές στον υπολογισµό των προβλέψεων 
για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων

Άλλες προσωρινές διαφορές

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

892

--

4.025

3.317

8.234

755

- -

13.013

764

14.532

2009
€΄000

2008
€΄000

Όµιλος

2.992

3.875

215

990

8.072

3.357

3.784

219

2.884

10.244

Καταθέσεις

Κρατικά χρεόγραφα

Χρεόγραφα τραπεζών

Επενδύσεις σε µετοχές

2009
€΄000

2008
€΄000

48.238

146.958

195.196

70.267

184.491

254.758

∆ιατραπεζικοί λογαριασµοί

Άλλες οφειλές σε τράπεζες

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

48.238

146.958

195.196

77.080

184.480

261.560

2009
€΄000

2008
€΄000

64.077

89.310

41.809

--

195.196

63.603

185.338

- -

5.817

254.758

Σε πρώτη ζήτηση 

Εντός τριών µηνών

Μεταξύ τριών µηνών και ενός έτους

Πέραν των πέντε ετών

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

64.077

89.310

41.809

--

195.196

70.415

185.338

- -

5.807

261.560

2009
€΄000

2008
€΄000

48.238

146.958

195.196

70.267

184.491

254.758

∆ιατραπεζικοί λογαριασµοί

Άλλες οφειλές σε τράπεζες

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

48.238

146.958

195.196

77.080

184.480

261.560

2009
€΄000

2008
€΄000

64.077

89.310

41.809

--

195.196

63.603

185.338

- -

5.817

254.758

Σε πρώτη ζήτηση 

Εντός τριών µηνών

Μεταξύ τριών µηνών και ενός έτους

Πέραν των πέντε ετών

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

64.077

89.310

41.809

--

195.196

70.415

185.338

- -

5.807

261.560

2009
€΄000

2008
€΄000

25.  ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   (συνέχεια)
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27. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ

Οι συμφωνίες επαναγοράς αφορούν συμφωνίες με Κεντρικές Τράπεζες και περιλαμβάνουν τα ποσά που εισπράττονται με βάση τις 
συμφωνίες,  συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων.

 

28. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η ανάλυση του συνόλου των καταθέσεων και άλλων λογαριασμών πελατών του Ομίλου και της Τράπεζας ανά γεωγραφικό τομέα έχει 

ως ακολούθως:

Κατά το 2009 στις καταθέσεις δεν περιλαμβάνονται καταθέσεις οι οποίες να έχουν προσδιοριστεί ως στοιχεία στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων (2008: €838 χιλ.). 

Όµιλος και Τράπεζα

469.669

--

469.669

- -

351.847

351.847

Εντός τριών µηνών

Μεταξύ τριών µηνών και ενός έτους

2009
€΄000

2008
€΄000

1.643.934

173.508

369.169

3.959.910

6.146.521

2.293.690

204.937

332.383

3.742.971

6.573.981

Καταθέσεις όψεως

Καταθέσεις ταµιευτηρίου

Καταθέσεις προειδοποίησης

Προθεσµιακές καταθέσεις

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

1.645.276

173.508

369.169

3.959.910

6.147.863

2.293.841

204.937

332.383

3.742.971

6.574.132

2009
€΄000

2008
€΄000

1.830.587

2.893.896

1.303.055

118.983

6.146.521

2.453.042

2.884.030

1.115.121

121.788

6.573.981

Σε πρώτη ζήτηση 

Εντός τριών µηνών

Μεταξύ τριών µηνών και ενός έτους

Μεταξύ ενός και πέντε ετών

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

1.831.929

2.893.896

1.303.055

118.983

6.147.863

2.453.193

2.884.030

1.115.121

121.788

6.574.132

2009
€΄000

2008
€΄000

5.231.341

915.180

6.146.521

5.507.847

1.066.134

6.573.981

Κύπρος

Ελλάδα

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

5.232.683

915.180

6.147.863

5.507.998

1.066.134

6.574.132

2009
€΄000

2008
€΄000
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29. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως:

Για τον  Όμιλο και την Τράπεζα, οι άλλοι πιστωτικοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές 

ύψους €3.029 χιλ. (2008: €2.597 χιλ.).

30. ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8.062

910

151.108

74.739

10.198

8.072

72.397

325.486

16.076

4.009

164.551

17.617

8.119

10.244

68.550

289.166

Αναβαλλόµενη φορολογία

Φορολογία πληρωτέα

Σχέδια αφυπηρέτησης προσωπικού

Εύλογη αξία παραγώγων  (Σηµ.34)

Οφειλόµενα έξοδα 

Υποχρεώσεις ταµείων συνδεδεµένων µε επενδυτικές µονάδες

Άλλοι πιστωτικοί λογαριασµοί

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
΄000

7.864

--

151.108

74.739

10.007

--

29.666

273.384

14.066

2.979

164.551

17.617

7.602

- -

21.186

228.001

2009
€΄000

2008
€΄000

4.322

3.344

396

8.062

10.694

5.133

249

16.076

Ζηµίες από µόνιµη εγκατάσταση 

∆ιαφορές από επανεκτίµηση ακινήτων και διαφορές αποσβέσεων 
και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων

Άλλες προσωρινές διαφορές

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

4.322

3.152

390

7.864

10.694

3.129

243

14.066

2009
€΄000

2008
€΄000

42.007

25.113

32.819

126.950

10.000

--

194.882

236.889

42.007

- -

33.459

126.949

10.000

90.000

260.408

302.415

Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο

Αξιόγραφα Κεφαλαίου 

∆ευτεροβάθµιο Κεφάλαιο

Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2004/2009

Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2011

Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2016

Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2018

Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2019

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

43.289

25.629

32.819

128.146

10.000

--

196.594

239.883

43.289

- -

33.459

128.145

10.000

90.000

261.604

304.893

2009
€΄000

2008
€΄000
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Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο

Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θεωρούνται, όπως και το μετοχικό κεφάλαιο, ως Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο (Tier 1 Capital) από την 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για σκοπούς υπολογισμού της κεφαλαιουχικής βάσης.

Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης.  Μπορούν κατ’ επιλογή της Τράπεζας να εξαγοραστούν 

στο σύνολό τους, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στις 18 Απριλίου 2008 ή σε 

οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας και υπό την προϋπόθεση ότι θα 

αντικατασταθούν με Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο, εκτός εάν η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητική επάρκεια 

κεφαλαίου.  Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο αναθεωρείται στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου 

και ισχύει για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου.  Το επιτόκιο είναι ίσο με το εκάστοτε βασικό επιτόκιο που ισχύει στην αρχή της κάθε 

περιόδου τόκου πλέον 1,20%. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το επιτόκιο καθορίστηκε στο 6,45% ετησίως.  

Ποσό €1.282 χιλ. εξαλείφεται στην ενοποίηση. Τα Αξιόγραφα αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες και ελάσσονος 

προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας. Τα Αξιόγραφα είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Δευτεροβάθμιο Κεφάλαιο

Τα ακόλουθα χρεόγραφα θεωρούνται ως Δευτεροβάθμιο Κεφάλαιο (Tier 2 Capital) από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για 

σκοπούς υπολογισμού της κεφαλαιουχικής βάσης.  

Μη  Μετατρέψιμα  Χρεόγραφα  2004/2009

Τα Μη Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2004/2009 ήταν διάρκειας 10 ετών και έφεραν επιτόκιο 7,30% για το πρώτο έτος και κυμαινόμενο 

επιτόκιο για τα επόμενα έτη.  Ο τόκος ήταν πληρωτέος ανά εξάμηνο.  Τα Χρεόγραφα ήταν εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Στις 30 Ιουνίου 2009 η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοίνωσε τη λήξη και αποπληρωμή των  Χρεογράφων 2004/

2009. Κατά την ίδια ημερομηνία κατεβλήθη ο τόκος στους δικαιούχους των εν λόγω Χρεογράφων σύμφωνα με τους όρους 

έκδοσης. Για την περίοδο από την 1ην Ιανουαρίου 2009 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 το επιτόκιο ανήλθε σε 7,23% ετησίως.

Δικαιούχοι αποπληρωμής και πληρωμής τόκου ήταν οι εγγεγραμμένοι κάτοχοι Χρεογράφων 2004/2009 στις 22 Ιουνίου 2009.  

Τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των πιο πάνω Χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ήταν η 17η Ιουνίου 2009.

Μη  Μετατρέψιμα  Χρεόγραφα  2011

Τα Μη Μετατρέψιμα Χρεόγραφα λήξης 28 Απριλίου 2011 έφεραν σταθερό επιτόκιο 5,75% ετησίως πάνω στην ονομαστική τους 

αξία για την πρώτη εξαμηνία και για τις μεταγενέστερες περιόδους κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε βασικό επιτόκιο που 

ισχύει στην αρχή της περιόδου τόκου πλέον 0,75%.  Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το επιτόκιο καθορίστηκε στο 

6,00% ετησίως. Τα Χρεόγραφα έχουν δικαίωμα επανεπένδυσης του πληρωτέου τόκου σε επιπρόσθετα Χρεόγραφα με τους 

ίδιους όρους.  Τα Χρεόγραφα είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Κατά τη διάρκεια του έτους ποσό €640 χιλ. έχει 

επανεπενδυθεί  σε  επιπρόσθετα  Χρεόγραφα  με  τους  ίδιους  όρους.

Μη  Μετατρέψιμα  Χρεόγραφα  2016

Τα Χρεόγραφα 2016 εκδόθηκαν σε τρείς διαφορετικές σειρές και θα λήξουν την 1ην Ιουλίου 2016, ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία έκδοσης των  σειρών. Η Τράπεζα έχει δικαίωμα να εξαγοράζει τα Χρεόγραφα 2016, σε κάθε ημερομηνία πληρωμής

τόκου, μετά την 1ην  Ιουλίου 2011.  Τα Χρεόγραφα 2016 είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Τα Χρεόγραφα 2016 φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο αναθεωρείται στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου και ισχύει για 

τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου. Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των Χρεογράφων, σε περίπτωση αλλαγής του εθνικού 

νομίσματος, το επιτόκιο θα είναι το επιτόκιο Euribor 3- μηνών πλέον 0,80% μέχρι την 1ην  Ιουλίου 2011 και το επιτόκιο Euribor 3- μηνών

 πλέον 1,50% μετά την 1ην  Ιουλίου 2011, εάν τα Χρεόγραφα δεν εξαγοραστούν από την Τράπεζα.  Ο τόκος είναι πληρωτέος κάθε τρεις 

μήνες και καταβάλλεται σε μετρητά στο τέλος της κάθε περιόδου.   Για την περίοδο από 1ην  Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Μαρτίου 2009
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ο τόκος έχει καθοριστεί στο 3,73% ετησίως, για την περίοδο από 1ην Απριλίου 2009 μέχρι 30 Ιουνίου 2009 το επιτόκιο έχει καθοριστεί 

στο 2,32% ετησίως, για την περίοδο από 1ην  Ιουλίου 2009 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2009 το επιτόκιο έχει καθοριστεί στο 1,91% ετησίως 

ενώ για την περίοδο από 1ην Οκτωβρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 το επιτόκιο έχει καθοριστεί στο 1,55% ετησίως.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2006 είχαν εκδοθεί Χρεόγραφα της Σειράς Α΄ τα οποία έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Κύπρου, ενώ στις 22 Νοεμβρίου 2006 η Τράπεζα προχώρησε με την έκδοση της Σειράς Β΄ των Χρεογράφων 2016 με βάση το 

Δεύτερο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο. Στις 27 Απριλίου 2007 η Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση της Σειράς Γ’ 

των Χρεογράφων 2016. Με την έκδοση της Σειράς Γ’ ολοκληρώθηκε η έκδοση των Χρεογράφων 2016 σύμφωνα με το 

Ενημερωτικό  Δελτίο  ημερομηνίας 11 Μαΐου  2006.  

 

Τα Χρεόγραφα 2016 δεν είναι εξασφαλισμένα και σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας η αποπληρωμή τους θα ακολουθεί 

σε προτεραιότητα την πληρωμή των υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τους καταθέτες της και άλλους πιστωτές.  Έχουν όμως 

προτεραιότητα στην αποπληρωμή των δικαιωμάτων των μετόχων της Τράπεζας και των κατόχων Αξιόγραφων Κεφαλαίου. 

Ποσό €1.196 χιλ. εξαλείφεται στην ενοποίηση.

 

Μη  Μετατρέψιμα  Χρεόγραφα  2018 

Την 1η Σεπτεμβρίου 2008 η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση Χρεογράφων 2018 ύψους €10.000.000. Τα Χρεόγραφα 

έχουν ημερομηνία λήξης 31 Αυγούστου 2018 και αποτελούν μέρος του δευτεροβάθμιου κεφαλαίου της Τράπεζας.

Ο τόκος των Χρεογράφων 2018 είναι πληρωτέος κάθε τρεις μήνες και θα καταβάλλεται σε μετρητά στο τέλος της κάθε περιόδου.   

Τα Χρεόγραφα 2018 φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο που είναι ίσο με το εκάστοτε Euribor 3- μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε 

περιόδου τόκου, πλέον 1,75%.

Τα  Χρεόγραφα  2018  δεν είναι  εισηγμένα  στο  Χρηματιστήριο  Αξιών  Κύπρου.

Μη  Μετατρέψιμα  Χρεόγραφα  2019

Στις 11 Μαρτίου 2009 η Τράπεζα προχώρησε με την έκδοση Χρεογράφων 2019 ύψους €90.000.000, 10-ετούς διάρκειας και 

ονομαστικής αξίας €100 το κάθε ένα.  Η έκδοση διατέθηκε σε επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης τις €50.000, σύμφωνα 

με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας, των κανονισμών και οδηγιών των αρμοδίων αρχών.

Ο τόκος των Χρεογράφων είναι πληρωτέος κάθε τρεις μήνες και καταβάλλεται σε μετρητά στο τέλος της κάθε περιόδου.   Η πρώτη 

πληρωμή τόκου καλύπτει την περίοδο από 11 Μαρτίου 2009 μέχρι 30 Ιουνίου 2009.  Τα Χρεόγραφα φέρουν σταθερό επιτόκιο 

για το πρώτο έτος ίσο με 7,5% και κυμαινόμενο επιτόκιο για τις υπόλοιπες περιόδους μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους, ίσο με το 

εκάστοτε Euribor 3- μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου, πλέον 4,60%.

Μετά τις 11 Μαρτίου 2014, τα Χρεόγραφα 2019, εάν δεν έχουν εξαγοραστεί από την Τράπεζα, θα φέρουν επιπρόσθετο επιτόκιο 

2%, πέραν του πιο πάνω επιτοκίου.  Συνεπώς το επιτόκιο, μετά την 11η Μαρτίου 2014, σε περίπτωση μη εξαγοράς των 

Χρεογράφων 2019 από την Τράπεζα, θα είναι ίσο με το εκάστοτε Euribor 3- μηνών πλέον 6,60%.

Η Τράπεζα, μετά από έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και αφού δοθεί προειδοποίηση όχι λιγότερη από 30 και όχι 

μεγαλύτερη από 60 ημέρες στον Επίτροπο και τους κατόχους Χρεογράφων 2019, μπορεί να εξαγοράζει τα Χρεόγραφα 2019 

κατά την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου μετά από την 11η Μαρτίου 2014 και σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία πληρωμής 

τόκου μετά από την ημερομηνία αυτή.  

Τα Χρεόγραφα 2019 είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η διαπραγμάτευση τους άρχισε την Τετάρτη 27 Μαΐου 

2009 και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανάλαβε την τήρηση του σχετικού Μητρώου στο Κεντρικό Αποθετήριο.

30.   ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  (συνέχεια)
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31. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

600.000258.000

Εγκεκριµένο

600 εκατ. µετοχές €0,43 η κάθε µία 

       31 ∆εκεµβρίου 2009

Αριθµός 
µετοχών (χιλ.)

Αριθµός 
µετοχών (χιλ.)

       31 ∆εκεµβρίου 2008

Όµιλος και Τράπεζα

€΄000

600.000258.000

€΄000

297.312

2.649

- -

19

8.014

307.994

127.844

1.139

- -

8

3.446

132.437

Εκδοθέν

Πλήρως πληρωθείσες µετοχές

1 Ιανουαρίου           

Επανεπένδυση µερίσµατος

Μεταφορά από το αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο λόγω µετατροπής του κεφαλαίου σε ευρώ

Έκδοση µετοχών                                                          

Έκδοση µετοχών για εξαγορά θυγατρικής εταιρείας/απορρόφηση                      

Σύνολο εκδοθέντος κεφαλαίου                                                                           

       31 ∆εκεµβρίου 2009        31 ∆εκεµβρίου 2008

Όµιλος και Τράπεζα

€΄000

290.943

6.322

--

44

3

297.312

124.277

2.718

829

19

1

127.844

€΄000
Αριθµός 

µετοχών (χιλ.)
Αριθµός 

µετοχών (χιλ.)

Το σύνολο των πλήρως πληρωθείσων μετοχών στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανερχόταν σε 307.993.817 μετοχές ονομαστικής αξίας 

€0,43 η κάθε μία (2008: 297.311.815 μετοχές €0,43 η κάθε μία). 

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2008, εγκρίθηκαν για 

σκοπούς συμμόρφωσης με τον Περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμο του 2007 (Ν.33(Ι)/2007) τα πιο κάτω:

1.       Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας  από λίρες Κύπρου σε ευρώ.

2.   Αύξηση και μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας, μετά από στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, από 

ΛΚ0,25 σε €0,43.

3.   Μετατροπή του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από ΛΚ150.000.000 (Ευρώ 256.290.216,21), διαιρεμένο 

σε 600.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ0,25 η κάθε μία, σε €258.000.000 διαιρεμένο σε 600.000.000 μετοχές 

ονομαστικής αξίας €0,43 η κάθε μία.

4.  Μετατροπή και αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από ΛΚ72.735.747,50 (€124.276.403,02) 

σε €125.105.485,70, διαιρεμένο σε 290.942.990 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,43 η κάθε μία.  Η αύξηση αυτή να πραγματοποιηθεί 

με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ώστε ο αριθμός των εκδομένων μετοχών της 

Τράπεζας αμέσως πριν την εκτέλεση των προνοιών του ψηφίσματος να παραμείνει ο ίδιος με τον αριθμό μετοχών της Τράπεζας

 αμέσως μετά την εκτέλεση των προνοιών του ψηφίσματος.

Ως αποτέλεσμα της στρογγυλοποίησης προς τα πάνω με βάση το ψήφισμα μετατροπής της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 

ευρώ, ποσό €829 χιλ. μεταφέρθηκε από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο στο μετοχικό κεφάλαιο.
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31.   ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχεια)    

Κατά τη διάρκεια του έτους έχουν εκδοθεί 19.258 μετοχές που παραχωρήθηκαν δωρεάν σε μέλη του προσωπικού.  Επιπρόσθετα, 

στις 29 Ιουνίου 2009 παραχωρήθηκαν 2.648.910 μετοχές σε όσους επανεπένδυσαν σε μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας 

πλήρως ή μερικώς το καθαρό ποσό του τελικού μερίσματος 2008.

Το Σεπτέμβριο του 2009 εκδόθηκαν 5.703.312 μετοχές ως αντίτιμο για τη Δημόσια Πρόταση της Τράπεζας προς τους 

μετόχους της Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ για την απόκτηση ποσοστού μέχρι και 100% του μετοχικού της κεφαλαίου 

με βάση το έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2009.  Κατά τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος 

εξαγοράς και των υπολοίπων μετοχών (squeeze-out), εκδόθηκαν ακόμη 2.310.522 μετοχές ως αντίτιμο προς τους 

εναπομείναντες  μετόχους. 

32. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

23.577

(566)

21

(634)

22.398

5.119

(25.486)

(53.234)

(342)

--

4.031

956

(9.799)

(1.307)

(702)

(80.764)

(58.366)

22.398

- -

21

(543)

21.876

(80.764)

5.152

11.818

- -

21.981

129

5.294

(12)

14

- -

(36.388)

(14.512)

Αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων

1 Ιανουαρίου

Απορρόφηση εργασιών θυγατρικής εταιρείας

Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση ακινήτων

Μεταφορά στο αποθεµατικό προσόδου 

Αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων διαθέσιµων 
προς πώληση

1 Ιανουαρίου

Επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές

Επανεκτίµηση επενδύσεων σε χρεόγραφα 

Απορρόφηση εργασιών θυγατρικής εταιρείας

Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα που 
επαναταξινοµήθηκαν

Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω 
αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε χρεόγραφα 

Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω 
αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε µετοχές

Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω 
πώλησης επενδύσεων σε χρεόγραφα 

Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω 
πώλησης επενδύσεων σε µετοχές

Αναβαλλόµενη φορολογία

Σύνολο αποθεµατικών επανεκτίµησης 31 ∆εκεµβρίου

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

20.518

220

23

(516)

20.245

11.083

(14.416)

(53.382)

--

--

4.031

--

(9.799)

(818)

(702)

(64.003)

(43.758)

20.245

- -

23

(516)

19.752

(64.003)

2.458

11.874

- -

21.981

129

1.797

(12)

14

- -

(25.762)

(6.010)

2009
€΄000

2008
€΄000
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1.358

436.917

438.275

1.134.553

27.808

1.162.361

1.600.636

1.203

455.721

456.924

1.115.887

19.160

1.135.047

1.591.971

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Αποδοχές και εγγυήσεις εξ’ αποδοχών

Εγγυήσεις

Ανειληµµένες υποχρεώσεις

Όρια χορηγήσεων που έχουν εγκριθεί και δεν έχουν 
χρησιµοποιηθεί

Λοιπές υποχρεώσεις

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

1.358

432.578

433.936

1.134.553

27.808

1.162.361

1.596.297

1.203

452.847

454.050

1.115.887

19.160

1.135.047

1.589.097

2009
€΄000

2008
€΄000

33. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Κεφαλαιουχικές Υποχρεώσεις

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου και της Τράπεζας, για τις 

οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις, ανέρχονταν σε €7.562 χιλ. (2008: €5.053 χιλ.) και €3.744 χιλ. 

(2008: €4.439  χιλ.) αντίστοιχα.

34. ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Ο   Όμιλος κάνει χρήση των πιο κάτω παραγώγων:

Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος: αντιπροσωπεύουν συμβάσεις για αγοραπωλησίες ξένου συναλλάγματος με διακανονισμό 

σε μελλοντική ημερομηνία.

Ανταλλαγές  συναλλάγματος:  αντιπροσωπεύουν  συμβάσεις  για  ανταλλαγή  ταμειακών  ροών  διαφορετικών  νομισμάτων. 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης: αντιπροσωπεύουν συμβάσεις για μελλοντική αγορά ή πώληση σε ορισμένη τιμή κάποιου 

χρηματοοικονομικού “προϊόντος”.  

Ανταλλαγές επιτοκίων: αντιπροσωπεύουν συμβάσεις για ανταλλαγή πληρωμών βάσει ενός επιτοκίου, έναντι ενός άλλου επιτοκίου, 

πάνω σε ένα καθορισμένο ονομαστικό ποσό και σε καθορισμένες χρονικές περιόδους.

Συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης: αντιπροσωπεύουν συμβάσεις για μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου μίας υπό 

αναφορά οντότητας από τον αγοραστή της σύμβασης στον πωλητή έναντι αμοιβής.

21.771

434.666

290.700

200.886

948.023

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος

Ανταλλαγές συναλλάγµατος

Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης

Ανταλλαγές επιτοκίων

€΄000

402

1.127

--

16.088

17.617

283

6.050

3.183

3.463

12.979

€΄000 €΄000

9.689

529.203

10

625.681

14.283

1.178.866

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος

Ανταλλαγές συναλλάγµατος

Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης

Ανταλλαγές επιτοκίων

Συµφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης

€΄000

374

36.625

--

37.740

--

74.739

436

374

--

9.337

3.143

13.290

€΄000 €΄000

Όµιλος και Τράπεζα

Ονοµαστικό ποσό     Εύλογη αξία

Λοιπά 
περιουσιακά 

στοιχεία 
Λοιπές 

υποχρεώσεις

Όµιλος και Τράπεζα

Ονοµαστικό ποσό     Εύλογη αξία

Λοιπά 
περιουσιακά 

στοιχεία 
Λοιπές 

υποχρεώσεις
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21.771

434.666

290.700

200.886

948.023

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος

Ανταλλαγές συναλλάγµατος

Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης

Ανταλλαγές επιτοκίων

€΄000

402

1.127

--

16.088

17.617

283

6.050

3.183

3.463

12.979

€΄000 €΄000

9.689

529.203

10

625.681

14.283

1.178.866

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος

Ανταλλαγές συναλλάγµατος

Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης

Ανταλλαγές επιτοκίων

Συµφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης

€΄000

374

36.625

--

37.740

--

74.739

436

374

--

9.337

3.143

13.290

€΄000 €΄000

Όµιλος και Τράπεζα

Ονοµαστικό ποσό     Εύλογη αξία

Λοιπά 
περιουσιακά 

στοιχεία 
Λοιπές 

υποχρεώσεις

Όµιλος και Τράπεζα

Ονοµαστικό ποσό     Εύλογη αξία

Λοιπά 
περιουσιακά 

στοιχεία 
Λοιπές 

υποχρεώσεις

34. ΠΑΡΑΓΩΓΑ (συνέχεια)

35. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η πολιτική του Ομίλου είναι η αντιστάθμιση των κινδύνων που απορρέουν από την έκθεσή του σε διακυμάνσεις επιτοκίων, πιστωτικών 

διατιμήσεων και συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Αντιστάθμιση κινδύνων αλλαγών στην εύλογη αξία 

Ανταλλαγές επιτοκίων στις οποίες ο Όμιλος πληρώνει σταθερό επιτόκιο και λαμβάνει κυμαινόμενο επιτόκιο χρησιμοποιούνται 

για αντιστάθμιση του κινδύνου αλλαγών στην εύλογη αξία επενδύσεων σε χρεόγραφα με σταθερό επιτόκιο τα οποία είναι 

διαθέσιμα  προς  πώληση.  

Επίσης χρησιμοποιούνται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με τα οποία ο Όμιλος αντισταθμίζει τον επιτοκιακό κίνδυνο 

από χρεόγραφα σταθερού επιτοκίου. Τα συγκεκριμένα χρεόγραφα βρίσκονται στην κατηγορία “Δάνεια και Απαιτήσεις” και 

αναπροσαρμόζονται  για  αλλαγές στην  εύλογη  αξία  τους  μόνο  σε  σχέση  με  αλλαγές  στα  επιτόκια.

Η εύλογη αξία των αντισταθμιστικών μέσων (hedging instruments) επιτοκιακών κινδύνων, παρουσιάζεται πιο κάτω:

36. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

60.942

219.600

280.542

66.102

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

Ανταλλαγές επιτοκίων πληρωµής σταθερού επιτοκίου

Συµβόλαια  µελλοντικής  εκπλήρωσης

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

Ανταλλαγές επιτοκίων πληρωµής σταθερού επιτοκίου

Όµιλος και Τράπεζα

Ονοµαστικό ποσό     Εύλογη αξία

Λοιπά 
περιουσιακά 

στοιχεία  
Λοιπές 

υποχρεώσεις

€΄000

6.064

--

6.064

6.446

--

2.527

2.527

--

€΄000 €΄000

189.133

16.418

995.391

(153.387)

(469.669)

577.886

233.516

61.531

1.297.283

(248.941)

- -

1.343.389

Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες

Κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα (Σηµ.15)

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες (Σηµ.16)

Οφειλές σε άλλες τράπεζες (Σηµ.26)

Συµφωνίες επαναγοράς (Σηµ.27)

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

189.133

16.418

994.564

(153.387)

(469.669)

577.059

233.271

61.360

1.296.274

(255.753)

- -

1.335.152

2009
€΄000

2008
€΄000
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37. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Σύμφωνα με τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμούς, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 

ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δηλώνεται ότι τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Τράπεζας που κατείχαν 

κατά κυριότητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος ή/και συγγενών εξ’ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού και εταιρείες στις 

οποίες  κατέχουν,  άμεσα  και  έμμεσα,  τουλάχιστον   20%  του  δικαιώματος  ψήφου,  και  έχουν  ως  ακολούθως:

38. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    

0,0094%

0,0138%

0,0225%

--

0,0004%

0,0003%

--

0,0003%

0,0028%

--

0,0013%

0,0208%

--

--

0,0001%

--

0,1593%

0,0005%

0,0040%

0,0005%

--

--

--

0,0070%

--

0,0284%

--

--

0,0095%

0,0138%

0,1818%

0,0005%

0,0044%

0,0008%

- -

0,0003%

0,0028%

0,0070%

0,0013%

0,0492%

- -

- -

0,0094%

0,0138%

0,0225%

--

--

0,0003%

--

0,0003%

0,0028%

--

0,0013%

--

--

0,0021%

0,0001%

--

0,1593%

0,0005%

--

0,0005%

--

--

--

0,0070%

--

--

--

--

0,0095%

0,0138%

0,1818%

0,0005%

- -

0,0008%

- -

0,0003%

0,0028%

0,0070%

0,0013%

- -

- -

0,0021%

Α. Π. Παναγιώτου

Α. Μ. Μουσιούττας

Ι. Γ. Ιακώβου

Α. Ι. Πιερίδης

∆. Ι. Ηλιάδης

Σ. Ζ. Καλλής

Χ. Π. Παναγιώτου

Ι. Χ. Χαριλάου

Γ. Κ. Παύλου

Κ. E. Γεωργίου

Μ. Κεραυνός

Π. Θ. Θεοδώρου

Κ. Ι. ∆ρουσιώτης

Γ. Γ. Μαύρος

31 ∆εκεµβρίου 2009 24 Μαρτίου 2010

Άµεση
Συµµετοχή

Έµµεση
Συµµετοχή Σύνολο

Άµεση
Συµµετοχή

Έµµεση
Συµµετοχή Σύνολο

1

12

13

1

12

13

∆άνεια και άλλες χορηγήσεις

Μέλη του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου και συνδεόµενα πρόσωπα:

Πέραν του 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
Τράπεζας ανά σύµβουλο

Λιγότερο από το 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
Τράπεζας ανά σύµβουλο

∆άνεια και χορηγήσεις σε βασικά διευθυντικά στελέχη που δεν 
είναι  ∆ιοικητικοί  Σύµβουλοι  και  σε  συνδεόµενα  πρόσωπα

Σύνολο 

Εµπράγµατες εξασφαλίσεις

Έσοδα από τόκους

Καταθέσεις

Έξοδα από τόκους

Αριθµός Συµβούλων
2009 2008

13.940

1.252

15.192

1.156

16.348

15.011

795

8.099

301

13.069

 1.165

14.234

793

15.027

16.944

984

13.779

351

2009
€΄000

2008
€΄000
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Επιπρόσθετα, στις 31 Δεκεμβρίου 2009, υπήρχαν ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

και συνδεόμενων προσώπων που αφορούν πιστώσεις, εγγυήσεις και μη χρησιμοποιηθέντα όρια, ύψους €19.410 χιλ., οι οποίες 

ξεπερνούσαν το 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας (2008: €17.543 χιλ.).  Υπήρχαν επίσης ανειλημμένες 

υποχρεώσεις προς τα βασικά διευθυντικά στελέχη που δεν ήταν Διοικητικοί Σύμβουλοι και σε συνδεόμενα πρόσωπα ύψους 

€140  χιλ. (2008: €148  χιλ.).

Τα συνδεόμενα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα και τις εταιρείες στις οποίες οι Διοικητικοί Σύμβουλοι 

ή τα βασικά διευθυντικά στελέχη που δεν ήταν Διοικητικοί Σύμβουλοι κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 20% του 

δικαιώματος  ψήφου  σε  γενική  συνέλευση. 

Όλες οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τα συνδεόμενα τους πρόσωπα γίνονται με βάση συνήθεις 

εμπορικούς όρους.  Όσον αφορά τα βασικά διευθυντικά στελέχη, αριθμός διευκολύνσεων έχει παραχωρηθεί με βάση τους 

ισχύοντες όρους όπως και για το υπόλοιπο προσωπικό του Ομίλου.

Απολαβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και βασικών διευθυντικών στελεχών

Τα βασικά διευθυντικά στελέχη αποτελούνται από τους Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας οι οποίοι δεν ήταν Διοικητικοί Σύμβουλοι.  

Οι απολαβές των βασικών διευθυντικών στελεχών αφορούν την περίοδο του έτους που δεν ήταν Διοικητικοί Σύμβουλοι.

Άλλες συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα

Ο κ. Ιάκωβος Γ. Ιακώβου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κατέχει έμμεσο συμφέρον στις εταιρείες Αδελφοί 

Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ και Αδελφοί Ιακώβου Τεχνική Κατασκευαστική (Ελλάς) Α.Ε.  Κατά το έτος 2009 καταβλήθηκαν ποσά 

ύψους €60 χιλ. (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) (2008: €184 χιλ.) προς την εταιρεία Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ προς 

τελική εξόφληση του λογαριασμού με τον εργολάβο, σε σχέση με την επέκταση του κτιρίου πληροφορικής της Τράπεζας.

Στις 13 Ιουλίου 2007 υπογράφτηκε πωλητήριο έγγραφο μεταξύ της εταιρείας Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ και της 

Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ αναφορικά με την αγορά οικοπέδου στη Λάρνακα.  Την ίδια ημερομηνία υπογράφτηκε 

με την ίδια εταιρεία και συμφωνία ανέγερσης πενταόροφου κτιρίου επί του εν λόγω οικοπέδου.  Το κτίριο θα περιλαμβάνει ισόγειο 

549

21

103

673

326

23

447

21

102

570

369

- -

Απολαβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

 Απολαβές και ωφελήµατα υπό εκτελεστική ιδιότητα 

 Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις, κλπ

 Ωφελήµατα  αφυπηρέτησης για το έτος

Σύνολο για Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους

∆ικαιώµατα έτους

Συντάξεις 

       Όµιλος Τράπεζα

2009
€΄000

2008
€΄000

549

21

103

673

269

23

447

21

102

570

290

- -

2009
€΄000

2008
€΄000

38. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ( συνέχεια)

Όµιλος και Τράπεζα

701

38

189

928

692

43

234

969

Απολαβές βασικών διευθυντικών στελεχών που δεν ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι:

 Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα 

 Εισφορές  εργοδότη  για  κοινωνικές  ασφαλίσεις,  κλπ

 Ωφελήµατα  αφυπηρέτησης για το έτος

Σύνολο απολαβών και ωφεληµάτων βασικών διευθυντικών στελεχών 
που  δεν  ήταν  ∆ιοικητικοί  Σύµβουλοι

2009
€΄000

2008
€΄000
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καταστήματος, μεσοπάτωμα και δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης και θα χρησιμοποιηθεί για τις στεγαστικές ανάγκες των 

υπηρεσιών της Τράπεζας στη Λάρνακα. Η συναλλαγή έγινε σε τιμές αγοράς και το συνολικό ύψος της ανέρχεται σε 

€3,6 εκατ. (εξαιρουμένου του ΦΠΑ).  Κατά το 2009 συμφωνήθηκε η εκτέλεση επιπρόσθετων εργασιών ύψους €534 χιλ. (εξαιρουμένου 

του ΦΠΑ).  Κατά το 2009 καταβλήθηκαν €1.704 χιλ. (εξαιρουμένου του ΦΠΑ) (2008: τίποτε) με βάση τη συμφωνία ανέγερσης 

του κτιρίου.  Η μεταβίβαση του οικοπέδου στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 

2007 και στις 11 Ιανουαρίου 2008 καταβλήθηκε στην εταιρεία Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ το ποσό των €769 χιλ. αναφορικά 

με την αγορά του εν λόγω οικοπέδου. 

Ο κ. Δημήτρης Ι. Ηλιάδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, είναι ιδιώτης δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο 

Δημήτρης Ι. Ηλιάδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε.  Μέσα στα πλαίσια της συνήθους πρακτικής ανατίθενται σε εξωτερικά γραφεία δικαστικές 

αγωγές και διαδικασίες κατά χρεωστών/οφειλετών του Ομίλου. Αριθμός τέτοιων υποθέσεων έχει ανατεθεί στο ανωτέρω

δικηγορικό γραφείο. Το συνολικό κόστος για τις υποθέσεις αυτές χρεώνεται στους ίδιους τους χρεώστες/οφειλέτες και για το 

έτος  2009  ανέρχεται  σε  €55  χιλ.  περιλαμβανομένων  των  εξόδων  και  του  ΦΠΑ  (2008: €43 χιλ.).  

Ο κ. Αντώνης Ι. Πιερίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, είναι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας Αντώνης 

Πιερίδης και Συνεργάτες Λτδ.  Κατά τη διάρκεια του έτους 2009 δεν υπήρξαν ατομικές συμμετοχές μελών του προσωπικού 

του Ομίλου σε σεμινάρια που οργάνωσε η εταιρεία του (2008: €2,2 χιλ., περιλαμβανομένου ΦΠΑ €0,6 χιλ.).

39. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, τα ποσοστά των μετόχων που 

κατείχαν, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που οι οικονομικές καταστάσεις εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά 

κυριότητα πέντε τουλάχιστον τοις εκατό της ονομαστικής αξίας του εκδοθέντος κεφαλαίου διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, τα ποσοστά των μετόχων 

που κατείχαν, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που οι οικονομικές καταστάσεις εγκριθούν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, κατά κυριότητα πέντε τουλάχιστον τοις εκατό της ονομαστικής αξίας του εκδοθέντος κεφαλαίου διαμορφώθηκαν 

ως  ακολούθως:

40. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ

Εύλογη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό έναντι του οποίου ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να ανταλλαγεί ή μια υποχρέωση να 

αποπληρωθεί στα πλαίσια μίας συνήθους εμπορικής συναλλαγής. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων της Τράπεζας και του Ομίλου, τα οποία δεν παρουσιάζονται στην υπολογιζόμενη εύλογη αξία τους, 

προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία.  Η εύλογη αξία των χορηγήσεων σε πελάτες είναι ίση με το ποσό που παρουσιάζεται στην 

κατάσταση  οικονομικής  θέσης  μετά   την  αφαίρεση  των  προβλέψεων  για  απομείωση  της  αξίας  των  χορηγήσεων.

    

 38. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ( συνέχεια)

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου

13,69%

5,05%

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Πόλυς Πολυκάρπου και συνδεόμενα πρόσωπα

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου

13,69%

5,11%

5,05%
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Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τέσσερεις λειτουργικούς τομείς στη βάση ενός συνδυασμού 

γεωγραφικών περιοχών και υπηρεσιών, ως ακολούθως: 

  Τομέας τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο - παρέχει κυρίως τραπεζικές και χρηματοοικονομικές 

  υπηρεσίες στην Κύπρο, περιλαμβανομένων χρηματοδοτικών και επενδυτικών υπηρεσιών ως επίσης και υπηρεσίες       

      καταπιστευματοδόχων και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (φάκτοριγκ).

   Τομέας ασφαλιστικών εργασιών στην Κύπρο - παρέχει κυρίως ασφαλιστικές υπηρεσίες κλάδου ζωής και γενικού κλάδου στην Κύπρο.

      Τομέας Ελλάδας - παρέχει κυρίως τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα.

      Τομέας άλλων χωρών - περιλαμβάνει κυρίως εργασίες στη Ρωσία.

Οι εργασίες του Ομίλου στη Ρωσία αποτελούν ξεχωριστό επιχειρηματικό τομέα για τον οποίο παρέχεται πληροφόρηση στη 

Διοίκηση, αλλά για σκοπούς γνωστοποιήσεων συγκεντρώνεται κάτω από τον τομέα άλλων χωρών.

Ο πιο πάνω πίνακας (βλ. σελ.121) παρουσιάζει τα έσοδα, έξοδα, κέρδος/(ζημία) και ορισμένες πληροφορίες για τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις αναφορικά  με  τους  λειτουργικούς  τομείς  του  Ομίλου.

Η Διοίκηση παρακολουθεί τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων του Ομίλου ξεχωριστά για σκοπούς λήψης αποφάσεων 

σχετικά με την κατανομή πόρων στους τομείς και την εκτίμηση της απόδοσής τους.  Η απόδοση των τομέων αξιολογείται με βάση 

το λειτουργικό κέρδος ή ζημία πριν τη φορολογία το οποίο επιμετρείται όπως και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Τα έσοδα από τόκους παρουσιάζονται καθαρά από τα έξοδα από τόκους για κάθε προς αναφορά τομέα, καθώς η πλειονότητα 

των εσόδων προέρχονται από τόκους και ο επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων βασίζεται κυρίως στα καθαρά έσοδα 

από τόκους για την εκτίμηση της απόδοσης του τομέα και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή πόρων στον τομέα.

Οι τιμές εσωτερικής μεταβίβασης μεταξύ τομέων καθορίζονται σε καθαρά εμπορική βάση όπως και για συναλλαγές με τρίτα μέρη.

42. ΕΦΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Εκκρεμεί έφεση της Τράπεζας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου εναντίον πρωτόδικης απόφασης του Δικαστηρίου που είχε 

εκδοθεί στις 31 Μαΐου 2005, σύμφωνα με την οποία το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε επιβεβαιώσει απόφαση του Εφόρου 

Χαρτοσήμων για επιβολή στην Τράπεζα τέλους χαρτοσήμου €1.281 χιλ. (ΛΚ750 χιλ.) πλέον €256 χιλ. (ΛΚ150 χιλ.) 

πρόστιμο σε σχέση με έκδοση από την Τράπεζα €25,6 εκατ. (ΛΚ15 εκατ.) Μη Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2004/2009.  

Η θέση της Τράπεζας είναι ότι η υποχρέωσή της είναι να καταβάλει το ένα δέκατο των πιο πάνω ποσών σύμφωνα 

με τον Περί Χαρτοσήμων Νόμο.  Η Τράπεζα έχει εγείρει, τόσο πρωτόδικα όσο και στην έφεσή της, σειρά νομικών 

επιχειρημάτων και σημείων τα οποία δεν είχαν εγερθεί σε προσφυγές τρίτων σε παρόμοιας φύσεως υποθέσεις 

στο παρελθόν και επί των οποίων η Τράπεζα έχει ζητήσει να αποφανθεί η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Εν τω μεταξύ, η Τράπεζα ζήτησε, εκκρεμούσης της εφέσεώς της, αναστολή καταβολής των πιο πάνω ποσών αλλά το 

πρωτόδικο δικαστήριο με απόφαση του που εκδόθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2005 αποφάνθηκε ότι δεν συντρέχουν λόγοι τέτοιας 

αναστολής.  Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα κατέβαλε το πιο πάνω απαιτούμενο ποσό.  Σε περίπτωση αποδοχής της έφεσης 

της Τράπεζας τα επιπλέον ποσά που καταβλήθηκαν θα επιστραφούν στην Τράπεζα από τον Έφορο Χαρτοσήμων.  

43. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Τράπεζας στις 30 Νοεμβρίου 2009 για την απόφασή της να προβεί, μέσω Σχεδίου 

Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης σε απορρόφηση των εργασιών της εξ’ ολοκλήρου θυγατρικής της εταιρείας, Ελληνική 

Τράπεζα (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ, στις 11 Ιανουαρίου 2010 το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε με βάση τις πρόνοιες 

του Περί Εταιρειών Νόμου, διάταγμα στην Αίτηση Αρ. 898/09, με το οποίο επικύρωσε τη Συμφωνία Μεταβίβασης Δυνάμει 

41.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια)
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43. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια)

Αναδιοργάνωσης ημερομηνίας 24 Δεκεμβρίου 2009 μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ και της Τράπεζας.  

Με βάση την επικυρωθείσα Συμφωνία και το διάταγμα, η Τράπεζα αναλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της 

Ελληνικής Τράπεζας (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ, το σύνολο της επιχείρησης ως διεξάγεται (as a going concern), τα δικαιώματα, 

συμφέροντα, εξασφαλίσεις και γενικά την ιδιοκτησία της Ελληνικής Τράπεζας (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ.

Η  Συμφωνία Μεταβίβασης Δυνάμει Αναδιοργάνωσης και κάθε μία από τις πρόνοιές της έχουν τεθεί σε εφαρμογή και έχουν υλοποιηθεί εντός 

60 ημερών από την έκδοση του Διατάγματος και η ημερομηνία υλοποίησης έχει καθοριστεί σε σχετική βεβαίωση που έχει καταχωρηθεί στον 

Έφορο Εταιρειών.  Από την ημερομηνία υλοποίησης η Ελληνική Τράπεζα (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ έχει διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση. 

Ως αποτέλεσμα της απορρόφησης, μετά την ημερομηνία υλοποίησης, οι εργασίες της Ελληνικής Τράπεζας (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ 

διεξάγονται από την ίδια την Τράπεζα.

44. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Εισαγωγή και γενική επισκόπηση

Ο   Όμιλος εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση χρηματοοικονομικών στοιχείων:

    Πιστωτικός κίνδυνος

    Κίνδυνος ρευστότητας

    Κίνδυνοι αγοράς

    Λειτουργικοί κίνδυνοι

Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με την έκθεση του Ομίλου στον κάθε ένα από τους κινδύνους που αναφέρονται 

πιο πάνω, τους στόχους, πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και τις μεθόδους επιμέτρησης του κινδύνου που 

εφαρμόζονται, καθώς και πληροφορίες για τη διαχείριση κεφαλαίων του Ομίλου.

Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου

Η διαχείριση και παρακολούθηση όλων των κινδύνων του Ομίλου συγκεντρώνεται κάτω από μία ενιαία Διεύθυνση στην οποία 

υπάγονται οι ακόλουθες εξειδικευμένες Υπηρεσίες:

    Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

    Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας

    Υπηρεσία  Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων

    Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Οι Υπηρεσίες αυτές υπάγονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου, η οποία είναι διοικητικά ανεξάρτητη από τις άλλες 

μονάδες με εκτελεστικές αρμοδιότητες και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, αλλά 

και  στον  Ανώτατο  Εκτελεστικό  Διευθυντή.

Οι Υπηρεσίες καλύπτουν όλες τις μορφές κινδύνων σε όλο το φάσμα των εργασιών του Ομίλου και εργάζονται εντατικά με 

σκοπό την πλήρη συμμόρφωση της Τράπεζας τόσο με τις πρόνοιες της Δεύτερης Συνθήκης της Βασιλείας όσο και με τις Οδηγίες 

των εποπτικών αρχών.  Βασική επιδίωξη της Διεύθυνσης είναι η υιοθέτηση ανεπτυγμένων μεθόδων εκτίμησης και διαχείρισης 

των κινδύνων που αναλαμβάνει ο Όμιλος.

Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να υποστεί ο Όμιλος ζημίες, εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των 

πελατών ή/και των αντισυμβαλλομένων.  Ο κίνδυνος αυτός δημιουργείται κυρίως από τις δανειοδοτήσεις, τις εμπορικές συναλλαγές 

και τη διαχείριση διαθεσίμων. Μπορεί επίσης να προκύψει από την υποβάθμιση των πιστοληπτικών διαβαθμίσεων εκδοτών 

ομολογιακών δανείων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.
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Υπηρεσία  Διαχείρισης  Πιστωτικού  Κινδύνου

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση πολιτικής και διαδικασιών που αφορούν τον 

εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, έχοντας ως βάση τις στρατηγικές επιδιώξεις του Ομίλου όπως 

αυτές  καθορίζονται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο.

Για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, υπάρχει συνεχής αναθεώρηση των πιστωτικών πολιτικών του Ομίλου 

και παρακολούθηση της συμμόρφωσης των σχετικών υπηρεσιακών μονάδων με τις πολιτικές αυτές.  Η Υπηρεσία εκδίδει οδηγίες 

επίσης οδηγίες στις διάφορες υπηρεσιακές μονάδες με βάση τη διάθεση για ανάληψη πιστωτικού κινδύνου σε επί μέρους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας αλλά και σε συγκεκριμένα τραπεζικά προϊόντα και όπου κρίνεται αναγκαίο, τίθενται περιορισμοί 

σχετικά  με  την  ανάληψη  επιπρόσθετου  πιστωτικού  κινδύνου.

Με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, η Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου έχει 

την ευθύνη, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Παρακολούθησης Χορηγήσεων, αξιολόγησης της ποιότητας και της απόδοσης των

πιστωτικών χαρτοφυλακίων της κάθε Επιχειρηματικής Μονάδας του Ομίλου, για την έγκαιρη αναγνώριση και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση  όλων  των  πιστωτικών  κινδύνων. 

Για την επίτευξη των πιο πάνω, χρησιμοποιούνται αναπτυγμένα συστήματα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων 

και μέτρησης  του  πιστωτικού  κινδύνου, με  βάση  ποσοτικά  και  ποιοτικά  κριτήρια:

1. Στον Τομέα Ιδιωτών εφαρμόζεται σύστημα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και επιμέτρησης του 

πιστωτικού  κινδύνου  (Credit Scoring)  που καλύπτει  τις  πιστωτικές  κάρτες  και  τα  άλλα  δανειακά  προϊόντα. 

2.  Στις Επιχειρηματικές Μονάδες που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια επιχειρήσεων εφαρμόζεται εσωτερικό υπόδειγμα αξιολόγησης 

του πιστωτικού κινδύνου (Credit Rating) το οποίο κατατάσσει τις εταιρείες σε βαθμίδες πιστοληπτικής αξίας (ratings) και βοηθά 

την ορθολογιστική τιμολόγηση των χορηγήσεων σύμφωνα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα 

οικονομικά  δεδομένα της κάθε επιχείρησης όσο και διάφορα ποιοτικά κριτήρια που έχουν σχέση με την ίδια την επιχείρηση αλλά και 

την  αγορά  στην  οποία αυτή  δραστηριοποιείται.

3.  Στο Χαρτοφυλάκιο Διαθεσίμων υπάρχει κεντροποιημένη διαχείριση των ανοιγμάτων σε χώρες, τραπεζικά ιδρύματα και άλλα 

αντισυμβαλλόμενα μέρη. Τα όρια καθορίζονται με βάση το Μοντέλο Πιστωτικών Ορίων, το οποίο έχει ως πρωταρχικό δείκτη 

αξιολόγησης το βαθμό φερεγγυότητας της χώρας και του αντισυμβαλλομένου στη βάση των πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των 

διεθνών οίκων αξιολόγησης, αλλά παράλληλα, λαμβάνει υπόψη και τη διεθνή κατάταξή τους.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου επικυρώνει την προβλεπτική ικανότητα των συστημάτων αξιολόγησης σε τακτά 

χρονικά διαστήματα.
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4.609.328

--

485.576

(326.815)

158.761

412.171

134.823

65.749

612.743

243.021

172.560

52.133

145.029

612.743

3.391.057

490.161

33.320

3.914.538

4.686.042

(76.714)

4.609.328

4.561.473

- -

562.709

(390.915)

171.794

453.812

225.185

147.368

826.365

282.946

135.210

105.425

302.784

826.365

3.077.844

502.658

60.000

3.640.502

4.638.661

(77.188)

4.561.473

Λογιστική αξία

Αποµειωµένα σε µεµονωµένη βάση:

Βαθµίδα 2 (µέτριος κίνδυνος)

Βαθµίδα 3 (υψηλός κίνδυνος)

Προβλέψεις για αποµείωση

Λογιστική αξία

Σε καθυστέρηση αλλά όχι 
αποµειωµένα:

Βαθµίδα 1 (χαµηλός κίνδυνος)

Βαθµίδα 2 (µέτριος κίνδυνος)

Βαθµίδα 3 (υψηλός κίνδυνος)

Λογιστική αξία

Ανάλυση καθυστερήσεων:
0-30 ηµέρες

30-60 ηµέρες

60-90 ηµέρες

90 ηµέρες +

Λογιστική αξία

∆εν είναι σε καθυστέρηση ή 
αποµειωµένα:

Βαθµίδα 1 (χαµηλός κίνδυνος)

Βαθµίδα 2 (µέτριος κίνδυνος)

Βαθµίδα 3 (υψηλός κίνδυνος)

Λογιστική αξία

Υπόλοιπα µετά από αποµείωση 
σε µεµονωµένη βάση

Αποµείωση σε συλλογική βάση

Συνολική λογιστική αξία

Χορηγήσεις
σε πελάτες

Καταθέσεις σε
άλλες τράπεζες

Επενδύσεις σε κρατικά
και άλλα αποδεκτά

αξιόγραφα και επενδύσεις
σε χρεόγραφα

2009
€΄000

2008
€΄000

1.032.495

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.032.495

--

--

1.032.495

1.032.495

--

1.032.495

1.331.833

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

1.331.833

- -

- -

1.331.833

1.331.833

- -

1.331.833

2009
€΄000

2008
€΄000

1.754.179

24.608

--

(14.403)

10.205

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.743.974

--

--

1.743.974

1.754.179

--

1.754.179

1.914.645

15.362

- -

(5.887)

9.475

- -

- -

- -

- -

 - -

- -

- -

- -

- -

1.905.170

- -

- -

1.905.170

1.914.645

- -

1.914.645

2009
€΄000

2008
€΄000

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο

Απομειωμένες χορηγήσεις και επενδύσεις

Αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις για τις οποίες ο  Όμιλος προσδιορίζει ότι είναι πιθανή η μη είσπραξη του συνολικού ποσού του κεφαλαίου 

και των οφειλόμενων τόκων με βάση τους συμβατικούς όρους του δανείου ή της σχετικής συμφωνίας. Αυτές οι χορηγήσεις 

κατατάσσονται  στη  βαθμίδα  3  σύμφωνα  με  το  εσωτερικό  σύστημα  αξιολόγησης  πιστωτικού  κινδύνου  του  Ομίλου.

Αντιπροσωπεύουν επίσης επενδύσεις σε χρεόγραφα για τα οποία υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι έχουν υποστεί απομείωση 

αξίας ως αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων γεγονότων που συνέβηκαν μετά την αρχική αναγνώριση της επένδυσης.  Τα γεγονότα 

αυτά περιλαμβάνουν σημαντική οικονομική δυσχέρεια του εκδότη, αθέτηση καταβολής τόκου ή κεφαλαίου και αύξηση του 

ενδεχομένου  πτώχευσης  ή  οικονομικής  αναδιοργάνωσης  του  οφειλέτη.
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Χορηγήσεις σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένες

Αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις για τις οποίες η αποπληρωμή των οφειλόμενων τόκων και κεφαλαίου είναι σε καθυστέρηση, αλλά 

για τις οποίες ο Όμιλος δεν θεωρεί ότι χρήζουν απομείωσης, λόγω του ύψους των εξασφαλίσεων που είναι διαθέσιμες ή/και του 

σταδίου είσπραξης των οφειλόμενων ποσών.

Χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης

Αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις οι οποίες έχουν επαναδιαπραγματευθεί λόγω επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη 

και για τις οποίες ο Όμιλος προχώρησε σε αναδιοργάνωση την οποία δεν θα εξέταζε σε διαφορετική περίπτωση.  Οι λογαριασμοί 

που ήταν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανέρχονταν σε €78.239 χιλ. (2008: €38.531 χιλ.). 

Προβλέψεις για απομείωση

Ο Όμιλος διενεργεί πρόβλεψη για ζημίες απομείωσης η οποία αντιπροσωπεύει τις εκτιμήσεις του για ζημίες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων.  Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ειδικές προβλέψεις για ζημίες 

από χορηγήσεις που θεωρούνται από μόνες τους σημαντικές σε μεμονωμένη βάση και προβλέψεις σε συλλογική βάση σε σχέση 

με ομάδες ομοιογενών περιουσιακών στοιχείων για ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί αλλά δεν έχουν εντοπιστεί σε χορηγήσεις 

οι οποίες υπόκεινται σε μεμονωμένη εκτίμηση για απομείωση.

Διενεργείται επίσης πρόβλεψη για απομείωση στην αξία των επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη τους και των στοιχείων 

που είναι διαθέσιμα για πώληση εάν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις ότι έχουν υποστεί ζημίες απομείωσης κατά την αξιολόγηση 

του  Ομίλου  σε  κάθε  ημερομηνία  κατάστασης  οικονομικής  θέσης.

Πολιτική διαγραφών

Χορηγήσεις και επενδύσεις διαγράφονται όταν διαπιστωθεί ότι δεν είναι εισπράξιμες.  Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη 

πληροφορίες όπως σημαντικές αλλαγές στην οικονομική κατάσταση του οφειλέτη/εκδότη με αποτέλεσμα να αδυνατεί να 

αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του Ομίλου ή περιπτώσεις όπου οι εισπράξεις από την εξασφάλιση δεν θα είναι επαρκείς 

για την αποπληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού.

Εξασφαλίσεις

Η πολιτική του Ομίλου είναι όπως το ύψος των παρεχόμενων πιστωτικών διευκολύνσεων δεν πρέπει να ξεπερνά την ικανότητα 

αποπληρωμής των αντισυμβαλλομένων.  Για το λόγο αυτό εφαρμόζονται πολιτικές για την αντιστάθμιση και μείωση του πιστωτικού 

κινδύνου μέσω της λήψης εξασφαλίσεων.  Οι πολιτικές αυτές καθορίζουν τα είδη των εξασφαλίσεων και τις μεθόδους αποτίμησής 

τους.

Οι κύριες εξασφαλίσεις που κατέχει ο Όμιλος περιλαμβάνουν υποθήκες ακινήτων, χρεώσεις σε περιουσιακά στοιχεία 

επιχειρήσεων, κυβερνητικές και τραπεζικές εγγυήσεις καθώς και εταιρικές και προσωπικές εγγυήσεις. 

Η δίκαιη αξία των εξασφαλίσεων για χορηγήσεις που καθορίστηκαν ως απομειωμένες σε μεμονωμένη βάση στις 31 Δεκεμβρίου 

2009 ανέρχεται σε €149.375 χιλ. (2008: €162.827 χιλ.). Η δίκαιη αξία των εξασφαλίσεων για χορηγήσεις σε καθυστέρηση 

αλλά όχι απομειωμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανέρχεται σε €662.293  χιλ. (2008: €405.998  χιλ.).
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Ο Όμιλος παρακολουθεί τη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου ανά τομέα και γεωγραφική περιοχή.  Η ανάλυση της 

συγκέντρωσης πιστωτικού κινδύνου κατά την ημερομηνία αναφοράς παρουσιάζεται πιο κάτω:

Οι επιχειρήσεις στον πιο πάνω πίνακα περιλαμβάνουν μεταποιητικές βιομηχανίες, εμπόριο, τουριστικές επιχειρήσεις 

και οικοδομικές επιχειρήσεις, όπως παρουσιάζονται στη Σημείωση 17.

4.609.328

2.648.461

1.596.475

--

--

767.921

5.012.857

(403.529)

4.609.328

4.561.473

2.561.154

1.748.029

- -

- -

720.393

5.029.576

(468.103)

4.561.473

Λογιστική αξία

Επιχειρήσεις

Προσωπικά και επαγγελµατικά

Τράπεζες

Κρατικά

Άλλοι 

Προβλέψεις για αποµείωση

Χορηγήσεις
σε πελάτες

Καταθέσεις σε
άλλες τράπεζες

Επενδύσεις σε κρατικά
και άλλα αποδεκτά

αξιόγραφα και επενδύσεις
σε χρεόγραφα

2009
€΄000

2008
€΄000Συγκέντρωση ανά τοµέα:

1.032.495

--

--

1.032.495

--

--

1.032.495

--

1.032.495

1.331.833

- -

- -

1.331.833

- -

- -

1.331.833

- -

1.331.833

2009
€΄000

2008
€΄000

1.754.179

--

--

1.197.675

532.146

38.761

1.768.582

(14.403)

1.754.179

1.914.645

- -

- -

1.270.329

601.969

48.234

1.920.532

(5.887)

1.914.645

2009
€΄000

2008
€΄000

4.609.328

5.012.857

--

--

--

--

--

--

5.012.857

(403.529)

4.609.328

4.561.473

5.029.576

- -

- -

- -

- -

- -

-  -

5.029.576

(468.103)

4.561.473

Λογιστική αξία

Ευρωπαϊκή   Ένωση

Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Αµερική

Ωκεανία

Ασία

Μέση Ανατολή

Αφρική

Προβλέψεις για αποµείωση

2009
€΄000

2008
€΄000

Συγκέντρωση ανά 
γεωγραφική περιοχή:

1.032.495

832.306

133.319

988

145

64.714

45

978

1.032.495

--

1.032.495

1.331.833

760.048

453.625

47.209

776

68.305

1.434

436

1.331.833

--

1.331.833

2009
€΄000

2008
€΄000

1.754.179

1.316.837

132.892

187.196

120.318

5.887

5.452

--

1.768.582

(14.403)

1.754.179

1.914.645

1.177.615

441.295

149.868

91.824

- -

59.930

- -

1.920.532

(5.887)

1.914.645

2009
€΄000

2008
€΄000

Χορηγήσεις
σε πελάτες

Καταθέσεις σε
άλλες τράπεζες

Επενδύσεις σε κρατικά
και άλλα αποδεκτά

αξιόγραφα και επενδύσεις
σε χρεόγραφα

Η συγκέντρωση ανά γεωγραφική περιοχή για τις χορηγήσεις σε πελάτες υπολογίζεται με βάση τη γεωγραφική θέση της 

οντότητας του Ομίλου που κατέχει το περιουσιακό στοιχείο και συσχετίζεται άμεσα με τη γεωγραφική θέση του οφειλέτη.  

Η συγκέντρωση ανά γεωγραφική περιοχή για τις επενδύσεις και καταθέσεις σε άλλες τράπεζες βασίζεται στη γεωγραφική 

θέση  του  εκδότη  της  αξίας  και  του  αντισυμβαλλόμενου  μέρους  αντίστοιχα.

Κίνδυνοι ρευστότητας και αγοράς

Υπηρεσία  Διαχείρισης  Κινδύνων  Αγοράς  και  Ρευστότητας

Η Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων - Υποχρεώσεων (ALCO) έχει την ευθύνη εφαρμογής της πολιτικής του Συμβουλίου της 

Τράπεζας αναφορικά με τους κινδύνους και την επικερδότητα που απορρέουν από στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων 

αγοράς και  ρευστότητας σε επίπεδο Ομίλου, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής και ορίων που έχουν καθοριστεί από την ALCO. 

44.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 127



Η προσέγγιση του Ομίλου στη διαχείριση των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας είναι ότι αυτοί οι κίνδυνοι συγκεντρώνονται από 

όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου στην Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων (ΥΔΔ) Ομίλου προς διαχείριση. 

Η ΥΔΔ, μέσω πλαισίου δραστηριοτήτων και ορίων που εγκρίνονται από την επιτροπή ALCO, διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους.  

Σημειώνεται ότι από το Νοέμβριο του 2008 οι ΥΔΔ Κύπρου και Ελλάδας συγχωνεύθηκαν σε μία ΥΔΔ Ομίλου. Η Διεύθυνση 

Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου έχει την ευθύνη ανάπτυξης πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση των κινδύνων και για την 

καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής τους.  Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

και εγκρίνονται από την ALCO.

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος μείωσης των κερδών ή του κεφαλαίου που προκύπτει από αδυναμία της Τράπεζας 

να ικανοποιήσει τις άμεσες υποχρεώσεις της, χωρίς να υποστεί επιπρόσθετο κόστος.  Η προσέγγιση του Ομίλου στη διαχείριση 

του κινδύνου ρευστότητας είναι η εξασφάλιση, στο βαθμό που είναι εφικτή (δεδομένου ότι ο κύριος ρόλος της Τράπεζας ως 

ενδιάμεσος είναι να δέχεται βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και να παραχωρεί μακροπρόθεσμα δάνεια), ικανοποιητικής ρευστότητας 

με σκοπό την ικανοποίηση των υποχρεώσεων του, όταν προκύψουν, τόσο υπό “κανονικές”, όσο και σε καταστάσεις προσομοίωσης 

κρίσης,  χωρίς  να  υποστεί  ο  Όμιλος  επιπρόσθετο  κόστος.  

Ο  Όμιλος αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται στην Κύπρο και στην Ελλάδα.  Η διαχείριση της ρευστότητας των τραπεζικών μονάδων 

του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένης και τήρησης ορίων των εποπτικών αρχών), αναλαμβάνεται από την ΥΔΔ Ομίλου και 

διεκπεραιώνεται  τοπικά  αναλόγως  των  συνθηκών  που  επικρατούν  στις  διάφορες  αγορές.

Ο Όμιλος δίνει μεγάλη σημασία στη διατήρηση της σταθερότητας των πελατειακών καταθέσεων, καθώς οι καταθέσεις αποτελούν 

μία από τις βασικότερες πηγές χρηματοδότησής του.  Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της διατήρησης καλών και μακροχρόνιων 

σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και μέσω ανταγωνιστικών και διαφανών στρατηγικών τιμολόγησης.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται διάφορα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και λαμβάνονται τα 
απαραίτητα  μέτρα,  εκεί  και  όπου  κρίνεται  σκόπιμο.  

Ο κίνδυνος ρευστότητας των τραπεζικών μονάδων παρακολουθείται καθημερινά από την Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς 

και Ρευστότητας Ομίλου.  Στην Κύπρο, παρακολουθείται η ρευστότητα τόσο του ευρώ όσο και η ρευστότητα όλων των ξένων 

νομισμάτων μαζί.  Στην Ελλάδα, παρακολουθείται η ρευστότητα όλων των νομισμάτων μαζί.  Ο Όμιλος παρακολουθεί τη ρευστότητα 

ξεχωριστά  για  Κύπρο  και  Ελλάδα  αλλά  και  σε  ενοποιημένη  βάση.

Στα πλαίσια διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας για το ευρώ, ο Όμιλος υπολογίζει και παρακολουθεί μεταξύ άλλων το δείκτη 

ρευστών διαθεσίμων επί των υποχρεώσεων ο οποίος απαιτείται βάσει της σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

για την Προληπτική Ρευστότητα.  Με βάση την Οδηγία, η Τράπεζα υποχρεούται να διατηρεί το δείκτη αυτό τουλάχιστον στο 20%. 

Τα ρευστά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά, διατραπεζικές καταθέσεις και ομόλογα.

Ο  δείκτης  ρευστών  διαθεσίμων  για  το  ευρώ  ήταν  ως  ακολούθως:

44.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

Στις 31 Δεκεμβρίου

Μέσος όρος για το έτος

Μέγιστο ποσοστό για το έτος

Ελάχιστο ποσοστό για το έτος

2008

%

24,76

26,06

29,98

22,08

2009

%

28,24

28,07

33,63

21,78
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Στην Κύπρο, παρακολουθείται επίσης η ρευστότητα όλων των ξένων νομισμάτων μαζί.  Με βάση Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας 

της Κύπρου, η Τράπεζα υποχρεούται από τις 3 Οκτωβρίου 2008 να διατηρεί το 70% (75% μέχρι 3 Οκτωβρίου 2008) των συνολικών 

καταθέσεων της σε συνάλλαγμα σε περιουσιακά στοιχεία άμεσης ρευστότητας.  

Ο δείκτης περιουσιακών στοιχείων άμεσης ρευστότητας σε σχέση με τις συνολικές καταθέσεις σε ξένο νόμισμα κατά τη 

διάρκεια  του  2009  και  2008  ήταν  ως  ακολούθως:

Ο δείκτης υπολογίζεται με βάση στοιχεία εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα εκτός ευρώ.

Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τις μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές των υποχρεώσεων του Ομίλου με βάση την 

εναπομείνουσα συμβατική ημερομηνία λήξης. 

Ανάλυση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με βάση την εναπομείνουσα συμβατική λήξη τους κατά τις 
31 Δεκεμβρίου 2009

Στις 31 Δεκεμβρίου

Μέσος όρος για το έτος

Μέγιστο ποσοστό για το έτος

Ελάχιστο ποσοστό για το έτος

2008

%

77,68

78,21

83,85

73,07

2009

%

77,36

75,94

77,68

74,05

28

353.617

1.131.389

(11.480)

11.708

2.825

--

1.488.087

254.758

351.847

6.573.981

17.617

271.549

302.415

7.772.167

256.353

353.617

6.598.302

(162.975)

164.500

271.549

302.545

7.783.891

63.603

--

2.453.044

(2.547)

2.558

59.230

--

2.575.888

186.284

--

2.888.191

(148.948)

150.234

25.863

--

3.101.624

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Οφειλές σε άλλες τράπεζες

Συµφωνίες επαναγοράς

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών

Παράγωγα

 Ταµειακές εισροές 

 Ταµειακές εκροές

Λοιπές υποχρεώσεις

∆ανειακό κεφάλαιο

Λογιστική
αξία

Συνολικές 
ονοµαστικές 

(εισροές)/ 
εκροές

Σε πρώτη
ζήτηση

Εντός τριών 
µηνών

Μεταξύ 
τριών 

µηνών 
και ενός 

έτους

€'000 €'000

--

--

125.678

--

--

13.596

33.459

172.733

6.438

--

--

--

--

170.035

269.086

445.559

Μεταξύ 
ενός και 

πέντε 
ετών

€'000€'000 €'000 €'000

Πέρα των 
πέντε 
ετών

€'000
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Ανάλυση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με βάση την εναπομείνουσα συμβατική λήξη τους κατά τις 
31 Δεκεμβρίου 2008

Κίνδυνοι αγοράς

Οι κίνδυνοι αγοράς απορρέουν από τη μεταβολή της αξίας των στοιχείων της κατάστασης οικονομικής θέσης του Ομίλου και την 

αβεβαιότητα στα μελλοντικά έσοδα, λόγω αλλαγών στις συνθήκες αγοράς (διακύμανση στις τιμές συναλλάγματος, στα επιτόκια 

και στις τιμές χρηματιστηρίου).

Ο  Όμιλος έχει καθορίσει στρατηγική και μεθόδους συνεχούς παρακολούθησης για έλεγχο της ανάληψης και συνετής διαχείρισης 

των κινδύνων αγοράς. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, όρια ανοικτής θέσης και όρια περιορισμού ζημιογόνων δραστηριοτήτων.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Απορρέει από την ανάληψη ανοικτής θέσης σε ένα ή περισσότερα ξένα νομίσματα.  Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς 

και Ρευστότητας του Ομίλου παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις συναλλαγματικές θέσεις μέσα στο πλαίσιο παρακολούθησης 

κινδύνων και ορίων που καθορίζονται τόσο από την Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων – Υποχρεώσεων (ALCO) 

όσο και από την εποπτική αρχή.  Εντός αυτού του πλαισίου υπάρχουν ονομαστικά όρια (ανά νόμισμα, συνολικά, κατά τη διάρκεια 

της ημέρας, τέλος ημέρας), όρια κερδοζημιών και όρια για τη μέγιστη δυνητική ζημία (Value at Risk/VaR).  Τα όρια για ανοικτές 

θέσεις κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών είναι μεγαλύτερα από τα όρια για ανοικτές θέσεις κατά τις μη εργάσιμες ώρες.    

Η μεθοδολογία VaR αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο παρακολούθησης του συναλλαγματικού κινδύνου.  Με αυτή τη μεθοδολογία,   

ο  Όμιλος υπολογίζει τη μέγιστη δυνητική ζημία που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα αλλαγών στις συνθήκες αγοράς με 

επίπεδο εμπιστοσύνης 99% και για περίοδο μίας ημέρας, χρησιμοποιώντας τα ιστορικά στοιχεία για συναλλαγματικές ισοτιμίες 

του τελευταίου χρόνου.

Ο  πιο  κάτω  πίνακας  παρουσιάζει  στοιχεία  για  τη  μέγιστη  δυνητική  ζημία  (VaR)  για  το  συναλλαγματικό  κίνδυνο  του  Ομίλου:

Οι περιορισμοί της μεθοδολογίας VaR απορρέουν από το γεγονός ότι τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό 

μπορεί να μην είναι ενδεικτικά των μελλοντικών γεγονότων.

43.046

--

1.644.983

(31.116)

33.213

34.289

25.113

1.749.528

195.196

469.669

6.146.521

74.739

250.747

236.889

7.373.761

199.327

470.232

6.186.685

(400.744)

437.567

250.747

237.025

7.380.839

64.077

330.160

2.639.339

(28.445)

31.779

14.569

--

3.051.479

92.204

140.072

1.510.302

(341.183)

372.575

33.347

--

1.807.317

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Οφειλές σε άλλες τράπεζες

Συµφωνίες επαναγοράς

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών

Παράγωγα

 Ταµειακές εισροές 

 Ταµειακές εκροές

Λοιπές υποχρεώσεις

∆ανειακό κεφάλαιο

€'000 €'000

--

--

386.235

--

--

6.287

32.819

425.341

--

--

5.826

--

--

162.255

179.093

347.174

€'000€'000 €'000 €'000 €'000

Λογιστική
αξία

Συνολικές 
ονοµαστικές 

(εισροές)/ 
εκροές

Σε πρώτη
ζήτηση

Εντός τριών 
µηνών

Μεταξύ 
τριών 

µηνών 
και ενός 

έτους

Μεταξύ 
ενός και 

πέντε 
ετών

Πέρα των 
πέντε 
ετών

44.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

Στις 31 Δεκεμβρίου

Μέσος όρος για το έτος

Μέγιστο ποσό για το έτος

Ελάχιστο ποσό για το έτος

2008
€’000

8

6

53

2

2009
€’000

3

4

39

1
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309

--

50.606

410.445

--

--

--

--

509

461.869

613

--

38.290

1.721

40.624

--

--

--

--

--

--

40.624

421.245

(420.629)

616

229.933

1.383.331

123.899

4.021.462

18.353

37.129

82.290

21.334

76.089

5.993.820

197.971

351.847

4.350.860

273.165

5.173.843

302.415

132.437

387.448

519.885

2.679

522.564

5.998.822

(5.002)

(1.303)

(6.305)

2.165

319.876

1.085.609

120.985

50.679

7.660

--

--

14.934

1.601.908

55.487

--

1.951.534

12.295

2.019.316

--

--

--

--

--

--

2.019.316

(417.408)

422.098

4.690

1.109

135.797

56.131

5.577

6.609

--

--

--

31

205.254

222

--

204.680

55

204.957

--

--

--

--

--

--

204.957

297

(166)

131

--

--

15.588

3.004

--

--

12.516

--

772

31.880

465

--

28.617

1.930

31.012

--

--

--

--

--

--

31.012

868

--

868

Περιουσιακά στοιχεία

Μετρητά και καταθέσεις µε  
Κεντρικές Τράπεζες 

Κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες

Χορηγήσεις σε πελάτες 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα

Επενδύσεις σε µετοχές

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Υποχρεώσεις

Οφειλές σε άλλες τράπεζες

Συµφωνίες επαναγοράς

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί 
πελατών

Λοιπές υποχρεώσεις

∆ανειακό κεφάλαιο

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεµατικά

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους 
κατόχους µετοχών της µητρικής 
εταιρείας

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Σύνολο υποχρεώσεων και 
ιδίων κεφαλαίων

Συνολική θέση

Ονοµαστική αξία παραγώγων 
ξένου συναλλάγµατος

Καθαρή συναλλαγµατική θέση

Ευρώ
∆ολάρια 

Αµερικής
Αγγλικές

λίρες Ρούβλια
Άλλα 

νοµίσµατα

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000

233.516

1.839.004

1.331.833

4.561.473

75.641

44.789

94.806

21.334

92.335

8.294.731

254.758

351.847

6.573.981

289.166
7.469.752

302.415

132.437

387.448

519.885

2.679

522.564

8.294.731

Σύνολο

€'000

Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά νόμισμα στις 31 Δεκεμβρίου 2009
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230

--

56.987

421.890

--

--

--

--

224

479.331

5.749

--

44.785

30.820

81.354

--

--

--

--

--

--

81.354

397.977

(403.183)

(5.206)

185.254

1.188.762

56.467

4.092.365

25.245

39.538

80.092

20.217

70.729

5.758.669

130.838

469.669

4.085.082

273.187

4.958.776

236.889

127.844

312.593

440.437

12.593

453.030

5.648.695

109.974

(80.125)

29.849

2.652

--

832.509

86.507

379.533

921

--

--

15.294

1.317.416

44.572

--

1.747.552

21.346

1.813.470

--

--

--

--

--

--

1.813.470

(496.054)

474.379

(21.675)

997

--

57.313

5.818

160.639

31

--

--

2.368

227.166

12.206

--

230.002

14

242.222

--

--

--

--

--

--

242.222

(15.056)

8.929

(6.127)

--

--

29.219

2.748

--

--

11.621

--

621

44.209

1.831

--

39.100

119

41.050

--

--

--

--

--

--

41.050

3.159

--

3.159

Περιουσιακά στοιχεία

Μετρητά και καταθέσεις µε
Κεντρικές Τράπεζες 

Κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες

Χορηγήσεις σε πελάτες 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα

Επενδύσεις σε µετοχές

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Υποχρεώσεις

Οφειλές σε άλλες τράπεζες

Συµφωνίες επαναγοράς

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί 
πελατών

Λοιπές υποχρεώσεις

∆ανειακό κεφάλαιο

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεµατικά

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους 
κατόχους µετοχών της µητρικής 
εταιρείας

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Σύνολο υποχρεώσεων και 
ιδίων κεφαλαίων

Συνολική θέση

Ονοµαστική αξία παραγώγων 
ξένου συναλλάγµατος

Καθαρή συναλλαγµατική θέση

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000

189.133

1.188.762

1.032.495

4.609.328

565.417

40.490

91.713

20.217

89.236

7.826.791

195.196

469.669

6.146.521
325.486

7.136.872

236.889

127.844

312.593

440.437

12.593

453.030

7.826.791

€'000

Ευρώ
∆ολάρια 

Αµερικής
Αγγλικές

λίρες Ρούβλια
Άλλα 

νοµίσµατα Σύνολο

Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά νόμισμα στις 31 Δεκεμβρίου 2008

44.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)
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Επιτοκιακός κίνδυνος

Απορρέει από τον ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων σε περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. 

Η διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων γίνεται αρχικά μέσω της παρακολούθησης των επιτοκιακών ανοιγμάτων ανά νόμισμα, ανά 

χρονικό διάστημα και συνολικά (ανάλυση χάσματος).

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας του Ομίλου παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις επιτοκιακές θέσεις 

μέσα στο πλαίσιο παρακολούθησης κινδύνων και των ορίων που καθορίζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών 

Στοιχείων – Υποχρεώσεων (ALCO).

Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση τη συμβατική ημερομηνία ανατίμησης ή λήξης στις 
31 Δεκεμβρίου 2009

--

83.679

--

77.522

935

--

--

--

--

162.136

--

--

5.930

--

5.930

--

5.930

156.206

(72.884)

83.322

20.190

--

56.330

--

--

44.789

94.806

21.334

92.335

329.784

--

--

--

289.166

289.166

--

289.166

40.618

--

40.618

213.326

407.965

1.202.406

3.376.286

52.606

--

--

--

--

5.252.589

148.425

--

4.228.074

--

4.376.499

41.433

4.417.932

834.657

51.884

886.541

--

914.437

53.964

838.232

10.448

--

--

--

--

1.817.081

100.543

--

1.370.034

--

1.470.577

260.982

1.731.599

85.522

371.329

456.851

--

93.706

19.133

262.485

10.304

--

--

--

--

385.628

5.790

351.847

969.943

--

1.327.580

--

1.327.580

(941.952)

4.000

(937.952)

Περιουσιακά στοιχεία

Μετρητά και καταθέσεις µε  
Κεντρικές Τράπεζες 

Κρατικά και άλλα αποδεκτά 
αξιόγραφα

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες

Χορηγήσεις σε πελάτες 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα

Επενδύσεις σε µετοχές

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµός

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Υποχρεώσεις

Οφειλές σε άλλες τράπεζες

Συµφωνίες επαναγοράς

Καταθέσεις και άλλοι

λογαριασµοί πελατών

Λοιπές υποχρεώσεις

∆ανειακό κεφάλαιο

Σύνολο υποχρεώσεων

Συνολική θέση

Ονοµαστική αξία 
επιτοκιακών παραγώγων

Καθαρή θέση

Μη τοκοφόροι 
λογαριασµοί

Εντός ενός 
µηνός

Μεταξύ ενός και 
τριών µηνών

Μεταξύ τριών 
µηνών και 

ενός έτους

Μεταξύ 
ενός και 

πέντε 
ετών

€'000 €'000

--

339.217

--

6.948

1.348

--

--

--

--

347.513

--

--

--

--

--

--

--

347.513

(354.329)

(6.816)

Πέρα 
των πέντε 

ετών

€'000€'000 €'000 €'000

233.516

1.839.004

1.331.833

4.561.473

75.641

44.789

94.806

21.334

92.335

8.294.731

254.758

351.847

6.573.981

289.166

7.469.752

302.415

7.772.167

522.564

522.564

Σύνολο

€'000

44.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)
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Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση τη συμβατική ημερομηνία ανατίμησης ή λήξης στις 
31 Δεκεμβρίου 2008

--

103.386

--

117.856

7.054

--

--

--

--

228.296

--

--

26.710

--

26.710

--
26.710

201.586

(122.558)

79.028

53.665

--

38.475

--

--

40.490

91.713

20.217

89.236

333.796

--

--

--

325.486

325.486

--
325.486

8.310

--

8.310

135.468

175.339

961.178

3.489.650

154.609

--

--

--

--

4.916.244

114.291

451.669

4.041.840

--

4.607.800

42.007
4.649.807

266.437

150.198

416.635

--

492.569

12.488

830.817

381.068

--

--

--

--

1.716.942

50.000

18.000

943.664

--

1.011.664

169.769
1.181.433

535.509

219.774

755.283

--

51.433

15.354

157.794

8.692

--

--

--

--

233.273

30.905

--

1.134.307

--

1.165.212

25.113
1.190.325

(957.052)

133.860

(823.192)

Περιουσιακά στοιχεία

Μετρητά και καταθέσεις µε  
Κεντρικές Τράπεζες 

Κρατικά και άλλα αποδεκτά 
αξιόγραφα

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες

Χορηγήσεις σε πελάτες 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα

Επενδύσεις σε µετοχές

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµός

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Υποχρεώσεις

Οφειλές σε άλλες τράπεζες

Συµφωνίες επαναγοράς

Καταθέσεις και άλλοι
λογαριασµοί πελατών

Λοιπές υποχρεώσεις

∆ανειακό κεφάλαιο

Σύνολο υποχρεώσεων

Συνολική θέση

Ονοµαστική αξία 
επιτοκιακών παραγώγων

Καθαρή θέση

€'000 €'000

--

366.035

5.000

13.211

13.994

--

--

--

--

398.240

--

--

--

--

--

--
--

398.240

(381.274)

16.966

€'000€'000 €'000 €'000

189.133

1.188.762

1.032.495

4.609.328

565.417

40.490

91.713

20.217

89.236

7.826.791

195.196

469.669

6.146.521

325.486

7.136.872

236.889

7.373.761
453.030

453.030

€'000

Μη τοκοφόροι 
λογαριασµοί

Εντός ενός 
µηνός

Μεταξύ ενός και 
τριών µηνών

Μεταξύ τριών 
µηνών και 

ενός έτους

Μεταξύ 
ενός και 

πέντε 
ετών

Πέρα 
των πέντε 

ετών Σύνολο

Επιπρόσθετα από την παρακολούθηση των επιτοκιακών ανοιγμάτων, η διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου γίνεται και με την 

παρακολούθηση της ευαισθησίας της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των καθαρών εσόδων από τόκους 

του Ομίλου σε διάφορα σενάρια αλλαγής των επιτοκίων.  Η Επιτροπή ALCO έχει καθορίσει όρια, τα οποία αναθεωρεί ανάλογα 

με τις συνθήκες της αγοράς, όσον αφορά την ευαισθησία της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Ομίλου

ανά νόμισμα και γεωγραφική περιοχή.  Η Επιτροπή ALCO έχει επίσης καθορίσει και δείκτες αναφοράς της ευαισθησίας των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ως προς τα θεμελιώδη στοιχεία του Ομίλου (π.χ. κεφαλαιακή βάση).  Την ευθύνη 

παρακολούθησης αυτών των ορίων και δεικτών αναφοράς έχουν οι επιμέρους μονάδες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων 

του Ομίλου. Στα σενάρια αλλαγής επιτοκίων λαμβάνονται υπόψη τόσο παράλληλες όσο και μη παράλληλες αλλαγές στην 

καμπύλη  επιτοκίων.  Επίσης  διενεργούνται  και  αναλύσεις  με  βάση  σενάρια  προσομοίωσης  ακραίων  καταστάσεων.

44.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)
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Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την επίδραση στα καθαρά έσοδα από τόκους και στην οικονομική αξία από λογικά πιθανές μεταβολές 

στα επιτόκια:

Κίνδυνος από μεταβολές στις τιμές χρηματιστηρίου

Απορρέει από την ανάληψη ανοικτής θέσης σε χρηματιστηριακές αξίες.  Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό μέσω πολιτικών 

και διαδικασιών καθορισμού και παρακολούθησης ορίων ανοικτής θέσης, περιορισμού ζημιογόνων δραστηριοτήτων για σκοπούς 

εμπορίας και συγκέντρωσης ανά συγκεκριμένο εκδότη.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την επίδραση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια από λογικά πιθανές μεταβολές στις τιμές 

των μετοχών:

Λειτουργικοί κίνδυνοι

Λειτουργικοί κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι άμεσης ή έμμεσης ζημίας η οποία απορρέει από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που σχετίζονται 

με τις διαδικασίες, το προσωπικό, την τεχνολογία και υποδομή καθώς και με εξωτερικούς παράγοντες, όπως αυτούς που προκύπτουν 

από νομικές απαιτήσεις και συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς.

Ο  Όμιλος έχει υιοθετήσει τις αρχές και πρόνοιες που αναφέρονται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές των Οδηγιών της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δευτέρου Συμφώνου της Βασιλείας και της Επιτροπής 

Ευρωπαϊκής  Τραπεζικής  Εποπτείας  (CEBS).

Ο  Όμιλος έχει αναπτύξει ένα δυνατό πλαίσιο για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάθεση ανάληψης 

κινδύνου και την ανεκτικότητα για λειτουργικό κίνδυνο.  Λαμβάνεται επίσης υπόψη η ετήσια ασφαλιστική κάλυψη που κατέχει ο Όμιλος, 

η  οποία  θεωρείται  ως  ένα  αποτελεσματικό  εργαλείο  για  τη  μείωση  του  λειτουργικού  κινδύνου.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων Ομίλου είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση, εντοπισμό, μέτρηση, αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, έλεγχο, μείωση και αναφορά των κινδύνων που αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει ο Όμιλος, με στόχο την 

αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων και τη συμβολή στη δημιουργία επαρκών σχεδίων ανάκαμψης εργασιών.

2009

+100 μονάδες βάσης

-100 μονάδες βάσης

+15% μεταβολή στο δείκτη

-15% μεταβολή στο δείκτη

2008

+100 μονάδες βάσης

-100 μονάδες βάσης

Οικονομική 
αξία

€’000

1.160

(1.160)

Ίδια κεφάλαια

€’000

3.570

(3.570)

Καθαρά κέρδη

€’000

1.012

(1.012)

Ίδια κεφάλαια

€’000

3.853

(3.853)

Οικονομική 

αξία

€’000

2.205

(2.205)

Καθαρά έσοδα 
από τόκους

€’000

28.154

(28.154)

Καθαρά κέρδη

€’000

848

(848)

Καθαρά έσοδα 

από τόκους

€’000

23.083

(23.083)

2009 2008

44.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)
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Έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί εσωτερικά σύστημα με σκοπό την καταγραφή των γεγονότων που σχετίζονται με το λειτουργικό 

κίνδυνο. Στο σύστημα αυτό καταγράφονται γεγονότα που αφορούν ζημίες, λάθη και παραλίγο ζημίες και διακοπές στη λειτουργία 

συστημάτων.

Γενικά η διαχείριση πραγματοποιείται από τις διάφορες γραμμές αναφοράς του Ομίλου κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών 

τους, μέσω εργαστηρίων, λιστών ελέγχου, εκθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, βασικών δεικτών κινδύνου και του 

μητρώου καταγραφής και παρακολούθησης κινδύνου. Πραγματοποιούνται επίσης εσωτερικοί έλεγχοι οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι 

στις  καθημερινές  διαδικασίες  του  προσωπικού  των  διαφόρων  τμημάτων.

Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει ανάλυση για τα χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία με βάση την 

ιεραρχία τριών επιπέδων ανάλογα με τη σημασία των εισροών που χρησιμοποιούνται για προσδιορισμό της εύλογης αξίας.  Τα επίπεδα 

ιεράρχησης της εύλογης αξίας είναι τα ακόλουθα:

  Επίπεδο 1: Επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (άνευ προσαρμογής) σε αγορές με σημαντικό όγκο συναλλαγών για όμοια 

     περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.

   Επίπεδο 2: Εισροές πλην των χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1, οι οποίες μπορούν να παρατηρηθούν 

     για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

      Επίπεδο 3: Εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Παράγωγα
 Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος
 Ανταλλαγές συναλλάγµατος
 Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης
 Ανταλλαγές επιτοκίων
 
Άλλα  χρηµατοοικονοµικά  περιουσιακά  στοιχεία 
προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση
 Κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα 
 Επενδύσεις σε χρεόγραφα
  Τραπεζών
  Άλλων εκδοτών
 Επενδύσεις σε µετοχές

Χρηµατοοικονοµικά  περιουσιακά  στοιχεία  που  προσδιορίστηκαν 
στην  εύλογη  αξία  µέσω  των  αποτελεσµάτων
 Κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα 
 Επενδύσεις σε µετοχές
 
Επενδύσεις  διαθέσιµες  προς  πώληση
 Κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα 
 Επενδύσεις σε χρεόγραφα
  Κρατικά
  Τραπεζών
  Άλλων εκδοτών
 Επενδύσεις σε µετοχές
 
Σύνολο 

Επίπεδο 131 ∆εκεµβρίου 2009 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

€'000 €'000 €'000 €'000
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Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

Παράγωγα

    Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος

    Ανταλλαγές συναλλάγµατος

    Ανταλλαγές επιτοκίων

 

Σύνολο 

Επίπεδο 131 ∆εκεµβρίου 2009 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

€'000 €'000 €'000 €'000

Διαχείριση κεφαλαίου

Η κύρια εποπτική αρχή η οποία καθορίζει και παρακολουθεί τις απαιτήσεις κεφαλαίου του Ομίλου είναι η Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου.  Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθοδηγείται στον εποπτικό της ρόλο από τις συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας 

και  τις  οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  τραπεζικά  θέματα.

Το Δεκέμβριο του 2006 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε Οδηγία προς τις τράπεζες για σκοπούς εναρμόνισης με τις 

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών 

ανοιγμάτων (Βασιλεία ΙΙ).  Ο Όμιλος έχει επιλέξει τη συμμόρφωση με τη Βασιλεία II από τον Ιανουάριο του 2007. 

Η Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ αποτελείται από τρεις πυλώνες:

      Πυλώνας 1 – Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις

      Πυλώνας 2 – Εποπτική εξέταση και αξιολόγηση

      Πυλώνας 3 – Δημοσιοποίηση πληροφοριών

Πυλώνας 1 – Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις

Ο Πυλώνας 1 παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε συστατικό 

κινδύνου της Τράπεζας συμπεριλαμβανομένου του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου.

Ο Όμιλος, σε πρώτη φάση, έχει υιοθετήσει την Τυποποιημένη Μέθοδο για τον υπολογισμό του ελάχιστου κεφαλαίου έναντι του 

πιστωτικού κινδύνου.  Στη μέθοδο αυτή απαιτείται η κατάταξη των ανοιγμάτων σε συγκεκριμένες κλάσεις και η στάθμιση των εν λόγω 

ανοιγμάτων γίνεται με τη χρήση συγκεκριμένων συντελεστών στάθμισης που διαφοροποιούνται αναλόγως με την κλάση στην οποία 

ανήκουν τα ανοίγματα και την πιστοληπτική τους διαβάθμιση.  Επίσης, η Βασιλεία II προτείνει δύο μεθόδους για την αναγνώριση

εξασφαλίσεων, την Απλή και την Αναλυτική Μέθοδο.  Στον Όμιλο εφαρμόστηκε η Αναλυτική Μέθοδος διότι επιτρέπει την πιο 

δίκαιη αναγνώριση και τον καλύτερο υπολογισμό των εξασφαλίσεων του Ομίλου.

Για τον κίνδυνο αγοράς ο Όμιλος εφάρμοσε την Τυποποιημένη Μέθοδο, με βάση την οποία η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση 

υπολογίζεται με το άθροισμα των θέσεων κινδύνου από επιτόκια, μετοχές, χρεόγραφα, ξένο συνάλλαγμα και παράγωγα

 χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα μοντέλα.

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τη Μέθοδο του Βασικού Δείκτη για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό 

κίνδυνο, με βάση την οποία η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση υπολογίζεται ως ένα ορισμένο ποσοστό επί του μέσου όρου των 

καθαρών εσόδων σε τριετή βάση.

Πυλώνας 2 – Εποπτική εξέταση και αξιολόγηση

Ο Πυλώνας 2 περιλαμβάνει κανόνες για εξασφάλιση της επάρκειας κεφαλαίου για να υποστηρίξει την έκθεση του Ομίλου σε 

κινδύνους και απαιτεί κατάλληλες πολιτικές διαχείρισης κινδύνου, πληροφόρησης και διακυβέρνησης.  Έχει εφαρμοστεί η 

Μέθοδος των Ελάχιστων Κεφαλαίων σε ενοποιημένο επίπεδο βάσει της οποίας αξιολογήθηκε το ύψος του πρόσθετου
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κεφαλαίου που χρειάζεται ο Όμιλος για κάλυψη των πιστωτικών κινδύνων οι οποίοι δεν καλύπτονται επαρκώς από το κεφάλαιο 

του Πυλώνα 1, όπως ο Ελλειμματικός Κίνδυνος, καθώς επίσης και των κινδύνων οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται από τον Πυλώνα 1, 

όπως ο Κίνδυνος Πιστωτικής Συγκέντρωσης, ο Κίνδυνος Επιτοκίων στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο, ο Επιχειρηματικός και 

Στρατηγικός  Κίνδυνος  και  τυχόν  εξωτερικοί  παράγοντες  που  επηρεάζουν  τον   Όμιλο. 

Οι τράπεζες στο πλαίσιο της Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) αξιολογούν εσωτερικά τις 

απαιτήσεις κεφαλαίου σε σχέση με τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν διατηρώντας ταυτόχρονα συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες 

εποπτικές αρχές.

Πυλώνας 3 – Δημοσιοποίηση πληροφοριών

Ο Πυλώνας 3 καθορίζει τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις ούτως ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά να είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν τις κύριες πληροφορίες σε σχέση με την κεφαλαιακή δομή, την έκθεση σε κινδύνους, τη διαδικασία αξιολόγησης 

κινδύνων και κατά συνέπεια την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου.  

Με βάση την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι τράπεζες δημοσιοποιούν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά 

με τους στόχους και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων, τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων και των βασικών και 

συμπληρωματικών κεφαλαίων, τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις για τα ελάχιστα απαιτούμενα κεφάλαια και την εσωτερική 

διαδικασία  αξιολόγησης  της  κεφαλαιακής  επάρκειας.

Η πολιτική του Ομίλου είναι η διατήρηση μιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης ώστε να διατηρείται η εμπιστοσύνη των επενδυτών, των 

πιστωτών  και  της  αγοράς  και  να  υποστηρίζεται  η  μελλοντική  εξέλιξη  των  εργασιών  του.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαιτεί τη διατήρηση ενός καθορισμένου δείκτη κεφαλαίου σε σχέση με τους κινδύνους που 

αναλαμβάνει η Τράπεζα. Ο  Όμιλος συμμορφώθηκε πλήρως με όλες τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των εποπτικών αρχών για τα έτη 

2009 και 2008.

Το κεφάλαιο του Ομίλου για σκοπούς εποπτείας με βάση την Οδηγία αναλύεται ως ακολούθως:

     Βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το  

      αποθεματικό προσόδου μείον προτεινόμενα μερίσματα, το αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών και τα αξιόγραφα κεφαλαίου.   

     Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται η λογιστική αξία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων και άλλες εποπτικές προσαρμογές.

  Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν δανειακό κεφάλαιο μειωμένης εξασφάλισης και αποθεματικά 

       επανεκτίμησης.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 η συμμετοχή στη θυγατρική εταιρεία Αθηνά Holdings Λτδ που ανέρχεται σε €39.640 χιλ. αφαιρείται 

εξίσου από τα βασικά ίδια κεφάλαια και τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια για σκοπούς υπολογισμού του επιτρεπόμενου 

κεφαλαίου, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2008 το αντίστοιχο ποσό αφορά τη συμμετοχή στη θυγατρική εταιρεία Αθηνά Κυπριακή 

Δημόσια  Εταιρεία  Λτδ  και  ανέρχεται  σε  €57.970  χιλ. 

Οι επενδύσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd, Ελληνική 

Ασφαλιστική Πρακτόρευση Ε.Π.Ε. και Ελληνική Ασφαλιστική Πρακτόρευση Λτδ που ανέρχονται σε €42.186 χιλ. (2008: €42.186 χιλ.),

 αφαιρούνται  από  το  σύνολο  των  βασικών  και  συμπληρωματικών  ιδίων  κεφαλαίων. 
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Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση του εποπτικού κεφαλαίου του Ομίλου, με βάση τις αρχές της Βασιλείας ΙΙ, στις 

31 Δεκεμβρίου:

444.789

151.940

596.729

(42.186)

554.543

4.406.888

216.625

500.470

5.123.983

8,7%

3,0%

10,8%

496.711

246.129

742.840

(42.186)

700.654

4.429.913

63.988

526.175

5.020.076

9,9%

4,9%

14,0%

Ίδια κεφάλαια

Βασικά ίδια κεφάλαια

Συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια

Σύνολο βασικών και συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων

Μείον: Συµµετοχές σε ασφαλιστικές εταιρείες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία

 Πιστωτικός κίνδυνος

 Κίνδυνος αγοράς 

 Λειτουργικός κίνδυνος 

∆είκτης βασικών κεφαλαίων

∆είκτης συµπληρωµατικών κεφαλαίων

∆είκτης κεφαλαιακής επάρκειας

2009
€΄000

2008
€΄000
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση 

σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονομικές 

καταστάσεις της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η "Εταιρεία") για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

επιβεβαιώνουμε  ότι,  εξ’  όσων  γνωρίζουμε:

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 64 μέχρι 139

     (i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), 

             και 

   (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του   

     κέρδους ή ζημιών της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ (και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους    

                ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο) και

(β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και 

   της θέσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ (και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους    

       λογαριασμούς  ως  σύνολο), μαζί  με  περιγραφή  των  κυριότερων  κινδύνων  και  αβεβαιοτήτων  που  αντιμετωπίζουν.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Υπεύθυνος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων

Αντώνης  Ρούβας,  Οικονομικός  Διευθυντής  Ομίλου

Λευκωσία, 29 Μαρτίου,  2010

Δρ  Ανδρέας Π. Παναγιώτου

Ανδρέας Μ. Μουσιούττας 

Ιάκωβος Γ. Ιακώβου 

Αντώνης Ι. Πιερίδης 

Σωτήρης Ζ. Καλλής 

Χαράλαμπος Π. Παναγιώτου 

Ιωάννης Χ. Χαριλάου 

Γεώργιος Κ. Παύλου

Κυριάκος Ε. Γεωργίου

Κυριάκος Ι. Δρουσιώτης  

Μάκης Κεραυνός 

Γλαύκος Γ. Μαύρος

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος

Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος 

Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ

Χαράλαμπος Π. Παναγιώτου, Πρόεδρος 

Πιερής Θ. Θεοδώρου (παραιτήθηκε στις 31.12.2009)

Γιώργος Χρ. Μαυρουδής 

Κυριάκος Ε. Γεωργίου (διορίστηκε στις 06.04.2009) 

Κυριάκος Μ. Παπαδόπουλος (διορίστηκε στις 06.04.2009)

Γιώργος Κ. Κουτσός (διορίστηκε στις 06.04.2009)

Νίκος Σ. Ράφτης (διορίστηκε στις 06.04.2009)

Ηλιόδωρος Ηλιοδώρου (διορίστηκε στις 12.02.2010)

Πιερής Θ. Θεοδώρου, Γραμματέας 
(παραιτήθηκε στις 31.12.2009)

Μιχάλης Κουλλουρένος, Γραμματέας 
(διορίστηκε στις 31.12.2009) 

HELLENIC BANK TRUST & FINANCE 
CORPORATION LTD

Πιερής Θ. Θεοδώρου, Πρόεδρος 
(παραιτήθηκε στις 31.12.2009)

Θωμάς Π. Στυλιανού, Πρόεδρος (από 01.01.2010)

Χαράλαμπος Γ. Φωκάς 

Ηλιόδωρος Ηλιοδώρου (διορίστηκε στις 11.01.2010)

Χαράλαμπος Μουσουλίδης, Γραμματέας 
(παραιτήθηκε στις 31.12.2009)

Χριστιάνα Κονόμου, Γραμματέας 
(διορίστηκε την 01.01.2010)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ

Ιωάννης Χ. Χαριλάου, Πρόεδρος  

Ζένιος Δημητρίου

Θάνος Μιχαήλ

Ιάκωβος Αριστείδου

Ιάκωβος Κ. Κωνσταντινίδης

Αντώνης Ι. Πιερίδης

Γλαύκος Γ. Μαύρος 

Πέτρος Αρσαλίδης, Γραμματέας 

HELLENIC ALICO LIFE INSURANCE COMPANY LTD 

Μάκης Κεραυνός, Πρόεδρος 

Ανδρέας Ε. Βασιλείου, Αντιπρόεδρος

Πιερής Θ. Θεοδώρου (παραιτήθηκε στις 16.12.2009)

Αντώνης Ι. Καρπασίτης

Γεώργιος Κ.  Παύλου

Αντώνης Ι.  Πιερίδης

Γλαύκος Γ. Μαύρος (διορίστηκε στις 16.12.2009)

Μαρία Χ. Βωβίδου, Γραμματέας

ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Ιάκωβος Γ. Ιακώβου, Πρόεδρος 

Ιάκωβος Αριστείδου

Σωτήρης Ζ. Καλλής 

Κυριάκος Ι. Δρουσιώτης 

Όθων Παυλή 

Σταύρος Α. Σταύρου 

Μάριος Χριστοφορίδης 

Γιάννης Ιωάννου 

Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, Γραμματέας  

LLC CB HELLENIC BANK (Russia)

Ανδρέας Π. Παναγιώτου, Πρόεδρος

Ανδρέας Μ. Μουσιούττας

Δημήτρης Ι. Ηλιάδης (παραιτήθηκε την  01.03.2010)

Κυριάκος Ε. Γεωργίου

Γεώργιος Κ. Παύλου

Γλαύκος Γ. Μαύρος

Αντώνης Ρούβας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΚΥΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
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ΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
Γωνία Λεωφ. Λεμεσού 
& Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 
2025 Στρόβολος, Λευκωσία 
Τ. Θ. 24747, 1394 Λευκωσία 
SWIFT: HEBACY2N 
Τηλ.: 22 500 000, Φαξ: 22 500 050

Ιστοσελίδα Διαδικτύου:  
http: //www.hellenicbank.com

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
hellenic@hellenicbank.com

Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών: 
8000 99 99 

Για κλήσεις από εξωτερικό: 
++357 22 743 843

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
Λεωφ. Ευαγόρου 1, Μέγαρο Μιτσή 1,  
Πλ. Ελευθερίας, 1065 Λευκωσία 
SWIFT/BIC: HEBA CY 2N NIC  
Τηλ.: 22 501 000, Φαξ: 22 501 088  
eleftheriassquare@hellenicbank.com 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 
Γρ. Αυξεντίου 8Γ, 2660
Κοκκινοτριμιθιά 
Τηλ.: 22 501 362, Φαξ: 22 835 428 
kokkinotrimithia@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 
(ΔΡΟΜΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ) 
Αριστείδου 22, 2370 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 374, Φαξ: 22 354 870 
nicosiaairport@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ 
Αγίου Γεωργίου 64Α, 2304 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 381, Φαξ: 22 373 335 
anthoupoli@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ 
Λεωφ. Αθαλάσσας 173, 
Στρόβολος, 2025 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 800, Φαξ: 22 501 990 
athalassa@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΕΒΕΡΗ
 Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 15,  
1080 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 332, Φαξ: 22 667 813 
demostheniseveri@hellenicbank.com

KATAΣΤΗΜΑ ΚΑΝΤΑΡΑΣ 
Λεωφ. Καντάρας 18, 
1037 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 392, Φαξ: 22 435 500 
kantara@hellenicbank.com

KATAΣΤΗΜΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
Γωνία Λεωφόρου Αγλαντζιάς & 
Άγγελου Βλάχου 3, 2108 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 622, Φαξ: 22 444130 
aglantzias@hellenicbank.com
112@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΝΕΤΥ 
Λεωφ. Κέννετυ 30 & 25ης Μαρτίου,  
1087 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 404, Φαξ: 22 875 307 
kennedy@hellenicbank.com

KATAΣΤΗΜΑ ΛΑΤΣΙΩΝ 
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 79Α, 
2223 Λατσιά  
Τηλ.: 22 501 413, Φαξ: 22 488 345 
latsia@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 
Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 92 & Κρήτης,  
1061 Λευκωσία 
SWIFT/BIC: HEBA CY 2N NIC
Τηλ.: 22 500 500, Φαξ: 22 500 560 
dhigeniakrita@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
Λεωφ. Ακροπόλεως 53 & Θερμοπυλών,
Στρόβολος, 2012 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 425, Φαξ: 22 319 112 
acropoli@hellenicbank.com

KAΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Γωνία Ευγενίας & Αντ.Θεοδότου 12Α
& Κλήμεντος, 1061 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 442, Φαξ: 22 433 490 
agiosantonios@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 
Γρηγόρη Αυξεντίου 79, 2368 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 453, Φαξ: 22 771 354 
agiosdhometios@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦ. ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 
Λεωφ. Στροβόλου 137Α, 2042 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 463, Φαξ: 22 316 153 
strovolou@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ
Αρχ. Μακαρίου 45, 2810 Κακοπετριά 
Τηλ.: 22 501 472, Φαξ: 22 923 461 
kakopetria@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
Οδός Προδρόμου 25, 1095 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 487, Φαξ: 22 676 881 
prodromou@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ  
Λεωφ. Σταυρού 71, 2035 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 501, Φαξ: 22 491 057 
stavrou@hellenicbank.com

KATAΣΤΗΜΑ ΠΛΑΤΥ 
Λεωφ. Κερύνειας 100Α,  
Πλατύ Αγλαντζιάς, 2114 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 514, Φαξ: 22 331 504 
platy@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΣΕΡΙΟΥ  
Λεωφ. Τσερίου 93Α, 2043 Λευκωσία   
Τηλ.: 22 501 521, Φαξ: 22 327 299 
tseriou@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΔΑΛΙΟΥ 
Αρχ. Μακαρίου Γ’ 1Α, 
2540 Δάλι, Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 532, Φαξ: 22 524 780 
dhali@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 28,  
2324 Κάτω Λακατάμια, Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 541, Φαξ: 22 320 986 
katolakatamia@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ 
Λεωφ. Αρχαγγέλου & Καληδωνίων 7, 
Αρχάγγελος, Έγκωμη, 2410 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 553, Φαξ: 22 354 630 
parissinos@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΗΔΡΑ  
Αχαιών 3 & Αγαμέμνωνος, 
2413  Έγκωμη, Λευκωσία 
Tηλ.: 22 501 563, Φαξ: 22 358 029 
forum@hellenicbank.com

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΓΕΝΗ 
ΑΚΡΙΤΑ 
Γωνία Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 92 & Κρήτης, 
1061 Λευκωσία, 
Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 500 500, Φαξ: 22 765 107 
businessdhigeniakrita@hellenicbank.com

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ 
Λεωφ. Αθαλάσσας 173, 2025 Λευκωσία 
T.Θ. 24529, 1300 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 813, Φαξ: 22 501 991 
businessathalassa@hellenicbank.com
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ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
& ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Λεωφ. Αθαλάσσας 173, Στρόβολος, 
2025 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 886, Φαξ: 22 501 996 
corporatenicosia@hellenicbank.com

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Λεωφ. Αθαλάσσας 173, Στρόβολος, 
2025 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 501 832 / 501 833 / 501 835 
Φαξ: 22 501 993 
ibcnicosia@hellenicbank.com

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ  
Γωνία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 131 
& Ιωάννη Πολέμη, 3021 Λεμεσός 
Τηλ.: 25 502 300, Φαξ: 25 731 031 
makarioulimassol@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΣΕΩΝ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ  
Εμπορικό Κέντρο Σταθμού RAF,  
Princess st., 3771 Ακρωτήρι 
Τηλ.: 25 502 810, Φαξ.: 25 952 588 
akrotiri@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 
Garrison BFPO 59, 3770 Επισκοπή 
Τηλ.: 25 502 824, Φαξ: 25 211 311 
episkopi@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
Λεωφ. Προμαχών Ελευθερίας 2,  
4103 Λεμεσός 
Τηλ.: 25 502 801, Φαξ: 25 310 638 
agiosgeorgios@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦ. 
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ  & ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 
Λεωφ. Γλάδστωνος 52 & Αναξαγόρα,  
Τ.Θ. 51474, 3505 Λεμεσός 
Τηλ.: 25 502 000, Φαξ: 25 367 324 
gladstonos@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΥ ΠΑΦΟΥ 
Οδός Πάφου 15, 3052 Λεμεσός 
Τηλ.: 25 502 844, Φαξ: 25 570 974 
paphosstreet@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου & Γρ. Διγενή,  
3105 Λεμεσός 
Τηλ.: 25 502 604, Φαξ: 25 376 288 
courtslimassol@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΤ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ  
Γεωργίου Α’ 54, Παλαιός Δρόμος 
Λεμεσού - Λευκωσίας, 4047 Λεμεσός 
Τηλ.: 25 502 863, Φαξ: 25 326 121 
potamosyermasoyias@hellenicbank.com

KATAΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Γεωργίου Γενναδίου 10Α, 
3041 Λεμεσός 
Τηλ.: 25 502 873, Φαξ: 25 373 121 
market@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ  
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ & Στ. Λένα 43Ε, 
4003 Λεμεσός  
Τηλ.: 25 502 881, Φαξ: 25 753 864 
mesayitonia@hellenicbank.com

KATAΣΤΗΜΑ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ 
ΡΟΥΣΒΕΛΤ 
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 138, 
3011 Λεμεσός 
Τηλ.: 25 502 895, Φαξ: 25 573 696 
franklinrousvelt@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
& ΣΠ. ΑΡΑΟΥΖΟΥ  
Λεωφ. Σπύρου Αραούζου 137 
& Ανεξαρτησίας, 3036 Λεμεσός   
Τηλ.: 25 502 502, Φαξ: 25 359 032 
anexartisias@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ 
Πρώτης Απριλίου 12, Αγία Φύλα,  
3116 Λεμεσός 
Τηλ.: 25 502 511, Φαξ: 25 730 181 
agiaphyla@hellenicbank.com

KATAΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 
Λεωφ. Νίκου Παττίχη 105,  
Κάτω Πολεμίδια, 4155 Λεμεσός 
Τηλ.: 25 502 523, Φαξ: 25 731 570 
katopolemidia@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 17,  
Λινόπετρα, 4043 Λεμεσός 
Τηλ.: 25 502 837, Φαξ: 25 314 985 
academialimassol@hellenicbank.com

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ & ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 
Γωνία Οδών Γλάδστωνος 52 & 
Αναξαγόρα, 3505 Λεμεσός 
Τ.Θ. 51474, 3505 Λεμεσός
 Τηλ.: 25 502 002, Φαξ: 25 502 081 
businessgladstonos@hellenicbank.com

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’ 
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 56, 
3065 Λεμεσός 
Τ.Θ. 51474, 3505 Λεμεσός
Τηλ.: 25 502 718, Φαξ: 25 502 780 
businessmakariou@hellenicbank.com

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
& ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Οδός Γλάδστωνος 52 & Αναξαγόρα,  
3505 Λεμεσός 
Τηλ.: 25 502 006, Φαξ: 25 502 082 
corporatelimassol@hellenicbank.com

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Οδός Γλάδστωνος 52 & Αναξαγόρα,  
3505 Λεμεσός 
Τηλ.: 25 502 040 Φαξ: 25 371 617, 
25 367 324 
ibclimassol@hellenicbank.com

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΙΤΙΕΩΣ 
Ζήνωνος Κιτιέως 2, 
Τ.Θ.40170, 6023 Λάρνακα, 
SWIFT/BIC: HEBA CY 2N LAR
Τηλ.: 24 503 000, Φαξ: 24 654 366 
zenonoskitieus@hellenicbank.com

KATΑΣΤΗΜΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
Κέντρο Amenities, 6370 Δεκέλεια 
Τηλ.: 24 503 351, Φαξ: 24 723 539 
dhekelia@hellenicbank.com

KATΑΣΤΗΜΑ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 89, 
Φιλάντα Κώρτ, 6017 Λάρνακα 
Τηλ.: 24 503 306, Φαξ: 24 636 387 
port@hellenicbank.com
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KATAΣΤΗΜΑ ΔΡΟΣΙΑΣ 
Λεωφ. Γρ. Διγενή 9 & Θεσαλλονίκης,  
6035 Λάρνακα 
Τηλ.: 24 503 373, Φαξ: 24 655 141 
drosia@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΜΟΥ 
Ερμού & Ν. Ρώσσου, 6022 Λάρνακα 
Τηλ.: 24 503 393, Φαξ: 24 652 575 
hermou@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦ. ΣΠΥΡ. 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
Γωνία Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 2 
& Αβέρωφ, 6052 Λάρνακα 
Τηλ.: 24 503 413, Φαξ: 24 669 590 
stratigoutimayia@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Διονύσου & Σωκράτους 1,  Τουριστική 
Περιοχή Πύλας, 
7081 Λάρνακα 
Τηλ.: 24 503 420, Φαξ: 24 644 323 
dionysou@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ  
Πετράκη Κυπριανού 43Β, 
7060 Λειβάδια, Λάρνακα  
Τηλ.: 24 503 441, Φαξ: 24 662 744 
livadhia@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ  
Ελευθερίας 2, 7020 Δρομολαξιά 
Τηλ.: 24 503 452, Φαξ: 24 425 190 
dromolaxia@hellenicbank.com

KATAΣΤΗΜΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 
Λεωφ. Φανερωμένης 145Α, 
6031 Λάρνακα 
Τηλ.: 24 503 461, Φαξ: 24 654 740 
phaneromeni@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 
Δημοκρατίας 15, 7530 Ορμήδεια 
Τηλ.: 24 503 470, Φαξ: 24 722 782 
ormidhia@hellenicbank.com

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Γωνία Οδών Γρ. Αυξεντίου & 
Γλάδστωνος, 6023 Λάρνακα, 
Τ.Θ. 40434, 6304, Λάρνακα 
Τηλ.: 24 503 000, Φαξ: 24 650 040 
businessgrafxentiou@hellenicbank.com

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
& ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Γωνία Οδών Γρ. Αυξεντίου & Γλάδστωνος, 
Τ.Θ. 51474, 6023 Λάρνακα 
Τηλ.: 24 503 000, Φαξ: 24 656 919 
corporatelarnaca@hellenicbank.com

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 3-7, 6016 
Λάρνακα, Τ.Θ. 40434, 6304 Λάρνακα  
Τηλ.: 24 503 480 
Φαξ: 24 659 101/ 24 625 187 
ibclarnaca@hellenicbank.com

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΠΠΑΡΗ 
Λεωφ. Κάππαρη 2, 
5290 Παραλίμνι, Αμμόχωστος 
Τηλ.: 23 504 380, Φαξ: 23 740 228  
kappari@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΩΤΗΡΑΣ 
Ηρώων 6, 5390 Σωτήρα, Αμμόχωστος 
Τηλ.: 23 504 391, Φαξ: 23 829 120 
sotira@hellenicbank.com

KATΑΣΤΗΜΑ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ 
Λεωφ. Κώστα Ηλία 1-4, 
Συν. Αγίου Γεωργίου,  
5522 Βρυσούλλες, Αμμόχωστος  
Τηλ.: 23 504 358, Φαξ: 23 962 878 
vrysoulles@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 
Οδός 1ης Απριλίου 85, 
Παραλιμνι, Αμμόχωστος  
Τηλ.: 23 504 300, 
Φαξ: 23 827 045 / 23 820 780 
paralimni@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΥΚΡΟΥ ΑΝΘΙΑ  
Τεύκρου Ανθία 7, 
Τ.Θ. 30091, 5330 Αγία Νάπα, 
Αμμόχωστος  
Τηλ.: 23 504 345, Φαξ: 23 722 636 
tefkrouanthia@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 
Δημοκρατίας 4, 5380 Δερύνεια, 
Αμμόχωστος  
Τηλ.: 23 504 355, Φαξ: 23 730 188 
dherynia@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ & Mισιαούλη  
& Καβάζογλου, 
5330 Αγία Νάπα 
Τηλ.: 23 504 375, Φαξ: 23 723 406 
monastiraki@hellenicbank.com

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Λεωφ. 1ης Απριλίου 85, 5280 
Παραλίμνι, 
Τ.Θ. 33011, 5310 Παραλίμνι 
Τηλ.: 23 504 300, Φαξ: 23 827 045 
E-mail: businessparalimni@hellenicbank.com

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
& ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Λεωφ. 1ης Απριλίου 85, 5280 Παραλίμνι, 
Τ.Θ. 33011, 5310 Παραλίμνι, Αμμόχωστος 
Τηλ.: 23 504 285, Φαξ: 23 504 180 
corporatefamagusta@hellenicbank.com

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦ. ΕΛΛΑΔΟΣ  
Λεωφ. Ελλάδος & Ξυναρίδου, 
8020 Πάφος 
Τηλ.: 26 505 103, Φαξ: 26 953 077 
ellados@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ 
Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων 8, 
Κάτω Πάφος, 8046 Πάφος 
Τηλ.: 26 505 122, Φαξ: 26 946 920 
tombsofkings@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΓΕΙΑΣ
 Πλατεία Βρύσης των Πεγειώτισσων,  
8560 Πέγεια 
Τηλ.: 26 505 131, Φαξ: 26 621 786 
peyia@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ 
Νικολάου Παπαγεωργίου 38Α,  
2940 Κάτω Πύργος, Λευκωσία 
Τηλ.: 26 505 140, Φαξ: 26 522 580 
katopyrgos@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  
Ελ. Βενιζέλου & Ν. Νικολαίδη 33,  
8021 Πάφος 
 Τηλ.: 26 505 151, Φαξ: 26 949 677 
eleftheriosvenizelos@hellenicbank.com
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦ. ΔΑΝΑΗΣ 
(έναντι ΣΟΔΑΠ)  Λεωφ. Δανάης 5, 
8042 Πάφος 
Τηλ.: 26 505 160, Φαξ: 26 964 262 
danaeavenue@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ 
Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 27, 
Τ.Θ. 60074, 8046 Πάφος 
Τηλ.: 26 505 616, Φαξ: 26 945 483 
apostoloupavlou@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 
Πλατεία Κέννεντυ, 8047 Πάφος 
Τηλ.: 26 505 172, Φαξ: 26 937 636 
kennedypafos@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 
ΜΥΛΩΝΑ  
Νικοδήμου Μυλωνά 6, 
Τ.Θ. 60200, 8126 Πάφος 
Τηλ.: 26 505 010, Φαξ: 26 941 484 
nicodemoumylona@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΛΗΣ 
ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ  
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 2,  
8820 Πόλη Χρυσοχούς 
Τηλ.: 26 505 191, Φαξ: 26 322 370 
polischrisochous@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΒΟΛΑΣ 
Παυσανίου & Λεωνίδου, 8010 Πάφος 
Τηλ.: 26 505 213, Φαξ: 26 939 733 
pervola@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
Πλατεία Γεροσκήπου, 8201 
Γεροσκήπου Τηλ.: 26 505 220, 
Φαξ: 26 964 622 
yeroskipou@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  
Λεωφ. Νεόφυτου Νικολαίδη 31, 
8011 Πάφος 
Τηλ.: 26 505 231, Φαξ: 26 931 878 
courtspafos@hellenicbank.com

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 
Λεωφ. Ελευθερίας 8, 8220 Χλώρακα  
Τηλ.: 26 505 242, Φαξ: 26 271 757 
chloraka@hellenicbank.com

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ 
Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 27, 
8046 Πάφος,  
Τ.Θ. 60074, 8100 Πάφος 
Τηλ.: 26 505 626, Φαξ: 26 942 228 
businessapostoloupavlou@hellenicbank.com

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
& ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΠΑΦΟΥ 
Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 27, 
8046 Πάφος,  
Τ.Θ. 60074, 8100 Πάφος 
Τηλ.: 26 505 601, Φαξ: 26 221 503 
corporatepafos@hellenicbank.com

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΗΝΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
Μιχαλακοπούλου 91,  
Τ.Θ.11528, Αθήνα 
Τηλ.: +30 210 327 7800 
Φαξ: +30 210 770 2512 
http: //www.hellenicbank.gr 
hellenicbank@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 
Βασιλ. Σοφίας 11 & Μέρλιν, 
106 71 Αθήνα
Τ.Θ. 30597, 106 71 Athens  
Τηλ.: +30 210 338 4830 
Φαξ: +30 210 361 7802 
kolonaki@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Πανεπιστημίου 39, 
Τ.Θ. 30597, 105 64 Αθήνα 
Τηλ.: +30 210 371 0700 
Φαξ: +30 210 322 7428 
panepistimiou@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Λ. Βουλιαγμένης 273, 
Τ.Θ. 30597, 172 36 Αγ. Δημήτριος 
Τηλ.: +30 210 979 3751 
Φαξ: +30 210 976 8378 
ag.dimitrios@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
Λ. Μεσογείων 250, 
Τ.Θ. 30597, 155 61 Χολαργός 
Τηλ.: +30 210 659 5900 
Φαξ: +30 210 652 2649 
holargos@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
Λ. Ηρακλείου 374, 
Τ.Θ. 30597, 141 22 Ηράκλειο Αττικής 
Τηλ.: +30 210 289 7700 
Φαξ: +30 210 285 0931 
iraklioattikis@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Μιλτιάδου 5, 145 62 Κηφισιά, Αττική 
Τηλ.: +30 210 628 3300 
Φαξ: +30 210 808 2865 
kifissia@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Εθνάρχου Μακαρίου 31, 
121 31 Περιστέρι, Αττική  
Τηλ.: +30 210 570 6000 
Φαξ: +30 210 572 2618 
peristeri@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
Γ. Κονδύλη 6, Τ.Θ. 30597, 
166 75 Γλυφάδα, Αττική 
Τηλ.: +30 210 898 6600 
Φαξ: +30 210 898 0359 
glyfada@hellenicbank.gr
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 
Πέτρου Ράλλη 215, 
184 50 Νίκαια, Αττική  
Τηλ.: +30 210 425 7020 
Φαξ: +30 210 425 7052 
nikaia@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Ιλισίων 21, 145 64 Κηφισιά, Αττική  
Τηλ.: +30 210 625 5600 
Φαξ: +30 210 620 6271 
n.kifissia@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 53,  
171 23 Νέα Σμύρνη, Αττική  
Τηλ.: +30 210 937 4640 
Φαξ: +30 210 937 4552 
n.smirni@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Ηρώων Πολυτεχνείου 4,  
185 31 Πειραιάς, Αττική  
Τηλ.: +30 210 413 8840 
Φαξ: +30 210 411 5730 
pireas@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 
Πανόρμου 68, 115 23 Αθήνα, Αττική  
Τηλ.: +30 210 693 0871 
Φαξ: +30 210 698 2008 
panormou@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Ιερά Οδός 214, 122 42 Αιγάλεω, Αττική,  
Τηλ.: +30 210 531 9200 
Φαξ: +30 210 598 4795 
aigaleo@hellenicbank.gr
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 195,  
176 73 Καλλιθέα, Αττική  
Τηλ.: +30 210 953 8320 
Φαξ: +30 210 957 7104
kallithea@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 84,  
194 00 Κορωπί, Αττική 
Τηλ.: +30 210 662 1170 
Φαξ: +30 210 662 1008 
koropi@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΥ ΙΛΙΟΥ 
Ιλίου 4, 131 22 Ίλιον, Αθήνα, Αττική  
Τηλ.: +30 210 269 4000 
Φαξ: +30 210 261 0371 
od.iliou@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Λεωφ. Δημοκρατίας 43,  
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής 
Τηλ.: +30 210 558 1040 
Φαξ: +30 210 557 3259 
aspropyrgos@hellenicbank.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
Ελ. Βενιζέλου 6 & Καλαποθάκη, 
Τ.Θ. 10181, 546 24 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: +30 2310 374 500 
Φαξ: +30 2310 244 438 
pl.eleftherias@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
Βαλκανικό Κέντρο, 
Γιαννιτσών 31 & Πατριάρχου Κυρίλλου, 
Τ.Θ. 10181,546 27 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: +30 2310 561 600 
Φαξ: +30 2310 553 469 
od.giannitson@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
Κων/νου Καραμανλή 162 & 
Μαυρομιχάλη 40, 
Τ.Θ. 10181, 542 48 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: +30 2310 392 100 
Φαξ: +30 2310 320 240 
n.egnatia@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΥΟΣΜΟΥ 
Ελάτης 5 & Αντ. Τρίτση,  562 24 
Εύοσμος Θεσσαλονίκης 
Τηλ.: +30 2310 588 510 
Φαξ: +30 2310 588 505 
evosmos@hellenicbank.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΘΕΩΝ 
Γεωργίου Παπανδρέου 54,  
546 55 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: +30 2310 404 000 
Φαξ: +30 2310 418 952 
antheon@hellenicbank.gr

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αβέρωφ 20, 452 21 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30 26510 69 500 
Φαξ: +30 26510 22 437 
ioannina@hellenicbank.gr

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 35, 412 22 
Λάρισα 
Τηλ.: +30 2410 539 450 
Φαξ: +30 2410 539 446 
larisa@hellenicbank.gr

ΠΑΤΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 
Αγίου Ανδρέου 45 & Κολοκοτρώνη 3,  
262 21 Πάτρα 
Τηλ.: +30 2610 240 370 
Φαξ: +30 2610 274 091  
patra@hellenicbank.gr

ΚΡΗΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ελευθ. Βενιζέλου 34 & Μιχελιδάκη
731 32 Χανιά, Κρήτη 
Τηλ.: +30 2821 026 100 - 19 
Φαξ: +30 2821 040 575  
chania@hellenicbank.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) 
ΛΤΔ 
Κυριάκου Μάτση 31, 2ος  Όρ., 
1082 Λευκωσία 
Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία Λήψη 
Εντολών: 22 500 140 & 22 500 145 
Τηλ.: 22 500 100, Φαξ: 22 500 110 
hbinv@hellenicbank.com
investments@hellenicbank.com

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΛΤΔ  
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 66,  Mέγαρο 
Παγκυπριακής, 1080 Λευκωσία 
Τ. Θ. 24747, 1394 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 743 743, Φαξ: 22 677 656 

Ιστοσελίδα Διαδ.: 
http://www.pancyprianinsurance.com
pancyprian@hellenicbank.com

HELLENIC ALICO LIFE 
INSURANCE CO. LTD 
Λεωφ. Κέννετυ 38, 1087 Λευκωσία 
Τ. Θ. 20672, 1662 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 450 650, Φαξ: 22 450 750 
Ιστοσελίδα Διαδ.:
http://www.hellenicalico.com
life@hellenicalico.com

HELLENIC BANK TRUST AND 
FINANCE CORPORATION LTD 
Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. 
Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, 
Τ. Θ. 24747, 1394 Λευκωσία 
SWIFT: HEBA CY 2N 
Τηλ.: 22 500 821, 22 500 823 
Φαξ: 22 500 084 
trustfinance@hellenicbank.com

ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ - 
ΤΖΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΚ  

4th Floor, West Tower, Sandton 
Square, Corner Fifth & Maude 
Streets, Sandton 2146, South Africa 
P.O.BOX 783392 Sandton, JHB, 
2146, South Africa 
Τηλ.: +27 11 783 0155/6 
Φαξ: +27 11 783 0157 
hlbanksa@mweb.co.za

ΡΩΣΙΑ - ΜΟΣΧΑ
 
15 Savvinskaya Nab, Savvinskaya 
Office Bldg - Japan House, 
Moscow 119435, Russia
Τηλ.: +7 (495) 792 99 58 / 88 / 89 
Φαξ: +7 (495) 792 99 85 
hellenicbank@sovintel.ru
moscowrep@hellenicbank.com

ΡΩΣΙΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

23 Professora Popova Str., Office 
311,  197376 St. Petersburg, Russia 
Τηλ.: +7 (812) 313 0300 
Φαξ: +7 (812) 313 0400 
spbrep@hellenicbank.com

ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΚΙΕΒΟ

8 Rybalska Street, 1st Floor,
Kyiv, 01011, Ukraine
Τηλ.: +380 44 288 7210 
Φαξ: +380 44 288 7209
ntantis@hellenicbank.com
kyivrep@hellenicbank.com
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Οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, 

για εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν υπόλοιπα εγγεγραμμένων αξιών, πιστοποιητικά, τόκους χρεογράφων και 

αξιογράφων κεφαλαίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200,

1ος   Όροφος

2025 Στρόβολος

Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία

Τηλέφωνα: 22 509649-51, Φαξ: 22 500065

E-mail: shares@hellenicbank.com

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι θεσμικοί επενδυτές, οι χρηματιστές και οι χρηματοοικονομικοί ή άλλοι αναλυτές, μπορούν να απευθύνονται στην 

Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων για εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν την αξιολόγηση του Ομίλου και τις 

οικονομικές του δυνατότητες. Επίσης, μπορούν να προμηθεύονται με αντίτυπα των ετήσιων εκθέσεων του Ομίλου 

στα ελληνικά και αγγλικά.

Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 

5ος  Όροφος

2025 Στρόβολος

Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 500 794, Φαξ: 22 500 077

E-mail: investorrelations@hellenicbank.com

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200,

2025 Στρόβολος

Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: 22 500 000, Φαξ: 22 500 050

Ιστοσελίδα Διαδικτύου  www.hellenicbank.com

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

hellenic@hellenicbank.com

Γραμμή Εξυπηρέτησης 8000 99 99

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: AD & THE CITY

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ:






