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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την πορεία του τραπεζικού Ομίλου της Εμπορικής 

Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα αναλύεται η δραστηριότητα του 

Ομίλου μέσω των θυγατρικών εταιριών του εξωτερικού και παρουσιάζονται σημαντικά 

στοιχεία αντιπροσωπευτικά της οικονομικής κατάστασης της κάθε θυγατρικής εταιρίας.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρονται ιστορικά στοιχεία, αλλά και σημαντικά 

εταιρικά γεγονότα που επηρέασαν την πορεία του Ομίλου κατά την διάρκεια των 120 ετών 

της ύπαρξης του. Στην συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου παρουσιάζεται η εταιρική 

διακυβέρνηση του Ομίλου, το αντικείμενο εργασιών, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο 

ρυθμίζεται η λειτουργία του και η διάρθρωση του μετοχικού του κεφαλαίου. Επίσης 

παρατίθενται πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την στρατηγική συμμαχία του Ομίλου 

της Credit Agricole S.A. με τον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας Α.Ε. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες για την δράση του Ομίλου στο 

εξωτερικό, όπως είναι τα οικονομικά στοιχεία των θυγατρικών, συνοπτικές πληροφορίες 

για την ίδρυση και το αντικείμενο εργασιών της κάθε θυγατρικής εταιρίας και ανάλυση 

των συνοπτικών οικονομικών τους καταστάσεων. Επίσης αναφέρονται σημαντικές 

πληροφορίες για τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του εξωτερικού.

Στο τρίτο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας παρατίθενται αναλυτικότερες πληροφορίες 

σχετικά με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αναφέρονται στοιχεία σχετικά με 

τον τραπεζικό κλάδο των βαλκανικών χωρών, στοιχεία σχετικά με την δραστηριότητα των 

ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και 

περιγράφονται τα κίνητρα τα οποία προσέλκυσαν τους ξένους επενδυτές στις χώρες αυτές. 

Στην συνέχεια αναλύεται το φαινόμενο του ανταγωνισμού γενικά και ειδικά για την 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως επίσης τα πλεονεκτήματα των ελληνικών 

επιχειρήσεων έναντι των υπολοίπων. Επίσης στο ίδιο κεφάλαιο περιγράφεται η θέση την 

οποία κατέχει ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας ως προς τον ανταγωνισμό που 

αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή και με ποιους τρόπους και ενέργειες αντιμετωπίζει 

το φαινόμενο αυτό. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που 

εκπονήθηκαν από την μελέτη των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1.1. Ιστορικά στοιχεία

Η οικοδόμηση του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας ξεκινά πριν από πολλά χρόνια, 

από τότε που ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής αποφάσισε να ιδρύσει το Τραπεζικό Εραφείο, το 

1886. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν 

την πορεία του τότε Τραπεζικού Εραφείου, είτε θετικά είτε αρνητικά, ώστε σήμερα να 

αποκτήσει την μορφή του τραπεζικού Ομίλου. El ιστορική εξέλιξη του τραπεζικού 

Ομίλου διαιρείται σε τρεις περιόδους, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σημαντικά 

γεγονότα που αποδείχθηκαν καθοριστικά για την πορεία του. Η πρώτη περίοδος είναι 

αυτή της ίδρυσης της τράπεζας, η δεύτερη περίοδος αφορά τις πιο σημαντικές αλλαγές 

τόσο στην διοίκηση όσο και στην λειτουργία της τράπεζας και η τρίτη περίοδος είναι 

αυτή που σημαδεύεται από την κρατικοποίηση του Ομίλου αλλά και την επέκταση των 

δραστηριοτήτων του.

1.1.1. Η ίδρυση

Ο τραπεζικός υπάλληλος Γρηγόριος Εμπεδοκλής ίδρυσε το Τραπεζικό Γραφείο το 

1886 με συνέταιρο τον αδερφό του Αντώνιο Εμπεδοκλή1. Μόλις 10 χρόνια από την 

ίδρυση του Τραπεζικού Γραφείου ιδρύεται η Τράπεζα του Γρηγορίου Εμπεδοκλέους την 

εποχή που το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών χαρακτηρίζεται από ασάφεια 

και πολλές ελλείψεις2 3. Ακολουθεί η ίδρυση της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 

το 1907, με αλλαγή όχι μόνο τη επωνυμίας αλλά και της νομικής της μορφής από 

Ετερόρρυθμη Εταιρία σε Ανώνυμη Εταιρία, με επικεφαλή τον Γρηγόριο Εμπεδοκλή. Το 

καταστατικό συμβόλαιο με αριθμό 3330/1907 συντάχθηκε από τον συμβολαιογράφο 

Αθηνών Ξενοφώντα Κυριαζή και εγκρίθηκε με Βασιλικό Διάταγμα στις 22/11/1907 , το 

οποίο και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η λειτουργία της ξεκίνησε

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Το χρονικό μιας δυναμικής πορείας από την Τράπεζα Εμπεδοκλέους στην 
σημερινή Εμπορική, ανακτήθηκε στις 11/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.emDoriki.gr
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Η ιστορία της Εμπορικής Τράπεζας, ανακτήθηκε στις 11/9/06 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr
3. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ιστορικό και ανάπτυξη, Πληροφορίες για τον εκδότη, Ενημερωτικό Δελτίο, 
Αθήνα, Νοέμβριος 2005.

http://www.emDoriki.gr
http://www.emporiki.gr


την 1/1/1908 και στις 8 Απριλίου του 1909 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Εννέα χρόνια μετά την είσοδό της στο Χρηματιστήριο, το 1918 πραγματοποιήθηκε η 

πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10 εκατ. δραχμές. Το 1922 η Τράπεζα 

επεκτείνεται και στο εξωτερικό με την ίδρυση της Commercial Bank of Near East στο 

Λονδίνο, με δύο υποκαταστήματα, ένα στην Αλεξάνδρεια και ένα στην 

Κωνσταντινούπολη. Ενώ το 1927 έκανε την είσοδό της και στο Χρηματιστήριο της 

Αλεξάνδρειας4 5. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε και το Ταμείο Πρόνοιας των υπαλλήλων της 

τράπεζας, ενώ λίγα χρόνια αργότερα το 1942, η Τράπεζα κάνει νέο βήμα επέκτασης 

αποκτώντας την πλειοψηφία των μετοχών της Ασφαλιστικής Εταιρίας Φοίνιξλ Κατά το 

διάστημα 1941-1943 οργάνωσε συσσίτια και παρείχε δάνεια στους εργαζομένους, ως 

βοήθεια για την αντιμετώπιση της κατοχής. Το 1948 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο η 

Τράπεζα παρουσίασε κέρδη μετά τον πόλεμο, ενώ την ίδια χρονιά ιδρύθηκε το 

Επικουρικό Ταμείο Συντάξεων και συντάχθηκε και ο πρώτος Οργανισμός Προσωπικού. 

Το 1951 ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής πεθαίνει στη Ν. Αφρική όπου είχε εγκατασταθεί προ 

δεκαετίας λόγω της Γερμανικής κατοχής. Η τάση που επικράτησε την περίοδο αυτή των 

65 χρόνων ήταν η συντηρητική διαχείριση με σκοπό την διασφάλιση της επιβίωσης και 

της ικανοποιητικής λειτουργίας της τράπεζας, κυρίως λόγω των άσχημων συγκυριών της 

εποχής όπως οι τραπεζικές κρίσεις που είχαν προηγηθεί, οι πόλεμοι, η Κατοχή και οι 

τρεις διαδοχικές αλλαγές στο νομισματικό σύστημα6.

1.1.2. Η περίοδος Στρατή Ανδρεάδη

Το 1952 και μετά τον θάνατο του Γρηγορίου Εμπεδοκλή την διοίκηση της Τράπεζας 

αναλαμβάνει ο Στρατής Ανδρεάδης. Καθ' όλη τη διάρκεια που ο Στρατής Ανδρεάδης 

διοικούσε την Εμπορική Τράπεζα σημειώθηκε σημαντική βελτίωση, αφού τα 

προβλήματα της χώρας είχαν πια μειωθεί και επικρατούσε νομισματική σταθερότητα. Ο 

αριθμός των καταστημάτων ανήλθε σε 61, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η δημιουργία του 

Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας. Μέχρι το 1958 ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας της 

Ελλάδος εξαγόρασε την Ιονική Τράπεζα, την Λαϊκή Τράπεζα και την Ασφαλιστική 

Εταιρία Ιονική. Το 1959 λόγω των αυξημένων πλέον απαιτήσεων αποφασίζεται η

4. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ιστορικό Εμπορικής Τράπεζας, Πληροφορίες για την απορροφώσα Εμπορική 
Τράπεζα Α.Ε., Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004.
5. ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ, Ιστορικό, Πληροφορίες για την εκδότρια εταιρία, Ενημερωτικό 
Δελτίο, Αθήνα, Ιανουάριος 2005.
6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Το χρονικό μιας δυναμικής πορείας από την Τράπεζα Εμπεδοκλέους στην 
σημερινή Εμπορική, ανακτήθηκε στις 11/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr

http://www.emporiki.gr


αναδιοργάνωση της Τράπεζας και η χρήση συστήματος μηχανοργάνωσης, ενώ 

συγχρόνως λειτουργεί και το Ινστιτούτο Τραπεζικής Μόρφωσης με σκοπό την 

εσωτερική επιμόρφωση του προσωπικού. Το 1992 μετονομάσθηκε σε εργαστήριο 

Ελευθέρων Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Σπουδών και σήμερα λειτουργεί με 

την ονομασία ΣΤΕΠ. Το 1960 ο Όμιλος ανέλαβε την ανέγερση του Athens Hilton ενώ το 

1962 εξαγόρασε την Τράπεζα Πειραιώς και την Ασφαλιστική Εταιρία Γενικές 

Ασφάλειες. Επίσης ίδρυσε την Τράπεζα Επενδύσεων, την Ελληνική Βιομηχανία Χυμών 

και Κονσερβών, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και την Βιβλιοθήκη της Τράπεζας7. Το 1964 

εξαγόρασε την Τράπεζα Αττικής, ενώ το 1972 ξεκινά η λειτουργία της Commercial Bank 

of Greece (Germany) GmbH και ίδρυσε την ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ο συνολικός αριθμός 

των καταστημάτων της Εμπορικής ανέρχεται πλέον σε 184 καταστήματα. Μέσα σε λίγα 

χρόνια οικοδομήθηκε ένας Όμιλος όχι μόνο Τραπεζικών και Ασφαλιστικών εταιριών 

αλλά και βιομηχανικών, ξενοδοχειακών και ναυπηγικών επιχειρήσεων. Η περίοδος αυτή 

των 23 ετών χαρακτηρίζεται ως άκρως επεκτατική για τον Όμιλο.

1.1.3. Η περίοδος μετά την κρατικοποίηση

Η τρίτη περίοδος σημαδεύεται από την κρατικοποίηση του Ομίλου με χρονολογία 

σταθμό το 1975 όπου τον έλεγχο αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο, ορίζοντας 

Κυβερνητικό Επίτροπο και απομακρύνοντας τον έως τότε Διοικητή Στρατή Ανδρεάδη. 

Ένα χρόνο μετά ακολουθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του οποίου την πλειοψηφία 

κατέχουν πλέον οργανισμοί ελεγχόμενοι από το Ελληνικό Δημόσιο. Κατά την δεκαετία 

του '90 συντελέστηκαν τα περισσότερα γεγονότα που συνέβαλαν στην επέκταση του 

Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 1990 η Εμπορική Τράπεζα προχωρά σε αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου από 12.6 δις δραχμές σε 23,9 δις, ενώ ο αριθμός των 

καταστημάτων της ανέρχεται πλέον σε 330. Την ίδια χρονιά ο όμιλος ιδρύει την 

χρηματιστηριακή εταιρία Εμπορική Χρηματιστηριακή και αποκτά το 50% της εταιρίας 

Eurolease. Το 1991 η Τράπεζα προχωρά σε πώληση επτά θυγατρικών εταιριών και στην 

ίδρυση της Εμπορικής Επενδυτικής και της Εταιρίας Τραπεζικών και 

Χρηματοοικονομικών Σπουδών Επιμόρφωσης. Το 1993 αποφασίζεται η εξαγορά του 

συνόλου των μετοχών της Eurolease και ιδρύεται η Εμπορική Leasing, επίσης ιδρύονται 

οι εταιρίες Αινείας και Εμπορική Κεφαλαίου. Ακολουθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

7. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ιστορικό και ανάπτυξη. Πληροφορίες για τον εκδότη, Ενημερωτικό Δελτίο,
Αθήνα, Νοέμβριος 2005.



από 23,9 δις δραχμές σε 32,6 δις και την ίδια εποχή δημιουργείται γραφείο 

αντιπροσωπείας στο Λονδίνο. Το 1994 ξεκινά η λειτουργία δυο υποκαταστημάτων στην 

Κύπρο και λειτουργεί και η Εμπορική Factoring. Το 1995 σε συμφωνία με την European 

Bank for Reconstruction and Development ιδρύει θυγατρικές εταιρίες σε χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης. Συγχρόνως εξαγοράζει το 51% της Metrolife η οποία 

συγχωνεύεται με την Ιονική Ασφαλιστική και δημιουργείται η Metrolife-Εμπορική. Την 

ίδια χρονιά αποφασίζεται και η ίδρυση της Φοίνιξ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία
ο

Πιστώσεων και Εγγυήσεων Α.Ε.

Το 1996 προχωρά στην ίδρυση δυο νέων τραπεζών σε Τεωργία και Ρουμανία, την 

International Commercial Bank-Georgia και την International Commercial Bank- 

Romania και αποκτά το 17,68% της Bulgarian Investment Bank. Επίσης ξεκινά η 

λειτουργία του σύγχρονου μηχανογραφικού κέντρου της Τράπεζας αλλά και η 

διαδικασία ανάπτυξης των εφαρμογών του νέου λειτουργικού συστήματος Siglo. Την 

ίδια εποχή ιδρύεται και Εμπορική Διαχείρισης ΑΕ. Το 1997 μεταβιβάζει το πλειοψηφικό 

πακέτο των μετοχών της Τράπεζας Αττικής, ενώ ξεκινά η διάθεση των προϊόντων της 

ασφαλιστικής εταιρίας Φοίνιξ και της εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην 

αγορά της Γερμανίας. Την ίδια χρονιά η Εμπορική Κεφαλαίου αναδιοργανώνεται και 

εξελίσσεται σε επικεφαλή τεσσάρων εταιριών οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητα 

στην περιοχή των Βαλκανίων. Το 1998 η Εμπορική αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της 

στο μετοχικό κεφάλαιο της Bulgarian Investment Bank αποκτώντας 92% και αποφάσισε 

την μετονομασία της εταιρίας σε International Commercial Bank-Bulgaria A.D., επίσης 

εισάγεται και το αυτόματο σύστημα πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών. Το 1999 

προχωρά σε πώληση της Ιονικής Τράπεζας στην Alpha Bank. Συγχρόνως ξεκινά τη 

λειτουργία της International Commercial Black Sea Bank (Moldova) S.A. στη 

Μολδαβία, της International Commercial Bank (Armenia) C.J.S.C. στην Αρμενία και της 

Intercommercial Bank (Albania) S.A. στην Αλβανία.

To 2000 είναι επίσης σημαντική χρονολογία αφού εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο 

της Εμπορικής Τράπεζας η Γαλλική Τράπεζα Credit Agricole, με ποσοστό 6,7% το οποίο 

σταδιακά αυξάνεται και γίνεται 8,74% το 2002 και σήμερα κοντά στο 10%. Την ίδια 

χρονιά ο Όμιλος αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της 

Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, της Αρμενίας και της Γεωργίας, ενώ 

αποφασίζεται η διάλυση της International Commercial Black Sea Bank (Moldova)

8. ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ, Ιστορικό, Πληροφορίες για την εκδότρια εταιρία, Ενημερωτικό
Δελτίο, Αθήνα, Ιανουάριος 2005.



S.A..Το 2001 ξεκινά η λειτουργία της Commercial Bank of Greece (Cyprus) LTD και 

ιδρύονται οι εταιρίες Εμπορική Ζωής, Εμπορική Ακίνητης Περιουσίας και Εμπορική 

Asset Management. Το 2002 ακολουθείται μια συντονισμένη προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού της Τράπεζας μέσω του προγράμματος Πήγασος, επίσης ιδρύεται η 

Εμπορική Credicom σε συνεργασία με την Credit Agricole, η οποία αυξάνει την 

συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής κατά 2,4%. Το 2003 ο Όμιλος 

υιοθετεί νέα εταιρική ταυτότητα, αποκτώντας νέο λογότυπο, νέα διεθνή επωνυμία και 

αναδιαρθρωμένα καταστήματα. Το 2004 απορροφήθηκαν στον Όμιλο συνολικά 10 

θυγατρικές εταιρίες, προχώρησε σε πώληση όλων των μετοχών της Emporiki Bank- 

Armenia CJSC και διέθεσε ίδιες μετοχές ποσοστού 5,2%, επίσης προχώρησε σε πώληση 

των μετοχών Emporiki Bank-Georgia SA.

1.2. Η διοίκηση του Ομίλου

1.2.1. Το διοικητικό συμβούλιο

Σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 

του 2004. το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποτελείται από 13 μέλη με τετραετή 

θητεία, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Η θητεία 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει το 2008, όταν πραγματοποιηθεί η πρώτη 

Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους και τα μέλη είναι επανεκλέξιμα. Επίσης πρέπει να 

σημειωθεί ότι η τοποθέτηση δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση 

αυτή είναι αποτέλεσμα που απορρέει από την σύναψη συμφωνίας με την Γαλλική 

Τράπεζα Όμιλο Credit Agricole S.A.g.

Το καταστατικό της Τράπεζας9 10 11 ορίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να 

συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την 

διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας, την διοίκησή της και την 

εκπλήρωση των εταιρικών στόχων γενικότερα". Η ενίσχυση της οικονομικής αξίας του 

Ομίλου αλλά και η προάσπιση των συμφερόντων του Ομίλου είναι μερικές εκ των 

υποχρεώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με το

9. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ιστορικό και ανάπτυξη, Πληροφορίες για τον εκδότη, Ενημερωτικό Δελτίο, 
Αθήνα, Νοέμβριος 2005.
10. Βλ. Παράρτημα σελ. 98, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Καταστατικό.
11. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Καταστατικό, ανακτήθηκε στις 23/2/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.gr
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Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης12. Συγκεκριμένα ακολουθεί ένα σύνολο κανόνων με 

στόχο την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Τράπεζας, την προστασία των 

μετόχων την ικανοποίηση των εργαζομένων και των πελατών.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 14/5/2004 την Τράπεζα 

εκπροσωπούν, ο Πρόεδρος του Ομίλου και διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας και οι 

δυο Γενικοί Διευθυντές της Τράπεζας, ενώ ως διαχειριστικά και εποπτικά όργανα 

λειτουργούν: η επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO), η επιτροπή 

Ελέγχου (Audit Committee), η Διεύθυνση Επιθεώρησης, τα Συμβούλια Παραπόνων και 

τα Πειθαρχικά Συμβούλια.

1.2.2. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που διαθέτει ο όμιλος της Εμπορικής είναι 

δομημένο σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης είναι το 

όργανο το οποίο ασκεί το ελεγκτικό έργο και είναι ανεξάρτητο από την ιεραρχία του 

Ομίλου. Στελεχώνεται από 81 άτομα τα οποία έχουν χωριστεί σε τρεις ομάδες. Η πρώτη 

ομάδα έχει αναλάβει τον τομέα Γενικής Επιθεώρησης, η δεύτερη τον τομέα Ελέγχου 

Πιστοδοτήσεων και η τρίτη τον τομέα Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής1 ’. Μέσα στα 

καθήκοντα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης είναι και ο έλεγχος των θυγατρικών εταιριών, 

ο οποίος πραγματοποιείται με σκοπό να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα της κάθε 

θυγατρικής εταιρίας και η επάρκεια των επιμέρους εσωτερικών ελέγχων που έχουν 

πραγματοποιηθεί από τις ίδιες.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού14 (ALCO) δημιουργήθηκε με 

σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων της Τράπεζας και την 

ελαχιστοποίηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Συστάθηκε στις 12/9/2005 και τα μέλη 

της, εκτός των άλλων είναι εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου τα οποία συμμετέχουν χωρίς αμοιβή. Αρμοδιότητα της Επιτροπής 

Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού είναι να γνωμοδοτεί σχετικά με την δομή των 

κεφαλαίων του Ενεργητικού και του Παθητικού, να ελέγχει την σχέση κινδύνου και

12. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Η εταιρική μας διακυβέρνηση, Η οικονομική διάσταση της αειφορίας μας, 
'Εκθεση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Αθήνα 2004.
13. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ο εσωτερικός έλεγχος, Η οικονομική διάσταση της αειφορίας μας, Έκθεση για 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Αθήνα 2004.
14. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων, Η οικονομική διάσταση της αειφορίας μας, 
Έκθεση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Αθήνα 2004.
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αποδοτικότητας και να καθορίζει την σύνθεση του Ενεργητικού και του Μαθητικού σε 

σταθερά και κυμαινόμενα επιτόκια.

Η Επιτροπή Ελέγχουαποτελεί επίσης ένα διαχειριστικό όργανο το οποίο έχει 

συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμένα 

μέλη του οποίου συμμετέχουν και σε αυτή. Η λειτουργία του διέπεται από εγκεκριμένο 

κανονισμό και σκοπό έχει την διασφάλιση της καλής επικοινωνίας μεταξύ του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Εσωτερικών ή Εξωτερικών Ελεγκτών της Τράπεζας. 

Συγκεκριμένα, καθήκον της Επιτροπής Ελέγχου είναι να διασφαλίζει την επάρκεια του 

Εσωτερικού Ελέγχου, να εποπτεύει τις αντίστοιχες Επιτροπές Ελέγχου των θυγατρικών 

εταιριών του Ομίλου, να εξετάζει όποια στοιχεία ή οικονομικές καταστάσεις 

δημοσιοποιούνται και να εισηγείται για την ανάθεση Εξωτερικού Ελέγχου στο 

Διοικητικό Συμβούλιο.

1.2.3. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου

Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η  Α Ν Θ Ω Π ΙΝ Ο Υ  Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ

Εξωτερικό
0,15%

□  Εξωτερικό ■  Αθήνα □  Επαρχία

Διάγραμμα 1.1. Η ποσοστιαία κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου κατά 

περιοχές.

Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί ο Όμιλος φτάνει περίπου τα 7570 άτομα εκ 

των οποίων οι 6430 είναι προσωπικό της Εμπορικής Τράπεζας15 16. Η γεωγραφική κατανομή 

του προσωπικού έχει ως εξής: 59,40% εργάζεται στην Αθήνα, το 40,40% εργάζεται στην 

επαρχία και 0,15% στο εξωτερικό. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το 44,02% του

15. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, Η οικονομική διάσταση της 
αειφορίας μας, Έκθεση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Αθήνα 2004.
16. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Υπάλληλοι,Έγγραφο αναφοράς, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Νοέμβριος 
2005



προσωπικού είναι στελέχη του Ομίλου και το υπόλοιπο 55,98% είναι απλοί υπάλληλοι, 

ενώ από τους 7570 υπαλλήλους περίπου το 38% έχει ανώτερη ή ανώτατη μόρφωση17.

Μ ΟΡΦ ΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Λοιποί
12%

Ανώτατων Σχολών
Πτυχιούχοι 

Ανώτερων Σχολών

Απόφοιτοι
Λυκείου

43%

9% 5%

Διάγραμμα 1.2. Η ποσοστιαία κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου με 

βάση το μορφωτικό επίπεδο.

Ο αριθμός των εργαζομένων έχει μειωθεί σημαντικά κυρίως τα δυο τελευταία χρόνια 

κυρίως λόγο συνταξιοδότησης ή εθελούσιας αποχώρησης. Το Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που διαθέτει ο όμιλος της Εμπορικής χρησιμοποιείται 

με στόχο την αναβάθμιση και την βελτίωση των μεθόδων διοίκησης του ανθρώπινου 

δυναμικού.

1.3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Ομίλου

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας είναι η επενδυτική 

τραπεζική, η διαχείριση διαθεσίμων, η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, οι επενδύσεις 

επιχειρηματικών συμμετοχών, η επιχειρηματική πίστη, η χρηματοδοτική μίσθωση 

(leasing), οι πρακτορείες επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), η ανάπτυξη και 

διαχείριση ακινήτων, μακροχρόνια μίσθωση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, και οι 

ασφάλειες18.

17. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ταυτότητα 2004, ανακτήθηκε στις 20/7/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.gr
18. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,Ίδρυση και δραστηριότητα, ανακτήθηκε στις 31/5/05 από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.emporiki.gr
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Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της επενδυτικής τραπεζικής19 είναι οι 

χρηματιστηριακές εργασίες και η ιδιωτική τραπεζική, ένας τομέας ο οποίος παρουσιάζει 

ικανοποιητική πορεία, αφού αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των πελατών του 

εξωτερικού, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στον τομέα της διαχείρισης 

διαθεσίμων20, ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας εκπροσωπείται μέσω της θυγατρικής του 

εταιρίας Εμπορική Asset Management, η οποία ιδρύθηκε σε συνεργασία με την Credit 

Agricole Asset Management, θυγατρική του γαλλικού Ομίλου Credit Agricole. Η εταιρία 

αυτή έχει ως αντικείμενο εργασιών τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, την παροχή υπηρεσιών 

διαμεσολάβησης και θεματοφυλακής και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 

πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού.

Στον χώρο των επενδύσεων επιχειρηματικών συμμετοχών21 ο όμιλος της Εμπορικής 

δραστηριοποιείται μέσω επτά θυγατρικών εταιριών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι 

θυγατρικές της Ελλάδος απορροφήθηκαν από την Εμπορική Τράπεζα, ενώ οι υπόλοιπες 

τέσσερις έχουν ως έδρα την Κύπρο και οι δραστηριότητες τους έχουν επεκταθεί σε 

Ευρώπη, Αμερική και Ρωσία. Αντιθέτως οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ανάπτυξης 

και διαχείρισης ακινήτων, έχουν περιοριστεί στην ελληνική αγορά.

Ο τομέας της επιχειρηματικής πίστης αφορά κυρίως την χρηματοδότηση μεγάλων 

επιχειρήσεων και ομίλων. Οι εργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε Ελλάδα και εξωτερικό 

μέσω των θυγατρικών του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας. Στην επιχειρηματική πίστη 

περιλαμβάνονται και οι σύνθετες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες αφορούν τη χρηματοδότηση 

έργων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου 

τομέα. Τέλος η λιανική τραπεζική αποτελείται από την στεγαστική πίστη, την 

καταναλωτική πίστη, τις πιστωτικές κάρτες και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων22.

19. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Επενδυτική τραπεζική, Κυριότερες δραστηριότητες, Ενημερωτικό Δελτίο, 
Αθήνα, Νοέμβριος 2005
20. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Διαχείριση διαθεσίμων θεσμικών και μη επενδυτών, Κυριότερες 
δραστηριότητες, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Νοέμβριος 2005
21. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Εταιρικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, Κυριότερες δραστηριότητες, 
Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Νοέμβριος 2005
22. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Λιανική τραπεζική, Κυριότερες δραστηριότητες, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, 
Νοέμβριος 2005.



1.4. Το θεσμικό πλαίσιο

Η λειτουργία του Ομίλου στηρίζεται στο θεσμικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος σχετικά 

με την λειτουργία των τραπεζών23, στους κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στους 

εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του Ομίλου και στις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας. Αυτές είναι οι εταιρικές αρχές στις οποίες οι εταιρίες του Ομίλου 

συμμορφώνονται πλήρως και τις εφαρμόζουν με στόχο την βελτίωση της θέσης του 

Ομίλου στην αγορά και την ενίσχυση της αποδοτικότητας του. Εκτός από το θεσμικό 

πλαίσιο που προβλέπεται από την χώρα μας υπάρχει και ένα διεθνές κανονιστικό πλαίσιο 

το οποίο ονομάζεται Βασιλεία II24. Η Βασιλεία II είναι ένα νέο διεθνές πλαίσιο 

υπολογισμού της Κεφαλαιακής Επάρκειας των τραπεζών το οποίο δημιουργήθηκε από την 

ομώνυμη επιτροπή, την Επιτροπή της Βασιλείας. Η επιτροπή αυτή είναι μια οργάνωση η 

οποία ιδρύθηκε από εποπτικές αρχές των κρατών μελών της Ομάδας των 102\  των 

επονομαζόμενων G10, με έδρα την Βασιλεία της Ελβετίας26 27. Είναι μια άτυπη οργάνωση η 

οποία υποστηρίζεται τεχνικά από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και λειτουργεί 

επί τριάντα χρόνια διαμορφώνοντας τους κανόνες υπολογισμού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων των τραπεζών που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Πρωταρχικός στόχος της 

Επιτροπής Βασιλείας είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και η εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού.

Το 1998 δημιουργήθηκε το πρώτο σύστημα κανόνων της Επιτροπής, το οποίο 

ονομάστηκε Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια και 

επηρέασε σημαντικά την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά και των κρατών 

μελών αντίστοιχα. Στη συνέχεια υπέστη κάποιες απαραίτητες τροποποιήσεις, 

συμπληρώθηκε το 1996 και σήμερα οι κανόνες του αφορούν κυρίως τον υπολογισμό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων προκειμένου να καλυφθούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι αλλά και 

τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων. Παρόλο που το Σύμφωνο είχε ήδη υποστεί 

πολλές τροποποιήσεις στο παρελθόν και δεδομένου ότι οι διεθνείς εξελίξεις δημιούργησαν 

νέες ανάγκες και νέα δεδομένα, η Επιτροπή της Βασιλείας οδηγήθηκε εκ των πραγμάτων

23. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Γενικές Πληροφορίες, Πληροφορίες για την «νέα» Εμπορική Τράπεζα, 
Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004.
24. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Βασιλεία II και κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, ανακτήθηκε 
στις 7/4/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hba.gr
25. Βλ. Παράρτημα, σελ.135, Group 8
26. WIKIPEDIA, The Group of 8, ανακτήθηκε την 7/4/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.wikiDedia.org
27. BIS, About BIS, ανακτήθηκε στις 11/4/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.bis.org

http://www.hba.gr
http://www.wikiDedia.org
http://www.bis.org


στο συμπέρασμα ότι το Σύμφωνο χρίζει νέας τροποποίησης. Έτσι το 1999 ξεκίνησαν οι 

διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των φορέων της αγοράς προκειμένου να 

εναρμονισθεί το Σύμφωνο με την σύγχρονη πρακτική που εφαρμόζεται από τις τράπεζες 

διεθνώς. Οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας μέχρι 

που το τελικό Σύμφωνο εκδόθηκε τον Ιούνιο του 200428 29.

Το νέο Σύμφωνο όπως αυτό τροποποιήθηκε και δημοσιεύθηκε, έχει ως στόχο την 

εξασφάλιση της διαφάνειας της αγοράς, την κάλυψη των χρηματοοικονομικών κινδύνων 

και την απόδοση έμφασης στην εποπτική διαδικασία. Ένας ακόμη στόχος και ίσως ο πιο 

σημαντικός είναι η ευαισθησία ως προς την επιλογή μεθόδου υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η διάρθρωση του νέου Συμφώνου διακρίνεται σε τρεις κύριες 

ενότητες24, τους επονομαζόμενους Πυλώνες οι οποίοι είναι αλληλοεξαρτώμενοι. Η πρώτη 

ενότητα αφορά την κάλυψη του λειτουργικού και του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών 

σύμφωνα με την οποία εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού της 

κεφαλαιακής επάρκειας ώστε να καλυφθούν οι κίνδυνοι αυτοί. Οι μέθοδοι αυτοί, όπως 

ορίζει το νέο κανονιστικό πλαίσιο είναι δύο, α) η τυποποιημένη μέθοδος και β) το 

εσωτερικό σύστημα διαβάθμισης, από τις οποίες η πρώτη εφαρμόζεται ήδη. Η δεύτερη 

ενότητα αναφέρεται στις εποπτικές αρχές, αρμοδιότητα των οποίων είναι να ελέγχουν τις 

μεθόδους που εφαρμόζουν οι τράπεζες και να παρακολουθούν την κεφαλαιακή τους 

επάρκεια. Η τρίτη ενότητα βασίζεται στην διαφάνεια, δηλαδή οι τράπεζες οφείλουν να 

δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, τις αρχές 

εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και σχετικά με τη μέθοδο παρακολούθησης της 

κεφαλαιακής επάρκειας έτσι ώστε να δίνουν την ευκαιρία σωστής αξιολόγησης των 

επενδύσεων στους επενδυτές του τραπεζικού τομέα. Το κανονιστικό αυτό πλαίσιο αφορά 

τους τραπεζικούς Ομίλους που δραστηριοποιούνται διεθνώς, έτσι καλούνται να 

εφαρμόσουν το νέο Σύμφωνο και για τις θυγατρικές τους εταιρίες ατομικά, σύμφωνα με 

τις αρχές για την διασυνοριακή εφαρμογή του, χωρίς όμως να είναι και υποχρεωτικό. 

Επομένως κάθε θυγατρική είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίζει την κεφαλαιακή της 

επάρκεια με το ελάχιστο δυνατό κόστος για την ίδια αλλά και για την μητρική της εταιρία.

Η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου θα πραγματοποιηθεί το 

2007, δηλαδή μετά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Οι αλλαγές που 

αναμένεται να επέλθουν από την εφαρμογή αυτών των νέων συστημάτων είναι

28. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Βασιλεία II και κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, ανακτήθηκε 
στις 7/4/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hba.gr
29. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Το νέο Σύμφωνο της Βασιλείας και Ανταγωνιστικότητα, 
ανακτήθηκε στις 29/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hba.gr

http://www.hba.gr
http://www.hba.gr


καθοριστικές για την λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία καλούνται να 

προσαρμόσουν τον στρατηγικό προγραμματισμό τους ώστε να αντεπεξέλθουν στα νέα 

αυτά δεδομένα. Αναμένονται νέες συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζών κυρίως λόγω της 

ανάγκης να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο που επιβάλλει το νέο κανονιστικό 

πλαίσιο. Επίσης αναμένεται να αναζητηθούν νέες πηγές χρηματοδότησης, να αυξηθούν οι 

τραπεζικές εργασίες και να ακολουθήσουν αλλαγές στον οργανωτικό τομέα. Ο 

οικονομικός προγραμματισμός των τραπεζών επικεντρώνεται πλέον στην αντιμετώπιση 

του αυξημένου κόστους λειτουργίας και στην εφαρμογή νέων συστημάτων έτσι ώστε να 

αντεπεξέλθουν στον αυξημένο ανταγωνισμό.



1.5. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εμπορικής Τράπεζας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής Τράπεζας ανέρχεται σε € 582.522.457,00, το 

οποίο διαιρείται σε 105.913.174 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 5,50 

έκαστη30.

Πίνακας 1.1. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας

Α.Ε. από το 1907 μέχρι το 2005.

ΕΞΕΛ1ΞΙΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

HMEPOMHNIA
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΕΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΜΕΤΑ ΓΗΝ 

ΑΥΞΗΣΗ

ΟΝΟΜ.
ΑΞΙΑ
ΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΑ
ΑΥΞΗΣΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΥΞΗΣΗ

22/11/1907 550.000 100 55000000 55000000
7/7/1948 31.847.510

27/11/1956 89.100.000
8/5/1963 68.750 618.750 162 11137500 100.237.500

23/11/1969 2.681.250 3.300.000 162 534.600.000
10/2/1973 330.000 3.630.000,00 162 53460000 588.060.000

Ν .  431/1976 3.630.000 7.260.000 162 588060000 1.176.120 000
7/7/1977 382.105 7.642.000 105 191 1.459.642.055

3/12/1982 7.642.11 550 4.203.157.750
19/7/1988 2.547.368.33 550 4.203.157.750

30/12/1988 5.094.737 7.642.11 1650 12.609.473.250
20/7/1990 6.877.895 14.520.000 1650 6304737405 23.958.000.000
12/4/1993 5.257.573 19.777.573 1650 6279195450 32.632.995 450

28/12/1994 1.977.757,33 21.755.330.33 1650 35.896.294.995
4/12/1998 4.351.066 26 106.396.33 1650 43.075.553 895

4/6/1999 39.159.594.70 65.265.991 1650 107.688.885.150
20/7/1999 20.185.797 85.451.788 1650 33306565050 140.995.450.200

28/5/2001 85.451.788 ευρώ 5
ευρώ
427.258.940

9/12/2002 479.888 85.931.676 ευρώ 5 2399440 429.658.380
26/10/2004 2.329.302 88.260.978 5,5 485.435.379

13/5/2005 17.652.196 105.913.174 5,50 582.522.457

30. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας, Έγγραφο αναφοράς, 
Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Νοέμβριος 2005.



Πίνακας 1.2. Η μετοχική σύνθεση του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας Α.Ε.31

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ

1.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. 9.705.237 9,16%

2. CREDIT AGRICOLE S.A. 9.262.159 8,75%

3.
LDN HKNL STICHING 
PENSIOENEONDS ABP 6.290.520 5,94%

4.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
(ΟΑΕΔ) 5.751.678 5,43%

5.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5.133.894 4,84%

6.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΤΡΑΓΙ ΕΖΑΣ(ΚΛ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

4.374.656 4,13%

7.

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΤΕΑΜ)

2.158.777 2,03%

8. AEGEAN FINANCE S.A. 2.119.556 2,00%

9.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ(ΚΛ. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ) 1.776.426 1,67%

10.

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

1.482.363 1,40%

11.
CENTAURUS ΑΕΡΙ ΙΑ MASTER 
FUND LIMITED 1.102.945 1,04%

12.

(ΤΣΜΕΔΕ) ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1.097.006 1,03%

13. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 55.657.957 52,52%

ΣΥΝΟΛΟ 105 .913 .174 100,00%

31. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Κύριοι μέτοχοι, Έγγραφο αναφοράς, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 
2005



Πίνακας 1.3. Οχ συμμετοχές της Εμπορικής Τράπεζας Α.Ε. σε θυγατρικές και
συγγενείς εταιρίες.32

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

\ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΧΩΡΑ

ΣΥΣΤΑΣΗΣ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΤΗΝ 31/12/2005

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
ΤΗΝ 31/12/2005

1 EMPOR1K1 BANK-GERM AN Y GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 100,00% 22.198

2 EM PORI Kl BANK-BULGARIA EAD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% 12.108

3 EMPORIKI BANK-ALBANIA S.A. ΑΛΒΑΝΙΑ 100,00% 8.663

4 EMPORIKI BANK-ARMENIA ΑΡΜΕΝΙΑ 0,00% 0

5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΕΛΛΑΔΑ 100.00% 54.157

6 EMPORIKI BANK-GEORGIA S.A. ΓΕΩΡΓΙΑ 0

7 EMPORIKI BANK-CYPRUS L.T.D. ΚΥΠΡΟΣ 81,19% 15.905

8
EMPORIKI VENTURE CAPITAL 
ENTERPRISES LIMITED ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 5.067

9
EMPORIKI VENTURE CAPITAL 
DEVELOPED LIMITED ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 5.196

10
EMPORIKI VENTURE CAPITAL 
EMERGING LIMITED ΚΥΠΡΟΣ 100.00% 15.882

11
EMPORIKI VENTURE CAPITAL 
FUNDS LIMITED ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 6.113

12 ΕΛΒΙΟ A.E. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% 150

13 EMPORIKI GROUP FINANCE PLC ΑΓΓΛΙΑ 100,00% 134

14
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΑΡΧΕΙΟ-ΠΟΛ/ΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 99,90% 599

15
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΜΤΕ ΑΣΤΙΚΗ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 99.90% 15

16 ΕΜΠΟΡΙΚΗ MEDIA ΕΛΛΑΔΑ 99,00% 769

17 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 99,65% 6.514

18 EMPORIKI BANK-ROMANIA S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 98,13% 16.722

19 ΘΕΡΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 0,01% 0

20 ΚΟΛΩΝΟΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 0,01% 0

21 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΑΕ AKIN. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 0.01% 0

22 ΦΟΙΝΙΞ ΧΡΗ/ΚΕΣ ΔΙΑΜ/ΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ 0,00% 0

23 ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 89,84% 17.298

24 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ASEET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΑΔΑ 80,00% 4.800

25 ΕΡΜΗΣ ΑΕΔΑΚ ΕΛΛΑΔΑ 71,70% 1.871

26 TOTAL CARE AE ΕΛΛΑΔΑ 70,00% 259

27
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 65,60% 38.506

28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 58,71% 263

29 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤ. ΜΕΣ. MET. ΠΡΑΚ. ΕΛΛΑΔΑ 51,00% 3.060

30 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 50,00% 5.000

31 ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΕΛΛΑΔΑ 50,00% 22.950

ΣΥΝΟΛΟ 264.199

32. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις, Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, 
Αθήνα, Δεκέμβριος 2005
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1.6. Η συμφωνία με την Credit Agricole

Ο γαλλικός τραπεζικός όμιλος Credit Agricole S.A. εισήλθε στη Μετοχική Σύνθεση 

της Εμπορικής Τράπεζας το 2000 με ποσοστό συμμετοχής 6,7%, το οποίο σταδιακά 

αυξάνεται και σήμερα έχει φτάσει το 10%. Η σύναψη συμφωνίας μεταξύ των δυο 

τραπεζικών ομίλων έχει διάρκεια επτά ετών, ξεκίνησε στις 18/10/2000 και θα λήξει την 

15/12/2007 εάν δεν καταγγελθεί. Η συμφωνία προβλέπει την στρατηγική συνεργασία των 

δύο ομίλων στον τομέα των τραπεζοασφαλειών, της καταναλωτικής πίστης, της 

επενδυτικής τραπεζικής και της διαχείρισης περιουσίας χωρίς όμως να ανταγωνίζονται 

στην Ελλάδα33 34.

1.6.1. Οι όροι της σύμβασης

Κατά την επταετή διάρκεια της συμφωνίας ο γαλλικός όμιλος Credit Agricole 

εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής Τράπεζας με δυο μέλη της και 

στις επιτροπές διοικήσεως με ένα μέλος. Μεταξύ των όρων που καλούνται να τηρήσουν οι 

δύο όμιλοι είναι και η καταβολή περίπου € 29,3 εκατομμύρια σε περίπτωση που ένα εκ 

των δύο μερών παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας. Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας 

υποχρεούται να υποστηρίζει τα συμφέροντα της Credit Agricole και αυτή με την σειρά της 

υποχρεούται να μην πωλήσει το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Εμπορικής, δηλαδή τις 5.718466 μετοχές της Εμπορικής Τράπεζας παρά μόνον εάν 

καταγγελθεί η συμφωνία. Η συμφωνία υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο και σύμφωνα με 

τους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου σε διαιτησία στο Λονδίνο ’4.

Η σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των δύο τραπεζικών ομίλων στηρίζεται σε κάποιους 

βασικούς άξονες οι οποίοι λειτουργούν ως κατευθυντήρια γραμμή για την πορεία της 

συνεργασίας τους. Ένας από αυτούς τους άξονες είναι η ρητή απαγόρευση της 

οποιαδήποτε αλλαγής της σύμβασης χωρίς την σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συνέβη κάτι τέτοιο, τότε αυτός που θα παραβιάσει τον όρο 

θα κληθεί να καταβάλει το ποσό των € 50 εκ. και παρέχεται το δικαίωμα προσφυγής σε 

διεθνές δικαστήριο. Άλλος βασικός άξονας της συμφωνίας είναι το δικαίωμα της Credit 

Agricole να πουλήσει μετοχές σε τιμή κτήσης και όχι σε τρέχουσες τιμές και ένας τρίτος

33. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ίδρυση και δραστηριότητα, ανακτήθηκε στις 31/5/05 από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.emporiki.gr
34. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Κύριοι μέτοχοι, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Νοέμβριος 2005.
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άξονας προβλέπει το δικαίωμα της πρώτης άρνησης για την Credit Agricole, σε περίπτωση 

που ληφθεί απόφαση από το Δημόσιο να πουλήσει μετοχές της Εμπορικής.

Η πορεία της συνεργασίας των δυο συμμάχων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

ένας από τους οποίους είναι η επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος3̂  που 

αντιμετωπίζει ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας, ένα θέμα του οποίου η λύση πρέπει να 

δοθεί άμεσα, αφού έχει τεθεί ως όρος για την μετέπειτα συνεργασία των δύο ομίλων και 

έχει επηρεάσει αρνητικά την πορεία του Ομίλου της Εμπορικής. Επιθυμία της Credit 

Agricole είναι η εξαγορά του 51% των μεριδίων της Εμπορικής Τράπεζας η οποία θα 

εξελίσσεται σταδιακά. Τα μερίδια που συγκεντρώνουν το 51% θα προέλθουν από τη 

ΔΕΚΑ, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το ελληνικό Δημόσιο, τον Ο.Γ.Α., τον Ο.Α.Ε.Δ., και 

από την ίδια την Εμπορική Τράπεζα. Βεβαίως η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των 

μετοχών του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάληψη της 

διοίκησης του Ομίλου από την Credit Agricole ’6.

1.6.2. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δυο τραπεζικών ομίλων

Η έως τώρα συνεργασία των δύο ομίλων έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία νέων 

εταιριών. Το Σεπτέμβριο του 2001 ιδρύθηκε η Εμπορική Ζωής Α.Α.Ε.Ζ., η οποία 

δραστηριοποιείται στον κλάδο των τραπεζοασφαλειών και στο μετοχικό της κεφάλαιο 

μετέχουν η Εμπορική Τράπεζα με ποσοστό 50% και η Predica, η οποία είναι θυγατρική 

της Credit Agricole, με ποσοστό επίσης 50%. Η συνεργασία αυτή εμπεριέχει και την 

αμοιβαία προσπάθεια των δύο εταιριών για τον εκσυγχρονισμό της τεχνογνωσίας, και τον 

σχεδιασμό νέων προϊόντων. Η Εμπορική Τράπεζα προωθεί τα προϊόντα αυτά μέσω του 

δικτύου των καταστημάτων της. Η Εμπορική Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ., ιδρύθηκε 

τον Οκτώβριο του 2001 και δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης επενδυτικών 

κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών. Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ελληνική εταιρία 

που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε θεσμικούς επενδυτές αποκλειστικά. 

Στο μετοχικό κεφάλαιο της συμμετέχει η Εμπορική Τράπεζα με ποσοστό 80% και η 

Sofinco με ποσοστό 20%, η οποία αποτελεί θυγατρική της Credit Agricole.H εταιρία αυτή 

παρουσιάζει ως τώρα θετικά αποτελέσματα και συνεργάζεται τόσο με εταιρίες του Ομίλου 

της Εμπορικής Τράπεζας όσο με εταιρίες του Ομίλου της Credit Agricole, όπως είναι η 35 36

35. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Κίνδυνοι που σχετίζονται με την τράπεζα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, 
Νοέμβριος 2005.
36. .IN, Την πώληση του 51% της Εμπορικής στην Credit Agricole προωθεί η κυβέρνηση, ανακτήθηκε στις 
19/2/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.in.gr

http://www.in.gr


Credit Agricole Asset Management.Emaiiq δημιουργήθηκε η Εμπορική Credicom A.E. τον 

Ιούλιο του 2002 η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της καταναλωτικής πίστης. Η 

εταιρία αυτί] έχει αναλάβει την διενέργεια εργασιών χονδρικής τραπεζικής και προσφέρει 

προϊόντα όπως καταναλωτικά δάνεια, ανοικτή πίστωση, και καταναλωτικό factoring.Στο 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας συμμετέχει η Εμπορική Τράπεζα με ποσοστό 50% και η 

Sofinco με επίσης 50% .

1.6.3. Σκοπός της συνεργασίας

Η συμμαχία των δυο ομίλων στηρίζεται στην επιθυμία των Γάλλων να επεκταθούν στις 

αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Τουρκίας, αλλά και στην επιδίωξη τους να 

αυξήσουν τη συμμετοχή τους στον όμιλο της Εμπορικής, σε υψηλό ποσοστό και να 

αποκτήσουν τον έλεγχο του management της Εμπορικής. Η Credit Agricole είναι ο 

μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Γαλλίας και δραστηριοποιείται στην Ευρώπη αλλά 

και παγκοσμίως37 38 39. Έχει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και φιλόδοξα σχέδια για την ευρύτερη 

περιοχή των Βαλκανίων. Κοινός στόχος των δυο συμμάχων είναι η επέκταση τους στην 

νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία. Η Εμπορική Τράπεζα διαθέτει ήδη ένα εκτενές 

δίκτυο στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης σε σχέση όμως με άλλες ελληνικές 

τράπεζες που δραστηριοποιούνται στις χώρες αυτές δεν κατέχει εξέχουσα θέση, κυρίως 

λόγω της αδυναμίας του Ομίλου να διαθέσει επαρκή κεφάλαια για την επέκτασή του. Η 

συνεργασία με την Credit Agricole όμως θα δώσει την δυνατότητα στον όμιλο να 

αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης ταχύτατα, αλλά και να 

κάνει νέα σχέδια για επέκταση των δραστηριοτήτων του και στην Τουρκία. Οι 

διασυνδέσεις της Credit Agricole στην ευρωζώνη’9, κάνει την επίτευξη του στόχου 

ευκολότερη και για αυτόν τον λόγο μια πιθανή ακύρωση της συμφωνίας θα ήταν 

ιδιαιτέρως επιζήμια για τον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας, όχι μόνο για την 

χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου αλλά και για το κύρος το οποίο επιθυμεί να 

προβάλει στο εξωτερικό.

37. ASE, Ανακοίνωση της εταιρίας σχετικά με την συνεργασία της με την Credit Agricole, τις 
δραστηριότητες της τράπεζας στη ΝΑ Ευρώπη και τα αποτελέσματα από την αναδιάρθρωση της τράπεζας, 
ανακτήθηκε την 17/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ase.gr
38. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Εξωστρέφεια, ανακτήθηκε την 31/5/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.gr
39. EXPRESS, Ικανοποίηση στις διεθνείς αγορές από τα μεγέθη της Credit Agricole, ανακτήθηκε την 7/4/06 
από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.express.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

2.1. Οι θυγατρικές τράπεζες εξωτερικοί)

Ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας έκανε την πρώτη κίνηση επέκτασης στο εξωτερικό 

το 1922, μια εποχή δύσκολη όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλο τον κόσμο. 

Επεκτάθηκε λοιπόν στο Λονδίνο μέσω μιας θυγατρικής τράπεζας η οποία διατηρούσε ένα 

υποκατάστημα στην Αλεξάνδρεια και άλλο ένα στην Κωνσταντινούπολη. Ακολούθησαν 

και άλλες κινήσεις επεκτατικού χαρακτήρα σε εποχές επίσης δύσκολες. Σήμερα ο όμιλος 

της Εμπορικής Τράπεζας έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο στο εξωτερικό, 

συγκεκριμένα διαθέτει μία θυγατρική τράπεζα και ένα υποκατάστημα στην κεντρική 

Ευρώπη και θυγατρικές τράπεζες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίσης διαθέτει και 

άλλες εταιρίες λοιπών δραστηριοτήτων, πάντοτε όμως του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η 

ανάγκη του Ομίλου να εξασφαλίσει μερίδια των αγορών κάποιων κρατών στα οποία είχε 

ήδη αναπτύξει δραστηριότητα ήταν αυτή που την οδήγησε στην δημιουργία θυγατρικών 

εταιριών.

Ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες που 

παρουσιάστηκαν στο παρελθόν, διέθεσε κεφάλαια προκειμένου να επεκταθεί και να 

αυξήσει το μερίδιό του στις αγορές αυτές. Υπήρξαν βέβαια ευκαιρίες όπως η κινητικότητα 

των Ελλήνων στο εξωτερικό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους Έλληνες μετανάστες 

που ζουν στη Εερμανία, και τους εξαγωγείς. Η Εμπορική Τράπεζα ακολούθησε τους 

πελάτες της και ίδρυσε μια θυγατρική τράπεζα η οποία δραστηριοποιείται σε μια αγορά 

που είχε κατακτηθεί από πριν. Ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο είναι οι αναπτυσσόμενες 

οικονομίες των γειτονικών χωρών. Βασική επιδίωξη του Ομίλου είναι αυξήσει το μερίδιό 

του στην λιανική τραπεζική και να αξιοποιήσει την συμμαχία του με την Credit Agricole, 

ώστε να αυξήσει την κερδοφορία του και να βελτιώσει τις αποδόσεις των θυγατρικών του 

εξωτερικού. Επίσης σκοπός του Ομίλου είναι η περαιτέρω επέκταση στην περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κάτι που προς το παρόν δεν είναι εφικτό λόγω της έλλειψης 

των απαραίτητων κεφαλαίων, αφού υπάρχουν άλλα προβλήματα που χρίζουν άμεσης 

λύσης.
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2.1.1. Emporiki Bank- Germany GMBH

To 1965 κατά την προσπάθεια του Ομίλου να επεκταθεί στο εξωτερικό αποφασίζεται η 

ίδρυση της θυγατρικής Τράπεζας Griechishe Handelsbank GMBH με έδρα την 

Φρανκφούρτη40. Οι εργασίες της όμως ξεκίνησαν το 1972 και λίγα χρόνια αργότερα το 

1987 αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας σε Emporiki Bank- Germany GMBH. Η 

Εμπορική Τράπεζα επέλεξε την Γερμανία για την ίδρυση της θυγατρικής της, λόγω της 

ισχυρής της οικονομίας, λόγω της έντονης δραστηριότητας των ελλήνων εξαγωγέων στην 

περιοχή. Η επιλογή των γερμανών επενδυτών να επενδύουν στην Ελλάδα και αντίστοιχα 

η έντονη δραστηριότητα των ελλήνων εξαγωγέων στην γερμανική αγορά, δημιούργησε τις 

καλύτερες προϋποθέσεις για την εδραίωση της θυγατρικής στην περιοχή. Καθοριστικής 

σημασίας ήταν και η συμβολή των 350.000 ελλήνων μεταναστών που βρίσκονται στη 

χώρα αυτή, οι οποίοι όχι μόνο έγιναν πελάτες της θυγατρικής αλλά αποτέλεσαν και το 

καλύτερο μέσο διαφήμισης, αφού βοήθησαν να γίνει γνωστή η τράπεζα και τα προϊόντα 

της41 42.

Η Emporiki Bank -  Germany GMBH διέθετε 6 υποκαταστήματα, αυτό του Βερολίνου, 

του Ντύσσελτορφ, της Στουτγάρδης, της Φρανκφούρτης και τέλος του Μονάχου. Στην 

πορεία όμως ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας αναγκάστηκε να περιορίσει σημαντικά την 

ανάπτυξή του στη Γερμανία. αφού παρουσιάστηκε μείωση των εσόδων της Emporiki Bank 

-  Germany GMBH και αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Έκλεισαν τα υποκαταστήματα 

του Βερολίνου και της Στουτγάρδης και μείωσε το προσωπικό των υποκαταστημάτων σε 

Ντίσελντορφ, Φραγκφούρτη, Νυρεμβέργη και Μόναχο. Το μετοχικό της κεφάλαιο 

ανέρχεται σε € 22.197.824,52 και το 100% των μετοχών της ανήκει στην Εμπορική 

Τράπεζα της Ελλάδος . Συνολικά απασχολεί 87 άτομα και δραστηριοποιείται στην 

λιανική τραπεζική, στην παροχή επιχειρηματικής πίστης και συμμετέχει στην 

διατραπεζική αγορά43. Οι συνέργιες στις οποίες προχωρά με εταιρίες του Ομίλου της 

Εμπορικής Τράπεζας αφορούν κυρίως την πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και τα 

πιστωτικά και ασφαλιστικά προϊόντα, όπως συμβαίνει με την περίπτωση της Phoenix 

(Hellas)-Versichrungsver-Mittler und-Makler GMBH (Φοίνιξ Μεσίτης Ασφαλίσεων

40. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Θυγατρικές τράπεζες εξωτερικού, ανακτήθηκε στις 21/7/05 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr
41. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Γερμανία-προσδοκίες και δυνατότητες , ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr
42. ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ, θυγατρικές εταιρίες. Εμπορική Τράπεζα Α.Ε., Ενημερωτικό 
Δελτίο, Αθήνα, Ιανουάριος 2005
43. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Γερμανία-προσδοκίες και δυνατότητες, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr
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ΕΠΕ). Επίσης έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με άλλες εταιρίες του Ομίλου της 

Εμπορικής, συγκεκριμένα μέσω του δικτύου της προωθούνται αμοιβαία κεφάλαια, 

ασφαλιστικά προϊόντα και πιστωτικά προϊόντα.

Πίνακας 2.1. Τα βασικότερα στοιχεία των Ισολογισμών της Emporiki Bank -  Germany 

GMBH για τα έτη 200144 έως 200445 46.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΤΗΣ EMPORIKI BANK-GERM AN Y GMBH

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001 2002 2003 2004

1.
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5.661.583.60 6.520.815.61 4.949.418.43 2.698.823.06

2.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 37.281.548.02 37.350.203,71 56.219.305.56 49.965.669.84

3.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 195.762.977,95 200.471.296,04 239.784.833.90 220.450.195,39

4.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 601.593,95 77.381.47 77.381,47 73.513.20

5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 428.463.042.73 435.420.690.40 461.047.184.04 303.400.000.00

6.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 285.032.697.28 289.205.369.50 299.340.984.80 157.423.347.50

7.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 117.892.270.69 120.325.901.67 135.242.918.40 118.760.340,62

8.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 1.078.575,99 822.872.58 845.004.96 1.336.713.06

9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.210.578.70 24.350.428.18 22.000.000.00 22.000.000.00
10 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 428.463.042,73 435.420.690,40 461.047.184,04 303.404.884.23

Από τον πίνακα εξέλιξης στοιχείων του Ισολογισμού της Emporiki Bank -  Germany 

GMBH παρατηρείται ότι το ταμείο και τα διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα, το 2002 

αυξήθηκαν κατά 15,18% φθάνοντας στο ύψος των € 6.520.815,61 από € 5.661.583,60 που 

ήταν το 2001, ενώ κατά την επόμενη χρήση, το 2003 παρατηρείται μείωση της τάξεως του 

24.10% η οποία της συνεχίζεται και το 2004 κατά 45,47% με το ποσό του λογαριασμού να 

φθάνει τα € 2.698.823,06.

Οι απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων δείχνουν να αυξάνονται κατά 0,18% το 

2002 φθάνοντας στα € 37.350.203,71 από € 37.281.548,02, μια μικρή αύξηση που της 

συνεχίζεται και μάλιστα ενισχύεται σημαντικά το 2003 αφού φθάνει τα € 49.965.669,84. 

Το 2002 παρουσιάζεται αύξηση των απαιτήσεων κατά των πελατών με ποσοστό αύξησης

44. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Bank -  Germany GMBH 2001-2003, 
Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004.
45. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αποτελέσματα, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.gr
46. Βλ. Παράρτημα, σελ. 136, Emporiki Bank -  Germany GMBH Ισολογισμός 31/12/2004
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2,41% καν το ποσό να φθάνει τα € 200.471.296,00 από € 195.762.977,95 που ήταν το 

2001. η αύξηση αυτή συνεχίζεται και κατά τη χρήση του 2003 φθάνοντας στα € 

239.784.833,90 με ποσοστό αύξησης 19,60%, η οποία της ανακόπτεται και την αμέσως 

επόμενη χρήση, το 2004 παρατηρείται μικρή μείωση της τάξεως του 8,06% με το ποσό 

των απαιτήσεων να φθάνει στο ύψος των € 220.450.195,39. Το ύψος των συμμετοχών της 

Emporiki Bank -  Germany GMBH σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά τη χρήση του 2001 

ήταν € 601.593.,95 και το 2002 μειώθηκαν σε € 77.381,47 με ποσοστό μείωσης 87,14% . 

Το ποσό αυτό διατηρείται στα ίδια επίπεδα και κατά την χρήση του 2003, ενώ την 2004 

ακολούθησε και άλλη μείωση της τάξεως του 5% με αποτέλεσμα να φθάσει στο ύψος των 

€ 73.513,20.

Η πορεία του συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού της Emporiki Bank -  

Germany GMBH παρουσιάζεται αυξητική για τα έτη 2001 έως και 2003 με ποσοστά 

αύξησης 1,62% και 5,89% αντίστοιχα. Το 2003 το ποσό έφθασε στο ύψος των € 

461.047.184.04 από € 428.463.042,73 που ήταν το 2001. Η αυξητική αυτή πορεία σταματά 

το 2004 οπότε και παρατηρείται μείωση κατά 34,19% και το ποσό να φθάνει στα €

303.400.000,00.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΤΗΣ EMPORIKI BANK-GERMANY GMBH
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Διάγραμμα 2.1. Η ποσοστιαία μεταβολή των στοιχείων του Ενεργητικού της Emporiki 

Bank -  Germany GMBH για τα έτη 2001 έως 2004.

Τα στοιχεία του Παθητικού της εταιρίας όπως είναι φυσικό, παρουσιάζουν ανάλογη 

πορεία μα τα στοιχεία του Ενεργητικού. Οι υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 

παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση το 2002 με ποσοστό 1,46%, δηλαδή από € 

285.032.697,28 αυξήθηκαν σε € 289.205.369,50, ενώ το 2003 η αύξηση συνεχίστηκε κατά

9 R



3,50%, δηλαδή το ποσό έφθασε τα € 299.340.984,80. Η αύξηση αυτή μετατράπηκε σε 

μεγάλη μείωση του ποσού στο ύψος των € 157.423.347,50, δηλαδή σχεδόν στα μισά αφού 

το ποσοστό μείωσης έφτασε το 47,41%. Οι υποχρεώσεις προς πελάτες παρουσίασαν 

μικρές αυξομειώσεις για το διάστημα των ετών 2001 έως 2005. Αρχικά παρατηρείται μια 

αύξηση κατά την χρήση του 2002 της τάξεως του 2,06%, δηλαδή το ποσό των 

υποχρεώσεων φθάνει στα € 120.325.901,67 από € 117.892.270,69 που ήταν το 2001. Η 

αύξηση αυτή συνεχίζεται μέχρι και το 2003 κατά 12,40% και το ποσό φθάνει στα € 

135.242.918,40, μέχρι που το 2004 παρουσιάζεται κάθετη μείωση της τάξεως του 12,19% 

και το ποσό των υποχρεώσεων επανέρχεται στα ίδια περίπου επίπεδα του 2001, δηλαδή 

στο ύψος των € 117.892.270,69.

Οι προβλέψεις της Emporiki Bank -  Germany GMBH για κινδύνους και βάρη κατά το 

2001 ανέρχονταν σε € 1.078.575,99 και το 2002 ανέρχονταν σε € 822.872,58, δηλαδή το 

ποσοστό μείωσης που παρατηρείται είναι της τάξεως του 23,71%. Το 2003 ακολουθεί μια 

μικρή αύξηση 2,69% ενώ την αμέσως επόμενη χρήση, το 2004 ακολουθεί απότομη 

αύξηση της τάξεως του 58,19% και το ποσό των προβλέψεων έφθασε τα € 1.336.713,06.

Η πορεία του μετοχικού κεφαλαίου δεν χαρακτηρίζεται από πολλές διακυμάνσεις, 

αφού όπως παρατηρείται και στο παρακάτω διάγραμμα, η μόνη μεταβολή που 

παρατηρείται είναι μια μικρή αύξηση 0,58% το 2002, δηλαδή από € 24.210.578,70 που 

ήταν το 2001 σε € 24.350.428,18 και μια μείωση της τάξεως του 9,65% το 2003, δηλαδή 

σε € 22.000.000,00, ποσό που εξακολουθεί να είναι το ίδιο και κατά την επόμενη χρήση.

ΠΟΣΟΣΤ ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ■ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ
EMPORIKI BANK-CERMANY GMBH ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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ΠΕΛΑΤΕΣ
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ΚΑΙ ΒΑΡΗ

□ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

I ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΕΓΠΚΟΥ

Διάγραμμα 2.2. Η ποσοστιαία μεταβολή των στοιχείων του Παθητικού της Emporiki 

Bank -  Germany GMBH για τα έτη 2001 έως 2004.



Πίνακας 2.2. Συνοπτικά στοιχεία των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Emporiki Bank -  

Germany GMBH για τα έτη 200147 έως 200448.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ: 
ΤΗΣ EMPORIKI

ΣΤΑΣΗΣ AI1C 
BANK-GERN

ΠΈΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡ1ΙΣΕΩΣ 
4ANY GMBH

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001 2002 2003 2004

1.
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ 
ΕΞΟΔΑ 15.173.786.50 10.781.332.00 8.977.376.00 5.497.779.38

2. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8.027.722,17 8.281.528.00 8.754.430.73 8.873.071.05
3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 386.764,08 425.875.00 395.300,94 360.236.33

4.
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 45.908.10 114.134.00 82.345.77 52.472.41

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 288.407.81 274.636.00 368.060.00 232.068.82

6.
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ 21.370.878.08 10.979.638.00 17.168.410.25 12.701.110.93

7. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2.377.263.94 2.340.910.00 2.240.339.86 2.508.418.48

8.
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 318.915,19 168.083.00 82.285,25 187.614.48

Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έξοδα το 2001 ανέρχονταν σε € 12.173.786,50 ενώ το 

2002 μειώθηκαν κατά 28,95%, δηλαδή σε € 10.781.332,00 με τη μείωση να συνεχίζεται 

και κατά τις επόμενες χρήσεις του 2003 και του 2004 κατά 16,73% και 38.76% 

αντίστοιχα, σε σημείο που το ποσό να φθάσει στα € 5.497.779,38. Τα γενικά έξοδα 

διοίκησης παρουσιάζουν συνεχή αύξηση κατά τις χρήσεις που εξετάζονται. Το 2001 

ανέρχονται στο ύψος των € 8.027.722,11 ενώ το 2002 σε € 8.281.528,00, δηλαδή 

παρατηρείται αύξηση της τάξεως του 3,016%. Η τάση αυτή συνεχίζεται και κατά τη χρήση 

του 2003 με το ποσό των γενικών εξόδων διοίκησης να φθάνει τα € 8.754.430,73, δηλαδή 

αυξήθηκαν κατά 5,71%. Επίσης, αύξηση του ποσού παρουσίασε και η χρήση του 2004, 

της τάξεως του 1,36%, μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις και το ύψος των 

γενικών εξόδων διοίκησης έφθασε στα € 8.873.071,05.

Το ύψος των αποσβέσεων παγίων στοιχείων παρουσιάζουν αυξομειώσεις κατά τις 

χρήσεις αυτές. Το 2001 το ύψος των αποσβέσεων ήταν € 425.875,00 με ποσοστό αύξησης 

10,11%. Κατά το 2003 παρουσιάζεται μείωση κατά 7,18% η οποία συνεχίστηκε και το 

2004 με ποσοστό μείωσης 8,87% και το ύψος των αποσβέσεων να φθάνει στα € 

360.236,33. Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης παρουσιάζουν πορεία ανάλογη με αυτή των 

αποσβέσεων. Το 2004 το ύψος των λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης ανέρχονταν στα € 

45.908,10 ενώ το 2002 παρουσίασαν μεγάλη αύξηση της τάξεως του 148.61% αφού το 

ποσό έφθασε στα € 114.134,00. Την αμέσως επόμενη χρήση παρουσιάστηκε μείωση της

47. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Bank -  Germany GMBH 2001 -2003, 
Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
48. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αποτελέσματα, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emDoriki.gr
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τάξεως του 27,85% η οποία συνεχίστηκε και το 2003, με αποτέλεσμα να μειωθούν κατά 

36,28% και το ύψος των λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης να προσεγγίσει τα επίπεδα του 

2001 και να φθάσει στα € 52.742,414.

Τα αποτελέσματα χρήσεως της Emporiki Bank -  Germany GMBH κατά την χρήση 

του 2001 ήταν € 288.407,81 ενώ το 2002 μειώθηκαν κατά 4,78%, δηλαδή το ύψος των 

αποτελεσμάτων χρήσεως έφθασε τα € 274.636,00. Κατά την χρήση του 2003 παρατηρείται 

μεγάλη αύξηση του ποσού της του 34,02%, δηλαδή έφθασε στα € 368.060,00 ενώ το 2004 

ακολούθησε μείωση του ποσού στα € 232.068,24 με ποσοστό μείωσης 36,95%, με 

αποτέλεσμα τα αποτελέσματα χρήσεως του έτους να κυμαίνονται σε επίπεδα χαμηλότερα 

και από αυτά της χρήσεως του 2001.
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Διάγραμμα 2.3. Η ποσοστιαία μεταβολή των εξόδων της Emporiki Bank -  Germany 

GMBH για τα έτη 2001 έως 2004.

Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έσοδα κατά την χρήση του 2001 ανέρχονταν στο ποσό 

των € 21.370.878,08 και το 2002 ανέρχονταν στο ποσό των € 10.979.638,00, δηλαδή 

παρατηρείται μείωση της τάξεως του 48,62%, ποσοστό που αντισταθμίζεται από την 

αύξηση της επόμενης χρήσης, αυτής του 2003 που φθάνει στο 34,02% με το ποσό να 

διαμορφώνεται στα € 17.168.410,25. Κατά την χρήση του 2004 παρατηρείται μια ακόμη 

μείωση του ποσού το οποίο ανέρχεται πλέον στα € 12.701.110,93 με ποσοστό μείωσης 

26,02%. Τα έσοδα της εταιρίας από προμήθειες κατά την χρήση του 2001 ανερχόταν σε € 

2.377.263,94 ενώ την επόμενη χρονιά, το 2002 παρατηρήθηκε μικρή μείωση του ποσού σε 

€ 2.340.910,00 της δηλαδή του 1,53%. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2003, οπότε κα ι 

παρατηρείται μείωση με ποσοστό 4,3%. Το 2004 παρατηρείται αύξηση των εσόδων από



προμήθειες το ύψος των οποίων ανήλθε σε € 2.508.418,48 με ποσοστό αύξησης 11,97%. 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης παρουσιάζουν έντονες αυξομειώσεις κατά τα έτη 2001 έως 

2005. Κατά τη χρήση του 2001 το ποσό ήταν € 318.915,19 ενώ το 2002 μειώθηκε κατά 

47,30%, δηλαδή σχεδόν στο μισό φθάνοντας έτσι στα € 168.083,00. Η μείωση 

συνεχίστηκε με την ίδια ένταση και το 2003 οπότε και παρουσιάζεται μείωση της τάξεως 

του 51,04% με το ποσό να φθάνει στο ύψος των € 82.285,25. Αντιθέτως το 2004 

παρατηρείται αύξηση της τάξεως του 128% οδηγώντας το ποσό των λοιπών εσόδων 

εκμετάλλευσης στο ύψος των € 187.614,48.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΗΣ EMPORIKI BANK-GER1MANY GMBH
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Διάγραμμα 2.4. Η ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων της Emporiki Bank -  Germany 

GMBH για τα έτη 2001 έως 2004.

Ο δείκτης απόδοσης επί του ενεργητικού44 της Emporiki Bank -  Germany GMBH 

φαίνεται να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα κατά την τριετία που εξετάζεται. Το 2002 ο 

δείκτης διαμορφώθηκε σε 1,51% εξαιτίας του μικρού ύψους των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Η μείωση του δείκτη σε 1,10% το 2003 και σε 0,71% το 2004 οφείλεται στην αύξηση που 

σημειώθηκε στο ενεργητικό της τράπεζας όταν τα αποτελέσματα χρήσεως παρέμεναν σε 

χαμηλό επίπεδο. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο^0 της τράπεζας παρουσιάζει 

ικανοποιητική εικόνα. Το 2002 ήταν 2,54% ενώ το 2003 σημειώθηκε αύξηση του δείκτη 

σε 3,83% λόγω της αύξησης των εσόδων της τράπεζας από τόκους. Το 2004 ο δείκτης 49 50

49. Βλ. Παράρτημα, σελ. 139, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -  Germany 
GMBH για τα έτη 2002-2004
50. Βλ. Παράρτημα, σελ. 139, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -  Germany 
GMBH για τα έτη 2002-2004
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διαμορφώθηκε σε 3,32% γεγονός που οφείλεται στην ταυτόχρονη μείωση των εσόδων από 

τόκους και του συνόλου του ενεργητικού της χρήσεως.

Ο δείκτης υποχρεώσεις προς πελάτες προς απαιτήσεις κατά πελατών1'1 διατηρείται σε 

μέτρια επίπεδα κατά τις χρήσεις που εξετάζονται. Κατά την χρήση του 2002 ο δείκτης 

διαμορφώθηκε σε 60,02% ενώ το 2003 μειώθηκε σε 56,40% λόγω των αυξημένων 

απαιτήσεων κατά πελατών, γεγονός που επαναλαμβάνεται και κατά την χρήση του 2004 

με τον δείκτη όμως να κυμαίνεται σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα, δηλαδή σε 53,87%. Ο 

δείκτης υποχρεώσεις προς πελάτες προς σύνολο ενεργητικού?2 κυμαίνεται σε χαμηλά 

επίπεδα με μόνη ένδ3ειξη βελτίωσης την χρήση του 2004. Το 2003 ο δείκτης 

διαμορφώθηκε σε 29,33% από 27,63% που ήταν το 2002 λόγω του αυξημένου ύψους του 

ενεργητικού ενώ το 2004 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 39,14% ως αποτέλεσμα της μείωσης 

του ενεργητικού.

2.1.2. Emporiki Bank- Romania SA

Η θυγατρική αυτή ιδρύθηκε από τον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας το 1996 με έδρα 

την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι^. Δραστηριοποιείται στον τραπεζικό 

τομέα και συγκεκριμένα στην λιανική τραπεζική και την επιχειρηματική πίστη. Απασχολεί 

94 άτομα, διαθέτει 4 καταστήματα και το Μετοχικό της Κεφάλαιο ανέρχεται σε € 

20.714.542 με ποσοστό συμμετοχής της Εμπορικής Τράπεζας 98,13%51 52 53 54 55. Η επενδυτική 

κίνηση του Ομίλου έγινε σε μια περίοδο που η χώρα ζούσε την πλήρη αλλαγή του 

πολιτικού της σκηνικού, το οποίο συνέχισε να συμβαίνει μέχρι το 2000, οπότε και 

σταθεροποιήθηκε κάπως η κατάσταση. Σήμερα η τράπεζα κατέχει το 0,6% του μεριδίου 

αγοράς στις χορηγήσεις και την τρίτη θέση στον τομέα της λιανικής τραπεζικής. Η 

Emporiki Bank- Romania SA επιδιώκει την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά μέσω 

των συνεργιών που πρόκειται να αναπτύξει με άλλες θυγατρικές του Ομίλου της 

Εμπορικής Τράπεζας"^ όπως είναι η Phoenix (Hellas)- Agentie de Asigurari SRL.

51. Βλ. Παράρτημα, σελ. 139, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank-Germany 
GMBH για τα έτη 2002-2004
52. Βλ. Παράρτημα, σελ. 139, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -  Germany 
GMBH για τα έτη 2002-2004
53. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Θυγατρικές τράπεζες εξωτερικού, ανακτήθηκε στις 21/7/05 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr
54. ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ, θυγατρικές εταιρίες, Εμπορική Τράπεζα Α.Ε., Ενημερωτικό 
Δελτίο, Αθήνα, Ιανουάριος 2005
55. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, Ρουμανία, ανακτήθηκε στις 17/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.mfa.gr
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Η οικονομία της χώρας πέρασε από μια μακροχρόνια περίοδο στασιμότητας, κυρίως 

λόγω των πολιτικών εξελίξεων, η οποία έληξε το 2000 μέσω των οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν και έδωσαν μια πρώτη ώθηση στην πορεία της 

οικονομίας66. Επίσης σημαντική ώθηση στην πορεία της οικονομίας έδωσε το γεγονός ότι 

η χώρα δανειοδοτήθηκε μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με το ποσό των 431 

εκατ. δολαρίων και έτσι συγκέντρωσε τα βλέμματα των επενδυτών. Σήμερα το ΑΕΠ της 

χώρας ανέρχεται σε 171,5 δις με ρυθμό αύξησής του 8,1% κατά έτος. Ο πληθωρισμός της 

χώρας φθάνει στο 9,6% και ο ρυθμός αύξησης των δανείων είναι 36% κατά έτος. Παρόλα 

αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, όπως η οικονομική και πολιτική 

αστάθεια της χώρας, η έλλειψη στελεχών και η δημόσια διοίκηση, τα οποία όμως δεν 

επηρεάζουν τόσο πολύ την λειτουργία της τράπεζας ώστε να εμποδίζει την εξέλιξή της.

Οι τραπεζικές εργασίες οι οποίες παρέχονται μέσω της θυγατρικής στη Ρουμανία είναι 

οι καταθέσεις, κάθε είδους εργασία σε συνάλλαγμα, η διαχείριση διαθεσίμων, οι εργασίες 

εξωτερικού, οι εγγυητικές επιστολές, οι χορηγήσεις, οι εισαγωγές και εξαγωγές, οι 

συμβουλευτικές υπηρεσίες η συμμετοχή σε κοινοπρακτικά δάνεια, το Internet Banking και 

η ενοικίαση θυρίδων. Ενώ τα προϊόντα τα οποία αναμένεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη 

απόδοση και στα οποία η τράπεζα θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση είναι τα στεγαστικά 

δάνεια και η επιχειρηματική πίστη.

56. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Θυγατρικές τράπεζες εξωτερικού, ανακτήθηκε στις 21/7/05 από την
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr
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Πίνακας 2.3. Τα βασικότερα στοιχεία των Ισολογισμών της Emporiki Bank- Romania 

SA για τα έτη 2001 ~7 έως 2004;>8.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ EMPORIKI BANK-ROMANIA S.A.
ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001 20021 2003 20041

1.
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.693.888.12 10.033.938.00 11.462.381.68 8.509.852.13

2.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 5.764.305.75 1.522.057.00 254.423,52 1.034.362.82

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 18.155.168.95 25.177.440.00 28.301.229,42 30.278.805.35

4.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 57.388.47 73,00 62,11 52.86

5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.462.594.78 44.823.439.00 32.226.817.67 46.307.986.08

6.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 15.511.456.72 24.570.377,00 21.589.939.66 9.027.219,48

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 769.008.86 9.393.088.00 15.409.472.31 20.082.650.46

8.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΒΑΡΗ 160.783,67 0,00 0.00 0.00

9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.247.177.95 8.883.461.00 18.684.228.55 20.714.542.26
10. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 33.462.594.78 44.823.439.00 55.701.215.11 46.307.986,08

Εξετάζοντας τα βασικά μεγέθη του Ισολογισμού της Emporiki Bank- Romania SA^ 

μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι το σύνολο του Ενεργητικού και του Παθητικού όπως 

φαίνεται στον παραπάνω συγκριτικό πίνακα, παρουσιάζει μία αύξηση της τάξεως του 

33,95% για την χρήση του 2002, ενώ αμέσως μετά μειώνεται σημαντικά με ποσοστό 

28,10%, επιστρέφοντας στο ίδιο περίπου επίπεδο που βρισκόταν το 2001. την αμέσως 

επόμενη χρονιά, κατά την χρήση του 2004 δηλαδή, παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση με 

ποσοστό 43,69%.

Τα διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα παρουσιάζουν συνεχή αύξηση κατά την τριετία 

2001 έως 2003, ενώ αμέσως μετά παρατηρείται μείωση του λογαριασμού κατά 25,76%. Οι 

απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων ακολουθούν πτωτική πορεία, αφού σε κάθε χρήση 

της τριετίας 2001 έως 2003 παρατηρείται μείωση με ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, 

συγκεκριμένα το 2002 παρατηρείται μείωση της τάξεως του 73,60% και το 2003 μείωση 

κατά 83,28%. Αντιθέτως το 2004 οι απαιτήσεις αυξάνονται σχεδόν 4 φορές σε σχέση με 

την χρήση του 2003. Οι απαιτήσεις κατά πελατών αυξάνονται διαρκώς κατά τις χρήσεις 

2001 έως 2004. Το ποσοστό αύξησης κατά τη χρήση του 2002 ήταν 38,68%, δηλαδή από € 

18.155.168,95 που ήταν το 2001 αυξήθηκαν σε € 25.177.440,00 το 2002. Η αυξητική αυτή 

τάση συνεχίστηκε και κατά τις επόμενες χρήσεις. Το 2003 το ποσό ανήλθε σε € 57 58 59

57. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Bank-Romania S.A. 2001-2003, 
Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004.
58. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αποτελέσματα, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.gr
59. Βλ. Παράρτημα, σελ. 140, Emporiki Bank -Romania S.A. Ισολογισμός 31/12/2004
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28.301.229,42 με ποσοστό αύξησης 12,41% και την αμέσως επόμενη χρήση, αυτή του 

2004 το ποσοστό αύξησης ήταν 6,99%. Οι συμμετοχές της τράπεζας σε συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις κατά την χρήση του 2001 ανέρχονταν στο ποσό των € 57.388,47 κατά το 

2002 όμως παρατηρείται κάθετη μείωση της τάξεως του 99,87% η οποία συνεχίστηκε 

μέχρι και το 2004 με το ποσό να φθάνει στα € 52,86.
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Διάγραμμα 2.5. Η ποσοστιαία μεταβολή των στοιχείων του Ενεργητικού της 
Emporiki Bank- Romania SA για τα έτη 2001 έως 2004.

Διάγραμμα 2.6. Η ποσοστιαία μεταβολή των στοιχείων του Παθητικού της Emporiki 

Bank- Romania SA για τη έτη 2001 έως 2004.

Οι υποχρεώσεις της τράπεζας σε πιστωτικά ιδρύματα παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση 

κατά την χρήση του 2002, της τάξεως του 58,40%. Δηλαδή το ποσό ανήλθε σε €

24.570.377,00 από € 15.511.456,72 που ήταν το 2001. Κατά τη χρήση του 2003 ακολουθεί



αντίστροφη μεταβολή με ποσοστό μείωσης 12,13% και συνεχίζεται και κατά την επόμενη 

χρήση με ποσοστό 58,19% καταλήγοντας έτσι στο ποσό των 20.082.650,46. Η τράπεζα 

δεν κάνει προβλέψεις για κινδύνους και βάρη με μόνη εξαίρεση την χρήση του 2001, όπου 

το ποσό των προβλέψεων ήταν € 160.783,67. Το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας κατά 

την χρήση του 2001 ήταν € 8.247.177,95 και παρουσιάζει αυξητική πορεία για τα επόμενα 

3 έτη, με την μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται το 2003 με ποσοστιαία μεταβολή 

110,33%, δηλαδή από 8.883.461,00 που ήταν το 2002 ανήλθε σε € 18.684.228,55 το 2004. 

Βέβαια η ανοδική αυτή τάση του μετοχικού κεφαλαίου συνεχίστηκε και το 2004 με 

μικρότερη όμως ποσοστιαία μεταβολή, της τάξεως του 10,87%.

Πίνακας 2.4. Συνοπτικά στοιχεία των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Emporiki Bank- 

Romania SA για τα έτη 200160 έως 200461.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑ'ΓΑΣ 

ΤΗΣ EMPORIK
ΤΑΣΗΣ ΑΠΟ 
.1 BANK-ROI'

ΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩ' 
4 ΑΝ ΙΑ S.A.

Γ

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001 2002 2003 2004

1.
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ 
ΕΞΟΔΑ 1.061.123,27 1.748.928,84 1.154.629.88 1.562.438.66

2. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.544.332.68 2.024.848.23 2.573.090.96 3.240.685.59

3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 119.259.05 128.656.36 211.320.83 288.296.98

4.
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 630.509.74 0,00 0.00 0,00

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 221.269,75 803.468.90 -462.390.51 -700.031.42

6.
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ 2.995.210.15 2.972.706.52 2.594.578.90 4.506.854.64

7. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 278.675.30 451.248.53 711.979,31 1.223.470.70

S.
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 316.005.05 26.886.63 42.227.44 3.240.685.59

Τα αποτελέσματα χρήσεως της Emporiki Bank- Romania SA παρουσιάζουν 

σημαντικές διακυμάνσεις κατά τις χρήσεις που εξετάζονται. Το 2001 τα αποτελέσματα 

χρήσεως ανέρχονταν σε € 221.269,75 ενώ κατά την επόμενη χρήση, αυτή του 2002. 

ακολουθεί τετραπλασιασμός των αποτελεσμάτων με το ποσό να ανέρχεται σε € 

803.468,90. Κατά την χρήση του 2003 αλλά και του 2004 ακολουθεί μείωση των 

αποτελεσμάτων της τάξεως του 157,55% και 51,39% αντίστοιχα.

60. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Bank-Romania S.A. 2001-2003, 
Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004.
61. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αποτελέσματα, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.iir
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΛΩΝ
ΤΗΣ EMPORIKI BANK-ROMANIA S.A.
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ΕΞΟΔΑ

■  ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

□  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΠΑΓΙΩΝ

□  ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διάγραμμα 2.7. Η ποσοστιαία μεταβολή των εξόδων της Emporiki Bank- Romania SA 

για τα έτη 2001 έως 2004.

Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έξοδα της Emporiki Bank- Romania SA κατά την χρήση 

του 2001 ανέρχονταν σε € 1.061.123,27 ενώ την επόμενη χρήση σε € 1.748.928,84 με 

ποσοστιαία αύξηση 64,82%. Ακολουθεί μια μείωση της τάξεως του 33,98% κατά την 

χρήση του 2003 ενώ το 2004 το ποσό των τόκων και εξομοιούμενων εξόδων επανέρχεται 

σε προηγούμενα επίπεδα μέσω της αύξησης που παρατηρείται φθάνοντας στο ποσό των € 

1.562.438,66. Τα γενικά έξοδα διοίκησης της τράπεζας παρουσιάζουν μια αυξητική πορεία 

κατά τις εξεταζόμενες χρήσεις. Το 2001 το ποσό των γενικών εξόδων διοίκησης ανέρχεται 

σε € 1.544.332,68 και ακολουθεί σταδιακή αύξηση της τάξεως του 31,11% το 2002, 

27,08% το 2003 και 25,95% το 2004 με αποτέλεσμα να φθάσει στο ποσό των € 

3.240.685,59.

Ανάλογη πορεία με τα γενικά έξοδα διοίκησης παρουσιάζουν και οι αποσβέσεις 

παγίων. Παρατηρείται μια αυξητική τάση με ποσοστιαίες μεταβολές άλλοτε χαμηλές και 

άλλοτε υψηλές. Το 2001 οι αποσβέσεις παγίων ανέρχονταν στο ποσό των € 119.259,05 

ενώ το 2002 σε € 128.656,36 με μικρή ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 7,88%. Το 2003 

η ποσοστιαία αύξηση ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη φθάνοντας στο 64,25% ενώ το 2004 το 

ποσό των αποσβέσεων των παγίων έφθασε στα € 288.296,98 ύστερα από αύξηση της 

τάξεως του 36,43%. Η τράπεζα δεν παρουσιάζει λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης κατά τις 

χρήσεις που εξετάζονται παρά μόνο κατά την χρήση του 2001, τα οποία ανέρχονται στο 

ποσό των € 630.509,74.
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Διάγραμμα 2.8. Η ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων της Emporiki Bank- Romania SA 

για τα έτη 2001 έως 2004.

Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έσοδα της τράπεζας για την χρήση του 2001 ήταν € 

2.995.210,15 και για τις επόμενες δυο χρήσεις ακολούθησαν πτωτική πορεία με ποσοστά 

μείωσης 0,75% για το 2002 και 12,72% για το 2003. Αντιθέτως κατά την χρήση του 2004 

παρουσιάζεται κάθετη αύξηση της τάξεως του 73,70% με αποτέλεσμα το ποσό των τόκων 

και εξομοιούμενων εσόδων να φθάσει στα € 4.506.854,64. Τα έσοδα προμηθειών δείχνουν 

να είναι συνεχώς αυξανόμενα κατά τις χρήσεις 2001 έως 2004. Το 2001 το ποσό 

ανερχόταν σε € 278.675,30 ενώ κατά τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004 αυξήθηκε κατά 

61,93%, 57,78%, και 71,84% αντίστοιχα με αποτέλεσμα το ποσό των εσόδων προμηθειών, 

κατά την χρήση του 2004 να ανέρχεται σε € 1.223.470,70.

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης της τράπεζας παρουσιάζουν μεγάλες ποσοστιαίες 

μεταβολές. Το 2001 το ποσό των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης ανερχόταν σε € 

316.005,05 ενώ το 2002 παρατηρήθηκε μείωση της τάξεως του 91,49%. Το 2003 

ακολουθεί αύξηση του ποσού σε € 42.277,04 με ποσοστιαία μεταβολή 57,06% ενώ το 

2004 τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αυξάνονται κατακόρυφα φθάνοντας στο ύψος των € 

3.240.685,59.

Ο δείκτης απόδοσης επί του ενεργητικού62 της Emporiki Bank- Romania SA 

κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα κατά τις χρήσεις που εξετάζονται, γεγονός το οποίο 

οφείλεται στο χαμηλό ύψος των αποτελεσμάτων χρήσεως της τράπεζας. Το 2002 ο δείκτης

62. Βλ. Παράρτημα, σελ. 143 Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -Romania 
S.A.yia τα έτη 2002-2004
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διαμορφώθηκε σε 2,05% ενώ το 2003 διαμορφώθηκε σε -1,20% διότι παρουσιάστηκε 

ζημία. Το 2004 ο δείκτης ήταν επίσης αρνητικός και διαμορφώθηκε -1,78% λόγω της 

αυξημένης ζημίας αλλά και της αντίστοιχης αύξησης του ενεργητικού. Το καθαρό 

επιτοκιακό περιθώριο63 της τράπεζας είναι ικανοποιητικό. Κατά την χρήση του 2002 ήταν 

7,59% ενώ το 2003 σημειώθηκε μείωση του δείκτη σε 6,73% λόγω της μείωσης των 

εσόδων από τόκους αλλά και της ταυτόχρονης αύξησης του παθητικού. Το 2004 ο δείκτης 

διαμορφώθηκε σε 11,48% ύστερα από την μεγάλη μείωση που σημειώθηκε στο σύνολο 

του ενεργητικού και την ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων της τράπεζας από τόκους.

Ο δείκτης υποχρεώσεις προς πελάτες προς απαιτήσεις κατά πελατών64 κυμαίνεται σε 

χαμηλά επίπεδα με μόνη εξαίρεση την χρήση του 2004, οπότε και εμφανίστηκε 

ικανοποιητικός. Συγκεκριμένα κατά την χρήση του 2002 ο δείκτης ήταν 37,31% ενώ το 

2003 διαμορφώθηκε σε 54,45% λόγω της ταυτόχρονης αύξησης των υποχρεώσεων προς 

πελάτες και των απαιτήσεων κατά πελατών. Η αύξηση του δείκτη κατά αυτόν τον τρόπο 

επαναλήφθηκε και το 2004 φθάνοντας έτσι στο 66,33%. Ο δείκτης υποχρεώσεις προς 

πελάτες προς σύνολο ενεργητικού6̂  κατά την χρήση του 2002 ήταν 20,96%, γεγονός που 

οφείλεται στο χαμηλό ύψος των υποχρεώσεων της τράπεζας προς πελάτες, άρα και στο μη 

ικανοποιητικό ύψος των καταθέσεων. Το 2003 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 47.82%, ίσως 

λόγω της αύξησης των εργασιών, ενώ το 2004 μειώθηκε σε 43,37% λόγω της μεγάλης 

αύξησης του συνόλου του ενεργητικού.

2.1.3. Emporiki Bank-Georgia SA

Το Σεπτέμβριο του 1996 ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας αποφασίζει την ίδρυση της 

International Commercial Black Sea Bank στην Γεωργία με αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο 

US $ 3.000.000. Στη συνέχεια μετονομάσθηκε σε Emporiki Bank -  Georgia SA66 και 

εξάπλωσε τις δράστηριότητές της σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών. Έδρα της 

τράπεζας υπήρξε η Τιφλίδα της Γεωργίας, απασχόλησε 25 άτομα και το Μετοχικό της 

Κεφάλαιο ήταν GEL 8.087.022 με ποσοστό συμμετοχής της Εμπορικής Τράπεζας

63. Βλ. Παράρτημα, σελ. 143 Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -Romania 
S-Α.για τα έτη 2002-2004
64. Βλ. Παράρτημα, σελ, 143 Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -Romania 
S-Α.για τα έτη 2002-2004
65. Βλ. Παράρτημα, σελ, 143 Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -Romania 
S-Α.για τα έτη 2002-2004
66. Βλ. Παράρτημα, σελ. 144, Emporiki Bank -  Georgia SA Ισολογισμός 31/12/2004
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86,107%67. Το μερίδιο της Emporiki Bank -  Georgia SA στην τραπεζική αγορά της 

Γεωργίας, με βάση το σύνολο του ενεργητικού της ήταν 1%. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εμπορικής Τράπεζας, την 27/9/2004 αποφάσισε να πουλήσει το σύνολο των μετοχών που 

κατείχε, με σκοπό να βελτιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα.

2.1.4. Emporiki Bank-Bulgaria EAD

Επόμενο βήμα στην επεκτατική πολιτική του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στο 

εξωτερικό, είναι η ανάληψη της διοίκησης της Βουλγαρικής Τράπεζας Επενδύσεων το 

1996, η οποία αργότερα μετονομάσθηκε σε International Commercial Bank (Bulgaria), 

στη Σόφια της Βουλγαρίας. Αρχικά ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας συμμετείχε στο 

μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 59,4% ενώ συμμετοχή είχε και η Εμπορική 

Κεφαλαίου, θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας, με ποσοστό 28,9% μέσω της τότε 

θυγατρικής της με την επωνυμία Commercial Ventures Bulgaria Ltd. Η έως τότε 

International Commercial Bank (Bulgaria) εξαγοράσθηκε από την Εμπορική Τράπεζα, 

μετονομάσθηκε σε Emporiki Bank-Bulgaria EAD και σήμερα λειτουργεί ως εμπορική 

τράπεζα, παρέχοντας ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών68. Στη συνέχεια ανοίγουν άλλα 5 

καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Βουλγαρίας από όπου παρέχονται τραπεζικά 

προϊόντα και υπηρεσίες. Συνολικά η Τράπεζα απασχολεί 58 άτομα, διαθέτει 8 

καταστήματα, έχει Μετοχικό Κεφάλαιο 16.400.000 BGN. Και οι μετοχές ανήκουν κατά 

ποσοστό 100% στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος . Η Emporiki Bank-Bulgaria EAD 

είναι μέλος της Ένωσης Εμπορικών Τραπεζών της Βουλγαρίας και του Χρηματιστηρίου 

της Βουλγαρίας.

Η κίνηση αυτή του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, έγινε σε μια εποχή αρκετά 

δύσκολη για την χώρα, αφού το πολιτικό περιβάλλον της χώρας ήταν ασταθές και υπήρχαν 

κρούσματα διαφθοράς. Η σταθερότητα του πολιτικού περιβάλλοντος στην Βουλγαρία 

παρουσιάστηκε στα μισά της δεκαετίας του '90, ειδικά μετά το 1997 οπότε και η 

οικονομία της χώρας άρχισε να προσαρμόζεται στα δεδομένα της αγοράς. El οικονομική 

πολιτική της χώρας παρουσιάζει θετικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια και η προοπτική 

ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ισχυρό κίνητρο έλξης για τους ξένους 

επενδυτές. Αν και δεν έχει επιτευχθεί η οικονομική και η πολιτική σταθερότητα στο

67. ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ, θυγατρικές εταιρίες. Εμπορική Τράπεζα Α.Ε., Ενημερωτικό 
Δελτίο, Αθήνα, Ιανουάριος 2005
68. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Θυγατρικές τράπεζες εξωτερικού, ανακτήθηκε στις 21/7/05 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr

http://www.emporiki.gr


έπακρο και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη υποδομών στη χώρα, η Βουλγαρία αποτελεί 

πρώτο στόχο επέκτασης για πολλές επιχειρήσεις69.

Η Βουλγαρία είναι μια χώρα της οποίας το τραπεζικό σύστημα έχει ιδιωτικοποιηθεί 

σχεδόν ολοκληρωτικά. Συγκεκριμένα, μόλις το 15% του τραπεζικού συστήματος της 

χώρας τελεί υπό κρατικό έλεγχο και το υπόλοιπο 85% ανήκει σε ξένα συμφέροντα. 

Αποτελείται από 33 τράπεζες οι οποίες συγκεντρώνουν συνολικά έσοδα ύψους € 16 δις70. 

Η οικονομία της χώρας στηρίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στο χρηματοπιστωτικό της 

σύστημα, γεγονός που αποδεικνύεται όχι μόνο από το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, 

αλλά και από την ταχύτατη αύξηση των εργασιών των τραπεζών τα τελευταία πέντε 

χρόνια. Μόνο για το 2005 το ύψος του συνόλου των δανείων ανήλθε σε € 9 δις με ρυθμό 

αύξησης των δανείων 50% κατά έτος, ενώ το σύνολο των καταθέσεων ανήλθε σε € 12 δις. 

Το ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται σε 61,63 δις δολάρια και ο πληθωρισμός της χώρας φθάνει 

το 6,1 %71.

Οι τραπεζικές υπηρεσίες που παρέχει η θυγατρική της Βουλγαρίας είναι οι 

καταθέσεις, η διαχείριση διαθεσίμων, οι εγγυητικές επιστολές, οι εισαγωγές και εξαγωγές, 

οι χορηγήσεις, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες κα οι εργασίες εξωτερικού, η συμμετοχή σε 

κοινοπρακτικά δάνεια, το Internet Banking και η ενοικίαση θυρίδων72. Στόχος της 

θυγατρικής της Βουλγαρίας είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών της και η διεύρυνση του 

πελατολογίου της. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην συνεργασία της τράπεζας με 

ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα αυτή.

69. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Νέα ελληνική άνοιξη στα Βαλκάνια, ανακτήθηκε στις 17/3/06 από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.kathimerini.gr
70. ALPHA BANK, Bulgaria, Agenda 2010, ανακτήθηκε στις 20/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.alphabank.gr
71. DIPLOMACY, Ο αγώνας δρόμου των Βαλκανικών χωρών, ανακτήθηκε στις 21/7/06 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.diplomacv.gr
72. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Θυγατρικές τράπεζες εξωτερικού, ανακτήθηκε στις 21/7/05 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr
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Πίνακας 2.5. Τα βασικότερα στοιχεία των Ισολογισμών της Ειυροπία Βατώ-ΒιιΙμαπα

ΕΑϋ για τα έτη 200173 έως 200474.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΓΝ

ΕιΥ
ΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 
ΡΟΚΙΚΙ ΒΑΝΚ-ΒΙ ΕΟΛΚΙΛ ΕΛΙ)

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001 2002 2003 2004

1.
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 474.990,15 2.106.545,00 2.274.590,70 2.654.143,38

2.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1.003.665,94 2.452.342,00 3.665.820,53 2.348.073,76

3.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 13.133.043,03 40.905.934,00 33.122.704,75 35.933.206,09

4.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 91.010,00 77.101,00 63.341,31 58.732,71

5. ΣΥΝΟΔΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.362.536,29 49.727.988,00 42.705.705,63 44.302.766,20

6.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 2.248.661,65 29.322.810,00 20.845.325,21 17.787.388,46

7.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
111 ΑΛ 1 1 1 3.918.540,90 8.371.873,00 9.822.746,16 13.654.160,68

8.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΒΑΡΗ 479.591,78 0,00 21.159,19 23.343,22

9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.358.186,70 8.358.187,00 8.358.187,00 8.358.186,85
10. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 18.362.536,29 49.727.988.00 42.705.705,63 44.302.766,20

Το ταμείο και τα διαθέσιμα της Εηιροπία Βαπ1<-Βιι1μαπΒ ΕΑϋ7' στην κεντρική 

τράπεζα παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση κατά τις χρήσεις 2001 έως 2004. Το ποσό του 

ταμείου και των διαθεσίμων κατά την χρήση του 2001 ανερχόταν σε € 474.990.15 ενώ το 

2002 σημειώθηκε σημαντική αύξηση του ποσού, αφού σχεδόν πενταπλασιάστηκε και 

έφθασε στο ύψος των € 2.106.545,00. Η ανοδική πορεία καθώς φαίνεται συνεχίστηκε και 

κατά τις επόμενες δυο χρήσεις, με μικρότερη όμως ένταση. Το 2003 ποσό ανήλθε σε € 

2.274590,70 με ποσοστιαία αύξηση 16,69%. Οι απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 

παρουσιάζουν ανοδική τάση κατά τις χρήσεις που εξετάζονται με μόνη διαφορά την χρήση 

του 2004 κατά την οποία παρατηρείται μείωση του ποσού. Το 2001 το ποσό των 

απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων ανερχόταν σε € 1.003.665,94 ενώ το 2002 

σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 144,34% οδηγώντας έτσι το ποσό στο ύψος των €

2.452.342,00. Η χρήση του 2003 παρουσίασε επίσης αύξηση, αυτή τη φορά μικρότερη, της 

τάξεως του 19,03% με το ποσό των απαιτήσεων να φθάνει στα € 33.122.704,75 ενώ το 

2004 σημειώθηκε μικρή αύξηση, σε σχέση με τις προηγούμενες, της τάξεως του 8,49% η 

οποία οδήγησε το ποσό των απαιτήσεων κατά πελατών στο ύψος των € 35.933.206,09. 73 74 75

73. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της ΕιτιροπΙα ΒίΐηΓ-ΒιιΙμαπΗ ΕΑΏ 2001-2003, 
Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004.
74. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αποτελέσματα, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.gr
75. Βλ. Παράρτημα, σελ.147, Εωροπλί Βαηλ-ΒιιΙμαΓω ΕΑϋ Ισολογισμός 31/12/2004
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Οι συμμετοχές της Επιροπία Βαπ1<-Βιι1»απα ΕΑϋ σε συνδεδεμένες εταιρίες κατά την 

χρήση του 2001 ανέρχονταν σε € 91.010,00 ενώ κατά τις χρήσεις που ακολούθησαν 

παρουσιάστηκε σταδιακή μείωση του ποσού. Το 2002 σημειώθηκε μείωση της τάξεως του 

15,28% με το ποσό των συμμετοχών να φθάνει στα € 77.101,00. Η πτωτική αυτή τάση 

συνεχίστηκε και κατά τις χρήσεις 2003 και 2004 με ποσοστά μείωσης 17,87% και 7,28% 

αντίστοιχα, οδηγώντας έτσι το ποσό των συμμετοχών στο ύψος των € 58.732,11 κατά την 

χρήση του 2004. Το σύνολο του ενεργητικού και το σύνολο του παθητικού της Ειηροπία 

Βαπ1<-Βιι1μαπα ΕΑΕ) δεν παρουσιάζει συγκεκριμένη τάση αφού παρουσιάζουν συνεχείς 

αυξομειώσεις. Συγκεκριμένα κατά την χρήση του 2001 το ποσό ανέρχεται σε € 

18.362.536,29 ενώ το 2002 παρατηρείται μεγάλη αύξηση με το ποσό σχεδόν να 

τριπλασιάζεται και έτσι να ανέρχεται πλέον στο ύψος των € 49.727.988,00. Κατά την 

χρήση του 2003 σημειώθηκε μείωση του ποσού σε € 42.705.705,63 και το ποσοστό 

μείωσης ήταν της τάξεως του 14,12%, ενώ το 2004 το ποσό αυξήθηκε κατά 3,74% και 

ανήλθε πλέον € 44.302.766,20.
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■ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ

□ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

□ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΠΕΛΑΤΩΝ

■ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

■ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διάγραμμα 2.9. Η ποσοστιαία μεταβολή των στοιχείων του Ενεργητικού της ΕηιροπΙά 

Βαπ1<-Βιι1μαπα ΕΑϋ για τα έτη 2001 έως 2004.

Οι υποχρεώσεις της τράπεζας προς πιστωτικά ιδρύματα παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση 

κατά την χρήση του 2002, αφού ανήλθαν σε € 29.322.810,00 από € 2.248.661,55 που ήταν 

το 2001, δηλαδή αυξήθηκαν δεκατρείς φορές. Αντίθετα κατά τις χρήσεις 2003 και 2004 

παρατηρήθηκε μείωση της τάξεως του 28,91% και 14,67% αντίστοιχα, με το ποσό να 

φθάνει σε € 20.845.325,21 το 2003 και σε € 17.787.388,46 το 2004. οι υποχρεώσεις της



τράπεζας προς πελάτες ακολουθούν ανοδική πορεία κατά τις χρήσεις που εξετάζονται. Η 

αύξηση του 2002 είναι της τάξεως του 113,65% με το ποσό να αυξάνεται σε €

8.371.873,00 κατά το 2002 από € 3.918.540,90 που ήταν κατά το 2001. Επίσης αύξηση 

σημειώνεται και κατά την χρήση του 2004, με ποσοστό αύξησης 39,01%, γεγονός που 

οδήγησε το ποσό στο ύψος των € 13.654.160,68.

Οι προβλέψεις της Ειηροπία Βαη1<-Βιι^απα ΕΑΙ) για κινδύνους και βάρη κατά την 

χρήση του 2001 ανέρχονταν σε € 479.591,78, ενώ κατά την χρήση του 2002 ο 

λογαριασμός παρουσίασε μηδενικό υπόλοιπο. Κατά το 2003 το ποσό των προβλέψεων 

ανήλθε σε € 21.159,19 ενώ το κατά 2004 αυξήθηκε κατά 10,32% και ανήλθε πλέον σε € 

23.343,22. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας δεν παρουσιάζει μεταβολές 

κατά τις χρήσεις που εξετάζονται, αφού το ποσό ανέρχεται σταθερά στο ύψος των €

8.358.187,00.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΑΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΕΜΡΟΙίΙΚΙ ΒΑΝΚ-ΒΓΙΙΧίΑΒΙΑ ΕΑϋ
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□  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

■  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

□  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΒΑΡΗ

□  ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

■  ΣΥΝΟΔΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Διάγραμμα 2.10. ΕΙ ποσοστιαία μεταβολή των στοιχείων του Παθητικού της ΕπιροπΕί 

Βαηΐί-Βιιΐμαπα ΕΑϋ για τα έτη 2001 έως 2004.



Πίνακας 2.6. Συνοπτικά στοιχεία των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της ΕπιροπΙά Βαπ1<-

ΒυΙμαπα ΕΑΟ για τα έτη 200176 έως 200477.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙ 
ΤΗΣ EMPORIKI BANK-1U

ΤΟΤΈΛΕΣΜΑ 
JEGARIA ΕΛ

ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΓ 
)

ίΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001 2002 2003 2004

1.
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ 
ΕΞΟΔΑ 337.963,93 429.348,00 979.897.82 765.427.28

2. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.203.581.07 1.423.021,00 832.249,70 1.497.243.13
3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 202.471.58 260.857.00 252.835.51 248.972.37

4.
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 629.048,82 0,00

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -961.740.01 896.462,00 188.757.60 893.297.91

6.
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ 1.449.001,17 2.069.142.00 3.200.072,87 2.531.866.14

7. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 255.134.64 448.599.00 573.210,28 646.232.30

8.
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 299.105,75 89.650,00 36.359.34 15.932.21

Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έξοδα της Emporiki Bank-Bulgaria EAD παρουσιάζουν 

ανοδική πορεία κατά τις χρήσεις 2001 ,2002 και 2003, ενώ κατά την χρήση του 2004 

σημειώνεται μείωση του ποσού. Ειδικότερα κατά την χρήση του 2001 το ύψος των τόκων 

και των εξομοιούμενων εξόδων ανερχόταν σε € 337.963,93 ενώ το 2002 σημειώνεται 

αύξηση της τάξεως του 27,04% η οποία οδηγεί το ποσό στο ύψος των € 429.348,00. Η 

ανοδική αυτή τάση επικρατεί και το 2003 όπου το ποσό ανέρχεται σε € 979.897,82 ύστερα 

από αύξηση της τάξεως του 128,23%. Αντίθετα κατά την χρήση του 2004 σημειώνεται 

μείωση του ποσού σε € 765.427,28 με ποσοστό μείωσης 21,89%. Τα γενικά έξοδα 

διοίκησης της τράπεζας, κατά την χρήση του 2001 ανέρχονταν σε € 1.203.581,07 ενώ το

2002 παρατηρήθηκε αύξηση του ποσού σε € 1.423.021,00 με ποσοστιαία μεταβολή 

18,23%. Αντίθετα κατά το 2003 σημειώθηκε μείωση της τάξεως του 41,52% η οποία 

οδήγησε το ποσό στο ύψος των € 832.249,70 ενώ το 2004 παρατηρείται αύξηση του ποσού 

σε € 1.479.243,13 της τάξεως δηλαδή του 79,90%.

Οι αποσβέσεις παγίων αυξήθηκαν κατά 28,84% κατά την χρήση του 2002, δηλαδή 

ανήλθαν σε € 260.857,00 από € 202.471,58 που ήταν το 2001. η πορεία που ακολουθείται 

κατά τις χρήσεις 2003 και 2004 είναι πτωτική, αφού όπως φαίνεται κατά την χρήση του

2003 σημειώθηκε μείωση της τάξεως του 3,08% με το ποσό των αποσβέσεων να φθάνει 

στα € 252.835,51 ενώ το 2004 η μείωση που σημειώθηκε ήταν της τάξεως του 1,53% και 

το ποσό έφθασε πλέον στα € 248.972,37. Η Emporiki Bank-Bulgaria EAD δεν έχει λοιπά 76 77

76. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της ΕιτιροπΙα ΒαιΑ-ΒιιΙ§απα ΕΑΟ 2001-2003, 
Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
77. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αποτελέσματα, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emDoriki.gr
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έξοδα εκμετάλλευσης κατά τις χρήσεις 2001, 2002 και 2004, ενώ η μόνη χρήση κατά την 

οποία υπάρχουν λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης είναι αυτή του 2003 κατά την οποία 

ανέρχονταν σε € 629.048,82.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ 
ΤΗΣ ΕΜΡΟΜΚΙ ΒΛΝΚ-ΒΓΕΟΛΙΗΛ ΕΛΙ)
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ΕΤΗ

Διάγραμμα 2.11. Η ποσοστιαία μεταβολή των εξόδων της Ετηροπλί Βαηλ-Βιιΐμαπα 

ΕΑϋ για τα έτη 2001 έως 2004.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ Μ ΕΤΑ ΒΟ Λ Η  ΕΣΟΔΩΝ  
ΤΗΣ ΕΜ ΡΟ Μ Κ Ι Β Α Ν Κ -Β ΙΕ Ο Α ΙίΙΑ  Ε Α ϋ

□  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΧΡΗΣΕΩΣ

■  ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ
ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ
ΕΣΟΔΑ

□  ΕΣΟΔΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

□  ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  
Σ

Διάγραμμα 2.12. Η ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων της Εηιροπία ΒαπΙοΒιιΙμαπα 

ΕΑϋ για τα έτη 2001 έως 2004.

Τα αποτελέσματα χρήσεως της τράπεζας παρουσιάζονται αρνητικά κατά την χρήση 

του 2001, δηλαδή πρόκειται για ζημία ύψους € -961.740,01. Η χρήση που ακολουθεί, αυτή



του 2002 δηλαδή παρουσιάζει κέρδη ύψους € 896.462,00, δηλαδή σημειώθηκε μείωση της 

ζημίας κατά 193,21% η οποία μάλιστα μετατράπηκε σε κέρδος. Το 2003 τα κέρδη 

μειώθηκαν κατά 78,94% με το ποσό να φθάνει πλέον στα € 188.757,60 ενώ κατά την 

χρήση του 2003 τα κέρδη πενταπλασιάστηκαν και ανήλθαν πλέον σε € 893.297,91.

Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έσοδα παρουσιάζουν ανοδική πορεία κατά τις χρήσεις 

2001, 2002 και 2003 με τη μόνη μείωση του ποσού να σημειώνεται κατά την χρήση του 

2004. Πιο συγκεκριμένα το ύψος των τόκων και των εξομοιούμενων εσόδων, κατά την 

χρήση του 2001 ανέρχονταν σε € 1.449.001,17 ενώ κατά την χρήση του 2002 σημειώθηκε 

αύξηση του ποσού σε € 2.069.142,00 με ποσοστό αύξησης 42,80%. Η τάση αυτή 

συνεχίστηκε και κατά το 2003 με ποσοστό αύξησης αυτήν την φορά 54,66% η οποία 

οδήγησε το ποσό στο ύψος των € 3.200.072.87. Κατά την χρήση του 2004 το ποσό 

μειώθηκε κατά 20.88% με το ποσό να φθάνει πλέον σε € 2.531.866,14.

Τα έσοδα από προμήθειες είναι συνεχώς αυξανόμενα κατά τις χρήσεις που 

εξετάζονται. Κατά την χρήση του 2001 ανέρχονταν σε € 255.134,64 ενώ το 2002 

αυξήθηκαν σε € 448.599,00, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 75.83%. Η 

ανοδική αυτή -πορεία συνεχίστηκε και κατά τις χρήσεις 2003 και 2004 με ποσοστά 

αύξησης 27.78% και 12.74% αντίστοιχα, γεγονός που οδήγησε το ποσό των εσόδων από 

προμήθειες να ανέρχεται, κατά την χρήση του 2004 σε € 646.232,30. Αντίθετη πορεία 

παρουσιάζουν τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης της Ετηροπία Βαηλ-Βιι^ππμ ΕΑΟ, αφού 

κατά τις εξεταζόμενες χρήσεις ακολουθούν πτωτική πορεία. Η χρήση του 2001 έκλεισε με 

το ποσό των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης να ανέρχεται στο ύψος των € 299.105,75 ενώ 

κατά το 2002 μειώθηκαν σε € 89.650,00 με ποσοστό μείωσης 70,03%. Μείωση του ποσού 

σημειώνεται κατά την χρήση του 2003 αλλά και του 2004 με ποσοστά μείωσης 59,44% 

και 56.18% αντίστοιχα, οδηγώντας έτσι το ποσό των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης στο 

ύψος των € 15.932,21.

Ο δείκτης απόδοσης επί του ενεργητικού78 της Ετηροπλί Βυηΐν-Βιι^μπμ ΕΑϋ δεν 

παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα κατά την τριετία 2002-2004. Το 2002 ο δείκτης 

διαμορφώθηκε σε 2,63% λόγω του χαμηλού ύψους των αποτελεσμάτων χρήσεως της 

τράπεζας. Το 2003 σημειώθηκε μείωση του δείκτη σε 0,41% ως αποτέλεσμα της μείωσης 

των αποτελεσμάτων χρήσεως, ενώ το 2004 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 2,05% μετά από 

αύξηση που σημειώθηκε στα αποτελέσματα χρήσεως της τράπεζας, επανερχόμενος έτσι

78. Βλ. Παράρτημα, σελ.150, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της ΕιηροπΊό Β8η1<-Βιι1§3ΐΪ3 ΕΑϋ 
για τα έτη 2002-2004



στα επίπεδα του 2002. Σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα κυμαίνεται το καθαρό επιτοκιακό 

περιθώριο7υ της Emporiki Bank-Bulgaria EAD. η οποία φαίνεται να έχει διευρύνει 

σημαντικά τις εργασίες της αφού το 2002 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 6,08%. Το 2003 ο 

δείκτης αυξήθηκε σε 6,92% ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από τόκους, ενώ το 

2004 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 5,82% λόγω της μείωσης των εσόδων από τόκους.

Ο δείκτης υποχρεώσεις προς πελάτες προς απαιτήσεις κατά πελατών κυμαίνεται σε 

χαμηλά επίπεδα. Το 2002 ο δείκτης ήταν 20.47% ενώ το 2003 διαμορφώθηκε σε 29,66% 

λόγω της μείωσης των απαιτήσεων κατά πελατών. Το 2004 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 

38,00% λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων της τράπεζας προς τους πελάτες. Ο δείκτης
Ο 1

υποχρεώσεις προς πελάτες προς σύνολο παθητικού δεν παρουσιάζει ικανοποιητική 

εικόνα αφού το 2002 διαμορφώθηκε σε 16,84% λόγω του χαμηλού ύψους των 

υποχρεώσεων προς πελάτες αλλά και του αυξημένου συνόλου του παθητικού. Το 2003 ο 

δείκτης αυξήθηκε σε 23.00% ως αποτέλεσμα της μείωσης του συνόλου του ενεργητικού 

αλλά και της ταυτόχρονης αύξησης των υποχρεώσεων προς πελάτες, ενώ το 2004 η 

ανοδική πορεία του δείκτη συνεχίστηκε φθάνοντας έτσι στο 30,82%. Εεγονός που 

επιβεβαιώνει την αύξηση εργασιών της τράπεζας.

2.1.5. Emporiki Bank -  Albania SA

To 1998 αποφασίζεται η ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας International Commercial 

Black Sea Bank (Albania) SA η οποία δραστηριοποιείται στον τραπεζικό τομέα. Η άδεια 

λειτουργίας της εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 1999 οπότε και μετονομάσθηκε σε 

Intercommercial Bank of Greece (Albania) SA. Η επωνυμία της εταιρίας σήμερα είναι 

Emporiki Bank -Albania SA79 80 81 82 και έχει έδρα τα Τίρανα. Οι τραπεζικές υπηρεσίες που 

παρέχει η θυγατρική της Αλβανίας είναι οι καταθέσεις, η διαχείριση διαθεσίμων, οι 

εγγυητικές επιστολές, οι εισαγωγές και εξαγωγές, οι χορηγήσεις, οι συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, οι εργασίες εξωτερικού, η συμμετοχή σε κοινοπρακτικά δάνεια, το Internet 

Banking και η ενοικίαση θυρίδων. Η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα 

καταναλωτικά δάνεια είναι τα προϊόντα τα οποία πρόκειται να προωθήσει περισσότερο η

79. Βλ. Παράρτημα, σελ. 150, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank-Bulgaria EAD 
για τα έτη 2002-2004
80. Βλ. Παράρτημα, σελ.150, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank-Bulgaria EAD 
για τα έτη 2002-2004
81. Βλ. Παράρτημα, σελ.150, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank-Bulgaria EAD 
για τα έτη 2002-2004
82. Βλ. Παράρτημα, σελ.151, Emporiki Bank-Albania SA Ισολογισμός 31/12/2004



τράπεζα. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε €8,7 εκατ. με ποσοστό συμμετοχής της
οι

Εμπορικής Τράπεζας 100% και απασχολεί 42 άτομα . Η ίδρυση της συγκεκριμένης 

θυγατρικής τράπεζας του Ομίλου αποτέλεσε κίνηση στρατηγικής σημασίας αφού έγινε σε 

μια χρονική περίοδο που το τραπεζικό σύστημα της χώρας κατέρρεε λόγω των 

εσωτερικών πολιτικών ταραχών και σήμερα η Εμπορική Τράπεζα έφτασε στο σημείο να 

κατέχει το 0,68% των καταθέσεων και το 3,16% των χορηγήσεων συνολικά της χώρας .

Η Αλβανία σήμερα συγκαταλέγεται στις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης, με τάσεις 

βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο στηρίζεται στα χρήματα των 

μεταναστών τα οποία επιστρέφουν στη χώρα. Το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της 

χώρας ακόμη και σήμερα χαρακτηρίζεται ασταθές, επίσης οι υποδομές τις χώρας είναι 

ανεπαρκείς αλλά συγκεντρώνει τα βλέμματα των ξένων επενδυτών λόγω των προοπτικών 

ανάπτυξης της. Το ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται σε 17,46 δις δολάρια με ρυθμό αύξησής του 

5,6% κατά έτος. Το τραπεζικό σύστημα της χώρας αποτελείται από 16 τραπεζικά ιδρύματα 

τα συνολικά έσοδα των οποίων ανέρχονταν σε € 4 δις το 2005. Ο ανταγωνισμός αυξάνεται 

διαρκώς στον τραπεζικό κλάδο, στον οποίο οι ελληνικές τράπεζες παίζουν σημαντικό 

ρόλο, αφού κατέχουν το 15,05% του συνόλου των καταθέσεων οι οποίες ανέρχονταν σε € 

3,5 δις το 2005 και το 39,82% των χορηγηθέντων δανείων όταν το σύνολό τους κατά το
ο;

2005 ανερχόταν σε € 900 εκατομμύρια με ρυθμό αύξησής τους 36% κατά έτος . Τα κέρδη 

που αντλούν οι ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία φτάνουν στο 

26,44% του κλάδου. Ποσοστό το οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί αρκετά ικανοποιητικό, 

αφού το μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων, δηλαδή το 70% περίπου συγκεντρώνεται στις πέντε 

μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας83 84 85 86.

83. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Θυγατρικές τράπεζες εξωτερικού, ανακτήθηκε στις 21/7/05 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr
84. DIPLOMACY, Ο αγώνας δρόμου των βαλκανικών χωρών, ανακτήθηκε στις 21/7/05 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.diplomacv.gr
85. ALPHA BANK, Albania, Agenda 2010, ανακτήθηκε στις 20/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.alphabank.gr
86. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Οι ελληνικές τράπεζες στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και 
της Ν.Α. Ευρώπης, ανακτήθηκε στις 29/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hba.gr
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Πίνακας 2.7. Τα βασικότερα στοιχεία των Ισολογισμών της Επιροπίίϊ ΒοΓώ-ΑΙδοηίο 8.Α 

για τα έτη 200 1 87 έως 200488.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  

ΤΗΣ EMPORIKI BANK-ALBANIA S.A.
ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 20011 2002 2003 2004

1.
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.989.855,74 1.728.383.26 2.249.270,22 2.880.068.24

2.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 3.622.385.38 7.423.677,52 3.756.601,21 5.222.055.19

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 14.059.828,98 16.642.411,70 18.280.243.25 17.910.287.68

4.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.839.552.18 32.878.417,06 32.226.817,67 35.400.000.00

6.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 311.445.56 7.866.633,55 4.126.382,79 4.990.220,23

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 14.847.795.15 14.038.592,95 18.658.345,46 21.040.985.47

8.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΒΑΡΗ 0,00 0,00 0,00 0.00

9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.687.280,15 11.252.846.34 9.363.043,48 8.651.776.81

10. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 25.839.552,18 32.878.417,06 32.226.817.67 35.437.491.34

Τα στοιχειά του Ενεργητικού της Emporiki Bank -Albania SA παρουσιάζουν έντονες 

διακυμάνσεις, με αυξομειώσεις δυσανάλογες. Ο λογαριασμός Ταμείο και διαθέσιμα στην 

Κεντρική Τράπεζα, τον πρώτο χρόνο μειώνεται σχεδόν στο μισό, ενώ το 2003 εμφανίζεται 

να επανέρχεται στα προηγούμενα επίπεδα και να ακολουθεί ανοδική πορεία με ποσοστό 

αύξησης 30,14% για το 2003 και 28,04% για το 2004. Αντιθέτως ο λογαριασμός 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων τον πρώτο χρόνο διπλασιάζεται, ενώ το 2003 

εμφανίζει μια πτωτική πορεία με ποσοστό μείωσης 49,40% καταλήγοντας στα ίδια επίπεδα 

που βρισκόταν το 2001, στην συνέχεια ακολουθεί μια αύξουσα πορεία της τάξεως του 

39,01%. Η πορεία του λογαριασμού Απαιτήσεις κατά πελατών παρουσιάζεται συνεχώς 

ανοδική, με αυξανόμενα ποσοστά της τάξεως 18,37% τον πρώτο χρόνο, 9,84% τον 

δεύτερο και με μικρή μείωση τον τρίτο, της τάξεως του 2,02%.

Η Emporiki Bank -Albania SA δεν έχει συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και 

για αυτόν τον λόγο ο λογαριασμός αυτός παρουσιάζει μηδενικό υπόλοιπο κατά τα έτη που 

εξετάζονται. Το Σύνολο Ενεργητικού παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις τα δύο πρώτα 

χρόνια, αφού ξεκινά με μια μεγάλη αύξηση της τάξεως του 27,24% για το 2002 και 

συνεχίζει με μείωση 1,98% για το έτος 2003. Η αμέσως επόμενη χρήση παρουσιάζει

87. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Bank-Albania SA 2001-2003, 
Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
88. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αποτελέσματα, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.gr

http://www.emporiki.gr


αύξηση 9,85%, γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι διακυμάνσεις στα ποσοστά 
ήταν μεγάλες.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΕΜΡΟΙΗΚΙ ΒΑΝΚ-ΑΓΒΛΝΙΑ β,Α. □  ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ

■  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

□  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΠΕΛΑΤΩΝ

□  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

■  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διάγραμμα 2.13. Η ποσοστιαία μεταβολή των στοιχείων του Ενεργητικού της Ειυροπλί 

Βαπλ-ΑΙόαηΐα 8.Α για τα έτη 2001 έως 2004.

Οι υποχρεώσεις της τράπεζας προς πιστωτικά ιδρύματα κατά την χρήση του 2001 

ανέρχονταν σε € 311.445,56 ενώ το 2002 ανήλθαν σε € 7.866.633,55, δηλαδή 

παρατηρείται αύξηση των υποχρεώσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σχεδόν 25 φορές επάνω.

Κατά την χρήση του 2003 παρατηρήθηκε μείωση της τάξεως του 47,55% ενώ την αμέσως

επόμενη χρήση, αυτή του 2004 ακολουθεί μικρή ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 

20,93% και το ποσό φθάνει στα € 4.990.220,23. Οι υποχρεώσεις της τράπεζας προς 

πελάτες παρουσιάζουν αντίστροφη πορεία σε σχέση με τις υποχρεώσεις προς πιστωτικά 

ιδρύματα. Το 2001 το ποσό ανερχόταν σε € 14.847.795,15 ενώ το 2002 παρατηρήθηκε

μείωση σε € 14.038.592,95 δηλαδή μειώθηκε κατά 5,45%. Την αμέσως επόμενη χρήση 

ακολουθεί μεγάλη αύξηση του ποσού, της τάξεως του 32,91% καταλήγοντας το 2004 στο

ύψος των € 21.040.985,47 με ποσοστιαία αύξηση 12,77%.
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Διάγραμμα 2.14. Η ποσοστιαία μεταβολή των στοιχείων του Παθητικού της Emporiki 

Bank-Albania S.A για τα έτη 2001 έως 2004.

Η ΕτηροπΜ Βπη1<-Α1ύπηία 8Α δεν πραγματοποιεί προβλέψεις για κινδύνους και βάρη, 

γεγονός που παρατηρήθηκε και σε άλλες θυγατρικές τράπεζες του Ομίλου οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Τέλος το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής τράπεζας 

έχει διαγράψει καθοδική πορεία κατά την διάρκεια των χρήσεων που εξετάζονται. Το ύψος 

του μετοχικού κεφαλαίου κατά την χρήση του 2001 ανερχόταν σε € 11.687.280,15 ενώ το 

2002 σε € 11.252.846,34, δηλαδή η μείωση που παρατηρείται είναι της τάξεως του 3,72%. 

Κατά την χρήση του 2003 παρατηρείται επίσης μείωση, αυτή την φορά της τάξεως του 

16,79% η οποία συνεχίζεται και κατά την χρήση του 2004 με ποσοστό μείωσης 7,60% και 

το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των € 8.651.776,81.



Πίνακας 2.8. Συνοπτικά στοιχεία των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Emporiki Bank -

Albania SA για τα έτη 200189 έως 20049U.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΓΗΣ EMPORIKI ΒΑΝΚ-ΛΕΒΑΝΙΑ S.A.

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001 2002 2003 2004

1 .ΓΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 390.424.74 417.697.87 607.712,11 635.653,18

2. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.026.917,36 955.473,99 1.077.491,68 1.078.818.11

3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 562.405,93 281.082,06 279.438,26 200.578,06

4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 5.545,45

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -409.950,24 173.939.64 613.167.26 545.810,28

6 .ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.214.374.15 1.684.935.47 2.046.639,49 2.094.374,72

7. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 221.392,59 295.364,15 340.175,17 339.638,27

8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 112.585,65 90.142,32 279.438,26 0,00

Τα Αποτελέσματα Χρήσεως της Emporiki Bank -Albania SA παρουσιάζουν έντονες 

διακυμάνσεις. Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έξοδα της χρήσεως του 2001 ανέρχονταν σε € 

390.424,74 ενώ στη χρήση του 2002 παρουσιάζεται αύξηση της τάξεως του 6,99%, η 

αύξηση αυτή συνεχίζεται και κατά την χρήση του 2003 με μεγαλύτερη όμως ένταση, αφού 

το ποσοστό αύξησης είναι 45,49% και το ποσό φθάνει στα € 607.712,11. Κατά την χρήση 

του 2004 παρατηρείται επίσης αύξηση, αυτή την φορά όμως μικρότερη, της τάξεως του 

4,60% και το ποσό των τόκων και των εξομοιούμενων εξόδων φθάνει στα 4,60%. Τα 

γενικά έξοδα διοίκησης κατά την χρήση του 2001 ανέρχονταν σε € 1.026.917,36 ενώ το 

2002 μειώθηκαν κατά 6,96%. Το 2003 παρατηρείται αύξηση της τάξεως του 12,77% η 

οποία συνεχίστηκε και κατά την χρήση του 2004 με ποσοστό 0,12% καταλήγοντας έτσι 

στο ποσό των € 1.078.818,11. Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων κατά την χρήση του 2001 

ήταν € 562.405,93 ενώ κατά τις επόμενες χρήσεις τα ποσά παρουσιάζουν πτωτική τάση με 

ποσοστιαίες μειώσεις 50,02% το 2002, 0,58% το 2003 και 28,22% το 2004 με αποτέλεσμα 

το ποσό να φθάσει στο ύψος των € 200.578,06. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης δεν υπάρχουν 

για τις χρήσεις των ετών 2001 έως 2003, ενώ το 2004 ανέρχονται σε € 5.545,45. 89 90

89. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Bank-Albania SA 2001-2003, 
Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
90. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αποτελέσματα, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.gr
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Διάγραμμα 2.15. Η ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων της Emporiki Bank -Albania SA 

για τα έτη 2001 έως 2004.

Τα αποτελέσματα χρήσεως κατά την χρήση του 2001 παρουσιάζονται αρνητικά ενώ 

τον επόμενο χρόνο παρατηρείται αύξηση των αποτελεσμάτων κατά 142,43% αφού το 

ποσό παρουσιάζεται θετικό και ανέρχεται σε € 173.939.64. Το 2003 παρατηρείται 

περαιτέρω αύξηση με το ποσό των αποτελεσμάτων να ανέρχεται σε € 613.167,26. Το 2004 

παρατηρείται μικρή μείωση των αποτελεσμάτων κατά 10,99% όπου τα αποτελέσματα 

χρήσεως ανήλθαν σε € 545.810,28. Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έσοδα παρουσιάζονται 

ως συνεχώς αυξανόμενα αφού στις χρήσεις που εξετάζονται παρατηρείται σταθερά 

αυξητική πορεία. Το 2001 οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έσοδα της Emporiki Bank -  

Albania SA ανέρχονταν σε € 1.214.374,15 ενώ ακολούθησε ποσοστιαία αύξηση της 

τάξεως του 38,75% για το 2002, 21,47% για το 2003 και 2,33% για το 2004, με το ποσό να 

φθάνει στα € 2.094.374,72. Τα έσοδα της τράπεζας από προμήθειες κατά την χρήση του 

2001 ανέρχονταν σε € 221.392,59 ενώ κατά την χρήση του 2002 ακολούθησε αύξηση 

κατά 33,41%. Κατά την χρήση του 2005 παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 15,17% με 

αποτέλεσμα το ποσό των εσόδων από προμήθειες να φθάσει στα € 340.638,27. Τα λοιπά 

έσοδα εκμετάλλευσης παρουσιάζουν έντονες αυξομειώσεις κατά τις χρήσεις 2001 έως 

2004 με πρώτη μεταβολή την μείωση της τάξεως του 19,93% δηλαδή από € 112.585,65 

που ήταν το 2001 μειώθηκε σε € 90.142,32. Αντιθέτως κατά την χρήση του 2003 

παρουσιάζεται αύξηση 210% με αποτέλεσμα το ποσό των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 

να ανέλθει σε € 279.438,26 ενώ το 2004 η Emporiki Bank -Albania SA παρουσιάζει τον 

συγκεκριμένο λογαριασμό μηδενικό.



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΛΩΝ 
ΤΗΣ EMPOR1KI BANK-ALBANIA S.A.

ίΜ
ΟW
Ο
Π.

300,00%
250,00%
200 ,00%

150,00%
100,00%

50,00%
0 ,00%

-50,00%
- 100,00%

-150,00%
-200 ,00%

3-20p~|

□  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

■  ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ

Ο ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

□  ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΕΤΗ

Διάγραμμα 2.16. Η ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων της Emporiki Bank -Albania SA

για τα έτη 2001 έως 2004.

Ο δείκτης απόδοσης επί του ενεργητικού91 92 93 της Emporiki Bank -Albania SA 

διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα κατά την τριετία 2002-2004, λόγω των χαμηλών 

αποτελεσμάτων χρήσεως που σημειώθηκαν κατά τις χρήσεις αυτές. Το 2002 ο δείκτης 

διαμορφώθηκε σε 0,59% ενώ το 2003 αυξήθηκε σε 1.88% ως αποτέλεσμα της αύξησης 

των αποτελεσμάτων χρήσεως, παρόλα αυτά όμως το επίπεδο του δείκτη διατηρήθηκε 

χαμηλό. Το 2004 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 1,61% λόγω της μείωσης των 

αποτελεσμάτων χρήσεως της τράπεζας και της ταυτόχρονης αύξησης του ενεργητικού. Το 

καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της τράπεζας διατηρείται υψηλά επίπεδα. Κατά την χρήση 

του 2002 ο δείκτης ήταν 5.74% ενώ το 2003 διαμορφώθηκε σε 6,29% ως αποτέλεσμα της 

αύξησης των εσόδων της τράπεζας από τόκους αλλά και της ταυτόχρονης μείωσης του 

συνόλου του ενεργητικού, ενώ το 2004 ο δείκτης μειώθηκε σε 6,19% λόγω της αύξησης 

που σημειώθηκε στο σύνολο του ενεργητικού.

Ο δείκτης υποχρεώσεις προς πελάτες προς απαιτήσεις κατά πελατών4 ’ παρουσίασε 

υψηλά επίπεδα κατά την τριετία 2002-2004. Το 2002 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 84.35% 

ενώ το 2003 αυξήθηκε σε 102,07% αφού οι υποχρεώσεις προς πελάτες αυξήθηκαν σε 

σημείο που ξεπέρασαν τις απαιτήσεις της τράπεζας κατά πελατών. Το 2004 ο δείκτης 

διαμορφώθηκε σε 117,48%, πάλι λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων προς πελάτες.

9 1. Βλ. Παράρτημα, σελ. 154, 150, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -Albania 
SA για τα έτη 2002-2004
92. Βλ. Παράρτημα, σελ. 154, 150, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -Albania 
SA για τα έτη 2002-2004
93. Βλ. Παράρτημα, σελ. 154, 150, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -Albania 
SA για τα έτη 2002-2004



Επομένως οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά κατά την τριετία αυτή. Ο δείκτης 

υποχρεώσεις προς πελάτες προς σύνολο παθητικού94 κατά την χρήση του 2002 ήταν 

ικανοποιητικός αφού διαμορφώθηκε σε 42,70% ενώ το 2002 αυξήθηκε σημαντικά 

φθάνοντας σε 57,90%, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων προς πελάτες. Το 2004 ο 

δείκτης διαμορφώθηκε σε 59,44% ως αποτέλεσμα της αύξησης των υποχρεώσεων προς 

πελάτες αλλά και της ταυτόχρονης αύξησης του συνόλου του παθητικού, επαληθεύοντας 

έτσι την άποψη ότι οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά.

2.1.6. Emporiki Bank-Cyprus LTD

Η προσπάθεια του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας να εισχωρήσει στην Κυπριακή 

αγορά, ξεκινά το 1994 με την δημιουργία ενός καταστήματος το οποίο στην πορεία 

μετεξελίχθηκε σε θυγατρική τράπεζα με έδρα την Εγκώμη της Κύπρου. Το 2001 η 

Εμπορική Τράπεζα σε συνεργασία με Κύπριους επιχειρηματίες ιδρύει την Emporiki Bank -  

Cyprus LTD95. Η τράπεζα σήμερα απασχολεί 150 άτομα, δραστηριοποιείται στην λιανική 

και την επιχειρηματική τραπεζική, έχει 12 καταστήματα και το Μετοχικό της Κεφάλαιο 

ανέρχεται σε € 29,3 εκατ. με ποσοστό συμμετοχής της Εμπορικής Τράπεζας 81,19%96. Το 

μερίδιο της στην Κυπριακή αγορά ανέρχεται στο ποσοστό του 1,5% περίπου.

94. Βλ. Παράρτημα, σελ. 154, 150, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -Albania 
SA για τα έτη 2002-2004
95. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Θυγατρικές τράπεζες εξωτερικού, ανακτήθηκε στις 21/7/05 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr
96. ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ, θυγατρικές εταιρίες, Εμπορική Τράπεζα Α.Ε., Ενημερωτικό 
Δελτίο, Αθήνα, Ιανουάριος 2005

http://www.emporiki.gr


Πίνακας 2.9. Τα βασικότερα στοιχεία των Ισολογισμών της Emporiki Bank -  Cyprus
LTD για τα έτη 200197 έως 200498.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  
ΤΗΣ EMPORIKI BANK-CYPRUS LTD

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2002 2003 2004

1.
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7.342.598.00 7.968.583,00 17.810.425.00

2.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 16.688.076.00 15.640.030,00 27.808.931.00

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 168.367.809,00 215.373.557,00 239.345.046,00

4.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00

5. ΣΥΝΟΔΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 208.562.094.00 255.344.686,00 298.986.244.50

6.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 79.115.173,00 104.629.341,00 109.692.996.00

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 105.154.914,00 132.713.504,00 163.263.756,00

8.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΒΑΡΗ 1.147.125,00 1.849.065,00 238.242,00

9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17.447.000,00 17.054.078.00 29.309.700,00

10. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 208.562.094.00 255.344.686,00 298.986.244.50

Το ταμείο και τα διαθέσιμα της Emporiki Bank -  Cyprus LTD97 98 99 κατά την χρήση του 

2002 ανερχόταν σε € 7.342.598,00, ποσό το οποίο παρουσίασε μικρή αύξηση της τάξεως 

του 8,53% κατά την χρήση του 2003 και ανήλθε σε € 7.968.583,00. η αυξητική αυτή 

πορεία συνεχίστηκε όπως φαίνεται και κατά την χρήση του 2004 αφού το ποσό ανήλθε 

πλέον σε € 17.810.425,00 με ποσοστό αύξησης 123,51%, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκε. Οι 

απαιτήσεις της τράπεζας κατά πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την χρήση του 2002 

ανέρχονταν στο ύψος των € 16.688.076,00, ενώ το 2003 το ποσό μειώθηκε κατά 6,28% 

φθάνοντας στα € 15.640.030,00, αντίθετα η χρήση του 2004 παρουσίασε σημαντική 

αύξηση της τάξεως του 77,81% φθάνοντας έτσι στο ύψος των € 27.808.931,00. Οι 

απαιτήσεις της τράπεζας κατά πελατών παρουσιάζουν ανοδική πορεία κατά τις χρήσεις 

που εξετάζονται. Το ποσό των απαιτήσεων κατά πελατών το 2002 ήταν € 168.367.809,00 

ενώ το 2003 αυξήθηκαν σε € 215.373.557,00, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση της τάξεως του 

27,92%. Αύξηση των απαιτήσεων κατά των πελατών σημειώθηκε επίσης και το 2004 με 

το ποσό να ανέρχεται πλέον σε € 239.345.046,00, δηλαδή αυξήθηκε κατά 11,13%. Όπως

97. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Bank -  Cyprus LTD 2001-2003, 
Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
98. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αποτελέσματα, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.gr
99. Βλ. Παράρτημα, σελ.155, Emporiki Bank-Cyprus LTD Ισολογισμός31/12/2004

http://www.emporiki.gr


φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα η Emporiki Bank-Cyprus LTD δεν διατηρεί 

συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αφού παρουσιάζει μηδενικό υπόλοιπο κατά τις 

εξεταζόμενες χρήσεις.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟ ΑΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΙΙΤΙΚΟΥ 
ΤΗΣ EMPORIKI BANK-CYPRUS LTD

2002-2003 2003-2004

ΕΤΗ

□  ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ
■  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

□  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΠΕΛΑΤΩΝ

□  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

■  ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διάγραμμα 2.17. Η ποσοστιαία μεταβολή των στοιχείων του Ενεργητικού της

Emporiki Bank -  Cyprus LTD για τα έτη 2001 έως 2004.

Το σύνολο του ενεργητικού και το σύνολο του παθητικού της Emporiki Bank-Cyprus 

LTD κατά την χρήση του 2002 ήταν € 208.562.094,00, ενώ κατά τις δύο επόμενες χρήσεις, 

το 2003 και το 2004 παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 22,43% και 17,09% 

αντίστοιχα, φθάνοντας έτσι στο ύψος των € 298.986.244,50. Παρόμοια εικόνα 

παρουσιάζουν και οι υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα αφού τα ποσά των χρήσεων 

που εξετάζονται είναι συνεχώς αυξανόμενα. Συγκεκριμένα κατά την χρήση του 2002 οι 

υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα ανέρχονταν σε € 79.115.173,00 ενώ το 2003 

ανήλθαν σε € 104.629.341,00, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 32,25%. 

Αύξηση παρατηρείται και κατά την χρήση του 2004, αυτή την φορά της τάξεως του 4,84% 

οδηγώντας έτσι το ποσό στο ύψος των € 109.692.996,00. Οι υποχρεώσεις της Emporiki 

Bank-Cyprus LTD προς πελάτες διέγραψαν ανοδική πορεία κατά τις χρήσεις 2002 έως 

2004. Το ύψος των υποχρεώσεων προς πελάτες κατά την χρήση του 2002 ήταν €

105.154.914.00, ενώ το 2003 αυξήθηκαν κατά 26,21%, ανήλθαν δηλαδή σε €

132.713.504.00.

Οι προβλέψεις της τράπεζας για κινδύνους και βάρη κατά την χρήση του 2002 

ανέρχονταν σε € 1.147.125,00 ενώ το 2003 σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 61.19% η 

οποία οδήγησε το ποσό των προβλέψεων στο ύψος των € 1.849.065,00. Αντιθέτως κατά 

την χρήση του 2004 σημειώθηκε μείωση των προβλέψεων κατά 87,12% με αποτέλεσμα το



ποσό να φθάσει στα € 238.242,00. Το μετοχικό κεφάλαιο της Emporiki Bank-Cyprus LTD 

κατά την χρήση του 2002 ανερχόταν σε € 17.447.000,00 ενώ το 2003 μειώθηκε σε €

17.054.078,00 με ποσοστό μείωσης 2,25%. Το 2004 παρατηρείται αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου κατά 71,86% και ανήλθε πλέον σε € 29.309.700,00.

Διάγραμμα 2.18. Η ποσοστιαία μεταβολή των στοιχείων του Παθητικού της Emporiki 

Bank-Cyprus LTD για τα έτη 2001 έως 2004.

Πίνακας 2.10. Συνοπτικά στοιχεία των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Emporiki Bank- 

Cyprus LTD για τα έτη 2001100 έως 2004101.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΊ7 
ΤΗΣ EMPORIKI

ΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕ 
BANK-CYPRI

ΛΕΣΜΛΤΩΝ X 
is LTD

ΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2002 2003 2004

1.
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ 
ΕΞΟΔΑ 6.402.350.00 6.135.815,00 8.927.467.50

2. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.666.955,00 6.986.193.00 -7.627.275,00
3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 485.091.00 575.446.00 703.433,00

4.
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -1.443.419.00 -2.019.244,00 -2.078.749,00

6.
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ 9.377.138.00 11.065.577.00 16.520.874.50

7. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1.705.748.00 1.915.285,00 1.993.060.00

8.
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 90.077.00 90.636.00 0,00

100. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki B ank-Cyprus LTD 2001-2003, 
Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
101. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αποτελέσματα, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.gr
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Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έξοδα της Emporiki Bank -  Cyprus LTD κατά την 

χρήση του 2002 ανέρχονταν σε € 6.402.350,00 ενώ το 2003 μειώθηκαν κατά 4,16% 

φθάνοντας έτσι στο ύψος των € 6.135.815,00. Σε αντίθεση με την χρήση του 2003, το 

2004 σημειώθηκε σημαντική αύξηση της τάξεως του 45,50% με το ποσό να ανέρχεται 

πλέον σε € 8.927.467,50. Τα γενικά έξοδα διοίκησης παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Το

2002 ανέρχονταν σε € 5.666.955,00 ενώ το 2003 αυξήθηκαν κατά 23,28% με το ποσό να 

ανέρχεται πλέον σε € 6.986.193,00. Αύξηση σημειώθηκε και κατά την χρήση του 2004, η 

οποία οδήγησε το ποσό στο ύψος των € 7.627.275,00 με ποσοστό αύξησης 9,18%. Οι 

αποσβέσεις παγίων παρουσιάζουν επίσης ανοδική πορεία με το ποσό να αυξάνεται από €

485.091.00 που ήταν το 2002 σε € 575.446,00 το 2003 και σε € 703.433,00 το 2004. 

Παρατηρείται δηλαδή ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 18,63% για το 2003 και 22,24% 

για το 2004.

Η Emporiki Bank -  Cyprus LTD δεν φαίνεται να διατηρεί λογαριασμό λοιπών εξόδων 

εκμετάλλευσης, αφού κατά τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004 το υπόλοιπο του λογαριασμού 

είναι μηδενικό και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή. Τα αποτελέσματα χρήσεως της 

τράπεζας είναι μη ικανοποιητικά αφού τα ποσά και στις τρεις χρήσεις παρουσιάζονται 

αρνητικά, πρόκειται δηλαδή για ζημίες οι οποίες μάλιστα είναι και αυξανόμενες. 

Συγκεκριμένα, κατά την χρήση του 2002 το ύψος της ζημίας ήταν € -1.443.419.00, ενώ το

2003 αυξήθηκε κατά 39,89% με το ποσό να φθάνει στα € - 2.019.244,00. Αύξηση της 

ζημίας παρατηρείται και κατά την χρήση του 2004, αφού το ποσό ανήλθε σε € -

2.078.749.00 με ποσοστό αύξησης 2,95%.

ΠΟ ΣΟ ΣΤΙΑΙΑ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ  
ΤΗΣ EM PO RIKI B AN K -CY PR US LTD
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Διάγραμμα 2.19. Η ποσοστιαία μεταβολή των εξόδων της Emporiki Bank -  Cyprus 

LTD για τα έτη 2001 έως 2004.
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Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έσοδα της τράπεζας κατά την χρήση του 2002 

ανέρχονταν σε € 9.377.138,00. Κατά τις χρήσεις που ακολούθησαν, δηλαδή το 2003 και το 

2004 το ποσό αυξήθηκε κατά 18,01% και 49,30% αντίστοιχα και ανήλθε πλέον σε € 

16.520.874,50. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τα έσοδα της τράπεζας από 

προμήθειες. Παρατηρείται δηλαδή αύξηση, από € 1.705.748,00 που ήταν το 2002 σε €

1.915.285,00 το 2003, με ποσοστό αύξησης 12,28%, αλλά και το 2004 αυξήθηκαν κατά 

4,06%, γεγονός που οδήγησε το ποσό στο ύψος των € 1.993.060,00. Τα λοιπά έσοδα 

εκμετάλλευσης της Emporiki Bank -  Cyprus LTD παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 

0,62% κατά την χρήση του 2003, δηλαδή από € 90.077,00 που ανέρχονταν το 2002 

ανήλθαν σε € 90.636,00 το 2003, ενώ κατά την χρήση του 2004 παρατηρείται μηδενικό 

υπόλοιπο.
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Διάγραμμα 2.20. Η ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων της Emporiki Bank -  Cyprus

LTD για τα έτη 2001 έως 2004.

Ο δείκτης απόδοσης επί του ενεργητικού102 της Emporiki Bank -  Cyprus LTD

παρουσιάζεται αρνητικός κατά την τριετία που εξετάζεται, γεγονός το οποίο οφείλεται στις 

συνεχείς ζημίες χρήσεως της τράπεζας. Κατά την χρήση του 2002 ο δείκτης 

διαμορφώθηκε σε -0,75%, ενώ το 2003 διαμορφώθηκε σε -0,87% λόγω της αύξησης της

ζημίας η οποία σημειώθηκε κατά την χρήση του 2003. Η εικόνα αυτή επαναλήφθηκε και 

το 2004 με τον δείκτη να διαμορφώνεται πλέον σε -0,75%. Το καθαρό επιτοκιακό

102. Βλ. Παράρτημα, σελ. 158, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -  Cyprus LTD 
για τα έτη 2002-2004
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περιθώριο103 της τράπεζας κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Το 2002 ο δείκτης 

διαμορφώθηκε σε 4,88% ενώ το 2003 σημειώθηκε μεγάλη αύξηση του ενεργητικού 

οδηγώντας τον δείκτη στο 4,77%. Κατά την χρήση του 2004 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 

σε 5,96% ως αποτέλεσμα της αύξησης που σημειώθηκε στα έσοδα της τράπεζας από 

τόκους.

Ο δείκτης υποχρεώσεις προς πελάτες προς απαιτήσεις κατά πελατών104 105 κυμαίνεται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα κατά την τριετία 2002-2004. Το 2002 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 

62,46%, ενώ το 2003 μειώθηκε σε 61,62% λόγω της αύξησης των απαιτήσεων κατά 

πελατών. Το 2004 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 68,21% ως αποτέλεσμα των αυξημένων 

υποχρεώσεων προς τους πελάτες της τράπεζας. Ο δείκτης υποχρεώσεις προς πελάτες προς 

σύνολο παθητικού1 05 κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Το 2002 διαμορφώθηκε σε 50,42% 

λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων προς πελάτες, ενώ κατά την χρήση του 2003 

διαμορφώθηκε σε 51,97% για τον ίδιο λόγω. Το 2004 ο δείκτης αυξήθηκε σε 54,61%.

2.1.7. Emporiki Bank-Armenia CJSC

Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας ιδρύει την θυγατρική τράπεζα Emporiki Bank -  

Armenia CJSC106 τον Απρίλιο του 1999, στο Έρεβαν της Αρμενίας και κατέχει ποσοστό 

100% του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου ήταν US $

4.000.000, απασχολούσε 35 άτομα και παρείχε ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών. 

Συγκεκριμένα προσέφερε υπηρεσίες του τομέα της επιχειρηματικής πίστης και στεγαστικά 

δάνεια, ενώ το μερίδιό της στην αγορά με βάση τις χορηγήσεις ήταν 1,9%. Στις 

28/09/2004 η Εμπορική Τράπεζα προχώρησε σε πώληση του μεριδίου της, η οποία και 

ολοκληρώθηκε, έναντι US $ 3.100.000 και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία αναγράφεται στο άρθρο 

5/204/14.11.2000107.

103. Βλ. Παράρτημα, σελ.158, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -  Cyprus LTD 
για τα έτη 2002-2004
104. Βλ. Παράρτημα, σελ.158, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -  Cyprus LTD 
για τα έτη 2002-2004
105. Βλ. Παράρτημα, σελ. 158, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Bank -  Cyprus LTD 
για τα έτη 2002-2004
106. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Θυγατρικές τράπεζες εξωτερικού, ανακτήθηκε στις 21/7/05 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr
107. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεθνείς Δραστηριότητες, Έγγραφο αναφοράς, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, 
Νοέμβριος 2005
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2.1.8. Κατάστημα Λονδίνου

Η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί , εκτός των άλλων, ένα κατάστημα στο 

Λονδίνο το οποίο άνοιξε την 31/12/1999 και λειτουργεί ως Τραπεζική Μονάδα 

Επιχειρήσεων και Ιδιωτών της Εμπορικής Τράπεζας. Το κατάστημα αυτό απασχολεί 

συνολικά 9 άτομα, ενώ η χρήση του 2002 έκλεισε με ενεργητικό GBP 197,1 εκ. Οι 

δραστηριότητες του καταστήματος είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις ανάγκες των 

πελατών, συγκεκριμένα πραγματοποιούνται εργασίες όπως είναι η διαχείριση διαθεσίμων, 

η αγορά συναλλάγματος, οι καταθέσεις, το εξωτερικό εμπόριο, οι αγορές επιταγών και η 

κίνηση κεφαλαίων. Επίσης δραστηριοποιείται στον χώρο των κοινοπρακτικών δανείων, 

των ασφαλειών, των αμοιβαίων κεφαλαίων και του private banking108.

2.1.9. Η εξαγορά σέρβικης τράπεζας

Η προσπάθεια επέκτασης και εδραίωσης του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στην 

περιοχή των Βαλκανίων δεν περιορίστηκε μόνο στην ίδρυση θυγατρικών τραπεζών. Το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του Ομίλου ήταν και εξακολουθεί να είναι η αύξηση του 

μεριδίου της στην Βαλκανική τραπεζική αγορά.

Η Εμπορική Τράπεζα έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα που προχώρησε σε εξαγορά 

σερβικής τράπεζας, όταν τον Ιούλιο του 2002 εξαγόρασε το 80% των μετοχών σερβικής 

τράπεζας. Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι την στιγμή που 

διαδραματίζονταν σημαντικές εξελίξεις στην οικονομία της χώρας. Η Kapital Banka AD 

διαθέτει 14 καταστήματα και αποτελεί μια αναπτυσσόμενη τράπεζα με εκτεταμένο δίκτυο. 

Μπορεί η οικονομία της χώρας να μην βρίσκεται στα καλύτερα επίπεδα, είναι όμως 

αναπτυσσόμενη.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας παρουσίασε 

ενδιαφέρον για την εξαγορά και δεύτερης σερβικής τράπεζας, η οποία αποτελεί την 

τέταρτη μεγαλύτερη κατά σειρά σέρβική τράπεζα και κατέχει το 6,19% του κλάδου. Η 

εμπορική Τράπεζα έχει ήδη καταθέσει την προσφορά της στην σέρβική τράπεζα η οποία 

την εξετάζει. Εκτός από την Εμπορική Τράπεζα άλλες τρεις ελληνικές και επτά ξένες

108. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Θυγατρικές τράπεζες εξωτερικού, ανακτήθηκε στις 21/7/05 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr

http://www.emporiki.gr


τράπεζες έχουν καταθέσει τις προσφορές τους, μεταξύ των οποίων είναι και η Credit 

Agricole.

2.2. Οι θυγατρικές λοιπών δραστηριοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα

2.2.1. Emporiki Group Finance PLC

Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2004 με έδρα το Λονδίνο και το ύψος του Μετοχικού 

της Κεφαλαίου ανέρχεται σε € 17,7 χιλιάδες. Το αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι η 

άντληση κεφαλαίων για την Εμπορική Τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος των 

ομολογιακών δανείων, το οποίο υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου του 2004. Το ποσοστό 

συμμετοχής της Εμπορικής Τράπεζας στο Μετοχικό Κεφάλαιο είναι 99,98%'°9.

Πίνακας 2.11. Σημαντικά μεγέθη του Ισολογισμού της Emporiki Group Finance 

PLC109 110.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
EMPORIKI GROUP FINANCE PLC 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004
ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2004

1. ΤΑΜΕΙΟ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0,00 €
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 746.960.046,09 €
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 0,00 €
4. ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.992.262,57 €
5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 753.229.009,86 6
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,00 6
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 0,00 6
8. ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ & ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΞΟΔΑ 3.350.581,40 6
9. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 750.000.000,00 6
10. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17.692,85 6
11. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 753.229.009,88 6

109. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Θυγατρικές τράπεζες εξωτερικού, ανακτήθηκε στις 21/7/05 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr
110. Βλ. Παράρτημα, σελ.158, Emporiki Group Finance PLC Ισολογισμός 31/12/2004
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Πίνακας 2.12. Σημαντικά μεγέθη των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Emporiki Group 

Finance PLC111.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ EMPORIKI GROUP
FINANCE PLC 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004
ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2004

1. ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
5.842.742,46 €

2. ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
5.835.769,42 €

3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
0,00 €

4. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
0,00 €

5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
146.237,43 €

6. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
0,00 €

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
-139.264,39 €

2.2.2. Emporiki Funding Ltd

Η εταιρία αυτή ιδρύθηκε με έδρα την Υερσέη της Μεγάλης Βρετανίας με σκοπό την 

έκδοση τίτλων συνολικού ποσού € 200 εκατ., οι οποίοι είναι εγγυημένοι από την Εμπορική 

Τράπεζα. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 201 εκατ. και διαιρείται σε 1 

εκατ. κοινές μετοχές αξίας € 1 και σε 200 χιλιάδες προνομιούχους τίτλους των € 1000 

εγγυημένους από την ίδια την Εμπορική Τράπεζα112.

2.3. Εμπορική Κεφαλαίου και Συμμετοχών Α.Ε.

Μια ακόμη θυγατρική εταιρία του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας η οποία 

δραστηριοποιείται στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι η Εμπορική 

Κεφαλαίου και Συμμετοχών Α.Ε., η οποία έχει δημιουργήσει έναν όμιλο εταιριών 

χρηματοπιστωτικού ενδιαφέροντος. Οι εταιρίες αυτές διενεργούν επενδύσεις 

επιχειρηματικών συμμετοχών, έχουν δικτυωθεί στην αγορά και ως όμιλος αποτελούν μια 

από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής

111. Βλ. Παράρτημα, σελ. 158 Emporiki Group Finance PLC Ισολογισμός 31/12/2004
112. ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ, θυγατρικές εταιρίες, Εμπορική Τράπεζα Α.Ε., Ενημερωτικό 
Δελτίο, Αθήνα, Ιανουάριος 2005
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Ευρώπης. Η εταιρία έχει ως διακριτικό τίτλο την φράση Emporiki Venture Capital και 

σκοπός της είναι η αγορά και η πώληση περιουσιακών στοιχείων, η διενέργεια 

επενδύσεων και η αγορά ή η εκποίηση χρεογράφων και άλλων αξιών. Η εταιρία 

συστάθηκε την 14/5/1993 και έχει ως έδρα της το Μαρούσι Αττικής. Τέσσερις από τις 

θυγατρικές του Ομίλου της Εμπορικής Κεφαλαίου και Συμμετοχών Α.Ε. έχουν ως έδρα 

τους την Κύπρο. Οι εταιρίες αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα της επιχειρηματικής 

πίστης, σε σαράντα επιχειρηματικές συμμετοχές στην Ευρώπη, στην Ρωσία και τις 

Η.Π.Α."3.

2.3.1. Emporiki Venture Capital Enterprises Ltd

H Emporiki Venture Capital Enterprises Ltd είναι μια από τις θυγατρικές εταιρίες του 

Ομίλου της Εμπορική Κεφαλαίου. Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η επένδυση 

κεφαλαίων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες τρίτων. Βασικός στόχος κατά την ίδρυση 

της εταιρίας ήταν η ανεύρεση επενδύσεων για τις εταιρίες του Ομίλου της Εμπορικής 

Κεφαλαίου σε περιοχές εκτός Ελλάδος. Η εταιρία συστάθηκε ως ΕΠΕ την 14/12/95, 

σύμφωνα με τις διατάξεις οι οποίες προβλέπονται από τον Νόμο περί εταιριών Κεφ. 113 

της Κύπρου και έχει ως έδρα της την Λευκωσία της Κύπρου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

εταιρία απασχολούσε 6 άτομα προσωπικό μέχρι το 2004 σε χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης, ενώ από το 2005 και έπειτα δεν απασχολεί προσωπικό ούτε διατηρεί 

υποκαταστήματα, αφού οι εργασίες πραγματοποιούνται μέσω των υποκαταστημάτων της 

Emporiki Bank-Cyprus Ltd. Η λογιστική υποστήριξη της εταιρίας παρέχεται από την 

Εμπορική Διαχείρισης Α.Ε., επίσης θυγατρική του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας αφού 

η εταιρία δεν διαθέτει προσωπικό113 114 115.

Οι οικονομικές καταστάσεις1 της εταιρίας για την χρήση του 2005 έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και με αυτόν τον 

τρόπο θα συντάσσονται από εδώ και στο εξής.

113. ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ, θυγατρικές εταιρίες, Εμπορική Τράπεζα Α.Ε., Ενημερωτικό 
Δελτίο, Αθήνα, Ιανουάριος 2005
114. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Venture Capital Enterprises Ltd 
2001-2003, Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
115. Βλ. Παράρτημα, σελ. 161, Emporiki Venture Capital Enterprises Ltd Ισολογισμός 31/12/2004



Πίνακας 2.13. Σημαντικά μεγέθη του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

της Emporiki Venture Capital Enterprises Ltd για τα έτη 2001116 έως 2004117.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2000-2004 ΤΗΣ 

EMPORIKI VENTURE CAPITAL ENTERPRISES LIMITED (ΠΟΣΑ ΣΕ APA.)

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001 20021 2003! 2004
1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.388.537,00 3.506.779,00 235.944,00 195.349.00

2.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 14.788.899,00 14.732.603,00 7.189.477,00 6.649.477,00

3.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 155.356,00 157.613,00 165.728,00 30

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.328.957,00 1.248.437,00 1.118.627,00 1.118.627,00
5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.267.014,00 18.393.398.00 7.551.764,00 6.907.706,00
6. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 19.267.014.00 18.393.398,00 7.551.764.00 6.907.706,00
7. ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ 126.652,00 43.218.00 4.227.00 803
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.381.377,00 998.232.00 799.601.00 461.048.00

9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -1.159.690,00 -763.169.00 -808.189.00 -474.123.00

Τα χρηματικά διαθέσιμα της Emporiki Venture Capital Enterprises Ltd κατά την 

χρήση του 2001 ανέρχονταν σε US $ 2.388.537.00 ενώ το 2002 σημειώθηκε αύξηση της 

τάξεως του 46,82% φθάνοντας έτσι στο ποσό των US $ 3.506.779,00. Το 2003 

σημειώνεται μείωση των χρηματικών διαθεσίμων σε US $ 235.944,00 με ποσοστό 

μείωσης 93,27% η οποία συνεχίζεται και κατά το 2004 φθάνοντας στα US $ 195.349.00 με 

ποσοστό μείωσης 17,21%. Ανάλογη πορεία παρουσιάζουν και οι απαιτήσεις από 

συνδεδεμένες εταιρίες, δηλαδή μειώνονται κατά τις χρήσεις που εξετάζονται. 

Συγκεκριμένα κατά την χρήση του 2001, οι απαιτήσεις κατά των συνδεδεμένων εταιριών 

ανέρχονται US $ 14.788.899,00 ενώ το 2002 παρατηρήθηκε ελάχιστη μείωση της του 

0,32% φθάνοντας στα US $ 14.732.603.00. μείωση παρατηρείται και κατά την χρήση του 

2003, αυτήν την φορά όμως κατά 51,20% ενώ το 2004 το ποσοστό μείωσης είναι 7,51% 

με το ποσό να φθάνει στα US $ 6.649.477,00. Αντίθετα οι οφειλές της εταιρίας προς 

συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις δείχνουν να αυξάνουν συνεχώς με μόνη εξαίρεση την 

χρήση του 2004. πιο συγκεκριμένα κατά την χρήση του 2001 το ποσό των οφειλών 

ανερχόταν σε US $ 155.356,00 ενώ κατά την χρήση του 2002 παρουσιάστηκε μικρή 

αύξηση της τάξεως του 1,45% η οποία συνεχίστηκε και το 2003 με ποσοστό 5,15% 

φθάνοντας στα US $ 165.728,00. βέβαια η κάθετη μείωση που ακολουθεί κατά την χρήση 

του 2004 οδηγεί το ποσό στα US $ 30 με ποσοστό μείωσης 99,98%.

116. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Venture Capital Enterprises Ltd 
2001-2003, Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
117. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αποτελέσματα, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.gr
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Το σύνολο ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας παρουσιάζει καθοδική πορεία 

κατά τις χρήσεις που εξετάζονται. Η χρήση του 2001 κλείνει με το ποσό των US 

$19.267.014.00 ενώ ακολουθεί μείωση της τάξεως του 4,53% φθάνοντας στα US $

18.393.398.00. Η μείωση η οποία παρατηρείται κατά το 2003 είναι ακόμη πιο σημαντική 

αφού είναι της τάξεως του 58,94% οδήγησε το ποσό στα US $ 7.551.764,00. Κατά την 

χρήση του 2004 ακολούθησε επίσης μείωση, αυτή την φορά μικρότερη, της τάξεως του 

8,53% με το ποσό να φθάνει στα US $ 6.907.706,00. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και 

τα έσοδα από τόκους τα οποία επίσης δείχνουν να μειώνονται συνεχώς, με μεγαλύτερη 

όμως ένταση. Κατά την χρήση του 2001 τα έσοδα από τόκους ανέρχονταν σε US $

126.652,00 ενώ κατά τις χρήσεις 2002 και 2003 παρατηρείται μείωση του ποσού κατά 

65,88% και 90,22% αντίστοιχα. Βέβαια όπως προαναφέρθηκε η μείωση του ποσού 

συνεχίστηκε και κατά την χρήση του 2004 με ποσοστό 81,00% οδηγώντας έτσι το ποσό 

στα US $ 803.

Τα λειτουργικά έξοδα της Emporiki Venture Capital Enterprises Ltd παρουσιάζουν 

επίσης σταδιακή μείωση κατά τις χρήσεις που εξετάζονται. Το 2001 το ύψος των 

λειτουργικών εξόδων ήταν US $ 1.381.377,00 ενώ το 2002 μειώθηκαν σε US $

998.232.00, παρατηρείται δηλαδή μείωση της τάξεως του 27,74%. Η μείωση συνεχίστηκε 

και κατά την χρήση του 2003 και του 2004 με ποσοστό μείωσης 19,90% και 42,34% 

αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά έξοδα του 2004 να ανέρχονται στο ποσό των 

US $ 461.048,00. Τα αποτελέσματα χρήσεως μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μη 

ικανοποιητικά για τις χρήσεις του 2001 έως του 2004. Ξεκινώντας από την χρήση του 

2001 παρατηρείται ότι το ποσό των αποτελεσμάτων είναι αρνητικό, δηλαδή υπάρχει ζημία 

χρήσεως ύψους US $ -1.159.690,00. η οποία εξακολουθεί να υπάρχει και κατά την χρήση 

του 2002 με το ποσό να φθάνει στα US $ -763.169,00 αφού η ζημία μειώθηκε κατά 

34,59%. Η ίδια κατάσταση υπάρχει και κατά την χρήση του 2003 με την μόνη διαφορά ότι 

η ζημία αυξήθηκε κατά 5,90% ενώ το 2004 μειώνεται κατά 41,34% και το ύψος της ζημίας 

ανέρχεται πλέον σε US $ -474.123,00.
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Διάγραμμα 2.21. Η ποσοστιαία μεταβολή των σημαντικότερων οικονομικών στοιχείων 

της Emporiki Venture Capital Enterprises Ltd για τα έτη 2001 έως 2004.

Η συνολική αποδοτικότητα κεφαλαίων118 της Emporiki Venture Capital Enterprises 

Ltd είναι αρνητική κατά τις χρήσεις που εξετάζονται, γεγονός που οφείλεται στις 

συνεχόμενες ζημίες που παρουσιάζει η εταιρία κατά τις χρήσεις 2001 έως 2004. το 2001 ο 

δείκτης διαμορφώθηκε σε -6,02%, ποσοστό μη ικανοποιητικό το οποίο σημείωσε μείωσε 

κατά την χρήση του 2002 και διαμορφώθηκε σε -4,15% λόγω της ταυτόχρονης μείωσης 

των αποτελεσμάτων και του συνόλου του ενεργητικού. Κατά την χρήση του 2003 ο 

δείκτης διαμορφώθηκε σε -10,70% κυρίως λόγω του μειωμένου ενεργητικού, ενώ το 2004 

διαμορφώθηκε σε -6,86% ως αποτέλεσμα της μείωσης της ζημίας της χρήσεως.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο119 της εταιρίας δεν είναι ικανοποιητικό για καμία από 

τις εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την χρήση του 2001 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 0,63% 

ενώ το 2002 μειώθηκε σε 0,23% λόγω των μειωμένων εσόδων από τόκους, τα οποία 

εξακολούθησαν να μειώνονται οδηγώντας τον δείκτη σε 0,03% το 2003 και σε 0,01% το 

2004. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους δείκτες ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας120 

της Emporiki Venture Capital Enterprises Ltd παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα κατά τις 

εξεταζόμενες χρήσεις, αντικατοπτρίζοντας έτσι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. 

Κατά την χρήση του 2002 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 99,05% από 98,52% που ήταν το

118. Βλ. Παράρτημα, σελ. 161, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Venture Capital 
Enterprises Ltd για τα έτη 2002-2004
119. Βλ. Παράρτημα, σελ. 161, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Venture Capital 
Enterprises Ltd για τα έτη 2002-2004
120. Βλ. Παράρτημα, σελ. 161, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Venture Capital 
Enterprises Ltd για τα έτη 2002-2004



2001 λόγω της μείωσης του παθητικού και της αντίστοιχης αύξησης των ιδίων κεφαλαίων. 

Το 2003 ο δείκτης μειώθηκε σε 97,68% ως αποτέλεσμα της μείωσης του παθητικού και 

των ιδίων κεφαλαίων ταυτόχρονα, ενώ το 2004 σημειώθηκε αύξηση του δείκτη, ο οποίος 

διαμορφώθηκε σε 99,92% διότι τα ίδια κεφάλαια και το σύνολο του παθητικού 

κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα.

Πίνακας 2.14. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki Venture Capital 

Enterprises Ltd121.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ EMPORIKI VENTURE 

CAPITAL ENTERPRISES LTD

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Η ΓΕΓΟΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΥΠΕΡ ΤΟ 
ΑΡΤΙΟ

ΙΔΡΥΣΗ 1000 500 0
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ.14/8/1996 10 500 495000
ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛ. 7/8/1997 40 500 380000
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 23/7/1997 75 500 712500
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 25/8/1998 16 500 595200
ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛ. 25/8/1998 18 500 669600
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 25/8/1998 66 500 2455200
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 6/4/200 70 500 2765000
ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛ. 21/1/2003 -49 500 -1935500
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 17/7/2003 -21 500 -829500
ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛ. 17/7/2003 ι 96 500 -3571200
ΣΥΝΟΛΟ 1129 1736300

Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 564.500 λίρες Κύπρου, 
διαιρούμενο σε 1.129 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες ανήκουν στην Εμπορική 
Κεφαλαίου και Συμμετοχών Α.Ε.

2.3.2. Emporiki Venture Capital Developed Markets Ltd

H Emporiki Venture Capital Developed Markets Ltd122 συστάθηκε την 29/12/95 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εταιριών Κεφ. 113, της Κύπρου και έχει ως 

έδρα της την Λευκωσία. Ανήκει στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, συγκεκριμένα έχει ως 

κύρια δραστηριότητά της την επένδυση κεφαλαίων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες 

τρίτων. Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται είναι η Κεντρική Ευρώπη, η Αμερική 

και η Κύπρος ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν απασχολείται προσωπικό αφού οι εργασίες 

πραγματοποιούνται μέσω των υποκαταστημάτων της Emporiki Bank-Cyprus Ltd και της 

Εμπορικής Διαχείρισης Α.Ε.. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 708.000

121. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Venture Capital Enterprises Ltd 
2001-2003, Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
122. Βλ. Παράρτημα, σελ. 159, Emporiki Venture Capital Developed Markets Ltd Ισολογισμός 31/12/2004



λίρες Κύπρου και διαιρείται σε 1.416 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 500,00 CYP 

έκαστη. Κύριος μέτοχος της εταιρίας αυτής είναι η Εμπορική Κεφαλαίου και Συμμετοχών 

Α.Ε. με ποσοστό 100% . Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας από την χρήση του

2005 συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης.

Πίνακας 2.15. Σημαντικά μεγέθη του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως

της Emporiki Venture Capital Developed Markets Ltd για τα έτη 2001124 έως 2004ι2'\

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2000-2004 ΤΗΣ 
EM PORIKI VENTURE CAPITAL DEVELOPED MARKETS LIMITED (ΠΟΣΑ ΣΕ AOA.)

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ II 2001 2002 200^ 2004|
1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.391.228,00 2.577.149,00 2.144.841.00 758.067,00

2.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 4.525.094.00 3.811.407,00 3.811.408.00 1.811.408.00

3.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 17.212.055,00 13.732.065.00 8.286.099.00 6.851.322.00

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.265.186,00 1.350.186,00 1.451.586.00 1.451.586,00
5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.459.184,00 25.268.899.00 24.088.306,00 13.931.473.00
6. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 24.459.184,00 25.268.899,00 24.088.306.00 13.931.473,00
7. ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ 205.233,00 72.142.00 64.965,00 2.133.00
K. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.767.715,00 2.594.551.00 3.903.256,00 7.500.00

9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -1.021.356,00 -2.504.603.00 -3.841.372,00 -1.513.730,00

Τα χρηματικά διαθέσιμα της Emporiki Venture Capital Developed Markets Ltd κατά 

την χρήση του 2001 ανέρχονταν σε US $ 3.391.228,00 ενώ κατά τις χρήσεις που

ακολούθησαν παρουσιάστηκε πτωτική πορεία των χρηματικών διαθεσίμων. Το 2002 το 

ποσό μειώθηκε σε US $ 2.577.149,00 με ποσοστό μείωσης 24,01%, γεγονός που όπως 

φαίνεται επαναλαμβάνεται και κατά τις χρήσεις του 2003 και 2004 με ποσοστά μείωσης 

16,77% και 64,66% αντίστοιχα, φθάνοντας έτσι στο ποσό των US $ 758.067,00.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και οι απαιτήσεις της Emporiki Venture Capital 

Developed Markets Ltd από συνδεδεμένες εταιρίες. To 2001 το ύψος των απαιτήσεων 

ήταν US $ 4.525.094,00 ενώ το 2002 το ποσό μειώνεται κατά 15,77% φθάνοντας στα US 

$ 3.811.408,00. Κατά την χρήση του 2003 δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή, ενώ το 

2004 το ποσό συνεχίζει να μειώνεται με αποτέλεσμα να φθάσει στα US $ 1.811.408,00 με 

ποσοστό μείωσης αυτή την φορά 52,47%. Οι οφειλές της εταιρίας προς συνδεδεμένες 123 124 125

123. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Venture Capital Developed Markets 
Ltd 2001-2003, Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
124. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Venture Capital Developed Markets 
Ltd 2001-2003, Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
125. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αποτελέσματα, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.gr

-7  Λ

http://www.emporiki.gr


εταιρίες κατά την χρήση του 2001 ανέρχονταν σε US $ 17.212.055,00 ενώ κατά την

χρήση του 2002 παρατηρείται μείωση της τάξεως του 20,22% φθάνοντας έτσι στο ποσό 

των US $ 13.732.065,00. Η πτωτική αυτή πορεία των οφειλών προς συνδεδεμένες

εταιρίες συνεχίζεται όπως φαίνεται και κατά την χρήση του 2003 με μείωση της τάξεως 

του 39,66% αλλά και το 2004 με ποσοστό μείωσης 17,32%, οδηγώντας έτσι το ποσό στο 

ύψος των US $ 6.851.322,00. Αντίθετα με τους προηγούμενους λογαριασμούς το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δείχνει να διαγράφει ανοδική πορεία κατά τις 

εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την χρήση του 2001 το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου 

ανερχόταν σε US $ 1.265.186,00, ενώ το 2002 ακολούθησε αύξηση της τάξεως του 6,72% 

με το ποσό να φθάνει στα US $ 1.350.186,00. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2003 

οπότε και σημειώνεται αύξηση της τάξεως του 7,51% φθάνοντας έτσι στα US $

1.451.586.00, ενώ κατά την χρήση του 2004 δεν παρατηρείται κάποια μεταβολή στο 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Το ύψος του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας κατά την χρήση 

του 2001 ήταν US $ 24.459.184.00 ενώ το 2002 ανήλθε σε US $ 25.268.899.00

παρατηρείται δηλαδή αύξηση της τάξεως του 3,31%. Αντίθετα κατά τις χρήσεις του 2003 

και του 2004 παρατηρείται μείωση κατά 4,67% και 42,16% αντίστοιχα φθάνοντας στα US 

$ 13.931.473.00. Τα έσοδα της εταιρίας από τόκους παρουσιάζουν επίσης πτωτική

πορεία. Η χρήση του 2001 έκλεισε με τα ύψος των εσόδων από τόκους να ανέρχεται σε 

US $ 205.233,00 ενώ το 2002 το ποσό φθάνει στα US $ 72.142,00 με ποσοστό μείωσης 

64,85%. Μείωση των εσόδων από τόκους παρατηρείται και κατά την χρήση του 2003. 

μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη αφού είναι της τάξεως του 96,72% και το ποσό 

ανέρχεται πλέον σε US $ 2.133,00. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας κατά την χρήση 

του 2001 ανέρχονταν σε US $ 5.767.715,00 ενώ το 2002 μειώθηκαν σχεδόν κατά το 

ήμισυ, δηλαδή σε US $ 2.594.551,00 με ποσοστό μείωσης 55.02%. Η επόμενη χρήση, 

αυτή του 2003 έκλεισε με το ποσό των λειτουργικών εξόδων αυξημένο κατά 50,44%, 

δηλαδή ανήλθε σε US $ 3.903.256,00. Αντίθετα κατά την χρήση του 2004 παρατηρήθηκε 

μείωση της τάξεως του 99,81% οδηγώντας έτσι τα λειτουργικά έξοδα στο ύψος των US $

7.500.00.

Τα αποτελέσματα χρήσεως της Emporiki Venture Capital Developed Markets Ltd 

παρουσιάζουν μη ικανοποιητική εικόνα αφού στις χρήσεις 2001 έως 2004 τα 

αποτελέσματα είναι αρνητικά, πρόκειται δηλαδή για ζημίες. Πιο συγκεκριμένα η ζημία 

χρήσεως για το έτος 2001 ήταν US $ -1.021.356,00 ενώ κατά τις χρήσεις 2002 και 2003 

παρουσιάστηκε αύξηση της ζημίας κατά 145,22% και 53,37 αντίστοιχα, γεγονός που
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οδήγησε την ζημία στο ύψος των 118 $ -3.841.372,00. Η μείωση που ακολούθησε κατά 

την χρήση του 2004 ήταν σημαντική, της τάξεως δηλαδή του 60,59%, αλλά όχι τόσο ώστε 

να καλύψει την διαφορά των προηγούμενων χρήσεων, αφού το ποσό έφθασε πλέον σε 1ί8 

$ -1.513.730,00.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 
EM PORI ΚΙ VENTURE CAPITAL DEVELOPED MARKETS LTD
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□  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ □  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ■  ΟΦΕΙΑΕΣ ΠΡΟΣ
ΣΥΝΛΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

□  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ■  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ □  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

I ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ □  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διάγραμμα 2.22. Η ποσοστιαία μεταβολή των οικονομικών στοιχείων της Emporiki 

Venture Capital Developed Markets Ltd για τα έτη 2001 έως 2004.

Ο δείκτης της συνολικής αποδοτικότητας κεφαλαίων126 της Emporiki Venture Capital 

Developed Markets Ltd είναι αρνητικός για τα έτη που εξετάζονται. Κατά την χρήση του

2001 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε -24,00% λόγω της ζημίας που παρουσίασε η χρήση. Η 

εικόνα αυτή επαναλαμβάνεται και κατά τις χρήσεις 2002,2003 και 2004 με τον δείκτη να

παρουσιάζει μεν αυξομειώσεις αλλά να παραμένει αρνητικός. Το 2002 ο δείκτης μειώθηκε 

σε -9,90% λόγω της αύξησης της ζημίας ενώ το 2003 διαμορφώθηκε σε -15,90% λόγω 

της μείωσης του συνόλου του παθητικού και της ταυτόχρονης αύξησης της ζημίας. Κατά 

την χρήση του 2004 ο δείκτης συνολικής αποδοτικότητας κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε -

10,86%, γεγονός που οφείλεται στην μείωση της ζημίας χρήσεως αλλά και του συνόλου

του παθητικού.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Emporiki Venture Capital Developed Markets 

Ltd κατά την χρήση του 2002 διαμορφώθηκε σε 0,29% από 1,08% που ήταν το 2001, 

διατηρούμενο σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω των λιγοστών εσόδων της εταιρίας από 

τόκους. Το 2003 παρατηρείται μείωση του δείκτη σε 0,26% λόγω της μείωσης των εσόδων

126. Βλ. Παράρτημα, σελ.159, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Venture Capital 
Developed Markets Ltd για τα έτη 2002-2004
127. Βλ. Παράρτημα, σελ.159, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Venture Capital 
Developed Markets Ltd για τα έτη 2002-2004
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από τόκους ενώ το 2004 σημειώνεται μεγάλη μείωση του ενεργητικού αλλά και των 

εσόδων από τόκους με αποτέλεσμα το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να διαμορφωθεί σε 

0,01% .

Ο δείκτης κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρίας κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα, 

κατά τις χρήσεις 2001 έως 2004. κατά την χρήση του 2001 ο δείκτης ήταν 54,16% ενώ το 

2002 διαμορφώθηκε σε 47,08% λόγω της αύξησης του συνόλου του παθητικού. Το 2003 

σημειώθηκε αύξηση του δείκτη σε 62,47%, οδηγώντας τον έτσι σε ικανοποιητικά επίπεδα, 

η οποία οφείλεται στην μείωση του συνόλου του παθητικού και στην ταυτόχρονη αύξηση 

των ιδίων κεφαλαίων. Το 2004 ο δείκτης κεφαλαιακής διάρθρωσης μειώθηκε σε 50,80% 

επιστρέφοντας έτσι στα μέτρια επίπεδα του παρελθόντος.

Πίνακας 2.16. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki Venture Capital 
Developed Markets Ltd124 128 129

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ή ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΥΠΕΡ
ΤΟ
ΑΡΤΙΟ

ΙΔΡΥΣΗ 1000 500 -

ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 7/7/1997 100 500 1780582
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 25/8/1998 45 500 1330200
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 25/8/1998 55 500 1625800
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 20/7/2000 100 500 3950000
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 20/7/2000 25 500 987500
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 5/12/2002 -25 500 -987500
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 14/11/2002 88 500 3476000
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 17/9/2003 28 500 1106000
ΣΥΝΟΛΟ 1416 13268582

128. Βλ. Παράρτημα, σελ.159, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Venture Capital 
Developed Markets Ltd για τα έτη 2002-2004
129. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Venture Capital Developed Markets 
Ltd 2001-2003, Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
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2.3.3. Emporiki Venture Capital Emerging Markets Ltd

Πρόκειται για μία ακόμη θυγατρική του Ομίλου της Εμπορική Κεφαλαίου και 

Συμμετοχών Α.Ε. η οποία συστάθηκε την 20/12/95 με έδρα την Λευκωσία της Κύπρου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί εταιριών Νόμου Κεφ. 113 της Κύπρου. 

Δραστηριοποιείται και αυτή στον τομέα των επιχειρηματικών απαιτήσεων στην 

Ανατολική Ευρώπη, στην Ρωσία, στην Ουκρανία και στην Αμερική. Το μετοχικό της 

κεφάλαιο ανέρχεται σε 735.500 λίρες Κύπρου διαιρούμενο σε 1.471 ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 500 CYP έκαστη.

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση του 2005 έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και με αυτόν τον 

τρόπο θα συντάσσονται από εδώ και στο εξής. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι όπως και 

άλλες εταιρίες του Ομίλου της Εμπορικής Κεφαλαίου, έτσι και η Emporiki Venture 

Capital Emerging Markets Ltd δεν απασχολεί προσωπικό, αφού οι εργασίες 

πραγματοποιούνται μέσω των υποκαταστημάτων της Emporiki Bank-Cyprus Ltd και της 

Εμπορικής Διαχείρισης Α.Ε..

Πίνακας 2.17. Σημαντικά μεγέθη του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

της Emporiki Venture Capital Emerging Markets Ltd για τα έτη 2001130 131 έως 2004132.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2000-2004 ΤΗΣ 
EMPORIKI VENTURE CAPITAL EMERGING MARKETS LIMITED (ΠΟΣΑ ΣΕ APA.)

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001 2002 2003 2004
1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.448.001,00 31.513.00 264.451.00 2.396.853.00

2.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1.000.000.00 210.926,00 210.926,00 1.937,00

3.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 8.601.757,00 7.201.835.00 5.589.235.00 2.511.408,00

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.345.058,00 1.400.308.00 1.483.408,00 1.483.408.00
5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.832.024,00 33.962.977,00 30.889.336,00 23.519.536,00
6. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 31.832.024,00 33.962.977.00 30.889.336,00 23.519.536.00
7. ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ 259.312,00 161.986,00 310.909.00 221.674.00
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.147.562,00 2.500.948,00 11.400.911,00 148.317.00
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -637.753,00 -2.204.255,00 -10.147.195.00 -308.917,00

Τα χρηματικά διαθέσιμα της Emporiki Venture Capital Emerging Markets Ltd 

παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις κατά τις χρήσεις που εξετάζονται. Κατά την χρήση

130. Βλ. Παράρτημα, σελ. 160, Emporiki Venture Capital Emerging Markets Ltd Ισολογισμός 31/12/2004
131. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Venture Capital Emerging Markets 
Ltd 2001-2003, Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
132. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Venture Capital Emerging Markets 
Ltd 2001-2003, Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
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του 2001 ανέρχονταν σε US $ 2.448.001.00, ποσό που μειώθηκε κατά 98,71% το 2002 

και έφθασε πλέον στα US $ 31.513,00. Στις χρήσεις που ακολουθούν παρατηρείται

αλματώδης αύξηση της τάξεως του 739,18% για το 2003 και 806,35% για το 2004 οπότε 

και τα χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν σε US $ 2.396.853,00. Οι απαιτήσεις από

συνδεδεμένες εταιρίες κατά την χρήση του 2001 ανέρχονταν σε US $ 1.000.000,00 ενώ 

το 2002 ακολούθησε μεγάλη μείωση του ποσού κατά 78.91% φθάνοντας έτσι στα US $

210.926,00, ποσό που όπως φαίνεται διατηρήθηκε και κατά την χρήση του 2003 αφού δεν 

πραγματοποιήθηκε καμία μεταβολή. Στην χρήση όμως του 2004 η μείωση συνεχίστηκε 

και κατέληξε στο ποσό των US $ 1.937.00 με ποσοστό μείωσης 99,08%. Πτωτική πορεία 

διαγράφεται και για τις οφειλές της Emporiki Venture Capital Emerging Markets Ltd προς 

συνδεδεμένες εταιρίες. To 2001 το ποσό των οφειλών ήταν US $ 8.601.757,00 ενώ το 

2002 μειώθηκε σε US $ 7.201.835,00, δηλαδή κατά 16,27%. Κατά την χρήση του 2003 

παρατηρήθηκε επίσης μείωση των οφειλών, αυτή την φορά κατά 22,39%, οδηγώντας το 

ποσό σε US $ 5.589.235,00. η πτωτική αυτή πορεία συνεχίστηκε και κατά την χρήση του 

2004 με το ποσό των οφειλών προς συνδεδεμένες εταιρίες να ανέρχεται πλέον σε US $

2.511.408.00 και με ποσοστό μείωσης 55,07%. Αντίθετη εικόνα παρουσιάζει το μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρίας, αφού ακολουθείται ανοδική πορεία κατά τις χρήσεις που 

εξετάζονται. Η χρήση του 2001 κλείνει με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου να ανέχεται 

σε US $ 1.345.058.00 ενώ κατά την χρήση του 2002 αυξήθηκε κατά 4.11%, δηλαδή

ανήλθε σε US $ 1.400.308,00. Η ανοδική αυτή τάση συνεχίζεται και το 2003 με το

μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται πλέον σε US $ 1.438.408,00 και με ποσοστό αύξησης 

5,93%. Το 2004 δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρίας.

Το σύνολο του ενεργητικού και το σύνολο του παθητικού της Emporiki Venture 

Capital Emerging Markets Ltd κατά την χρήση του 2001 ανέρχοντάν σε US $

31.832.024.00 ενώ το 2002 παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως 6,69% φθάνοντας έτσι στα

US $ 33.962.977,00. Αντίθετα η χρήση του 2003 παρουσίασε μείωσε της τάξεως του 

9,05% η οποία συνεχίστηκε και το 2004 με ποσοστό 23,86% οδηγώντας έτσι τα ποσά στα 

US $ 23.519.536,00. Τα έσοδα της εταιρίας από τόκους παρουσιάζουν αυξομειώσεις κατά 

τις χρήσεις 2001 έως 2004. Κατά την χρήση του 2001 ανέρχονταν σε US $ 259.312,00, 

ενώ το 2002 παρατηρήθηκε μείωση της τάξεως του 37,53% οδηγώντας έτσι το ποσό στα 

US $ 161.986,00. Αντίθετα η χρήση του 2003 παρουσίασε αύξηση των εσόδων μες

ποσοστό 91,94% υπερκαλύπτοντας έτσι την προηγούμενη διαφορά αφού το ποσό ανήλθε 

πλέον σε US $ 310.909,00. Βέβαια κατά την χρήση του 2004 η πτωτική πορεία επανήλθε
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με ποσοστό μείωσης 28,70% και το ποσό των εσόδων από τόκους να φθάνει στα υδ $

221.674.00. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας είναι συνεχώς αυξανόμενα κατά τις 

χρήσεις 2001 έως 2003 ενώ η χρήση του 2004 παρουσιάζει μείωση. Πιο συγκεκριμένα τα 

λειτουργικά έξοδα κατά την χρήση του 2001 ανέρχονταν σε 118 $ 1.. 147.562,00 ενώ το 

2002 και το 2003 ακολούθησε αύξηση της τάξεως του 117,94% και 355,86% αντίστοιχα. 

Η μόνη μείωση των λειτουργικών εξόδων παρατηρείται κατά την χρήση του 2004 με 

ποσοστό μείωσης 98,70%. Τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρίας δεν παρουσιάζουν 

ικανοποιητική εικόνα, κατά την χρήση του 2001 παρουσιάζεται ζημία ύψους υδ  $ -

637.753.00. Οι χρήσεις 2002, 2003 και 2004 παρουσιάζουν επίσης ζημία ύψους υδ $ -

2.204.255,00 για το 2002, υ δ  $ -10.147.195,00 για το 2003 και υ δ  $ -308.917,00. Από τα 

ποσά αυτά φαίνεται ότι το 2002 σημειώθηκε κάθετη μείωση των αποτελεσμάτων χρήσεως 

της τάξεως του 445,63%, η οποία όμως συνεχίστηκε και το 2003 με ποσοστό 360,35% ενώ 

το 2004 τα αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 96,96% χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η 

εταιρία παρουσίασε κέρδη.

Διάγραμμα 2.23. Η ποσοστιαία μεταβολή των οικονομικών στοιχείων της Emporiki 
Venture Capital Emerging Markets Ltd για τα έτη 2001 έως 2004.

Η συνολική αποδοτικότητα κεφαλαίων133 της Emporiki Venture Capital Emerging 

Markets Ltd εμφανίζεται ως μη ικανοποιητική κατά τις χρήσεις που εξετάζονται. Κατά την 

χρήση του 2001 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε -2,00% λόγω της ζημίας που παρουσίασε η

133. Βλ. Παράρτημα, σελ. 160, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Venture Capital 
Emerging Markets Ltd για τα έτη 2002-2004

•7 *



χρήση του 2001. Η ίδια εικόνα παρουσιάστηκε και κατά τις επόμενες χρήσεις με χειρότερη 

όμως μορφή αφού ο δείκτης διαμορφώθηκε σε -6,49% το 2002 και σε -32,85% λόγω της 

συνεχόμενης αύξησης των ζημιών, όταν το σύνολο του παθητικού κυμαινόταν στα ίδια 

επίπεδα. Κατά την χρήση του 2004 η ζημία χρήσεως μειώθηκε όπως επίσης μειώθηκε και 

το σύνολο του παθητικού με αποτέλεσμα η συνολική αποδοτικότητα κεφαλαίων να 

διαμορφωθεί σε -1,31 %.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο134 της εταιρίας κατά την χρήση του 2001 ήταν 

1,18%, επίπεδο μη ικανοποιητικό το οποίο μάλιστα μειώθηκε κατά τις χρήσεις που 

ακολούθησαν. Κατά την χρήση του 2002 μειώθηκε σε 0.49% λόγω της αντίστοιχης 

μείωσης των εσόδων από τόκους. Κατά το 2003 σημειώθηκε μικρή αύξηση του δείκτη σε 

0,96% ως αποτέλεσμα της μείωσης του ενεργητικού αλλά και της αύξησης των εσόδων 

από τόκους, ενώ το 2004 μειώθηκε σε 0,18% λόγω της ταυτόχρονης μείωσης των εσόδων 

από τόκους και του ενεργητικού.

Ο δείκτης κεφαλαιακής διάρθρωσης1'0 κατά την χρήση του 2002 διαμορφώθηκε σε 

78.77% από 72,90% που ήταν το 2001. Η αύξηση οφείλεται στα αυξημένα αποθεματικά 

της εταιρίας και δείχνει να κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Κατά την χρήση του 

2003 ο δείκτης ήταν 81,74%, παρουσιάστηκε δηλαδή αύξηση η οποία οφείλεται στην 

μείωση του συνόλου του παθητικού η οποία συνεχίστηκε και το 2004 με τον δείκτη να 

διαμορφώνεται σε 86,98%.

1.4 Βλ. Παράρτημα, σελ. 160, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Venture Capital 
Emerging Markets Ltd για τα έτη 2002-2004
1.5 Βλ. Παράρτημα, σελ. 160, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Venture Capital 
Emerging Markets Ltd για τα έτη 2002-2004



Πίνακας 2.18. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki Venture Capital

Emerging Markets Ltd136.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Η
ΓΕΓΟΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΥΠΕΡ 
ΤΟ ΑΡΤΙΟ

ΙΔΡΥΣΗ 1000 500 -

ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 10 500 745000
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 16 500 792847
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 60 500 2973176
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 24 500 1189271
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 64 500 3171388
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 6 500 297318
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 135 500 6952500
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 65 500 3347500
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 67 500 3450500
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 24 500 1236000
ΣΥΝΟΛΟ 1471 24155500

2.3.4. Emporiki Venture Capitol Funds Ltd

Η σύσταση της Emporiki Venture Capital Funds Ltd1’7 έγινε την 19/1/96, με αρχική 

ονομασία Commercial Ventures (Ukraine) Limited και λειτούργησε ως ΕΠΕ με έδρα την 

Λευκωσία της Κύπρου, σύμφωνα με τον Νόμο περί εταιριών Κεφ. 113 της Κύπρου. Τον 

Μάρτιο του 2001 η εταιρία μετονομάσθηκε σε Commercial Capital Funds Limited ενώ τον 

Ιούλιο του 2003 δόθηκε η τελική επωνυμία της εταιρίας Emporiki Venture Capital Funds 

Limited η οποία ισχύει και σήμερα. Δραστηριοποιείται στον χώρο επιχειρηματικών 

συμμετοχών και το ύψος του μετοχικού της κεφαλαίου είναι 948.500 λίρες Κύπρου το 

οποίο διαιρείται σε 1.897 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 CYP έκαστη, ενώ κύριος 

μέτοχος της εταιρίας είναι η Εμπορική Κεφαλαίου και Συμμετοχών Α.Ε. Η εταιρία δεν 

απασχολεί έμμισθο προσωπικό αφού οι εργασίες πραγματοποιούνται μέσω της Εμπορικής 

Διαχείρισης Α.Ε. και των υποκαταστημάτων της Emporiki Bank-Cyprus Ltd. Οι 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης από την χρήση του έτους 2005 . * 137 138

136 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Venture Capital Emerging Markets Ltd 
2001-2003, Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
137. Βλ. Παράρτημα, σελ. 162, Emporiki Venture Capital Funds Markets Ltd Ισολογισμός 31/12/2004
138. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Venture Capital Funds Markets Ltd 
2001-2003, Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004



Πίνακας 2.19. Σημαντικά μεγέθη του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

της Emporiki Venture Capital Funds Ltd για τα έτη 2001ljt) έως 2004139 140.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2000-2004 ΤΗΣ 
EMPORIKI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED (ΠΟΣΑ ΣΕ APA.)

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001
IIIC4

1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 46.229,00 1.644.266,00 2.237.620.00 1.605.658.00

2.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 0.00 0,00 300.000,00 900.000.00

3.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 2.497.049.00 321.840.00 409.555.00 0.00

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.166.092.00 1.659.942.00 1.868.942,00 1.868.942.00
5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.234.243.00 8.399.014,00 10.129.814.00 8.328.649.00
6. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.234.243,00 8.399.014.00 10.129.814.00 8.328.649.00
7. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 13.024.00 2.322.00 6.606.00 12.830.00
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 654.598.00 626.409,00 1.309.270,00 7.593,00
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -626.640.00 -498.169.00 -865.935.00 758.731.00

Τα χρηματικά διαθέσιμα της Emporiki Venture Capital Funds Ltd κατά την χρήση του

2001 ανέρχονταν σε US $ 46.229,00 ενώ κατά την χρήση του 2002 σημειώθηκε αύξηση 

του ποσού σε US $ 1.644.266,00, που σημαίνει ότι τα χρηματικά διαθέσιμα αυξήθηκαν 

κατά 35 φορές. Αύξηση των χρηματικών διαθεσίμων σημειώθηκε και κατά την χρήση του 

2003, της τάξεως του 36,09% με το ποσό να ανέρχεται πλέον σε US $2.237.620,00, 

αντίθετα η χρήση του 2004 παρουσίασε μείωση των χρηματικών διαθεσίμων κατά 28.24% 

η οποία οδήγησε το ποσό στο ύψος των US $ 1.605.658,00. η εταιρία δεν παρουσίασε 

απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρίες κατά τις χρήσεις 2001 και 2002, ενώ το 2003 το 

ύψος των απαιτήσεων από συνδεδεμένες εταιρίες ανήλθε σε US $ 300.000,00. Η χρήση 

του 2004 έκλεισε με το ποσό αυξημένο κατά 200%, στ ύψος δηλαδή των US $ 900.000,00. 

Οι οφειλές της Emporiki Venture Capital Funds Ltd προς συνδεδεμένες εταιρίες 

παρουσίασαν πτώση κατά την χρήση του 2002, με το ποσό να φθάνει σε US $ 321.840,00 

από US $2.479.049,00 που ήταν το 2001, δηλαδή σημειώθηκε μείωση της τάξεως του 

87,11%. Το 2003 σημειώθηκε αύξηση του ποσού κατά 27,25%, το οποίο ανήλθε πλέον σε 

US $ 409.555,00 ενώ κατά την χρήση του 2004 παρουσίασε μηδενικό υπόλοιπο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παρουσιάζει ανοδική πορεία κατά τις χρήσεις 2001,

2002 και 2003. Η χρήση του 2001 έκλεισε με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να 

ανέρχεται σε US $1.166.092,00 ενώ κατά το 2002 σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του

139. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Venture Capital Funds Markets Ltd 
2001-2003, Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
140. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αποτελέσματα, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.gr

http://www.emporiki.gr


42,35% και έτσι το ποσό ανήλθε σε US $ 1.659.942,00. Η χρήση του 2003 παρουσίασε 

επίσης αύξηση, αυτή τη φορά της τάξεως του 12,59% με το ύψος του μετοχικού 

κεφαλαίου να ανέρχεται πλέον σε US $ 1.868.942,00, ποσό που παρέμεινε αμετάβλητο και 

κατά την χρήση του 2004. το σύνολο του ενεργητικού και το σύνολο του παθητικού δεν 

παρουσιάζουν συγκεκριμένη τάση κατά τις χρήσεις που εξετάζονται. Κατά την χρήση του 

2001 τα ποσά ανέρχονταν σε US $ 5.234.243,00 ενώ κατά την χρήση του 2002 

σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 60,64% φθάνοντας έτσι στα US $ 8.399.014,00. 

Αύξηση σημειώθηκε και κατά την χρήση του 2003 η οποία οδήγησε τα ποσά στο ύψος 

των US $10.129.814,00 με ποσοστό αύξησης 20.61%, η οποία όμως δεν συνεχίστηκε και 

κατά την χρήση του 2004 αφού τα ποσά μειώθηκαν κατά 17,78% και έτσι επανήλθαν στα 

επίπεδα του 2003, δηλαδή στα US $ 8.328.649,00.

Τα έσοδα της Emporiki Venture Capital Funds Ltd από τόκους, κατά την χρήση του 

2001 ανέρχονταν σε US $ 13.024,00, ενώ κατά την χρήση του 2002 μειώθηκαν σε US $

2.322.00 με ποσοστό μείωσης 82,17%. Κατά τις χρήσεις που ακολούθησαν, δηλαδή του 

2003 και του 2004 σημειώθηκε ανοδική πορεία των εσόδων από τόκους με ποσοστά 

αύξησης 184,50% και 94,22% αντίστοιχα. Μετά από τις διαδοχικές αυξήσεις των δύο 

χρήσεων το ποσό κατά την χρήση του 2004 ανήλθε σε US $ 12.830.00. Τα λειτουργικά 

έξοδα της εταιρίας παρουσίασαν μικρή μείωση της τάξεως του 4.31% κατά την χρήση του 

2002, μειώθηκαν δηλαδή σε US $626.409,00 από US $ 654.598.00 που ήταν το 2001. 

Κατά την χρήση του 2003 τα λειτουργικά έξοδα διπλασιάστηκαν και ανήλθαν πλέον σε 

US $ 1.309.270,00 ενώ η χρήση του 2004 παρουσίασε κάθετη μείωση της τάξεως του 

99,42% με το ποσό να φθάνει στα US $ 7.593,00. Τα αποτελέσματα χρήσεως δεν 

παρουσιάζουν ικανοποιητική εικόνα, αφού κατά τις χρήσεις 2001, 2002 και 2003 η εταιρία 

παρουσιάζει ζημία με μόνη διαφορά να εμφανίζεται κατά την χρήση του 2004 οπότε και 

παρουσιάζεται κέρδος. Συγκεκριμένα η χρήση του 2001 έκλεισε με ζημία ύψους US $ -

626.640.00 η οποία μειώθηκε σε US $ -498.169,00 κατά την χρήση του 2002, με ποσοστό 

μείωσης 20,50%. Κατά την χρήση του 2003 σημειώθηκε αύξηση της ζημίας κατά 73,82%, 

η οποία ανήλθε πλέον σε US $ -865.935,00. Αντίθετα με τις τρεις προηγούμενες χρήσεις, 

η χρήση του 2004 παρουσίασε κέρδη ύψους US $ 758.731.00, δηλαδή η ζημία μειώθηκε 

κατά 187,62%.



οΗΛ
Ο

200,00%

150,00%
100,00%

50,00%
0,00%

-50,00%
- 100,00%
-150,00%
- 200,00%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΜΡΟΚΙΚΙ TEN U RE CAPITAL FUNDS LTD

2001-2002 2002-2003 2003-2004

ΕΤΗ

■  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

□  ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

□  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

■  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

□  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

■  ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ

□  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

■  ΛΠηΤΓΛΕΤν/ΙΑΤΑ

Διάγραμμα 2.24. Η ποσοστιαία μεταβολή των οικονομικών στοιχείων της Εητροπίίί

Venture Capital Funds Ltd για τα έτη 2001 έως 2004.

Ο χρηματοοικονομικός δείκτης141 της συνολικής αποδοτικότητας κεφαλαίων της 

Emporiki Venture Capital Funds Ltd είναι αρνητικός κατά τις χρήσεις 2001 έως 2003, ενώ

το 2004 παρουσιάζεται θετικός λόγω της αύξησης των αποτελεσμάτων χρήσεως της 

εταιρίας. Κατά την χρήση του 2002 ο δείκτης διαμορφώθηκε σε -5,93% από -11,97% που

ήταν το 2001, λόγω της αύξησης του παθητικού αλλά και της ταυτόχρονης μείωσης των 

αποτελεσμάτων χρήσεως. Κατά την χρήση του 2003 ο δείκτης συνολικής αποδοτικότητας 

κεφαλαίων διαμορφώνεται σε -8,55% αντανακλώντας έτσι, για μια ακόμη χρήση την μη 

ικανοποιητική αποδοτικότητα των κεφαλαίων ενώ κατά την χρήση του 2004 

παρουσιάζεται το πρώτο θετικό δείγμα μετά από τις συνεχόμενες ζημίες των 

προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα ο δείκτης διαμορφώνεται σε 9,11%, λόγω της μεγάλης 

αύξησης των αποτελεσμάτων χρήσεως και της ταυτόχρονης μείωσης του παθητικού.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο142 της εταιρίας είναι αρκετά μικρό κατά τις χρήσεις 

που εξετάζονται, σε σημείο που κατά την χρήση του 2004 παρουσιάζεται ως μηδενικό. Το 

2001 το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Emporiki Venture Capital Funds Ltd ήταν 

0,05%, ενώ κατά την χρήση του 2002 διαμορφώθηκε σε 0,03% λόγω της μείωσης των 

εσόδων από τόκους και της ταυτόχρονης αύξησης του συνόλου του ενεργητικού 

μειώνοντας έτσι το ήδη χαμηλό περιθώριο της εταιρίας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. 

Αντίθετα κατά τις χρήσεις 2003 και 2004 παρατηρείται αύξηση του καθαρού επιτοκιακού

141. Βλ. Παράρτημα, σελ. 162, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Venture Capital 
Funds Ltd για τα έτη 2002-2004
142. Βλ. Παράρτημα, σελ. 162, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Venture Capital 
Funds Ltd για τα έτη 2002-2004

Λ  Λ



περιθωρίου σε 0,07% το 2003 και σε 0,14% το 2004, η οποία οφείλεται στην αύξηση των 

εσόδων της εταιρίας από τόκους, Παρόλα αυτά το επίπεδο του δείκτη εξακολουθεί να 

είναι μη ικανοποιητικό.

Ο δείκτης κεφαλαιακής διάρθρωσης143 της εταιρίας κατά την χρήση του 2001 

διαμορφώθηκε σε 52,16%, ενώ κατά την χρήση του 2002 αυξήθηκε σε 96,14% γεγονός 

που οφείλεται στην μεγάλη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. Το 2003 ο δείκτης 

διαμορφώθηκε σε 95,93% ενώ το 2004 ανήλθε σε 99,97% λόγω των αυξήσεων του 

μετοχικού κεφαλαίου αλλά και λόγω των αυξημένων αποθεματικών.

Πίνακας 2.20. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki Venture Capital 

Funds Ltd 144

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 
EMPORIKI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Ή ΓΕΓΟΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ 
ΑΝΑ
ΜΕΤΟΧΗ

ΥΠΕΡ ΤΟ 
ΑΡΤΙΟ

ΙΔΡΥΣΗ 1.000 500
ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛ. 17/1/1997 10 500 995.000
ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛ. 7/8/1997 75 500 712.500
ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛ. 25/8/1998 2 500 9.900
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 25/8/1998 9 500 44.550
ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛ. 25/8/1998 89 500 440.550
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 6/4/2000 100 500 550.000
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 6/4/2000 392 500 2.156.000
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ. 6/4/2000 220 500 1.210.000

31/12/2002 1.677 500 838.500
31/1/2003 1.677 500 868.492

31/12/2003 1.897 500 948.500

2,4. Η Φοίνιξ Metrolife Εμπορική

Η Φοίνιξ Metrolife Εμπορική είναι μια Ανώνυμος Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία η 

οποία προέκυψε από την συγχώνευση των εταιριών Φοίνιξ Εενικαί Ασφάλειαι της 

Ελλάδος και της Metrolife Εμπορική ΑΕΑΕΖ. Η συγχώνευση των δύο εταιριών 

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2002, ενώ η ιστορία αυτής της εταιρίας ξεκινά από το 1928, 

όταν ακόμη ήταν μία εταιρία ασφάλισης της ζωής ζώων. Το 1930 η εταιρία άλλαξε την 

επωνυμία της σε Φοίνιξ και άρχισε να ασχολείται με ασφάλειες πυρός και αυτοκινήτων.

143. Βλ. Παράρτημα, σελ.162, Αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών της Emporiki Venture Capital 
Funds Ltd για τα έτη 2002-2004
144. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Οικονομικές καταστάσεις της Emporiki Venture Capital Emerging Markets 
Ltd 2001-2003, Παράρτημα, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2004
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Λίγα χρόνια αργότερα, το 1937 η εταιρία προχώρησε σε αύξηση του κεφαλαίου της το 

οποίο κάλυψε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για λίγα χρόνια όμως, αφού προχώρησε σε 

πώληση του μεριδίου της στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος η οποία έγινε μέτοχος και 

αντιπρόσωπος της εταιρίας. Μέχρι το 1959 η εταιρία είχε ακολουθήσει μια ανοδική πορεία 

διευρύνοντας το πελατολόγιό της σημαντικά, αλλά και προωθώντας νέα ασφαλιστικά 

προϊόντα στην αγορά. Την ίδια χρονιά η εταιρία επεκτάθηκε και στη Κύπρο ιδρύοντας εκεί 

το πρώτο της πρακτορείο.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1963 η εταιρία κάνει την πρώτη της κίνηση επέκτασης στο 

εξωτερικό ιδρύοντας μαζί με άλλες συγγενείς της εταιρίες την Ελληνική Ναυτασφαλιστική 

κοινοπραξία με έδρα το Λονδίνο και αντικείμενο εργασιών την ασφάλιση πλοίων και 

αεροσκαφών. Οι συγγενείς εταιρίες ήταν η Ιονική και η Γενικαί Ασφάλειαι Ελλάδος. 

Μετά τα γεγονότα αυτά ακολούθησε μια περίοδος εξέλιξης για την εταιρία, αφού έγιναν 

διαρθρωτικές αλλαγές όπως η εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, 

η εφαρμογή του συστήματος μηχανογράφησης και η αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρίας. Το 1978 η Φοίνιξ προχώρησε σε συγχώνευση με την Τενικαί Ασφάλειαι Ελλάδος 

και πήρε την επωνυμία Φοίνιξ Γενικαί Ασφάλειαι Ελλάδος ΑΕ. Τα χρόνια που 

ακολούθησαν η εταιρία αύξησε σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη και προχώρησε και 

στην ίδρυση θυγατρικών εταιριών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επίσης σημαντική στιγμή για 

την πορεία της εταιρίας ήταν η απορρόφηση δύο θυγατρικών του Ομίλου της Εμπορικής 

Τράπεζας, της Ιονικής ΑΕΓΑ και της Metrolife ΑΕΑΖ το 1995, γεγονός που έδωσε 

οριστικό χαρακτήρα στην συνεργασία των δύο εταιριών αφού η Εμπορική Τράπεζα 

απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της. Το 2000 η εταιρεία προχωρά σε 

πώληση των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας που διέθετε στην Credit Agricole, ως 

αποτέλεσμα της συμφωνίας των δύο τραπεζικών ομίλων. Η επέκταση της εταιρίας στο 

εξωτερικό ήταν στρατηγικής σημασίας, για αυτό τον λόγο ξεκίνησε μια έρευνα αγοράς 

στην περιοχή των Βαλκανίων και της Δυτικής Ευρώπης με αποτέλεσμα την ίδρυση 

θυγατρικών εταιριών στην Ρουμανία και στην Γερμανία11". 145

145. ΦΟΙΝΙΞ. ΜΕΤΙΙΟΓΙΡΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, Ιστορικό, Πληροφορίες για την εκδότρια εταιρία, Ενημερωτικό 
Δελτίο, Αθήνα, Ιανουάριος 2005.
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2.4.1. Phoenix (Hellas)-Versichrungsver-Mittler und-Makler GMBH (Φοίνιξ Μεσίτης 

Ασφαλίσεων EHE)

Μ εταιρία αυτή ιδρύθηκε το 1995 από την Φοίνιξ Metrolife, έχει ως έδρα της την 

Γερμανία και ως αντικείμενο εργασιών την μεσιτεία ασφαλίσεων. Το πελατολόγιο της 

εταιρίας αποτελείται κυρίως από πελάτες της Emporiki Bank-Germany GMBH αλλά και 

από έλληνες μετανάστες ο πληθυσμός των οποίων πλησιάζει τις 400.000. Το εταιρικό της 

κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.600 € και μοναδικός μέτοχος της εταιρίας είναι η Φοίνιξ 

Metrolife Εμπορική1'46.

2.4.2. Phoenix (Hellas)- Agentie de Asigurari SRL

Η εταιρία αυτή ιδρύθηκε το 1998 με έδρα το Βουκουρέστι της Ρουμανίας και είναι 

θυγατρική εταιρία της ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΑΕ, η οποία με τη σειρά 

της είναι θυγατρική εταιρία του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας. Το μετοχικό κεφάλαιο 

της εταιρίας ανέρχεται σε 35,5 χιλιάδες € και ανήκει στην κατηγορία των μη 

ενοποιούμενων εταιριών του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας. Το 99.82% των μετοχών 

της εταιρίας ανήκει στην Φοίνιξ Metrolife Εμπορική και το υπόλοιπο 0.18% ανήκει στην 

Εμπορική Τράπεζα. Έχει ως αντικείμενο εργασιών τη διαμεσολάβηση ασφαλιστικών 

δραστηριοτήτων με στόχο την αξιοποίηση της Βαλκανικής ασφαλιστικής αγοράς σε 

συνεργασία με την Εμπορική Τράπεζα. Συγκεκριμένα το πελατολόγιο της εταιρίας 

αποτελείται από ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και από 

πελάτες της Emporiki Bank- Romania SA146 147.

146. ΦΟΙΝΙΞ Μ ΕΤΙίΟυΡΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, Θυγατρικές εταιρίες, Συνδεδεμένες εταιρίες, Ενημερωτικό 
Δελτίο, Αθήνα, Ιανουάριος 2005.
147. ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΚΟΕΙΕΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, Θυγατρικές εταιρίες, Συνδεδεμένες εταιρίες, Ενημερωτικό 
Δελτίο, Αθήνα, Ιανουάριος 2005.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

3.1. Οι βαλκανικές χώρες

Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες των βαλκανικών χωρών αποτέλεσαν πόλο έλξης για 

τον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζουν οι γειτονικές χώρες και φρόντισε να κάνει σταθερά βήματα ώστε να 

δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για την περαιτέρω επέκτασή του στην περιοχή. Η 

ριζική'] αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στις χώρες αυτές ήταν το κλειδί για την 

μεταμόρφωσή τους. Η κατάρρευση του κομμουνισμού προ δεκαπέντε ετών είχε ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία νέων αγορών, αναμορφωμένων οι οποίες είναι σε θέση να 

λειτουργήσουν ακόμη και στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που επικρατεί διεθνώς. Οι χώρες 

που έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη πρόοδο είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία οι οποίες 

μάλιστα πρόκειται να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2007. Παρόλα τα θετικά 

σημεία που λειτουργούν ως κίνητρα επέκτασης στις χώρες αυτές, υπάρχουν και κάποια 

προβλήματα τα οποία εμποδίζουν την ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων που επιθυμούν 

να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή148.

3.1.1. Ο τραπεζικός κλάδος

Οι τράπεζες δεν είχαν σημειώσει ιδιαίτερη ανάπτυξη στις χώρες αυτές μέχρι σήμερα, 

γεγονός που αποδεικνύεται με στοιχεία όπως είναι το χαμηλό ποσό του συνόλου του 

Ενεργητικού όλων των τραπεζών της περιοχής το οποίο μόλις που ξεπερνά τα € 36 δις σε 

μια περιοχή με 40 εκατ. κάτοικους, όταν το σύνολο του Ενεργητικού των τραπεζών μόνο 

της Ελλάδος, που αριθμεί μόλις 11 εκατ. κατοίκους υπερβαίνει τα € 260 δις. Άλλο 

στοιχείο που αποδεικνύει τον προηγούμενο ισχυρισμό είναι ότι οι χρηματοδοτήσεις ως 

ποσοστό του ΑΕΠ στις βαλκανικές χώρες φθάνουν το 25% ενώ στην Ελλάδα φθάνουν το 

77% και στην Ευρώπη το 114%. Οι χώρες αυτές καλούνται να καλύψουν την μεγάλη αυτή 

διαφορά μέσα στα επόμενα χρόνια με μεγάλη προσοχή όμως προκειμένου να συγκρατηθεί 

ο πληθωρισμός και να μειωθεί το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών. Παρά τις ανησυχίες 

που δημιουργούνται προβλέπεται συνεχής αύξηση των χρηματοδοτήσεων τα επόμενα

148. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Οι διεθνείς τάσεις στις τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές 
και πιθανές επενέργειες στον τραπεζικό κλάδο των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, ανακτήθηκε την 29/3/06 από 
την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hba.gr
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χρόνια με ετήσιο ρυθμό 25% με αποτέλεσμα η αναμενόμενη αυτή ανάπτυξη να αποτελεί 

πόλο έλξης για τις ξένες τράπεζες149 150.

Η πρώτη κίνηση επέκτασης των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή έγινε κυρίως λόγω 

της μαζικής επέκτασης ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες προχώρησαν σε μεγάλες 

επενδύσεις και εγκατέστησαν δικές τους μονάδες παραγωγής προκειμένου να 

εκμεταλλευθούν το χαμηλό κόστος παραγωγής. Έτσι λοιπόν οι τράπεζες ακολούθησαν 

τους ήδη γνωστούς πελάτες οι οποίοι καλύπτουν όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και 

δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, άρα και περισσότερες εργασίες στον τομέα ιδιωτών 

αφού τα εισοδήματα αυξάνονται. Το συνολικό κεφάλαιο που έχει επενδυθεί μόνο από τις 5 

μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες στις χώρες αυτές ξεπερνά τα € 2 δις και κατέχουν το 16% 

του μεριδίου της τραπεζικής αγοράς. Μόνο οι ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή απασχολούν συνολικά 16.000 υπαλλήλους σε ένα δίκτυο 950 

καταστημάτων. Επομένως δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι κανείς ότι το επεκτατικό 

ρεύμα της εποχής σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι παροδικό. Απώτερος 

σκοπός της συνεχούς επέκτασης των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή είναι η αύξηση 

των κερδών από το 10% του συνόλου που είναι σήμερα στο 20%. Η αυξητική πορεία των 

κερδών συνεχίζεται εδώ και χρόνια αφού οι αποδόσεις από εργασίες των ελληνικών 

τραπεζών στην περιοχή επέφεραν συνολικά κέρδη ύψους € 70 εκατ. το 2003 και € 130 

εκατ. το 2004 με ποσοστιαία αύξηση 89%. Το ποσά αυτά μπορεί να μην καλύπτουν τα 

κεφάλαια που δαπανήθηκαν για επενδύσεις όμως οι προοπτικές κερδοφορίας είναι 

ικανοποιητικές1 Μ).

Ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας είναι από τους πρώτους ελληνικούς τραπεζικούς 

Ομίλους που κινήθηκαν στην περιοχή των Βαλκανίων, δημιουργώντας μικρά τραπεζικά 

ιδρύματα, τα οποία όμως εδραιώθηκαν και αποτέλεσαν ένα είδος μεσολαβητή μεταξύ των 

ελληνικών επιχειρήσεων και των χωρών αυτών. Με το πέρασμα των χρόνων τα μικρά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απέκτησαν ένα διευρυμένο πελατολόγιο το οποίο αποτελείται 

κυρίως από ελληνικές επιχειρήσεις, έλληνες ομογενείς και φοιτητές που ζουν στις χώρες 

αυτές. Η αυξημένη ζήτηση των τραπεζικών υπηρεσιών στην περιοχή έχει υποχρεώσει τις 

θυγατρικές τράπεζες του Ομίλου να επικεντρωθούν στις καταθέσεις, στις χορηγήσεις στον 

τομέα των επιχειρήσεων, σε διαμεσολαβητικές και συμβουλευτικές εργασίες, στη

149. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανακτήθηκε στις 29/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hba.gr
150. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Οι διεθνείς τάσεις στις τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές 
και πιθανές επενέργειες στον τραπεζικό κλάδο των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, ανακτήθηκε την 29/3/06 από 
την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hba.gr
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χρηματοδότηση επενδύσεων και στα στεγαστικά δάνεια. Τα αποτελέσματα των 

θυγατρικών της περιοχής όπως και οι υφιστάμενες εργασίες παρουσιάζουν αύξηση τα 

τελευταία χρόνια και με την προοπτική της περαιτέρω βελτίωσης των αποτελεσμάτων ο 

όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας προχώρησε σε διεύρυνση του δικτύου των καταστημάτων 

των θυγατρικών.

3.1.2. Η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή

Η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε βαλκανικές χώρες 

παρουσιάζει συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε και το σημείο στο οποίο 

δίνουν ιδιαίτερη έμφαση οι ίδιες οι χώρες των Βαλκανίων είναι η προσέλκυση ξένων 

κεφαλαίων και επενδυτών. Πρώτη στις προτιμήσεις των ξένων επενδυτών είναι η 

Ρουμανία η οποία προχωρά συνεχώς σε ιδιωτικοποιήσεις ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για 

να προσελκύσει δηλαδή τους ξένους επενδυτές, γεγονός που βοηθά την οικονομία της 

χώρας. Οι ελληνικές επενδύσεις στην Ρουμανία αυξάνονται συνεχώς, κυρίως τα τελευταία 

χρόνια δίνοντας στην χώρα μας την τρίτη θέση στον κατάλογο των ξένων επενδυτών με 

κεφάλαιο που ξεπερνά τα 2,5 δις δολάρια. Το 2,75% του συνόλου των ξένων επενδύσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στην Ρουμανία προέρχονται από τις 2826 ελληνικές επιχειρήσεις 

οι οποίες δραστηριοποιούνται στην χώρα1' 1.

Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην γειτονική Βουλγαρία από Έλληνες 

επενδυτές ανέρχεται σε 1,09 δις δολάρια για το χρονικό διάστημα 1992 έως 2004 ' . Η 

Ελλάδα είναι η δεύτερη κατά σειρά χώρα, σύμφωνα με το ύψος των ξένων άμεσων 

επενδύσεων, οι οποίες αφορούν κυρίως τον τραπεζικό τομέα. Έμφαση έχει δοθεί επίσης 

στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων, ώστε να αποτελέσει κίνητρο για την προσέλκυση 

ξένων επενδυτών, γεγονός που έχει ήδη ωφελήσει αρκετά την οικονομία της χώρας, αφού 

το 2005 παρουσίασε δημοσιονομικό πλεόνασμα 948 εκατ. δολάρια και ο ρυθμός 

ανάπτυξης να κυμαίνεται στα 5,5% . Οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων

πραγματοποιούνται και στην Αλβανία, όπου μάλιστα ξεπερνούν τα 400 εκατ. δολάρια 

μόνο για το έτος 2004. Ο κύριος όγκος των επενδύσεων συγκεντρώθηκε στον τραπεζικό 

τομέα, όπου ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι έχουν προχωρήσει σε εξαγορές ή έχουν 151 152 153

151. ΣΕΒ, Εξωτερικό εμπόριο της Ρουμανίας με την Ελλάδα, ανακτήθηκε στις 17/3/06 από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.seve.gr
152. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Νέα ελληνική άνοιξη στα Βαλκάνια, ανακτήθηκε στις 17/3/06 από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.kathimerini.gr
153. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Περιφερειακή συνεργασία, ανακτήθηκε στις 20/3/06 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.mfa.gr
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δημιουργήσει θυγατρικές τράπεζες, δίνοντας έτσι στην χώρα μας την πρώτη θέση στην 

λίστα των ξένων επενδυτών'14. Ειδικά για την Αλβανία, το ελληνικό κράτος έχει συνάψει 

συμφωνία με την γείτονα χώρα η οποία προβλέπει την προστασία και την αμοιβαία 

προώθηση των επενδύσεων από το 1992111.

Η ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΤΙΣ ΒΑΑΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
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2000

Διάγραμμα 3.1. Η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων κατά τα έτη 

200 έως 2004.

Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες στις χώρες της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Τα 2/3 του Ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στις χώρες αυτές ελέγχεται από 

τράπεζες ξένων συμφερόντων με την Ελλάδα να κατέχει το 13% και μαζί με την Ιταλία να 

βρίσκονται στην δεύτερη θέση ενώ πρώτη έρχεται η Αυστρία η οποία κατέχει το 25%. Οι 

περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στην Αλβανία και την Βουλγαρία 

με ποσοστό άνω του 90% αλλά και στην Ρουμανία με ποσοστό 60% περίπου. Η αυξημένη 

ένταση των ιδιωτικοποιήσεων είναι αποτέλεσμα του έντονου ενδιαφέροντος που 

εκδηλώνουν τα ξένα τραπεζικά ιδρύματα. Εκτός από τις ελληνικές τράπεζες ενδιαφέρον 

έχουν εκδηλώσει και τραπεζικά ιδρύματα της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης γεγονός 

που εντείνει τον ανταγωνισμό στον τομέα των εξαγορών και δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία 

στις υπό εξαγορά τράπεζες'16. Επομένως η επέκταση στην περιοχή δεν είναι εύκολη 

υπόθεση για τους τραπεζικούς Ομίλους που έχουν θέσει στόχους για ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων τους και περαιτέρω επέκταση. 154 155 156

154. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Νέα ελληνική άνοιξη στα Βαλκάνια, ανακτήθηκε στις 17/3/06 από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.kathimerini.gr
155. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, Περιφερειακή συνεργασία, ανακτήθηκε στις 20/3/06 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.mfa.gr
156. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Οι διεθνείς τάσεις στις τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές 
και πιθανές επενέργειες στον τραπεζικό κλάδο των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, ανακτήθηκε την 29/3/06 από 
την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hba.gr
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3.1.3. Τα κίνητρα επέκτασης

Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για άμεση επέκταση στην περιοχή οφείλεται σε 

πολλούς και σημαντικούς λόγους. Ένας από τους λόγους αυτούς είναι το γεγονός ότι τώρα 

που πλησιάζει το τέλος των ιδιωτικοποιήσεων, αφού η πίττα έχει μοιραστεί κατά ένα 

μεγάλο ποσοστό, θα επέλθει η εποχή των συγχωνεύσεων και των εγχώριων εξαγορών1̂7. 

Επομένως τα τραπεζικά ιδρύματα θα κληθούν να παγιώσουν την θέση τους στην 

τραπεζική αγορά και να κατακτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα μερίδια για να 

θεωρηθούν οι προηγούμενες επενδυτικές κινήσεις επιτυχημένες. Σε περίπτωση που τα 

τραπεζικά ιδρύματα δεν κατορθώσουν να κατακτήσουν υψηλά μερίδια θα αναγκαστούν να 

πουλήσουν τα ήδη υπάρχοντα, αφού οι συνθήκες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες από 

άποψης ανταγωνισμού. Ένας άλλος λόγος ο οποίος επικεντρώνει το ενδιαφέρον των ξένων 

επενδυτών στις χώρες αυτές είναι τα υψηλά περιθώρια ανάπτυξης εργασιών που υπάρχουν 

και θα συνεχίσουν να υπάρχουν για αρκετό καιρό ακόμη αφού έως τώρα δεν έχει 

σημειωθεί έντονη αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των χρηματαγορών αλλά ούτε και 

μείωση των πιστωτικών κινδύνων σε μια περίοδο που παρατηρείται αύξηση των 

εισοδημάτων. Το ενθαρρυντικό για τις ελληνικές τράπεζες στοιχείο είναι ότι η χώρα μας 

πέρασε αυτή την μεταβατική φάση της οικονομικής σύγκλισης πολύ πρόσφατα και έτσι οι 

τράπεζες γνωρίζουν τις ανάγκες σε τραπεζικά προϊόντα που θα δημιουργηθούν. Η 

μελλοντική ένταξη των χωρών αυτών στη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ακόμη 

σημαντικός λόγος για τον οποίο ο όμιλος της Εμπορικής αυξάνει τις επενδύσεις του στην 

περιοχή. Έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση του δικτύου μέσω διαρθρωτικών αλλαγών, 

όπως είναι η προσαρμογή των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις 

ανάγκες της αγοράς και η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών.

3,2. Το φαινόμενο του ανταγωνισμού

Κάθε επιχείρηση καλείται στις μέρες μας να αντιμετωπίσει, εκτός των άλλων 

δυσκολιών, τον ανταγωνισμό ο οποίος αναπτύσσεται συνεχώς μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Η τεχνολογική ανάπτυξη, η αποτελεσματικότατα της επιχείρησης, η πρόβλεψη των 

αναγκών της αγοράς και η καινοτομία είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που κάνουν 157

157. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Οι διεθνείς τάσεις στις τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές 
και πιθανές επενέργειες στον τραπεζικό κλάδο των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, ανακτήθηκε την 29/3/06 από 
την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hba.gr
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μια επιχείρηση πιο ανταγωνιστική, αφού με βάσει αυτά τα χαρακτηριστικά και τις 

προϋποθέσεις είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των πελατών με σύγχρονα μέσα. Το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται μια επιχείρηση είναι 

καθοριστικής σημασίας, αφού οι τάσεις της αγοράς και η οικονομική κατάσταση που 

επικρατεί επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της επιχείρησης. Ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον μπορεί να βελτιώσει την επιχείρηση ή και να την βλάψει, ανάλογα με τους 

χειρισμούς και την λήψη αποφάσεων της ίδιας, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι θετικό ή 

αρνητικό. Η τεχνολογική αναβάθμιση μιας επιχείρησης είναι ένας τρόπος να γίνει η 

επιχείρηση πιο ανταγωνιστική. Η επενδυτική στρατηγική κάθε επιχείρησης περιλαμβάνει 

την βελτίωση των τεχνολογικών ικανοτήτων της προκειμένου διατηρηθεί το μερίδιο 

αγοράς που έχει ήδη κατακτηθεί και να δοθεί ώθηση για την αύξηση των κερδών και την 

κατάκτηση νέων αγορών. Σημασία έχει το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

επιχειρήσεων προάγει την ικανοποιητική λειτουργία της αγοράς με βάσει τις ανάγκες του 

πολίτη158.

3.2.1 Ο ανταγωνισμός στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί μια από τις πιο ελκυστικές αγορές, 

ενώ η βαλκανική αγορά είναι το ζητούμενο για πολλούς τραπεζικούς Ομίλους κυρίως 

λόγω της προβλεπόμενης κερδοφορίας. Είναι μια περιοχή με 45 εκατομμύρια πελάτες 

περίπου, οι οποίοι αναζητούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Επίσης πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των χωρών αυτών θα 

κυμαίνεται γύρω στο 5% για τα επόμενα χρόνια, διάστημα για το οποίο υπολογίζεται ότι οι 

ελληνικές τράπεζες θα διατηρήσουν την συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία τους. Οι 

ανταγωνιστές των ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή είναι 

πολλοί και σημαντικοί, αφού προέρχονται από ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες. 

Συγκεκριμένα οι Αυστριακοί και οι Σκανδιναβοί επενδυτές είναι οι πιο ισχυροί 

ανταγωνιστές, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να διεισδύουν στις αγορές των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να εδραιώνονται ταχύτατα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι το γεγονός ότι οι Αυστριακοί έχουν υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας με 

βαλκανικά χρηματιστήρια γεγονός στο οποίο η χώρα μας υστερεί αφού δεν θεωρείται και 

τόσο σημαντικό να προβεί σε τέτοιου είδους ενέργειες μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να

158. Δρ. Κ. X. Λυμπερόπουλος, Διαμόρφωση στρατηγικής ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και την 
ανταγωνιστική θέση της τράπεζας, Ο στρατηγικός σχεδιασμός στο Τραπεζικό Μάρκετινγκ, Στρατηγικό 
Τραπεζικό Μάρκετινγκ, INTERBOOKS, Αθήνα 1994

90



αφήνονται περιθώρια στους ανταγων ιστέ ςΣτην  περιοχή δραστηριοποιούνται ήδη 

τράπεζες και από άλλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, και η Ουγγαρία. Το 

ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή έχει ως αποτέλεσμα να προσελκύει όλο και 

περισσότερους επενδυτές και έτσι να αυξάνεται το κόστος επέκτασης στον περιοχή λόγω 

ανταγωνισμού.

ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

■ ΑΥΣΤΡΙ 
A

■ ΕΑΑΑΔΑ 

ΙΤΑΑΙΑ

■ ΛΟΙΠΟΙ

Διάγραμμα 3.2. Το μερίδιο των ξένων επενδυτών στο βαλκανικό τραπεζικό σύστημα.

Όπως συμβαίνει στο διεθνές τραπεζικό σύστημα έτσι και στην ευρύτερη περιοχή της 

νοτιανατολικής Ευρώπης παρατηρείται η γενικότερη τάση δημιουργίας μεγάλων και 

εξειδικευμένων τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι συνθήκες του ανταγωνισμού έχουν 

δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια νέα δεδομένα τα οποία απαιτούν την εκμετάλλευση των 

συνεργιών, την κάλυψη των αναγκών όλων των αγορών και την ισχυροποίηση έναντι του 

ανταγωνισμού. Για αυτούς τους λόγους επιχειρείται από τα τραπεζικά ιδρύματα διεθνώς, η 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξειδίκευση σε προϊόντα και εργασίες με σκοπό την ευελιξία 

των τραπεζών και την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των αγορών στις οποίες 

απευθύνονται. Ακολουθούν λοιπόν τις τάσεις που επικρατούν στις αγορές και 

δημιουργούν Ομίλους με θυγατρικές εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Με αυτόν 

τον τρόπο καλύπτεται ευρύ φάσμα εργασιών που ξεπερνά τα πλαίσια της τράπεζας, μέσω 

των συνεργιών. Έτσι λοιπόν παρατηρείται διεθνώς η τάση εξαγοράς και απορρόφησης 159

159. Τ. Μαντικίδης, Ανταγωνισμός και συγκέντρωση δυνάμεων, Μάχη χρηματιστηρίων με φόντο τα 
Βαλκάνια, NON PAPER, 2/4/06.
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μικρών τραπεζών από άλλες μεγαλύτερες οι οποίες μπορούν να αντεπεξέλθουν στις 

συνθήκες που δημιουργεί ο ανταγωνισμός αλλά και να αυξήσουν την κερδοφορία τους160.

Οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι161 επεκτάθηκαν στην περιοχή της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης ακολουθώντας προσεκτικές κινήσεις. Δεν περιορίστηκαν απλά στο να ανοίξουν 

μερικά υποκαταστήματα, αλλά εξαγόρασαν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κρατικά και μη 

κρατικά και δημιούργησαν νέες θυγατρικές εταιρίες με αποτέλεσμα να θεωρούνται αρκετά 

ανταγωνιστικοί. Την τελευταία δεκαετία οι ελληνικές τράπεζες πραγματοποίησαν 

επενδύσεις συνολικού ύψους € 1,22 δις, γεγονός που φέρνει τις ελληνικές τράπεζες αν όχι 

στην πρώτη θέση των ξένων επενδυτών, τότε σίγουρα στη δεύτερη. Η επέκτασή τους αυτή 

φυσικά δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ, αφού στα άμεσα σχέδια τους είναι η περαιτέρω 

επέκταση στην περιοχή. Στόχος των ελληνικών τραπεζικών ομίλων είναι η αύξηση του 

μεριδίου τους στην αγορά των Βαλκανίων μέσω των εξαγορών τραπεζικών ιδρυμάτων της 

περιοχής. Το μερίδιο αγοράς των ελληνικών τραπεζών στις βαλκανικές αγορές 

καταμαρτυρούν το μέγεθος της προσπάθειας των ελληνικών τραπεζών για επέκταση στην 

περιοχή. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν δεν απέδωσαν ακόμη στις ελληνικές τράπεζες τα 

αναμενόμενα, έχουν αυξήσει σημαντικά τα κέρδη τους.

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΣΕΡΒΙΑ  

ΑΛΒΑΝΙΑ
<
$  ΡΟΥΜΑΝΙΑ
X

ΣΚΟΠΙΑ  

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

ΠΟΣΟΣΤΟ

Διάγραμμα 3.3. Το μερίδιο των ελληνικών τραπεζών στο τραπεζικό σύστημα των 

Βαλκανίων.

160. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Οι διεθνείς τάσεις στις τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές 
και πιθανές επενέργειες στον τραπεζικό κλάδο των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, ανακτήθηκε την 29/3/06 από 
την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hba.gr
161. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ελληνική επιχειρηματικότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακτήθηκε την 21/3/06 
από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.kathimerini.gr
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Η Ελλάδα κατέχει την δεύτερη θέση ως προς το ποσοστό συμμετοχής της στο σύνολο 

του ενεργητικού του βαλκανικού τραπεζικού συστήματος, όταν το ποσοστό συμμετοχής 

των ξένων τραπεζών συνολικά φθάνει το 67%. Ο αριθμός των 15.000 υπαλλήλων που 

απασχολούνται από ελληνικές τράπεζες και το δίκτυο των 800 καταστημάτων μαρτυρούν 

το μέγεθος της επέκτασης των τραπεζικών ομίλων στην περιοχή.

3.2.2. Τα πλεονεκτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων

Ένα από τα πλεονεκτήματα της χώρας μας σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό είναι 

το μορφωτικό επίπεδο των ελλήνων162, το οποίο είναι υψηλό και έχει προσαρμοσθεί κατά 

μεγάλο βαθμό στις ανάγκες της παγκόσμιας οικονομίας. Σε σύγκριση πάντα με άλλες 

χώρες το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας μπορεί να στηριχθεί απέναντι σε 

ανταγωνιστικές χώρες, πόσο μάλλον στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου η 

Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς παράγοντες. Ειδικά για 

την νοτιοανατολική Ευρώπη θα μπορούσε κανείς να στηρίξει την άποψη ότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή είναι ανταγωνιστικές και κατέχουν 

ισχυρό πλεονέκτημα έναντι άλλων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι χώρες της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκονται πολύ κοντά στην Ελλάδα όχι μόνο λόγω της 

γεωγραφικής της θέσης αλλά και λόγω νοοτροπίας ή κουλτούρας των λαών. Έτσι λοιπόν 

οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μπορούν να αφουγκραστούν καλύτερα 

τις ανάγκες των πελατών και να τις καλύψουν πιο άμεσα σε σχέση με άλλα τραπεζικά 

ιδρύματα τα οποία προέρχονται από χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, χώρες των 

οποίων οι λαοί έχουν τελείως διαφορετική νοοτροπία.

3.3. Η ανταγωνιστική θέση του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας

Η επέκταση του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στην περιοχή της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης δεν ήταν αλλά και ούτε θα είναι εύκολη υπόθεση. Η αγορά των τραπεζικών 

υπηρεσιών παρουσιάζει μεγάλη κινητικότητα τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των 

συνεχώς αναπτυσσόμενων δικτύων των τραπεζών. Εισάγονται νέες τράπεζες στην αγορά, 

νέα καταστήματα, πραγματοποιούνται συγχωνεύσεις και διατίθενται τεράστια ποσά για

162. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ανακτήθηκε την 18/2/06 
από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr
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την προώθηση των τραπεζικών προϊόντων και την προβολή των τραπεζών. Γενικότερα ο 

τραπεζικός κλάδος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός διεθνώς.

3.3.1. Το μερίδιο του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στα Βα/.κάνια

Συγκριτικά με άλλους τραπεζικούς Ομίλους της χώρας μας που έχουν επεκταθεί στην 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας κατέχει την πέμπτη 

θέση με ποσοστό 0,8 % του μεριδίου αγοράς163, όταν άλλοι τραπεζικοί όμιλοι έχουν ήδη 

υπερβεί το 4%. Η μειωμένη αποδοτικότητα των θυγατρικών του εξωτερικού σε σχέση με 

άλλες εταιρίες του κλάδου, είναι βασικό μειονέκτημα για τον όμιλο της Εμπορικής 

Τράπεζας, με το λειτουργικό κόστος να είναι η βασική αιτία του προβλήματος, αφού ως 

τώρα δεν ελεγχόταν αποτελεσματικά, φθάνοντας σήμερα οι θυγατρικές να συνεισφέρουν 

ελάχιστα έως καθόλου στην κερδοφορία του Ομίλου. Η διατήρηση του λειτουργικού 

κόστους σε χαμηλά επίπεδα είναι σημαντικός στόχος του Ομίλου, ο οποίος προχώρησε σε 

δραστικές κινήσεις όπως η επίλυση του ασφαλιστικού, ο σχεδιασμός απορρόφησης 10 

θυγατρικών, ο περιορισμός των εξόδων της διοίκησης και η αποτελεσματική αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού.

Παρά το μικρό μερίδιο που κατέχει ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας στην αγορά των 

Βαλκανίων, οι επενδυτικές κινήσεις που έγιναν στο παρελθόν έφεραν θετικά 

αποτελέσματα, αφού έχει δημιουργηθεί ένα ικανοποιητικό δίκτυο το οποίο επεκτείνεται, 

εκσυγχρονίζεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της αγοράς. Η παρουσία των ελλήνων 

επιχειρηματιών στην περιοχή βοήθησε στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής τραπεζικής, 

γεγονός που όμως πρόκειται να αλλάξει αφού ο όμιλος επικεντρώνεται πλέον στην λιανική 

τραπεζική, τις ασφάλειες, τα αμοιβαία κεφάλαια και την αγορά ακινήτων, εργασίες για τις 

οποίες αναμένονται θετικά αποτελέσματα, λόγω του κοινού αντικειμένου δραστηριοτήτων 

των θυγατρικών του Ομίλου.

3.3.2. Η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού

Η πραγματική πρόκληση για τον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας είναι να καταφέρει να 

διατηρήσει τις θυγατρικές τράπεζες και εταιρίες που έχει δημιουργήσει στο εξωτερικό, σε 

μια εποχή που ο ανταγωνισμός φθάνει σε υψηλά επίπεδα και απαιτεί προσεκτικές 

κινήσεις, αφού η περιοχή των Βαλκανίων έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων

163. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ελληνική επιχειρηματικότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακτήθηκε την 21/3/06 
από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.kathimerini.gr
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τραπεζών εκτός από τις ελληνικές. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης και αποτελεί πηγή εσόδων για τις τράπεζες που προχώρησαν σε επενδύσεις στο 

παρελθόν. Γεγονός που κάνει την αγορά ακόμη πιο ανταγωνιστική και μαρτυρά το πόσο 

ακόμα θα αυξηθεί το μέγεθος του ανταγωνισμού μελλοντικά. Ιταλικές, γερμανικές και 

αυστριακές τράπεζες στοχεύουν στην επέκτασή τους διευρύνοντας το πελατολόγιό τους 

στην περιοχή. Τα αυξημένα μερίδια της αγοράς, και οι επενδυτικές κινήσεις μεγάλων 

τραπεζικών ομίλων δυσχεραίνουν το έργο των θυγατρικών του Ομίλου ως προς την 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια αυτή είναι ο 

στρατηγικός σύμμαχος του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, ο γαλλικός τραπεζικός 

όμιλος Credit Agricole.

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η δημιουργία νέων προϊόντων που καλύπτουν 

σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο τραπεζικών 

ομίλων. Ακολουθείται μια στρατηγική η οποία απορρέει από την συνεργασία των δυο 

τραπεζικών ομίλων και στοχεύει στην ενδυνάμωση της παρουσίας του Ομίλου της 

Εμπορικής Τράπεζας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Δρομολογήθηκαν 

ενέργειες με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των θυγατρικών του εξωτερικού, όπως 

η αναβάθμιση των εργασιών της λιανικής και της χονδρικής τραπεζικής και η διαμόρφωση 

πελατοκεντρικής αντίληψης για τον όμιλο, με σκοπό την αύξηση των λειτουργικών 

εσόδων. Επίσης πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στην οργανωτική δομή του Ομίλου, 

δίνοντας ένα σχήμα πιο ευέλικτο164.

164. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Στόχοι του ομίλου,Έγγραφο αναφοράς, Ενημερωτικό Δελτίο, Αθήνα, 
Νοέμβριος 2005.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς 

Ομίλους της Ελλάδος, ενώ διαθέτει εκτενές δίκτυο και στο εξωτερικό το οποίο 

αποτελείται από θυγατρικές εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Κατέχει την 125η 

θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την 314'1 θέση διεθνώς. Παρά την εκτεταμένη δράση του 

στο εξωτερικό, η συνολική συνεισφορά των θυγατρικών του εξωτερικού στα κέρδη του 

Ομίλου είναι μικρή, αφού φθάνει μόλις στο 5%. Το γεγονός αυτό οδήγησε την διοίκηση 

του Ομίλου στην υιοθέτηση νέας αναπτυξιακής στρατηγικής, με βασικό στόχο την 

βελτίωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων των θυγατρικών του εξωτερικού αλλά και 

του Ομίλου γενικότερα.

Ο όμιλος επανεξέτασε την αποδοτικότητα των θυγατρικών του εξωτερικού και 

προχώρησε σε αναδιάρθρωση του δικτύου. Μείωσε τον αριθμό των καταστημάτων της 

Emporiki Bank- Germany GMBH από 6 σε 4,όπως επίσης και τον αριθμό του προσωπικού 

με σκοπό την ενδυνάμωση των αποτελεσμάτων της θυγατρικής τράπεζας αλλά και την 

μείωση των λειτουργικών εξόδων της. Αποφάσισε την περαιτέρω επέκταση της Emporiki 

Bank- Romania SA. της Emporiki Bank-Bulgaria EAD και της Emporiki Bank -Albania 

SA προγραμματίζοντας το άνοιγμα νέων καταστημάτων, λόγω της αναμενόμενης 

απόδοσης των θυγατρικών αυτών. Προχώρησε σε πώληση των θυγατρικών Emporiki Bank 

-Armenia CJSC και Emporiki Bank -  Georgia SA ενώ επιχείρησε και την πώληση της 

Emporiki Bank -  Cyprus LTD. προσπάθεια η οποία όμως δεν απέδωσε αφού οι 

διαπραγματεύσεις απέτυχαν.

Η Emporiki Bank- Germany GMBH δεν παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα κατά τις 

τελευταίες χρήσεις. Οι αλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ήταν απαραίτητες αλλά 

είναι αμφίβολο αν θα αποδειχθούν επαρκείς. Η τράπεζα πρέπει να αυξήσει τις εργασίες 

της μέσω νέων προϊόντων, τα οποία θα είναι περισσότερο ελκυστικά για το κοινό. Η 

πελατειακή βάση της Emporiki Bank- Germany GMBH ήταν πολύ συγκεκριμένη έως 

τώρα και τα προϊόντα της τράπεζας ήταν προσαρμοσμένα σε αυτήν. Ίσως λοιπόν η 

αναζήτηση νέας πελατείας και φυσικά η διατήρηση της παλαιάς να είναι η αποδοτικότερη 

λύση για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της. Επομένως η τράπεζα θα πρέπει να 

διευρύνει τις εργασίες και σε άλλους τομείς και να προχωρήσει σε αύξηση των συνεργιών 

με άλλες εταιρίες του Ομίλου οι οποίες παρέχουν προϊόντα σύγχρονα και ελκυστικά.
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H Emporiki Bank- Romania SA μπορεί κατά τις δυο τελευταίες χρήσεις να 

παρουσίασε μειωμένη απόδοση, παρόλα αυτά θεωρείται ως μια πολλά υποσχόμενη 

τράπεζα, κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Η Ρουμανία είναι μια χώρα που 

παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αν λοιπόν ο όμιλος της Εμπορικής 

Τράπεζας εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και αξιοποιήσει κατάλληλα τις 

συνθήκες της αγοράς θα κατακτήσει ικανοποιητικό μερίδιο. Η θέση της Emporiki Bank- 

Romania SA μπορεί να θεωρηθεί πλεονεκτική ως προς αυτή των ανταγωνιστών της, αφού 

γνωρίζει τις ανάγκες των πελατών και μπορεί να κατανοήσει την κουλτούρα και την 

νοοτροπία του ρουμανικού λαού ευκολότερα από άλλες τράπεζες οι οποίες προέρχονται 

από χώρες όπως η Εερμανία ή η Ουγγαρία. Η τράπεζα λοιπόν πρέπει να εδραιωθεί στην 

αγορά της Ρουμανίας και να διαθέσει προϊόντα που θα αντέξουν στις ανταγωνιστικές 

συνθήκες της αγοράς.

Η Emporiki Bank-Bulgaria EAD αποτελεί την πιο κερδοφόρα θυγατρική τράπεζα 

εξωτερικού του Ομίλου. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η απόφασή του Ομίλου 

να αυξήσει τον αριθμό των καταστημάτων είναι μια κίνηση επένδυσης με βέβαιη 

απόδοση, αφού η γείτονας χώρα έχει παρουσιάσει σημαντική οικονομική πρόοδο και μόνο 

η εξαγωγική δραστηριότητα των ελλήνων επιχειρηματιών στην περιοχή ήταν αρκετή ώστε 

ο όμιλος να προχωρήσει σε μια τέτοια στρατηγική κίνηση. Αν λοιπών η Emporiki Bank- 

Bulgaria EAD καταφέρει να αποτρέψει τις αρνητικές συνέπειες του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται και αυξήσει την ήδη ισχυρή πελατειακή της 

βάση θα παρουσιάσει σημαντικές επιδώσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνέργιες με 

άλλες θυγατρικές του Ομίλου θα βοηθήσουν σημαντικά, όχι μόνο τον όμιλο αλλά και την 

ίδια την τράπεζα αφού θα παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία θα είναι περισσότερο 

αποδοτικά για την ίδια.

Η επέκταση του Ομίλου στην Αλβανία αποτέλεσε στρατηγική κίνηση, αφού οι 

δυσκολίες οι οποίες προέκυψαν κατά την έναρξη της λειτουργίας της Emporiki Bank -  

Albania SA ήταν αρκετές και οφείλονταν κυρίως έλλειψη φερεγγυότητας των τραπεζικών 

ιδρυμάτων της χώρας. Παρόλα αυτά η τράπεζα κατάφερε όχι μόνο να εδραιωθεί αλλά 

παρουσίασε και ανοδική πορεία στα κέρδη της κατά την τριετία 2002-2004. Μέλημα του 

Ομίλου πρέπει να είναι η προβολή της φερεγγυότητας του και η βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών σε πελάτες οι οποίοι διαθέτουν κεφάλαια προερχόμενα από την 

Ελλάδα κυρίως. Ιδανική θα ήταν η ανεύρεση νέων προϊόντων με βάση το συνάλλαγμα σε 

συνδυασμό με την αξιοποίηση των συνεργιών με εταιρίες του Ομίλου.
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H Emporiki Bank — Cyprus LTD παρουσιάζει κακή εικόνα στα Αποτελέσματα 

Χρήσεως των τελευταίων ετών, αφού παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενη ζημία η οποία 

έχει επιβαρύνει σημαντικά τον όμιλο. Η αποτυχία του Ομίλου να πωλήσει την θυγατρική 

τράπεζα είναι ενδεικτική του μεγέθους του προβλήματος. Το βέβαιο είναι ότι αν δεν είναι 

εφικτή ακόμη η πώληση της θυγατρικής, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επιτευχθεί η 

εξυγίανσή της. Μία πρώτη κίνηση είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους της 

θυγατρικής, επομένως και η μείωση του αριθμού των καταστημάτων, το πλήθος των 

οποίων είναι μεγάλο και κατά συνέπεια αντιστρόφως ανάλογο με την αποδοτικότητα της 

τράπεζας. Επίσης θα πρέπει η τράπεζα να αναβαθμισθεί τεχνολογικά ώστε να είναι σε 

θέση να καλύπτει τις ανάγκες της αλλά και να προωθεί νέα σύγχρονα προϊόντα τα όποια 

θα προσελκύσουν νέους πελάτες.

Οι θυγατρικές εταιρίες της Εμπορικής Κεφαλαίου και Συμμετοχών Α.Ε., η οποία 

αποτελούσε μέχρι πρότινος θυγατρική του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας παρουσίασαν 

συνεχείς ζημίες κατά τις χρήσεις που εξετάστηκαν. Παρόλα αυτά η συγχώνευση της 

Εμπορικής Κεφαλαίου και Συμμετοχών Α.Ε. με την Εμπορική Τράπεζα Α.Ε. με την 

μέθοδο της απορρόφησης αναμένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στις εταιρίες, 

όπως είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων, άρα και βελτίωση των αποτελεσμάτων. 

Αναμένεται αύξηση των εργασιών και στην επενδυτική τραπεζική, αφού οι δύο εταιρίες 

ασκούσαν κοινές δραστηριότητες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι θυγατρικές 

εταιρίες της Εμπορικής Κεφαλαίου και Συμμετοχών Α.Ε. είχαν αναπτύξει συνέργιες με 

την Emporiki Bank -  Cyprus LTD. που σημαίνει ότι η κίνηση αυτή θα ενισχύσει και την 

Emporiki Bank -  Cyprus LTD αφού η αύξηση των εργασιών είναι αναμενόμενη. 

Επομένως έτσι ενισχύεται και η ανταγωνιστική θέση της νέας εταιρίας, η οποία θα είναι 

πιο αποδοτική και καλύτερα οργανωμένη.

Η δραστηριοποίηση του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στο εξωτερικό θα μπορούσε 

να χαρακτηρισθεί, εκτός των άλλων και ως σχολείο, αφού καλείται να ανταγωνισθεί 

μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες σε ξένο έδαφος, να αντεπεξέλθει στις ανάγκες μιας νέας και 

κατά κάποιο τρόπο άγνωστης πελατειακής βάσης αλλά και να επιτύχει σε ένα πολύπλοκο 

λόγω των εξελίξεων πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Η αποτελεσματικότητα της 

δράσης του Ομίλου στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα προσδώσει μεγάλο 

κύρος στον όμιλο. Υπάρχουν όμως κίνδυνοι οι οποίοι δεν μπορούν να ελεγχθούν και που 

μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την κερδοφορία της επιχείρησης. Ένα πρόσφατο 

παράδειγμα είναι η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τη χρήση του 

2005, που επιφέρει αλλαγές στον τρόπο σύνταξης του Ισολογισμού και των
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Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Ακόμη πιο σημαντικός κίνδυνος είναι η συνεχής ένταση του 

ανταγωνισμού που μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην κερδοφορία της 

επιχείρησης, η οποία οφείλει να προσαρμόζεται στα δεδομένα της αγοράς ώστε να 

αποτρέψει τις αρνητικές επιπτώσεις και να γίνει και η ίδια ανταγωνιστική.

I I στρατηγική συνεργασία με την Credit Agricole S.A. έχει ενισχύσει σημαντικά τον 

όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας σε πολλούς τομείς. Σε περίπτωση που επέλθει λύση της 

συμφωνίας των δυο ομίλων οι επιπτώσεις θα είναι πολύ αρνητικές για τον όμιλο της 

Εμπορικής Τράπεζας. Ειδικά για την πορεία του Ομίλου στο εξωτερικό είναι αμφίβολο αν 

σε περίπτωση λύσης της συμφωνίας, ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας καταφέρει να 

λειτουργήσει ανταγωνιστικά ή ακόμη και να διατηρήσει το ήδη υπάρχον δίκτυο, αφού 

στηρίζει τις ελπίδες του για περαιτέρω ανάπτυξη στην ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Credit 

Agricole S.A.. Ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας αυτή την περίοδο δεν είναι σε θέση να 

στηρίξει τέτοιου είδους προσπάθειες, αφού μόλις βγήκε από το πρόβλημα του 

ασφαλιστικού το οποίο του κόστισε αρκετά. Επομένως είναι πολύ σημαντική αυτή η 

σύμβαση για τον όμιλο της Εμπορικής, όπως επίσης πολύ σημαντική είναι και η 

περαιτέρω συνεργασία των δυο ομίλων στην οποία φαίνεται να στοχεύει και ο γαλλικός 

όμιλος.
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IN, Την πώληση του 51% της Εμπορικής στην Credit Agricole προωθεί η κυβέρνηση, ανακτήθηκε 
στις 19/2/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.in.gr

ASE, Ανακοίνωση της εταιρίας σχετικά με την συνεργασία της με την Credit Agricole, τις 
δραστηριότητες της τράπεζας στη ΝΑ Ευρώπη και τα αποτελέσματα από την αναδιάρθρωση της 
τράπεζας, ανακτήθηκε την 17/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ase.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Εξωστρέφεια, ανακτήθηκε την 31/5/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.empcriki.gr

EXPRESS, Ικανοποίηση στις διεθνείς αγορές από τα μεγέθη της Credit Agricole, ανακτήθηκε την 
7/4/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.express.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Θυγατρικές τράπεζες εξωτερικού, ανακτήθηκε στις 21/7/05 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emporiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Γερμανία-προσδοκίες και δυνατότητες, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.empaiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αποτελέσματα, ανακτήθηκε στις 7/6/05 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.emporiki.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, Ρουμανία, ανακτήθηκε στις 17/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
wwwjnla.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Νέα ελληνική άνοιξη στα Βαλκάνια, ανακτήθηκε στις 17/3/06 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση wwwkathimerini.gr

ALPHA BANK, Bulgaria, Agenda 2010, ανακτήθηκε στις 20/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.alphabank.gr

DIPLOMACY, Ο αγώνας δρόμου των Βαλκανικών χωρών, ανακτήθηκε στις 21/7/06 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.diplanacy.gr

ALPHA BANK, Albania, Agenda 2010, ανακτήθηκε στις 20/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.alphab0nk.gr

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Οι ελληνικές τράπεζες στην ευρύτερη περιοχή των 
Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης, ανακτήθηκε στις 29/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
wwwhbagr

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Οι διεθνείς τάσεις στις τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές 
και πιθανές επενέργειες στον τραπεζικό κλάδο των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, ανακτήθηκε την 
29/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση wwwhbagr

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανακτήθηκε στις 29/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση wwwhbagr
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ΣΕΒ, Εξωτερικό εμπόριο της Ρουμανίας με την Ελλάδα, ανακτήθηκε στις 17/3/06 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.seve.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, Περιφερειακή συνεργασία, ανακτήθηκε στις 20/3/06 από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση wwwJrιíagr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ελληνική επιχειρηματικότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακτήθηκε την 
21/3/06 από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.kathimerini.gr

102

http://www.seve.gr
http://www.kathimerini.gr


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ 

ΑΡΘΡΟ I

Η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1907, με το με 
αριθμό 3330/1907 καταστατικό συμβόλαιο του τότε συμβολαιογράφου Αθηνών 
Ξενοφώντα Κυριαζή, το οποίο εγκρίθηκε με το από 22.11.1907 Βασιλικό Διάταγμα, που 
δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άρχισε να λειτουργεί από 
1.1.1908. Η επωνυμία της είναι «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Για τις 
συναλλαγές της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «EMPORIKI BANK OF 
GREECE S.A.» για την αγγλική γλώσσα. Σε κείμενα άλλων, εκτός της Ελληνικής 
γλωσσών, η επωνυμία γράφεται είτε σε πιστή μετάφραση στην γλώσσα του κειμένου είτε 
με λατινικά στοιχεία «EMPORIKI TRAPEZA TIS ELLADOS Α.Ε.» Διακριτικός τίτλος 
της Τράπεζας είναι «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» και σε ξενόγλωσση απόδοση «Emporiki 
Bank» τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό με την προαιρετική απεικόνιση της 
κεφαλής του «ΕΡΜΗ».

ΑΡΘΡΟ 2

Η Τράπεζα έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει Καταστήματα, Πρακτορεία και Γραφεία Αντιπροσωπείας 
οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τηρώντας τις απαραίτητες κατά το Νόμο 
διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 3
Η Τράπεζα εξακολουθεί να υπάρχει μέχρις ότου. κατά το άρθρο 40 του παρόντος 

Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσει εγκύρως τη συγχώνευση ή 
διάλυση ή την καθ'οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων της Τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Η Τράπεζα διενεργεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για λογαριασμό της και για 
λογαριασμό τρίτων, ή σε συνεργασία ή κοινοπραξία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, 
οποιασδήποτε ιθαγένειας, όλες τις τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές εργασίες που 
επιτρέπονται σε Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες από το εκάστοτε ισχύον δίκαιο.

2. Αντικείμενο των εργασιών της Τράπεζας είναι ενδεικτικά:
α. η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων σε € και 
σε συνάλλαγμα ήσε ξένο νόμισμα.
β. η χορήγηση δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων, καθώς και η απόκτηση ή 
εκχώρηση απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας 
επιχειρηματικών απαιτήσεων.
γ. η απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων από τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις.
δ. οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων
ε. η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών
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καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών)
στ. η λήψη δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση ομολογιακών 
δανείων, για την άντληση κεφαλαίων.
ζ. συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του ιδρύματος ή της πελατείας του, σε: 
ί.μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κλπ) 
ϋ. συνάλλαγμα,
ίϋ.προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή 
χρηματοοικονομικά δικαιώματα 
ίν.συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων, 
ν. κινητές αξίες,
νϊ.συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών 
περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων 
τίτλων,
νϋ.παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη 

βιομηχανική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της 
συγχώνευσης και της εξαγοράς ή της εκκαθάρισης επιχειρήσεων, 

νΐϋ.μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές,
ίχ.διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, 
χ. φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών,
χΐ. η παροχή εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των 
υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, 
χπ. εκμίσθωση θυρίδων
η. ίδρυση ή συμμετοχή σε οποιοσδήποτε μορφής επιχειρήσεις Τραπεζικές ή μη στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Νόμου και 
πάντοτε αφού έχει ληφθεί η σχετική άδεια των αρμοδίων Αρχών.

θ. ίδρυση ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφής ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 
συναφή με την εξυπηρέτηση των κοινωνικών ή άλλων δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

ι. ίδρυση ή συμμετοχή σε οποιοσδήποτε μορφής ιδρύματα ή επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό που έχουν σκοπό την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, μεταφορά 
τεχνολογίας και επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας.

κ. συμμετοχή ως μέλους σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό κατόπιν της παροχής σχετικής αδείας από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 429.658.380 € και διαιρείται σε 
5.931.676 μετοχές ονομαστικής αξίας 5 € η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο 
σχηματίσθηκε ως εξής:

α. Το μετοχικό κεφάλαιο ήταν στην αρχή 55.000.000 δρχ., διαιρεμένο σε 550.000 
μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.

β. Το κεφάλαιο αυτό αναπροσαρμόσθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. της 
7.7.1948, σε δρχ. 85.028.900 . Στη συνέχεια μειώθηκε κατά το χρεωστικό υπόλοιπο του 
λογαριασμού “ Διαφορά εξ αναπροσαρμογής ” σε δρχ. 31.847.510 .

γ. Το κεφάλαιο αυτό αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του από 
14.11.1956/27.11.56 Β. Δ/τος “ Περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων 
Εταιρειών ” και ανήλθε σε δρχ. 89.100.000 .

δ. Με απόφαση της Εενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8.5.1963, το κεφάλαιο αυτό 
αυξήθηκε κατά δρχ. 11.137.500 με την έκδοση 68.750 μετοχών , ονομαστικής αξίας 162
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δρχ. η κάθε μία και ανήλθε έτσι σε δρχ. 100.237.500 διαιρεμένο σε 618.750 μετοχές 
ονομαστικής αξίας 162 δρχ. η κάθε μία .

ε. Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την από 23.6.1969 απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά δρχ. 434.362.500 , με την 
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων της Τράπεζας εκ δρχ. 351.835.869 και της 
υπεραξίας των ακινήτων της εκ δρχ. 82.526.631 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του Α.Ν. 148/1967 “ περί μέτρων προς ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς ” , σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 του Ν.Δ. 34/1968 . με την έκδοση 2.681.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 
162 δρχ. η κάθε μία και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 534.600.000 .

στ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.2.1973, το μετοχικό 
κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά δρχ. 53.460.000 με την έκδοση 330.000 νέων 
μετοχών ονομαστικής αξίας 162 δρχ. η κάθε μία και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ.
588.060.000 .

ζ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Νόμο 431/1976, το μετοχικό κεφάλαιο 
διπλασιάσθηκε με την έκδοση 3.630.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 162 δρχ. η 
κάθε μία και έτσι ανήλθε σε 1.176.120.000 .

η. Με την από 7.7.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , το κεφάλαιο 
αυξήθηκε κατά δρχ. 280.293.964 με την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της 
Τράπεζας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 542/1977 , και με την κεφαλαιοποίηση 
μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της Τράπεζας από δρχ. 3.228.091 ήτοι συνολικά κατά 
δρχ. 83.522.055 με την έκδοση 382.105 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 191 δρχ. η κάθε 
μία και με την αύξηση της αξίας των παλαιών μετοχών από δρχ. 162 σε δρχ. 191 . Έτσι το 
μετοχικό κεφάλαιο

ανήλθε σε δρχ. 1.459.642.055 διαιρεμένο σε 7.642.105 μετοχές ονομαστικής αξίας 191 
δρχ. η κάθε μία .

0. Στη συνέχεια με την από 3.12.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων . 
το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 2.692.255.354 , από υπεραξία που προέκυψε από την 
αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας , κατά τις διατάξεις του Νόμου 
1249/1982 , καθώς και με κεφαλαιοποίηση μέρους του “ ειδικού αποθεματικού εξ 
εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον ” δρχ. 51.260.341 ήτοι συνολικά κατά δρχ. 
2.743.515.695 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 191 σε δρχ. 550 . 
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 4.203.157.750 , εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο 
και διαιρεμένο σε 7.642.105

μετοχές ονομαστικής αξίας 550 δρχ. η κάθε μία .
ι. Με την από 19.7.88 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τριπλασιάστηκε 

η ονομαστική αξία των μετοχών από δρχ. 550 σε δρχ. 1.650 με ταυτόχρονη μείωση του 
αριθμού μετοχών από 7.642.105 σε 2.547.368 και 1/3 . Επίσης με την ίδια απόφαση, όπως 
διορθώθηκε με την από 30.12.88 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων, αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά δρχ. 8.406.315.500 , από υπεραξία που προέκυψε 
από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας , σύμφωνα με την 
Ε2665/84/22.2.1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
, με έκδοση 5.094.736 και 2/3 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.650 η κάθε μία και 
διανομή τους στους παλαιούς μετόχους . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 
12.609.473.250 εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε 7.642.105 μετοχές 
ονομαστικής αξίας 1.650 δρχ. η κάθε μία .

ια. Με την από 20.7.1990 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών , κατά δρχ. 
6.304.737.450 με έκδοση 3.821.053 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.650 δρχ. η κάθε 
μία . Επίσης με την ίδια απόφαση, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 
5.043.789.300 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών , δηλαδή κατά δρχ. 4.930.921.093 από

106



κεφαλαιοποίηση αποθεματικού διάθεσης μετοχών υπέρ το άρτιο και κατά δρχ. 
112.868.207 από κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού και έκδοση 3.056.842 νέων 
μετοχών ονομαστικής αξίας 1.650 δρχ. η κάθε μία . με δωρεάν διανομή στους παλαιούς 
μετόχους.

ιβ. Με την από 12.4.1993 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο , με καταβολή μετρητών , κατά δρχ.
9.583.200.000 , με έκδοση 5.808.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.650 εκάστη 
. Επίσης με την ίδια απόφαση αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο κατά δρχ. 2.395.800.000 με 
κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας 
των ακινήτων της τράπεζας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 , με έκδοση
1.452.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.650 η κάθε μία , με δωρεάν διανομή στους 
παλαιούς μετόχους . Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 35.937.000.000 
διαιρούμενο σε 21.780.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.650 η κάθε μία . Η 
τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9.583.200.000 δρχ. καλύφθηκε με 
καταβολή μετρητών μόνο κατά το ποσό των δρχ. 6.279.195.450. για το οποίο εκδόθηκαν 
3.805.573 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.650 δρχ. η κάθε μία . Κατόπιν αυτού, με την 
από 14.12.1993 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 
σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, μειώθηκε το κεφάλαιο κατά 
3.304.004.550 δρχ.

ιγ. Με την από 28.12.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξάνεται το 
από 32.632.995.450 εταιρικό κεφάλαιο κατά δρχ. 3.263.299.545. με κεφαλαιοποίηση 
υπολοίπου υπεραξίας εξ αναπροσαρμογής ακινήτων και κτιρίων εκ δραχμών 
2.627.288.396 πλέον δραχμών 636.011.149 εκ του αποθεματικού υπέρ το άρτιο δηλαδή 
συνολικά κατά 3.263.299.545 (τρία δισεκατομμύρια διακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια 
διακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε) δραχμές με έκδοση 
1.977.757.3 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.650 δρχ. εκάστης. με δωρεάν διανομή στους 
παλαιούς μετόχους σε αναλογία 1 προς 10.

ιδ. Με την από 4.12.98 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο κατά δρχ. 4.919.755.586 λόγω 
κεφαλαιοποίησης υπολοίπου υπεραξίας ακινήτων , κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/92, 
καθώς και με κεφαλαιοποίηση μέρους του κεφαλαίου εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το 
άρτιον κατά δρχ. 2.259.503.314 , ήτοι συνολικά κατά δρχ. 7.179.258.900 με έκδοση 
4.351.066 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.650 δραχμών εκάστη. με δωρεάν διανομή στους 
παλαιούς μετόχους σε αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές .

ιε. Με την από 4.6.1999 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο ως εξής:

με κεφαλαιοποίηση από καταβεβλημένο κεφάλαιο λόγω έκδοσης μετοχών υπέρ το 
άρτιον κατά δρχ. 47.583.589.137.

με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αφ' ενός κατά δρχ. 15.538.604.634, από 
αποθεματικά σχηματισθέντα λόγω λήψης δωρεάν μετοχών από αναπροσαρμογή παγίων 
βάσει της ΚΥΑ ΥΠΕΘΟ Ε2665/84/22.2.1988 και του Νόμου 2065/92 και αφ' ετέρου κατά 
δρχ. 1.491.137.484 από αποθεματικά φορολογηθέντα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 
2579/98, ήτοι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται συνολικά κατά δρχ. 64.613.331.255 με 
έκδοση 39.159.594.7 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.650 δρχ. εκάστη. με δωρεάν διανομή 
στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 15 νέες προς 10 παλαιές.

ιστ. Με την από 20.7.1999 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο ως εξής:

ί) Με καταβολή μετρητών , κατά δρχ. : 32.306.665.050. με έκδοση 19.579.797 νέων 
μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. : 1.650 εκάστη .
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ϋ) Με καταβολή μετρητών, κατά δρχ. : 999.900.000 με έκδοση 606.000 νέων μετοχών 
ονομαστικής αξίας δρχ. : 1.650 εκάστη , προκειμένου να διατεθούν στους εργαζόμενους 
και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας . Συνεπώς , το εταιρικό κεφάλαιο 
αυξάνεται συνολικά κατά δρχ. : 33.306.565.050 με έκδοση 20.185.797 νέων μετοχών 
ονομαστικής αξίας 1.650 δρχ. εκάστη .

ιζ. Με την από 28/5/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 
αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο συνολικά κατά δραχμές 4.593.033.605 με αύξηση της 
ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές 1.650 σε δραχμές 1.703,75 ως εξής:

ι) με κεφαλαιοποίηση από καταβεβλημένο κεφάλαιο λόγω έκδοσης μετοχών υπέρ το 
άρτιον κατά δρχ.: 1.020.376.986 και

ιι) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων 
κατά τον Νόμο 2065/92 κατά δρχ.: 3.572.656.619. Με την αυτή απόφαση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται η έκφραση της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου και σε €. Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε 
145.588.483.805 δραχμές ή 427.258.940 € και διαιρεμένο σε 85.451.788 μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 1.703,75 δραχμών ή 5 € εκάστης.

ιη. Με την από 17.6.2002 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων αποφασίσθηκε η έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της Τράπεζας αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ, δυνάμει του ν. 2842/2000 σε τρόπο 
ώστε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής να εκφράζεται με το ισότιμο 5 ΕΥΡΩ, το δε 
ισότιμο του Μετοχικού Κεφαλαίου σε 427.258.940 ΕΥΡΩ.

ιΟ. Με την από 9.12.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που 
ελήφΟη στα πλαίσια και κατ’ εξουσιοδότηση των από 15.6.2001 και 17.6.2002 αποφάσεων 
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε με 
καταβολή μετρητών κατά 2.399.440 € με την έκδοση 479.888 νέων ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας 5 € εκάστης. Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα της άσκησης 
δικαιωμάτων προαίρεσης επί των μετοχών της Τράπεζας (stock options) από 6.796 
δικαιούχους (εργαζομένους και στελέχη της Τράπεζας). Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο 
ανέρχεται σε 429.658.380 € και διαιρείται σε 85.931.676 μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 € 
εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την τροποποίηση του παρόντος 
άρθρου του Καταστατικού, ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παράγραφοι 2 και 3 και 19 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση 
νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού 
κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί κατά την τροποποίηση του παρόντος άρθρου του 
Καταστατικού, ή του μετοχικού κεφαλαίου, που θα έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία 
λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του 
Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί, με απόφασή της λαμβανόμενη σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει, ολικά ή μερικά, το μετοχικό 
κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του διπλάσιου του κεφαλαίου που έχει 
καταβληθεί κατά την τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.
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3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται, όταν τα 
αποθεματικά της Τράπεζας υπερβαίνουν το ένα δέκατο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει 
καταβληθεί.

4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Οι εν λόγω 
αυξήσεις καθώς και ο τρόπος κάλυψής τους θα αναγγέλλονται εγκαίρως στην Τράπεζα της 
Ελλάδος.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με 
δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το 
νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, 
ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της 
προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Τράπεζας που αποφάσισε την αύξηση για την 
ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα 
μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται 
ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση 
του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα 
στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων 
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η 
πρόσκληση αυτή είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται 
στους μετόχους.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 16 παράγραφοι 2 και 3 και 19 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, 
μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην 
παραπάνω παράγραφο 5. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο 
είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει 
τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος 
προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων 
μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7

Οι μετοχές της Τράπεζας είναι ονομαστικές, όπως ορίζει το άρθρο 11α του Κωδ. 
Νόμου 2190/1920 η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με το νόμο, ως χρόνος εκδόσεώς 
τους, δε, ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών ή όπως εκάστοτε ο νόμος ορίζει. Σε περίπτωση που ο νόμος επιτρέψει μελλοντικά 
τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, τούτο θα γίνεται με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης και σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Στην απόφαση αυτή 
θα προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων 
μετοχικών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαίωμα για μέρισμα έχουν οι μέτοχοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του 
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η ημερομηνία της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της 
ορίζει κάθε φορά την ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος.
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ΑΡΘΡΟ 9

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν αυτή σε 
οποιονδήποτε κάτοχό της. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη και δεν αναγνωρίζεται από την 
Τράπεζα παρά μόνον ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, 
τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται μόνο από ένα κοινό εκπρόσωπό τους, και αν δεν 
διορισθεί κοινός εκπρόσωπος ή μέχρι τον ορισμό του εκπροσώπου, αναστέλλεται η 
άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την Τράπεζα, που απορρέουν από την 
κοινή μετοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ·
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας, εκπροσωπεί 
το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Τράπεζα. Οι κατά 
νόμο αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και για τους 
μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από άλλο 

πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου 

ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, 
πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Τράπεζας σε τακτική συνεδρίαση 
τουλάχιστο μία φορά το χρόνο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε φορά που το θεωρεί απαραίτητο, συγκαλεί έκτακτη 
Γενική Συνέλευση.

3. Μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστο του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η συνεδρίαση αυτή δε μπορεί να απέχει πλέον 
των τριάντα (30) ημερών, από την επίδοση της αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση, ύστερα από 
σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, ό,τι καθορίζεται 
στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που 
υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Η Γ ενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, και εκείνες που 
εξομοιώνονται μ'αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την
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ημερομηνία της συνεδρίασης, στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες των αργιών. Η 
ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της 
συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να προσδιορίζει το οίκημα, 
την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης με σαφήνεια, αναρτάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Τράπεζας και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο ως εξής:

α) προ δέκα (10) ημερών στο "τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
από 16.12.1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

β) προ είκοσι (20) ημερών, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που 
εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη 
κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει,

γ) προ είκοσι (20) ημερών, σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, που 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Για τις επαναληπτικές Γενικές 
Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Για να λάβει μέρος κάποιος μέτοχος στη Γ ενική Συνέλευση και για να έχει δικαίωμα 
ψήφου σε αυτήν θα πρέπει να δεσμεύσει μετοχές που κατέχει, μέσω του χειριστή του ή 
μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών εάν βρίσκονται στον Ειδικό Αογαριασμό και να 
παραλάβει σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών. Οι

βεβαιώσεις από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ή έγγραφα κατά νόμον ισοδύναμα με 
αυτές) και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται 
στην Τράπεζα ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή και σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στο εξωτερικό, που θα 
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση πέντε 
(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής 
Συνέλευσης.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να 
αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν με εξουσιοδότηση.

3. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τις πιο πάνω διατάξεις επιτρέπεται να 
μετέχουν στη Γ ενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γ ενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε 
μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, ο Ισολογισμός μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά μ'αυτόν.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες, πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να 
τοιχοκολλείται στα γραφεία της Τράπεζας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα 
ψήφου, με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου, τα ονόματα των τυχόν 
αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα αυτό όλα τα ονόματα 
των μετόχων, που έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις.

3. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος έχει αντιρρήσεις, ως προς το περιεχόμενο του 
πίνακα, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γ ενικής Συνέλευσης 
και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
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ΑΡΘΡΟ 16

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως 
για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων που αναφέρονται παρακάτω, όταν 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο 
(1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρχει τέτοια 
απαρτία, τότε η Γ ενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, 
προσκαλούμενη εκ νέου, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η 
επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα 
θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε

και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει 
καταβληθεί.

2. Εξαιρετικά προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν: 
α) μεταβολή του τρόπου διανομής των ετησίων κερδών.
β) συγχώνευση, παράταση χρόνου διάρκειας ή διάλυση της Τράπεζας 
γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων 
δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 
ε) μεταβολή της έδρας ή της εθνικότητας της Τράπεζας, 
στ) μεταβολή του αντικειμένου της Τράπεζας και
ζ) την απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου ολικά ή μερικά σύμφωνα με το άρθρο 15α 

του Κωδ. Νόμου 2190/1920. η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
εγκύρως για τα παραπάνω θέματα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν 
μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει 
καταβληθεί.

3. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε 
επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της 
συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής 
ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γ ενική 
Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν 
εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γ ενικής 
Συνέλευσης. Εάν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε 
αναπληρώνεται από τον, κατά το άρθρο 22 παράγραφος 3, αναπληρωτή του. Εάν και 
αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος ή εκπρόσωπος μετόχου με το 
μεγαλύτερο αριθμό μετοχών. Τα καθήκοντα γραμματέων της Γενικής Συνέλευσης 
ασκούνται προσωρινά από δύο πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος από τους παρόντες 
μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων. Μετά την επικύρωση του πίνακα των παρισταμένων 
μετόχων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και δύο γραμματείς, οι 
οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 18
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Η τακτική Γενική Συνέλευση :
1. Εξετάζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των διορισμένων απ'αυτήν ελεγκτών επί των καταστάσεων αυτών και 
αποφασίζει για την έγκρισή τους.

2. Αποφασίζει για τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.
3. Αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την 

απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης.

4. Εκλέγει τους απαραίτητους συμβούλους,οι οποίοι θα αντικαταστήσουν εκείνους των 
οποίων έληξε η θητεία σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.

5. Εκλέγει τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς Ελεγκτές.
6. Αποφαίνεται για τροποποιήσεις του Καταστατικού, για έκδοση ομολογιακών 

δανείων, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, εκτός από αυτή 
που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.

7. Αποφαίνεται για τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της 
Τράπεζας.

8. Αποφαίνεται για τον διορισμό εκκαθαριστών.
9. Αποφαίνεται, γενικά, για κάθε πρόταση που έχει υποβάλει σε αυτήν το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Εξαιρείται από την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, η εκλογή 
προσωρινών Συμβούλων σε αντικατάσταση άλλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή για 
οποιοδήποτε λόγο εξέπεσαν.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η Γ ενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που 
εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση, για τα θέματα της παραγράφου 2 του άρθρου 16, οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη 
Συνέλευση, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει μεγαλύτερη πλειοψηφία για τα θέματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΚΑΙίίΜ ΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 20

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γ ενική 
Συνέλευση των μετόχων, και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μην απέχει 
περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον 
Ι Ιρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία 
φορά μόνο αποφάσεις της Γ ενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης και να ορίζει ημέρα 
συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία 
όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία της 
αναβολής.
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4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην Τράπεζα πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την 
τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την 
τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Τράπεζα σε μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε 
άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε και από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη 
σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και των παραπάνω προσώπων.

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της 
Τράπεζας σε όποιο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
αιτούμενων πληροφοριών για δικαιολογημένο λόγο, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα 
πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη στην Τράπεζα μέσα στην προθεσμία της 
προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική 
Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για 
την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για δικαιολογημένο 
ουσιώδη λόγο, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 
του παρόντος άρθρου κάθε τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται 
από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Τράπεζας.

7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης 
Γ ενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι 
οφείλουν να τηρούν δεσμευμένες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας τις 
μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της 
επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε 
περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου 
Δικαστηρίου.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Τράπεζας, από το αρμόδιο Δικαστήριο, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος, έχουν οι ακόλουθοι και με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) Μέτοχοι της Τράπεζας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Το Χρηματιστήριο Αθηνών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του που 
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

γ) Ο Υπουργός Εμπορίου, όταν συντρέχουν προς τούτο σοβαροί λόγοι.
10. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου ο έλεγχος διατάσσεται, 

εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των 
νόμων ή του Καταστατικού της Τράπεζας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 
Στην περίπτωση γ ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο. Σε 
όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που

να μην απέχει περισσότερο από δύο χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης του 
Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

11. Μέτοχοι της Τράπεζας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα
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οριζόμενα παραπάνω στην παράγραφο 9, έλεγχο της Τράπεζας εφόσον από την όλη πορεία 
των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων 
δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται εφόσον η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Τράπεζας.

12. Οι αιτούντες, κατά τις παραπάνω παραγράφους 9 και 11, οφείλουν, μέχρι την 
απόφαση επί της αιτήσεώς τους και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την 
υποβολή της, να τηρούν δεσμευμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας, τις μετοχές από τις οποίες προκύπτουν τα παραπάνω δικαιώματά τους και να 
έχουν καταθέσει τις σχετικές βεβαιώσεις τους.

13. Οι μέτοχοι, οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, και οι πιστωτές τους, δεν δικαιούνται 
σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της 
Τράπεζας ή και οποιοσδήποτε περιουσίας της ή να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο 
στη Διοίκηση της Τράπεζας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα 
(9) μέχρι δέκα εννέα (19) μέλη, ο ακριβής αριθμός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά από 
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και αρχίζει από 
την ημέρα της εκλογής τους και λήγει την ημέρα της αρχικής ή της κατόπιν αναβολής 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της λήξης της θητείας τους (παρατείνεται δε έως 
και την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει

μετά τη λήξη της θητείας τους).
4. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Τράπεζας από κοινού ή 
μεμονωμένα, υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κωδ. Νόμου 
2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη συνεδρίασή του που 
συγκαλείται μετά από κάθε εκλογή Συμβούλων από τη Γενική Συνέλευση καθώς και σε 
κάθε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Προέδρου για οποιοδήποτε λόγο. Στην 
περίπτωση αυτή μέχρι εκλογής νέου Προέδρου τα σχετικά καθήκοντα ασκούνται από τον 
Αναπληρωτή του κατά την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει για μία 4ετία ένα εκ των μελών αυτού ως 
Πρόεδρο και με πρόταση του Προέδρου ένα (1) έως πέντε (5) Αντιπροέδρους, ο αριθμός 
των οποίων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Προέδρου δύναται να παύσει τους Αντιπροέδρους 
πριν από τη λήξη της θητείας τους.

3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του 
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο τον οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος
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σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από έτερο Αντιπρόεδρο κατά την 
σειρά που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν οι Αντιπρόεδροι επίσης απουσιάζουν 
ή κωλύονται αναπληρώνονται από έναν Σύμβουλο τον οποίο ορίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα, 
διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Τράπεζας 
και του Προσωπικού της.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του μετά από πρόταση του Προέδρου 
του να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας. Με την ίδια 
απόφαση καθορίζονται και οι αρμοδιότητές του. Εξαιρούνται τα θέματα που απαιτούν 
συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Τράπεζας μπορεί να εκλεγεί και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας. Με 
πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καταργήσει τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο πριν από τη λήξη της θητείας του.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει γραμματέα του ένα από τα μέλη του ή ένα τρίτο 
πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 23

Κάθε μέλος του Συμβουλίου, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του και μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από τον διορισμό του ή την εκλογή του. οφείλει να δεσμεύσει υπέρ της Τράπεζας 
νομίμως είκοσι μετοχές αυτής, οι οποίες είναι αναπαλλοτρίωτες καθ' όλο το χρόνο της 
θητείας του και αποτελούν ειδική εγγύηση για τη διαχείριση μέχρι την έγκριση της 
εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Τράπεζας τακτικά μία φορά 
κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του 
σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού, σε ημέρα και ώρα 
που ορίζονται απ'αυτόν και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από έξι 
(6) τουλάχιστον Συμβούλους αυτού, οπωσδήποτε όμως πρέπει να συγκαλείται και να 
συνεδριάζει μία (1) φορά τουλάχιστον κατά μήνα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Κ.Ν 2190/1920 και του άρθρου 22 παράγραφος 3 του Καταστατικού.

2. Στην περίπτωση που ζητηθεί η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι (6) 
τουλάχιστον Συμβούλους, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν:

α) να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, 
που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες ή περισσότερο από είκοσι 
(20) ημέρες, από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.

β) Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση, στην ημερήσια διάταξη της πρώτης 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της 
σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΘ 25

Απαραίτητη προϋπόθεση του κύρους των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι η προηγουμένη πρόσκληση από τον Πρόεδρο όλων των μελών αυτού ή προκειμένου 
για τις συνεδριάσεις αυτού η αυτοπρόσωπη ή δια του νομίμου αντιπροσώπου παρουσία
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του μισού πλέον ενός από τους Συμβούλους και οπωσδήποτε η απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 26

Σε περίπτωση κατά την οποία ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για 
οποιοδήποτε λόγο παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας Σύμβουλος από 
εκείνους που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφόσον 
είναι παρόντες τουλάχιστο εννιά (9), εκλέγουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή 
θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του Συμβούλου που 
αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική 
Συνέλευση. Οι πράξεις των Συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται 
έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική 
Συνέλευση. Η συμπλήρωση επιβάλλεται όταν ο αριθμός των Συμβούλων περιορισθεί κάτω 
των εννέα (9).

ΑΡΘΡΟ 27

1. Αν ένας Σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από (6) έξι μήνες, 
θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η έκπτωση από το αξίωμά του θα γίνεται οριστική από την 
ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα 
καταχωρηθεί στα πρακτικά.

2. Η παραίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και γίνεται οριστική, όταν περιέλθει στην Τράπεζα χωρίς να χρειάζεται 
αποδοχή της.

ΑΡΘΡΘ 28

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία ψήφο. Αν οποιοδήποτε μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να 
ορίσει με έγγραφο ή με δήλωση η οποία καταχωρείται στα πρακτικά ως αντιπρόσωπό του, 
οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να 
αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους Συμβούλους.

Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε 
πρόσωπα που δεν είναι μέλη του. Κανείς από τους Συμβούλους, διευθυντές ή άλλους 
υπαλλήλους της Τράπεζας δεν μπορεί να έχει χρεωστικό λογαριασμό στην Τράπεζα με 
όρους διαφορετικούς από εκείνους που ισχύουν για τους συνήθεις πελάτες της.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Με πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μόνο αρμόδιο να 
αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Τράπεζας, τη διαχείριση της 
περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών όπως λεπτομερώς 
αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού με εξαίρεση εκείνες οι οποίες, κατά 
ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής 
Συνέλευσης.

2. Μετά από πρόταση του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την 
οργάνωση και λειτουργία της Τράπεζας σε περισσότερες Γενικές Διευθύνσεις, διορίζει δε
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για ορισμένο χρόνο και παύει τους αντίστοιχους Γενικούς Διευθυντές και Αναπληρωτές 
Γενικούς Διευθυντές οι οποίοι μπορεί να είναι και μέλη του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ακόμη αρμόδιο:
α) Για την έγκριση του Οργανισμού Προσωπικού της Τράπεζας και του εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας των υπηρεσιών της Τράπεζας.
β) Γ ια την ίδρυση Καταστημάτων, Πρακτορείων και Γ ραφείων Αντιπροσωπείας στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό.
γ) Για την ονομασία των Διευθυντών της Τράπεζας, την πρόσληψη προσωπικού, την 

έγκριση των αμοιβών και επιδομάτων του προσωπικού της και για τη χορήγηση 
δικαιώματος υπογραφής για την Τράπεζα.

δ) Για τη συμμετοχή της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων Τραπεζών στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή για την εκποίηση συμμετοχών της σ'αυτές.

ε) Για την έγκριση κάθε φορά της δαπάνης που απαιτείται για εισφορές της Τράπεζας 
προς τα ασφαλιστικά Ταμεία (Επικουρικό, Πρόνοιας και Περίθαλψης) του προσωπικού 
της.

στ) Για την εξέλεγξη και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 
Τ ράπεζας.

ζ) Να προτείνει το μέρισμα, που πρόκειται να διανεμηθεί στους μετόχους της και να 
αποφασίζει για το προσωρινό μέρισμα κατά τις διατάξεις του άρθρ. 46 του Κ.Ν. 
2190/1920.

η) Να συντάσσει την έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση που αφορά τους 
λογαριασμούς και εργασίες της Τράπεζας.

θ) Να αποφασίζει για τις προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση και να κανονίζει τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής και γενικότερα να αποφασίζει για όλα τα θέματα 
που απαιτούνται για την προστασία, διοίκηση και τη διαχείριση των συμφερόντων της 
Τράπεζας και τη πραγματοποίηση του σκοπού της. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή 
του, μπορεί να μεταβιβάζει τις εξουσίες του στο σύνολό τους ή εν μέρει στον Πρόεδρό 
του, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους αναπληρωτές τους ή σε άλλα μέλη αυτού.

4. Κάθε άλλη αποζημίωση που χορηγείται σε Σύμβουλο, εκτός από εκείνες που 
καθορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος καταστατικού επί των κερδών της Τράπεζας, 
θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Τράπεζα μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της 
τακτικής Γ ενικής Συνέλευσης.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού 
σκοπού, δεσμεύουν την Τράπεζα απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί. ότι ο τρίτος 
γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να την γνωρίζει.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Τράπεζα για τις 
πράξεις ή και τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρο 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920. όπως 
ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Τράπεζα δικαστικά και εξώδικα και 
μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, 
είτε στο σύνολο είτε ένα μέρος αυτών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος 
εκπροσώπησης καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεών του, στον Πρόεδρο και μετά από 
πρόταση αυτού στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αντιπροέδρους, σε ένα ή περισσότερα 
μέλη του, στους Γενικούς Διευθυντές, τους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές ή σε 
Διευθυντές της Τράπεζας ή και σε άλλους υπαλλήλους της, καθορίζοντας συγχρόνως με
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την απόφαση αυτή, τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες. 
Εξαιρούνται τα θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Τράπεζα δεσμεύεται στις συναλλαγές της είτε με μία υπογραφή είτε με δύο (2) 
υπογραφές, από τις οποίες μία απαραιτήτως πρώτη και μία δεύτερη. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί εγκύρως δικαίωμα μοναδικής υπογραφής μόνο στον 
Πρόεδρο αυτού, ή μετά από πρότασή του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στους 
Αντιπροέδρους, καθώς και στους Γενικούς Διευθυντές και Αναπληρωτές Γενικούς 
Διευθυντές.

3. Ο προσδιορισμός της πρώτης και της δεύτερης υπογραφής στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, τους Αναπληρωτές Γενικούς 
Διευθυντές, καθορίζεται κάθε φορά με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά 
από πρόταση του Προέδρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Η πιο πάνω διεύθυνση των εργασιών της Τράπεζας ασκείται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου εντός της σε αυτόν παρεχόμενης εξουσιοδότησης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του μπορεί να αναθέτει 
διεύθυνση εργασιών, συνολικά ή μερικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους 
Αντιπροέδρους στους Γενικούς Διευθυντές και στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Αντιπρόεδροι, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος, οι Γενικοί Διευθυντές, καθώς και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές 
διαχειρίζονται τα συμφέροντα της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Καταστατικού και των εξουσιοδοτήσεων που τους έχουν χορηγηθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Καθένας από τους παραπάνω εκπροσωπεί την Τράπεζα στο όνομα του 
Διοικητικού Συμβουλίου δικαστικά και εξώδικα έναντι τρίτων και ενώπιον κάθε Δημόσιας 
αρχής και των Δικαστηρίων, δικαιούμενος σε χρήση ή παραίτηση από κάθε ένδικο μέσο 
τακτικό ή έκτακτο και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους. Αν επιβάλλεται να γίνει 
αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Τράπεζας ενώπιον Δικαστηρίου, της Εισαγγελικής ή άλλης 
Δικαστικής Αρχής ή προκειμένου περί δόσεως όρκων, εγχειρίσεως μηνύσεων ή 
εγκλήσεων και παραιτήσεων από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής 
ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στο ακροατήριο και παραιτήσεων 
από αυτές, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και 
παραιτήσεως από αυτά, καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την 
ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προσωπική εμφάνιση την 
Τράπεζα εκπροσωπούν νόμιμα, πλην των παραπάνω και κάθε Διευθυντής ή Τομεάρχης 
Διεύθυνσης ή Περιφέρειας και για τις υποθέσεις των καταστημάτων της Τράπεζας και ο 
Διευθυντής ή έκαστος των Υποδιευθυντών του Καταστήματος.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές 
και Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές καθώς και στους Διευθυντές της Τράπεζας να 
ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό 
ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει 
η Τράπεζα, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους 
σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Τράπεζα έχει τα 
δικαιώματα που της παρέχει το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 
όπως ισχύει.
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2. Κάθε Σύμβουλος υποχρεούται σε απόλυτη εχεμύθεια για τις υποθέσεις της 
Τράπεζας, οι οποίες έγιναν σ'αυτόν γνωστές ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 33

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τις 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από 
ελεγκτές.

2. Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από 
την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση και αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας των 
ελεγκτών, υποβάλλεται σε δημοσιότητα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β Κωδ. 
Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 
διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Τράπεζα η ανακοίνωση προς αυτούς του 
διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό 
τους, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν 
όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 
όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της Τράπεζας οφείλουν να ασκούν το έργο τους με κάθε επιμέλεια και 
ευθύνονται απέναντι στην Τράπεζα και στους τρίτους για τις ζημιές που προκλήθηκαν από 
τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους, ευθύνονται ιδίως για τις ζημιές των Διευθυνόντων την 
Τράπεζα, σε σχέση με τη διοίκηση και τη διαχείρισή της, αν τις γνώριζαν και δεν τις 
ανέφεραν στην έκθεση που περιέχει το πόρισμα του ελέγχου τους.

ΑΡΘΡΟ 34

Οι Ελεγκτές για να εκτελέσουν την εντολή, που τους έχει ανατεθεί, δικαιούνται να 
λαμβάνουν γνώση των βιβλίων, πρακτικών και της αλληλογραφίας της Τράπεζας χωρίς να 
μετακινούν αυτά από την Τράπεζα.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη 
λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Τράπεζας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση 
κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της 
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. ΙΙροβαίνουν σε κάθε αναγκαία 
υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια των κατά Νόμων αρμοδιοτήτων τους 
και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, 
αναφέρονται στην αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας Αρχή.

2. Μετά τη λήξη της χρήσης, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις Ετήσιες 
Οικονομικές Καταστάσεις και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με 
τα πορίσματα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, ύστερα 
από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Τράπεζας, αν οι 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της Τράπεζας κατά την ημερομηνία της 
λήξης της ελεγχόμενης χρήσης και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης να 
απεικονίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής.

3. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:
α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες, που ήταν αναγκαίες για την 
εκτέλεση του έργου τους.
β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των Καταστημάτων 

της Τράπεζας.
γ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση.
4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γ ενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε 

πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.
5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, 

υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν την Τράπεζα. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί 
ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Τράπεζας παραγράφεται μετά μία διετία.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 
ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης 
στον Πρόεδρό του, ορίζοντας αντικείμενο ημερήσιας διάταξης εκείνο που περιέχεται στην 
αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 36

Το Διοικητικό Συμβούλιο τριάντα (30) ημέρες το αργότερο, πριν από τη συνεδρίαση 
της τακτικής Γ ενικής Συνέλευσης των μετόχων, παραδίδει στους ελεγκτές την απογραφή, 
τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης και την έκθεσή του προς τη 
Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές είκοσι πέντε (25), το αργότερο, ημέρες πριν από τη 
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, επιστρέφουν τα πιο πάνω έγγραφα μαζί με την 
έκθεση προς τη Συνέλευση, στον I Ιρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 37

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και 
λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου (31) του ιδίου έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους 
λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον 
Ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και τον υποβάλλει με την ετήσια έκθεση 
για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τυχόν επεξηγηματική 
έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43β παρ. 5 και 7β του 
Κ.Ν. 2190/20, όπως ίσχυε πριν από την εφαρμογή των Π.Δ. 409/86 και 498/87. καθώς 
επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύονται κατά νόμο είκοσι (20) 
τουλάχιστον ημέρες, πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ορίζει ο νόμος:

α) Στο "τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως
β) Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα 

και έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβούλιου ευρύτερη κυκλοφορία σε 
ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.
3757/1957 όπως ισχύει,
γ) Σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, που καθορίζονται με
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απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και
5) Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδεται στην έδρα της 

Τράπεζας, εφόσον αυτή είναι εντός περιοχής του Δήμου Αθηναίων.
4. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, 

όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν 
ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να είναι Θεωρημένες:

α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος Σύμβουλος, από τον Σύμβουλο που έχει 
ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
β) από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας ή από τον αρμόδιο 

Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, και 
γ) από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Λογιστηρίου.
Αν ένας από τους προαναφερόμενους διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης 

των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις 
αντιρρήσεις του στη Γ ενική Συνέλευση.
5. Δέκα (10) ημέρες, πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, οι Ετήσιες 

Οικονομικές Καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών 
τίθενται στη διάθεση κάθε μετόχου που ήθελε τις ζητήσει.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Καθαρά κέρδη της Τράπεζας είναι αυτά που προκύπτουν από τα ακαθάριστα κέρδη 
που πραγματοποιήθηκαν, μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων 
αποσβέσεων και κάθε άλλης εταιρικής υποχρέωσης.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:
α) Ποσοστό από πέντε μέχρι είκοσι τοις εκατό (5%-20%) των καθαρών κερδών 
αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η 
κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό υπερβεί 
το μισό του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο το τακτικό 
αποθεματικό μειωθεί κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου η κράτηση θα 
γίνεται πάλι υποχρεωτική μέχρι να καλυφθεί το παραπάνω όριο, 
β) Ποσοστό ίσο προς το έξι τα εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει 
καταβληθεί, διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα 
άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 του Ν.
876/79 και του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύουν, 
γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται κατά την κρίση της Γ ενικής Συνέλευσης 
για σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών, για αμοιβή του Διοικητικού 
Συμβουλίου και το απομένον διανέμεται στους μετόχους ως πρόσθετο μέρισμα ή 
μεταφέρεται στην επομένη εταιρική χρήση.
3. Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την 

κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου 
μερίσματος μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους 
μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις Κωδ. Νόμου 2190/1920.
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4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν 
μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης 
της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, όπως 
προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 
2190/20, όπως ισχύει, είναι ή (μετά από την διανομή αυτή) θα γίνει κατώτερο από το ποσό 
του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους 
απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίο 
μειώνεται κατά το ποσό, που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

5. Τα ποσά, που διανέμονται στους μετόχους, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των 
αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έληξε, προσαυξημένο με τα κέρδη, που 
προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και με τα αποθεματικά τα οποία επιτρέπεται να 
διανεμηθούν και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο 
κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να 
διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό.

6. Τα προς διανομή ποσά (μέρισμα) καταβάλλονται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) 
μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις Ετήσιες 
Οικονομικές Καταστάσεις, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα απ'αυτήν ή το Διοικητικό 
Συμβούλιο.

7. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους, κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 
2190/20, όπως ισχύει επιστρέφεται από αυτούς που τα εισέπραξαν, αν η Τράπεζα 
αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να 
γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΑΡΘΡΟ 39

Το τακτικό αποθεματικά σχηματίζεται, όπως στο άρθρο 38 του παρόντος 
Καταστατικού λεπτομερώς αναφέρεται, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, 
πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του υπάρχοντος χρεωστικού υπολοίπου του 
λογαριασμού των Αποτελεσμάτων, το δε έκτακτο αποθεματικά χρησιμοποιείται για 
κάλυψη εκτάκτων και απρόβλεπτων ζημιών, απόσβεση χρεών και αν δεν υπάρχουν τέτοιες 
περιπτώσεις, χρησιμοποιείται για διανομή έκτακτου μερίσματος στους μετόχους ή για 
αύξηση του κεφαλαίου. Η χρησιμοποίηση και του τακτικού και του έκτακτου 
αποθεματικού ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 40

1. Η Τράπεζα εξακολουθεί να υφίσταται, μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση των 
μετόχων, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μετόχων που αντιπροσωπεύουν 
μετοχές ίσες προς τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίσει τη διάλυση ή 
συγχώνευση αυτής. Η Τράπεζα ακόμη λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 16 παράγραφος 2-3 και άρθρων 19 παράγραφος 2 του 
παρόντος καταστατικού.
β) Με την κήρυξη της Τράπεζας σε κατάσταση πτώχευσης.
γ) Με την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της από την αρμόδια
Κρατική Αρχή.

123



2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, όπως 
προσδιορίζονται στον Ισολογισμό με το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, γίνει 
κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Τράπεζας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Τράπεζας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν 
αποτελεί λόγο λύσης της Τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 41

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Τράπεζας ακολουθεί η 
εκκαθάρισή της. Εάν η Γ ενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει τη διάλυση, καθορίζει 
τον τρόπο της εκκαθάρισης, εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές και ορίζει τις αρμοδιότητές 
τους. Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την 
ανάληψη των καθηκόντων τους να διενεργούν απογραφή της περιουσίας της Τράπεζας και 
να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και 
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμούς 
εκκαθάρισης, σύμφωνα με την περίπτωση (1β) του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως 
ισχύει, υποβάλλοντας αντίγραφο αυτού στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια 
υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 42

1. Ο διορισμός των εκκαθαριστούν συνεπάγεται την παύση του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τοον Ελεγκτών και υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β 
του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εκκαθαριστές μπορούν, με άδεια της Γενικής 
Συνέλευσης, η εξουσία της οποίας εξακολουθεί να υφίσταται. καθ' όλην τη διάρκεια της 
εκκαθάρισης, να μεταβιβάσουν σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της υπό 
διάλυση Τράπεζας.

2. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Τράπεζας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων 
διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, 
όταν το κρίνουν απαραίτητο ή μετά από αίτημα της μειοψηφίας των μετόχων, κατά το 
άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού.

3. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της 
εκκαθάρισης και της παροχής των απαιτουμένων εξοφλήσεων. Κατά τη σύγκληση της 
Γ ενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού. Στις συνεδριάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, προεδρεύει ο μέτοχος που 
εκπροσωπεί σ'αυτή τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα, 
είτε από τους παρόντες μετόχους είτε και τρίτο πρόσωπο μέχρι να εκλεγεί το οριστικό 
Προεδρείο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 10 έως 19 του παρόντος 
Καταστατικού.

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα 
της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γ ενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για 
τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Το καθαρό 
υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας, που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών, 
διανέμεται στους μετόχους, σε μετρητά, ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου που 
αντιπροσωπεύουν οι μετοχές τους.

Οι εκκαθαριστές, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του 
Διοικητικού Συμβουλίου, στο μέτρο που είναι αναγκαίες ή σχετικές με τη διαδικασία και
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το σκοπό της εκκαθάρισης, συμμορφούμενοι με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο 
διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του 
Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, και έχει σαν συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η 
εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 43

Η Τράπεζα δύναται να αγοράσει μέσω του Χρηματιστηρίου μετοχές της μέχρι 
ποσοστού (10%) δέκα τοις εκατό του συνολικού αριθμού αυτών, κατά τις διαδικασίες που 
προβλέπει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 44

Το παρόν Καταστατικό αναμορφώθηκε και κωδικοποιήθηκε με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης της 15.10.2003.
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Β. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
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ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ASSET

MANAGEMENT
ΑΕΠ.Ε.Υ.

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

Α.Ε.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ & 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΜΠΟΜΚΗ ΕΚ- 
M E 6Û Z E Q N  ΜΕ

ΣΟΝ Μ ΕΤΑ Φ Ο Ρ Α Σ &  
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ 

Λ .Ε .Ε .

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
LEASING

A.E.
LEASING

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
FACTORING

A.E.

ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ AIYMMETQXÛN Α.Ε. KM MOZ I 

O M 'JL X£ gViKCN iPJETHROTHTOM Q0CRKI CAPITAL EUEPGM3 UMKETSLTU 

H U M S  AE ffTEHUYTHCÛH nPGTOCWJÛH EWORID CAPITAL COS.QPH) IWAHETSLTT 

fM NC L A£ ΒΠΕΚ&ΥΙΕΟΙ & fUPGKHI WVFQCN EATORIQ GAMAL RjKJS 

W W RW  CARIAI EKTSWlieS LTD.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Α.Ε.

/ '

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΦΟΙΝΕ
METROLIFE
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.ΕΑΕ.

ΦΟΙΝΕ ΑΑΕ. 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΖΩΗΣΑ.Ε

Εργαστήριο Ελϊυθε- 
puv Σπουδών ΤΡΑ
ΠΕΖΙ ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ
ΞΗΣ A ΕΡΕΥΝΑΣ 

Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

Ε.Π.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
MEDIA

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Ε.Π.Ε.

ΦΟΙΝΙΞΑΕ ΧΡΗ
ΜΑΤΟΟΙΚΟ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕ
ΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΗΤΩΝ
MANPOWER

Α.Ε.Γ.ΕΚ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Α.Ε

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

COMMERCIAL 
BANKOF 
GREECE 

•ALBANIA) SA
COMMERCIAL 

BANKOF 
GREECE 

(BULGARIA) AD

COMMERCIAL 
BANKOF 
GREECE 

(GEORGA) SA
COMMERCIAL 

BANKOF 
GREECE 

(CYPRUS) LTD

COMMERCIAL 
BANK OF GREECE 

(GERMANY) 
GMBH

ΕΡΜΗΣ
ΑΓΟΡΑ
Ε.Π.Ε.

ΙΟΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ε.Π.Ε.

TARGET
Ε.Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜ.'ΝΙΜΑΚΚΩΝ  

« ΕΙΔυΝ ΠΛΑ
ΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ A Ε

COMMERCIAL 
BANK OF 
GREECE 

•ARMENIA) CJSC

COMMERCIAL 
BANK OF 
GREECE 

(ROMANIA) SA

Γ. ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ο προβληματισμός των επενδυτών αλλά και των ελεγκτικών αρχών πολλών χωρών, 

σχετικά με την διαφάνεια των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων, οδήγησε στην δημιουργία νέων διεθνών κανονισμών και προτύπων. 

Εφαλτήριο για την δημιουργία διαφανών λογιστικών προτύπων αποτέλεσε η μεγάλη 

οικονομική κρίση που ξέσπασε σε Ασιατικές χώρες το 1998, την ίδια χρονιά και ύστερα 

από συνεχείς συζητήσεις επί του θέματος οι υπουργοί οικονομίας των κρατών που 

ανήκουν στην Ομάδα των 7 αλλά και οι κεντρικές τράπεζες έλαβαν αποφάσεις και 

προχώρησαν στην δημιουργία διεθνών αρχών σύμφωνα με τις οποίες οι παγκόσμιες 

κεφαλαιαγορές έπρεπε να συμμορφωθούν.

Οι αρχές αυτές αποτελούν πρότυπα και κώδικες που αφορούν επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα και σήμερα έχουν πάρει την τελική μορφή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, τα οποία εφαρμόζονται και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 

1/1/2005. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κανονισμό 1606/2002, σύμφωνα με τον οποίο 

οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρουσιάζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όχι μόνο από την χρονολογία εφαρμογής του Κανονισμού 

αλλά αναδρομικά. Ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας ξεκίνησε να εφαρμόζει τα Διεθνή
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Λογιστικά Πρότυπα ως μέθοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων από την χρήση 

του έτους 2005. Συγκεκριμένα εφήρμοσε το ΔΠΧΠ 1 δηλαδή τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε πρώτη εφαρμογή. Οι αλλαγές στις οποίες 

προχώρησε ο όμιλος σε ότι αφορά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

σχετίζονται με τις λογιστικές μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόζονταν μέχρι το 2004 

βάσει των Ελληνικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών. Την 1η Ιανουάριου του 

2004 ήταν η ημερομηνία ανοίγματος Ισολογισμού σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και ουσιαστικά η ημερομηνία μετάβασης στην νέα 

αυτή μέθοδο. Ο όμιλος δεν εφήρμοσε αναδρομικά την νέα μέθοδο για τις προηγούμενες 

εξαγορές και συγχωνεύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί, όπως επίσης και για τον 

προσδιορισμό της λογιστικής αξίας των ακινήτων. Επίσης ακολούθησε τις υποχρεωτικές 

εξαιρέσεις που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης. Όπως είναι η διαγραφή των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

Ενεργητικού και του I Ιαθητικού, η λογιστική αντιστάθμισης και η απαγόρευση της χρήσης 

πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκαν μετά την 1/1/2004. εκτός αν επρόκειτο για 

περίπτωση λάθους. Ο Ν.2190/1920 ορίζει τις λογιστικές αρχές και τις προσθήκες τους, οι 

οποίες αφορούν τα διεθνή πρότυπα και προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις Ανώνυμες Εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ενώ οι υπόλοιπες Ανώνυμες εφαρμόζουν τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα προαιρετικά. Ο νόμος αυτός ορίζει επίσης τις οικονομικές 

καταστάσεις τις οποίες πρέπει οι εταιρίες να δημοσιεύουν, και προβλέπει την δομή τους. 

Σκοπός της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι η απεικόνιση της 

πραγματικής κατάστασης μιας επιχείρησης μέσω των οικονομικών της καταστάσεων που 

δημοσιοποιούνται. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εξασφαλίζουν την ομοιομορφία των 

οικονομικών καταστάσεων διεθνώς, επομένως βοηθούν και τους επενδυτές στην σύγκριση 

με άλλες εταιρίες προερχόμενες από άλλα κράτη.

128



Δ. GROUPS

Το ϋ8 είναι η ονομασία της Ομάδας των 8 κρατών που αντιπροσωπεύουν το 66,5% 

της παγκόσμιας οικονομίας, είναι δηλαδή οι 8 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου και 

είναι οι ακόλουθες, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Αμερική και η Ρωσία. Κάθε χώρα εκπροσωπείται στα συμβούλια που 

πραγματοποιούνται ετησίως, από τον πρωθυπουργό της ενώ η προεδρία της Ομάδας 

αλλάζει κάθε χρόνο.

Η ιστορία της ομάδας των 8 ξεκινά από το 1973 όταν η πετρελαϊκή της εποχής 

ανάγκασε το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες να καθίσουν 

στο τραπέζι των διαβουλεύσεων προκειμένου να δώσουν λύσεις σε σοβαρά οικονομικά 

ζητήματα. Στη συνέχεια το 1975 η γαλλική κυβέρνηση σε πρόσκληση των έξι πιο 

ανεπτυγμένων οικονομικά κρατών και ύστερα από πολλές συζητήσεις δημιουργήθηκε η 

Ομάδα των 6, η οποία θα συνεδρίαζε μια φορά τον χρόνο υπό διαφορετική προεδρία κάθε 

φορά. Μέλη της ομάδας αυτής ήταν τότε η Δυτική Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η 

Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αμερική. Αμέσως μετά προστέθηκε και ένα ακόμη 

μέλος, ο Καναδάς και έτσι έγινε η Ομάδα των 7.

Μετά την λήξη του Ψυχρού Πολέμου, το 1991 ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις της Ρωσίας 

με την Ομάδα των 7 με σκοπό την συμμετοχή της, η οποία πραγματοποιήθηκε σταδιακά 

και οριστικοποιήθηκε το 1998. δημιουργώντας έτσι την Ομάδα των 8. παρόλα αυτά το 

γεγονός ότι η Ρωσία δεν αποτελούσε μεγάλη οικονομική δύναμη την απέκλεισε από τα 

συμβούλια των υπουργών οικονομίας των κρατώ μελών.
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Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο ΕιτιροίϊΙ<ί Β3ηΙ<
5.1. ΕΜΡΟΙΊΙΚΙ ΒΑΝΚ-ϋΕΚΜΑΝΥ GιnbH 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2004 (σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ__________________________________________________________________________ 2004__________2003
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
Κρατικά και άλλα αξιόγραφα
δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα
Κρατικά και εξομοιούμενα προς
αυτά αξιόγραφα δεκτά για
επαναχρηματοδότηση από την
Κεντρική Τράπεζα
Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για
επαναχρηματοδότηση από την
Κεντρική Τράπεζα

2.698.823,06 4.949.418,43

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 49.965.669,84 56.219.305,56
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών 
ιδρυμάτων-Όψεως 
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών

5.863.863.01 44.101.806.83

ιδρυμάτων-Λοιπές απαιτήσεις 
Μείον: Προβλέψεις 
για επισφάλειες

5.583.353.72 50.635.951.84

Απαιτήσεις κατά πελατών 220.450.195,39 239.784.833,90
Χορηγήσεις προς πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις από πελάτες
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες πελατών

220.450.195,39 239.784.833.90

Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης
Ομολογίες και άλλοι τίτλοισταθερής

28.638.921,86 158.641.192,83

απόδοσης-Εκδόσειος Δημοσίου 
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής

17.980.568,20 147.994.132.38

απόδοσης-Αλλων Εκδοτών
Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

10.658.353,66 10.647.060.45

Συμμετοχές σε μη συνδεμένες επιχειρήσεις 3.117,93 3.025,28
Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 
Συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες επιχ/σεις 
Αΰλα πάγια στοιχεία
Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης 
Φήμη και πελατεία 
Λοιπά άθλα πάγια στοιχεία 
Μείον: Αποσβέσεις άθλων πάγιων στοιχείων

73.513,20 77.381.47

Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ενσώματα πάγια στοιχεία -  Γήπεδα / Οικόπεδα 
Ενσώματα πάγια στοιχεία -Κτίρια /Εγκαταστάσεις κτιρίων 
Μείον: Αποσβέσεις κτιρίων-Εγκαταστάσεων κτιρίων 
Ενσώματα πάγια στοιχεία-Έπιπλα, ηλεκτρονικός & λοιπός

1.199.566,10 1.222.749,13

εξοπλισμός
Μείον: Αποσβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού

1.559.802.43 1.618.050,07

και λοιπού εξοπλισμού 
Λοιπά Ενσώματα πάγια στοιχεία 
Μείον: Αποσβέσεις λοιπών ενσώματων παγίων 
Λκινητοποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβολές 
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 

Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο-Μη ληξιπρόθεσμο 
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο-Δόσεις σε καθυστέρηση 
Ίδιες Μετοχές

-360.236,33 -395.300.94

Δοιπά στοιχεία ενεργητικού 
Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα

375.076.85 149.277,44

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 303.404.884,23 461.047.184.04
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2004 2003
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Όψεως 
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Προθεσμίας 
και με προειδοποίηση
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Λοιπές Υποχρεώσεις

157.423.347,50 299.340.984,80 
1.134.214.11 7.916.159,61 

156.289.133,39 291.424.825.19

Υποχρεώσεις προς πελάτες
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Καταθέσεις 
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Αλλες Υποχρεώσεις 
Υποχρειόσεις προς πελάτες-Αλλες Υποχρεώσεις-Όψεως 
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις-Προθεσμίας 
και με προειδοποίηση
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Αλλες Υποχρειόσεις-Υποχρ. από 
πράξεις προσωρ. εκχαόρ.
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους-Ομολογίες 
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους-Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι

118.760.340.62 135.242.918,40
118.760.340.62 135.242.918.40

Λοιπά στοιχεία παθητικού 
ΙΙροεισπραγμένα έσοδα & πληρωτέα έξοδα 
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Προβλέψεις για

125.385,51 216.118,91 
203.880,93 209.652,76 

1.636.713,06 845.004,96

συντάξεις προσωπικού & παρόμοιες υποχρεώσεις 
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Προβλέψεις για φόρους 
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Αλλες προβλέψεις 
Κρατήσεις για κεφάλαια γενικών τραπεζικών κινδύνων 
Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία παθητικού

170.148.00 168.247.00 
138.628.75 31.066.00 

1.327.936.31 645.691.96

Μετοχικό Κεφάλαιο
Μετοχικό Κεφάλαιο-Καταβλημένο 
Μετοχικό Κεφάλαιο-Οφειλόμενο 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

22.000.000,00 22.000.000,00
22.000.000.00 22.000.000.00

Αποθεματικά
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

3.000.000,00 2.045.167,52

Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδιόν χρήσεως εις νέο 
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 
Αποτελέσματα 3. 6, 9μήνου
Συν/κή διαφ. μετατροπής Ισολ. Θυγατρικών Εξωτ/κού 
Διαφορές ενοποιήσεως
Αναλογία στα αδιανέμητα κέρδη μη ενοποιημένων 
εταιρειών του Ομίλου
Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων μη ενοποιημένων 
εταιρειών του Ομίλου 
Δικαιιόματα μειοψηφίας 
Αποθεματικά αγοράς ιδίων μετοχών 
Ίδιες μετοχές

255.216.61 1.147.336,69
255.216.61 1.147.336.69

ΣΥΝΟΔΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 303.404.884,23 461.047.184,04



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ 31/12/2004 (σε€)
2004 2003

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 12.701.110,93 17.168.410,25
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα-Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως 896.416.70 5.295.993.64
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα-Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 11.804.694.23 11.872.416.61
Μείον: Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα
Έσοδα από τίτλους
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους
μεταβλητής αποδόσεως
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από συμμετοχές
σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεις
Έσοδα από τίτλους- Εσοδα από συμμετοχές
σε συνδεμένες επιχ/σεις
Έσοδα από τίτλους-Κέρδη από
συμμετοχές σε συγγενείς επιχ/σεις
Έσοδα από τίτλους-Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων μη
ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου -

-5.497.779,38 -8.977.376,42

Έ σοδα Προμηθειών 2.508.418,48 2.240.339,86
Μείον: Έ ξοδα προμηθειών -78.898,34 -70.019,71
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 220.371,99 137.704,96
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 187.614,48 82.285,25
Γενικά έξοδα διοικήσεως -8.873.071,05 -8.754.430,73
Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού -5.794.255.43 -5.356.348.87
Μείον: Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού-Μισθοί & ημερομίσθια 
Μείον: Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού

-4.855.341.69 -4.396.234.28

-Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις 
Μείον: Γ ενικά έξοδα διοικήσεοις-Λαπάνες προσωπικού

-214.973.27 -214.086.65

-Δοιπές επιβαρύνσεις -723.940.47 -746.027.94

Μείον: Γενικά έξοδα διοικήσεως-Άλλα έξοδα διοικήσεως -3.078.815.62 -3.398.081.86
Μείον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων -360.236,33 -395.300,94
Μείον: Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως 
Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων

-52.472,41 -82.345,77

και προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών
με χαρακτήρα χρηματοοικονομικών ακινητοποιήσεων
Έ κτακτα έσοδα
Μείον: Έ κτακτα έξοδα
Έ κτακτα αποτελέσματα
Έ σοδα εκ μερισμάτων προηγουμένης χρήσεως

-522.989,55 -981.206,73

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) 232.068,82 368.060,02

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 31/12/2004 (σε € )

2004 2003
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ενδεχόμενες υποχρειίισεις-Από αποδοχή και οπισθογράφηση τίτλων 
Ενδεχόμενες υποχρειίισεις-Από εγγυήσεις και υπέγγυα

74.226.287,49 67.832.836,79

υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού 21.178.068.81 20.675.488.93
Ενδεχόμενες υποχρειίισεις-Από μη χρησιμοποιηθέντα πιστωτικά όρια 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από συμβάσεις επιτοκίων 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από συμβάσεις τιμών συν/τος 
Ενδεχόμενες υποχρειίισεις-Λοιπές
Υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις εκχωρήσεων δικαιωμάτων 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 
Λοιποί λογαριασμοί τάξειος-Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών -

53.048.218.68 47.157.347.86

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 74.226.287,49 67.832.836,79
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΑΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΜΡ<
GERMANY GMBH

DRIK1 BANK-

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001-2002 2002-2003 2003-2004

1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1517.65% -2409,82% -4547,19%
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 18.42% 5051.94% -1112,36%

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 240.51% 1961,06% -806,33%
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -8713,73% 0,00% -499,90%
5. ΣΥΝΟΔΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 162.39% 588,55% -3419,33%
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 146,39% 350,46% -4741,00%
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 206,43% 1239,72% -1218,74%
8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ -2370,75% 268.96% 5819,00%
9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57,76% -965,25% 0.00%
10. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 162,39% 588.55% -3419,22%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ EMPORIKI BANK-GERMANY GMBH

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001-2002 2002-2003 2003-2004

1. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ -28,95% -16,73% -38,76%

2. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3.16% 5.71% 1.36%

3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 10,1 1% -7.18% -8.87%

4. ΔΟΙΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 148.61% -27.85% -36.28%

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -4,78% 34.02% -36,95%

6. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ -48.62% 56.37% -26,02%

7. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -1.53% -4,30% 11.97%

8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -47.30% -51.04% 128.00%

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Α Ε  1 Κ Τ Ε Σ  Τ Ω Ν  Β Α Σ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Ω Ν  Μ Ε Γ Ε Θ Ω Ν  Τ Η Σ  
EMP ORI KI  BANK- GERMANY GMBH ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002ΕΩ Σ 2004

ΔΕΙΚΤΕΣ 2002 2003 200-4
1. ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,51% 1,10% 0,71%

2. ΚΑΘΑΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 2,54% 3,83% 3,32%

3.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ 60,02% 56,40% 53,87%

4.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27,63% 29,33% 39,14%
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Q) Emporiki Bank Romania

5.2. EMPORIKI BANK-ROMANIA S.A. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2004 (σεΕ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 

Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για

8.509.852,13 11.462.381,68

επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα
Κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα 
δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα 
Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση

306.131,24 254.423,52

από την Κεντρική Τράπεζα 306.131.24 254.423.52
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 1.034.362,82 11.829.632,64

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων-Όψεως 
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων-Λοιπές απαιτήσεις 
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες

1.034.362.82 11.829.632.64

Απαιτήσεις κατά πελατών 30.278.805,35 28.301.229,42

Χορηγήσεις προς πελάτες 
Λοιπές απαιτήσεις από πελάτες

30.280.716.51 28.301.306.81

Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες πελατών -1.911,16 -77.39
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης

Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης-Εκδόσεως
2.021.714,77 156.973,75

Δημοσίου Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης-Άλλων Εκδοτιόν 
Μ ετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

2.021.714.77 156.973.75

Συμμετοχές σε μη συνδεμένες επιχειρήσεις 56.797,19 38.913,34

Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 

Συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις

52,86 62,11

Λϋλα πάγια στοιχεία

Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης 
Φήμη και πελατεία

230.679,65 271.806,50

Λοιπά άθλα πάγια στοιχεία 663.304.48 491.325.82
Μείον: Αποσβέσεις άθλων πάγιων στοιχείων -432.624.83 -219.519.32
Ενσώματα πάγια στοιχεία 3.720.376,62 3.114.219,87

Ενσώματα πάγια στοιχεία-Γ ήπεδα/Οικόπεδα 65.797,59 62.497.43
Ενσώματα πάγια στοιχεία- Κτίρια/ Εγκαταστάσεις κτιρίων 2.840.811,67 2.302.517,66
Μείον: Αποσβέσεις κτιρίων-Εγκαταστάσεων κτιρίων -98.460,94 -118.343,53
Ενσώματα πάγια στοιχεία-Έπιπλα, ηλεκτρονικός & λοιπός εξοπλισμός 1.237.124,74 624.127.97
Μείον: Αποσβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού -397.212,66 -157.507.85
Λοιπά Ενσώματα πάγια στοιχεία 137.662.74 138.956,08
Μείον: Αποσβέσεις λοιπών ενσώματων παγίων -65.346,42 -36.790,05
Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβολές 
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 

Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο-Μη ληξιπρόθεσμο 
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο-Δόσεις σε καθυστέρηση 
Ίδιες Μετοχές

-0,10 298.762,16

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 36.173,08 145.492,76
Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 113.040,37 126.079,52
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ_______________________________________________________ 46.307.986.08 55.701.2 15 .11

Η μετατροπή σε € έγινε με ισοτιμία 1 ΕΕΕΝ0.000025212 ΕΥΡΩ την 31.12.2004 και με ισοτιμία
1 ΕΕΕΙ=0.0000243208405 ΕΥΡΩ την 31.12.2003.
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2004 2003

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

Υποχρειοσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Όψεως

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Προθεσμίας και με προειδοποίηση
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Λοιπές Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Καταθέσεις

Υποχρειοσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρειοσεις

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Αλλες Υποχρεώσεις-Όψεως

Υποχρειοσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις-Προθεσμίας και με προειδοποίηση 

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Αλλες

Υποχρειοσεις-Υποχρ. από πράξεις προσωρ. εκχώρ. 20.082.650.46 15.409.472.31 -

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους

Υποχρειοσεις από πιστιοτικούς τίτλους-Ομολογίες

Υποχρειοσεις από πιστωτικούς τίτλους-Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι -

Λοιπά στοιχεία παθητικού

Προεισπραγμένα έσοδα & πληρωτέα έξοδα

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη

I Ιροβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Ι Ιροβλέψεις για

συντάξεις προσιοπικού & παρόμοιες υποχρεώσεις

I Ιροβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Προβλέψεις για φόρους

Ι Ιροβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Αλλες προβλέψεις

Κρατήσεις για κεφάλαια γενικών τραπεζικών κινδύνων -

Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία παθητικού

Μετοχικό Κεφάλαιο

Μετοχικό Κεφάλαιο-Καταβλημένο

Μετοχικό Κεφάλαιο-Οφειλόμενο 20.714.542.26 18.684.228.55 

Αιαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικά

Λιαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 

Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 

Μείον: Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 
Αποτελέσματα 3. 6. 9μήνου

Συν/κή διαφ. μετατροπής Ισολ. Θυγατρικών Εξωτ/κού 

Διαφορές ενοποιήσεως

Αναλογία στα αδιανέμητα κέρδη μή ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου 

Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων μή ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου 

Δικαιώματα μειοψηφίας 

Αποθεματικά αγοράς ιδίων μετοχών 

Ίδιες μετοχές

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ________________________________________

9.027.219,48
49.816.48

8.977.403.00

20.082.650,46

253.120,82
21.970,91

20.714.542,26

435.182,86

-4.226.700,71

-700.031.42
-3.526.669.29

46.307.986,08

21.589.939,66
54.147.43

21.535.792.23

15.409.472,31

233.966,48
52.538,84

18.684.228,55

425.259,31
0,44

-694.190,48

-462.390.51 

-231.799,97

55.701.215,11
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ 31/12/2004 (σε€)

2004____________ 2003
Τόκοι και εξομοιοΰμενα έσοδα 4.506.854,64 2.594.578,90
Τόκοι και εξομοιοΰμενα έσοδα-Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσειος 513.144.96 290.543.80
Τόκοι και εξομοιοΰμενα έσοδα-Λοιποί τόκοι και εξομοιοΰμενα έσοδα 3.993.709,68 2.304.035.10
Μείον: Τόκοι και εξομοιοΰμενα έξοδα -1.562.438,66 -1.154.629,88
Έσοδα από τίτλους 18.436,55
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους 

μεταβλητής αποδόσεως
Εσοδα από τίτλους-Έσοδα από συμμετοχές σε συμμετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχ/σεις 18.436.55

Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από συμμετοχές σε συνδεμένες επιχ/σεις 
Έσοδα από τίτλους-Κέρδη από συμμετοχές σε συγγενείς επιχ/σεις 
Έσοδα από τίτλους-Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων μή ενοποιημένων 
εταιρειών του Ομίλου - 

Έσοδα Προμηθειών 1.223.470,70 711.979,31
Μείον: Έ ξοδα προμηθειών -163.243,75 -138.234,27
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων -445.876,52 78.260,58
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 56.854,44 42.227,44
Γενικά έξοδα διοικήσεως -3.240.685,59 -2.573.090,96
Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού -1.689.464,29 -1.205.106.80
Μείον: Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού-Μισθοί & ημερομίσθια -1.320.299,26 -918.850.67
Μείον: Γ ενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού-Επιβαρύνσεις 
κοινωνικής φύσεως για συντάξεις
Μείον: Γενικά έξοδα διοικήσειος-Δαπάνες προσωπικού-Λοιπές επιβαρύνσεις -369.165.03 -286.256.13
Μείον: Γενικά έξοδα διοικήσεοις-Λλλα έξοδα διοικήσεως -1.551.221.30 1.367.984.16
Μείον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων -288.296,98 -211.320,83
Μείον: Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως 
Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και 
προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις -787.071,07
Διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών με χαρακτήρσ 
χρηματοοικονομικών ακινητοποιήσεων 
Έ κτακτα έσοδα 169.402,65
Μείον: Έ κτακτα έξοδα 
Έ κτακτα αποτελέσματα 401,38
Έσοδα εκ μερισμάτων προηγουμένης χρήσεως 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) -700.031,42 -462.390.51
11 μετατροπή σε€ έγινε με ισοτιμία 1 ΕΕυ=0.0000252Ι2 ΕΥΡΩ την 31.12.2004 και με ισοτιμία 
I ΕΕΓΝ0.0000243208405 ΕΥΡΩ την31.12.2003.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 31/12/2004 (σε€)*

2004 2003
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ενδεχόμενες υποχρειόσεις-Από αποδοχή και οπισθογράφηση τίτλων 
Ενδεχόμενες υποχρειόσεις-Από εγγυήσεις και υπέγγυα 
υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού

Ενδεχόμενες υποχρειόσεις-Από μή χρησιμοποιηθέντα πιστωτικά όρια 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από συμβάσεις επιτοκίων 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από συμβάσεις τιμιόν συν/τος 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Λοιπές
Υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις εκχωρήσεων δικαιωμάτων 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακιόν στοιχείων 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-1 Ιιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΩΝ ΤΑΞΕΩΣ____________________________________________ 9.314.404.86 7.373.394.23

11 μετατροπή σε € έγινε με ισοτιμία 1 LEU=0.000025212 ΕΥΡΩ την 31.12.2004 και με ισοτιμία
I LEU=0.0000243208405 ΕΥΡΩ την 31.12.2003.

9.314.404,86
223.284.93

9.091.119,94

7.373.394,23
229.273.78

7.144.120.45
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΑΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ 
ΤΗΣ EMPORIKI BANK-ROMANIA S.

ΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Λ.

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001-2002 2002-2003 2003-2004

1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 171,64% 14,24%. -25,76%

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ -73.60%) -83.28%. 306.55%.

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 38,68%. 12,41%. 6,99%
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00%. 0,00%. -14.89%,

5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33,95% -28.10%. 43,69%.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 58,40%. -12,13%. -58,19%.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1121.45% 64,05%. 30,33%.

8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 0,00%. 0,00%. 0,00%.

9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.72%. 110.33%, 10,87%.

10. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 33,95%. 24,27%. -16,86%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΤΗΣ EMPORIKI BANK-ROMANIA S.A.

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001-20022002-2003 2003-2004

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 64,82°/( -33.98% 35.32%

2 . ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 31.11% 27.08% 25.95%

3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 7.88% 64.25% 36.43%

4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 0.00% 0. 00% 0.00%

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 263.12% -157,55% 51.39%

6 . ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ -0.75% -12,72% 73.70%

7. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 61.93% 57,78% 71.84%

8.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -91.49% 57.06% 7574,36%

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ε Σ  Τ ΩΝ Β Α Σ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Ω Ν  
EMPORI KI  BANK- ROMANI A S.A. ΓΙΑ ΤΑ

Μ Ε Γ Ε Θ Ω Ν  Τ ΗΣ  
ΕΤΗ 2 0 0 2 ΕΩΣ 2004

ΔΕΙΚΤΕΣ 2002 2003 2004

I. ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2,05% -1,20% -1,78%

2. ΚΑΘΑΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 7,59% 6,73%. 11,48%

3.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΠΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 37,31% 54,45% 66,33%.

4.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20,96% 47,82% 43,37%.
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ο  ΕτηροπΙα Bank

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

5.3. ΕΜΡΟΚΙΚΙ ΒΑΝΚ-ΟΕΟΚΟΙΑ β.Α. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2004 (σε€)

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση 
από την Κεντρική Τράπεζα
Κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα δεκτά
για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα
Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από
την Κεντρική Τράπεζα
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων-Όψεως
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων-Λοιπές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες
Απαιτήσεις κατά πελατών

Χορηγήσεις προς πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις από πελάτες
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες πελατών
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης

Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης-Εκδόσεως Δημοσίου
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης-Άλλων Εκδοτών -
Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

Συμμετοχές σε μη συνδεμένες επιχειρήσεις

Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις

Συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες επιχ/σεις

Αϋλα πάγια στοιχεία

Έξοδα ιδρΰσεως και πρώτης εγκατάστασης
Φήμη και πελατεία
Λοιπά άϋλα πάγια στοιχεία
Μείον: Αποσβέσεις άϋλων πάγιων στοιχείων
Ενσώματα πάγια στοιχεία

Ενσώματα πάγια στοιχεία-Γήπεδα/Οικόπεδα
Ενσώματα πάγια στοιχεία- Κτίρια/ Εγκαταστάσεις κτιρίων
Μείον: Αποσβέσεις κτιρίων-Εγκαταστάσεων κτιρίων
Ενσώματα πάγια στοιχεία-Έπιπλα, ηλεκτρονικός & λοιπός εξοπλισμός
Μείον: Αποσβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού
Λοιπά Ενσώματα πάγια στοιχεία
Μείον: Αποσβέσεις λοιπών ενσώματων παγίων
Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβολές
Οφειλώμενο μετοχικό κεφάλαιο

Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο-Μή ληξιπρόθεσμο
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο-Δόσεις σε καθυστέρηση -
Ίδιες Μετοχές

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ_____________________________________

_________ 2004

908.274,85

1.418.300.60

1.418.300.60

827.221.33

827.221.33

2.067.509,46

2.377.508,25

-309.998.79

25.731,59

103,02

2.490.14
-2.387.12

665.863,18

2.546.48
768.183.10

-183.820.12
175.538.43

-96.584.71

65.945,30

5.978.949.33

Η μετατροπή σε € έγινε με ισοτιμία 1 ΕΑΙΠ=0,4024145 ΕΥΡΩ την 31.12.2004 και με ισοτιμία
1 λΑΙΙΗΟ,3858025 ΕΥΡΩ την 31.12.2003.

2003

702.532,00

1.649.548.00

904.718.00 
760.031,00 
-15.201.00

3.466.384.00

3.591.652.00

-125.268.00

24.735,00

1.149,00

7.072.00 
-5.923.00

674.990.00

2.441.00
736.472.00 

-151.640.00
228.225.00 

-140.508.00

69.651,20

6.588.989,20
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ΜΑΘΗΤΙΚΟ 2004 2003

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Όψεως

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Προθεσμίας και με προειδοποίηση

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Λοιπές Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Καταθέσεις

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Αλλες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Αλλες Υποχρεώσεις-Όψεως

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Αλλες Υποχρεώσεις-ΓΙροθεσμίας και με προειδοποίηση

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Αλλες Υποχρεώσεις-Υποχρ. από πράξεις προσωρ. εκχώρ. -

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους-Ομολογίες

Υποχρεόισεις από πιστοιτικούς τίτλους-Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι -

Λοιπά στοιχεία παθητικού

Προεισπραγμένα έσοδα & πληρωτέα έξοδα

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Προβλέψεις για συντάξεις

προσωπικού & παρόμοιες υποχρεώσεις

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Προβλέψεις για φόρους

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Αλλες προβλέψεις

Κρατήσεις για κεφάλαια γενικών τραπεζικών κινδύνων -

Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία παθητικού

Μετοχικό Κεφάλαιο

Μετοχικό Κεφάλαιο-Καταβλημένο

Μετοχικό Κεφάλαιο-Οφειλόμενο

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά

Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 

Αποτελέσματα εις νέο 

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 

Μείον: Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 

Μείον: Υπόλοιπο ζημιόιν προηγούμενων χρήσεων 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 

Αποτελέσματα 3. 6. 9μήνου

Συν/κή διαφ. μετατροπής Ισολ. Θυγατρικών Εξωτ/κού 

Διαφορές ενοποιήσεως

Αναλογία στα αδιανέμητα κέρδη μή ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου 

Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων μή ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου 

Δικαιώματα μειοψηφίας 

Αποθεματικά αγοράς ιδίων μετοχών 

Ίδιες μετοχές

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ______________________________________________

1.872.736,42

1.872.736.42

1.372.352.52
1.372.352.52

29.045,09

3.254.334.81
3.254.334.81

33.666,40

-583.185,91
17.844.27

-601.030.18

5.978.949,33

2.881.944.44

2.881.944.44

979.921.30
979.921.30

40.547,46

3.119.993.06
3.119.993.06

33.813,27

-467.230,33
430.275.46

-897.505.79

6.588.989,20
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2004 (σε€)
2004 2003

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 642.529,17 900.342,98
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα-Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως 246.520.32 273.054. 40
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα-Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 396.008.85 627.288.58
Μείον: Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 
Έ σοδα από τίτλους
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως 
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεις 
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από συμμετοχές σε συνδεμένες επιχ/σεις 
Έσοδα από τίτλους-Κέρδη από συμμετοχές σε συγγενείς επιχ/σεις
Έσοδα από τίτλους-Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων μή ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου

-88.531,99 -118.282,79

Έ σοδα Προμηθειών 41.569,01 53.157,41
Μείον: Έ ξοδα προμηθειών -36.684,91 -15.509,65
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

-110.199,20 17.451,77

Γενικά έξοδα διοικήσεως -181.756,14 -204.385,81
Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού -146.595.17 -163.304.02
Μείον: I ενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού-Μισθοί & ημερομίσθια 
Μείον: Γ ενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού-Επιβαρύνσεις κοινωνικής 
φύσεως για συντάξεις

-1 11.904.63 -124.659.34

Μείον: Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού-Λοιπές επιβαρύνσεις -34.690.54 -38.644.68
Μείον: Γενικά έξοδα διοικήσεως-Άλλα έξοδα διοικήσεως -35.160.97 -41.081.79
Μείον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων -57.696,58 -62.891,20
Μείον: Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως
Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις

-85.940,44 -126.398,53

για ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών με χαρακτήρα 
χρηματοοικονομικών ακινητοποιήσεων

-113.992,35 -32.813,27

Έ κτακτα έσοδα 
Μείον: Έ κτακτα έξοδα 
Έ κτακτα αποτελέσματα
Έσοδα εκ μερισμάτων προηγουμένης χρήσεως

8.547,69 19.604,55

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) 17.844.27 430.275,46

11 μετατροπή σε € έγινε με ισοτιμία 1 Ι.ΑΚΓ 0.4024145 ΕΥΡΩ την 31.12.2004 και με ισοτιμία 
1 ΕΑΜ=0.3858025 ΕΥΡΩ την 31.12.2003.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 31/12/2004 (σε€)

2004_____________2003
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από αποδοχή και οπισθογράφηση τίτλων 
Ενδεχόμενες υποχρει'οσεις-Από εγγυήσεις και υπέγγυα 
υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από μή χρησιμοποιηθέντα πιστωτικά όρια 
Ενδεχόμενες υποχρειοσεις-Από συμβάσεις επιτοκίων 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από συμβάσεις τιμών συν/τος 
Ενδεχόμενες υποχρειόσεις-Λοιπές
Υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις εκχωρήσεων δικαιωμάτων 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Υποχρειοσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΩΝ ΤΑΞΕΩΣ_______________________  ____________________________ -_____________ ι
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5.4. EMPORIKI BANK- BULGARIA E.A.D. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2004 (σε€)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση

από την Κεντρική Τράπεζα

Κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα δεκτά για 
επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα

Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα

2.654.14338 2.274.590,70

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 2.348.073,76 3.665.820,53
Απαιτήσεις κατά πιστωτικόιν ιδρυμάτων-Όψεως 190.147,91 488.165.83
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων-Λοιπές απαιτήσεις 

Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες

2.157.925,85 3.177.654,70

Απαιτήσεις κατά πελατών 35.933.206,09 33.122.704,75
Χορηγήσεις προς πελάτες 

Λοιπές απαιτήσεις από πελάτες

38.137.177,74 35.394.406.48

Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες πελατών 2.203.971,65 2.271.701.73
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 512.097,41 514.322,56
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης-Εκδόσεως Δημοσίου 
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης-Άλλων Εκδοτών 

Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

512.097,41 514.322,56

Συμμετοχές σε μή συνδεμένες επιχειρήσεις 31.184,07 31.184,08
Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 

Συμμετοχές σε μή ενοποιούμενες επιχ/σεις

58.732,71 63.341,31

Αϋλα πάγια στοιχεία

Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης 
Φήμη και πελατεία

28.204,30 41.371,98

Λοιπά άθλα πάγια στοιχεία 109.263,00 109.153,10
Μείον: Αποσβέσεις άθλων πάγιων στοιχείων -80.948.80 -67.891.02
Ενσώματα πάγια στοιχεία 2.515.988,95 2.736.887,18
Ενσώματα πάγια στοιχεία-Γήπεδα/Οικόπεδα 278.407,67 278.407.73
Ενσιόματα πάγια στοιχεία- Κτίρια/ Εγκαταστάσεις κτιρίων 2.177.716,26 2.177.716,77
Μείον: Αποσβέσεις κτιρίων-Εγκαταστάσεων κτιρίων -393.984.84 -306.876.24
Ενσώματα πάγια στοιχεία-Έπιπλα. ηλεκτρονικός & λοιπός εξοπλισμός 908.429,31 907.445.01
Μείον: Αποσβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού -531.262,63 -411.456.67
Λοιπά Ενσώματα πάγια στοιχεία 123.449.89 126.916,52
Μείον: Αποσβέσεις λοιπών ενσώματων παγίων 

Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβολές 

Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 

Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο-Μή ληξιπρόθεσμο 
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο-Δόσεις σε καθυστέρηση - 

Ίδιες Μετοχές

-46.766,71 -35.265.94

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα
221.135,53 255.482,54

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.302.766.20 42.705.705,63

Η μετατροπή σε € έγινε με ισοτιμία I Β(ίΝ=0.511291881 ΕΥΡΩ την 31.12.2004 και με ισοτιμία
1 ΒΰΝ=0,511292 ΕΥΡΩ την 31.12.2003.



Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Όψεως

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Προθεσμίας και με προειδοποίηση

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Λοιπές Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις προς πελάτες

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Καταθέσεις

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις-Όψεως

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις-Προθεσμίας και με προειδοποίηση

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρειδσεις-Υποχρ. από πράξεις προσωρ. εκχώρ.

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους-Ομολογίες

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους-Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι -

Λοιπά στοιχεία παθητικού

Προεισπραγμένα έσοδα & πληρωτέα έξοδα

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Προβλέψεις για

συντάξεις προσωπικού & παρόμοιες υποχρεώσεις

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Προβλέψεις για φόρους

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Άλλες προβλέψεις

Κρατήσεις για κεφάλαια γενικών τραπεζικών κινδύνων 23.343,22 21.159.19

Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία παθητικού

Μετοχικό Κεφάλαιο

Μετοχικό Κεφάλαιο-Καταβλημένο

Μετοχικό Κεφάλαιο-Οφειλόμενο

Αιαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά

Αιαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 

Αποτελέσματα εις νέο 

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 

Μείον: Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 

Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 

Αποτελέσματα 3, 6. 9μήνου

Συν/κή διαφ. μετατροπής Ισολ. Θυγατρικών Εξωτ/κού 

Διαφορές ενοποιήσεως

Αναλογία στα αδιανέμητα κέρδη μή ενοποιημένων 

εταιρειών του Ομίλου

Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων μή ενοποιημένων 

εταιρειών του Ομίλου 

Δικαιώματα μειοψηφίας 

Αποθεματικά αγοράς ιδίων μετοχών 

Ίδιες μετοχές

ΠΑΘΗΤΙΚΟ_____________________________________________________________
17.787.388,46

7.760.186.79

10.027.201.67

13.654.160.68
13.654.160.68

2004

718.060,15
11.572,03
23.343,22

8.385.186.85
8.385.186.85

3.017.756,89

705.297.91
705.297.91

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 44.302.766,20

Η μετατροπή σε € έγινε με ισοτιμία 1 ΒΟΝ=0.511291881 ΕΥΡΩ την 31.12.2004 και με ισοτιμία
I ΒΟΝ=0,51 1292 ΕΥΡΩ την 31.12.2003.

20.845.325,21

10.818.395.67

10.026.929.54

9.822.746.16
9.822.746.16

________ 2003

415.918,71
197.149,80
21.159,19

8.385.188.80
8.385.188.80

2.855.741,21

162.476.55
162.476.55

42.705.705,63
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2004 (σε €>

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα-Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως 
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα-Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 
Μείον: Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 
Έσοδα από τίτλους
Έσοδα από τίτλους-Εσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από συμμετοχές σε συμμετοχικού
ενδιαφέροντος επιχ/σεις
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από συμμετοχές σε
συνδεμένες επιχ/σεις
Έσοδα από τίτλους-Κέρδη από συμμετοχές σε συγγενείς επιχ/σεις
Έσοδα από τίτλους-Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων μη ενοποιημένοι
εταιρειών του Ομίλου
Έσοδα Προμηθειών
Μείον: Έ ξοδα προμηθειών
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Γενικά έξοδα διοικήσεως
Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού
Μείον: Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού-Μισθοί & ημερομίσθια 
Μείον: Γ ενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού-Επιβαρύνσεις 
κοινωνικής φύσειος για συντάξεις
Μείον: Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού-Λοιπές επιβαρύνσεις
Μείον: Γενικά έξοδα διοικήσεως-Άλλα έξοδα διοικήσεως
Μείον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Μείον: Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως
Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και
προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών
αξιών με χαρακτήρα χρηματοοικονομικών ακινητοποιήσεων 
Έ κτακτα έσοδα 
Μείον: Έ κτακτα έξοδα 
Έ κτακτα αποτελέσματα
Έ σοδα εκ μερισμάτων προηγουμένης χρήσεως
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΡΟ ΦΟΡΩΝ)____________________________

2004
2.531.866,14

32.262.46
2.499.603.68

-765.427,28

646.232,30
-29.544,09
229.831,38

15.932,21
-1.497.243,13

-717.793,31
-542.675.96

-175.117.34

-779.449.82
-248.972.37

10.622,75

_______ 2003
3.200.072,87

56.948.80
3.143.124.07

-979.897,82

573.210,28
-36.532,85
250.725,12

36.359,34
-832.249,70
-617.929.78
-517.122.48

-100.807.30

-214.319.92
-252.835.51
-629.048,82

-1.141.045,31

893.297,91 188.757,60

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΟΙ ΤΑΞΙ ΟΣ 31/12/2004 (σε €)

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από αποδοχή και οπισθογράφηση τίτλων 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ 
τρίτων στοιχείων Ενεργητικού
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από μη χρησιμοποιηθέντα πιστωτικά όρια 
Ενδεχόμενες υποχρειόσεις-Από συμβάσεις επιτοκίων 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από συμβάσεις τιμών συν/τος 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Λοιπές
Υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις εκχωρήσεων δικαιωμάτων 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακόιν στοιχείων 
Λοιποί λογαριασμοί τάξειος-Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Πιστωπκοί λογαριασμοί πληροφοριών 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΩΝ ΤΑΞΕΩΣ_______________________

2004________________ 2003
10.993.944,69 13.087.251,16

10.993.944.69 13.087.251.16

10.993.944,69 13.087.251,16

Η μετατροπή σε € έγινε με ισοτιμία 1 ΒΟΝ=0.51 1291881 ΕΥΡΩ την 31.12.2004 και με ισοτιμία 
1 ΒΟΝ=0,511292 ΕΥΡΩ την 31.12.2003.
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΑΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 
ΕΜΡΟΙΟΚΙ ΒΑΝΚ-ΒυΣβΑΚΙΑ Ε.Α.ϋ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002ΕΩΣ 2004

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001-2002 2002-2003 2003-2004
1 . ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 343,49 7.98 16,69
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 144,34 49.48 -35,95
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 211,47 -19.03 8,49
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -15.28 -17,85 -7,28
5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 170,81 -14,12 3,74
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 1204,01 -28.91 -14.67
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 113.65 17,33 39,01
8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 0,00 - 10,32
9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 0,00 0,00
1 0 . ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 170,81 -14,12 3,74

ΑΡΙΘΜΟΑΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ 
ΕΜΡΟΙΠΚΙ ΒΑΝΚ-ΒυΕΘΑΙΙΙΑ Ε.Α.ϋ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002ΕΩΣ 2004

ΔΕΙΚΤΕΣ

I . ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.

4.

ΚΑΘΑΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2002

2,63%

6,08%

2003

0,41%

6,92%

20,47% 29,66%

16,84% 23,00%

200 -

2,05%

5,82%

38,00%

30,82%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΤΗΣ ΕΜΡΟϋΙΚΙ ΒΑΝΚ-ΒυΣΟΑΙΗΑ ΕΛϋ
ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001-2002 2002-2003

'-1'οοπΛοο

1. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 27.04% 128.23% -21.89%
2. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 18,23% -41.52% 79.90%

3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 28.84% -3.08% -1,53%
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - - -100.00%

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -193.21% -78.94% 373.25%

6. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 42.80% 54.66% -20.88%

7. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 75.83% 27.78% 12.74%

8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -70,03% -59.44% -56,18%
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ο  Emporiki Bank
5.5. EMPORIKI BANK-ALBAN1A S.A. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2004 (σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 

Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά

2.880.068,84 2.249.270,22

για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα
Κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα 
δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα 
Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση

4.682.653,53 4.363.484,08

από την Κεντρική Τράπεζα 4.682.653,53 4.363.484,08
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 5.222.005,19 3.756.601,21
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων-Όψεως 
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων-Λοιπές απαιτήσεις 
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες

5.222.005,19 3.756.601,21

Απαιτήσεις κατά πελατών 17.910.287,68 18.280.243,25
Χορηγήσεις προς πελάτες 
Λοιπές απαιτήσεις από πελάτες

18.200.840.78 18.567.796.61

Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες πελατών -290.553,10 -287.553,36
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 2.491.300,40 1.621.943,46
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης-Εκδόσεως Δημοσίου
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης-Άλλων Εκδοτών
Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

Συμμετοχές σε μή συνδεμένες επιχειρήσεις

Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις

Συμμετοχές σε μή ενοποιούμενες επιχ/σεις

2.491.300,40 1.621.943,46

Αθλα πάγια στοιχεία
Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης 
Φήμη και πελατεία

13.517,99 24.491,27

Λοιπά άθλα πάγια στοιχεία 205.080.95 39.440.75
Μείον: Αποσβέσεις άθλων πάγιων στοιχείων -191.562,96 -14.949,48
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ενσώματα πάγια στοιχεία-Γήπεδα/Οικόπεδα

1.557.577,64 1.733.146,51

Ενσώματα πάγια στοιχεία- Κτίρια/ Εγκαταστάσεις κτιρίων 1.446.764.16 1.563.223,74
Μείον: Αποσβέσεις κτιρίων-Εγκαταστάσεων κτιρίων 295.999,12 242.104,68
Ενσώματα πάγια στοιχεία-Έπιπλα, ηλεκτρονικός & λοιπός εξοπλισμός 542.865,13 646.876,51
Μείον: Αποσβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού 
Λοιπά Ενσώματα πάγια στοιχεία 
Μείον: Αποσβέσεις λοιπών ενσώματων παγίων 
Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβολές 
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 

Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο-Μή ληξιπρόθεσμο 
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο-Δόσεις σε καθυστέρηση 
Ίδιες Μ ετοχές

-391.478,41
285.045,46
29.619,58

234.849.06

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 562.006,92 108.695,65

Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 118.073,13 88.942,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 35.437.491.34 32.226.817.67

Η μετατροπή σε € έγινε με ισοτιμία 1 LEK=0,007914523 ΕΥΡΩ την 31.12.2004 και με ισοτιμία
1 LEK.=0.007444908 ΕΥΡΩ την 31.12.2003.
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2004 2003

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 4.990.220,23 4.126.382,79

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Όψεως
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Ι Ιροθεσμίας και με προειδοποίηση

1.045.749.15 102.195.05

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Λοιπές Υποχρεώσεις 3.944.471.08 4.024.187.74

Υποχρεώσεις προς πελάτες 21.040.985,47 18.658.345,46

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Καταθέσεις 20.534.580.84 18.352.624.00

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Αλλες Υποχρεώσεις 506.404.63 305.721.46

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις-Όψεως
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις-Προθεσμίας και με προειδοποίηση 
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις-Υποχρ. από πράξεις προσωρ. εκχώρ. 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 
Υποχρειδσεις από πιστωτικούς τίτλους-Ομολογίες 
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους-Αοιποί πιστωτικοί τίτλοι

506.404.63 305.721.46

Λοιπά στοιχεία παθητικού 344.509,24 187.518,82

Προεισπραγμένα έσοδα <& πληρωτέα έξοδα 
ΙΙροβλέψεις για κινδύνους και βάρη
1 ίροβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Προβλέψεις για συντάξεις 
προσωπικού & παρόμοιες υποχρεώσεις 
1 Ιροβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Προβλέψεις για φόρους 
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Άλλες προβλέψεις 
Κρατήσεις για κεφάλαια γενικών τραπεζικών κινδύνων - 

Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία παθητικού

127.674,97 45.264,18

Μετοχικό Κεφάλαιο 8.651.776,81 9.363.043,48
Μετοχικό Κεφάλαιο-Καταβλημένο 

Μετοχικό Κεφάλαιο-Οφειλόμενο 
Αιαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικά
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

8.651.776.81 9.363.043.48

Αποτελέσματα εις νέο 282.324,62 -153.737,06
Υπόλοιπο κερδιόν χρήσεως εις νέο 
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

380.676.59 527.192.73

Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 
Αποτελέσματα 3. 6. 9μήνου
Συν/κή διαφ. μετατροπής Ισολ. Θυγατρικών Εξωτ/κού 
Διαφορές ενοποιήσεως
Αναλογία στα αδιανέμητα κέρδη μή ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου 
Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων μή ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου 
Δικαιώματα μειοψηφίας 
Αποθεματικά αγοράς ιδίων μετοχών 
Ίδιες μετοχές

-98.351.97 -680.929.79

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 35.437.491.34 32.226.817.67
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2004 (σε €)

2004 2003
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 2.094.374,72 2.046.639,49
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα-Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως 630.420.41 602.767.04
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα-Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 1.463.954.31 1.443.872.45
Μείον: Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα -635.653,18 -607.712,11
Έσοδα από τίτλους
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από μετοχές και άλλους 
τίτλους μεταβλητής αποδόσεως 
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από συμμετοχές σε 
συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεις
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από συμμετοχές σε συνδεμένες επιχ/σεις 
Έσοδα από τίτλους-Κέρδη από συμμετοχές σε συγγενείς επιχ/σεις 
Έσοδα από τίτλους-Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων 
μή ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου 

Έσοδα Προμηθειών 339.638,27 340.175,17
Μείον: Έξοδα προμηθειών -40.535,83 -36.587,78
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 57.855,95 95.775,15
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 
Γενικά έξοδα διοικήσεως -1.078.818,11 -1.077.491,68
Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού -629.385.09 -322.256.80
Μείον: Γ ενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού-Μισθοί & ημερομίσθια -556.111.21 -262.791.39
Μείον: Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσιοπικού-Γπιβαρύνσεις 
κοινωνικής φύσεως για συντάξεις -56.435.77 -48.357.24
Μείον: Γ ενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού-Λοιπές επιβαρύνσεις -16.838.11 -11.108.17
Μείον: Γ ενικά έξοδα διοικήσεως-Άλλα έξοδα διοικήσεως -449.433.02 -755.234.88
Μείον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων -200.578,06 -279.438,26
Μείον: Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως -5.545,45
Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις 
για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 15.138,77 131.807,53
Διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών με 
χαρακτήρα χρηματοοικονομικών ακινητοποιήσεων 
Έκτακτα έσοδα 
Μείον: Έκτακτα έξοδα -66,81 -0,25
Έκτακτα αποτελέσματα
Έσοδα εκ μερισμάτων προηγουμένης χρήσεως 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΩΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) 545.810,28 613.167,26

Η μετατροπή σε € έγινε με ισοτιμία 1 LEK=0.007914523 ΕΥΡΩ την 31.12.2004 και με ισοτιμία
1 1ΈΚ=0.007444908 ΕΥΡΩ την 31.12.2003. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑ Η ΕΩΣ 31/12/2004 (σε €1

2004 2003
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 1.875.345,49 1.844.318,72
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από αποδοχή και οπισθογράφηση τίτλων 
Ενδεχόμενες υποχρειόσεις-Από εγγυήσεις και υπέγγυα 
υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού 1.094.015.46 1.824.481.76
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από μή χρησιμοποιηθέντα πιστωτικά όρια 781.330.04 19.836.96
Ενδεχόμενες υποχρειοσεις-Από συμβάσεις επιτοκίων 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από συμβάσεις τιμών συν/τος 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Λοιπές
Υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις εκχωρήσεων δικαιωμάτων 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 43.206.784,37 34.660.741,32
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακόιν στοιχείων 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 739.000.00
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-1 Ιιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών 42.467.784.37 34.660.741.32
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 45.082.129.87 36.505.060,04

Η μετατροπή σε € έγινε με ισοτιμία 1 ΕΕΚ=0.007914523 ΕΥΡΩ την 31.12.2004 και με ισοτιμία 
1 ΕΕΚ=0.007444908 ΕΥΡΩ την 31.12.2003.
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤ1ΚΟ 
ΤΗΣ ΕΜΡΟΙΠΚΙ ΒΛΝΚ-ΛΙ.ΒΑΜΑ 8.Α.

Υ

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001-2002 2002-2003 2003-2004
1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ -42,19 30,14 28,04
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 104.94 -49,40 39,01
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 18,37 9,84 -2,02
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00 0.00 0,00
5. ΣΥΝΟΔΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.24 -1,98 9.85
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 2425.85 -47,55 20,93
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ -5,45 32,91 12,77
8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 0,00 0.00 0.00
9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3,72 -16,79 -7,60
10. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 27,24 -1.98 9.96

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ε Σ  Τ Ω Ν  Β Α Σ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Ω  
ΕΜΡΟΚΙΚΙ ΒΑΝΚ-ΑίΒΑΝΙΑ 8.Α. ΓΙΑ ΤΑ Ε

Ν Μ ΕΙ 
ΤΗ 2002

Ε Θ Ω Ν  
ΕΩΣ 2004

τ η ς !

ΔΕΙΚΤΕΣ 2002 2003 2004

1. ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,59% 1,88% 1,61%

2. ΚΑΘΑΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟ 5,74% 6,29% 6,19%

3.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ 84,35% 102,07% 117,48%

4.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 42,70% 57,90% 59,44%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕΜΡΟΙΠΚΙ ΒΑΝΚ-ΛΕΒΑΝΙΛ 8,Λ.

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001 -2002!2002-2003|2003-2004|
1. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 6,99% 45,49% 4.60%
2. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -6,96% 12,77% 0.12%
3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ -50.02% -0,58% -28.22%
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 0.00% 0.00%
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -142.43% 252,52% -10.99%
(1.ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 38.75% 21,47% 2,33%
7. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 33,41% 15,17% -0.16%
8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -19,93% 210.00% -100.00%
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O  Emporiki Bank
5.6. EMPORIKI BANK-CYPRUS LTD 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2004 (σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ________________________________________________
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 
Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για 
επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα
Κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα δεκτά για 
επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα
Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα -
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων-Όψεως
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων-Λοιπές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες
Απαιτήσεις κατά πελατών
Χορηγήσεις προς πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις από πελάτες
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες πελατών
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης-Εκδόσεως Δημοσίου
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης-Άλλων Εκδοτών
Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης
Συμμετοχές σε μη συνδεμένες επιχειρήσεις
Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
Συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις
Άϋλα πάγια στοιχεία
'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης
Φήμη και πελατεία
Λοιπά άϋλα πάγια στοιχεία
Μείον: Αποσβέσεις άΰλων πάγιων στοιχείων
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ενσώματα πάγια στοιχεία- Γήπεδα/ Οικόπεδα
Ενσώματα πάγια στοιχεία- Κτίρια/ Εγκαταστάσεις κτιρίων
Μείον: Αποσβέσεις κτιρίων- Εγκαταστάσεων κτιρίων
Ενσώματα πάγια στοιχεία-Έπιπλα, ηλεκτρονικός & λοιπός εξοπλισμός
Μείον: Αποσβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού
Λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία
Μείον: Αποσβέσεις λοιπών ενσώματων παγίων
Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβολές
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο-Μή ληξιπρόθεσμο
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο-Δόσεις σε καθυστέρηση -
Ίδιες Μετοχές
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ______________________________________

2004
17.810.425,00

146.549.00

146.549.00

27.808.931,00
1.222.902.00

26.586.029.00

239.345.046.00
249.856.101.00

-10.511.055.00

2.109.787.00
1.214.635.00
1.895.117.00

-999.965,00
8.814.200,50

3.151.257.00 
-1.043.701.50
8.164.204.00 

-1.457.559,00

1.466.752.50
1.484.553.50 

298.986.244.50

Η μετατροπή σε € έγινε με ισοτιμία 1 ΛίραΚύπρου= 1,7241 ΕΥΡΩ την 31.12.2004 και με ισοτιμία
1 ΛίραΚύπρου= 1.7054078 ΕΥΡΩ την 31.12.2003.

________2003
7.968.583.00

289.919.00

289.919.00

15.640.030.00
1.548.816.00

14.091.214.00

215.373.557.00
222.036.899.00

-6.663.342.00

2.105.304.00
1.153.075.00
1.874.571.00

-922.342.00
4.868.956.00

1.548.938.00 
-777.517,00

5.175.550.00 
-1.078.015.00

8.004.208.00
1.094.129.00 

255.344.686,00
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ΜΑΘΗΤΙΚΟ 2004 2003
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 109.692.996,00 104.629.341,00
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Όψεως 2.661.238.00 251.447.00
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Προθεσμίας και με προειδοποίηση 
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Λοιπές υποχρεώσεις

107.031.758.00 104.377.894.00

Υποχρεώσεις προς πελάτες 163.263.756,00 132.713.504,00
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Καταθέσεις 
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις-Όψεως

163.263.756.00 132.713.504.00

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις-Προθεσμίας και με προειδοποίηση
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις-Υποχρ. από πράξεις προσωρ. 
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους-Ομολογίες 
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους-Άοιποί πιστωτικοί τίτλοι

εκχώρ.

Λοιπά στοιχεία παθητικού 2.057.139,00 2.670.658,00
Προεισπραγμένα έσοδα & πληρωτέα έξοδα 846.246,00 584.158,00
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Προβλέψεις για

238.242,00 1.849.065,00

συντάξεις προσωπικού & παρόμοιες υποχρεώσεις 
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Προβλέψεις για φόρους 
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Άλλες προβλέψεις 
Κρατήσεις για κεφάλαια γενικόιν τραπεζικών κινδύνων 
Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία παθητικού

238.242.00 1.849.065.00

Μετοχικό Κεφάλαιο 29.309.700,00 17.054.078,00
Μετοχικό Κεφάλαιο-Καταβλημένο 
Μετοχικό Κεφάλαιο-Οφειλόμενο 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
Αποθεματικά
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

29.309.700.00 17.054.078.00

Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

-6.421.834,50 -4.156.118,00

Μείον: Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -2.078.749.50 -2.019.244,00
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 
Αποτελέσματα 3. 6. 9μήνου
Συναλλαγματική διαφορά μετατροπής ισολογισμών 
θυγατρικών εξωτερικού 
Διαφορές ενοποιήσεως
Αναλογία στα αδιανέμητα κέρδη μη ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου 
Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων μη ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου 
Δικαιώματα μειοψηφίας 
Αποθεματικά αγοράς ιδίων μετοχών 
Ίδιες μετοχές

-4.343.085.00 -2.136.874.00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 298.986.244.50 255.344.686.00
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2004 (σε €(
2004 2003

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 16.520.874,50 11.065.577,00
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα-Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσειος 8.641.00 164.185.00
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα-Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 16.512.233.50 10.901.392.00
Μείον: Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 
Έσοδα από τίτλους
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως 
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεις 
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από συμμετοχές σε συνδεμένες επιχ/σεις 
Έσοδα από τίτλους-Κέρδη από συμμετοχές σε συγγενείς επιχ/σεις 
Έσοδα από τίτλους-Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων

-8.927.467,50 -6.402.350,00

μη ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου 
Έσοδα Προμηθειών 1.993.060,00 1.915.285,00
Μείον: Έξοδα προμηθειών -300.092,00
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 370.682,00 294.909,00
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 90.636,00
Γενικά έξοδα διοικήσεως -7.627.275,00 -6.986.193,00
Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσοιπικού -5.420.124.00 -4.836.571.00
Μείον: Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσοιπικού-Μισθοί & ημερομίσθια 
Μείον: Γ ενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού-Επιβαρύνσεις

-5.420.124.00 -4.710.441.00

κοινωνικής φύσεως για συντάξεις
Μείον: Γ ενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσοιπικού-Αοιπές επιβαρύνσεις -126.130.00
Μείον: Γ ενικά έξοδα διοικήσεως-Αλλα έξοδα διοικήσεως -2.207.151.00 -2.149.622.00
Μείον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 
Μείον: Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως

-703.433,00 -575.446,00

Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και 
προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις -3.405.098,00 -1.421.662,00
Διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών με 
χαρακτήρα χρηματοοικονομικών ακινητοποιήσεων 

Έκτακτα έσοδα 
Μείον: Έκτακτα έξοδα 
Έκτακτα αποτελέσματα
Έσοδα εκ μερισμάτων προηγουμένης χρήσεως
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡ11ΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) -2.078.749.00 -2.019.244,00

Η μετατροπή σε € έγινε με ισοτιμία 1 ΛίραΚύπρου= 1.7241 ΕΥΡΩ την 31.12.2004 και με ισοτιμία
1 ΛίραΚύπρου=1,7054078 ΕΥΡΩ την 31.12.2003.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 31/12/2004 (σε €)

2004 2003
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 45.311.072,00 27.132.549,00
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από αποδοχή και οπισθογράφηση τίτλων 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από εγγυήσεις και 
υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού 11.151.479.00 8.098.630.00
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από μη χρησιμοποιηΟέντα πιστωτικά όρια 34.159.593.00 18.999.949.00
Ενδεχόμενες υποχρειόσεις-Από συμβάσεις επιτοκίων 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από συμβάσεις τιμών συν/τος 33.970.00
Ενδεχόμενες υποχρευισεις-Αοιπές
Υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις εκχωρήσεων δικαιωμάτων 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακό«· στοιχείων 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφορκίιν 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 45.311.072.00 27.132.549,00

Η μετατροπή σε € έγινε με ισοτιμία I ΛίραΚύπρου=1.7241 ΕΥΡΩ την 31.12.2004 και με ισοτιμία
I ΛίραΚύπρου= 1.7054078 ΕΥΡΩ την 31.12.2003.
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ

EMPORIKI BANK-CYPRUS LTD ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002ΕΩΣ 2004
ΔΕΙΚΤΕΣ 2002 2003 2004

1.
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -0,75% -0,87% -0,75%

2.
ΚΑΘΑΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 4,88% 4,77% 5,96%

3.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ 62,46% 61,62% 68,21%

4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΑΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 50,42% 51,97% 54,61%
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φ
5.7. EMPORIKI VENTURE CAPITAL DEVELOPED MARKETS LIMITED

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (ποσά σε US$ )

2004 2003
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου 10 963 964 16 670 677
Δάνεια σε επενδυσιοδόχους εταιρείες 1 855 824 1 641 900
Μείον: πρόβλεψη επισφάλειας (1 492 211) (242 060)

363 613 1 399 840
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Ποσό οφειλόμενο από συνδεδεμένες εταιρείες 1 811 408 3 811 408
Φορολογία εισπρακτέα 34 421 34 309
Δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα προπληρωθέντα 27 231
Μετρητά στο ταμείο και την τράπεζα 758 067 2 144 841

2 603 896 6 017 789
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13 931 473 24 088 306
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΑΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 1 451 586 1 451 586
Αποθεματικά 5 626 037 14 335 543

7 077 623 15 787 129
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Ποσό οφειλόμενο σε συνδεδεμένες εταιρείες 6 851 322 8 286 099
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα 2 528 15 078

6 853 850 8 301 177
ΟΑΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 13 931 473 24 088 306

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
Έ τος που έλιιίε στιο 31 Δεκειιβοίου 2004 ( ποσά σε USS)

2004 2003
Εισοδήματα
Έσοδα από τόκους 2 133 64 965
Λειτουργικά έξοδα (7 500) (3 903 256)
Ζημία από εργασίες (5 367) (3 838 291)
Συναλλαγματική ζημία (592)
Έσοδα προηγούμενων ετών 11 133
Έξοδα προηγούμενων ετών (27 285) (2 489)
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (1 492 211)
Ζημία έτους (1 513 730) (3 841 372)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ

EMPORIKI VENTURE CAPITAL DEVELOPED MARKETS LIMITED
ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001-2002 2002-2003 2003-2004

1.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -24,01% -16,77% -64,66%
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ -15,77% 0,00% -52,47%
3. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ -20,22% -39,66% -17,32%
4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6,72% 7,51% 0,00%
5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3,31% -4,67% -42,16%
6. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3,31% -4,67% -42,16%
7. ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ -64,85% -9,95% -96,72%
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -55,02% 50,44% -99,81%
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 145,22% 53,37% -60,59%
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φ
5.8. EM PORI ΚΙ VENTURE CAPITAL EMERGING MARKETS LIMITED

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (ποσά σε IJSS)
2004 2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου 19 357 357 24 782 225
Μείον: εισφορές μη κληθείσες εισέτι - -

19 357 357 24 782 225
Δάνεια προς επενδυσιοδόχους εταιρείες 3 498 893 5 747 272
Μείον: πρόβλεψη επισφάλειας (2 118 888) (720 114)

1 380 005 5 027 158
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Λοιπές απαιτήσεις 1 937 210 926
Έξοδα επομένων χρήσεων 2 760
Δεδουλευμένα έσοδα 383 384 601 816
Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 2 396 853 264 451

2 782 174 1 079 953
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23 519 536 30 889 336
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 1 483 408 1 483 408
Αποθεματικά 18 973 153 23 764 792

20 456 561 25 248 200
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Ποσό οφειλόμενο σε συνδεδεμένες εταιρείες 2 511 408 5 589 235
Λοιπές προβλέψεις 37 021
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα 551 567 14 880

3 062 975 5 641 136
ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 23 519 536 30 889 336

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
Έ τικ που έληξε στίί 31 Αεκεηβοίου 2004 (ποσά σε 118$)

2004 2003
Εισοδήματα
Έσοδα από μερίσματα 1 132 327 477 725
Έσοδα από τόκους 221 674 310 909
Κέρδη από πωλήσεις συμμετοχόιν και χρεογράφων 402 620
Λοιπά έσοδα 309 201

1 354 001 1 500 455
Λειτουργικά έξοδα (148 317) (11 400911)
Ζημία από εργασίες 1 205 684 (9 900 456)
Συναλλαγματικό κέρδος/(ζημία) 586 862
Έσοδα αχρησιμοποίητων προβλέψεων 314 433 505 000
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 22 618 578
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (1 628 774) (720 114)
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (223 464) (33 065)
Ζημία έτους (308 917) (10 147 195)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 
EM PORI ΚΙ VENTURE CAPITAL EMERGING M ARKETS LTD

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001-2002 2002-2003 2003-2004
1.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -98,71% 739,18% 806,35%
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ -78,91% 0,00% -99,08%
3 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ -16,27% -22,39% -55,07%
4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4,11% 5,93% 0,00%
5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6,69% -9,05% -23,86%
6. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6,69% -9,05% -23,86%
7. ΕΣΟΔΑ ΑΓΙΟ ΤΟΚΟΥΣ -37,53% 91,94% -28,70%
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 117,94% 355,86% -98,70%
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 245,63% 360,35% -96,96%
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5.9. EMPORIK1 VENTURE CAPITAL ENTERPRISES LIMITED

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 AEKEMBPIOY 2004 (ποσά σε US$)
2004 2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΜη Κυκλοφορούν ενεργητικό
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11 191 16 287
Αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων 51 627 63 533
Μεταφορικά μέσα 12 799
Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου 8 460

51 627 84 792
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες 6 649 477 7 189 477
Προπληρωμένα έξοδα και χρεώστες διάφοροι 62 25 264
Μετρητά στο ταμείο και την τράπεζα 195 349 235 944

6 844 888 7 450 685
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6 907 706 7 551 764
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 1 118 627 1 118 627
Αποθεματικά 5 783 522 6 257 645

6 902 149 7 376 272
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Ποσό οφειλόμενο σε συνδεδεμένες εταιρείες 30 165 728
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα 5 527 9 764

5 557 175 492
ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6 907 706 7 551 764

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκειιβοίου 2004 (ποσά σε 1185)

2004 2003
Εισοδήματα
Έσοδα από τόκους 803 4 227
Λοιπά έσοδα 1 330

803 5 557
Λειτουργικά έξοδα (461 048) (799 601)
Ζημία από εργασίες (460 245) (794 044)
Συναλλαγματική (ζημία)/ κέρδος (65) (144)
Έκτακτα έσοδα και κέρδη 5 089
Έσοδα αχρησιμοποίητων προβλέψεων
Έκτακτες ζημίες (3 963) (3 783)
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (14 939) (10 218)
Ζηιιία έτους (474 123) (808 1891

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 
EM PORI ΚΙ VENTURE CAPITAL ENTERPRISES LTD

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001-2002 2002-2003 2003-2004
1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 46.82% -93.27% -17.21%

2.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

-0.38% -51,20% -7.51%

3.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

1,45% 5,15% -99.98%

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -6.06% -10.40% 0,00%
5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -4.53% -58.94% -8.53%
6. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -4,53% -58,94% -8.53%
7. ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ -65,88% -90,22% -81.00%
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -27,74% -19,90% -42,34%
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -34.19% 5,90% -41.34%
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5.10. EMPORIK1 VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (ποσά σε US$)
2004 2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου 7 881 186 12 062 858
Μείον: εισφορές μη κληθείσες εισέτι (2 059 154) (4 474 437)

5 822 032 7 588 421
Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 200 200
Αποσβέσεις (200) (200)
Αναπόσβεστη αξία
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Ποσό οφειλόμενο από συνδεδεμένες εταιρείες 900 000 300 000
Λοιπές απαιτήσεις 959 1 013
Προπληρωθέντα έξοδα 2 760
Μετρητά στο ταμείο και την τράπεζα 1 605 658 2 237 620

2 506 617 2 541 393
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8 328 649 10 129 814
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 1 868 942 1 868 942
Αποθεματικά 6 457 179 7 848 297

8 326 121 9 717 239
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Ποσό οφειλόμενο στη μητρική εταιρεία 920
Ποσό οφειλόμενο σε συνδεδεμένες εταιρείες 409 555
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα 2 528 2 100

2 528 412 575
ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8 328 649 10 129 814

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκειιβοίου 2004 (ποσά σε Γί8$1

2004 2003
Εισοδήματα
Κέρδη από πώληση επενδύσεων 384 047
Έσοδα από μερίσματα 75 385 50 195
Έσοδα από τόκους 12 830 6 606
Λοιπά έσοδα 1 013

88 215 41 861
Λειτουργικά έξοδα (7 593) (1 309 270)
Ζημία από εργασίες 80 622 (867 409)
Συναλλαγματική (ζημία) /κέρδος (383)
Έσοδα αχρησιμοποίητων προβλέψεων 678 449
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 2 169
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (340) (312)
Κέοδος/ΙΖημία) έτους 758 731 (865 935)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 
EMPORIKI VENTURE CAPITAL FUNDS LTD

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2001-2002 2002-2003 2003-2004
1.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3456,78% 36,09% -28,24%
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 0,00% 0,00% 200,00%
3. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ -87,11% 27,25% -100,00%
4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42,35% 12,59% 0,00%
5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 60,46% 20,61% -17,78%
6. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 60,46% 20,61% -17,78%
7. ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ -82,17% 184,50% 94,22%
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -4,31% 109,01% -99,42%
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -20,50% 73,82% -187,62%
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5.11. ΕΜΡΟΜΚΙ βΚΟϋΡ ΠΝΑΝΟΕ ΡίΧ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2004 (σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ_________________________________________
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση
από την Κεντρική Τράπεζα
Κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα δεκτά
για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα
Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από
την Κεντρική Τράπεζα
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων-Όψεως
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων-Λοιπές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες
Απαιτήσεις κατά πελατών
Χορηγήσεις προς πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις από πελάτες
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες πελατών
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης-Έκδόσεως Δημοσίου
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης-Άλλων Εκδοτών
Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης
Συμμετοχές σε μη συνδεμένες επιχειρήσεις
Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
Συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες επιχ/σεις
Αϋλα πάγια στοιχεία
Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης
Φήμη και πελατεία
Λοιπά άϋλα πάγια στοιχεία
Μείον: Αποσβέσεις άθλων πάγιων στοιχείων
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ενσώματα πάγια στοιχεία- Γήπεδα/ Οικόπεδα
Ενσώματα πάγια στοιχεία- Κτίρια/ Εγκαταστάσεις κτιρίων
Μείον: Αποσβέσεις κτιρίων- Εγκαταστάσεων κτιρίων
Ενσώματα πάγια στοιχεία-Έπιπλα, ηλεκτρονικός & λοιπός εξοπλισμός
Μείον: Αποσβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού
Λοιπά Ενσώματα πάγια στοιχεία
Μείον: Αποσβέσεις λοιπών ενσιόματων παγίων
Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβολές
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο-Μη ληξιπρόθεσμο
Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο-Δόσεις σε καθυστέρηση-
Ίδιες Μετοχές
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ_______________________________

2004

746.960.046.09
746.960.046.09

2.992.262,57
3.138.500.00

-146.237,43

3.276.701,20
753.229,009.86



ΜΑΘΗΤΙΚΟ______________________________________________________________________________2004

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Όψεως
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Προθεσμίας και με προειδοποίηση
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα-Λοιπές Υποχρεώσεις -
Υποχρεώσεις προς πελάτες
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Καταθέσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις-Όψεως
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρεώσεις-Προθεσμίας
και με προειδοποίηση
Υποχρεώσεις προς πελάτες-Άλλες Υποχρειοσεις-Υποχρ. 
από πράξεις προσωρ. εκχώρ.
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους-Ομολογίες
Υποχρειοσεις από πιστοιτικούς τίτλους-Αοιποί πιστοιτικοί τίτλοι -
Λοιπά στοιχεία παθητικού
ΙΙροεισπραγμένα έσοδα & πληρωτέα έξοδα
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Προβλέψεις
για συντάξεις προσαιπικού & παρόμοιες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Προβλέψεις για φόρους
Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη-Άλλες προβλέψεις
Κρατήσεις για κεφάλαια γενικών τραπεζικιον κινδύνων

3.350.581,40

Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία παθητικού 750.000.000,00
Μετοχικό Κεφάλαιο 17.692,85
Μετοχικό Κεφάλαιο-Καταβλημένο 
Μετοχικό Κεφάλαιο-Οφειλόμενο 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
Αποθεματικά
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

17.692,85

Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

-139.264,39

Μείον: Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 
Μείον: Υπόλοιπο ζημκον προηγούμενων χρήσεων 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 
Αποτελέσματα 3. 6. 9μήνου
Συν/κή διαφ. μετατροπής Ισολ. Θυγατρικών Εξωτ/κού- 
Αιαφορές ενοποιήσεως
Αναλογία στα αδιανέμητα κέρδη μη ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου 
Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων μή ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου 
Δικαιώματα μειοψηφίας 
Αποθεματικά αγοράς ιδίων μετοχών 
Ίδιες μετοχές

-139.264.39

ΣΥΝΟΛΟ Ι1ΑΟΗΤΙΚΟΥ 753.229.009,86
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2004 (σε €1

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα-Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως 
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα-Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 
Μείον: Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 
Έ σοδα από τίτλους
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεοις 
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεις 
Έσοδα από τίτλους-Έσοδα από συμμετοχές σε συνδεμένες επιχ/σεις 
Έσοδα από τίτλους-Κέρδη από συμμετοχές σε συγγενείς επιχ/σεις 
Έσοδα από τίτλους-Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων μη 
ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου 

Έ σοδα Προμηθειών 
Μείον: Έ ξοδα προμηθειών 
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 
’’ενικά έξοδα διοικήσεως 
'ενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού
'είον: Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού-Μισθοί & ημερομίσθια 

ίον: Γενικά έξοδα διοικήσεως-Δαπάνες προσωπικού-Επιβαρύνσεις 
ι νωνικής φύσεως για συντάξεις
1 ίον: Γενικά έξοδα διοικήσεοις-Δαπάνες προσωπικού-Λοιπές επιβαρύνσεις
IV ίον: Γενικά έξοδα διοικήσεως-Άλλα έξοδα διοικήσεοις
1\ ίον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Μ ίον: Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως
Δια ιορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις
για ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών με
χαρακτήρα χρηματοοικονομικών ακινητοποιήσεων
Έ κτακτα έσοδα
Μείον: Έ κτακτα έξοδα
Έκτακτα αποτελέσματα
Έ σοδα εκ μερισμάτων προηγουμένης χρήσεως
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)_______________________________

________ 2004
5.842.742.46

5.842.742.46 
-5.835.769,42

-146.237,43

-139.264,39

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΗΕΩΣ 31/12/2004 (σε €)

__________________________________________________________________________________________________________2004
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από αποδοχή και οπισθογράφηση τίτλων
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού
Ενδεχόμενες υποχρεό)σεις-Από μή χρησιμοποιηθέντα πιστωτικά όρια
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από συμβάσεις επιτοκίων
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Από συμβάσεις τιμών συν/τος
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-Λοιπές
Υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις εκχωρήσεων δικαιωμάτων 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακό«' στοιχείων 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Υποχρειοσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως-Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών - 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ

Η Emporiki Group Finance PLC ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 23 Φεβρουάριου 2004
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O  Emporíki Bank
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
(δημ<χη£υμένο βάσει του  Ν. 2190/1920 Άρθρο 135 κοκ της απόφασης 17/33©'21-4-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
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ΣΤ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

6.1. Ενοποιημένος Ισολογισμός

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές Τράπεζες 
Έντοκα και λοιπά γραμμάτια 
Απαιτήσεις από Τραπεζικά Ιδρύματα 
Χρεόγραφα Εμπορικού χαρτοφυλακίου 
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες 
Επενδυτικά Χρεόγραφα
-  διαθέσιμα προς πώληση
- διακράτηση μέχρι την λήξη 
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
Φήμη - Πελατεία/(Goodwill)
Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
Αοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού__________________________________

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Υποχρεώσεις προς Τραπεζικά Ιδρύματα 
Λοιπές καταθέσεις
Παράγωγα και λοιπές υποχρεώσεις από εμπορικές συναλλαγές
Υποχρεώσεις προς πελάτες
Χρεόγραφα ιδίας έκδοσης σε κυκλοφορία
Λοιποί δανεισθέντες πόροι και προνομιούχες μετοχές
Λοιπές Υποχρεώσεις
Φόροι περιόδου
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 
Σύνολο Υποχρεώσεων 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 
Ίδ ια  Κεφάλαια 
Κοινές Μετοχές 

Διαφορά υπέρ το άρτιο 
Μείονι'Ιδιες μετοχές 
Κέρδη εις νέο 
Λοιπά αποθεματικά 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Παθητικού____________________________________

2001 2000

XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX

XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX

XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX

XX XX
XX XX
(XX) (XX)
XX XX
XX XX
XX XX

XX XX
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6.2. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
2001 2000

Πιστωτικοί τόκοι XX XX
Χρεωστικοί τόκοι (XX) (XX)
Καθαρό έσοδο τόκων XX XX
Έσοδα από προμήθειες και αμοιβές XX XX
Έξοδα από προμήθειες και αμοιβές (XX) (XX)
Καθαρό έσοδο προμήθειες και αμοιβές XX XX
Έσοδα από μερίσματα XX XX
Καθαρό έσοδο από χρηματοοικονομικές XX XX
πράξεις
Κέρδη μείον ζημίες από χρ/φα εμπορικού χαρτοφυλακίου XX XX
Λοιπά λειτουργικά έσοδα XX XX
Λειτουργικά Έσοδα XX XX
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (XX) (XX)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (XX) (XX)
Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες XX XX
Έσοδα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις XX XX
Κέρδη προ φόρων XX XX
Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) (XX) (XX)
Κέρδη λειτουργικών δραστηριοτήτων μετά φόρων XX XX
Δικαιώματα μειοψηφίας (XX) (XX)
Καθαρά κέρδη περιόδου XX XX
Κέρδη ανά μετοχή (σε «εγχώριο νόμισμα ανά μετοχή)
-βασικά Ο.ΧΧ ο .χ χ
- «απομειωμένα» (μετά από μετατροπή ή άσκηση δικαιωμάτων) ο .χ χ ο .χ χ
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6.3. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης
Μετοχικό Υπέρ Ίδιες Αποθεματικά Κέρδη Σύνολο
Κεφάλαιο το άρτιο Μετοχές εις νέον

Υπόλοιπο την 1 Ιανουάριου 2000 XX XX (XX) XX XX XX
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μη αναγνωρισθέντα

- - (XX) “ (XX)

στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων - - - (XX) - (XX)
Καθαρά κέρδη - - - - XX XX
Μερίσματα για τη χρήση - - - - (XX) (XX)
Μεταφορά σε διάφορα αποθεματικά - - - XX (XX) -
Μεταφορά σε τακτικά αποθεματικά - - - XX (XX) -
Μετατρέψιμο Ομόλογο -  Μετοχικό μέρος - - - XX - XX
Αγορές /(πωλήσεις) Ιδίων μετοχών - XX (XX) - - XX
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου - XX XX - - - XX
δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2000 XX XX (XX) XX XX XX
Υπόλοιπο την 1 Ιανουάριου 2001 -  από
μεταφορά XX XX (XX) XX XX XX
Αποτέλεσμα υιοθέτησης του ΔΛΠ 39 (*) 
-παράγωγα προϊόντα _ _ _ (XX) (XX) (XX)
-πράξεις αντιστάθμισης - - - - (XX) (XX)
-διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα - - - XX - XX
-Υπόλοιπο μετά την XX XX (XX) XX XX XX
αναμόρφωση
Κινήσεις περιόδου
Διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα
- (ζημίες) ή κέρδη εξ'αποτιμήσεων στην
εύλογη αξία (*) - - - (XX) - (XX)
Πράξεις αντιστάθμιση ταμιακών ροών-κέρδη
(ζημιές) εξ’ αποτιμήσεων στην εύλογη - - - XX - XX
αξία(*)
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής - - - (XX) - (XX)
Μεταφορές / ανακατατάξεις:
Διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα
- μεταφορά σε καθαρά κέρδη (*) - - - XX - XX
Πράξεις αντιστάθμισης ταμιακών ροών
- μεταφορά σε καθαρά κέρδη, (*) - - - XX - XX
- μεταφορά στο ενεργητικό - - - XX - XX
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μη αναγνωρισθέντα
στο Λογ. Αποτελεσμάτων - - - XX - XX
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου - - - - XX XX
Σύνολο αναγνωρισθέντων κερδών/(ζημιών) - - - XX XX XX
Μερίσματα για το 2000 - - - - (XX) (XX)
Μεταφορά σε διάφορα αποθεματικά - - - XX (XX) -
Μεταφορά σε τακτικά αποθεματικά - - - XX (XX) -
Αγορές /(πωλήσεις) ιδίων μετοχών - XX XX - - XX
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου - XX XX - - - XX
δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2001 XX XX (XX)___ XX XX XX
(*) μετά από φόρους
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Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες XX XX 
Είσπραξη τόκων και προμηθειών (XX) (XX)
Πληρωμές τόκων XX XX 
Είσπραξη μερισμάτων XX XX 
Είσπραξη αμοιβών προμηθειών XX XX
Καθαρό έσοδο από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα XX XX
Επανεισπράξεις διαγραφέντων XX XX
Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές(ΧΧ) (XX)
Πληρωμή Φόρου εισοδήματος (XX) (XX)
Ταμειακές ροές από λειτουργικά κέρδη προ αλλαγών σε 
Λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού XX XX 
Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού:
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου (XX) (XX) 
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε δικαιώματα προαίρεσης(ΧΧ) (XX)
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε δάνεια και προκαταβολές σε τράπεζες XX (XX) 
Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες(ΧΧ) (XX) 
Καθαρή (αύξηση) /μείωση σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού (XX) XX 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε καταθέσεις από Τραπεζικά Ιδρύματα XX XX 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε λοιπές καταθέσεις XX XX 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε υποχρεώσεις από διαπραγμάτευση XX - 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε υποχρεώσεις προς πελάτες XX XX 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) λοιπές υποχρεώσεις XX XX 
Καθαρές Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΧΧΧΧ 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά θυγατρικών χωρίς τα αγορασθέντα ταμειακά διαθέσιμα (XX) - 
Πώληση θυγατρικών χωρίς τα πωληθέντα ταμειακά διαθέσιμα XX - 
Αγορά παγίων(ΧΧ) (XX)
Έσοδα από πώληση παγίων XX XX 
Αγορά χρεογράφων (XX) (XX)
Έσοδα από πώληση ή εξόφληση χρεογράφων XX XX 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες(ΧΧ) (XX) 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Είσπραξη τραπεζικών υποχρεώσεων XX XX 
Αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων και (XX) (XX)

Έκδοση κοινών μετοχών XX XX 
Αγορά Ιδίων μετοχών (XX) (XX)
Πώληση Ιδίων μετοχών XX XX 
Μερίσματα πληρωθέντα (XX) (XX)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες XX XX
Αποτέλεσμα συναλλαγματικών διαφορών στα χρηματικά διαθέσιμα(ΧΧ) (XX)
Καθαρή αύξηση σε χρηματικά διαθέσιμα XX XX
Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης χρήσης XX XX
Χρηματικά διαθέσιμα τέλους χρήσης XX XX

6.4. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
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Z. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΜΠΟΡ1ΚΗΤΡΛΠΕ2Α I

ΕΜ Π Ο Ρ ΙΚΗ ΤΡΑΠ ΕΖΑ
tfsfi. ΜΑ£ 606νδ£/3/ββ/03)

Δ ΙΑ Θ Ε ΣΗ  ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοηο<αγα!. σύμφωνά μ  την απόφαση του Χρηματισιηριαυ Αξιών Αθηνών 34Λ. 11.1998. Λ« οπό την αύξηοη του μετοχικού κεφαλϋίου 
της Τρόπεζος με καταβολή υ*τριγτων. που «γιν* pe βάση γην απόδοση της Γενικής Ιονελεύαεως των μετόχων της. με ημερομηνία 30.0/ ítíSrS, 
αντλήθηκαν KíifdAaw συνολικά Δρχ —  *— * · * — - -  *- — - - —* ** '  '  *
3 *.,Μ 2/2300. «me ακολοιΧΙως

129.199 100 BOO. το οποίο, οβ σχέση με το σνοφερόμενο στο Ενημερωτ.κο ΔίλτΙο. 6»OYtCWcv μέχρι

Τρόπος διαΟ/σεως αντληθύντων ν.ωροΑαίων

Ολοκλήρωση του προγράμματος 
τεχνολογικού εκσυχρονΛρού της Τράπεζας 
Ενίσχυση δικτύου Τραπ&ζας στην Ελλόδο κοι 
ore εξωτερικό, με επιλεκτική enixroon και 
ενδεχόμενες στρατηγικές ουμμοχίες 
Αναϊκώρβρωση των εταιρειών re v  Ομίλου 
Ανάπτυξή εργασιών της Τράπεφς oujv 
Ελλάδα κοι erto εξω ιβρικό 
Εκμετάλλευση νέων επενδυτικών ευκαιριών 
στην Ελλάδα και στο ε ξ ώ τε ρ ο  
Αδιάθετο Κ£;ράλαια 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά a t  εκα τ 6ρχ.)
Πρόγραμμα Εγκεκριμένου από το Δ.Σ. Του X Α.Α.

Ενημερωτικού Δελτίου 
Σύνολο Έτους Σύνάλο Έτους Σύνολο2000 2001 Κεφαλαίων

20.0D0
>5.000

Διοτεβίντα κεφάλαια
0 1/10/20CC 21/12/2COO έως

31/12/2000

11.«46
15.000

O f TOyAlCIKHTlKCV ΖΥΜΒΟΥΛ&Υ 
,: ΔΙΕΥ^ΫΝΟΜ ΣΥΜΘΟΥΛΟΙ

6 χ α ο  ϊτ ο υ ρ ν α ρ α ι

eeaAinm oaiifiAQnxmw
r -—/(o ÍM ta  της ΑΕ .ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» εφορμόδοντος πς αρχίς κατους κσνάνό; ελεγκτνβγ; που ακολουθ·; το Jornia 
T/.vmu>v Από τον έλεγχό μοςουτό διαπιστώοαμε ότι ra  ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν Οπό τα X^tOur-ú  βιβλία κοι σναχ«» 

c η Τρώπεζη καθώς ήο* από το εγκόκομένο οπό το Χ.ΑΑ Ενημερωτικό Δελτίο
Αθήνα. 72.022031 

Οι Ορκωτοί ελεγκτές Λαγισ» <ς

ΕΜΠΟΡΙΚΗπΥλΓΕΖΑ

ε μ π ο ρικ η τρα π έ ζ α  η η η η η η η η η μ η η η η μ η ι μ μ μ

ΕΜ Π Ο Ρ ΙΚ Η Τ ΡΑ Π ΕΖΑ
(Λρ. ΜΛβ «CM/Ofl/MW»)

Δ ΙΑ Θ Ε ΣΗ  ΑΝΤΛΗΘ ΕΝΤΩ Ν ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ Μ ΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ Μ ΕΤΡΗΤΑ

rYwarorrcRtittn. σύμφωνο με ττν  απόφαση του Χρημεσιστηρίου Αξμύν Αθηνών 58/20.122000. ότι ατό την αύ&νοη του μετοχικού κεφολόίου 
της Τράπεζας με χοιαβολΓ μετρητών, που ίγ ιν* μ*, $όατ. την enó^atm ττ>ς Γενικ,-ής Συνελεύσεως των μβ ιόχων τη ς  με ημερομηνία 20.07.1099. 
αντΛήβήκον κεφάλαια συνολικού ώμους Δρχ. I2S láS.iQÓ.SÓC. Η περίοδος άσκηριγ; Δκοιώματος για σΐΑίμετοχη στην ως άνω αύξγ^ιη του μετο
χικού κεφαλαίου δοήρκεσβ από 30/β,ΊβΟΟ ¿L-ς *> Π 0/1992 Η αύξηση του μετοχικού <e<*aXaiou mcrcr*>*BrjM την Οβ/10/ιδΜ <« c* νέες μέτοχός 
που Γροοχυψαν από αυτήν ανήλΟαν oc 20.'».797 *αι «cnfófooav στο ΧρημαοοΓήρίο την 21* 10/1969. Τα οντληθό.-τπ από την ού ί^ση ΛεφάΚαα, 
κατ' αντιστοιχία προς το οναοκαόμενο στο Ενημεςώτ^ό Δελτίο Λατόδι>«5ν μέχρ« 31/03/2001, ως ακολούθως;

(Ποσά σε εκατ. δρχ.)

Τρόπος δ ιαβέσεως ογτληΟύντων κεφαλοίων

Ολοκλήρωση του πριργρόΐΑΐανος 
τεχνολογικού εκαυχρονισμού τηςΤρώη^ζας 
Ενίσχυστ-! δικπιου Τρόπεζος στην Ελλάδα και 
στο ίξω τέρ κό , μ& επιλεκτική εηόκταση και 
ενδεχόμενες στρστηγικός συμμοχίςς 
Αναδιάρθρωση τ<αν εταιρειών του  Ομίλου 
Ανόητυί# εργασιών ττ>ς Τράπεζας στην 
Ελλάδο και σ το  εξωτερικό 
Εκμετάλλευση νέων επενδυτικών ευκαιριών 
στην Ελλάδα κοι στο εξωτερικό 
ΓΥΝΟΛΟ Δ1ΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΑΛάββτο Κεφάλαια (τοποβετη^Δνο σε ηρο«} 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

η̂ Ψ ^ & 1 ^ ΧΜΧΛΑ ·«*««· «^*«
Σύνολο Έτους 

2000
Σύνολο Έτους 

2001
Σύνολο

Κεφαλαίων
έως

31/12/2000
01/01/2001
31/03/2001

¿ως
31/03/2001

15.000 - 15.000 12 4 6 / 521 13.078

_ ?0 000 20 000 11.840 494 13 133
15.000 - 15000 15.000 - 15 000

4000C - 40 000 40 000 - 40.000

- 39.189 39.189 39189 _ 39.189
11S.20S 1.105 119.400

9 769
70.0C0 59.159 129.189 119^95 1.105 129.189

Από την ποράδευη των ανωτέρω στο«χω'ων διαπωτώνετ* σχτπκή ικπόρηση στο χρονοδιάγρομμο υλΛποίηΐη^ζ τον επενδύσεων στην κατηγορία 'Προ
γράμματος Τεχνολογικού EKcv/xpoviouc j" .  κατά 1.922 «κ«ι. δοχ Arría τής uw<«^ αυτής υστέρησης a t σχί^η »κ ?ο οννολιχύ επ»ν5νακό πρόγραμμα 
Της Τράπεζας, ήταν η  αντίστοιχη υστέρηση TOU προγράμματος τεχναλικού Λξοπλιομού της, «ου σημνιωτίον θα υπερβεί αιπθητό τον αρχικό προϋπολο
γισμό των δρχ. 1S 6%ΰ. και 8α αλοκ/ηρωθά σταδιακά μίχρ. 31.12.200'..

I ΛΟΠΣΤΟΝ
ΞλΧγζαμί τα  ονωτίρω στοιχεία της A Ji -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ^^.αρμόζοντας nc αρχές και τους κανόνετ ελεγκτικής ^ον  ακολουβα ro Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχα μας αι/rá διστΒστβισέιμβ <Vn τσ ςνωτφι» στ<κχε<'ο πειοκι'πΓουν σπό τα λπγιιττικά βιβλίο κοι στοιχεία 
που τιντηοϊ η  τράπεζα κοθώς κ«  από το εγκεκριμένο σπό ίο  Χ.ΑΑ. Ενημ*ρωΓ.κό Δελτίο
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EMflOPIIOHTfWlEZA
ΕΜ Π Ο Ρ ΙΚ Η Τ Ρ Α Π ΕΖΑ

(Ap MA? eoeM^O/O^CS!

Δ ΙΑ Θ Ε ΣΗ  ΑΝΤΑΗΘ ΕΝΤΩ Ν ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α Π Ο  Τ Η Ν  ΑΥΞΗΣΗ 
Τ Ο Υ  Μ ΕΤΟΧΙΚΟ Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μ Ε Μ ΕΤΡΗΤΑ

Pywotοτκ*ΓΠσυ σύμφωνα με την απάυκκτη του Χρτ^κηστηρίου Αξιών Αθηνών W20.12-WOO, <Jri αηό  την αύξηση τον μετοχικοιΐ «φαλαίο« 
της Τράικζος με κατο^ολ»*! μ&ιμ*·ρ«βν, nov έγ*ν* μ* £άβη την απόφαση της Γενικής Γυνελεύσεως των μετόχων της. με ημβρομηνία 20.07.1 999, 
οντλήθηκαν κεφάλα» ουναΝκού ύφους ώρχ, 129 ia0.iC0.600. Η πεοΙοβος όοκ» σςς δικαιώματος γιο συμμετοχή οπ.ν ως άνω αύξηση του μετο
χ ιο ύ  «φνλοίον διήρκεσ* απο 30/0 4M 90S #ως 01/10/1099. Η αύξηση TOO υετοχικού κεφαλαίου τ«οτοη«ηβηκί την Οβ/10/1999 * «  α» νΛβς μβτο- 
χές που προ έκυψαν από αυτήν ανήΧΟον os 20.165.78? «a οισήχθηοσν στο Χρηματκτήρω την 29/10/ 1900. Τα αντΑηΟέντα ακό την αύξηση κεφά
λαια, καν αντιστοιχία προς τα ανα ιρόμενο  στο Ενημερωτικό όβλτίο 6«ατ<6π^=Μ μέχρι 50/06/2301. <*ς ακολούθως

Τρόπος διοθέσεως οντληθέντων κεφαλαίων

(Ποαό σε εκβ τ. 8ρχ.)
Πρόγραμμα Εγκεκριμένου snó te  Α Χ  Του ΧΑΑ.

Ενημερωτικού Δελτίου Διαττβέντα κεφάλαια
Σύνολο Ετους Σύνολα έτους Σύνολο

31(Ό3/5θ01
01/04/2001 έως

30/06/200
Ολοκλήρωση του προγράμματος

2000 2 0 0 ! Κεφαλαίων 30/08/2001

τεχνολογικού εκσυχρονισμού τη ς  Τρόηεζος 
Ενίσχυση δικτύου Τράπεζας στην Ελλάδα κσι 
στο εξωτερικό, μβ επιλεκτική επέκταση κοκ

15.020 15.000 13.078 1.922 15.000

ενδεχόμενες σ τρ α τη γ ία ς  συμμαχίες - 20.0CO 20000 12.133 1 βδθβ 13.793
Αναδιάρθρωση των εταιρειών του Ομίλου 
Ανάπτυξη εργασιών της Τράπεζας στην

15.000 ' 15.000 15.000 15000

Ελλάδα και οτο εξωτερικό 
Εκμετάλλευση νέων επενδυτικών ευκαιριών

40.000 40.000 40.000 - 40.000

στην Ελλάδα και erro εξωτερικό — 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ
Αδιάθετα Κεφάλαια (ce ίραχυιιρόβεομβς ιοηοβετή3&ς}

39.109 30.139 39.139
110.400 3.532

30.1Ö9
122.982

6207
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 70.000 Ε9.189 120109 119.400 3 532 120.189

ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ ¡

ΕΜ Π Ο Ρ ΙΚ Η Τ ΡΑ Π ΕΖΑ
{Λρ. MAS «*4/0β/8/*6Λί3;

Δ ΙΑ Θ Ε ΣΗ  ΑΝΤΑΗΘ ΕΝΤΩ Ν ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α Π Ο  ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟ Υ Μ ΕΤΟ ΧΙΚΟ Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ Μ ΕΤΡΗΤΑ

Γνωοτστιο»Μ'ΥΛ», σύμφωνα μ« την οαόψσση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αβηνών 58/26 : 2.3000, ό η  αηά την αύξηση ΤΟυ μβτοχικού Μςχ^λαίβυ 
της Γρόπεζας μκ καταβολή υΓίμφών, που έγινε as jufior, την απόφαση της Γενικής ϊυνβλβύσεως τ»ν μετόχων της. με ημερομηνία 20.07 10βδ. 
αντχηβηκον -ίφύλαχ»  συνολικού υψους ¿ρχ. 125.109.100 850 Η περίοδος Οσκηαης δικοιώματος για συμμετοχή οπήν ως άνω cufyym του μετο
χικού κκφσλαΐσυ διάρκεσε οπό 3<νόβ/ΐβί)9 ¿ως 01/10/1989. Η αύξηο* του μετοχικού κκφσλαίου π.σταποήβηκε την C6/ 10/1899 κ »  ο νέες μετο
χές που προίχυψον από οντή* σνήλώβν ο» 20 .105 797 και Μοι^χδησαν στο Χρηματιστήριο την 20/10/1309 Τa αντληβέ/τα από την ούξηση κεφό- 
λβ«α. κατ’ αντιστοιχία προς τα  ονοφΕρόμενα στο Ενημερωτικό όελτίο όιστέβηκον μέχρι 30/09/2001. ως ακολούθως:

Τρόπος διαθόσεως αντληβέντων κεφαλαίων

(Ποσό οβ εκατ. δρχ.)
Πρόγραμμα Εγκεκριμένου από το Δ £ του Χ Α Α . 

ΕνημερωτνκΟύ Δελτίου Δκπεβέντα κεφάλαια
Σύνολο Ετους Σύνολο Ετους Σύνολο έως 01/07/2001

3α·οδ3οι2000 2001 Κεφαλαίων 30/06/2001 50/06/2001
Ολοκλήρωση του προγράμματος 
τεχνολογικού εΊοτ/χρονισμού τη ς  Τράπεζας 15.000 _ 15.000 15 00C 15.000
Ενίσχυση δικτύου Τράπεζας στην Ελλάδα και 
οτο εξωτερικό, μρ επιλεκτική απέκταοη, και 
ενδεχόμ ίν ίς  στρατηγι«.ές συμμαχίες 20.000 20.000 13.793 C.207 20.000
Ανοδ’ Αρθρωση των εταιρειών του Ομίλου 15.000 - 15.000 15.00C 16.C00
Λνάπτνζη εργασιών τη ς  Τράπεζας στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό 40.CÓ0 40.000 40.000 _ 40.000
Εκμετάλλευση νέων επενδυτικών ευκαιριών 
στην Ελλάδα κο>. οτο εξωτερικό _ 39.100 39.160 39.189 _ 39.189
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙ ATEO ΕΝ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 70.000 59.180 129.100 122.902 0^07 129.189

Αθήνα. 2 Νοεμβρίου 2C01

ΙΩΑΝΝΗΣ AÖ. 2“1 ΟΥΡΝΑ?*Αί.

Α£3£.!0Σ«0ΡΚ
Ε λ έγ ξο μ ε  το ανωτέρω σ το ιχ ε ία  τ η ς  α .Ε. «ΕΜ Π ΟΡίΧΗ  ΤΡΑΠΕ2Λ- «φ ο ρ μόζοντας  ve  α ρ χ ές  και τ ο υ ς  κανόνες ελεγκτικής π ου ακολουθεί το Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Α η ό  τον έλεγχέ μος αυτό διαπιοτώσθμ£ ön τα ανω’ έρω ατοχασ προκύπτουν οπό τς  λαγιστΜΡ ρ&Μο *©ί στοιχεία 
που τήρησε η Τρύπ ιο καθώς και από το εγκεκριμένο από το X Α  Λ. ενημερωτικό Δελτία

Αθήνα. 5 Νοεμβρίου 2001 
Οι Ορκωτοί ελεγκτές Λσγ,στές

ΓΜ 5ΕΝΛΚΗΣ
_  ΑΜ.ΣΟΣΛ Μ541

ί££2 ΧΟΛ ΧΝΟΝΥΜΗ ΕΤΛΡΕ1Α ΟΡΚΩΤΟΝ δΛζΓΚΤΩΝ

*Μπσ*ΗΚΗπ*η£ΖΑ
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Η. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Οι πίνακες ποσοστιαίας μεταβολής των βασικότερων οικονομικών στοιχείων του 

Ενεργητικού, του Παθητικού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως των θυγατρικών του 

Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας Α.Ε. έχουν διαμορφωθεί ύστερα από τους παρακάτω 

υπολογισμούς.

1. Πίνακας ποσοστιαίας μεταβολής στοιχείων του Ενεργητικού.
1.1. Εξέλιξη Ταμείου και Διαθεσίμων στην Κεντρική Τράπεζα = Ταμείο και Διαθέσιμα 

στην Κεντρική Τράπεζα Τρέχουσας Χρήσης - Ταμείο και Διαθέσιμα στην 
Κεντρική Τράπεζα Προηγούμενης Χρήσης / Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική 
Τράπεζα Προηγούμενης Χρήσης

1.2. Εξέλιξη Απαιτήσεων κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων = Απαιτήσεις κατά 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων Τρέχουσας Χρήσης - Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων Προηγούμενης Χρήσης / Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
Προηγούμενης Χρήσης

1.3. Εξέλιξη Απαιτήσεων κατά Πελατών = Απαιτήσεων κατά Πελατών Τρέχουσας 
Χρήσης - Απαιτήσεων κατά Πελατών Προηγούμενης Χρήσης / Απαιτήσεων κατά 
Πελατών Προηγούμενης Χρήσης

1.4. Εξέλιξη Συμμετοχών σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις = Συμμετοχές σε 
Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Τρέχουσας Χρήσης - Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες 
Επιχειρήσεις Προηγούμενης Χρήσης / Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 
Προηγούμενης Χρήσης

1.5. Εξέλιξη Συνόλου Ενεργητικού = Σύνολο Ενεργητικού Τρέχουσας Χρήσης - 
Σύνολο Ενεργητικού Προηγούμενης Χρήσης / Σύνολο Ενεργητικού 
Προηγούμενης Χρήσης

2. Πίνακας ποσοστιαίας μεταβολής στοιχείων του Παθητικού.
2.1. Εξέλιξη Υποχρεώσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα = Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά 

Ιδρύματα Τρέχουσας Χρήσης - Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα 
Προηγούμενης Χρήσης / Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα Προηγούμενης 
Χρήσης

2.2. Εξέλιξη Υποχρεώσεων προς Πελάτες = Υποχρεώσεις προς Πελάτες Τρέχουσας 
Χρήσης - Υποχρεώσεις προς Πελάτες Προηγούμενης Χρήσης / Υποχρεώσεις προς 
Πελάτες Προηγούμενης Χρήσης

2.3. Εξέλιξη Προβλέψεων για Κινδύνους και Βάρη = Προβλέψεις για Κινδύνους και 
Βάρη Τρέχουσας Χρήσης - Προβλέψεις για Κινδύνους και Βάρη Προηγούμενης 
Χρήσης / Προβλέψεις για Κινδύνους και Βάρη Προηγούμενης Χρήσης

2.4. Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου = Μετοχικό Κεφάλαιο Τρέχουσας Χρήσης - 
Μετοχικό Κεφάλαιο Προηγούμενης Χρήσης / Μετοχικό Κεφάλαιο Προηγούμενης 
Χρήσης

2.5. Εξέλιξη Συνόλου του Παθητικού = Σύνολο Παθητικού Τρέχουσας Χρήσης - 
Σύνολο Παθητικού Προηγούμενης Χρήσης / Σύνολο Παθητικού Προηγούμενης 
Χρήσης

3. Πίνακας ποσοστιαίας μεταβολής στοιχείων των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
3.1. Εξέλιξη Τόκων και Εξομοιούμενων Εξόδων = Τόκοι και Εξομοιούμενα Έξοδα 

Τρέχουσας Χρήσης - Τόκοι και Εξομοιούμενα Έξοδα Προηγούμενης Χρήσης / 
Τόκοι και Εξομοιούμενα Έξοδα Προηγούμενης Χρήσης
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3.2. Εξέλιξη Γενικών Εξόδων Διοίκησης = Γενικά Έξοδα Διοίκησης Τρέχουσας 
Χρήσης -Γενικά Έξοδα Διοίκησης Προηγούμενης Χρήσης / Γενικά Έξοδα 
Διοίκησης Προηγούμενης Χρήσης

3.3. Εξέλιξη Αποσβέσεων Παγίων = Αποσβέσεις Παγίων Τρέχουσας Χρήσης - 
Αποσβέσεις Παγίων Προηγούμενης Χρήσης /Αποσβέσεις Παγίων Προηγούμενης 
Χρήσης

3.4. Εξέλιξη Λοιπών Εξόδων Εκμετάλλευσης = Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης 
Τρέχουσας Χρήσης- Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης Προηγούμενης Χρήσης / 
Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης Προηγούμενης Χρήσης

3.5. Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Χρήσεως = Αποτελέσματα Χρήσεως Τρέχουσας 
Χρήσης- Αποτελέσματα Χρήσεως Προηγούμενης Χρήσης / Αποτελέσματα 
Χρήσεως Προηγούμενης Χρήσης

3.6. Εξέλιξη Τόκων και Εξομοιούμενων Εσόδων = Τόκοι και Εξομοιούμενα Έσοδα 
Τρέχουσας Χρήσης - Τόκοι και Εξομοιούμενα Έσοδα Προηγούμενης Χρήσης / 
Τόκοι και Εξομοιούμενα Έσοδα Προηγούμενης Χρήσης

3.7. Εξέλιξη Εσόδων από Προμήθειες = Έσοδα από Προμήθειες Τρέχουσας Χρήσης - 
Έσοδα από Προμήθειες Προηγούμενης Χρήσης / Έσοδα από Προμήθειες 
Προηγούμενης Χρήσης

3.8. Εξέλιξη Λοιπών Εσόδων Εκμετάλλευσης = Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης 
Τρέχουσας Χρήσης- Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης Προηγούμενης Χρήσης / 
Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης Προηγούμενης Χρήσης

Οι αριθμοδείκτες των βασικότερων μεγεθών των θυγατρικών του Ομίλου 

διαμορφώθηκαν ύστερα από τους παρακάτω υπολογισμούς.

1. Απόδοση επί του Ενεργητικού = Αποτελέσματα Χρήσεως / (Σύνολο 

Ενεργητικού Τρέχουσας Χρήσης + Σύνολο Ενεργητικού Προηγούμενης 

Χρήσης / 2)

2. Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο = Καθαρά Έσοδα από Τόκους / (Σύνολο 

Ενεργητικού Τρέχουσας Χρήσης + Σύνολο Ενεργητικού Προηγούμενης 

Χρήσης / 2)

3. Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Απαιτήσεις κατά Πελατών

4. Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού

5. Συνολική Αποδοτικότητα Κεφαλαίων = (Καθαρά Αποτελέσματα προ 

Φόρων / Σύνολο Παθητικού) * %

6. Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης = Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού
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