Αλαθνίλσζε
Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ηo ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο
31 Μαξηίνπ 2014
Λεπθσζία, 30 Μαΐνπ 2014

Γήισζε Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ πγθξνηήκαηνο Σξάπεδαο Κύπξνπ:
«Καηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 έρνπκε πεηύρεη ζεκαληηθή πξόνδν ζηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ
Αλαδηάξζξσζήο καο θαη ζπλερίδνπκε λα πινπνηνύκε ηνπο ζηξαηεγηθνύο καο ζηόρνπο. Σν πξώην
ηξίκελν ηνπ 2014 ήηαλ ην πξώην θεξδνθόξν ηξίκελν ηνπ πγθξνηήκαηνο κεηά από επηά
ζπλερόκελα ηξίκελα όπνπ θαηαγξάθεθαλ δεκηέο, κε ην θέξδνο από ηηο ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο θαη ην θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία λα αλέξρνληαη ζε €72 εθαη. θαη ζε €31 εθαη.,
αληίζηνηρα.
H θεξδνθνξία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Κύπξν, πνπ απνηεινύλ ηηο θύξηεο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, ήηαλ ζεκαληηθά εληζρπκέλε ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή
θεξδνθνξία ηνπ πγθξνηήκαηνο, ζηεξίδνληαο ηηο πξνζπάζεηέο καο γηα απνκόριεπζε κέζσ ηεο
πώιεζεο κε θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ. Λόγσ απνκόριεπζεο, ηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαηέγξαςαλ
κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ €1 δηο, ελώ ν δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 απμήζεθε
ζην 10,6%. Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ κεηώζεθαλ γηα πξώηε θνξά κεηά
από δεθαέμη ζπλερόκελα ηξίκελα απμήζεσλ.
Ζ απνξξόθεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο πξώελ Λατθήο ζηελ Κύπξν πξνρσξεί ζύκθσλα κε ηνπο
ζρεδηαζκνύο καο θαη ε ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ
2014. Ζ δηαδηθαζία απνκόριεπζεο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ, ζηνρεπκέλσλ θαη ζπγρξνληζκέλσλ
ελεξγεηώλ πινπνηείηαη ελσξίηεξα από όηη πξνγξακκαηηδόηαλ. Ζ πώιεζε ησλ εξγαζηώλ ζηελ
Οπθξαλία, ηεο επέλδπζεο ζηελ Ρνπκάληθε Banca Transilvania θαη δαλείσλ ζηελ εξβία, ην δεύηεξν
ηξίκελν ηνπ 2014, έρνπλ κεηώζεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ην πγθξόηεκα, έρνπλ
πεξαηηέξσ εληζρύζεη ηε ξεπζηόηεηά ηνπ θαηά €350 εθαη. θαη έρνπλ απμήζεη ην δείθηε Κεθαιαίνπ
Κνηλώλ Μεηνρώλ Kαηεγνξίαο 1 θαηά 0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ζ βειηίσζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο
Σξάπεδαο επέηξεςε ηελ απνδέζκεπζε ησλ ελληάκελσλ δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ, κε ηε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηαζέζεσλ λα παξακέλνπλ ζηελ Σξάπεδα.
Ζ αλαθνπή ηεο επηδείλσζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο, ε πξόνδνο ζηε δηαδηθαζία
απνκόριεπζεο θαη ε δηαηήξεζε ηεο θεθαιαηαθήο καο επάξθεηαο είλαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ
αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζύλεο ζηελ Σξάπεδα Κύπξνπ. Ζ δεκηνπξγία ηεο Μνλάδαο Αλαδηάξζξσζεο
θαη Αλάθηεζεο Υξεώλ εμαζθαιίδεη όηη ηα πξνβιεκαηηθά καο δάλεηα ηπγράλνπλ ζπζηεκαηηθνύ θαη
απνηειεζκαηηθνύ ρεηξηζκνύ. Οη πξνζπάζεηέο καο γηα ηε κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ
πξέπεη λα ππνζηεξηρζνύλ θαη από ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία πνπ ζα καο βνεζήζνπλ
ζηελ εκπινθή καο κε ηνπο πειάηεο, πάληνηε ζην πιαίζην ελόο θαηάιιεινπ Κώδηθα πκπεξηθνξάο.
Ζ ζπλερηδόκελε ύθεζε ζπλερίδεη λα αζθεί πίεζε ζηελ πνηόηεηα ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ θαη
παξόιν πνπ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ αλαθνπή ηεο απμεηηθήο ηάζεο ζηα δάλεηα ζε
θαζπζηέξεζε, παξακέλνπκε ζε εγξήγνξζε θαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί γηα ηα επόκελα ηξίκελα.
Όζνλ αθνξά ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία, παξά ηηο πξνθιήζεηο, ππάξρνπλ ελζαξξπληηθά ζηνηρεία. Ζ
ύθεζε είλαη επηόηεξε από όηη αλακελόηαλ, ε πηζηνιεπηηθή αμηνιόγεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
έρεη αλαβαζκηζηεί θαη ε Σξόηθα έρεη νινθιεξώζεη ηελ ηέηαξηε θαηά ζεηξά ζεηηθή ηεο αμηνιόγεζε.
Μέζσ ηεο επηθέληξσζήο καο ζηελ πνηόηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ζηε ξεπζηόηεηα, ζηελ θεθαιαηαθή
επάξθεηα θαη ηελ απνδνηηθόηεηα, πξνζπαζνύκε λα εμαζθαιίζνπκε όηη ε Σξάπεδα Κύπξνπ ζα
αλαθηήζεη ηελ επξσζηία ηεο θαη ζα θαηαζηεί ηθαλή λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάθακςε ηεο θππξηαθήο
νηθνλνκίαο. Ωο ε κεγαιύηεξε ηξάπεδα ηεο ρώξαο, ε Σξάπεδα Κύπξνπ ζα επσθειεζεί ζεκαληηθά
από ηε βειηίσζε ησλ ζεκειησδώλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζύλεο ζηελ ηνπηθή ηεο
αγνξά.»
John Patrick Hourican, Group Chief Executive Officer
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Προφίλ Σσγκροτήματος
Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη ν κεγαιύηεξνο ρξεκαηννηθνλνκηθόο νξγαληζκόο ζηελ Κύπξν.
Σν πγθξόηεκα πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηξαπεδηθέο
ππεξεζίεο, ρξεκαηνδνηήζεηο, θάθηνξηγθ, ρξεκαηνεπελδπηηθέο ππεξεζίεο, δηαρείξηζε θεθαιαίσλ θαη αζθάιεηεο γεληθνύ
θιάδνπ θαη δσήο. Σν πγθξόηεκα ιεηηνπξγεί κέζσ 300 θαηαζηεκάησλ, από ηα νπνία 164 ιεηηνπξγνύλ ζηε Ρσζία, 130 ζηελ
Κύπξν, 1 ζηε Ρνπκαλία, 4 ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη 1 ζηα Channel Islands. Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα ιεηηνπξγεί 5 θαηαζηήκαηα
αληηπξνζσπείαο ζηε Ρσζία, ηελ Οπθξαλία, ηελ Κίλα θαη ηε Νόηηα Αθξηθή. Σν πγθξόηεκα εξγνδνηεί 6.898 άηνκα δηεζλώο.
ηηο 31 Μαξηίνπ 2014, ην ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλεξρόηαλ ζε €29,4 δηο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα
ηνπ ζε €2,7 δηο.

εκεηώζεηο ζηα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πξώηνπ ηξηκήλνπ 2014:
Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ κε ίδηα κέζα κέζσ ηεο κεηαηξνπήο
θαηαζέζεσλ ζε θεθάιαην, ε Σξάπεδα ηεινύζε ππό θαζεζηώο εμπγίαλζεο από ηηο 25 Μαξηίνπ 2013 κέρξη ηηο 30 Ηνπιίνπ
2013 δηάζηεκα θαηά ην νπνίν αλαθεθαιαηνπνηήζεθε θαη αλαδηαξζξώζεθε κε ζεηξά δηαηαγκάησλ πνπ εθδόζεθαλ από ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ ππό ηελ ηδηόηεηά ηεο σο Αξρή Δμπγίαλζεο:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Πώιεζε εξγαζηώλ ζηελ Διιάδα ζύκθσλα κε ην Πεξί ηεο Πώιεζεο Δξγαζηώλ ησλ ελ Διιάδη εξγαζηώλ ηεο Σξάπεδαο
Κύπξνπ Γηάηαγκα ηνπ 2013.
Δμαγνξά εξγαζηώλ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζύκθσλα κε ηα Πεξί ηεο Πώιεζεο Οξηζκέλσλ Δξγαζηώλ ηεο Cyprus
Popular Bank Public Co Ltd Γηαηάγκαηα 2013.
Απνδεκίσζε γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εμαγνξάζζεθαλ από ηελ Λατθή Σξάπεδα ζύκθσλα κε ην Πεξί ηεο
Έθδνζεο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ πξνο Απνδεκίσζε ηεο Λατθήο Σξάπεδαο Γηάηαγκα 2013.
Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ ζύκθσλα κε ηα Πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ
Γηαηάγκαηα έσο (Αξ. 3) ηνπ 2013. Ο ππνινγηζκόο ησλ κε αζθαιηζκέλσλ θαηαζέζεσλ έγηλε βάζεη ησλ Γηαηαγκάησλ.
Δμαγνξά ησλ εξγαζηώλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζύκθσλα κε ην Πεξί ηεο
Πώιεζεο Οξηζκέλσλ Δξγαζηώλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Γηάηαγκα ηνπ 2013.
Πώιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο Σξάπεδαο ζηελ Ρνπκαλία ζηελ Marfin Romania ζύκθσλα κε ην Πεξί ηεο Πώιεζεο
Οξηζκέλσλ Δξγαζηώλ ζηελ Ρνπκαλία ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξίαο Ληδ, Γηάηαγκα ηνπ 2013.

Λόγσ ησλ αλσηέξσ, ε ζύγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο κε πξνεγνύκελεο
πεξηόδνπο δελ είλαη δπλαηή, αθνύ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013 δελ θαηέζηε δπλαηό λα
δεκνζηνπνηεζνύλ, θαζώο δελ ππήξραλ δηαζέζηκεο αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ
2013, ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ βαζκνύ αβεβαηόηεηαο θαη ησλ αιιαγώλ πνπ επηθξαηνύζαλ θαηά ηε ζηηγκή ησλ γεγνλόησλ ηνπ
Eurogroup ηνλ Μάξηην ηνπ 2013.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε Σξάπεδα έρεη νινθιεξώζεη ηελ εύινγε απνηίκεζε ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ πνπ
απνξξόθεζε από ηελ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Λατθή Σξάπεδα) ζηελ Κύπξν θαη έρεη ζπκπεξηιάβεη ηα ηειηθά
πνζά θαη όιεο ηηο ηειηθέο αλαπξνζαξκνγέο ζε θαζαξό ελεξγεηηθό αμίαο €7,1 εθαη. πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί αλαδξνκηθά
σο ζαλ ε ινγηζηηθή αλαγλώξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο λα έρεη νινθιεξσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2014, νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ Οπθξαλία πσιήζεθαλ ζην Alfa Group, κε απνηέιεζκα
νη εξγαζίεο ζηελ Οπθξαλία λα παξνπζηάδνληαη ζαλ κε ζπλερηδόκελεο εξγαζίεο. πγθξηηηθά ζηνηρεία επαλαπαξνπζηάδνληαη
γηα λα απεηθνλίζνπλ ηελ αλαθαηάηαμε ησλ εξγαζηώλ ζηελ Οπθξαλία, νη νπνίεο πσιήζεθαλ ζηηο 18 Απξηιίνπ 2014, από
ζπλερηδόκελεο ζε κε ζπλερηδόκελεο εξγαζίεο.
Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 είλαη δηαζέζηκεο ζην
Δγγεγξακκέλν Γξαθείν ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξία Ληδ ζηελ Οδό ηαζίλνπ (51, Αγ. Παξαζθεπή, ηξόβνινο,
Σ.Θ. 24884, 1398 Λεπθσζία, Κύπξνο) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο (www.bankofcyprus.com).
Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 δελ έρνπλ επηζθνπεζεί
από ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Ζ αλαθνίλσζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο www.bankofcyprus.com (Investor Relations).
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A. ύλνςε Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31
Μαξηίνπ 2014
Ηζνινγηζκόο


Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (πνπ ππνινγίζηεθε ζύκθσλα κε ην
CRD IV/CRR1) απμήζεθε ζην 10,6% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ
αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθσλα κε ην CRD IV/CRR, δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ
Καηεγνξίαο 1 ύςνπο 10,5% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πώιεζε
ησλ εξγαζηώλ ζηελ Οπθξαλία, ηεο επέλδπζεο ζηε Ρνπκάληθε Banca Transilvania θαη ησλ
δαλείσλ ζηελ εξβία θαηά ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014, ν δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ
Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 εληζρύζεθε θαηά 0,3 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο.



ηηο 31 Μαξηίνπ 2014, ηα δάλεηα θαη νη θαηαζέζεηο δηακνξθώζεθαλ ζε €26,3 δηο θαη €14,1
δηο αληίζηνηρα θαη ν δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο ζε 151% (ζε ζύγθξηζε κε 145%
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013). Μεηά ηελ πώιεζε ησλ εξγαζηώλ ζηελ Οπθξαλία θαη ηελ
πώιεζε ησλ δαλείσλ ζηελ εξβία, ν δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο έρεη κεησζεί ζην
148%.



Ο δαλεηζκόο από ην Μεραληζκό Παξνρήο Έθηαθηεο Ρεπζηόηεηαο (ELA) έρεη κεησζεί ζε
€9,51 δηο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014, από €9,56 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Ο δαλεηζκόο από
ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα αλήιζε ζε €1,4 δηο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014. Ο δαλεηζκόο
από ηνλ ELA κεηώζεθε επηπιένλ θαηά €270 εθαη. ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 ιόγσ
απνκόριεπζεο.



Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ2 κεηώζεθαλ θαηά 1,9% θαηά ην πξώην
ηξίκελν ηνπ 2014 θαη αλήιζαλ ζε €12.756 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014, ζε ζύγθξηζε κε
€13.003 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, αληηπξνζσπεύνληαο ην 48,6% ηνπ ζπλόινπ ησλ
δαλείσλ. Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ κε
πξνβιέςεηο βειηηώζεθε θαη αλήιζε ζην 39%, ελώ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εκπξάγκαηεο
εμαζθαιίζεηο, ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ θαιύπηνληαη πιήξσο κε
πξνβιέςεηο θαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Παξόιν πνπ είλαη λσξίο γηα λα ζεσξεζεί ε
κείσζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ, σο ηάζε πνπ κπνξεί λα
δηαηεξεζεί, εληνύηνηο ππάξρνπλ ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ηα νπνία παξαηεξνύληαη θαη ζην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014, ελώ ηα κε
εμππεξεηνύκελα δάλεηα κε βάζε ηε λέα νδεγία3 ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη.

Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ


Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €340 εθαη., κε ηα θαζαξά
έζνδα από ηόθνπο λα αλέξρνληαη ζε €267 εθαη. θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ζε
3,99%. Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε €310 εθαη., κε ηα
θαζαξά έζνδα από ηόθνπο λα αλέξρνληαη ζε €268 εθαη. θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό
πεξηζώξην ζην 3,80%.
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Από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 έρεη ηεζεί ζε ηζρύ ν λένο Καλνληζκόο Κεθαιαηαθώλ Απαηηήζεσλ (CRR) θαη ε ηξνπνπνηεκέλε
Οδεγία γηα ηνλ Τπνινγηζκό ησλ Κεθαιαηαθώλ Απαηηήζεσλ (CRD IV)(βιέπε ηκήκα Β1.1. γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο).
Ζ πηνζέηεζε ησλ λέσλ νδεγηώλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1
θαηά 0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014.
2
Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ νξίδνληαη σο ηα δάλεηα κε ζπγθεθξηκέλε πξόβιεςε θαη ηα δάλεηα ζε
θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠXΑ.
3
Όπσο νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηε λέα Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ κε ηίηιν Οδεγία πξνο ηα Πηζησηηθά
Ιδξύκαηα γηα ηνλ Οξηζκό ησλ Με Δμππεξεηνύκελσλ Γαλείσλ θαη ησλ Ρπζκηδόκελσλ Χνξεγήζεσλ, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρύ
από 1ε Ηνπιίνπ 2013. Ζ Οδεγία βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ.
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Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €124 εθαη., κεησκέλα θαηά
2% ζε ζύγθξηζε κε ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 θαη ν δείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα αλήιζε
ζην 36% ζε ζύγθξηζε κε 41% ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013.



Σα θέξδε πξηλ ηηο απνκεηώζεηο, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €216 εθαη., απμεκέλα θαηά
17% ζε ζύγθξηζε κε €184 εθαη. ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013.


Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €146
εθαη., κε ηε ρξέσζε πξνβιέςεσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ λα αλέξρεηαη ζην 2,2%
ζε εηεζηνπνηεκέλε βάζε. Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ απνκείσζε δαλείσλ γηα ην ηέηαξην
ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε €229 εθαη., αληηπξνζσπεύνληαο ην 3,7% ηνπ ζπλόινπ ησλ
δαλείσλ ζε εηεζηνπνηεκέλε βάζε.



Σα θέξδε από ηηο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (πνπ νξίδνληαη σο ηα θέξδε κεηά ηε
θνξνινγία θαη πξηλ ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζηα €72 εθαη. Οη δεκηέο από ηηο ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε €38 εθαη. Σα θέξδε από ηηο
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Κύπξν γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε
€101 εθαη.



Οη εξγαζίεο ζηελ Οπθξαλία, πνπ πσιήζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2014, έρνπλ
θαηεγνξηνπνηεζεί σο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ
2014 θαη ζεκείσζαλ δεκηέο ύςνπο €36 εθαη. Γηα ζθνπνύο ζύγθξηζεο, ηα πξνεγνύκελα
ηξίκελα έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί κε ηελ αιιαγή ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ
ζηελ Οπθξαλία ζε κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο.



Σα έμνδα αλαδηάξζξσζεο γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €5 εθαη., ζε
ζύγθξηζε κε €15 εθαη. θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013.



Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία, πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξίαο γηα ην πξώην
ηξίκελν ηνπ 2014, αλέξρνληαη ζηα €31 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε δεκηέο ύςνπο €103 εθαη.
θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013. Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία ζηελ Κύπξν γηα ην
πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €96 εθαη.

Β. Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε
ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014
B.1 Αλάιπζε Ηζνινγηζκνύ
B.1.1 Κεθαιαηαθή Βάζε
Σα ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηώλ ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 δηακνξθώζεθαλ ζε €2.689 εθαη.,
απμεκέλα θαηά 1% ζε ζύγθξηζε κε ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ελώ ν πξνθαηαξθηηθόο δείθηεο
Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 απμήζεθε ζην 10,6% ζε ζύγθξηζε κε 10,5%, όπσο
αλαπξνζαξκόζηεθε ζύκθσλα κε ην CRD IV/CRR, γηα ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Ο δείθηεο
Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 εληζρύζεθε ιόγσ ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ πξώηνπ
ηξηκήλνπ ηνπ 2014 (ζεκεηώλεηαη όηη ν δείθηεο πεξηιακβάλεη κε ειεγκέλα θέξδε ύςνπο €18 εθαη. γηα
ην ηξίκελν) θαη ηεο κείσζεο ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο
ελέξγεηεο απνκόριεπζεο πνπ νινθιεξώζεθαλ θαηά ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 θαη αθνξνύλ ηελ
Οπθξαλία, ηελ Banca Transilvania θαη ηελ εξβία, ν δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ
Καηεγνξίαο 1 εληζρύζεθε θαηά 0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.
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Σν πγθξόηεκα ζηνρεύεη ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπ επάξθεηαο κέζσ ηεο κε
δηαλνκήο θεξδώλ ελώ, παξάιιεια, ε αλαδηάξζξσζε θαη πώιεζε κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ ζα θαζνξίδεηαη από παξάγνληεο θεθαιαηαθήο ζέζεο θαη κείσζεο θηλδύλσλ.
Από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014, ηζρύνπλ νη λένη Καλνληζκνί Κεθαιαηαθώλ Απαηηήζεσλ (CRR) θαη ε
ηξνπνπνηεκέλε Οδεγία Κεθαιαηαθώλ Απαηηήζεσλ IV (CRD IV), πνπ απνηεινύλ ην Δπξσπατθό
πιαίζην θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ πνπ έγηλε γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ πξνηύπσλ ηεο Βαζηιείαο
ΗΗΗ αλαθνξηθά κε θεθάιαηα, ξεπζηόηεηα θαη κόριεπζε ζην λνκνζεηηθό πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (ΔΔ). Οη λένη Καλνληζκνί CRR θαζνξίδνπλ ηηο λέεο απαηηήζεηο γηα ηήξεζε θεθαιαηαθώλ
απνζεκάησλ, ξεπζηόηεηαο θαη κόριεπζεο κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη όια ηα θξάηε
κέιε ηεο ΔΔ θαη νη νπνίεο είλαη άκεζα δεζκεπηηθέο. H Οδεγία CRD IV ξπζκίδεη ηελ πξόζβαζε ζε
δξαζηεξηόηεηεο ιήςεο θαηαζέζεσλ, εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ
ακνηβώλ, ηεο ζύλζεζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο δηαθάλεηαο. ε αληίζεζε κε ηνπο λένπο
Καλνληζκνύο CRR, ε νδεγία ρξεηάδεηαη λα ελζσκαησζεί ζηε λνκνζεζία ηνπ θάζε θξάηνπο, δίλνληαο
κε απηό ηνλ ηξόπν ηε δπλαηόηεηα ζηελ επνπηηθή αξρή ηνπ θάζε θξάηνπο λα κπνξεί λα επηβάιεη
πξόζζεηεο απαηηήζεηο γηα θεθαιαηαθά απνζέκαηα. Οη λένη Καλνληζκνί CRR εηζάγνπλ ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζην πξνιεπηηθό θαλνληζηηθό πιαίζην ην νπνίν δηέπεη ηηο ηξάπεδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ ειάρηζησλ δεηθηώλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, αιιαγώλ ζηνλ νξηζκό ηνπ
θεθαιαίνπ θαη ζηνλ ππνινγηζκό ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ
κέηξσλ ζρεηηθώλ κε ηε κόριεπζε, ηε ξεπζηόηεηα θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε. Οη λένη Καλνληζκνί CRR
επηηξέπνπλ κία κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα θάπνηεο από ηηο απαηηήζεηο θεθαιαίνπ θαη γηα άιια
ζπγθεθξηκέλα κέηξα, όπσο ν δείθηεο κόριεπζεο, ηα νπνία δελ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνύλ πιήξσο
πξηλ από ην 2018. Ζ ΚΣΚ έρεη θαζνξίζεη ηελ έθηαζε ζηαδηαθήο εηζαγσγήο ησλ κεηαβαηηθώλ
δηαηάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηώζεηο ησλ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (Common Equity
Tier 1). ηε βάζε απηήο ηεο αμηνιόγεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο παξακέηξνπο αμηνιόγεζεο ηνπ
ηζνινγηζκνύ θαη ηεο Παλεπξσπατθήο Άζθεζεο Πξνζνκνίσζεο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ, νη ειάρηζηεο
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζα θαζνξηζηνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξόηθα θαη ελεκεξώλνληαο ηνλ
Δπξσπατθό Μεραληζκό ηαζεξόηεηαο.

Β.1.2 Καηαζέζεηο θαη Γάλεηα
Οη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζαλ ζηα €14,1 δηο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014, ζε
ζύγθξηζε κε €15,0 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Οη πειαηεηαθέο εθξνέο4 πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Σξάπεδαο ζηελ Κύπξν κεηά
ηνλ Μάξηην ηνπ 2013, έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά θαηά ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ 2013 θαη θαηά ην 2014.
Καηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014, νη θαηαζέζεηο ησλ θππξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ ππνρώξεζαλ θαηά
6% ζε ζύγθξηζε κε 2% κείσζε ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 θαη 10% κείσζε ην ηξίην ηξίκελν ηνπ
2013. Ζ κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ θππξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014
νθεηιόηαλ ζηελ επνρηθόηεηα, ζηηο πιεξσκέο θόξσλ θαη κεξηζκάησλ, ζηελ απνδέζκεπζε ησλ
εμάκελσλ δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ θαη ζηηο ραιαξώζεηο ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ.
ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014, ε Σξάπεδα απνδέζκεπζε ηηο εμάκελεο θαηαζέζεηο ύςνπο €940 εθαη. πνπ
ήηαλ δεζκεπκέλεο βάζεη δηαηαγκάησλ θαη έιεγαλ ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2014. Οη θαηαζέηεο κε
απνδεζκεπκέλα θεθάιαηα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο παξέκεηλαλ κε ηελ Σξάπεδα θαη ε δηαηήξεζε ησλ
θαηαζέζεσλ έρεη μεπεξάζεη ηηο πξνζδνθίεο.
ηηο 31 Μαξηίνπ 2014, νη θαηαζέζεηο ζηελ Κύπξν απνηεινύλ ην 85% ηνπ ζπλόινπ ησλ θαηαζέζεσλ
ηνπ πγθξνηήκαηνο, ελώ ην πνζνζηό ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Ρσζία αλέξρεηαη ζην 5% θαη νη
θαηαζέζεηο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλέξρνληαη ζην 9%. Ζ Σξάπεδα θαηείρε κεξίδην αγνξάο ζηηο
θαηαζέζεηο ζηελ Κύπξν 26,4% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 έλαληη 27,5% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
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Οη πειαηεηαθέο ξνέο νξίδνληαη σο ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ αιιαγώλ ζηηο θαηαζέζεηο πειαηώλ θαη ησλ αιιαγώλ ζηα δάλεηα
πειαηώλ.
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Οη θαηαζέζεηο εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ ηελ θύξηα πεγή ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη
αλαινγνύζαλ ζην 48% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014. Ο
δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο αλήιζε ζην 151%, ζε ζύγθξηζε κε 145% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2013. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο αλαπξνζαξκνζκέλνο κε ηελ πώιεζε ησλ εξγαζηώλ ζηελ
Οπθξαλία θαη ησλ δαλείσλ ζηελ εξβία αλήιζε ζην 148%.
Μεηά ηελ απνξξόθεζε ηεο Λατθήο θαη ηνπ δαλεηζκνύ ηεο από ηνλ ELA ύςνπο €9 δηο, ν δαλεηζκόο
από ηνλ ELA αλήιζε ζηα €11,11 δηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2013. Μεηά ηελ έμνδό ηεο από ην θαζεζηώο
εμπγίαλζεο θαη αθνύ έγηλε απνδεθηό αληηζπκβαιιόκελν πηζησηηθό ίδξπκα από ηελ ΔΚΣ γηα πξάμεηο
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε Σξάπεδα έρεη αληιήζεη ρξεκαηνδόηεζε ύςνπο €1,4 δηο από ηελ ΔΚΣ θαη
έρεη κεηώζεη ην δαλεηζκό από ηνλ ELA ζε €9,51 δηο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014. πλνιηθά, κεηαμύ
Απξηιίνπ 2013 θαη Μαξηίνπ 2014, ε Σξάπεδα θαηόξζσζε λα κεηώζεη ην δαλεηζκό ηεο από ην
Δπξσζύζηεκα (ΔΚΣ θαη ELA) θαηά €490 εθαη. από €11,4 δηο (πνπ απνηειείην εμ’ νινθιήξνπ από
ELA) ζε €10,91 δηο θαη ηαπηόρξνλα πέηπρε λα απνξξνθήζεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ θαηαζέζεώλ
ηεο. Ο δαλεηζκόο από ηνλ ΔLΑ κεηώζεθε πεξαηηέξσ θαηά €270 εθαη. ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014,
ιόγσ απνκόριεπζεο.
Οη απνθάζεηο ηνπ Eurogroup γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ θαηαζεηώλ, έρνπλ θινλίζεη ηελ εκπηζηνζύλε
ησλ πειαηώλ ζηνλ θππξηαθό ηξαπεδηθό ηνκέα. Απηό είρε σο απνηέιεζκα, ηνλ Μάξηην ηνπ 2013, νη
Κππξηαθέο Αξρέο λα επηβάινπλ πξνζσξηλά πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο γηα
πεξηνξηζκό ησλ εθξνώλ ζηηο θαηαζέζεηο θαη δηαηήξεζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαη θεξεγγπόηεηαο ησλ
θππξηαθώλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ. Σα πεξηνξηζηηθά κέηξα πεξηιάκβαλαλ πεξηνξηζκνύο ζηελ
αλάιεςε κεηξεηώλ, ππνρξεσηηθή αλαλέσζε γξακκαηίσλ θαη πεξηνξηζκνύο ζηε δηαθίλεζε
θεθαιαίσλ θαη παξαθνινπζνύληαη θαη αλαζεσξνύληαη ζπζηεκαηηθά από ηηο αξκόδηεο Αξρέο. Σν
κόλν ζεκαληηθό πεξηνξηζηηθό κέηξν πνπ είλαη ζε ηζρύ απηή ηε ζηηγκή θαη επεξεάδεη ηηο εγρώξηεο
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο είλαη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνύ ζε άιιν ίδξπκα.
Δθηόο από ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ εθαξκόδνληαη ζην επξύηεξν θππξηαθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα,
ππάξρνπλ επηπξόζζεηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο θαηαζέζεηο ηεο Σξάπεδαο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα δηαηάγκαηα γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζή ηεο5. ηηο 31 Μαξηίνπ 2014,
θαηαζέζεηο ύςνπο €1,9 δηο παξέκελαλ δεζκεπκέλεο ζε δπν ηζάμηεο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο κε
δηάξθεηα 9 θαη 12 κελώλ αληηζηνίρσο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 1 Απγνύζηνπ 2013. Ζ Σξάπεδα
έρεη ην δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα αθόκα κία θνξά κε δηάξθεηα θαη επηηόθην ίζν ηεο πξνεγνύκελεο,
αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Όηαλ απηέο νη θαηαζέζεηο απνδεζκεπηνύλ, ηα θεθάιαηα ζα
ππόθεηληαη ζηα γεληθόηεξα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ ζα είλαη ζε ηζρύ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.
ηηο 30 Απξηιίνπ 2014, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ απόθαζή ηεο γηα απνδέζκεπζε ησλ ελληάκελσλ
θαηαζέζεσλ ύςνπο €930 εθαη. πνπ έιεγαλ ζηηο 30 Απξηιίνπ 2014. Έλα ηξίην ησλ ελληάκελσλ
θαηαζέζεσλ απνδεζκεύηεθε άκεζα θαη ήηαλ δηαζέζηκν ζηνπο ηξερνύκελνπο ινγαξηαζκνύο ησλ
πειαηώλ, έλα ηξίην κεηαηξάπεθε ζε ηξίκελε εκπξόζεζκε θαηάζεζε ε νπνία κε ηε ιήμε ηεο ζηηο 31
Ηνπιίνπ 2014 ζα απνδεζκεπηεί απηόκαηα θαη έλα ηξίην κεηαηξάπεθε ζε εμάκελε εκπξόζεζκε
θαηάζεζε ε νπνία ζηε ιήμε ηεο ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2014 ζα απνδεζκεπηεί απηόκαηα. Ζ
ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζεηώλ κε απνδεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο ήηαλ πνιύ ηθαλνπνηεηηθή, κε ηελ
δηαηήξεζε ησλ θαηαζέζεσλ λα παξακέλεη ζε πνιύ ςειά επίπεδα.
ηηο 31 Μαξηίνπ 2014, ηα δάλεηα αλήιζαλ ζε €26,3 δηο (ζε ζύγθξηζε κε €26,7 δηο ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2013, €27,4 δηο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013 θαη €28,3 δηο ηνλ Ηνύλην 2013), κε ηα δάλεηα
ζηελ Κύπξν λα αλέξρνληαη ζηα €22,8 δηο θαη λα αληηπξνζσπεύνπλ ην 87% ηνπ ζπλόινπ. Ζ κείσζε
ζηα δάλεηα νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πξνεμόθιεζε δαλείσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δεζκεπκέλσλ
θαηαζέζεσλ, ηελ απνπιεξσκή δαλείσλ θαη ζηηο πξνζπάζεηέο ηεο Σξάπεδαο γηα απνκόριεπζε. Σα
δάλεηα παξνπζηάδνληαη πξηλ ηελ αθαίξεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο εύινγεο αμίαο θαηά ηελ αξρηθή
αλαγλώξηζε ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο, ύςνπο €1,8 δηο. Σα δάλεηα πνπ
απνθηήζεθαλ από ηε Λατθή Σξάπεδα ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 αλήιζαλ ζηα €9,6 δηο. Μεηά ηηο
ελέξγεηεο απνκόριεπζεο πνπ νινθιεξώζεθαλ ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Μάην ηνπ 2014, ηα ζπλνιηθά
δάλεηα κεηώζεθαλ πεξαηηέξσ θαη έθηαζαλ ηα €25,6 δηο.
5

Σν Πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξίαο
Ληδ Γηάηαγκα πνπ εθδόζεθε από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ζηηο 30 Ηνπιίνπ 2013.
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Με ηελ απνξξόθεζε ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζηελ Κύπξν, ε Σξάπεδα
είλαη ν κεγαιύηεξνο δαλεηζηήο ζηελ Κύπξν κε ην κεξίδην αγνξάο επί ησλ δαλείσλ λα αλέξρεηαη ζην
40% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014. Ωο εθ ηνύηνπ, νη κειινληηθέο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ηεο Σξάπεδαο είλαη
αιιειέλδεηεο κε ηελ θππξηαθή νηθνλνκία. Σα δάλεηα ζηελ Ρσζία (€1,3 δηο) θαη ηα δάλεηα ζην
Ζλσκέλν Βαζίιεην (€1,2 δηο) αληηπξνζσπεύνπλ ην 5% ησλ ζπλνιηθώλ δαλείσλ έθαζην.
Όζνλ αθνξά ζηα δάλεηα θαηά είδνο πειάηε, ηα δάλεηα ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο6 ζηηο 31 Μαξηίνπ
2014 αληηπξνζσπεύνπλ ην 46% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ, ηα δάλεηα ζε κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο7 αληηπξνζσπεύνπλ ην 23% ηνπ ζπλόινπ, ελώ ηα νηθηζηηθά θαη ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα
αληηπξνζσπεύνπλ ην 20% θαη ην 11% ηνπ ζπλόινπ, αληηζηνίρσο. εκεηώλεηαη όηη ηα δάλεηα ζηνλ
θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα θαη ηα δάλεηα ζηνλ ηνκέα αθηλήησλ θαη αλάπηπμεο γεο αληηπξνζσπεύνπλ ην
16% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ έθαζηνο, ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014.

B.1.3 Πνηόηεηα Γαλεηαθνύ Χαξηνθπιαθίνπ
Παξόιν πνπ ε ζπλερηδόκελε ύθεζε επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ
πγθξνηήκαηνο, εληνύηνηο ππάξρνπλ ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζήο ηεο κε ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε
πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ λα ππνρσξνύλ θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014, ζεκεηώλνληαο ηελ πξώηε
πηώζε κεηά από δεθαέμη ζπλερόκελα ηξίκελα απμήζεσλ.
Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ (πνπ νξίδνληαη ζαλ ηα δάλεηα κε ζπγθεθξηκέλεο
πξνβιέςεηο [δει. απνκεησκέλα δάλεηα] θαη δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ,
ζύκθσλα κε ΓΠΥΑ) αλήιζαλ ζε €12.756 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 (ζε ζρέζε κε €13.003 εθαη.
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013) ζεκεηώλνληαο κείσζε ύςνπο €247 εθαη. ή 1,9% θαη αληηπξνζώπεπαλ ην
48,6% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ (δείθηεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ). Σν
πνζνζηό θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ κε πξνβιέςεηο8 βειηηώζεθε
θαη αλήιζε ζηα 39% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 ζε ζύγθξηζε κε 38% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 37%
ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο, ηα δάλεηα ζε
θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ θαιύπηνληαη πιήξσο κε πξνβιέςεηο θαη εκπξάγκαηεο
εμαζθαιίζεηο.
Σα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα (ΜΔΓ) κε βάζε ην λέν νξηζκό ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ
πνπ εθαξκόζηεθε από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 20139 αλήιζαλ ζε €14.437 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 (ζε
ζύγθξηζε κε €14.042 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013) θαη απνηεινύλ ην 55% ηνπ ζπλόινπ ησλ
δαλείσλ. Καηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014, ν ξπζκόο αύμεζεο ησλ ΜΔΓ κεηώζεθε ζεκαληηθά ζην
3% ζε ζρέζε κε ξπζκό αύμεζεο 7% ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 θαη κε ξπζκό αύμεζεο 29% ην
ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013. Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ ΜΔΓ κε πξνβιέςεηο παξέκεηλε ζην 35% ζηηο 31
Μαξηίνπ 2014 ζηα ίδηα επίπεδα πνπ ήηαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο
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Μεγάιεο επηρεηξήζεηο, γηα ην θππξηαθό ραξηνθπιάθην, νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπλνιηθέο δηεπθνιύλζεηο
πέξαλ ησλ €4 εθαη. θαη ζπλνιηθό εηήζην θύθιν εξγαζηώλ πέξαλ ησλ €2 εθαη.
7
Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, γηα ην θππξηαθό ραξηνθπιάθην, νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπλνιηθέο δηεπθνιύλζεηο
θάησ ησλ €4 εθαη. θαη ζπλνιηθό εηήζην θύθιν εξγαζηώλ θάησ ησλ €2 εθαη.
8
Πνζνζηό ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ.
9
Νένο νξηζκόο Με Δμππεξεηνύκελσλ Γαλείσλ (ΜΔΓ) ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ:
ύκθσλα κε ηε λέα νδεγία, έλα δάλεην ζεσξείηαη σο κε εμππεξεηνύκελν όηαλ παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90
εκεξώλ ή αλ έρεη ηύρεη ξύζκηζεο θαη θαηά ηελ εκέξα ηεο ξύζκηζεο παξνπζίαδε θαζπζηεξήζεηο γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 60
εκεξώλ, αλεμαξηήησο εκπξάγκαησλ ή άιισλ εμαζθαιίζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα δάλεην νξίδεηαη σο ΜΔΓ όηαλ
παξνπζηάδεη θαζπζηεξήζεηο (ηόθνπο, θεθάιαην ή ρξεώζεηο) γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ, ινγαξηαζκόο
παξαηξαβήγκαηνο κε ρξεσζηηθό ππόινηπν κεγαιύηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπκβαηηθνύ νξίνπ ζε ζπλερή βάζε γηα πεξίνδν πέξαλ
ησλ 90 εκεξώλ, (ην όξην ηνπ 5% θαηαξγείηαη από ηελ 1/1/2014) θαη ρνξήγεζε πνπ έηπρε ξύζκηζεο θαη ε νπνία ηελ εκέξα
ηεο ξύζκηζεο ήηαλ ηαμηλνκεκέλε σο κε εμππεξεηνύκελε ή παξνπζίαδε θαζπζηέξεζε/ππέξβαζε γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 60
εκεξώλ. Χνξεγήζεηο πνπ έηπραλ ξύζκηζεο παξακέλνπλ σο ΜΔΓ γηα 6 κήλεο από ηελ έλαξμε θαηαβνιήο δόζεσλ
θεθαιαίνπ βάζεη ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο ή ζε πεξίπησζε ζηαδηαθήο αύμεζεο ηεο δόζεο 6 κήλεο κεηά ηνλ
πξώην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ε πςειόηεξε δόζε έρεη νξηζηεί ζην λέν πξόγξακκα απνπιεξσκήο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία ην ηξνπνπνηεκέλν πξόγξακκα απνπιεξσκήο πξνβιέπεη θαηαβνιή εθ’ άπαμ πνζνύ ζηε ιήμε ηεο ρνξήγεζεο, ηόηε ε
ρνξήγεζε παξακέλεη σο κε εμππεξεηνύκελε κέρξη ηε ιήμε ηεο.
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εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο, ηα ΜΔΓ θαιύπηνληαη πιήξσο κε πξνβιέςεηο θαη εκπξάγκαηεο
εμαζθαιίζεηο.
Σα ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ζπλερίδνληαη θαη θαηά ην
δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014. Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ δείρλνπλ ζεκάδηα
ζηαζεξνπνίεζεο, ελώ ηα ΜΔΓ κε βάζε ηελ λέα νδεγία ηεο ΚΣΚ ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη, ιόγσ
ηνπ γεγνλόηνο όηη ηα ξπζκηζκέλα δάλεηα παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία ΜΔΓ γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό
δηάζηεκα. Ωο εθ ηνύηνπ, ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ΜΔΓ θαη ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ
90 εκεξώλ αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη. ηηο 31 Μαξηίνπ 2014, ν δείθηεο ΜΔΓ απνηειείηαη
από Ρπζκηζκέλα δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε ιηγόηεξε ησλ 90 εκεξώλ (αληηπξνζσπεύνπλ ην
8% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ) θαη Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ θαη
Ρπζκηζκέλα δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ (αληηπξνζσπεύνπλ ην 47% ηνπ
ζπλόινπ ησλ δαλείσλ).
31.03.2014
% επί ηνπ
ζπλόινπ
€ εθαη.
δαλείσλ

31.12.2013
% επί ηνπ
ζπλόινπ
€ εθαη.
δαλείσλ

Αλάιπζε ΜΔΓ (βάζεη λένπ νξηζκνύ)
Ρπζκηζκέλα δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε ιηγόηεξε
ησλ 90 εκεξώλ
Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ θαη
Ρπζκηζκέλα δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ
90 εκεξώλ
Με εμππεξεηνύκελα δάλεηα

2.189

8%

1.682

6%

12.248
14.437

47%
55%

12.360
14.042

47%
53%

Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ
(βάζεη ΓΠΧΑ)

12.756

49%

13.003

49%

B.2 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ
B.2.1 Αλάιπζε Δζόδσλ θαη Δμόδσλ
Σα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην γηα ην
πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζηα €267 εθαη. θαη 3,99% αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη
ηόζν ηα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο, όζν θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ζπλερίδνπλ λα
επεξεάδνληαη από ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ Κύπξν θαη από ηελ ηξέρνπζα ζύλζεζε ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, όπνπ 37% ηνπ ηζνινγηζκνύ ρξεκαηνδνηείηαη κε δαλεηζκό από
ην Δπξσζύζηεκα (ΔΚΣ θαη ΔLA). Σα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό
πεξηζώξην γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε €268 εθαη. θαη 3,80%, αληίζηνηρα.
Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €340 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε €310
εθαη. ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013. εκεηώλεηαη όηη ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 επεξεάζηεθε
αξλεηηθά από ηηο δεκηέο από επαλεθηίκεζε επελδύζεσλ ζε αθίλεηα (θπξίσο από αλαθηεζέληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) ύςνπο €42 εθαη., νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα άιια έζνδα.
Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €124 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ ην 54%
αθνξά θόζηνο πξνζσπηθνύ (€67 εθαη.) θαη ην 46% αθνξά άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (€57 εθαη.). Ο
δείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζε ζε 36%, ελώ ν δείθηεο θόζηνο
πξνο έζνδα γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζε ζε 41%.

B.2.2 Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ
Σα ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ αληαλαθιώληαη ζηε
κεησκέλε ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014. Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα ην
πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζε ζηα €146 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €229 εθαη. θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν
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ηνπ 2013. Ζ εηεζηνπνηεκέλε ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζε ζε 2,2%
επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ, ζε ζύγθξηζε κε 3,7% ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013. ηηο 31 Μαξηίνπ
2014, νη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο αλέξρνληαλ ζε €5.029 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε €4.979 εθαη. ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2013), θαη αληηζηνηρνύλ ζε 19,1% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο
(ζε ζύγθξηζε κε 18,6% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013).
Οη δείθηεο ππνινγίζηεθαλ πξηλ ηελ αθαίξεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο εύινγεο αμίαο θαηά ηελ
αξρηθή αλαγλώξηζε ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ πνπ απνθηήζεθε από ηε Λατθή Σξάπεδα, ύςνπο
€1,8 δηο (ζε ζύγθξηζε κε €1,9 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013).

B.2.3 Κέξδε από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Σα θέξδε από ηηο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο (πνπ νξίδνληαη σο ηα θέξδε
κεηά ηε θνξνινγία θαη πξηλ ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) γηα
ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €72 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε δεκηά ύςνπο €38 εθαη. ην ηέηαξην
ηξίκελν ηνπ 2013.

B.2.4 Έμνδα Αλαδηάξζξσζεο
Σα έμνδα αλαδηάξζξσζεο γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €5 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €15
εθαη. ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013.

Γ.

Πξννπηηθέο

Σν πγθξόηεκα εθπόλεζε ρέδην Αλαδηάξζξσζεο ην νπνίν εγθξίζεθε από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
ηεο Κύπξνπ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013. Σν ρέδην Αλαδηάξζξσζεο θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή πνξεία ηνπ
πγθξνηήκαηνο θαη δηαζθαιίδεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βησζηκόηεηάο ηνπ.
Ζ Σξάπεδα έρεη αλαζέζεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ
HSBC Bank plc. Ζ αμηνιόγεζε απηή απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία επελδπηηθήο αμίαο ζε ζρέζε κε ηελ
εηαηξηθή δνκή ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ο ζύκβνπινο ζα ππνβάιεη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ ζην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην, αθνύ αμηνινγήζεη, κεηαμύ άιισλ, ηελ πξόνδν πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ
Αλαδηάξζξσζεο, αλαιύζεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο επηινγέο θαη ηελ θεθαιαηνπρηθή δνκή
ηνπ
πγθξνηήκαηνο θαη εληνπίζεη ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επηηαρύλνπλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο παξάιιεια θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε
ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Δμσγελείο παξάγνληεο, όπσο ε αδπλακία εθαξκνγήο δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ όπσο
δεηήζεθαλ από ηελ Σξόηθα, νη νπνίνη ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ θαη/ή λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ
εθηακίεπζε ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Κύπξν, βαζύηεξε θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή
ύθεζε, πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο αλεξγίαο, ξαγδαία κείσζε ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ, θαζώο θαη
παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εύζξαπζηε εκπηζηνζύλε ησλ
πειαηώλ θαη λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ επηζηξνθή ηεο εκπηζηνζύλεο ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα ηεο
Κύπξνπ, κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο.
Με ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Κύπξν λα αληηπξνζσπεύνπλ ην 87% ησλ δαλείσλ θαη ην 85% ησλ
θαηαζέζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, νη νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ηεο Σξάπεδαο έρνπλ πςειή ζπζρέηηζε κε
ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Κύπξν. Παξόιν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Κύπξν παξακέλεη
ηδηαίηεξα δύζθνιε, ε νηθνλνκία απνδεηθλύεηαη ζρεηηθά αλζεθηηθή. Ζ ηέηαξηε απνζηνιή αμηνιόγεζεο
ηεο Σξόηθαο έρεη ζπκπεξάλεη όηη ην θππξηαθό πξόγξακκα πξνζαξκνγήο εμειίζζεηαη βάζεη ηνπ
ζρεδηαζκνύ, νη δεκνζηνλνκηθνί ζηόρνη έρνπλ εθπιεξσζεί κε ζεκαληηθό πεξηζώξην, πξόνδνο έρεη
επηηεπρζεί αλαθνξηθά κε ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη ηελ ελνπνίεζε ηνπ ηνκέα ησλ ζπλεξγαηηθώλ
πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη νη ηξάπεδεο πξνρσξνύλ κε ηα ζρέδηα αλαδηάξζξσζήο ηνπο θαζώο ε
νηθνλνκηθή ζπξξίθλσζε είλαη ιηγόηεξν έληνλε απ’ όηη αξρηθά εθηηκήζεθε. Οη εμειίμεηο απηέο
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ππνδειώλνπλ όηη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Κύπξν βειηηώλνληαη ζηαδηαθά θαη ε ζπλέρηζε ησλ
ηάζεσλ απηώλ ζα βνεζήζεη θαη ζηελ αλάθακςε ηεο Σξάπεδαο.
Ζ δηαδηθαζία απνξξόθεζεο ηεο πξώελ Λατθήο Σξάπεδαο βξίζθεηαη ζε θαιό ζηάδην κε ηα
θαηαζηήκαηα ζηελ Κύπξν λα έρνπλ κεησζεί ζε 130 από 203 ηνλ Μάην 2013. Σα 2 θαηαζηήκαηα πνπ
αλακέλεηαη λα θιείζνπλ ηνπο ακέζσο επόκελνπο κήλεο νινθιεξώλνπλ ην ζηόρν ησλ 128
θαηαζηεκάησλ10. Σν επόκελν νξόζεκν όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία απνξξόθεζεο ηεο πξώελ
Λατθήο Σξάπεδαο είλαη ε ελνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα
νινθιεξσζεί ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ 2014.
Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ απνκείσζε δαλείσλ αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ζε πςειά επίπεδα θαη ζα
θαζνξίδνληαη από ην ξπζκό αύμεζεο ησλ απνκεησκέλσλ δαλείσλ θαη από πηζαλέο επηπξόζζεηεο
κεηώζεηο ζηελ αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ. Γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ
πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ, ε Σξάπεδα παίξλεη κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ
θαζπζηεξήζεσλ ζην δαλεηαθό ηεο ραξηνθπιάθην. ηνρεπκέλα κέηξα πνπ εθαξκόζηεθαλ πξόζθαηα
απνδίδνπλ θάπνηα απνηειέζκαηα, κε ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ λα
ζεκεηώλνπλ ηελ πξώηε πηώζε κεηά από δεθαέμη ζπλερόκελα ηξίκελα απμήζεσλ. Παξόια απηά,
είλαη λσξίο λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κέηξσλ απηώλ. Δπηπιένλ, κε ηελ θππξηαθή
νηθνλνκία λα αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζεί πεξαηηέξσ θαηά ην 2014 θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο, όπσο ν θαηαζθεπαζηηθόο θαη ν ηνκέαο δηαρείξηζεο αθηλήησλ, λα ζπλερίδνπλ λα είλαη
ππνηνληθνί, ε δπλαηόηεηα ησλ δαλεηνιεπηώλ λα εμππεξεηνύλ ηα δάλεηά ηνπο ζα ζπλερίζεη λα
πηέδεηαη, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ πνηόηεηα ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ. Σα ΜΔΓ κε βάζε ηε
λέα νδεγία ηεο ΚΣΚ αλακέλνληαη λα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη, θαζώο ηα αλαδηαξζξσκέλα δάλεηα
παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία ΜΔΓ γηα κεγαιύηεξν δηάζηεκα.
Ζ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ πνηόηεηα ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Σξάπεδαο
απνηειεί θνξπθαία πξνηεξαηόηεηα ηεο Γηνίθεζεο θαη είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ Σξάπεδα. Ζ
δεκηνπξγία ηεο Γηεύζπλζεο Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο Χξεώλ (ΓΑΑΧ), έρεη θέξεη κεγάιε
αιιαγή ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε Σξάπεδα δηαρεηξίδεηαη ην πξνβιεκαηηθό ηεο δαλεηαθό
ραξηνθπιάθην. Ζ ΓΑΑΥ είλαη ππεύζπλε γηα ηε δηαρείξηζε €12 δηο πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ ζηελ
Κύπξν κε δπλακηθό ηεο ηάμεο ησλ 500 πεξίπνπ αηόκσλ. Από ηε ζύζηαζε ηεο ε ΓΑΑΥ πξνρώξεζε
κε ηελ αλαδηάξζξσζε πεξίπνπ €2 δηο δαλείσλ, θαη έρεη θαζνξίζεη ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαζπζηεξήζεσλ ζηα αξρηθά ζηάδηα. Σα δάλεηα ηεο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο
αληηκεησπίδνληαη δηακέζνπ ησλ Σειεθσληθώλ Κέληξσλ Δίζπξαμεο Υξεώλ, ηα νπνία εθαξκόδνπλ
ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο θαη ηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ
Ληαληθήο Σξαπεδηθήο, ε νπνία παξέρεη ιύζεηο αλαδηάξζξσζεο ζηνπο βηώζηκνπο πειάηεο. Κέληξα
ηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ έρνπλ ζπζηαζεί ζε όιν ην λεζί γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ
πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, ελώ νη κνλάδεο Μεγάισλ θαη Μεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΑΑΥ επηθεληξώλνληαη ζηνπο κεγαιύηεξνπο πειάηεο.
Ζ Σξάπεδα παίξλεη κέηξα γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ επελδπηώλ θαη ησλ
θαηαζεηώλ. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζή ηεο σο απνδεθηό αληηζπκβαιιόκελν πηζησηηθό ίδξπκα από ηελ
ΔΚΣ γηα πξάμεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε Σξάπεδα αληηθαηέζηεζε κέξνο ηνπ δαλεηζκνύ από ηνλ
ELA κε δαλεηζκό από ηελ ΔΚΣ. Δπηπξόζζεηα, από ηνλ Απξίιε ηνπ 2013 κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2014, ε
Σξάπεδα θαηάθεξε λα δηαρεηξηζηεί κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηηο θαηαζέζεηο θαη ηαπηόρξνλα λα κεηώζεη
ην δαλεηζκό ηεο από ην Δπξσζύζηεκα θαηά €0,8 δηο.
Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ, γηα ηελ πξνζέιθπζε
λέσλ θαηαζέζεσλ θαη γηα λα βειηηώζεη ηε ρξεκαηνδνηηθή δνκή ηεο. Όζνλ αθνξά ζηνπο λένπο
θαηαζεηηθνύο ινγαξηαζκνύο, νη πειάηεο ζηαδηαθά επηιέγνπλ ινγαξηαζκνύο δηάξθεηαο 6 θαη 12
κελώλ, παξά ηνπο βξαρππξόζεζκνπο ινγαξηαζκνύο δηάξθεηαο 3 κελώλ, θαηαδεηθλύνληαο όηη ε
Σξάπεδα αλαθηά ζηαδηαθά ηελ εκπηζηνζύλε ησλ πειαηώλ ηεο. Δπηπξόζζεηα, νη αλαλεώζεηο ησλ
ιεμηπξόζεζκσλ θαηαζέζεσλ παξακέλνπλ ζε πνιύ πςειά επίπεδα. Ζ βειηίσζε ηεο ξεπζηόηεηαο
10

Ο ζηόρνο έρεηα αλαζεσξεζεί από ηνλ αξρηθό αξηζκό ησλ 127 γηα λα θαιύςεη ην επνρηθό θαηάζηεκα πνπ ζα αλνίμεη ζηελ
πεξηνρή ηεο Αγίαο Νάπαο.
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ηεο Σξάπεδαο θαη ηα ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο θαηαζεηηθήο ηεο βάζεο πνπ παξαηεξήζεθαλ
θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ απόθαζή ηεο Σξάπεδαο λα κελ
εμαζθήζεη ην δηθαίσκά ηεο γηα αλαλέσζε γηα αθόκα έλα εμάκελν ησλ εμακεληαίσλ δεζκεπκέλσλ
θαηαζέζεσλ πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ζηελ απόθαζε ηήο λα απνδεζκεύζεη ηηο
ελληάκελεο δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο πνπ έιεμαλ ζηηο 30 Απξηιίνπ 2014.
ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο απνκόριεπζήο ηεο, θαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ, ζηνρεπκέλσλ θαη
ζπγρξνληζκέλσλ ελεξγεηώλ ε Σξάπεδα έρεη θαηαθέξεη λα κεηώζεη ην πξνθίι θηλδύλσλ, λα
ελδπλακώζεη ηε ξεπζηόηεηά ηεο θαη λα βειηηώζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο ζέζε. Ζ Σξάπεδα έρεη
πξνρσξήζεη κε ηελ πώιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Οπθξαλία ζηελ Alfa Group. Ζ πώιεζε
εκπίπηεη ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα επηθέληξσζε ζε θύξηεο αγνξέο θαη ηελ πώιεζε κε
θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πινπνηείηαη ζε ηαρύηεξνπο ξπζκνύο από όηη αλακελόηαλ από ην ρέδην
Αλαδηάξζξσζεο. Σν πγθξόηεκα πξνρώξεζε ζε απηό πνπ ζεσξεί σο θαιή ζπλαιιαγή
πεηπραίλνληαο ηελ απνκόριεπζε θαη ηε κείσζε ησλ θηλδύλσλ ζηνλ ηζνινγηζκό ηνπ, θαζώο θαη ηελ
εμάιεηςε πηζαλώλ κειινληηθώλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε ζηελ Οπθξαλία,
ιακβάλνληαο ππόςε ην ηξέρνλ νηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό πεξηβάιινλ ζηελ Οπθξαλία. Ζ Σξάπεδα έρεη
επίζεο πξνρσξήζεη κε ηελ πώιεζε ηνπ 9,99% ηεο επέλδπζήο ηεο ζηελ Ρνπκάληθε Banka
Transilvania πνπ είρε ε Σξάπεδα θαη κηα ζπγαηξηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο11. Σν πγθξόηεκα έρεη
επίζεο πσιήζεη δάλεηα ζηελ εξβία12. Ζ ζπλνιηθή επίπησζε ησλ πην πάλσ ζπλαιιαγώλ ήηαλ
ε ελίζρπζε ηνπ δείθηε Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 θαηά 0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη ε
άκεζα ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά €350 εθαη. Ζ ζπλνιηθή ινγηζηηθή
δεκηά (κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014) ησλ πην πάλσ ζπλαιιαγώλ
ύςνπο €40 εθαη. ζα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014.
Δπηπξόζζεηα ησλ πην πάλσ, ην πγθξόηεκα έρεη δηνξίζεη ηελ HSBC Bank plc σο
ρξεκαηννηθνλνκηθό ζύκβνπιν γηα ηελ πώιεζε δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην
πνπ αλήθεη ζην πγθξόηεκα θαη πνπ απνηειείηαη θπξίσο από δάλεηα εμαζθαιηζκέλα κε θαηνηθίεο θαη
εκπνξηθά αθίλεηα.

Γ. Δπηιεγκέλα ηνηρεία ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο
Σν ρέδην Αλαδηάξζξσζεο έρεη εγθξηζεί από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ ηνλ Ννέκβξην ηνπ
2013. ύκθσλα κε ην Μλεκόλην πλαληίιεςεο (Μ) κεηαμύ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο
Σξόηθα, ε Σξάπεδα ππνρξενύηαη λα αλαθνηλώζεη επηιεγκέλα ζηνηρεία από ην ρέδην
Αλαδηάξζξσζήο θαη λα θαζνξίζεη Κύξηνπο Γείθηεο Απόδνζεο (Γείθηεο) νη νπνίνη ζα
παξαθνινπζνύληαη από ηηο Αξρέο ζε ηξηκεληαία βάζε.
Σν ρέδην Αλαδηάξζξσζεο θαζνξίδεη ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο θαη ηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη
λα αθνινπζήζεη ε Σξάπεδα ώζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα αζθαιή, εύξσζην, ζηνρεπκέλν
ρξεκαηννηθνλνκηθό νξγαληζκό, ηθαλό λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάθακςε ηεο θππξηαθήο
νηθνλνκίαο. Σα πξνηεηλόκελα επηρεηξεζηαθά κέηξα, θαζώο θαη ηα κέηξα δηαρείξηζεο θηλδύλσλ,
απνδνηηθόηεηαο, ξεπζηόηεηαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ζηνρεύνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ
πγθξνηήκαηνο κέζσ ηεο:

 Αλάθηεζεο ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ θαηαζεηώλ θαη ησλ επελδπηώλ ζηελ Σξάπεδα θαη ζηνλ
επξύηεξν ηξαπεδηθό ηνκέα ηεο Κύπξνπ.
 Γηαηήξεζεο ηεο ζέζεο ηεο Σξάπεδαο σο αθξνγσληαίνπ ιίζνπ ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο,
ζηεξίδνληαο απνηειεζκαηηθά ηα λνηθνθπξηά θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν.
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Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλαιιαγή δείηε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζην ζύλδεζκν:
http://www.bankofcyprus.com/Documents/Investor%20Relations/Press%20Releases/GR/20140418SaleofBTGR.pdf
12
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλαιιαγή δείηε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζην ζύλδεζκν:
http://www.bankofcyprus.com/Documents/Investor%20Relations/Press%20Releases/GR/20140521AnnouncementRKBG
R.pdf
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 Γεκηνπξγίαο ελόο ηζρπξνύ νξγαληζκνύ, ηθαλνύ λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηα
πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία κέζα ζε αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη λα αληεπεμέιζεη ζε
πεξαηηέξσ εμσγελείο θξαδαζκνύο θαη νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο.
 Οκαιήο απνξξόθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξώελ Λατθήο Σξάπεδαο, δεκηνπξγώληαο
ζπλέξγεηεο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο.
 Δλίζρπζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ πγθξνηήκαηνο κε ηε δεκηνπξγία θεθαιαίσλ
κέζσ θεξδνθνξίαο, απνκόριεπζεο θαη πώιεζεο κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.
πγθεθξηκέλα, ην ρέδην Αλαδηάξζξσζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηα έηε 2013-17 νξίδεη ηνπο
αθόινπζνπο θύξηνπο ππιώλεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ:

■ Δπηθέληξσζε ζηελ εγρώξηα αγνξά, αμηνπνηώληαο ηε ζέζε ηεο Σξάπεδαο σο ηνλ θνξπθαίν
ρξεκαηνπηζησηηθό νξγαληζκό ζηελ Κύπξν θαη αλαδηάξζξσζε ησλ εξγαζηώλ ηεο
βαζηθνύο ηνκείο:
‒

ζε ηξεηο

Αλαδηνξγάλσζε εγρώξησλ δξαζηεξηνηήησλ (Ληαληθή Σξαπεδηθή & Μηθξνκεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ, Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ, Γηεζλώλ Τπεξεζηώλ, Γηαρείξηζεο Κεθαιαίσλ θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθώλ πλαιιαγώλ, θαη Αζθαιηζηηθώλ Δξγαζηώλ), κε ζηόρν λα
δηαθνξνπνηήζεη ηηο εγρώξηεο πεγέο εζόδσλ κε ηε:
□

Γηαηήξεζε θαη πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ από κηα επξύηεξε, πην ζηαζεξή πειαηεηαθή
βάζε, κέζσ ζηνρεπκέλσλ εθζηξαηεηώλ θαη παξνρήο θαιύηεξεο εμππεξέηεζεο θαη
αλαβαζκηζκέλσλ πξντόλησλ, εμππεξεηώληαο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ θαη εληζρύνληαο
ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο.

□

Διεγρόκελε θαη ζπλεηή αύμεζε ησλ ρνξεγήζεσλ ζε ρακεινύ θηλδύλνπ πειάηεο ηεο
Ληαληθήο Σξαπεδηθήο, θαζώο θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο πιένλ
ππνζρόκελνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαζώο ε εγρώξηα νηθνλνκία ζα αλαθάκπηεη.

□ Δλίζρπζε ησλ εζόδσλ από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο κέζσ ηεο εμππεξέηεζεο ησλ
δηεζλώλ επηρεηξήζεσλ, ηεο επέθηαζεο ησλ ηξαπεδναζθαιηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ιόγσ
ησλ νηθνλνκηθώλ εμειίμεσλ (όπσο νη ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ε εμεύξεζε
πδξνγνλαλζξάθσλ), πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνύλ ζηαδηαθά νη επηπηώζεηο ηεο
απνκείσζεο ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηεο κείσζεο ηνπ όγθνπ ησλ εξγαζηώλ.
‒

Ζ λέα Δηδηθή Μνλάδα Γηαρείξηζεο / Corporate Finance Unit, ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη
επηιεγκέλα κεγάια αλνίγκαηα ζηελ Κύπξν, κε ζηόρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο
καθξνπξόζεζκεο αμίαο ησλ κεγάισλ βηώζηκσλ έξγσλ κέζσ θαηλνηόκσλ
αλαδηαξζξώζεσλ. ύκθσλα κε ην λέν νξγαλόγξακκα ηνπ πγθξνηήκαηνο, ε Μνλάδα έρεη
εμειηρζεί ζηελ Μνλάδα Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη απνηειεί ηώξα κέξνο ηεο Γηεύζπλζεο
Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο Υξεώλ.

‒

Ζ αλεμάξηεηε, θεληξηθή θαη εμεηδηθεπκέλε Μνλάδα Αλάθηεζεο Χξεώλ ε νπνία ζα
δηαρσξίδεηαη από ηηο ππόινηπεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, ζα δηαρεηξίδεηαη πξνιεπηηθά ην
κε εμππεξεηνύκελν ραξηνθπιάθην ηεο Σξάπεδαο, κέζσ εθζηξαηεηώλ είζπξαμεο,
αλαδηαξζξώζεσλ θαη δηθαζηηθώλ κέηξσλ, αλάινγα. Με ηελ ελζσκάησζε ηεο κνλάδαο
Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ ε ΓΑΑΥ είλαη ππεύζπλε γηα: (α) ηε δηαρείξηζε ησλ αλνηγκάησλ
πέξαλ ησλ €100 εθαη., (β) αλαδηαξζξώζεηο δαλείσλ θαη (γ) εηζπξάμεηο θαη αλάθηεζε ρξεώλ
ζε όιν ην θάζκα ησλ εξγαζηώλ ηνπ πγθξνηήκαηνο.

ην πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο ηνπ γηα επηθέληξσζε ζηηο εγρώξηεο εξγαζίεο θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο θαη κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ από ηελ ειιεληθή αγνξά,
ην πγθξόηεκα ζα πξνρσξήζεη ζε πιήξε επαλεμέηαζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζην εμσηεξηθό θαη
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ζα πξνρσξήζεη ζηελ πώιεζε εξγαζηώλ πνπ ζεσξνύληαη σο κε θύξηεο ή κε βηώζηκεο. ην
πιαίζην απηό, ην πγθξόηεκα έρεη πσιήζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηελ Οπθξαλία, ηελ επέλδπζε ηνπ
ζηελ Ρνπκάληθε Banca Transilvania θαη ηα δάλεηα ζηελ εξβία.

■ Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ, κέζα από κηα ζπληεξεηηθή δηάζεζε αλάιεςεο
θηλδύλνπ (risk appetite) ηνπ πγθξνηήκαηνο, θαζώο θαη κε ελίζρπζε ηεο αλεμάξηεηεο ππεξεζίαο
δηαρείξηζεο θηλδύλσλ, ησλ ηθαλνηήησλ, δηαδηθαζηώλ θαη ππνδνκώλ, κε ζηόρν λα κεησζεί
ζηαδηαθά ην θόζηνο θηλδύλνπ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο.

■ Δλίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο κέζσ ελόο απινπνηεκέλνπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ
θαηαζηεκάησλ θαη ησλ θεληξηθώλ ππεξεζηώλ, αμηνπνηώληαο πιήξσο ηηο ζπλέξγεηεο από ηελ
ελνπνίεζε ηεο πξώελ Λατθήο Σξάπεδαο.

■ ηαδηαθή νκαινπνίεζε ηεο ξεπζηόηεηαο, κεηώλνληαο ηε ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA κέζσ
ηεο δηαρείξηζεο ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Κύπξν, κείσζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ζπγαηξηθώλ
εηαηξεηώλ ζην εμσηεξηθό, ηελ αμηνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο ρξεκαηνδόηεζεο κέζσ ηεο
Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη επηζηξνθή ζηηο ρξεκαηαγνξέο γηα ρξεκαηνδόηεζε.

■ Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο επηδηώθνληαο ζπληεξεηηθή αλάπηπμε
ησλ εξγαζηώλ, επηζηξνθή ζηελ θεξδνθνξία θαη κε ηε δηάζεζε ή ηελ εθθαζάξηζε ησλ κε θύξησλ
δηεζλώλ θαη εγρώξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηώλ. Σν πγθξόηεκα ζηνρεύεη ζε
ζπκκόξθσζε κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ νξίδνληαη από ηελ ΚΣΚ
κε ην δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 λα παξακέλεη πάλσ από ηνλ ειάρηζην
νξηδόκελν, θαζ 'όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο. Ζ δηαηήξεζε
πςειήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζα επηηξέςεη ηε βειηίσζε ηεο αμηνιόγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο
ηθαλόηεηαο ηεο Σξάπεδαο, δηεπθνιύλνληαο κεζνπξόζεζκα ηελ πξόζβαζε ζηηο ρξεκαηαγνξέο
γηα ρξεκαηνδόηεζε.
Σνλίδεηαη όηη ε Σξάπεδα ζεσξεί ηελ επίηεπμε πςεινύ δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ
Καηεγνξίαο 1 σο πην ζεκαληηθό ζηόρν από ηελ θεξδνθνξία, ζσξαθίδνληαο ηελ Σξάπεδα
έλαληη πεξαηηέξσ θινληζκώλ θαη θαζηζηώληαο επθνιόηεξε ηελ πξόζβαζε ζηηο ρξεκαηαγνξέο γηα
ρξεκαηνδόηεζε.
Σν ρέδην Αλαδηάξζξσζεο ζα επηηξέςεη ζηελ Σξάπεδα λα μεπεξάζεη ηηο ηξέρνπζεο δπζθνιίεο θαη
λα νκαινπνηήζεη ζηαδηαθά ηηο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ηεο. Σν ρέδην ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο
κεζνπξόζεζκνπο νηθνλνκηθνύο ζηόρνπο πνπ ζέηνπλ σο πξνηεξαηόηεηα ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηε
βησζηκόηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο:

Δ. Έθζεζε πξνόδνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο
Μεηά από δηαβνύιεπζε κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ, έρνπλ επηιεγεί νη αθόινπζνη Κύξηνη
Γείθηεο Απόδνζεο (Γείθηεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεζνπξόζεζκσλ ζηόρσλ, πνπ
αληηπξνζσπεύνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο: Πνηόηεηα ηνπ Γαλεηαθνύ Υαξηνθπιαθίνπ,
Υξεκαηνδόηεζε, Κεθάιαην θαη Απνδνηηθόηεηα. Οη Γείθηεο απηνί ζα δεκνζηεύνληαη ζε ηξηκεληαία
βάζε, πξνθεηκέλνπ ην θνηλό λα κπνξεί λα αμηνινγεί ηελ πξόνδν ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο
νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Ο αθόινπζνο πίλαθαο δείρλεη ηνπο πξναλαθεξόκελνπο Γείθηεο, ηνπο κεζνπξόζεζκνπο ζηόρνπο γηα
θάζε Γείθηε (θαζνξίζηεθαλ γηα ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2017, πνπ είλαη ην ηέινο ηνπ ρεδίνπ
Αλαδηάξζξσζεο) θαη ηα ηειεπηαία ζηνηρεία γηα θάζε Γείθηε.
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Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο πγθξνηήκαηνο Σξάπεδαο Κύπξνπ

Γεθ-13

Μαξ-14

Μεζνπξόζεζκνο
ηόρνο
Γεθ-17

Πνηόηεηα
Γαλεηαθνύ
Υαξηνθπιαθίνπ

Πνζνζηό θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ
ησλ 90 εκεξώλ κε πξνβιέςεηο

38%

39%

>50%

Υξέσζε πξνβιέςεσλ σο πνζνζηό ησλ ρνξεγήζεσλ (Cost
of Risk) (ζε εηήζηα βάζε)

3,7%

2,2%

<1,5%

Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ (€ εθαη.)

13.003

12.756

<10.000

Υξεκαηνδόηεζε

Γείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο

145%

151%

<150%

Κεθάιαην

Γείθηεο Κεθαιαίσλ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1

10,5%

10,6%

>10%

Γείθηεο Μόριεπζεο (ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ/Ίδηα
Κεθάιαηα)

11,1x

10,6x

<12x

Γείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα (ζε εηήζηα βάζε)

47%

36%

<45%

3,54%

3,99%

>2,5%

133

130

125

4.247

4.240

<4.100

Απνδνηηθόηεηα

Καζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην (ζε εηήζηα βάζε)
Καηαζηήκαηα ζηελ Κύπξν
Τπάιιεινη πγθξνηήκαηνο ζηελ Κύπξν

Δ.1 ρόιηα γηα ηελ εμέιημε ησλ Κύξησλ Γεηθηώλ Απόδνζεο
Πνηόηεηα Γαλεηαθνύ Χαξηνθπιαθίνπ
Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ απμήζεθε ζην 39% ζηηο
31 Μαξηίνπ 2014, ζε ζρέζε κε 38% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ σο πνζνζηό
ησλ ρνξεγήζεσλ γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζε ζην 2,2%, ζε ζρέζε κε ηελ εηεζηνπνηεκέλε
ρξέσζε πξνβιέςεσλ ύςνπο 3,7% γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Χξεκαηνδόηεζε
Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο αλήιζε ζε 151% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014, ζε ζρέζε κε 145% ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Κεθάιαηα
Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 απμήζεθε ζε 10,6% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014, ζε
ζρέζε κε 10,5% ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, όπσο αλαπξνζαξκόζηεθε ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο
ησλ νδεγηώλ CRD IV/CRR. Ο Γείθηεο Μόριεπζεο βειηηώζεθε θαη αλήιζε ζε 10,6x ζηηο 31 Μαξηίνπ
2014, ζε ζρέζε κε 11,1x ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Απνδνηηθόηεηα
Ο δείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 αλήιζε ζε 36%, ζε
ζύγθξηζε κε 47% γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Σν θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην
γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζε ζε 3,99%, ζε ζύγθξηζε κε 3,54% γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2013. Σν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζηελ Κύπξν κεηώζεθε ζε 130 θαηαζηήκαηα θαηά ηηο
31 Μαξηίνπ 2014, ζε ζύγθξηζε κε 133 θαηαζηήκαηα θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Ο αξηζκόο ησλ
ππαιιήισλ ζηελ Κύπξν αλεξρόηαλ ζε 4.240 ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 ζε ζύγθξηζε κε 4.247 ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2013.

Δ.2 ρόιηα γηα ηελ πξόνδν ηεο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο
Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο,
πεξηζζόηεξεο από 45 μερσξηζηέο δέζκεο έξγσλ έρνπλ εληνπηζηεί θαη πινπνηνύληαη. Σα έξγα
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πςίζηεο ζεκαζίαο πνπ αθνξνύλ ηνπο ππιώλεο ζηξαηεγηθήο ηεο Σξάπεδαο, θαζώο θαη ε πξόνδνο
πνπ επηηεύρζεθε κέρξη ζηηγκήο παξαζέηνληαη πην θάησ:
Γηεύζπλζε Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο Χξεώλ (ΓΑΑΧ)
πζηάζεθε κηα αλεμάξηεηε, θεληξνπνηεκέλε, εμεηδηθεπκέλε δηεύζπλζε γηα λα δηαρεηξηζηεί πειάηεο κε
δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε ζε όιν ην δαλεηαθό ραξηνθπιάθην. Ο επηθεθαιήο πξνζιήθζεθε από ην
εμσηεξηθό γηα λα εγεζεί απηνύ ηνπ θξίζηκνπ εγρεηξήκαηνο. Ζ ΓΑΑΥ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ
δηαρείξηζε €12 δηο πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ ζηελ Κύπξν κε δπλακηθό ηεο ηάμεο ησλ 500 πεξίπνπ
αηόκσλ. Από ηε ζύζηαζε ηεο ε ΓΑΑΥ πξνρώξεζε κε ηελ αλαδηάξζξσζε πεξίπνπ €2 δηο δαλείσλ,
θαζώο επίζεο έρεη ζέζεη ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηα αξρηθά
ηνπο ζηάδηα. Σα δάλεηα Ληαληθήο αληηκεησπίδνληαη κέζσ ησλ Σειεθσληθώλ Κέληξσλ Δίζπξαμεο
Υξεώλ, ηα νπνία εθαξκόδνπλ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο θαη ηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο
Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ Ληαληθήο Σξαπεδηθήο, ε νπνία παξέρεη ιύζεηο αλαδηάξζξσζεο ζηνπο
βηώζηκνπο πειάηεο. Κέληξα ηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ έρνπλ ζπζηαζεί ζε όιν ην λεζί γηα λα
βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, ελώ
νη κνλάδεο Μεγάισλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΑΑΥ επηθεληξώλνληαη ζηνπο κεγαιύηεξνπο
πειάηεο.
Δλδπλάκσζε ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδύλσλ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
Ζ αλεμάξηεηε θαη ελδπλακσκέλε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ έρεη ζπζηαζεί κε ζηόρν λα
θαζνξίζεη νξζέο πνιηηηθέο πνπ ζα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξόζθαηα εγθξηκέλεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο
ηνπ θηλδύλνπ θαη ηελ έγθαηξε παξαθνινύζεζε θηλδύλσλ. Ζ Μνλάδα απηή είλαη δνκεκέλε κε ηξόπν
πνπ λα εμαζθαιίδεη όηη όινη νη θίλδπλνη έρνπλ εληνπηζηεί θαη ηπγράλνπλ αμηνιόγεζεο θαη ρεηξηζκνύ.
Απινπνηεκέλν κνληέιν ιεηηνπξγίαο
Ζ λέα νξγαλσηηθή δνκή ηνπ πγθξνηήκαηνο έρεη δεκνζηνπνηεζεί καδί κε αλαιπηηθέο δνκέο γηα όιεο
ηηο δηεπζύλζεηο. Ζ κείσζε ηνπ δηθηύνπ θαηαζηεκάησλ ζηελ Κύπξν έρεη δξνκνινγεζεί κε 73
θαηαζηήκαηα λα έρνπλ θιείζεη. Ζ ελζσκάησζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο πξνρσξά βάζεη
πξνγξάκκαηνο θαη ε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ηνπ 2014. Μέζσ
ηνπ ρεδίνπ Δζεινύζηαο Δμόδνπ θαη ηεο κείσζεο ησλ κηζζώλ πνπ εθαξκόζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ 2013, ν αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ έρεη κεησζεί θαηά 24% θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνύ θαηά 35%
ζε εηεζηνπνηεκέλε βάζε.
Δπαλάθηεζε εκπηζηνζύλεο θαη ελδπλάκσζε ηεο θαηαζεηηθήο βάζεο
Έρεη δεκηνπξγεζεί κεραληζκόο παξαθνινύζεζεο ηεο δηαηήξεζεο ησλ θαηαζέζεσλ. Ξεθίλεζε
εθζηξαηεία
γηα
πξνζέιθπζε
λέσλ
θαηαζέζεσλ.
Οινθιεξώζεθε
ην
λέν
πιάλν
δηαθήκηζεο/επηθνηλσλίαο γηα όινπο ηνπο ηνκείο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Δγθξίζεθαλ ηα θξηηήξηα ηκεκαηνπνίεζεο πειαηώλ ηεο ππεξεζίαο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο πνπ ζα
απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε ζηξαηεγηθή δηαηήξεζεο θαη ζπγθέληξσζεο ησλ θαηαζέζεσλ.
Απνκόριεπζε
Σν πγθξόηεκα πώιεζε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζηελ Οπθξαλία, ηελ επέλδπζε ηνπ ζηελ Ρνπκάληθε
Banca Transilvania θαη ησλ δαλείσλ ηνπ ζηελ εξβία. Σν πγθξόηεκα δηόξηζε ηελ HSBC Bank plc
γηα λα ηνπ παξέρεη νηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο ζε ζρέζε κε ην δαλεηαθό ραξηνθπιάθηό ηεο πξώελ
Λατθήο Σξάπεδαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ απνηειείηαη θπξίσο από νηθηζηηθά θαη εκπνξηθά
αθίλεηα.

15

Ε. Παξάξηεκα
Δλνπνηεκέλνο Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάησλ
Σξηκεληαία
Μεηαβνιή

Α’ Σξίκελν
2014

Γ’ Σξίκελν
2013

267

268

-

290

45

43

+5%

41

14

23

-40%

9

13

14

-7%

12

1

(38)

δ/ε

3

ύλνιν εζόδσλ

340

310

+10%

355

Κόζηνο πξνζσπηθνύ

(67)

(64)

+5%

(82)

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα

(57)

(62)

-9%

(52)

(124)

(126)

-2%

(134)

216

184

+17%

221

(146)

(229)

-36%

(258)

2

-

-

(5)

Κέξδε/(δεκηέο)
πξηλ
ηε
θνξνινγία,
ηα
έμνδα
αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

72

(45)

δ/ε

(42)

Φνξνινγία

(2)

2

-

1

€ εθαη

Καζαξά έζνδα από ηόθνπο
Καζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο
Καζαξά θέξδε από δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο θαη
θαζαξά θέξδε από άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Έζνδα από αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο κείνλ απαηηήζεηο θαη
πξνκήζεηεο
Λνηπά έζνδα /(έμνδα)

ύλνιν εμόδσλ
Κέξδε πξηλ ηηο απνκεηώζεηο, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο
κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ
Μεξίδην ζηα θέξδε/(δεκηέο) ζπγγελώλ εηαηξηώλ

Εεκηέο πνπ αλαινγνύλ ζε δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

+%

Γ’ Σξίκελν
2013

2

5

-

2

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά ηε θνξνινγία θαη πξηλ ηα έμνδα
αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

72

(38)

δ/ε

(39)

Έμνδα αλαδηάξζξσζεο

(5)

(15)

-

(107)

(36)

(50)

-

-

31

(103)

δ/ε

(146)

Α’ Σξίκελν
2014

Γ’ Σξίκελν
2013

3,99%

3,80%

+19 κ.β.*

3,94%

Γείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα

36%

41%

-5 ε.κ.*

38%

Γείθηεο θάιπςεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90
1
εκεξώλ κε πξνβιέςεηο

39%

38%

+1 ε.κ.*

37%

0,7

(3,2)

Εεκηέο από κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε/(δεκηέο) κεηά ηε θνξνινγία

Καζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην

Βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή (ζελη)

Σξηκεληαία
Μεηαβνιή

+%

Γ’ Σξίκελν
2013

(5,5)

* κ.β. = κνλάδεο βάζεο, ε.κ. = εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, 100 κνλάδεο βάζεο = 1 εθαηνζηηαία κνλάδα
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πλνπηηθόο Δλνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκόο
€ εθαη

31.03.2014

31.12.2013

+%

964

1.240

-22%

Σνπνζεηήζεηο ζε ηξάπεδεο

1.141

1.290

-12%

Οκόινγα, θξαηηθά αμηόγξαθα θαη κεηνρέο

3.475

3.433

+1%

21.234

21.764

-2%

2.564

2.622

-2%

29.378

30.349

-3,2%

171

196

-13%

10.906

10.956

-

582

594

-2%

14.066

14.971

-6%

Οκνινγηαθά δάλεηα

1

1

-

Άιιεο ππνρξεώζεηο

888

889

-

5

5

-

26.619

27.612

-4%

4.700

4.684

-

Μεηνρέο πνπ ππόθεηληαη ζε πξνζσξηλά δηαηάγκαηα

46

59

-

Απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο θαη άιια απνζεκαηηθά

67

72

-

(2.124)

(2.152)

-

2.689

2.663

+1%

70

74

-5%

2.759

2.737

+1%

29.378

30.349

-3,2%

Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε Κεληξηθέο Σξάπεδεο

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Καηαζέζεηο από ηξάπεδεο
Υξεκαηνδόηεζε από Κεληξηθέο Σξάπεδεο
πκθσλίεο Δπαλαγνξάο
Καηαζέζεηο πειαηώλ

Γαλεηαθό θεθάιαην κεησκέλεο εμαζθάιηζεο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
Μεηνρηθό θεθάιαην

πζζσξεπκέλεο δεκηέο
Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηώλ ηεο Δηαηξίαο
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ
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Κύξηνη ηνηρεία θαη Γείθηεο Ηζνινγηζκνύ
31.03.2014

31.12.2013

+%

Γάλεηα (€ δηο)

26,3

26,7

-2%

Καηαζέζεηο πειαηώλ (€ δηο)

14,1

15,0

-6%

Γείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο θαηαζέζεηο

151%

145%

+6 ε.κ.*

Πνζνζηό δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ

48,6%

48,6%

-

10,6%

10,5%

+1 κ.β.*

10,7%

+1 κ.β.*

23.849

-1%

Κεθάιαηα
Γείθηεο θεθαιαίσλ Κνηλώλ Μεηνρώλ θαηεγνξίαο 1

πλνιηθόο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (όπσο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε
10,8%
ηελ νδεγία CRD IV)
ηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (όπσο ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ
23.530
νδεγία CRD IV) (€ εθαη.)
* κ.β. = κνλάδεο βάζεο, ε.κ. = εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, 100 κνλάδεο βάζεο = 1 εθαηνζηηαία κνλάδα

εκ. 1: Οη δείθηεο πνηόηεηαο ραξηνθπιαθίνπ θαη θάιπςεο κε πξνβιέςεηο ππνινγίζηεθαλ σο πνζνζηό ησλ ζπλνιηθώλ
δαλείσλ.

18

