Αλαθνίλσζε
Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ηo εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο
30 Ινπλίνπ 2014
Λεπθσζία, 27 Απγνχζηνπ 2014
Γήισζε Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ πγθξνηήκαηνο Σξάπεδαο Κύπξνπ:
«To δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 ζεκεηψζακε ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ πινπνίεζε ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη
ζπλερίδνπκε λα πινπνηνχκε ηνπο ζηξαηεγηθνχο καο ζηφρνπο. Σν θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία εμαηξνπκέλσλ ησλ
κε επαλαιακβαλφκελσλ ζηνηρείσλ θαη ην θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία, γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ
2014, αλήιζε ζε €78 εθαη. θαη ζε €81 εθαη., αληίζηνηρα. H θεξδνθνξία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κχπξν,
πνπ απνηεινχλ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, ήηαλ ζεκαληηθά εληζρπκέλε ζε ζρέζε κε ηε
ζπλνιηθή θεξδνθνξία ηνπ πγθξνηήκαηνο, ζηεξίδνληαο ηηο πξνζπάζεηέο καο γηα απνκφριεπζε κέζσ ηεο
πψιεζεο κε θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2014, ηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία κεηψζεθαλ θαηά €0,8 δηο, ελψ ν
δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) απμήζεθε θαηά 70 κνλάδεο
βάζεο ζην 11,3%. Παξά ηελ πιήξε άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ εληφο Κχπξνπ απφ ηηο
30 Μαΐνπ 2014, ε θαηαζεηηθή καο βάζε παξνπζηάδεη ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο. Ζ βειηησκέλε ξεπζηφηεηα ηεο
Σξάπεδαο, επέηξεςε ηελ απνδέζκεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο ησλ εκπξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ πνπ είραλ
δεζκεπζεί βάζεη ησλ δηαηαγκάησλ αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο Σξάπεδαο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 θαη νη νπνίεο
έιεμαλ ζηηο 31 Ηνπιίνπ 2014. Ζ ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ κε ηελ πξψελ Λατθή Σξάπεδα νινθιεξψζεθε κε
επηηπρία ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ 2014, δηαζθαιίδνληαο ηελ παξνρή νκνηφκνξθεο εμππεξέηεζεο πξνο φινπο ηνπο
πειάηεο καο. Ζ Γηεχζπλζε Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο Υξεψλ (ΓΑΑΥ) είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη
ζηειερσκέλε κε πεξίπνπ 500 άηνκα θαη δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά έλα ραξηνθπιάθην κεγάισλ θαη
πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ χςνπο €11,4 δηο. Παξά ην δπζρεξέο λνκηθφ πεξηβάιινλ, ε Γηεχζπλζε έρεη επηηχρεη
θάπνηα ζεκαληηθά πξψηα βήκαηα.
Αλακέλνπκε ηελ έγθξηζε απφ ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ζηελ απξηαλή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο
αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά €1 δηο πνπ ζα απνηειέζεη νξφζεκν γηα ηελ Σξάπεδα. Ζ αχμεζε
θεθαιαίνπ ζα εληζρχζεη ηνλ δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 (ρσξίο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο)
ζην 15,1%, θαηαηάζζνληαο ηελ Σξάπεδα ζηελ θαηεγνξία ησλ θαιχηεξα θεθαιαηνπνηεκέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ
Δπξψπε. Ζ επηηπρία ηεο ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο κεηαμχ ζεζκηθψλ επελδπηψλ απφ ηελ Δπξψπε, Βφξεηα
Ακεξηθή θαη Ρσζία θαηαδεηθλχεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηελ Σξάπεδα θαη ηελ θππξηαθή νηθνλνκία. Οη
πθηζηάκελνη κέηνρνη ζπκκεηείραλ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ην
επηδεηθλπφκελν ελδηαθέξνλ θαηά ηελ δεχηεξε θάζε ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Απηή ε ζθφπηκε
ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ζέζεο, ζα καο επηηξέςεη λα επηηαρχλνπκε ηελ πινπνίεζε ηεο αλαδηάξζξσζεο, λα
αλαθηήζνπκε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαζεηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ζα απμήζεη ηηο επηινγέο
καο γηα ρξεκαηνδφηεζε κε ζηφρν ηελ νκαινπνίεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δνκήο ηεο Σξάπεδαο. Θα καο
επηηξέςεη επίζεο λα ζηεξίμνπκε ηελ αλάθακςε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, πξνζθέξνληαο ηε βέιηηζηε
εμππεξέηεζε ζηνπο πειάηεο καο θαη πξνζζέηνληαο αμία ζηνπο κεηφρνπο καο.»
John Patrick Hourican, Group Chief Executive Officer
Προφίλ Σσγκροτήματος
Σν πγθξφηεκα Σξάπεδαο Κχπξνπ ηδξχζεθε ην 1899 θαη είλαη ν κεγαιχηεξνο ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο ζηελ Κχπξν.
Σν πγθξφηεκα πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηξαπεδηθέο
ππεξεζίεο, ρξεκαηνδνηήζεηο, θάθηνξηγθ, ρξεκαηνεπελδπηηθέο ππεξεζίεο, δηαρείξηζε θεθαιαίσλ θαη αζθάιεηεο γεληθνχ
θιάδνπ θαη δσήο. Σν πγθξφηεκα ιεηηνπξγεί κέζσ 280 θαηαζηεκάησλ, απφ ηα νπνία 144 ιεηηνπξγνχλ ζηε Ρσζία, 130 ζηελ
Κχπξν, 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 Νφηηα Αθξηθή. Σν πγθξφηεκα εξγνδνηεί 6.747 άηνκα δηεζλψο.
ηηο 30 Ινπλίνπ 2014, ην χλνιν Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλεξρφηαλ ζε €28,6 δηο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα
ηνπ ζε €2,8 δηο.

1

εκεηώζεηο ζηα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε
ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014:
Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο κε ίδηα κέζα κέζσ
ηεο κεηαηξνπήο θαηαζέζεσλ ζε θεθάιαην, ε Σξάπεδα ηεινχζε ππφ θαζεζηψο εμπγίαλζεο απφ ηηο 25
Μαξηίνπ 2013 κέρξη ηηο 30 Ηνπιίνπ 2013 δηάζηεκα θαηά ην νπνίν αλαθεθαιαηνπνηήζεθε θαη
αλαδηαξζξψζεθε κε ζεηξά δηαηαγκάησλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ
ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Αξρή Δμπγίαλζεο:
1) Πψιεζε εξγαζηψλ ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην Πεξί ηεο Πψιεζεο Δξγαζηψλ ησλ ελ Διιάδη
εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, Γηάηαγκα ηνπ 2013.
2) Δμαγνξά εξγαζηψλ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηα Πεξί ηεο Πψιεζεο Οξηζκέλσλ
Δξγαζηψλ ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, Γηαηάγκαηα 2013.
3) Απνδεκίσζε γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ εμαγνξάζζεθαλ απφ ηελ Λατθή
Σξάπεδα ζχκθσλα κε ην Πεξί ηεο Έθδνζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ πξνο
Απνδεκίσζε ηεο Λατθήο Σξάπεδαο Γηάηαγκα 2013.
4) Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ ζχκθσλα κε ηα Πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο
Σξάπεδαο Κχπξνπ Γηαηάγκαηα έσο (Αξ. 3) ηνπ 2013. Ο ππνινγηζκφο ησλ κε αζθαιηζκέλσλ
θαηαζέζεσλ έγηλε βάζεη ησλ Γηαηαγκάησλ.
5) Δμαγνξά ησλ εξγαζηψλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην
ζχκθσλα κε ην Πεξί ηεο Πψιεζεο Οξηζκέλσλ Δξγαζηψλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ηεο Cyprus
Popular Bank Public Co Ltd Γηάηαγκα ηνπ 2013.
6) Πψιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο ζηελ Ρνπκαλία ζηελ Marfin Romania ζχκθσλα κε ην Πεξί
ηεο Πψιεζεο Οξηζκέλσλ Δξγαζηψλ ζηελ Ρνπκαλία ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ Γεκφζηαο Δηαηξίαο
Ληδ, Γηάηαγκα ηνπ 2013.
Λφγσ ησλ αλσηέξσ, ε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο κε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο δελ είλαη δπλαηή, ελψ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013 δελ θαηέζηε δπλαηφ λα δεκνζηνπνηεζνχλ, θαζψο δελ ππήξραλ
δηαζέζηκεο αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2013, ιφγσ ηνπ
απμεκέλνπ βαζκνχ αβεβαηφηεηαο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηε ζηηγκή ησλ
γεγνλφησλ ηνπ Eurogroup ηνλ Μάξηην ηνπ 2013.
Ζ αλαθνίλσζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο
30 Ηνπλίνπ 2014, έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο www.bankofcyprus.com
(ρέζεηο Δπελδπηψλ). εκεηψλεηαη φηη απηά δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο
ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Ζ Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο, γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, πνπ ζα
πεξηιακβάλεη ηηο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ ζα επηζθνπεζνχλ απφ ηνπο
εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο, ζα είλαη δηαζέζηκε ζην Δγγεγξακκέλν Γξαθείν ηεο
Σξάπεδαο Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία Ληδ (ζηελ Οδφ ηαζίλνπ 51, Αγ. Παξαζθεπή, ηξφβνινο, Σ.Θ.
24884, 1398 Λεπθσζία, Κχπξνο) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο www.bankofcyprus.com
(ρέζεηο Δπελδπηψλ) κεηά ηελ έγθξηζή ηεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, ηελ
Παξαζθεπή, 29 Απγνχζηνπ 2014.
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A. ύλνςε Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30
Ινπλίνπ 2014
Ιζνινγηζκόο


Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) απμήζεθε
θαηά 70 κνλάδεο βάζεο ζην 11,3% ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014, ζε ζύγθξηζε κε 10,6% ζηηο 31
Μαξηίνπ 2014. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πξνβιεπόκελε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ1 θαηά €1 δηο, ν αλαπξνζαξκνζκέλνο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ
Καηεγνξίαο 1 (ρσξίο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) απμάλεηαη ζην 15,1%, ζεκαληηθά πην πάλσ
από ηηο πεξηζζόηεξεο αληίζηνηρεο επξσπατθέο ηξάπεδεο.



ηηο 30 Ινπλίνπ 2014, ηα δάλεηα θαη νη θαηαζέζεηο δηακνξθώζεθαλ ζε €25,3 δηο θαη €13,8
δηο αληίζηνηρα, θαη ν δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο αλήιζε ζε 148% (ζε ζύγθξηζε κε
151% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 θαη κε 145% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013).



Ο δαλεηζκόο από ηνλ Μεραληζκό Παξνρήο Έθηαθηεο Ρεπζηόηεηαο (ELA) έρεη κεησζεί
θαηά €720 εθαη. ζε €8,78 δηο ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014, από €9,51 δηο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 θαη
€9,56 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Ο δαλεηζκόο από ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα
παξέκεηλε ζηα €1,4 δηο ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014. Μεηά ηηο 30 Ινπλίνπ 2014, ν δαλεηζκόο από
ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κεηώζεθε θαηά €450 εθαη. θαη ν δαλεηζκόο από ηνλ
ELA κεηώζεθε επηπιένλ θαηά €100 εθαη.



Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ2 κεηώζεθαλ θαηά 1,3% θαηά ην δεύηεξν
ηξίκελν ηνπ 2014 θαη αλήιζαλ ζε €12.591 εθαη. ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014, (ζε ζύγθξηζε κε
€12.756 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 θαη κε €13.003 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013),
αληηπξνζσπεύνληαο ην 49,8% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ. Αλαπξνζαξκόδνληαο ηα
δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ γηα ηελ πώιεζε ησλ εξγαζηώλ ζηελ
Οπθξαλία θαη ησλ δαλείσλ ζηε εξβία, ππήξμε αύμεζε θαηά €0,4 δηο ζηα δάλεηα ζε
θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ πνπ αληαλαθιά ηελ νηθνλνκηθή ύθεζε πνπ επηθξαηεί
ζηελ Κύπξν, θαζώο θαη ην δπζρεξέο λνκηθό πεξηβάιινλ πνπ δελ επηηξέπεη ζηελ
Σξάπεδα λα δηαπξαγκαηεπηεί απνηειεζκαηηθά κε ηνπο δαλεηνιήπηεο. Σν πνζνζηό
θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ κε πξνβιέςεηο παξέκεηλε
ζην 39%, ελώ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο ζε εύινγε αμία, ηα
δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ θαιύπηνληαη πιήξσο.

Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ


Σα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014 αλήιζαλ ζε
€546 εθαη. θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ζε 4,12%. Σα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο
γηα ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €279 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε €267 εθαη. ην
πξώην ηξίκελν ηνπ 2014) θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ζε 4,26% (ζε ζύγθξηζε κε
3,99% ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014).



Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014 αλήιζαλ ζε €650 εθαη.
Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €310 εθαη., ζε ζύγθξηζε
1

Τπφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε («ΔΓ»),πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 28
Απγνχζηνπ 2014, ηελ έθδνζε Γηθαζηηθήο Απφθαζεο απφ ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε
κείσζε ηεο Ολνκαζηηθή Αμίαο ησλ πλήζσλ Μεηνρψλ θαη ηελ θαηάζεζε ηεο Γηθαζηηθήο Απφθαζεο ζην Σκήκα Δθφξνπ
Δηαηξεηψλ θαη ηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε.
2
Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ νξίδνληαη σο ηα δάλεηα κε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε (απνκεησκέλα
δάλεηα) θαη ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ αιιά φρη απνκεησκέλα.
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κε €340 εθαη. ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014. Σα κε επηηνθηαθά έζνδα γηα ην δεύηεξν
ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €31 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε €73 εθαη. ην πξώην ηξίκελν ηνπ
2014. Σα κε επηηνθηαθά έζνδα γηα ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά
από ηελ απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Λατθή πνπ είραλ
κεηαθεξζεί ζηελ Σξάπεδα κε βάζε ηα ζρεηηθά δηαηάγκαηα ηνλ Μάξηην 2013 (ζπλνιηθά €32
εθαη.).


Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014 αλήιζαλ ζε €245 εθαη.,
θαη ν δείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα αλήιζε ζην 38%. Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην δεύηεξν
ηξίκελν ηνπ 2014 δηακνξθώζεθαλ ζε €121 εθαη., (ζε ζύγθξηζε κε €124 εθαη. ην πξώην
ηξίκελν ηνπ 2014). Ο δείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα γηα ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014
αλήιζε ζην 39% ζε ζρέζε κε 36% ην πξώην ηξίκελν, ιόγσ ησλ ρακειόηεξσλ ζπλνιηθώλ
εζόδσλ γηα ην δεύηεξν ηξίκελν.



Σα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο
κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014
αλήιζαλ ζε €405 εθαη. Σα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ, ηα έμνδα
αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ
2014 αλήιζαλ ζε €189 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €216 εθαη. ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014.


Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014
αλήιζαλ ζε €329 εθαη., κε ηε ρξέσζε πξνβιέςεσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ λα
αλέξρεηαη ζην 2,5% ζε εηεζηνπνηεκέλε βάζε. Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ απνκείσζε δαλείσλ
γηα ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €183 εθαη., (ζε ζύγθξηζε κε €146 εθαη. ην
πξώην ηξίκελν ηνπ 2014) αληηπξνζσπεύνληαο ην 2,8% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ ζε
εηεζηνπνηεκέλε βάζε, (ζε ζύγθξηζε κε 2,2% ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014).



Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία εμαηξνπκέλσλ ησλ κε επαλαιακβαλόκελσλ ζηνηρείσλ (πνπ
αθνξνύλ ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο, ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ην θαζαξό
θέξδνο από ηελ πώιεζε κε θπξίσλ δξαζηεξηνηήησλ) γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30
Ινπλίνπ 2014 αλήιζαλ ζηα €78 εθαη. Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία εμαηξνπκέλσλ ησλ κε
επαλαιακβαλόκελσλ ζηνηρείσλ γηα ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €6 εθαη., ζε
ζύγθξηζε κε θέξδε ύςνπο €72 εθαη. γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014. Σν δεύηεξν ηξίκελν
ηνπ 2014 επεξεάζηεθε αξλεηηθά από ηελ απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ Λατθή πνπ είραλ κεηαθεξζεί ζηελ Σξάπεδα κε βάζε ηα ζρεηηθά
δηαηάγκαηα ηνλ Μάξηην 2013 (ζπλνιηθά €32 εθαη.). Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία
εμαηξνπκέλσλ ησλ κε επαλαιακβαλόκελσλ ζηνηρείσλ ζηελ Κύπξν γηα ην εμάκελν πνπ
έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014 αλήιζαλ ζε €116 εθαη.



Σα έμνδα αλαδηάξζξσζεο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014 αλήιζαλ ζε €21
εθαη.



Σν θαζαξό θέξδνο από ηελ πώιεζε κε θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ, (δει. ηηο εξγαζίεο ζηελ
Οπθξαλία, ηελ επέλδπζε ζηε ξνπκάληθε Banca Transilvania, ηα δάλεηα ζηε εξβία θαη ηελ
πξόσξε απνπιεξσκή θξαηηθνύ νκνιόγνπ πνπ εθδόζεθε από ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία), αλήιζε ζε €60 εθαη. γηα ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014.



Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία, πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Σξάπεδαο γηα ην
εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014, αλήιζαλ ζηα €81 εθαη. Σα θέξδε κεηά ηε
θνξνινγία, πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Σξάπεδαο γηα ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ
2014 αλήιζαλ ζε €50 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε θέξδε ύςνπο €31 εθαη. γηα ην πξώην ηξίκελν
ηνπ 2014.

4

Β. Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο
30 Ινπλίνπ 2014
B.1 Αλάιπζε Ιζνινγηζκνύ
B.1.1 Κεθαιαηαθή Βάζε
Σα ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηψλ ηεο Σξάπεδαο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 δηακνξθψζεθαλ ζε €2.748 εθαη.,
απμεκέλα θαηά 2% ζε ζχγθξηζε κε ηηο 31 Μαξηίνπ 2014, ελώ ν δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ
Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) απμήζεθε ζην 11,3% ζε ζρέζε κε 10,6%
ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014. Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 εληζρχζεθε θαηά 70
κνλάδεο βάζεο ιφγσ ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2014 πνπ επεξεάζηεθε ζεηηθά
απφ ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζε κε θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ (δει. πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εξγαζηψλ ζηελ Οπθξαλία, ηελ επέλδπζε ζηελ Banca Transilvania, ηα δάλεηα ζηελ εξβία θαη ηελ
πξφσξε απνπιεξσκή θξαηηθνχ νκνιφγνπ πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία) θαη ηεο
κείσζεο ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο απνκφριεπζεο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνβιεπφκελε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά €1 δηο3, ελδεηθηηθά ν
δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 (ρσξίο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) αλέξρεηαη ζην
15,1% θαηαηάζζνληαο ηελ Σξάπεδα ζεκαληηθά πην πάλσ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ζηελ Δπξψπε.
Όπσο αλαθνηλψζεθε ζηηο 28 Ηνπιίνπ 2014, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ πξψηε θάζε ηεο έθδνζεο
ζπλήζσλ κεηνρψλ κε θαηάξγεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ («Αχμεζε Μεηνρηθνχ
Κεθαιαίνπ»), κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο (ε «Σνπνζέηεζε»)
4.166.666.667 λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ ζηελ ηηκή ησλ €0,24 (ε «Σηκή Γηάζεζεο Σνπνζέηεζεο») κε
ζπλνιηθά κεηθηά έζνδα €1 δηο. Ζ Πξψηε Φάζε ηεο Αχμεζεο Κεθαιαίνπ απεπζπλφηαλ ζε λένπο
επελδπηέο θαη πθηζηάκελνπο κεηφρνπο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα «επαγγεικαηία επελδπηή»4. Ζ
νινθιήξσζε ηεο Σνπνζέηεζεο ηεινχζε (κεηαμχ άιισλ πξνυπνζέζεσλ) ππφ ηελ παξαρψξεζε
κέρξη θαη 20% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηελ Πξψηε Φάζε
(«clawback») ζε πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο, ζην πιαίζην ηεο Γεχηεξεο Φάζεο ηεο
Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ («Αλνηθηή Πξνζθνξά»). Ζ Αλνηθηή Πξνζθνξά έθιεηζε γηα αηηήζεηο
ζηηο 21 Απγνχζηνπ 2014 θαη ζην πιαίζην ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο ιήθζεθαλ έγθπξεο αηηήζεηο γηα
433.042.768 λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζηελ ηηκή €0,24 αλά κεηνρή, κε ην ζπλνιηθφ
κεηθηφ πξντφλ ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο λα αλέξρεηαη ζε €103.930.264. Οη κεηνρέο γηα ηηο νπνίεο
ιήθζεθαλ αηηήζεηο θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξντφλ ησλ αηηήζεσλ ζην πιαίζην ηελ Αλνηθηήο
Πξνζθνξάο αληηζηνηρνχλ ζε 10,39% ησλ κεηνρψλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ €1 δηο πνπ
αληιήζεθε θαηά ηελ Σνπνζέηεζε.
Με βάζε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο, ε θαηαλνκή ησλ λέσλ ζπλήζσλ
κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο ζηνπο επελδπηέο ζην πιαίζην ηεο Σνπνζέηεζεο ζα κεησζεί αλαινγηθά θαηά
10,39%, γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αηηήζεηο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ πνπ ππέβαιαλ αηηήζεηο ζην
πιαίζην ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο.
Ζ Σνπνζέηεζε θαη ε Αλνηθηή Πξνζθνξά ηεινχλ ππφ ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζεο απφ ηνπο
πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε («ΔΓ») πνπ ζα δηεμαρζεί
ζηηο 28 Απγνχζηνπ 2014, ηελ έθδνζε Γηθαζηηθήο Απφθαζεο απφ ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην

Τπφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ( «ΕΓΣ»),πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 28
Απγνχζηνπ 2014, ηελ έθδνζε Γηθαζηηθήο Απφθαζεο απφ ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε
κείσζε ηεο Ολνκαζηηθή Αμίαο ησλ πλήζσλ Μεηνρψλ θαη ηελ θαηάζεζε ηεο Γηθαζηηθήο Απφθαζεο ζην Σκήκα Δθφξνπ
Δηαηξεηψλ θαη ηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε.
4
Όπσο νξίδνληαη ζηελ νδεγία πεξί Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην άξζξν 2 ηνπ θππξηαθνχ Πεξί
Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκνπ θαη παξφκνηα θαηαξηηζκέλνπο επαγγεικαηίεο επελδπηέο ζε άιιεο
δηθαηνδνζίεο.
3
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Λεπθσζίαο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε κείσζε ηεο Ολνκαζηηθήο Αμίαο ησλ πλήζσλ Μεηνρψλ θαη ηελ
θαηάζεζε ηεο Γηθαζηηθήο Απφθαζεο ζην Σκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη ζηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε.
Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη €100 εθαη. λέεο ζπλήζεηο κεηνρέο γηα ππνβνιή
πξνζθνξψλ απφ πθηζηάκελνπο κεηφρνπο, πξηλ απφ νπνηαλδήπνηε εηζαγσγή κεηνρψλ ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (πνπ ππφθεηηαη ζηε ιήςε ησλ
αλαγθαίσλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο), ζηελ ηηκή ησλ €0,24 αλα κεηνρή. Ζ πξνζθνξά ηειεί
ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ΔΓ.

Β.1.2 Καηαζέζεηο θαη Γάλεηα
Οη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζαλ ζηα €13,8 δηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, ζε
ζχγθξηζε κε €14,1 δηο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 θαη κε €15,0 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Οη πειαηεηαθέο εθξνέο5 απφ ηελ Σξάπεδα ζηελ Κχπξν κεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2013, έρνπλ κεησζεί
ζεκαληηθά θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2013 θαη θαηά ην 2014. Οη θαηαζέζεηο ζηελ Κχπξν
κεηψζεθαλ θαηά κφλν 2% ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014, ζε ζχγθξηζε κε κείσζε 6%, ην πξψην
ηξίκελν ηνπ 2014.
ηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, νη θαηαζέζεηο ζηελ Κχπξν απνηεινχλ ην 85% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζέζεσλ
ηνπ πγθξνηήκαηνο, νη θαηαζέζεηο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλέξρνληαη ζην 9% θαη νη θαηαζέζεηο
ζηελ Ρσζία απνηεινχλ ην 6%. Ζ Σξάπεδα θαηείρε κεξίδην αγνξάο ζηηο θαηαζέζεηο6 ζηελ Κχπξν
χςνπο 25,5% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 έλαληη 26,4% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 θαη 27,5% ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2013.
Οη θαηαζέζεηο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη
απνηεινχζαλ ην 48% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014. Μεηά
ηελ πψιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ Οπθξαλία, ησλ δαλείσλ ζηελ εξβία θαη ηε ζπλερηδφκελε
απνκφριεπζε ν δείθηεο δαλείσλ κεηά ηηο πξνβιέςεηο πξνο θαηαζέζεηο βειηηψζεθε ζε 148%, ζε
ζρέζε κε 151% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014.
Οη απνθάζεηο ηνπ Eurogroup γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ θαηαζεηψλ, έρνπλ θινλίζεη ηελ εκπηζηνζχλε
ησλ πειαηψλ ζηνλ θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ηνλ Μάξηην ηνπ 2013, νη
Κππξηαθέο Αξρέο λα επηβάινπλ πξνζσξηλά πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο γηα
πεξηνξηζκφ ησλ εθξνψλ ζηηο θαηαζέζεηο θαη δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη θεξεγγπφηεηαο ησλ
θππξηαθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Σα πεξηνξηζηηθά κέηξα πεξηιάκβαλαλ πεξηνξηζκνχο ζηελ
αλάιεςε κεηξεηψλ, ππνρξεσηηθή αλαλέσζε γξακκαηίσλ θαη πεξηνξηζκνχο ζηε δηαθίλεζε
θεθαιαίσλ θαη παξαθνινπζνχληαη θαη αλαζεσξνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. Απφ ηηο
30 Μαΐνπ 2014, έρνπλ αξζεί φια ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ ηηο εγρψξηεο ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο θαη ηα κφλα κέηξα πνπ παξακέλνπλ ζε ηζρχ είλαη απηά πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο κε
ην εμσηεξηθφ. Παξά ηελ πιήξε άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηηο εγρψξηεο ζπλαιιαγέο, ε θαηαζεηηθή
καο βάζε παξνπζηάδεη ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο θαη ππήξμαλ αηηήζεηο γηα άλνηγκα λέσλ
ινγαξηαζκψλ κε ηελ Σξάπεδα.
Δθηφο απφ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη ζην επξχηεξν θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα,
ππάξρνπλ επηπξφζζεηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζέζεηο ηεο Σξάπεδαο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα Γηαηάγκαηα γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζή ηεο7. Απφ ην ζχλνιν ησλ €2,8 δηο πνπ
5

Οη πειαηεηαθέο ξνέο νξίδνληαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αιιαγψλ ζηηο θαηαζέζεηο πειαηψλ θαη ησλ αιιαγψλ ζηα δάλεηα
πειαηψλ.
6
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.
7
Σν Πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ Γεκφζηαο Δηαηξίαο
Ληδ Γηάηαγκα πνπ εθδφζεθε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηηο 30 Ηνπιίνπ 2013. Καηαζέζεηο χςνπο €2,8 δηο (πεξίπνπ
37,4% ησλ αλαζθάιηζησλ θαηαζέζεσλ) παξέκεηλαλ δεζκεπκέλεο ππφ κνξθή 6-κελσλ, 9-κελσλ θαη 12-κελσλ
ε
εκπξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ κε εκεξνκελία έλαξμήο ηηλ 1 Απγνχζηνπ 2013. Η Σξάπεδα είρε ην δηθαίσκα απηφκαηεο
αλαλέσζεο γηα ηελ ίδηα πεξίνδν κε ην ίδην επηηφθην. ΟΙ θαηαζέζεηο απηέο κεηά ηελ απνδέζκεπζε ηνπο ππφθεηληαη ζηα
πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ απνδέζκεπζε ηνπο.
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ήηαλ αξρηθά νη δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο, πνζφ χςνπο €0,93 δηο παξέκελε δεζκεπκέλν ζηηο 30
Ηνπλίνπ 20148 ππφ κνξθή 12κελεο πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο (κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 1
Απγνχζηνπ 2013). ηηο 31 Ηνπιίνπ 2014, ε Σξάπεδα απνδέζκεπζε ζηαδηαθά απηφ ην ηειεπηαίν πνζφ
ησλ δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ σο εμήο:
 έλα ηξίην ησλ δσδεθάκελσλ θαηαζέζεσλ απνδεζκεχηεθε άκεζα θαη ήηαλ δηαζέζηκν ζηνπο
ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ,
 έλα ηξίην κεηαηξάπεθε ζε ηξίκελε πξνζεζκηαθή θαηάζεζε ε νπνία ζα απνδεζκεπηεί
απηφκαηα ζηε ιήμε ηεο ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2014, θαη
 έλα ηξίην κεηαηξάπεθε ζε εμάκελε πξνζεζκηαθή θαηάζεζε ε νπνία ζα απνδεζκεπηεί
απηφκαηα ζηε ιήμε ηεο ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2015.
Μεηά ηε ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ησλ δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ λσξίηεξα απφ φηη πξνλννχζε ην
ρέδην Αλαδηάξζξσζεο, πεξίπνπ €0,9 δηο θαηαζέζεηο παξακέλνπλ δεζκεπκέλεο ζηηο 27 Απγνχζηνπ
2014 θαη ζα απνδεζκεπηνχλ απηφκαηα κε ηε ιήμε ηνπο σο αθνινχζσο: έλα ηξίην ησλ ελληάκελσλ
θαηαζέζεσλ πνπ ιήγεη ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2014, έλα ηξίην ησλ δσδεθάκελσλ θαηαζέζεσλ πνπ
ιήγεη επίζεο ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2014 θαη ην ηειεπηαίν έλα ηξίην ησλ δσδεθάκελσλ θαηαζέζεσλ πνπ
ιήγεη ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2015.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζεηψλ κε δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο ήηαλ πνιχ
ηθαλνπνηεηηθή, κε ην πνζνζηφ ησλ θαηαζέζεσλ πνπ απνδεζκεχηεθαλ θαη παξακέλνπλ ζηελ
Σξάπεδα λα παξακέλεη ζε ςειά επίπεδα.
ηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, ηα δάλεηα αλήιζαλ ζε €25,3 δηο (ζε ζχγθξηζε κε €26,3 δηο ζηηο 31 Μαξηίνπ
2014, €26,7 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, €27,4 δηο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013 θαη €28,3 δηο ηνλ
Ηνχλην 2013), κε ηα δάλεηα ζηελ Κχπξν λα αλέξρνληαη ζηα €22,2 δηο θαη λα αληηπξνζσπεχνπλ ην
88% ηνπ ζπλφινπ. Ζ κείσζε ζηα δάλεηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 αληηθαηνπηξίδεη ηελ πψιεζε
ησλ εξγαζηψλ ζηελ Οπθξαλία, ησλ δαλείσλ ζηελ εξβία θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Σξάπεδαο γηα
απνκφριεπζε. Σα δάλεηα παξνπζηάδνληαη πξηλ ηελ αθαίξεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο εχινγεο
αμίαο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο, χςνπο €1,6
δηο.
Με ηελ απνξξφθεζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζηελ Κχπξν, ε Σξάπεδα
είλαη ν κεγαιχηεξνο δαλεηζηήο ζηελ Κχπξν κε ην κεξίδην αγνξάο επί ησλ δαλείσλ 9 λα αλέξρεηαη ζην
39,5% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014. Ωο εθ ηνχηνπ, νη κειινληηθέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Σξάπεδαο είλαη
αιιειέλδεηεο κε ηελ θππξηαθή νηθνλνκία. Σα δάλεηα ζηελ Ρσζία (€1,3 δηο) θαη ηα δάλεηα ζην
Ζλσκέλν Βαζίιεην (€1,2 δηο) αληηπξνζσπεχνπλ ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ έθαζην.
ην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο, ε Γηεχζπλζε παξαθνινπζεί ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηνπ
πγθξνηήκαηνο ζχκθσλα κε επαλαθαζνξηζκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ. εκαληηθφ ξφιν ζηε λέα
δνκή ηνπ πγθξνηήκαηνο απνηειεί ε ζχζηαζε ηεο ΓΑΑΥ γηα ζθνπνχο θεληξηθνπνίεζεο θαη
νξζνινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ. Ζ ΓΑΑΥ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε
κεγάισλ εηαηξηψλ κε αλνίγκαηα πέξαλ ησλ €100 εθαη., θαη γηα αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ θαη
εηζπξάμεηο θαη αλάθηεζε ρξεψλ ζε φιν ην θάζκα ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Σα δάλεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο λένπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014
αλαιχνληαη σο εμήο: ηα δάλεηα ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο10 αληηπξνζσπεχνπλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ
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ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014, ε Σξάπεδα απνδέζκεπζε πιήξσο ηηο εμάκελεο θαηαζέζεηο χςνπο €0,94 δηο. πνπ έιεγαλ ζηηο
31 Ηαλνπαξίνπ 2014. ηηο 30 Απξηιίνπ 2014, ε Σξάπεδα απνδέζκεπζε ζηαδηαθά ηηο ελληάκελεο θαηαζέζεηο χςνπο €0,93
δηο. πνπ έιεγαλ ζηηο 30 Απξηιίνπ 2014. Έλα ηξίην ησλ ελληάκελσλ θαηαζέζεσλ απνδεζκεχηεθε άκεζα θαη ήηαλ δηαζέζηκν
ζηνπο ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ, έλα ηξίην κεηαηξάπεθε ζε ηξίκελε εκπξφζεζκε θαηάζεζε ε νπνία κε ηε
ιήμε ηεο ζηηο 31 Ηνπιίνπ 2014 απνδεζκεχηεθε απηφκαηα θαη έλα ηξίην κεηαηξάπεθε ζε εμάκελε εκπξφζεζκε θαηάζεζε ε
νπνία ζηε ιήμε ηεο ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2014 ζα απνδεζκεπηεί απηφκαηα.
9
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ.
10
Μεγάιεο επηρεηξήζεηο, γηα ην θππξηαθφ ραξηνθπιάθην, νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπλνιηθέο δηεπθνιχλζεηο
πέξαλ ησλ €6 εθαη. θαη ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πέξαλ ησλ €10 εθαη. Ο ηνκέαο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ
πεξηιακβάλεη δάλεηα θάησ απφ ηνλ ηνκέα Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Institutional Wealth Management.
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ησλ δαλείσλ, ηα δάλεηα ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο11 αληηπξνζσπεχνπλ ην 11% ηνπ ζπλφινπ, ελψ
ηα νηθηζηηθά θαη ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα αληηπξνζσπεχνπλ ην 16% θαη ην 8% ηνπ ζπλφινπ,
αληηζηνίρσο. Ζ ΓΑΑΥ δηαρεηξίδεηαη ην 45% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ πνπ απνηεινχληαη απφ: δάλεηα
ζε κεγάιεο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 23%, δάλεηα ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 6% θαη δάλεηα ζηε
δηαδηθαζία αλάθηεζεο (recoveries) 16%.
εκεηψλεηαη φηη ηα δάλεηα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαη ηα δάλεηα ζηνλ ηνκέα αθηλήησλ θαη
αλάπηπμεο γεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 16% θαη ην 14% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ αληίζηνηρα, ζηηο 30
Ηνπλίνπ 2014.

B.1.3 Γαλεηζκόο από ην Δπξσζύζηεκα
Μεηά ηελ απνξξφθεζε ηεο Λατθήο θαη ηνπ δαλεηζκνχ ηεο απφ ηνλ ELA χςνπο €9 δηο, ν δαλεηζκφο
απφ ηνλ ELA αλήιζε ζηα €11,11 δηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2013. Μεηά ηελ έμνδφ ηεο απφ ην θαζεζηψο
εμπγίαλζεο ζηηο 30 Ηνπιίνπ 2013 θαη αθνχ έγηλε απνδεθηφ αληηζπκβαιιφκελν πηζησηηθφ ίδξπκα απφ
ηελ ΔΚΣ γηα πξάμεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε Σξάπεδα έρεη αληιήζεη ρξεκαηνδφηεζε χςνπο €1,4
δηο απφ ηελ ΔΚΣ θαη έρεη κεηψζεη ην δαλεηζκφ απφ ηνλ ELA ζε €8,78 δηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014.
πλνιηθά, κεηαμχ Απξηιίνπ 2013 θαη Ηνπλίνπ 2014, ε Σξάπεδα θαηφξζσζε λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ
ηεο απφ ην Δπξσζχζηεκα (ΔΚΣ θαη ELA) απφ €11,4 δηο (πνπ απνηειείην εμ’ νινθιήξνπ απφ ELA)
ζε €10,2 δηο (πνπ απνηειείηαη απφ €8,78 δηο ELA θαη €1,4 δηο ΔΚΣ) θαη ηαπηφρξνλα πέηπρε λα
απνξξνθήζεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηηο θαηαζέζεηο. Μεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, ν δαλεηζκφο απφ
ηελ ΔΚΣ θαη ηνλ ΔLΑ κεηψζεθε πεξαηηέξσ θαηά €450 εθαη. θαη θαηά €100 εθαη., αληίζηνηρα.

B.1.4 Πνηόηεηα Γαλεηαθνύ Χαξηνθπιαθίνπ
Ζ ζπλερηδφκελε χθεζε εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ
πγθξνηήκαηνο. Ζ ΓΑΑΥ είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη έρεη επηηχρεη θάπνηα ζεκαληηθά πξψηα
βήκαηα. Παξ 'φια απηά, ηα πξνβιεκαηηθά δάλεηα ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο
χθεζεο ζηελ Κχπξν θαζψο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πθηζηάκελε λνκνζεζία σο έρεη δελ επηηξέπεη ηελ
απνηειεζκαηηθή δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο δαλεηνιήπηεο.
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
εκεξψλ αιιά φρη απνκεησκέλα) αλήιζαλ ζε €12.591 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, (ζε ζρέζε κε
€12.756 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 θαη €13.003 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013) θαη
αληηπξνζψπεπαλ ην 49,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ (δείθηεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ
ησλ 90 εκεξψλ). Αλαπξνζαξκφδνληαο ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κε ηελ
πψιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ Οπθξαλία θαη ηα δάλεηα ζηελ εξβία ζεκεηψζεθε αχμεζε €0,4 δηο ζηα
δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ πνπ αληαλαθιά ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ επηθξαηεί
ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη ην δπζρεξέο λνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δελ επηηξέπεη ζηελ Σξάπεδα λα
δηαπξαγκαηεπηεί απνηειεζκαηηθά κε ηνπο δαλεηνιήπηεο.
Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κε πξνβιέςεηο12
παξέκεηλε ζην 39% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 ζε ζχγθξηζε κε 38% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο ζε εχινγε αμία, ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε
πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ θαιχπηνληαη πιήξσο.

11

Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, γηα ην θππξηαθφ ραξηνθπιάθην, νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπλνιηθέο δηεπθνιχλζεηο
θάησ ησλ €6 εθαη. θαη ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ θάησ ησλ €10 εθαη.
12
Πνζνζηφ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ.
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Σα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα (ΜΔΓ) κε βάζε ηελ νδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο
Κύπξνπ (ΚΣΚ) πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 201313 αλήιζαλ ζε €14.581 εθαη. ζηηο 30
Ηνπλίνπ 2014 (ζε ζχγθξηζε κε €14.437 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 θαη €14.042 εθαη. ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2013) θαη απνηεινχλ ην 58% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ. Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ
ΜΔΓ κε πξνβιέςεηο δηακνξθψζεθε ζην 33% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, ζε ζρέζε κε 35% ζηηο 31
Μαξηίνπ 2014. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο ζε εχινγε αμία, ηα ΜΔΓ
θαιχπηνληαη πιήξσο.
ηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, ηα ΜΔΓ μεπεξλνχλ ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ θαηά
€1.990 εθαη. ζε ζρέζε κε δηαθνξά χςνπο €1.681 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο
φηη ηα ξπζκηζκέλα δάλεηα παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία ΜΔΓ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ωο
εθ ηνχηνπ, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ΜΔΓ θαη ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ
αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη. ηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, ν δείθηεο ΜΔΓ απνηειείηαη απφ (α)
Ρπζκηζκέλα δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε ιηγόηεξε ησλ 90 εκεξώλ (αληηπξνζσπεχνπλ ην 9%
ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ) θαη (β) Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ θαη
Ρπζκηζκέλα δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ (αληηπξνζσπεχνπλ ην 49% ηνπ
ζπλφινπ ησλ δαλείσλ).

30.06.2014
% επί ηνπ
ζπλφινπ
(€ εθαη.)
δαλείσλ

31.03.2014
% επί ηνπ
ζπλφινπ
(€ εθαη.)
δαλείσλ

Αλάιπζε Με Δμππεξεηνύκελσλ Γαλείσλ (βάζεη ΚΣΚ)
Ρπζκηζκέλα δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε ιηγφηεξε ησλ 90 εκεξψλ

2,357

9%

2.189

8%

Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ θαη Ρπζκηζκέλα
δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ

12,224

49%

12.248

47%

Με εμππεξεηνύκελα δάλεηα (βάζεη ΚΣΚ)

14.581

58%

14.437

55%

Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ (ζύκθσλα κε
ηνλ νξηζκό ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο)

12.591

50%

12.756

49%

B.2 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ
B.2.1 Αλάιπζε Δζόδσλ θαη Δμόδσλ
Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ην θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην γηα ην
εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 αλήιζαλ ζηα €546 εθαη. θαη 4,12% αληίζηνηρα. Σφζν ηα
θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο, φζν θαη ην θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνληαη
απφ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν θαη απφ ηελ ηξέρνπζα ζχλζεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
πγθξνηήκαηνο, φπνπ 36% ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξεκαηνδνηείηαη κε δαλεηζκφ απφ ην Δπξσζχζηεκα
13

Με Δμππεξεηνχκελσλ Γαλείσλ (ΜΔΓ) ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ: χκθσλα κε ηε
λέα νδεγία, έλα δάλεην ζεσξείηαη σο κε εμππεξεηνχκελν φηαλ παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ ή αλ έρεη
ηχρεη ξχζκηζεο θαη θαηά ηελ εκέξα ηεο ξχζκηζεο παξνπζίαδε θαζπζηεξήζεηο γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 60 εκεξψλ,
αλεμαξηήησο εκπξάγκαησλ ή άιισλ εμαζθαιίζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα δάλεην νξίδεηαη σο ΜΔΓ φηαλ παξνπζηάδεη
θαζπζηεξήζεηο (ηφθνπο, θεθάιαην ή ρξεψζεηο) γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ, ινγαξηαζκφο παξαηξαβήγκαηνο κε
ρξεσζηηθφ ππφινηπν κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπκβαηηθνχ νξίνπ ζε ζπλερή βάζε γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ, (ην
φξην ηνπ 5% θαηαξγείηαη απφ ηελ 1/1/2014) θαη ρνξήγεζε πνπ έηπρε ξχζκηζεο θαη ε νπνία ηελ εκέξα ηεο ξχζκηζεο ήηαλ
ηαμηλνκεκέλε σο κε εμππεξεηνχκελε ή παξνπζίαδε θαζπζηέξεζε/ππέξβαζε γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 60 εκεξψλ.
Χνξεγήζεηο πνπ έηπραλ ξχζκηζεο παξακέλνπλ σο ΜΔΓ γηα 6 κήλεο απφ ηελ έλαξμε θαηαβνιήο δφζεσλ θεθαιαίνπ βάζεη
ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο ή ζε πεξίπησζε ζηαδηαθήο αχμεζεο ηεο δφζεο 6 κήλεο κεηά ηνλ πξψην κήλα θαηά
ηνλ νπνίν ε πςειφηεξε δφζε έρεη νξηζηεί ζην λέν πξφγξακκα απνπιεξσκήο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην
ηξνπνπνηεκέλν πξφγξακκα απνπιεξσκήο πξνβιέπεη θαηαβνιή εθ’ άπαμ πνζνχ ζηε ιήμε ηεο ρνξήγεζεο, ηφηε ε
ρνξήγεζε παξακέλεη σο κε εμππεξεηνχκελε κέρξη ηε ιήμε ηεο.
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(ΔΚΣ θαη ΔLA) ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014. Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο θαη ην θαζαξφ επηηνθηαθφ
πεξηζψξην γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 δηακνξθψζεθαλ ζε €279 εθαη. θαη 4,26% αληίζηνηρα (ζε
ζρέζε κε €267 εθαη. θαη 3,99% γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014).
Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 αλήιζαλ ζε €650 εθαη. Σα
ζπλνιηθά έζνδα γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 δηακνξθψζεθαλ ζε €310 εθαη. ζε ζχγθξηζε κε
€340 εθαη. ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014. Σα κε επηηνθηαθά έζνδα γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014
αλήιζαλ ζε €31 εθαη. ζε ζχγθξηζε κε €73 εθαη. ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014. Σα κε επηηνθηαθά
έζνδα γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηελ απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Λατθή πνπ είραλ κεηαθεξζεί ζηελ Σξάπεδα κε βάζε ηα ζρεηηθά
δηαηάγκαηα ηνλ Μάξηην 2013 (ζπλνιηθά €32 εθαη.).
Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 αλήιζαλ ζε €245 εθαη., εθ ησλ
νπνίσλ ην 55% αθνξά θφζηνο πξνζσπηθνχ (€135 εθαη.) θαη ην 45% αθνξά άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα
(€110 εθαη.). Ο δείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 αλήιζε
ζε 38%.

B.2.2 Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ
Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 αλήιζε ζηα €329 εθαη., ελψ
ε εηεζηνπνηεκέλε ρξέσζε πξνβιέςεσλ αλήιζε ζε 2,5% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ, ζε ζχγθξηζε
κε 3,7% ην 201314. ηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, νη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
αλαπξνζαξκνγήο ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ
πνπ απνθηήζεθε απφ ηελ Λατθή Σξάπεδα αλέξρνληαλ ζε €4.879 εθαη. (ζε ζχγθξηζε κε €5.029 εθαη.
ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014 θαη €4.979 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013) θαη αληηζηνηρνχλ ζε 19,3% επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο (ζε ζχγθξηζε κε 18,6% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013). Οη
ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ
αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ πνπ απνθηήζεθε απφ ηελ Λατθή Σξάπεδα
κεηψζεθαλ ιφγσ ηεο πψιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηελ Οπθξαλία θαη ησλ δαλείσλ ζηελ εξβία.

B.2.3 Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία εμαηξνπκέλσλ ησλ κε επαλαιακβαλνκέλσλ εζόδσλ
Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία εμαηξνπκέλσλ ησλ κε επαλαιακβαλνκέλσλ εζφδσλ (πνπ αθνξνχλ ηα
έμνδα αλαδηάξζξσζεο, ηηο κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πψιεζε κε θπξίσλ
δξαζηεξηνηήησλ) γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 δηακνξθψζεθαλ ζε €78 εθαη. Σα
θέξδε κεηά ηε θνξνινγία εμαηξνπκέλσλ ησλ κε επαλαιακβαλνκέλσλ εζφδσλ γηα ην δεχηεξν
ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €6 εθαη., ζε ζρέζε κε θέξδνο χςνπο €72 εθαη. γηα ην πξψην ηξίκελν
ηνπ 2014. Σν δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηελ απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Λατθή πνπ είραλ κεηαθεξζεί ζηελ Σξάπεδα κε βάζε ηα ζρεηηθά
δηαηάγκαηα ηνλ Μάξηην 2013 (ζπλνιηθά €32 εθαη.). Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία εμαηξνπκέλσλ ησλ
κε επαλαιακβαλφκελσλ ζηνηρείσλ ζηελ Κχπξν γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014
αλήιζαλ ζε €116 εθαη.

B.2.4 Έμνδα Αλαδηάξζξσζεο
Σα έμνδα αλαδηάξζξσζεο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 αλήιζαλ ζε €21 εθαη., θαη
αθνξνχλ θπξίσο πιεξσκέο ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο θαη άιια έμνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη εμφδσλ γηα κεηαβίβαζε αθηλήησλ, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο
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Οη δείθηεο ππνινγίζηεθαλ πξηλ ηελ αθαίξεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ
δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ πνπ απνθηήζεθε απφ ηε Λατθή Σξάπεδα, χςνπο €1,6 δηο (ζε ζχγθξηζε κε €1,8 δηο ζηηο 31
Μαξηίνπ 2014 θαη €1,9 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013).
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B.2.5 Καζαξά θέξδε από ηελ πώιεζε κε θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ
Σα θαζαξά θέξδε απφ ηελ πψιεζε κε θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014,
αλέξρνληαη ζε €60 εθαη. θαη πεξηιακβάλνπλ €114 εθαη. δεκηέο απφ ηελ πψιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ
Οπθξαλία, €47 εθαη. θέξδε απφ ηελ πψιεζε ηεο επέλδπζεο ζηελ Ρνπκάληθε Banca Transilvania,
€27 εθαη. θέξδε απφ ηελ πψιεζε δαλείσλ ζηελ εξβία θαη €100 εθαη. θέξδε απφ ηελ πξφσξε
απνπιεξσκή θξαηηθνχ νκνιφγνπ πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία).

B.2.6 Κέξδε κεηά ηελ θνξνινγία
Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία, πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο γηα ην εμάκελν πνπ
έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, αλέξρνληαη ζηα €81 εθαη. Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία, πνπ αλαινγνχλ
ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε €50 εθαη. ζε ζχγθξηζε
κε θέξδε χςνπο €31 εθαη. γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014.

Γ.

Πξννπηηθέο

Σν πγθξφηεκα εθπφλεζε ρέδην Αλαδηάξζξσζεο ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα
ηεο Κχπξνπ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013. Σν ρέδην Αλαδηάξζξσζεο θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή πνξεία ηνπ
πγθξνηήκαηνο θαη δηαζθαιίδεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ15.
Ζ Σξάπεδα είρε αλαζέζεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ ηνπ πγθξνηήκαηνο
ζηελ HSBC Bank plc. Ζ αμηνιφγεζε απηή απνζθνπνχζε ζηε δεκηνπξγία επελδπηηθήο αμίαο ζε
ζρέζε κε ηελ εηαηξηθή δνκή ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ο ζχκβνπινο ππέβαιε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, αθνχ αμηνιφγεζε, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ
Αλαδηάξζξσζεο, ηηο ρξεκαηνδνηηθέο επηινγέο θαη ηελ θεθαιαηνπρηθή δνκή ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη
εληφπηζε ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηηαρχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ
Αλαδηάξζξσζεο παξάιιεια θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Λακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, ηηο εηζεγήζεηο ησλ ζπκβνχισλ16 θαη ηεο
Δθηειεζηηθήο Γηεχζπλζεο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία αύμεζεο κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ύςνπο €1 δηο, πνπ ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο ΔΓ. Όπσο αλαθνίλσζε ε Σξάπεδα
ζηηο 28 Ηνπιίνπ θαη ζηηο 22 Απγνχζηνπ 2014, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε κε επηηπρία ηελ Πξψηε θαη
Γεχηεξε θάζε ηεο Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε ηελ έθδνζε 4.166.666.667 λέσλ ζπλήζσλ
κεηνρψλ κε θαηάξγεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ, ζηελ ηηκή ησλ €0,24 θαη κε
ζπλνιηθά κεηθηά έζνδα €1 δηο. 89,61% ησλ λέσλ κεηνρψλ ηνπνζεηήζεθαλ κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε
ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο17, κε ην ππφινηπν 10,39% ησλ κεηνρψλ λα έρνπλ παξαρσξεζεί ζηνπο
πθηζηάκελνπο κεηφρνπο κέζσ ηεο Αλνηθηήο Πξνζθνξάο. Οη κεηνρέο έρνπλ παξαρσξεζεί ζε επξχ
θάζκα ζεζκηθψλ επελδπηψλ απφ ηελ Δπξψπε, Νφηην Ακεξηθή θαη Ρσζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

15

Δμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ε αδπλακία εθαξκνγήο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ φπσο δεηήζεθαλ απφ ηελ Σξφηθα,
νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ θαη/ή λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ εθηακίεπζε ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ
Κχπξν, βαζχηεξε θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε, πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ξαγδαία κείσζε ζηηο ηηκέο ησλ
αθηλήησλ, θαζψο θαη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εχζξαπζηε εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ
θαη λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ επηζηξνθή ηεο εκπηζηνζχλεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ
αξλεηηθά ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο.
16
Δπηπξφζζεηα απφ ην ξφιν ηεο HSBC Bank Plc σο ζχκβνπινο ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, γηα ηελ έθδνζε
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε HSBC θαη ε Credit Suisse ελέξγεζαλ σο Κχξηνη Αλάδνρνη ηεο Έθδνζεο (Lead Placing Agents), θαη
νη εηαηξείεο Deutsche Bank θαη VTB Capital σο πλ-επηθεθαιήο Αλάδνρνη ηεο Έθδνζεο (Co-Lead Placing Agents). Ζ
CISCO είλαη ν Σνπηθφο Αλάδνρνο ηεο Έθδνζεο.
17
Όπσο νξίδνληαη ζηελ νδεγία πεξί Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην άξζξν 2 ηνπ θππξηαθνχ Πεξί
Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκνπ θαη παξφκνηα θαηαξηηζκέλνπο επαγγεικαηίεο επελδπηέο ζε άιιεο
δηθαηνδνζίεο.
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θαη αξηζκνχ δηεζλψλ επελδπηψλ πνπ εηζεγήζεθαλ απφ ηελ WL Ross & Co LLC θαη ηελ Δπξσπατθή
Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνβιεπφκελε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ €1 δηο18 ν
αλαπξνζαξκνζκέλνο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (ρσξίο κεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο) αλήιζε ζην 15,1%, θαηαηάζζνληαο ηελ Σξάπεδα ζεκαληηθά πην κπξνζηά απφ ηηο
ππφινηπεο Σξάπεδεο ηεο θαηεγνξίαο ηεο. Δθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ζέζεο ηεο
Σξάπεδαο, ε Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ παξέρεη ηα εμήο επηπξφζζεηα ζηξαηεγηθά
πιενλεθηήκαηα: (α) απμάλεη πξνιεπηηθά ηε δπλαηφηεηα ηεο Σξάπεδαο λα αληαπνθξηζεί ζεηηθά ζε
επνπηηθέο απαηηήζεηο θαη πεξαηηέξσ εμσγελείο θξαδαζκνχο, (β) βειηηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ
θαηαζεηψλ θαζψο θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πξνο ηελ Σξάπεδα, (γ) επηζπεχδεη ηελ
πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, (δ) βειηηψλεη ηηο επηινγέο
ρξεκαηνδφηεζεο, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε ηεο Σξάπεδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, (ε) δηεπθνιχλεη
ηελ εηζαγσγή ησλ ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο ζην ρξεκαηηζηήξην θαη (δ) εληζρχεη ηε ζέζε ηεο
Σξάπεδαο ηφζν γηα λα ηνλψζεη ηελ νηθνλνκία, φζν θαη λα επσθειεζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςή
ηεο.
Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κχπξν λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 88% ησλ δαλείσλ θαη ην 85% ησλ
θαηαζέζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, νη νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ηεο Σξάπεδαο έρνπλ πςειή
ζπζρέηηζε κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Κύπξν. Παξφιν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ
Κχπξν παξακέλεη ηδηαίηεξα δχζθνιε, ε νηθνλνκία απνδεηθλχεηαη ζρεηηθά αλζεθηηθή. Με ην πέξαο
ηεο πέκπηεο απνζηνιήο αμηνιφγεζήο ηεο, ε Σξφηθα19 αλαθνίλσζε φηη «…νη θππξηαθέο αξρέο
ζπλέρηζαλ κε επηηπρία ηελ εθπιήξσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηνπο ζηφρσλ κε ζεκαληηθφ πεξηζψξην
ζην πξψην εμάκελν ηνπ ρξφλνπ, σο απνηέιεζκα ηεο ζπλεηήο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, νη ηξάπεδεο πξνρσξνχλ κε ηελ πινπνίεζε ησλ
ζρεδίσλ
αλαδηάξζξσζήο ηνπο θαη ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ελψ παξάιιεια ε επνπηηθή
παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπο θαη ε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεεμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ έρεη ελδπλακσζεί. Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξνρσξνχλ: νη αξρέο
εθάξκνζαλ κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο παξέρνληαο θαηψηαην εγγπεκέλν εηζφδεκα γηα
φζνπο ην ρξεηάδνληαη, έρνπλ μεθηλήζεη ηελ ελνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ, θαη έρνπλ εληζρχζεη
ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο.» Οη εμειίμεηο απηέο
ππνδειψλνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Κχπξν βειηηψλνληαη ζηαδηαθά θαη ε ζπλέρηζε ησλ
ηάζεσλ απηψλ ζα βνεζήζεη θαη ζηελ αλάθακςε ηεο Σξάπεδαο. Ωζηφζν είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε
ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ψζηε λα αληηζηξαθεί ε αλνδηθή ηάζε ησλ κε
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα δήισζε ηεο Σξφηθαο «… ε
αληηζηξνθή ηεο αλνδηθήο ηάζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο πηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Δίλαη
αλαγθαία ε ζεζκνζέηεζε ρσξίο θαζπζηέξεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο
εθπνηήζεηο θαη ηελ αθεξεγγπφηεηα πνπ ζα σζήζεη ηνπο δαλεηνιήπηεο ζε ζπλεξγαζία γηα ηελ κείσζε
ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δάλεησλ. Δπηπιένλ ην επνπηηθφ πιαίζην αλαδηαξζξψζεσλ ρξεηάδεηαη
πεξεηαίξσ ελδπλάκσζε. ». Ζ απνηπρία πινπνίεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ δεηήζεθαλ απφ ηελ
Σξφηθα πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ή λα θαζπζηεξήζεη ηελ εθηακίεπζε ηεο επφκελεο δφζεο
πξνο ηελ Κχπξν ζα κπνξνχζε λα εθηξνρηάζεη θαη λα επεξεάζεη ηελ πινπνίεζε ηεο αλαδηάξζξσζεο
ηεο Σξάπεδαο θαη νιφθιεξνπ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ζηελ Κχπξν.
Ζ δηαδηθαζία απνξξόθεζεο ηεο Λατθήο έρεη νινθιεξσζεί. Απφ ηηο αξρέο Ηνπλίνπ ηνπ 2014,
ππήξμε κηα απξφζθνπηε ελνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο θαη ηα θαηαζηήκαηα ζηελ
Κχπξν έρνπλ κεησζεί ζε 130 απφ 203 ηνλ Μάην 2013.
Τπφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ( «ΕΓΣ»),πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 28
Απγνχζηνπ 2014, ηελ έθδνζε Γηθαζηηθήο Απφθαζεο απφ ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε
κείσζε ηεο Ολνκαζηηθή Αμίαο ησλ πλήζσλ Μεηνρψλ θαη ηελ θαηάζεζε ηεο Γηθαζηηθήο Απφθαζεο ζην Σκήκα Δθφξνπ
Δηαηξεηψλ θαη ηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε.
18
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Δείηε ηην δήλωζη ηην εςπωπαϊκήρ επιηποπήρ, ηηρ ΕΚΤ και ηος ΔΝΤ για ηην Πέμπηη Αποζηολή Αξιολόγηζηρ ηηρ
Κύππος:http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-240_en.htm
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Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Σξάπεδαο
απνηειεί θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο θαη είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ Σξάπεδα. Ζ
δεκηνπξγία ηεο Γηεύζπλζεο Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο Χξεώλ (ΓΑΑΧ), έρεη θέξεη κεγάιε
αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Σξάπεδα δηαρεηξίδεηαη ην πξνβιεκαηηθφ ηεο δαλεηαθφ
ραξηνθπιάθην. Ζ ΓΑΑΥ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε €11,4 δηο κεγάισλ θαη πξνβιεκαηηθψλ
δαλείσλ ζηελ Κχπξν κε δπλακηθφ ηεο ηάμεο ησλ 500 πεξίπνπ αηφκσλ. Απφ ηε ζχζηαζε ηεο ε ΓΑΑΥ
έρεη θαζνξίζεη ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηα
αξρηθά ζηάδηα. Παξφια απηά, γηα λα κπνξέζεη ε Σξάπεδα λα δηαρεηξηζηεί κε επηηπρία ηα πξνβιήκαηα
ζηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ηεο ραξηνθπιαθίνπ, ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηε
λνκνζεζία ζηνλ ηνκέα ησλ εθπνηήζεσλ θαη πησρεχζεσλ πνπ ζα απνηξέπνπλ ζηξαηεγηθέο αζεηήζεηο
θαη ζα εηζάγνπλ ηνλ θαηάιιειν εζηθφ θίλδπλν ζηε ζρέζε ηεο Σξάπεδαο κε ηνπο δαλεηνιήπηεο ηεο.
Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ απνκείσζε δαλείσλ αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ζε πςειά επίπεδα θαη
ζα θαζνξίδνληαη απφ ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ απνκεησκέλσλ δαλείσλ θαη απφ πηζαλέο επηπξφζζεηεο
κεηψζεηο ζηελ αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ. Με ηελ θππξηαθή νηθνλνκία λα αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζεί
πεξαηηέξσ θαηά ην 2014 θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο θαη
ν ηνκέαο δηαρείξηζεο αθηλήησλ, λα ζπλερίδνπλ λα είλαη ππνηνληθνί, ε δπλαηφηεηα ησλ δαλεηνιεπηψλ
λα εμππεξεηνχλ ηα δάλεηά ηνπο ζα ζπλερίζεη λα πηέδεηαη, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ
δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ.
Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ, γηα ηελ
πξνζέιθπζε λέσλ θαηαζέζεσλ θαη γηα λα βειηηώζεη ηε ρξεκαηνδνηηθή δνκή ηεο. Ζ
πξνβιεπφκελε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλακέλεηαη λα βνεζήζεη απηέο ηηο πξνζπάζεηεο θαζψο
ζα βνεζήζεη ζηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαζεηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ
πξνο ηελ Σξάπεδα. ηηο 31 Ηνπιίνπ 2014, ε Σξάπεδα απνδέζκεπζε ην ηειεπηαίν κέξνο ησλ
δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ, ηηο 12-κελεο δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο, ζεκαληηθά ελσξίηεξα απφ ηηο
πξφλνηεο ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζεηψλ κε
δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθή, κε ην πνζνζηφ ησλ θαηαζέζεσλ πνπ
απνδεζκεχηεθαλ θαη παξακέλνπλ ζηελ Σξάπεδα λα παξακέλεη ζε ςειά επίπεδα.
Ζ ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο Σξάπεδαο ζα εληζρχζεη
ηηο επηινγέο
ρξεκαηνδφηεζήο ηεο θαη ζα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζή ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ Σξάπεδα ζην
παξειζφλ έρεη πξνβεί ζε έθδνζε €1 δηο θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ ηα νπνία έρεη ηνπνζεηήζεη σο
εμαζθάιηζε ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA. Τπάξρεη
απμαλφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα απηά ηα νκφινγα θαη ε Σξάπεδα εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα
δηαζέζεη ηα νκφινγα απηά ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην εληφο ηνπ έηνπο.
Δπηπξφζζεηα, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ, ε Σξάπεδα ζα
αμηνινγήζεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο έθδνζεο κε εμαζθαιηζκέλσλ νκνιφγσλ θπξίνπ ρξένπο (senior
unsecured bonds) πνπ ζα δηαηεζνχλ ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Σα έζνδα
από ηελ έθδνζε νκνιόγσλ ζα βνεζήζνπλ ζηελ κείσζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ ELA.
Ο ELA αλακέλεηαη λα κεησζεί πεξαηηέξσ κεηά ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο απνκόριεπζήο ηεο θαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ, ζηνρεπκέλσλ θαη
ζπγρξνληζκέλσλ ελεξγεηψλ ε Σξάπεδα έρεη θαηαθέξεη λα κεηψζεη ην πξνθίι θηλδχλσλ, λα
ελδπλακψζεη ηε ξεπζηφηεηά ηεο θαη λα βειηηψζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο ζέζε. Ζ Σξάπεδα έρεη πσιήζεη
ηηο εξγαζίεο ηεο ζηελ Οπθξαλία, ηελ επέλδπζή ηεο ζηελ Ρνπκάληθε Banca Transilvania θαη ηα
δάλεηα ηεο ζηελ εξβία θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014. Οη πσιήζεηο εκπίπηνπλ ζηε
ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα επηθέληξσζε ζε θχξηεο αγνξέο θαη ηελ πψιεζε κε θχξησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη πινπνηείηαη ζε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο απφ φηη αλακελφηαλ ζην ρέδην
Αλαδηάξζξσζεο. Καηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2014 ην πγθξφηεκα έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία γηα ηελ
πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ Ρνπκαλία (πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ JW Marriott
Bucharest Grand Hotel), εληζρχνληαο ηε ξεπζηφηεηα ηνπ θαηά €95 εθαη. θαη θαηαγξάθνληαο κηθξή
ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θεθαιαηαθή ζέζε ηεο Σξάπεδαο. Δπηπξφζζεηα ησλ πην πάλσ, ε HSBC Bank
plc δηαρεηξίδεηαη εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο ηε δηαδηθαζία πψιεζεο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζην
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Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ θιεξνλνκήζεθε απφ ηελ Λατθή θαη πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ δάλεηα
εμαζθαιηζκέλα κε θαηνηθίεο θαη εκπνξηθά αθίλεηα. Ζ HSBC δηαρεηξίδεηαη επίζεο παξφκηα δηαδηθαζία
γηα πψιεζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ Ρνπκαλία.
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Γ. Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο θαη Έθζεζε πξνόδνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο
Μεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, έρνπλ επηιεγεί νη αθφινπζνη Κύξηνη
Γείθηεο Απόδνζεο (Γείθηεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ, πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο: Πνηφηεηα ηνπ Γαλεηαθνχ Υαξηνθπιαθίνπ,
Υξεκαηνδφηεζε, Κεθάιαην θαη Απνδνηηθφηεηα. Οη Γείθηεο απηνί ζα δεκνζηεχνληαη ζε ηξηκεληαία
βάζε, πξνθεηκέλνπ ην θνηλφ λα κπνξεί λα αμηνινγεί ηελ πξφνδν ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο
νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Ο αθφινπζνο πίλαθαο δείρλεη ηνπο πξναλαθεξφκελνπο Γείθηεο, ηνπο κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο γηα
θάζε Γείθηε (θαζνξίζηεθαλ γηα ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2017, πνπ είλαη ην ηέινο ηνπ ρεδίνπ
Αλαδηάξζξσζεο) θαη ηα ηειεπηαία ζηνηρεία γηα θάζε Γείθηε.
Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο πγθξνηήκαηνο Σξάπεδαο Κύπξνπ

Γεθ-13

Ινπλ-14

Μεζνπξόζεζκνο
ηόρνο
Γεθ-17

Πνηφηεηα
Γαλεηαθνχ
Υαξηνθπιαθίνπ

Πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ
ησλ 90 εκεξψλ κε πξνβιέςεηο

38%

39%

>50%

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

3,7%

2,5%

<1,5%

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

13.003

12.591

<10.000

Υξεκαηνδφηεζε

Γείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο θαηαζέζεηο

145%

148%

<150%

Κεθάιαην

Γείθηεο Κεθαιαίσλ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1

10,4%*

11,3%

>10%

Γείθηεο Μφριεπζεο (χλνιν Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ/Ίδηα
Κεθάιαηα)

11,1x

10,1x

<12x

Γείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα (ζε εηήζηα βάζε)

47%

38%

<45%

3,54%

4,12%

>2,5%

133

130

125

4.247

4.232

<4.100

Απνδνηηθφηεηα

Καζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην (ζε εηήζηα βάζε)
Καηαζηήκαηα ζηελ Κχπξν
Τπάιιεινη πγθξνηήκαηνο ζηελ Κχπξν

* φπσο ηξoπνπνηήζεθε κεηά ηελ δεκνζίεπζε ησλ ηειηθψλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ.

Γ.1 ρόιηα γηα ηελ εμέιημε ησλ Κύξησλ Γεηθηώλ Απόδνζεο
Πνηόηεηα Γαλεηαθνύ Χαξηνθπιαθίνπ
Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κε πξνβιέςεηο απμήζεθε
ζην 39% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, ζε ζρέζε κε 38% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Ζ εηεζηνπνηεκέλε
ρξέσζε πξνβιέςεσλ σο πνζνζηφ ησλ ρνξεγήζεσλ γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014
αλήιζε ζην 2,5%, ζε ζρέζε κε ηελ ρξέσζε πξνβιέςεσλ χςνπο 3,7% γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2013.
Χξεκαηνδόηεζε
Ο δείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο θαηαζέζεηο αλήιζε ζε 148% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, ζε
ζρέζε κε 145% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Κεθάιαηα
Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 απμήζεθε ζε 11,3% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, ζε
ζρέζε κε 10,4% ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, φπσο αλαπξνζαξκφζηεθε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο
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ησλ νδεγηψλ CRD IV/CRR - κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνβιεπφκελε
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ €1 δηο, ν αλαπξνζαξκνζκέλνο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ
Καηεγνξίαο 1 ηεο Σξάπεδαο (ρσξίο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ) αλήιζε ζηα 15,1%, ηνπνζεηψληαο ηελ
Σξάπεδα ζεκαληηθά κπξνζηά απφ ηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο Σξάπεδεο. Ο Γείθηεο Μφριεπζεο
βειηηψζεθε θαη αλήιζε ζε 10,1x ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, ζε ζρέζε κε 11,1x ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Απνδνηηθόηεηα
Ο δείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 αλήιζε ζε 38%, ζε
ζχγθξηζε κε 47% γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην
γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 αλήιζε ζε 4,12%, ζε ζχγθξηζε κε 3,54% γηα ην έηνο
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Σν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζηελ Κχπξν κεηψζεθε ζε 130
θαηαζηήκαηα θαηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, ζε ζχγθξηζε κε 133 θαηαζηήκαηα θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2013. Ο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ζηελ Κχπξν αλεξρφηαλ ζε 4.232 ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 ζε
ζχγθξηζε κε 4.247 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.

Γ.2 ρόιηα γηα ηελ πξόνδν ηεο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο
Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο,
πεξηζζφηεξεο απφ 45 μερσξηζηέο δέζκεο έξγσλ έρνπλ εληνπηζηεί θαη πινπνηνχληαη. Σα έξγα
πςίζηεο ζεκαζίαο πνπ αθνξνχλ ηνπο ππιψλεο ζηξαηεγηθήο ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ε πξφνδνο
πνπ επηηεχρζεθε κέρξη ζηηγκήο παξαζέηνληαη πην θάησ:
Γηεύζπλζε Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο Χξεώλ (ΓΑΑΧ)
πζηάζεθε κηα αλεμάξηεηε, θεληξνπνηεκέλε, εμεηδηθεπκέλε δηεχζπλζε γηα λα δηαρεηξηζηεί πειάηεο κε
δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε ζε φιν ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην. Ο επηθεθαιήο πξνζιήθζεθε απφ ην
εμσηεξηθφ γηα λα εγεζεί απηνχ ηνπ θξίζηκνπ εγρεηξήκαηνο. Ζ ΓΑΑΥ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
δηαρείξηζε €11,4 δηο κεγάισλ θαη πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ ζηελ Κχπξν κε δπλακηθφ ηεο ηάμεο ησλ
500 πεξίπνπ αηφκσλ. Απφ ηε ζχζηαζε ηεο ε ΓΑΑΥ έρεη ζέζεη ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε φισλ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηα αξρηθά ηνπο ζηάδηα. Σα δάλεηα Ληαληθήο
αληηκεησπίδνληαη κέζσ ησλ Σειεθσληθψλ Κέληξσλ Δίζπξαμεο Υξεψλ, ηα νπνία εθαξκφδνπλ
ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο θαη ηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Λεμηπξφζεζκσλ Οθεηιψλ
Ληαληθήο Σξαπεδηθήο, ε νπνία παξέρεη ιχζεηο αλαδηάξζξσζεο ζηνπο βηψζηκνπο πειάηεο. Κέληξα
ηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ έρνπλ ζπζηαζεί ζε φιν ην λεζί γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, ελψ νη κνλάδεο Μεγάισλ θαη Μεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΑΑΥ επηθεληξψλνληαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο πειάηεο.
Δλδπλάκσζε ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδύλσλ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
Ζ αλεμάξηεηε θαη ελδπλακσκέλε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ έρεη εληζρπζεί κε ζηφρν λα
θαζνξίζεη νξζέο πνιηηηθέο πνπ ζα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξφζθαηα εγθξηκέλεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο
θηλδχλνπ θαη ηελ έγθαηξε παξαθνινχζεζε θηλδχλσλ. Ζ Μνλάδα απηή είλαη δνκεκέλε κε ηξφπν πνπ
λα εμαζθαιίδεη φηη φινη νη θίλδπλνη έρνπλ εληνπηζηεί θαη ηπγράλνπλ αμηνιφγεζεο θαη ρεηξηζκνχ.
Απινπνηεκέλν κνληέιν ιεηηνπξγίαο
Ζ λέα νξγαλσηηθή δνκή ηνπ πγθξνηήκαηνο έρεη δεκνζηνπνηεζεί καδί κε αλαιπηηθέο δνκέο γηα φιεο
ηηο δηεπζχλζεηο. Ζ κείσζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ζηελ Κχπξν έρεη δξνκνινγεζεί κε 73
θαηαζηήκαηα λα έρνπλ θιείζεη. Ζ ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο έρεη νινθιεξσζεί
επηηπρψο ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ 2014. Μέζσ ηνπ ρεδίνπ Δζεινχζηαο Δμφδνπ θαη ηεο κείσζεο κηζζψλ
πνπ εθαξκφζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ έρεη κεησζεί θαηά 24% θαη
ηα έμνδα πξνζσπηθνχ θαηά 35% ζε εηεζηνπνηεκέλε βάζε.
Δπαλάθηεζε εκπηζηνζύλεο θαη ελδπλάκσζε ηεο θαηαζεηηθήο βάζεο
ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ησλ θαηαζέζεσλ έρεη ζπζηαζεί κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ησλ
θαηαζέζεσλ. Έρεη μεθηλήζεη εθζηξαηεία γηα πξνζέιθπζε λέσλ θαηαζέζεσλ θαη έρεη νινθιεξσζεί ην
λέν πιάλν δηαθήκηζεο/επηθνηλσλίαο γηα φινπο ηνπο ηνκείο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο. Δπίζεο έρνπλ εγθξηζεί ηα θξηηήξηα ηκεκαηνπνίεζεο πειαηψλ ηεο ππεξεζίαο
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Ληαληθήο Σξαπεδηθήο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε ζηελ νπνία ζα ζηεξηρηεί ε πξνζπάζεηα γηα
δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ θαη πξνζέιθπζε λέσλ θαηαζέζεσλ.
Απνκόριεπζε
Σν πγθξφηεκα πξνρψξεζε ζηελ πψιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ Οπθξαλία, ηεο επέλδπζεο ζηελ
Ρνπκάληθε Banca Transilvania θαη ησλ δαλείσλ ζηελ εξβία. Σν πγθξφηεκα έρεη επίζεο πξφζθαηα
ππνγξάςεη ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ Ρνπκαλία (πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ JW Marriott Bucharest Grand Hotel), κε κηθξή ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θεθαιαηαθή
ζέζε ηεο Σξάπεδαο. Δπηπξφζζεηα ησλ πην πάλσ, ε HSBC Bank plc δηαρεηξίδεηαη εθ κέξνπο ηεο
Σξάπεδαο ηε δηαδηθαζία πψιεζεο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ
θιεξνλνκήζεθε απφ ηελ Λατθή θαη πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ δάλεηα εμαζθαιηζκέλα κε θαηνηθίεο
θαη εκπνξηθά αθίλεηα. Ζ HSBC δηαρεηξίδεηαη επίζεο παξφκνηα δηαδηθαζία γηα πψιεζε ηνπ δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ Ρνπκαλία.
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Δ. Παξάξηεκα
Δλνπνηεκέλνο Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάησλ
€ εθαη

Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο

Δμάκελν
2014

Β’ Σξίκελν
2014

Α’ Σξίκελν
2014

Σξηκεληαία
Μεηαβνιή

+%

Γ’ Σξίκελν
2013

546

279

267

+4%

268

88

43

45

-6%

43

(16)

(30)

14

δ/ε

23

25

12

13

-9%

14

7

6

1

+1.351%

(38)

650

310

340

-9%

310

Κφζηνο πξνζσπηθνχ

(135)

(68)

(67)

+1%

(64)

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα

(110)

(53)

(57)

-5%

(62)

χλνιν εμφδσλ

(245)

(121)

(124)

-2%

(126)

405

189

216

-13%

184

(329)

(183)

(146)

+25%

(229)

4

2

2

-7%

-

80

8

72

-89%

(45)

(10)

(8)

(2)

+229%

2

8

6

2

78

6

72

Έμνδα αλαδηάξζξσζεο

(21)

(16)

(5)

(15)

Εεκηέο απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο

(36)

-

(36)

(50)

Καζαξά θέξδε απφ πσιήζεηο κε θχξησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ

60

60

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά ηε θνξνινγία

81

50

Δμάκελν
2014

Β’ Σξίκελν
2014

Καζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο
Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) απφ δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο
θαη θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) απφ άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο κείνλ απαηηήζεηο θαη
πξνκήζεηεο
Λνηπά έζνδα /(έμνδα)
χλνιν εζφδσλ

Κέξδε
πξηλ ηηο
απνκεηψζεηο
δαλείσλ,
ηα
έμνδα
αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ
Μεξίδην ζηα θέξδε/(δεκηέο) ζπγγελψλ εηαηξηψλ
Κέξδε/(δεκηέο)
πξηλ
ηε
θνξνινγία,
ηα
έμνδα
αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Φνξνινγία
Εεκηέο πνπ αλαινγνχλ ζε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
Κέξδε/(δεκηέο) κεηά ηε θνξνινγία, πξηλ ηα έμνδα
αλαδηάξζξσζεο, ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη
ηελ πώιεζε κε θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ

Καζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην

31

Α’ Σξίκελν
2014

5
-91%

(38)

+60%

Σξηκεληαία
Μεηαβνιή

+%

(103)

Γ’ Σξίκελν
2013

4,12%

4,26%

3,99%

+27 κ.β.*

3,80%

Γείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα

38%

39%

36%

+3 ε.κ.*

41%

Απφδνζε επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

0,6%

0,7%

0,4%

δ/ε

Απφδνζε επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

6,0%

7,4%

4,7%

δ/ε

1,7

1,1

0,7

Βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή (ζελη)

+0,4 ζελη

(3,2)

* κ.β. = κνλάδεο βάζεο, ε.κ. = εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, 100 κνλάδεο βάζεο = 1 εθαηνζηηαία κνλάδα

18

πλνπηηθόο Δλνπνηεκέλνο Ιζνινγηζκόο
€ εθαη

30.06.2014

31.12.2013

+%

859

1.240

-31%

Σνπνζεηήζεηο ζε ηξάπεδεο

1.114

1.290

-14%

Οκφινγα, θξαηηθά αμηφγξαθα θαη κεηνρέο

3.538

3.433

+3%

20.063

21.764

-8%

2.984

2.622

+14%

28.558

30.349

-6%

219

196

+12%

10.185

10.956

-7%

583

594

-2%

13.803

14.971

-8%

Οκνινγηαθά δάλεηα

5

1

+225%

Άιιεο ππνρξεψζεηο

944

889

+6%

5

5

-

25.744

27.612

-7%

4.756

4.684

-

Μεηνρέο πνπ ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλά δηαηάγκαηα

0

59

-

Απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο θαη άιια απνζεκαηηθά

79

72

-

(2.087)

(2.152)

-

2.748

2.663

+3%

66

74

-12%

2.814

2.737

+3%

28.558

30.349

-6%

Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε Κεληξηθέο Σξάπεδεο

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Καηαζέζεηο απφ ηξάπεδεο
Υξεκαηνδφηεζε απφ Κεληξηθέο Σξάπεδεο
πκθσλίεο Δπαλαγνξάο
Καηαζέζεηο πειαηψλ

Γαλεηαθφ θεθάιαην κεησκέλεο εμαζθάιηζεο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
Μεηνρηθφ θεθάιαην

πζζσξεπκέλεο δεκηέο
Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηώλ ηεο Δηαηξίαο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ
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Κύξηα ηνηρεία θαη Γείθηεο Ιζνινγηζκνύ
30.06.2014

31.12.2013

+%

Γάλεηα (€ δηο)

25,3

26,7

-5%

Καηαζέζεηο πειαηψλ (€ δηο)

13,8

15,0

-8%

Γείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο θαηαζέζεηο

148%

145%

+3 ε.κ.*

Πνζνζηφ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ

49,8%

48,6%

+1 ε.κ.*-

39%

38%

+1 ε.κ*

11,3%

10,4%

+0,9 ε.κ.*

10,6%

+0,7 ε.κ.*

23.530

-4%

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

Κεθάιαηα
Γείθηεο θεθαιαίσλ Κνηλψλ Μεηνρψλ θαηεγνξίαο 1

πλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα
11,3%
κε ηελ νδεγία CRD IV)
ηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (φπσο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ
22.485
νδεγία CRD IV) (€ εθαη.)
* κ.β. = κνλάδεο βάζεο, ε.κ. = εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, 100 κνλάδεο βάζεο = 1 εθαηνζηηαία κνλάδα

εκ. 1: Οη δείθηεο πνηφηεηαο ραξηνθπιαθίνπ θαη θάιπςεο κε πξνβιέςεηο ππνινγίζηεθαλ σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ
δαλείσλ.
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