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Λεπθσζία, 15 Ννεκβξίνπ 2016
Κύξηα Σεκεία


Ζ ζεηηθή δπλακηθή ζπλερίζηεθε θαηά ην γ’ ηξίκελν 2016



Σα πξνβιεκαηηθά δάλεηα (δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ) κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ θαηά €501 εθαη. ζε ηξηκεληαία
βάζε. Μείσζε χςνπο €2,6 δηο ή 23% ην ελληάκελν 2016



Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα (ΜΔΓ) (βάζεη ΔΑΣ) κεηψζεθαλ θαηά €592 εθαη. ή 5% ζε ηξηκεληαία βάζε. Μείσζε χςνπο €2,1 δηο ή
15% ην ελληάκελν 2016



εκαληηθή αχμεζε θαηαζέζεσλ θαηά €896 εθαη. ή 6% ζε ηξηκεληαία βάζε. Αχμεζε χςνπο €1,5 δηο ή 10% ην ελληάκελν 2016



Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA κεηψζεθε θαηά €3,0 δηο, απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο, ζε €0,8 δηο



Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 εληζρχζεθε πεξαηηέξσ θαηά 60 κνλάδεο βάζεο ην ελληάκελν 2016 ζε 14,6%



Σα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο αλήιζαλ ζε €138 εθαη. ην γ’ ηξίκελν 2016 θαη δηνρεηεχηεθαλ ζε απμεκέλεο ρξεψζεηο πξνβιέςεσλ
θαη απνκεηψζεσλ γηα ηαρχηεξε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ηζνινγηζκφ, κία πξαθηηθή ε νπνία αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ην 2017



Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία αλήιζαλ ζε €5 εθαη. ην γ’ ηξίκελν 2016 θαη ζε €62 εθαη. γηα ην ελληάκελν 2016

Γήισζε Γηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ Σπγθξνηήκαηνο Τξάπεδαο Κύπξνπ:
«Δίκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ζεηηθή δπλακηθή πνπ ζπλερίζηεθε θαηά ην γ΄ ηξίκελν 2016, εληζρύνληαο πεξαηηέξσ ηνλ δείθηε Κεθαιαίνπ
Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 θαη επηηαρύλνληαο ηε κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ καο δαλείσλ, θαη ηελ αύμεζε ησλ θαηαζέζεώλ καο ζε
ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν.
Έρνπκε κεηώζεη ηα απνζέκαηα ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ γηα έθην ζπλερόκελν ηξίκελν θαη θαηά €2,6 δηο ή 23% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ελληακήλνπ. Έρνπκε νινθιεξώζεη αλαδηαξζξώζεηο ύςνπο €3,4 δηο θαη ην απνηέιεζκα ηεο επηηπρίαο ησλ αλαδηαξζξώζεσλ απηώλ είλαη
ήδε εκθαλέο. Γηα πξώηε θνξά ε κείσζε ησλ ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016
ππεξέβε ηε κείσζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ, θπξίσο ιόγσ ηεο ηθαλνπνηεηηθήο απόδνζεο ησλ ΜΔΓ (βάζεη
ΔΑΣ) κεηά ηελ αλαδηάξζξσζή ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ έμνδό ηνπο από ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) εθόζνλ πιεξνύζαλ ηα
θξηηήξηα. Η κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί.
Δίκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη πνπ νη ζπλζήθεο ρξεκαηνδόηεζήο καο πνπ ζπλερίδνπλ λα βειηηώλνληαη. Έρνπκε απνπιεξώζεη ρξεκαηνδόηεζε
από ηνλ ELA ύςνπο €3,0 δηο από ηελ αξρή ηνπ έηνπο, ζε €0,8 δηο, θαη ε πιήξεο απνπιεξσκή ηεο πιένλ είλαη έλαο ξεαιηζηηθόο
βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο. Σελ ίδηα ζηηγκή νη θαηαζέζεηο καο απμήζεθαλ θαηά €896 εθαη. ην ηξίην ηξίκελν θαη ν δείθηεο δαλείσλ πξνο
θαηαζέζεηο αλέξρεηαη ζε 102% ζηα ηέιε επηεκβξίνπ 2016.
Καηαγξάςακε ηθαλνπνηεηηθά ιεηηνπξγηθά θέξδε ύςνπο €138 εθαη. ην ηξίην ηξίκελν ηα νπνία δηνρεηεύηεθαλ γηα ηελ ηαρύηεξε κείσζε ησλ
θηλδύλσλ ζηνλ ηζνινγηζκό, κέζσ απμεκέλσλ πξνβιέςεσλ, κία ηάζε ε νπνία αλακέλνπκε λα ζπλερηζηεί θαη ην 2017.
Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία γηα ην ηξίην ηξίκελν αλήιζαλ ζε €5 εθαη. θαη γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 αλήιζαλ
ζε €62 εθαη.
Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 ηνπ πγθξνηήκαηνο εληζρύζεθε πεξαηηέξσ θαηά 60 κνλάδεο βάζεο ην ελληάκελν
θαη αλήιζε ζε 14,6% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016.
Παξακέλνπκε επηθεληξσκέλνη ζηηο δξαζηεξηόηεηέο καο πνπ εληείλνπλ ηελ επηηάρπλζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ
Κύπξν. Από ηελ αξρή ηνπ έηνπο, ρνξεγήζακε λέα δάλεηα ύςνπο πέξαλ ηνπ €1 δηο ζε ππνζρόκελνπο ηνκείο ηεο εγρώξηαο νηθνλνκίαο
κέζσ ησλ θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ καο θαη ζε επηρεηξεκαηίεο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο καο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην.
Νέα δάλεηα ύςνπο €763 εθαη. ρνξεγήζεθαλ ζε θππξηαθά λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη επηδηώθνπκε ηελ
παξνρή πεξαηηέξσ ρνξεγήζεσλ ζε βηώζηκεο επηρεηξήζεηο θαη ηδηώηεο».
John Patrick Hourican
Ππουίλ Σςγκποτήματορ
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 129 θαηαζηεκάησλ, από ηα νπνία 123 ιεηηνπξγνύλ ζηελ Κύπξν, 1 ζηε Ρνπκαλία, 4 ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη 1 ζηα Channel Islands. Δπηπιένλ, ε
Σξάπεδα ιεηηνπξγεί γξαθεία αληηπξνζσπείαο ζηε Ρσζία, ηελ Οπθξαλία θαη ηελ Κίλα. Σν πγθξόηεκα εξγνδνηεί 4.229 άηνκα δηεζλώο. ηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ην ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ
ηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλεξρόηαλ ζε €22,4 δηο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ ζε €3,1 δηο.
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Α. Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ
2016
Α.1 Αλάιπζε Ιζνινγηζκνύ
Α.1.1 Κεθαιαηαθή Βάζε
Σα ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηψλ ηεο Σξάπεδαο δηακνξθψζεθαλ ζε €3.063 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016. Ο δείθηεο
Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 1 αλήιζε ζε 14,6% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ζε ζχγθξηζε κε 14,4%
ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη 14,0% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1
επσθειήζεθε απφ ηε κείσζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία επεξεάζηεθε απφ ηηο κεηαβνιέο
ζηνλ ηζνινγηζκφ. Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 ρσξίο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο,
πξνζαξκνζκέλνο γηα ηηο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο2, αλήιζε ζε 13,8% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηαδηθαζίαο Δπνπηηθήο Δμέηαζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΓΔΔΑ) πνπ έγηλε απφ ηελ ΔΚΣ ην 2016,
θαη βάζεη ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο θνηλνπνίεζεο πνπ ιήθζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016, ν ειάρηζηνο δείθηεο Κεθαιαίνπ
Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 (CET1) θαζνξίζηεθε ζε 10,75% (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο), πνπ απνηειείηαη απφ
απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα Η χςνπο 4,5%, απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα ΗΗ χςνπο 3,75% θαη ην απνζεκαηηθφ αζθαιείαο
δηαηήξεζεο θεθαιαίνπ ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 2,5% ζε πιήξε ηζρχ (βάζεη ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε
ηελ Οδεγία Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ IV φπσο πηνζεηήζεθε ζηελ Κππξηαθή λνκνζεζία). Ζ ΔΚΣ παξέρεη επίζεο κε
δεκφζηα θαζνδήγεζε γηα πξφζζεηα απνζέκαηα ηνπ δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 (CET1) κε βάζε
ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα ΗΗ.
Σν χλνιν Κεθαιαηαθήο Απαίηεζεο θαζνξίζηεθε ζε 14,25% θαη απνηειείηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα Η χςνπο
8% (ην νπνίν κπνξεί λα θαιπθζεί κέρξη 1,5% κε Πξφζζεηα Μεηαβαηηθά Κεθάιαηα Καηεγνξίαο 1 θαη κέρξη 2,0% κε
Γεπηεξνβάζκηα Κεθάιαηα), ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα ΗΗ χςνπο 3,75% (ππφ κνξθή Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ
Καηεγνξίαο 1 (CET1), θαζψο θαη απνζεκαηηθφ αζθαιείαο δηαηήξεζεο θεθαιαίνπ χςνπο 2,5% ζε πιήξε ηζρχ, ην
νπνίν έρεη νξηζηεί γηα φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κέζσ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ
(CRR)/Οδεγία Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ IV (CRD IV).
Οη λέεο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΔΑ ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017, θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
δεκνζίεπζεο απηήο ηεο αλαθνίλσζεο, απηέο νη απαηηήζεηο ππφθεηληαη ζηελ ηειηθή επηθχξσζε ηεο ΔΚΣ, πνπ
αλακέλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016.

Α.1.2 Καηαζέζεηο Πειαηώλ θαη Γάλεηα
Οη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο πειαηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζαλ ζε €15.643 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 (ζε
ζχγθξηζε κε €14.746 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη €14.181 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015), θαη ζεκείσζε αχμεζε
χςνπο 10% απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο. Οη θαηαζέζεηο πειαηψλ ζηελ Κχπξν απμήζεθαλ θαηά €899 εθαη. θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ, κέξνο ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ θπβεξλεηηθέο θαηαζέζεηο. Οη θαηαζέζεηο ζηελ Κχπξν
αλήιζαλ ζε €14.210 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, απνηειψληαο ην 91% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο. Σν κεξίδην αγνξάο επί ησλ θαηαζέζεσλ3 ηεο Σξάπεδαο ζηηο θαηαζέζεηο ζηελ Κχπξν, αλήιζε ζε
30,3% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ζε ζχγθξηζε κε 29,0% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016.
Οη θαηαζέζεηο πειαηψλ απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο πξνο
ηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο λα απμάλεηαη ζηαδηαθά. Οη θαηαζέζεηο πειαηψλ απνηεινχζαλ ην 70%
ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ζε ζχγθξηζε κε 65% ζηηο
30 Ηνπλίνπ 2016. πλνιηθά, νη θαηαζέζεηο πειαηψλ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζεκείσζαλ
αχμεζε χςνπο 22 εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ, απφ ην ρακειφ ησλ 48% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014. Ο δείθηεο Γαλείσλ πξνο
Καηαζέζεηο (Γ/Κ) βειηηψζεθε ζην 102% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ζε ζχγθξηζε κε 110% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη κε
ην πςειφ 151% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014.
Σα δάλεηα4 ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζαλ ζε €20.596 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ζε ζχγθξηζε κε €21.083 εθαη.
ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη €22.592 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. Ζ κείσζε ησλ δαλείσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ
αχμεζε ησλ αλαδηαξζξψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπκθσληψλ αληαιιαγήο ρξένπο κε αθίλεηα (debt for
property swaps) θαη ζπκθσληψλ αληαιιαγήο ρξένπο κε κεηνρέο (debt for equity swaps). Σα δάλεηα ζηελ Κχπξν
Με κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο: πεξηιακβάλεη θέξδε γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ηα νπνία έρνπλ επηζθνπεζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ
πγθξνηήκαηνο.
2
Οη πξνζαξκνγέο ζρεηίδνληαη κε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο χςνπο €450 εθαη. θαη αλαγλσξίδνληαη κε θνξνινγηθέο δεκηέο χςνπο €3,6 δηο θαη κπνξνχλ λα
ζπκςεθηζηνχλ κε κειινληηθά θέξδε ηεο Σξάπεδαο κέρξη ην 2028, κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 12,5%. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θνξνινγηθέο δεκηέο χςνπο πεξίπνπ €8,5 δηο γηα
ηηο νπνίεο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Ζ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο πξνβιέςεηο ηεο
Γηεχζπλζεο θαη ιακβάλεη ππφςε ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ εληφο ηεο πεξηφδνπ ιήμεο ηνπο.
3
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ.
4
Σα δάλεηα αλαθέξνληαη πξηλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζε ζρέζε κε ηα δάλεηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε Λατθή Σξάπεδα (ε
δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπκβαηηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ δαλείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο) χςνπο €989 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 (ζε
ζχγθξηζε κε €1.043 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016).
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αλήιζαλ ζε €18.773 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 91% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο. Ζ Σξάπεδα είλαη ν κεγαιχηεξνο δαλεηζηήο ζηελ Κχπξν κε ην κεξίδην αγνξάο ηεο επί ησλ δαλείσλ5 λα
αλέξρεηαη ζε 41,1% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ζε ζχγθξηζε κε 41,4% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016. Σα δάλεηα ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην αλήιζαλ ζε €1.232 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €1.179 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 6%
ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο.

Α.1.3 Χξεκαηνδόηεζε από ην Δπξσζύζηεκα
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Σξάπεδαο απφ ην Δπξσζχζηεκα αλήιζε ζε €2,0 δηο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, θαη απνηειείηαη
απφ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA χςνπο €1,3 δηο θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ)
χςνπο €650 εθαη. Μεηά ηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA κεηψζεθε θαηά €500 εθαη. ζην
ζεκεξηλφ επίπεδν ησλ €0,8 δηο. πλνιηθά, ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA έρεη κεησζεί θαηά €10,6 δηο απφ ην πςειφ
ησλ €11,4 δηο ηνλ Απξίιην 2013.

Α.1.4 Πνηόηεηα δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ
Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ, ζπλερίδεη λα απνηειεί ηελ θχξηα πξνηεξαηφηεηα ηνπ
πγθξνηήκαηνο. Ζ θχξηα πξνηεξαηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο Υξεψλ (ΓΑΑΥ) είλαη ε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Ζ ΓΑΑΥ επηδηψθεη λα επηηχρεη ηελ εμεχξεζε θαηλνηφκσλ
ιχζεσλ νη νπνίεο ζα επζπγξακκίζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμππεξέηεζε δαλείσλ κε ηηο αιιαγέο ζηηο
νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ ζπλεξγάζηκσλ δαλεηνιεπηψλ ηεο Σξάπεδαο. Σν λνκνζεηηθφ
πιαίζην γηα ηηο εθπνηήζεηο θαη ηελ αθεξεγγπφηεηα, ε πην επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία ηεο Σξάπεδαο κε ηνπο
δαλεηνιήπηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο βειηησκέλνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, δηαδξακαηίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ.
Τα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ6 κεηώζεθαλ θαηά €501 εθαη. (5% ηξηκεληαία κείσζε) ην γ’
ηξίκελν 2016. Ζ κείσζε νθείιεηαη θπξίσο ζηηο αλαδηαξζξψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπκθσληψλ αληαιιαγήο
ρξένπο κε αθίλεηα (debt for property swaps) θαη ζπκθσληψλ αληαιιαγήο ρξένπο κε κεηνρέο (debt for equity swaps).
Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ αλήιζαλ ζε €8.768 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 θαη
αληηπξνζσπεχνπλ ην 43% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ (δείθηεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ), ζε
ζχγθξηζε κε 44% ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κεηψζεθαλ θαηά
€2,6 δηο ή 23% ην ελληάκελν ηνπ 2016. Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κε
πξνβιέςεηο7 απμήζεθε ζην 54% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 (53% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016). Λακβάλνληαο ππφςε ηηο
εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο ζε εχινγε αμία, ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ θαιχπηνληαη πιήξσο.
Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κε πξνβιέςεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα
ζπκβαηηθά ππφινηπα ησλ δαλείσλ, αλέξρεηαη ζε 66%8 ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ζε ζχγθξηζε κε 64% ζηηο 30 Ηνπλίνπ
2016.
30.09.2016

Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ
Δθ ησλ νπνίσλ:
- Απνκεησκέλα ρσξίο θαζπζηέξεζε
- Απνκεησκέλα κε θαζπζηέξεζε ιηγφηεξε ησλ 90 εκεξψλ

30.06.2016

(€ εθαη.)

% επί ηνπ ζπλφινπ
δαλείσλ

(€ εθαη.)

% επί ηνπ ζπλφινπ
δαλείσλ

8.768

42,6%

9.269

44,0%

514
74

2,5%
0,4%

647
66

3,1%
0,3%

Τα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα (ΜΔΓ)9 κε βάζε ηελ Δπξσπατθή Αξρή Τξαπεδώλ (ΔΑΤ) κεηώζεθαλ θαηά €592
εθαη. ή θαηά 5% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γ’ ηξηκήλνπ 2016 θαη αλήιζαλ ζε €11.901 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 θαη
αληηπξνζσπεχνπλ ην 58% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ. Γηα πξψηε θνξά ε κείσζε ησλ ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ ππεξέβε ηε κείσζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ, θπξίσο ιφγσ ηεο
ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο ησλ ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) κεηά ηελ αλαδηάξζξσζή ηνπο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ έμνδν
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Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ νξίδνληαη σο ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ θαη ηα απνκεησκέλα δάλεηα (απνκεησκέλα είλαη ηα δάλεηα
ηα νπνία δελ ζεσξνχληαη πιήξσο αλαθηήζηκα θαη γηα ηα νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί πξφβιεςε απνκείσζεο ζε αηνκηθή βάζε ή γηα ηα νπνία πθίζηαληαη δεκηέο θαηά ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε ή πειαηψλ ζηελ Τπεξεζία Αλάθηεζεο Υξεψλ).
7
Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κε πξνβιέςεηο ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε
δαλείσλ, ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ (ελδερφκελεο θαη αλεηιεκκέλεο
ππνρξεψζεηο), σο πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ.
8
O δείθηεο ππνινγίδεηαη ηφζν κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ, φζν θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ δαλείσλ, ψζηε λα
πεξηιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε κε αλαγλσξηζκέλα έζνδα απφ ηφθνπο πνπ νθείινληαη ζηα ζπκβαηηθά ππφινηπα ησλ δαλείσλ.
9
Σν 2014 ε Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ (ΔΑΣ) δεκνζίεπζε ηα πξφηππα αλαθνξάο γηα ηηο ξπζκίζεηο θαη ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο ΔΑΣ, έλα
δάλεην ζεσξείηαη σο κε εμππεξεηνχκελν αλ πιεξνχληαη ηα πην θάησ θξηηήξηα: (i) Γάλεηα ρξεσζηψλ νη νπνίνη έρνπλ αμηνινγεζεί φηη αδπλαηνχλ λα απνπιεξψζνπλ πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο ρσξίο ηελ εθπνίεζε εμαζθαιίζεσλ, αλεμαξηήησο απφ ηελ χπαξμε θαζπζηέξεζεο, ή ηνλ αξηζκφ εκεξψλ ζε θαζπζηέξεζε, γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε
δηαγξαθήο ή ζε πεξίπησζε φπνπ ε Σξάπεδα έρεη θηλεζεί λνκηθά ελαληίνλ ηνπ ρξεψζηε ή ζε πεξίπησζε πησρεπζάλησλ πειαηψλ, ή (ii) Γάλεηα πειαηψλ πνπ έρνπλ
απνκεησζεί π.ρ. ζε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα έρεη πξνβεί ζε εηδηθή πξφβιεςε, ή (iii) Γάλεηα κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ, ή (iv) Δμππεξεηνχκελα
ξπζκηζκέλα δάλεηα ππφ επηηήξεζε ηα νπνία έρνπλ ηχρεη αλαδηάξζξσζεο, ή (v) Δμππεξεηνχκελα ξπζκηζκέλα δάλεηα ππφ επηηήξεζε, ηα νπνία έρνπλ ηχρεη αλαδηάξζξσζεο θαη
παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο πέξαλ ησλ 30 εκεξψλ.
5
6
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ηνπο απφ ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) εθφζνλ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα. Αλακέλεηαη λα εμέιζνπλ απφ ηελ
θαηεγνξία ησλ ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) πεξαηηέξσ δάλεηα ηα επφκελα ηξίκελα, ιφγσ ηεο ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζήο ηνπο
κεηά ηελ αλαδηάξζξσζή ηνπο. Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) κε πξνβιέςεηο αλήιζε ζην 40% ζηηο 30
επηεκβξίνπ 2016, απφ 39% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016. Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) κε πξνβιέςεηο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπκβαηηθά ππφινηπα ησλ δαλείσλ, αλέξρεηαη ζε 52%10 ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ζε
ζχγθξηζε κε 51% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016.
30.09.2016

30.06.2016

(€ εθαη.)

% επί ηνπ ζπλφινπ
δαλείσλ

(€ εθαη.)

% επί ηνπ ζπλφινπ
δαλείσλ

Με εμππεξεηνύκελα δάλεηα (βάζεη ΔΑΤ)

11.901

57,8%

12.493

59,3%

Δθ ησλ νπνίσλ:
- ΜΔΓ ξπζκηζκέλα ρσξίο απνκείσζε θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε

2.349

11,4%

2.436

11,6%

Α.1.5 Μνλάδα Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ (REMU)
Η Μνλάδα Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ (ΜΓΑ) ζπζηάζεθε ζηηο αξρέο απηνχ ηνπ έηνπο γηα λα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν ησλ
αθηλήησλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο ρξένπο κε αθίλεηα (debt for property swaps), λα
δηαρεηξηζηεί απηά ηα αθίλεηα, (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο επηιεθηηθήο επέλδπζεο θαη αλάπηπμεο) θαη λα ηα πσιήζεη,
επηηπγράλνληαο γξεγνξφηεξε θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή δηαδηθαζία εθπνίεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελληακήλνπ 2016, ε
ΜΓΑ απέθηεζε αθίλεηα χςνπο €894 εθαη., κέζσ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο ρξένπο κε αθίλεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ελληακήλνπ 2016, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ πψιεζε αθηλήησλ χςνπο €110 εθαη. ηηο 30 επηεκβξίνπ 2016, ε ΜΓΑ
δηαρεηξηδφηαλ αθίλεηα κε ινγηζηηθή αμία χςνπο €1,3 δηο.

Α.1.6 Έθζεζε ζε κε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζην εμσηεξηθό
Ωο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο απνκόριεπζήο ηεο θαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ, ζηνρεπκέλσλ θαη έγθαηξσλ ελεξγεηψλ, ε
Σξάπεδα θαηάθεξε λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο, λα εληζρχζεη ηε ξεπζηφηεηά ηεο θαη λα βειηηψζεη ηελ
θεθαιαηαθή ηεο ζέζε.
Ζ ελαπνκείλνπζα έθζεζε ζε κε θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 έρεη σο αθνινχζσο:
 Διιάδα: Ζ θαζαξή έθζεζε απνηειείηαη απφ (α) θαζαξά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ
(εμαηξνπκέλσλ ησλ αθηλήησλ απφ εθπνηήζεηο) χςνπο €12 εθαη. (ζε ζχγθξηζε κε €13 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016),
(β) 636 αθίλεηα απφ εθπνηήζεηο ινγηζηηθήο αμίαο €161 εθαη. (ζε ζχγθξηζε κε 639 αθίλεηα απφ εθπνηήζεηο
ινγηζηηθήο αμίαο €164 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016), (γ) ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ χςνπο €115 εθαη. (ζε ζχγθξηζε
κε €119 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016) θαη (δ) έθζεζε δαλεηζκνχ ζε Διιεληθέο νληφηεηεο, ε νπνία απνηειεί κέξνο
ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο ζηελ Κχπξν, χςνπο €80 εθαη. (ζε ζχγθξηζε κε €81 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ
2016) θαη έθζεζε δαλεηζκνχ ζηελ Κχπξν κε εμαζθαιίζεηο ζηελ Διιάδα χςνπο €145 εθαη. (ζε ζχγθξηζε κε
€144 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016).
 Ρνπκαλία: Ζ ζπλνιηθή θαζαξή έθζεζε αλέξρεηαη ζε €221 εθαη. (ζε ζχγθξηζε κε €262 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016).
 εξβία: Ζ ζπλνιηθή θαζαξή έθζεζε αλέξρεηαη ζε €42 εθαη., ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ θαζαξή έθζεζε ζηηο 30
Ηνπλίνπ 2016.
 Ρσζία: Ζ ελαπνκείλνπζα θαζαξή έθζεζε (ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζηνηρεία εθηφο
ηζνινγηζκνχ) αλέξρεηαη ζε €45 εθαη. ην γ’ ηξίκελν 2016, ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ θαζαξή έθζεζε ζηηο 30 Ηνπλίνπ
2016.

Α.2 Αλάιπζε Καηάζηαζεο Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ
Τα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο ηνπ Σπγθξνηήκαηνο θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην γηα ην ελληάκελν 2016
αλήιζαλ ζε €524 εθαη. θαη 3,51% αληίζηνηρα. Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο γηα ην γ’ ηξίκελν 2016 αλήιζαλ ζε
€164 εθαη., κείσζε χςνπο 7%, ζε ζχγθξηζε κε €175 εθαη. ην β’ ηξίκελν 2016, αληηθαηνπηξίδνληαο ηε κείσζε ζην
ζχλνιν ησλ δαλείσλ θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ αλαδηαξζξψζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπκθσληψλ
αληαιιαγήο ρξένπο κε αθίλεηα (debt for property swaps). Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην γηα ην γ’ ηξίκελν 2016
αλήιζε ζε 3,35%, ζε ζχγθξηζε κε 3,55% γηα ην β’ ηξίκελν 2016.
Τα κε επηηνθηαθά έζνδα γηα ην ελληάκελν 2016 αλήιζαλ ζε €193 εθαη., κε ηα επαλαιακβαλφκελα έζνδα λα
απνηεινχληαη απφ θαζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο χςνπο €112 εθαη. θαη θαζαξά έζνδα απφ
αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο χςνπο €35 εθαη. Σα κε επηηνθηαθά έζνδα γηα ην γ’ ηξίκελν 2016 αλήιζαλ ζε €71 εθαη.,
ζεκεηψλνληαο αχμεζε χςνπο 15% ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, θπξίσο ιφγσ θεξδψλ χςνπο €9 εθαη.
απφ ηελ επαλαγνξά νκνιφγσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σα επαλαιακβαλφκελα έζνδα απνηεινχληαη απφ θαζαξά
10
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έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο θαη θαζαξά έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο χςνπο €38 εθαη. θαη €10 εθαη.
γηα ην γ΄ ηξίκελν 2016, αληίζηνηρα. Σν ππφινηπν κέξνο ησλ κε επηηνθηαθψλ εζφδσλ11 γηα ην γ’ ηξίκελν 2016 αλήιζε
ζε θαζαξφ θέξδνο χςνπο €23 εθαη., απμεκέλν ιφγσ ηεο επαλαγνξάο νκνιφγσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζε
ζχγθξηζε κε θαζαξφ θέξδνο χςνπο €14 εθαη. γηα ην β’ ηξίκελν 2016.
Τα ζπλνιηθά έζνδα12 γηα ην ελληάκελν 2016 αλήιζαλ ζε €717 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €786 εθαη. γηα ην ελληάκελν
2015, κείσζε χςνπο 9% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, κε ηε κείσζε ζηα ζπλνιηθά έζνδα λα αληηθαηνπηξίδεη
θπξίσο ηε κείσζε ζηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο. Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην γ’ ηξίκελν 2016 κεηψζεθαλ θαηά 1% ζε
ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν θαη αλήιζαλ ζε €235 εθαη. (€238 εθαη. ην β΄ ηξίκελν 2016).
Τα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην ελληάκελν 2016 αλήιζαλ ζε €299 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ 57% αθνξά θφζηνο πξνζσπηθνχ
(€171 εθαη.) θαη 43% αθνξνχλ άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (€128 εθαη.). Ο δείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα γηα ην ελληάκελν
2016 αλήιζε ζε 42%. Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην γ’ ηξίκελν 2016 αλήιζαλ ζε €97 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €103 εθαη. ην
πξνεγνχκελν ηξίκελν, κείσζε χςνπο 5%, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο χςνπο 7% ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ
αληηθαηνπηξίδνληαο ην απνηέιεζκα ηνπ ρεδίνπ Δζεινχζηαο Απνρψξεζεο (ΔΑ) ην νπνίν νινθιεξψζεθε ην β΄
ηξίκελν 2016. Ο δείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα γηα ην γ’ ηξίκελν 2016 αλήιζε ζην 41%, ζε ζχγθξηζε κε 43% ην β’
ηξίκελν 2016.
Τα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο απνκεηώζεηο13, ηα έμνδα ζπκβνύισλ, ην Σρέδην Δζεινύζηαο
Απνρώξεζεο, ηα άιια έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην ελληάκελν 2016
αλήιζαλ ζε €418 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €490 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο,
αληηθαηνπηξίδνληαο θπξίσο ηε κείσζε ζηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο. Σα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο
απνκεηψζεηο14, ηα έμνδα ζπκβνχισλ, ην ρέδην Δζεινχζηαο Απνρψξεζεο, ηα άιια έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην γ’ ηξίκελν 2016 αλήιζαλ ζε €138 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €135 εθαη. γηα ην β’
ηξίκελν 2016, ζεκεηψλνληαο αχμεζε χςνπο 2% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο
ζηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο, ησλ πςειψλ θεξδψλ απφ άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ηεο κείσζεο θφζηνπο
πξνζσπηθνχ.
Η ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) κείνλ θέξδε/(δεκηέο) από
απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο γηα ην ελληάκελν 2016 αλήιζαλ ζε
€267 εθαη. Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) κείνλ θέξδε/(δεκηέο) απφ
απναλαγλψξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο γηα ην γ’ ηξίκελν 2016 αλήιζαλ ζε €109
εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €96 εθαη. ην β’ ηξίκελν 2016. Ζ εηεζηνπνηεκέλε ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα ην ελληάκελν 2016
αλήιζε ζε 1,6%15 επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ζε ζχγθξηζε κε 1,4% γηα ην α’ εμάκελν 2016. ηηο 30 επηεκβξίνπ
2016, νη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε16, αλήιζαλ ζε €4.703 εθαη.17 (ζε ζχγθξηζε κε €4.875 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016) θαη αληηπξνζσπεχνπλ
ην 22,8% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ (ζε ζχγθξηζε κε 23,1% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016).
Οη απνκεηώζεηο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ην
ελληάκελν 2016 αλήιζαλ ζε €34 εθαη. Οη απνκεηψζεηο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ην γ’ ηξίκελν 2016 αλήιζαλ ζε €12 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €14 εθαη. ην β’ ηξίκελν 2016,
πεξηιακβαλνκέλνπ ηεο απνκείσζεο απνζεκάησλ αθηλήησλ ζε Κχπξν, Διιάδα θαη Ρνπκαλία.
Τα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία πξηλ ηα έμνδα ζπκβνύισλ, ην Σρέδην Δζεινύζηαο Απνρώξεζεο, ηα άιια έμνδα
αλαδηάξζξσζεο, ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη θαζαξά θέξδε από πώιεζε κε θύξησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ην ελληάκελν 2016 αλήιζαλ ζε €101 εθαη. Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία πξηλ ηα έμνδα
ζπκβνχισλ, ην ρέδην Δζεινχζηαο Απνρψξεζεο, ηα άιια έμνδα αλαδηάξζξσζεο, ηηο κε ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη θαζαξά θέξδε απφ πψιεζε κε θχξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ην γ’ ηξίκελν 2016 αλήιζαλ
ζε €16 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €17 εθαη. ην β’ ηξίκελν 2016.
Τα έμνδα ζπκβνύισλ, ην Σρέδην Δζεινύζηαο Απνρώξεζεο θαη ηα άιια έμνδα αλαδηάξζξσζεο18 γηα ην
ελληάκελν 2016 αλήιζαλ ζε €98 εθαη. Σα έμνδα ζπκβνχισλ, ην ρέδην Δζεινχζηαο Απνρψξεζεο θαη ηα άιια έμνδα
αλαδηάξζξσζεο γηα ην γ’ ηξίκελν 2016 αλήιζαλ ζε €11 εθαη. ζε ζχγθξηζε κε €70 εθαη. ην β΄ ηξίκελν 2016.
Σα κε επηηνθηαθά έζνδα απνηεινχληαη απφ θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) απφ δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο, θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) απφ άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα,
θέξδε/(δεκηέο) απφ επαλεθηίκεζε θαη πψιεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαη δηάζεζε απνζεκάησλ αθηλήησλ, θαη ινηπά έζνδα.
12
Σα ζπλνιηθά έζνδα απνηεινχληαη απφ ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο θαη ηα κε επηηνθηαθά έζνδα.
13
Απνηεινχληαη απφ πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη απνκεηψζεηο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κείνλ
θέξδε/(δεκηέο) απφ απναλαγλψξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο.
14
Βιέπε Τπνζεκείσζε 13.
15
Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ νξίδεηαη σο νη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ, θαη θέξδε απφ απναλαγλψξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο
αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο σο πξνο ην κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ (φπσο νξίδεηαη ζηελ Τπνζεκείσζε 4).
16
Πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζε ζρέζε κε ηα δάλεηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε Λατθή Σξάπεδα (ε δηαθνξά κεηαμχ
ηνπ ζπκβαηηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ δαλείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο) θαη πξνβιέςεηο γηα ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ (ελδερφκελεο θαη
αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο).
17
Ζ κείσζε ζηηο ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο χςνπο €172 εθαη. νθείιεηαη θπξίσο ζηηο απμεκέλεο αλαδηαξζξψζεηο γηα ην ηξίκελν. (Ζ κείσζε θαηά ην πξνεγνχκελν ηξίκελν
αλεξρφηαλ ζε €201 εθαη.)
18
Σα έμνδα ζπκβνχισλ, ην ρέδην Δζεινχζηαο Απνρψξεζεο θαη άιια έμνδα αλαδηάξζξσζεο απνηεινχληαη θπξίσο απφ 1) ην θφζηνο εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ πνπ αθνξά: i)
ηελ πψιεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη κε θχξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ii) ηέιε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαδηάξζξσζεο δαλείσλ πειαηψλ, ηα νπνία δελ είλαη κέξνο ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη (iii) ηελ αλακελφκελε εηζαγσγή ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηνπ Λνλδίλνπ θαη 2) θφζηνο ρεδίνπ Δζεινχζηαο Απνρψξεζεο.
11
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Αλαπξνζαξκφδνληαο γηα ηα κε επαλαιακβαλφκελα έμνδα ηνπ ρεδίνπ Δζεινχζηαο Απνρψξεζεο ην β’ ηξίκελν 2016,
ηα έμνδα ζπκβνχισλ, ην ρέδην Δζεινχζηαο Απνρψξεζεο θαη ηα άιια έμνδα αλαδηάξζξσζεο παξακέλνπλ ζηαζεξά
ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν (€13 εθαη. ην β’ ηξίκελν 2016). Τα θαζαξά θέξδε από πώιεζε κε θύξησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ην ελληάκελν 2016 χςνπο €59 εθαη. ζρεηίδνληαη θπξίσο κε θέξδε πνπ πξνέθπςαλ απφ
ηελ πψιεζε επέλδπζεο ζηε Visa Europe θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ β’ ηξηκήλνπ 2016.
Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Τξάπεδαο γηα ην ελληάκελν 2016, αλήιζαλ ζε
€62 εθαη. Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Σξάπεδαο γηα ην γ’ ηξίκελν 2016 αλήιζαλ
ζε €5 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε θέξδνο χςνπο €6 εθαη. ην β’ ηξίκελν 2016.

Β. Πξννπηηθέο
Σν πγθξφηεκα ζπλερίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζηφρσλ κε ζθνπφ λα θαηαζηεί έλα πην δπλαηό
πηζησηηθό ίδξπκα, ηθαλό λα ζηεξίμεη ηελ αλάθακςε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη αμία γηα
ηνπο κεηφρνπο ηνπ ζην κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα.
Οη βαζηθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη:
 Σεκαληηθή κείσζε ηνπ πξνβιεκαηηθνχ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ
 Οκαινπνίεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δνκήο θαη πιήξεο απνπιεξσκή ηεο ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ ΔLΑ
 Γηαηήξεζε θαηάιιειεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε ηελ εζσηεξηθή δεκηνπξγία θεθαιαίσλ
 Δπηθέληξσζε ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Κύπξν θαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην
 Δπίηεπμε ελόο νξζνινγηζηηθνύ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο
 Γεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη γηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε
Σν πγθξφηεκα είλαη επηθεληξσκέλν ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κχπξν, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 91%
ησλ δαλείσλ θαη ην 91% ησλ θαηαζέζεσλ. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηνπ Σπγθξνηήκαηνο είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάπηπμε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο. Ζ αλάπηπμε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο επηηαρχλζεθε
ην πξψην εμάκελν ηνπ 2016 κε ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ λα ζεκεηψλεη άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 2,7% ζε ζρέζε κε ην
αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2015 ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο. Ζ αχμεζε είρε επξεία βάζε κε φινπο
ζρεδφλ ηνπο ηνκείο λα ζπκκεηέρνπλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο. Ζ ηνπξηζηηθή
δξαζηεξηφηεηα ήηαλ έληνλε κε ηηο αθίμεηο λα ζεκεηψλνπλ άλνδν χςνπο 19,2% κέρξη ηνλ Αχγνπζην θαη ηηο ηνπξηζηηθέο
εηζπξάμεηο λα ζεκεηψλνπλ άλνδν χςνπο 13,7% κέρξη ηνλ Ηνχλην. Ζ αλάπηπμε εληζρχζεθε πεξαηηέξσ κε ηελ πηψζε
ηεο αλεξγίαο, ηνλ ζρεδφλ ηζνδπγηζκέλν θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηε ζηαζεξή βειηίσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, θαη ηηο
αλαβαζκίζεηο ζηηο αμηνινγήζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2016, ν
νίθνο S&P Global αλαβάζκηζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ρξένπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζε ‘ΒΒ’, κε
ζεηηθή πξννπηηθή, γηα λα αληηθαηνπηξίζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ θαη ηε κείσζε ηνπ ρξένπο, θαζψο θαη
ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2016, ν νίθνο Fitch αλαβάζκηζε
ηε καθξνπξφζεζκε αμηνιφγεζε αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζε ‘ΒΒ-’, κε ζεηηθή πξννπηηθή,
γηα λα αληηθαηνπηξίζεη ηε ζπλερηδφκελε πξφνδν πνπ ζεκείσζε ην θξάηνο ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ηδίσο
φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε, ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε. Σνλ
Ννέκβξην 2016, ν νίθνο αμηνιφγεζεο Moody’s Investors Service βειηίσζε ηνλ πηζηνιεπηηθφ νξίδνληα ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο απφ ζηαζεξφ ζε ζεηηθφ. Απηέο νη αλαβαζκίζεηο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε πνπ
απνδείρηεθε ηζρπξφηεξε απφ φηη αλακελφηαλ, ηε βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θξάηνπο θαη ηε
βειηίσζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.
Οη πξννπηηθέο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 2016 θαη κεζνπξφζεζκα παξακέλνπλ ζεηηθέο θαη
ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο ηζρπξέο επηδφζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, δηάθνξα πξνγξακκαηηζκέλα επελδπηηθά ζρέδηα,
πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θαδίλνπ θαη άιισλ έξγσλ ππνδνκήο ζηνπο θιάδνπο ηνπξηζκνχ θαη ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηεο
κνλαδηθήο ζέζεο ηεο Κχπξνπ σο πεξηθεξεηαθφ θέληξν γηα παξνρή ππεξεζηψλ.
Οη άκεζεο ζπλέπεηεο γηα ηελ Κχπξν απφ ην απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα έμνδν απφ
ηελ ΔΔ, ζα πξνέιζνπλ θπξίσο απφ ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζα εμαξηεζεί απφ ην κέγεζνο θαη ηε
δηάξθεηα ηεο ππνηίκεζεο ηεο Αγγιηθήο ηεξιίλαο έλαληη ηνπ Δπξψ, ή απφ κία πηζαλή νηθνλνκηθή χθεζε ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην. Ζ πηζαλή κείσζε ζηηο αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δχλαηαη λα πεξηνξηζηεί ηνπιάρηζην
ελ κέξεη απφ ηελ αχμεζε ησλ αθίμεσλ απφ άιινπο πξννξηζκνχο, θαζψο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα παξαηεξείηαη
κεηαθίλεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηε γχξσ πεξηνρή. Οη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά
ηηο πξνβιέςεηο γηα βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ζρεηίδνληαη κε ην πςειφ επίπεδν ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ θαη ηελ
επηδείλσζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.
Η αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ ηνπ Σπγθξνηήκαηνο παξακέλεη ε θνξπθαία πξνηεξαηόηεηα γηα
ηε Γηεύζπλζε ηνπ Σπγθξνηήκαηνο. Σν πγθξφηεκα ζπλερίδεη λα ζεκεηψλεη ζηαζεξή πξφνδν ζε φιεο ηηο
παξακέηξνπο επηκέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ κε ηε δπλακηθή ζηηο αλαδηαξζξψζεηο λα
ζπλερίδεηαη. Σν πγθξφηεκα πξνρψξεζε κε επηηπρία ζε βηψζηκεο ιχζεηο αλαδηάξζξσζεο δαλείσλ, χςνπο θαηά κέζσ
φξν €1 δηο ην ηξίκελν απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2015 ζην επξχηεξν θάζκα ηνπ πξνβιεκαηηθνχ ηεο ραξηνθπιαθίνπ.
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Παξαηεξείηαη ζηξνθή επηθέληξσζεο πξνο ην ραξηνθπιάθην Αλάθηεζεο Υξεψλ, κε ηελ αλάθηεζε ησλ ρξεψλ λα γίλεηαη
κέζσ ηεο θαηάζρεζεο θαη άιισλ δηαζέζηκσλ κέζσλ, νχησο ψζηε λα δνζνχλ ιχζεηο ζε πξνβιεκαηηθέο ππνζέζεηο θαη
κε ζπλεξγάζηκνπο δαλεηνιήπηεο. Καηά ηνπο πξψηνπο ελληά κήλεο ηνπ 2016, ην ραξηνθπιάθην ηεο αλάθηεζεο ρξεψλ
απνκνριεχζεθε θαηά €0,7 δηο. πλνιηθά, θαηά ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2016, αλαινγνχλ
ζηελ Σξάπεδα πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ηεο κείσζεο ησλ ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) ζηελ Κχπξν, απνδεηθλχνληαο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ κέζσ κηαο
αθνζησκέλεο ΓΑΑΥ. Αλακέλεηαη πεξαηηέξσ κείσζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ θαηά ηα
επφκελα ηξίκελα ηνπ 2016, αληηθαηνπηξίδνληαο ηε κείσζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ
90 εκεξψλ, ηε δπλακηθή ησλ αλαδηαξζξψζεσλ, ηελ εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζπγθεθξηκέλα ηνπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο εθπνηήζεηο θαη ηελ αθεξεγγπφηεηα, ην λνκνζρέδην γηα ηελ πψιεζε δαλείσλ, ηα
θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλαδηάξζξσζεο ρξένπο θαη ηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
ιεηηνπξγηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Κχπξν. Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ (REMU) ζπζηάζεθε ζηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα
ηελ παξνρή κηαο πην επαγγεικαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ παξαιαβή, δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ αθηλήησλ απφ
εθπνηήζεηο θαη αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάθακςεο.
Πξνθεηκέλνπ λα νκαινπνηήζεη ηε ρξεκαηνδνηηθή ηεο δνκή θαη λα απνπιεξώζεη πιήξσο ηε ρξεκαηνδόηεζε
από ηνλ ELA, ε Σξάπεδα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα πξνζέιθπζε λέσλ θαηαζέζεσλ, αμηνπνηψληαο ηελ
απμαλφκελε εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ πξνο ηελ Σξάπεδα θαη ηηο βειηησκέλεο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε Σξάπεδα πξνρψξεζε ζηε πξνψζεζε λέσλ θαηαζεηηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ
πξνζέιθπζε θαηαζεηψλ απφ ηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά. Ζ ηζρπξή θεθαιαηαθή ζέζε ηεο Σξάπεδαο θαη ε ζπλνιηθά
βειηησκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε απμάλνπλ ηηο επηινγέο ρξεκαηνδόηεζήο ηεο θαη δηεπθνιύλνπλ ηελ
πξόζβαζή ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο γηα άληιεζε ρξεκαηνδόηεζεο, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ην
επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ. Μέρξη ζηηγκήο ε Σξάπεδα θαηάθεξε λα κεηψζεη κε επηηπρία ηελ εμάξηεζή ηεο ζηε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA, κε ηε ζπλνιηθή κείσζε λα αλέξρεηαη ζήκεξα ζην €10,6 δηο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ
ELA κεηψζεθε ζε ιηγφηεξν απφ €1 δηο θαη αλακέλεηαη λα απνπιεξσζεί πιήξσο ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο.
Ζ Σξάπεδα ζεσξεί φηη είλαη επαξθψο θεθαιαηνπνηεκέλε, ιακβάλνληαο ππφςε ην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο, ην χςνο ησλ
πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ ηεο, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο ηζρχνπζεο ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο. Παξφιν πνπ ε
Σξάπεδα ζεσξεί φηη ηα ζεκεξηλά επίπεδα ησλ Κεθαιαίσλ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 είλαη θαηάιιεια θάησ απφ
απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, ε Σξάπεδα ζπλερίδεη λα αλαδεηεί επθαηξίεο γηα λα βειηηζηνπνηήζεη ην χςνο θαη ηε ζχλζεζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο θαη πξνζερείο ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Διάρηζησλ Απαηηήζεσλ γηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη Δπηιέμηκσλ Τπνρξεψζεσλ («ΔΑΔΤ»).
Παξφιν πνπ ε αθξηβήο αλαθνξά θαη ν ηειηθφο νξηζκφο ησλ ΔΑΔΤ ηεο Σξάπεδαο δελ έρνπλ αθφκα θαζνξηζηεί, ε
Σξάπεδα ζπλερίδεη λα αμηνινγεί δηάθνξεο ρξεκαηνδνηηθέο επηινγέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο νκνινγηαθνχ
δαλείνπ (senior debt) ή/θαη θεθαιαίσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (subordinated capital instruments)) ελ αλακνλή ησλ ελ
ιφγσ απαηηήζεσλ θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο.
Σηξαηεγηθή επηθέληξσζεο θαη αλακόξθσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ γηα αλάπηπμε ησλ θύξησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Κύπξν είλαη κέζσ κηαο πνιηηηθήο ζπλεηνύ λένπ δαλεηζκνύ θαη αλάπηπμεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Ζ αλάπηπμε λένπ δαλεηζκνχ επηθεληξψλεηαη ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο
ηεο νηθνλνκίαο, νη νπνίνη είλαη ζπκβαηνί κε ην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο Σξάπεδαο, φπσο ν ηνπξηζκφο, ην εκπφξην, νη
επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο, ν ηνκέαο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο/επηθνηλσλίαο, ηεο ελέξγεηαο, ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ησλ νηθνινγηθψλ έξγσλ. Σν πγθξφηεκα επηδηψθεη ζηνρεπκέλε αλάπηπμε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην,
επηθεληξψλνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ζπλεξγαζία κε επηρεηξεκαηίεο θαη κε ηδηφθηεηεο επηρεηξήζεηο. Μέζσ
επηιεθηηθήο παξνπζίαο ζε Λνλδίλν θαη Μπέξκηγρακ θαη κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηε ιηαληθή αγνξά, ε ζηξαηεγηθή ζην
Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη ε αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζηελ αγνξά αθηλήησλ, ζπγθεθξηκέλα ζηελ αγνξά
επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, ηελ αγνξά-πξνο-ελνηθίαζε θαη ηε δηεχξπλζε πξνζθνξάο πξντφλησλ ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ
δαλείσλ, ινγαξηαζκψλ ηακηεπηεξίνπ, ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ θαη πξντφλησλ γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο,
επαγγεικαηίεο θαη γηα Κχπξηνπο θάηνηθνπο.
Ζ Γηνίθεζε επηθεληξψλεηαη επίζεο ζηε δεκηνπξγία κηαο νξζνινγηζηηθήο ηξάπεδαο, κέζσ ηεο δηάζεζεο κε θχξησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εζφδσλ κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ πξνκεζεηψλ θαη δηθαησκάησλ απφ
δηεζλείο ππεξεζίεο θαη ζπλαιιαγέο, ηεο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ππεξεζηψλ wealth management
θαη αζθαιεηψλ. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, EuroLife θαη Γεληθέο Αζθάιεηεο Κχπξνπ, νη νπνίεο
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Κιάδν Εσήο θαη Γεληθφ Κιάδν αληίζηνηρα, θαηέρνπλ εγεηηθή ζέζε ζηελ Κππξηαθή
αζθαιηζηηθή βηνκεραλία, κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο λα παξέρνπλ επαλαιακβαλφκελα εηζνδήκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ
δηαθνξνπνηνχλ πεξαηηέξσ ηηο ξνέο εηζνδεκάησλ ηεο Σξάπεδαο. Σα θαζαξά έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
κείνλ απαηηήζεηο θαη πξνκήζεηεο γηα ην ελληάκελν ηνπ 2016 αλήιζαλ ζε €35 εθαη. ζε ζχγθξηζε κε €32 εθαη. ην
ελληάκελν ηνπ 2015.
Ζ Σξάπεδα ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζην Κππξηαθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα. Ζ εληζρπκέλε
θεθαιαηαθή ζέζε ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπ, ζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ζε ππνζρόκελνπο ηνκείο ηεο εγρώξηαο νηθνλνκίαο κέζσ ησλ θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο,
γηα ζηήξημε επηρεηξεκαηηώλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη γηα
ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο κεηόρνπο θαη γηα άιια ελδηαθεξόκελα κέξε. Απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο, ην
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πγθξφηεκα παξείρε λέα δάλεηα χςνπο πέξαλ ηνπ €1 δηο θπξίσο ζε ππνζρφκελνπο ηνκείο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο
κέζσ ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ζε ζηήξημε επηρεηξεκαηηψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο
ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη επηδηψθεη ελεξγά ηελ παξνρή πεξαηηέξσ πίζησζεο ζε βηψζηκεο επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο.

Η Τξάπεδα ππνβάιιεη αίηεζε γηα εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ ηνπ Λνλδίλνπ θαη
ζην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ κέζσ κεηξηθήο εηαηξίαο
Ζ Σξάπεδα ζήκεξα αλαθνηλψλεη φηη πξνρσξεί ζηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο ζηε
standard θαηεγνξία ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ ηνπ Λνλδίλνπ (London Stock Exchange, LSE). Σν
πγθξφηεκα πξνηίζεηαη λα δηαηεξήζεη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ
θαη δελ ζα δηαηεξήζεη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ζ εηζαγσγή ησλ
κεηνρψλ ζην LSE ζπλάδεη κε ηε καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή δέζκεπζε ηεο Σξάπεδαο γηα εηζαγσγή ησλ
κεηνρψλ ηεο ζε κεγάιν Δπξσπατθφ ρξεκαηηζηήξην. Ζ Σξάπεδα εμαθνινπζεί λα εξγάδεηαη γηα εηζαγσγή ησλ
κεηνρψλ ηεο ζηελ premium θαηεγνξία ηνπ LSE, θαη πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα
εηζαγσγή ζηελ θαηεγνξία απηή ζην κέιινλ, κε ζηφρν λα ζεσξεζεί επηιέμηκε γηα ζπκπεξίιεςε ζηνπο δείθηεο
FTSE UK. Οη εξγαζίεο ζπλερίδνληαη θαη ε εηζαγσγή ζηε standard θαηεγνξία ηνπ LSE απνηειεί ελδηάκεζν ζηάδην
απηήο ηεο καθξνρξφληαο πνξείαο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Γηα λα θαηαζηεί επηιέμηκε γηα κειινληηθή ζπκπεξίιεςή ηεο ζηνπο δείθηεο FTSE UK, θαηφπηλ εηζαγσγήο ησλ
κεηνρψλ ζηελ premium θαηεγνξία ηνπ LSE, ε Τξάπεδα απνθάζηζε ηελ ίδξπζε λέαο κεηξηθήο εηαηξείαο
ζηελ Ιξιαλδία, ε νπνία πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα. Ζ εηαηξεία Bank of Cyprus Holdings plc ζπζηάζεθε ζηελ
Ηξιαλδία, λσξίηεξα εληφο ηνπ έηνπο, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Η λέα κεηξηθή εηαηξεία αλακέλεηαη λα θαηέρεη όιεο
ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Τξάπεδαο θαη νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ηεο Τξάπεδαο αλακέλεηαη λα ιάβνπλ
κεηνρέο ζηε λέα κεηξηθή εηαηξία ζε αλαινγία κε ην πθηζηάκελν πνζνζηό πνπ θαηέρνπλ. Ζ έδξα, ε
δηεχζπλζε θαη νη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ζα παξακείλνπλ ζηελ Κχπξν, θαη ε λέα κεηξηθή
εηαηξεία ζα έρεη, θαη ε Σξάπεδα ζα ζπλερίζεη λα έρεη, ηε θνξνινγηθή ηεο έδξα ζηελ Κχπξν. Ζ Σξάπεδα ζα
ζπλερίζεη λα επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα («ΔΚΣ») θαη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο
Κχπξνπ («ΚΣΚ»). Η αιιαγή ζηελ εηαηξηθή δνκή ηνπ Σπγθξνηήκαηνο ζα εθαξκνζηεί ζηε βάζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ γηα ην ζρέδην δηαθαλνληζκνύ (ην «Σρέδην») θαη
ζπλεπώο ηειεί, κεηαμύ άιισλ, ππό ηελ έγθξηζε/επηθύξσζε ηνπ Σρεδίνπ από (i) ηνπο κεηόρνπο ζε
έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε, (ii) ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο ηεο Τξάπεδαο (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΚΤ θαη ηεο
ΚΤΚ) θαη (iii) ηα Κππξηαθά Γηθαζηήξηα κεηά από αθξόαζε γηα ηελ ακεξνιεςία ησλ όξσλ ηνπ Σρεδίνπ.
Αλακέλεηαη λα απνζηαιεί εγθχθιηνο (ε «Δγθχθιηνο») ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο εληφο ησλ πξνζερψλ
εκεξψλ αλαιχνληαο ιεπηνκεξψο ην ρέδην θαη αθνινχζσο λα δεκνζηεπζεί ελεκεξσηηθφ δειηίν ζε ζρέζε κε ηηο
κεηνρέο ζηε λέα κεηξηθή εηαηξία.
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Γ. Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο
Ο αθφινπζνο πίλαθαο δείρλεη ηελ απφδνζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο Μεζνπξφζεζκνπο ηφρνπο ηνπ,
πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δείθηε δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ, ηε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA, ηνλ δείθηε Γαλείσλ πξνο Καηαζέζεηο θαη ην χλνιν ησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ.
Γεθέκβξηνο
2015

Σεπηέκβξηνο
2016

Μεζνπξόζεζκνη
Σηόρνη

Γείθηεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ

50%

43%

<30%

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

48%

54%

>50%

Υξέσζε πξνβιέςεσλ σο πνζνζηφ ησλ ρνξεγήζεσλ19
(Cost of Risk) (εηεζηνπνηεκέλε βάζε)

4,3%

1,6%20

<1,0%

16%
€3,8 δηο

6%
€1,3 δηο

Πιήξεο
απνπιεξσκή

Γείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο θαηαζέζεηο

121%

102%

100%-120%

Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 (κε
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο)21

14,0%

14,6%

>15%

Καζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην

3,8%

3,5%

~3,00%

Γηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο / χλνιν εζφδσλ

15%

16%

>20%

Γείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα

40%

42%

40%-45%

€23,3 δηο

€22,4 δηο

>€25 δηο

Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο Σπγθξνηήκαηνο

Πνηόηεηα
Γαλεηαθνύ
Χαξηνθπιαθίνπ

ELA % πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, € δηο
Χξεκαηνδόηεζε

Κεθάιαην

Απνδνηηθόηεηα

Ιζνινγηζκόο

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

Ζ επίπησζε ηνπ ΓΠΥΑ 9, ε νπνία ζα έρεη ηζρχ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018, δελ έρεη ιεθζεί ππφςε γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ησλ ζηφρσλ. Οη ζηφρνη θαζνξίζηεθαλ κε βάζε ην
πθηζηάκελν επνπηηθφ πεξηβάιινλ.
20
Βιέπε Τπνζεκείσζε 15.
21
Βιέπε Τπνζεκείσζε 1.
19

9

Γ. Παξάξηεκα
Δλδηάκεζνο Σπλνπηηθόο Δλνπνηεκέλνο Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάησλ
Δλληάκελν
2016

Δλληάκελν
2015

Δηήζηα
+%

Γ’ ηξίκελν
2016

Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο

524

644

-19%

164

175

-7%

185

Καζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο

112

115

-3%

38

38

1%

36

Καζαξά θέξδε απφ δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο θαη θαζαξά θέξδε απφ άιια
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα

35

18

91%

20

9

126%

6

Έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κείνλ απαηηήζεηο θαη πξνκήζεηεο

€ εθαη.

Β’ ηξίκελν Τξηκεληαία
2016
+%

Α’ ηξίκελν
2016

35

32

9%

10

11

-9%

14

Κέξδε/(δεκηέο) απφ επαλεθηίκεζε θαη πψιεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαη απφ
δηάζεζε απνζέκαηα αθηλήησλ

3

(36)

-107%

1

1

-67%

1

Λνηπά έζνδα

8

13

-33%

2

4

-16%

2

717

786

-9%

235

238

-1%

244

Κφζηνο πξνζσπηθνχ

(171)

(177)

-3%

(54)

(59)

-7%

(58)

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα

(128)

(119)

7%

(43)

(44)

-3%

(41)

Σύλνιν εμόδσλ

(299)

(296)

1%

(97)

(103)

-5%

(99)

Κέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο θαη απνκεηώζεηο, ηα θέξδε/(δεκηέο) από
απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο,
ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

418

490

-15%

138

135

2%

145

Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ κείνλ θέξδε/(δεκηέο) από
απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο

(267)

(329)

-19%

(109)

(96)

14%

(62)

(34)

(37)

-9%

(12)

(14)

-10%

(8)

3

3

-12%

1

1

96%

1

Κέξδε πξηλ ηε θνξνινγία, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

120

127

-5%

18

26

-32%

76

Φνξνινγία

(16)

(18)

-7%

(4)

(4)

0%

(8)

(3)

6

-162%

2

(5)

-142%

(1)

Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία, πξηλ ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο, ηηο κε
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη θαζαξά θέξδε από ηελ πώιεζε κε
θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

101

115

-13%

16

17

-4%

67

Έμνδα ζπκβνχισλ, ρέδην Δζεινχζηαο Απνρψξεζεο θαη άιια έμνδα
αλαδηάξζξσζεο22

(98)

(27)

267%

(11)

(70)

-84%

(17)

-

(38)

-100%

-

-

-

-

Καζαξά θέξδε απφ πψιεζε κε θχξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

59

23

154%

0

59

-100%

-

Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία

62

73

-16%

5

6

-15%

50

Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο

Δλληάκελν
2016

Δλληάκελν
2015

Δηήζηα
+%

Γ’ ηξίκελν
2016

Β’ ηξίκελν Τξηκεληαία
2016
+%

Α’ ηξίκελν
2016

3,51%

3,82%

-31 κ.β.*

3,35%

3,55%

-20 κ.β.*

3,63%

Γείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα

42%

38%

+4 ε.κ.*

41%

43%

-2 ε.κ.*

40%

Απφδνζε επί ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (εηεζηνπνηεκέλε
βάζε)

0,4%

0,4%

-

0,1%

0,1%

-

0,9%

Απφδνζε επί ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (εηεζηνπνηεκέλε βάζε)

2,7%

2,8%

-1 ε.κ.*

0,7%

0,8%

-0,1 ε.κ.*

6,5%

0,69

0,82

(0,13)

0,06

0,07

(0,01)

0,56

Σύλνιν εζόδσλ

Απνκεηψζεηο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Μεξίδην ζηα θέξδε ζπγγελψλ εηαηξηψλ θαη θνηλνπξαμηψλ

(Εεκηέο)/θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

Εεκηέο απφ νκάδεο εθπνίεζεο πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε/κε ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο

Καζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην (εηεζηνπνηεκέλε βάζε)

Βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή (€ ζελη)

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

22

Βιέπε Τπνζεκείσζε 18.
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Δλδηάκεζνο Σπλνπηηθόο Δλνπνηεκέλνο Ιζνινγηζκόο
€ εθαη.

30.09.2016

31.12.2015

+%

Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε θεληξηθέο ηξάπεδεο

1.587

1.423

12%

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο ζε ηξάπεδεο

1.184

1.314

-10%

595

1.009

-41%

15.939

17.192

-7%

3.065

2.284

34%

12

49

-76%

22.382

23.271

-4%

371

242

53%

1.950

4.453

-56%

Οκφινγα, θξαηηθά αμηφγξαθα θαη κεηνρέο
Καζαξά δάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νκάδα εθπνίεζεο πνπ θαηέρεηαη πξνο πψιεζε
Σύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Καηαζέζεηο απφ ηξάπεδεο
Υξεκαηνδφηεζε απφ θεληξηθέο ηξάπεδεο
πκθσλίεο επαλαγνξάο

329

368

-11%

15.643

14.181

10%

Οκνινγηαθά δάλεηα

0

1

-100%

Άιιεο ππνρξεψζεηο

986

944

4%

0

4

-100%

19.279

20.193

-5%

892

892

0%

2.505

2.505

0%

241

259

-7%

πζζσξεπκέλεο δεκηέο

(575)

(601)

-4%

Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηώλ ηεο Τξάπεδαο

3.063

3.055

0%

Καηαζέζεηο πειαηψλ

Με θπθινθνξνχζεο ππνρξεψζεηο θαη νκάδα εθπνίεζεο πνπ θαηέρεηαη πξνο πψιεζε
Σύλνιν ππνρξεώζεσλ
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθφ απφ κείσζε θεθαιαίνπ θαη απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο θαη άιια απνζεκαηηθά

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

40

23

79%

3.103

3.078

1%

22.382

23.271

-4%

30.09.2016

31.12.2015

+%

Γάλεηα (€ εθαη.)

20.596

22.592

-9%

Καηαζέζεηο πειαηψλ (€ εθαη.)

15.643

14.181

10%

102%

121%

-19 ε.κ *

43%

50%

-7 ε.κ *

54%

48%

+6 ε.κ *

30.09.2016

31.12.2015

+%

14,6%

14,0%

+6 ε.κ *

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
Σύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ
Κύξηα Σηνηρεία θαη Γείθηεο Ιζνινγηζκνύ

Γείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο θαηαζέζεηο
Πνζνζηφ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ
Γείθηεο θάιπςεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κε πξνβιέςεηο

23

* ε.κ. = εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, 100 κνλάδεο βάζεο = 1 εθαηνζηηαία κνλάδα
Κεθάιαηα
Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο)

24

πλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο

14,7%

14,1%

+6 ε.κ *

ηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (€ εθαη.)

18.803

19.666

-4%

* ε.κ. = εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, 100 κνλάδεο βάζεο = 1 εθαηνζηηαία κνλάδα
Οι Σημειώσειρ στα Οικονομικά Αποτελέσματα τος Σςγκποτήματορ για το εννιάμηνο πος έληξε στιρ 30 Σεπτεμβπίος 2016:
Οη Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 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 (ρέζεηο Δπελδπηώλ/Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα).
Οη Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 δελ έρνπλ ειεγρζεί από ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο
ηεο Σξάπεδαο, αιιά έρνπλ δηελεξγήζεη επηζθόπεζε ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν γηα Δπηζθνπήζεηο 2410.
Η αλαθνίλσζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην ελληάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2016 έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο www.bankofcyprus.com (ρέζεηο Δπελδπηώλ/Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα).
23
24

Βιέπε Τπνζεκείσζε 7.
Βιέπε Τπνζεκείσζε 1.
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