Αλαθνίλσζε
Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015
Λεπθσζία, 26 Απγνχζηνπ 2015
Κύξηα εκεία
 Βειηησκέλε ρξεκαηνδνηηθή δνκή. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (Γ/Κ) κεηώζεθε ζε 136% (138% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015).
Οη θαηαζέζεηο πειαηώλ ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 απνηεινύζαλ ην 54% ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (51% ζηηο 31
Μαξηίνπ 2015)


Η ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ Μεραληζκό Παξνρήο Έθηαθηεο Ρεπζηόηεηαο (ELA) κεηώζεθε ην β’ ηξίκελν 2015 θαηά €1 δηο ζε
€5,9 δηο, θαη πεξαηηέξσ κεηά ην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ, θαηά €500 εθαη. ζην ζεκεξηλό επίπεδν ησλ €5,4 δηο. πλνιηθά, ε
ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA έρεη κεησζεί θαηά €6,0 δηο από ην πςειό ησλ €11,4 δηο ηνλ Απξίιην 2013



Δληζρπκέλε θεθαιαηαθή ζέζε. Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) απμήζεθε
θαηά 100 κνλάδεο βάζεο θαηά ην β’ ηξίκελν 2015 ζε 14,9%, ιόγσ κείσζεο ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη
ηεο αύμεζεο θεθαιαίσλ κέζσ θεξδνθνξίαο



Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία, γηα ην α’ εμάκελν 2015,
αλήιζαλ ζε €73 εθαη. θαη €60 εθαη., αληίζηνηρα

Γήισζε Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ πγθξνηήκαηνο Σξάπεδαο Κύπξνπ:
Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ην β’ ηξίκελν απνδεηθλχνπλ φηη έρνπκε ζεκεηψζεη πεξαηηέξσ πξφνδν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ καο
ζηφρσλ, θαζψο θαη ζηνπο θχξηνπο δείθηεο απφδνζεο.
Ζ θεθαιαηαθή καο ζέζε έρεη βειηησζεί, κε ηνλ δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 λα ζεκεηψλεη αχμεζε χςνπο 100 κνλάδσλ
βάζεο ζε 14,9%, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα
θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, ηεο
απνκφριεπζεο θαη ηεο κείσζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ. Ζ ρξεκαηνδνηηθή δνκή καο έρεη βειηησζεί, κε ηνλ δείθηε δαλείσλ πξνο
θαηαζέζεηο λα κεηψλεηαη ζην 136%. Οη ζπλερηδφκελεο ζεηηθέο πειαηεηαθέο ξνέο θαη ε απνκφριεπζε καο επέηξεςαλ λα απνπιεξψζνπκε €1
δηο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ELA θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ β’ ηξίκελνπ θαη επηπιένλ €500 εθαη. κεηά ην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ, κεηψλνληαο ηνλ
ELA ζην ζεκεξηλφ επίπεδν ησλ €5,4 δηο. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζπλερίδεη λα
απνηειεί ηελ θχξηα πξνηεξαηφηεηά καο. Ζ πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο ζεκεηψλεη πεξαηηέξσ ζεκάδηα ζηαζεξνπνηήζεο, θαζψο ηα
πξνβιεκαηηθά δάλεηα κεηψλνληαη θαη ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κε πξνβιέςεηο απμάλεηαη
ζηαδηαθά. Σέινο, ηα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο απνκεηψζεηο θαη ηα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία, γηα ην β’ ηξίκελν 2015, αλήιζαλ ζε
€169 εθαη. θαη €31 εθαη., αληίζηνηρα.
Ζ ζεκαληηθά βειηησκέλε θεθαιαηαθή ζέζε ηεο Σξάπεδαο θαη ε ζπλνιηθά βειηησκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε απμάλνπλ ηηο επηινγέο
ρξεκαηνδφηεζήο ηεο θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζή ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ην επελδπηηθφ
ελδηαθέξνλ, επηηξέπνληαο ζηελ Σξάπεδα λα νκαινπνηήζεη πεξαηηέξσ ηε ρξεκαηνδνηηθή ηεο δνκή. Ζ πηνζέηεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ
γηα ηηο εθπνηήζεηο θαη ηελ αθεξεγγπφηεηα, καδί κε ηηο βειηησκέλεο πξννπηηθέο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, απνηεινχλ ζεκαληηθά βήκαηα γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ ηεο Σξάπεδαο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ηεο ραξηνθπιαθίνπ.
Μεηά ην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ, θαηαιήμακε ζε ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηε Ρσζία. Με ηελ
πψιεζε απηή, ην πγθξφηεκα κεηψλεη ηνπο θηλδχλνπο ζηνλ ηζνινγηζκφ, εμαιείθεη πηζαλνχο κειινληηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηε Ρσζία θαη κεηψλεη ηα ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο επνπηηθήο θεθαιαηαθήο
ζέζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
Ζ Κππξηαθή νηθνλνκία παξνπζηάδεη πεξαηηέξσ ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο, παξά ην ζρεηηθά δπζκελέο εμσηεξηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Με
ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο αλάθακςεο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, ε Σξάπεδα εηζήγαγε λέα πξνγξάκκαηα δαλεηζκνχ θαη αλέιαβε πξσηνβνπιίεο
γηα ηε ζηήξημε ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο γηα ηφλσζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μέζσ
ζπγθεθξηκέλσλ, ζηνρεπκέλσλ θαη έγθαηξσλ ελεξγεηψλ, δεκηνπξγνχκε έλαλ πην δπλαηφ νξγαληζκφ, επηθεληξσκέλν ζηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηθαλφ
λα ζηεξίμεη ηελ αλάθακςε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο. Ωο ν κεγαιχηεξνο ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο ζηελ Κχπξν, ε επίδνζε ηεο
Σξάπεδαο ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο ζηελ Κχπξν θαη ζα επσθειεζεί ζεκαληηθά απφ ηελ
νηθνλνκηθή αλάθακςε.
John Patrick Hourican, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο πγθξνηήκαηνο
Ππουίλ Σςγκποτήματορ
Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη ν κεγαιύηεξνο ρξεκαηννηθνλνκηθόο νξγαληζκόο ζηελ Κύπξν. Σν πγθξόηεκα πξνζθέξεη έλα επξύ
θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ρξεκαηνδνηήζεηο, θάθηνξηγθ, ρξεκαηνεπελδπηηθέο ππεξεζίεο,
δηαρείξηζε θεθαιαίωλ θαη αζθάιεηεο γεληθνύ θιάδνπ θαη δωήο. Σν πγθξόηεκα ιεηηνπξγεί κέζω 257 θαηαζηεκάηωλ, από ηα νπνία 129 ιεηηνπξγνύλ ζηελ Κύπξν, 122
ζηε Ρωζία, 1 ζηε Ρνπκαλία, 4 ζην Ηλωκέλν Βαζίιεην θαη 1 ζηα Channel Islands. Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα ιεηηνπξγεί γξαθεία αληηπξνζωπείαο ζηε Ρωζία, ηελ Οπθξαλία
θαη ηελ Κίλα. Σν πγθξόηεκα εξγνδνηεί 6.668 άηνκα δηεζλώο. ηηο 30 Ινπλίνπ 2015, ην ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλεξρόηαλ ζε €25,4 δηο
θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ ζε €3,5 δηο.
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A. ύλνςε Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015

Κύξηα εκεία Ιζνινγηζκνύ


Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) αλήιζε ζε 14,9%1 ζηηο 30
Ηνπλίνπ 2015, απφ 13,9% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ηεο αχμεζεο θεθαιαίσλ κέζσ θεξδνθνξίαο. Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο
1 (ρσξίο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) αλήιζε ζε 14,4% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε 13,4% ζηηο 31 Μαξηίνπ
2015.



Ζ ρξεκαηνδνηηθή δνκή ηεο Σξάπεδαο βειηηώλεηαη, κε ηνλ δείθηε δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (Γ/Κ2) λα ππνρσξεί
ζην 136% απφ 138% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 θαη ηηο θαηαζέζεηο πειαηώλ λα απμάλνληαη ζην 54% ηνπ ζπλφινπ ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζε ζχγθξηζε κε 51% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015.



Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ β’ ηξίκελνπ 2015, ε ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ Μεραληζκό Παξνρήο Έθηαθηεο
Ρεπζηόηεηαο (ELA) κεηψζεθε θαηά €1 δηο ζε €5,9 δηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015. Μεηά ην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ, ε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA κεηψζεθε πεξαηηέξσ θαηά €500 εθαη. ζε €5,4 δηο ζηηο 26 Απγνχζηνπ 2015. πλνιηθά,
ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA έρεη κεησζεί θαηά €2,0 δηο απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη θαηά €6,0 δηο απφ ην πςειφ
ησλ €11,4 δηο ηνλ Απξίιην 2013.



Καηά ην β’ ηξίκελν 2015 ν ηζνινγηζκόο κεηώζεθε πεξαηηέξσ θαηά €1,3 δηο. πλνιηθά, ν ηζνινγηζκφο κεηψζεθε
θαηά €7,6 δηο απφ ηηο 30 Ηνπλίνπ 2013, αληηπξνζσπεχνληαο κείσζε χςνπο 23%.



Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ3 κεηψζεθαλ θαηά €143 εθαη. ην β’ ηξίκελν 2015 θαη αλήιζαλ
ζε €12.646 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, αληηπξνζσπεχνληαο ην 53% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ4 (δείθηεο δαλείσλ
ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ). Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90
εκεξψλ κε πξνβιέςεηο βειηηψζεθε ζε 43%5, ελψ ιακβάλνληαο ππφςε ηα κε αλαγλσξηζκέλα έζνδα απφ ηφθνπο
ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ δαλείσλ, ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κε
πξνβιέςεηο, αλέξρεηαη ζε 53% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015.

Κύξηα εκεία Καηάζηαζεο Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ6


Σα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο γηα ην α’ εμάκελν 2015 αλήιζαλ ζε €439 εθαη. θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό
πεξηζώξην αλήιζε ζε 3,88%. Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο γηα ην β’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €214 εθαη., ζε
ζχγθξηζε κε €225 εθαη. γηα ην α’ ηξίκελν 2015, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ απνπιεξσκή κέξνπο νκνιφγνπ απφ ηελ
Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ 2015 θαη ηε κείσζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ δαλείσλ ηνλ Μάξηην 2015.
Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην γηα ην β’ ηξίκελν 2015 αλήιζε ζε 3,79%, ζε ζχγθξηζε κε 3,94% γηα ην α’ ηξίκελν
2015.



Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην α’ εμάκελν 2015 αλήιζαλ ζε €533 εθαη. Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην β’ ηξίκελν 2015
αλήιζαλ ζε €261 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €272 εθαη. γηα ην α’ ηξίκελν 2015.



Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην α’ εμάκελν 2015 αλήιζαλ ζε €194 εθαη. θαη ν δείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα αλήιζε ζε
36%. Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην β’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €92 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €102 εθαη. ην α’ ηξίκελν
2015, θπξίσο ιφγσ ησλ κεησκέλσλ εμφδσλ κάξθεηηλγθ, ζπκβνπιεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ εμφδσλ. Ο δείθηεο
θφζηνο πξνο έζνδα αλήιζε ζε 35% γηα ην β’ ηξίκελν 2015, ζε ζχγθξηζε κε 38% γηα ην α’ ηξίκελν 2015.



Σα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο απνκεηώζεηο 7, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο γηα ην α’ εμάκελν 2015 αλήιζαλ ζε €339 εθαη. Σα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο

1

Πεξηιακβάλεη θέξδε γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ηα νπνία έρνπλ αλεμάξηεηα επαιεζεπζεί.
Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο πεξηιακβάλεη δάλεηα θαη θαηαζέζεηο ησλ κε ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο νκάδα
εθπνίεζεο πνπ θαηέρεηαη πξνο πψιεζε. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλεη δάλεηα θαη θαηαζέζεηο ησλ κε ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο νκάδα εθπνίεζεο πνπ θαηέρεηαη πξνο πψιεζε, αλήιζε ζε 139% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε 140% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015.
3
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.
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 €1.351 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015 (ζε ζχγθξηζε κε €1.545 εθαη. ζηηο 31
Μαξηίνπ 2015) θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα δάλεηα ησλ κε ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο νκάδα εθπνίεζεο πνπ θαηέρεηαη πξνο
πψιεζε.
5
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.
6
Απφ ην δ’ ηξίκελν 2014, νη εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε Ρσζία αλαγλσξίδνληαη σο νκάδα εθπνίεζεο πνπ θαηέρεηαη πξνο πψιεζε θαη έρνπλ παξνπζηαζηεί σο κε ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5. Ωο απνηέιεζκα, ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα έρνπλ επαλαπαξνπζηαζηεί αλάινγα. Δπηπιένλ, έρεη αιιάμεη ε παξνπζίαζε γηα ηηο απνκεηψζεηο
άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη γηα ηα θέξδε απφ απναλαγλψξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο δαλείσλ
πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε Λατθή Σξάπεδα, γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν.
7
Απνηεινχληαη απφ πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη απνκεηψζεηο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κείνλ ηα θέξδε απφ
απναλαγλψξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο δαλείσλ πνπ απνθηήζεθαλ.
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απνκεηψζεηο, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην β’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ
ζε €169 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €170 εθαη. γηα ην α’ ηξίκελν 2015.


Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) θαη θέξδε από απναλαγλώξηζε
δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο γηα δάλεηα πνπ εμαγνξάζηεθαλ γηα ην α’ εμάκελν
2015 αλήιζαλ ζε €227 εθαη.8 Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) θαη θέξδε
απφ απναλαγλψξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο γηα δάλεηα πνπ εμαγνξάζηεθαλ γηα ην
β’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €122 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €105 εθαη. γηα ην α’ ηξίκελν 2015.



Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 9 γηα ην α’ εμάκελν 2015 αλήιζαλ ζε €73
εθαη. Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην β’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €16
εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €57 εθαη. γηα ην α’ ηξίκελν 2015.



Οη δεκηέο από νκάδεο εθπνίεζεο πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε/κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην
α’ εμάκελν 2015 αλήιζαλ ζε €33 εθαη., θπξίσο ιφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Ρσζία. Σα θαζαξά θέξδε από
πώιεζε κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ην α’ εμάκελν αλήιζαλ ζε €41 εθαη. θαη ζρεηίδνληαλ κε ηελ
πψιεζε ηεο επέλδπζεο ζηε Marfin Diversified Strategy Fund Plc (MDSF) θαη ηελ απνπιεξσκή κέξνπο νκνιφγνπ
απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ β’ ηξηκήλνπ 2015.



Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Σξάπεδαο γηα ην α’ εμάκελν 2015
αλήιζαλ ζε €60 εθαη. Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Σξάπεδαο γηα ην β’
ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €31 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €29 εθαη. γηα ην α’ ηξίκελν 2015.

B. Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015
Β.1 Αλάιπζε Ιζνινγηζκνύ
Β.1.1 Κεθαιαηαθή Βάζε
Σα ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηψλ ηεο Σξάπεδαο δηακνξθψζεθαλ ζε €3.519 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015. Ο δείθηεο
Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) αλήιζε ζε 14,9% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ζε
ζχγθξηζε κε 13,9% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 θαη 14,0% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014. Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ
Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 ρσξίο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, πξνζαξκνζκέλνο γηα ηηο Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο
Απαηηήζεηο10, αλήιζε ζε 14,4% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε 13,4% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015. Ζ αχμεζε ζηνλ
δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 επεξεάζηεθε θπξίσο απφ ηε κείσζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά πεξίπνπ €1,4 δηο.
Ωο κέξνο ησλ ζπλερηδφκελσλ πξνζπαζεηψλ ηεο γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο
θαηαλνκήο θεθαιαίνπ ζηα αλνίγκαηά ηεο, ε Σξάπεδα έρεη μεθηλήζεη, καδί κε ηελ ππνζηήξημε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ,
έλα πξφγξακκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πνιχ πςεινχ επηπέδνπ ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ
ηζνινγηζκφ. Μέρξη ζηηγκήο, ην πξφγξακκα πεξηιάκβαλε ηελ επαλεμέηαζε νξηζκέλσλ αλνηγκάησλ πνπ είραλ
θαηεγνξηνπνηεζεί σο πςεινχ επνπηηθνχ θηλδχλνπ ζην πγθξφηεκα, θαη ιεπηνκεξή εμέηαζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
δηαθφξσλ πηζησηηθψλ εθζέζεσλ. Σν πξφγξακκα, θαζψο θαη ε ζεηηθή επίδξαζε απφ ηε κείσζε ησλ κε
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ θαη ε απνκφριεπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ κείσζαλ ηα
ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά πεξίπνπ €1,4 δηο. Ζ κείσζε απηή, καδί κε ηελ αχμεζε
θεθαιαίσλ κέζσ θεξδνθνξίαο, βειηίσζαλ ηνλ δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο) θαηά 100 κνλάδεο βάζεο ζε 14,9%. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Σξάπεδαο είλαη λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα
βειηηζηνπνίεζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο.
Μεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ε Σξάπεδα θαηέιεμε ζε ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο ζηε Ρσζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Uniastrum Bank11. Ζ πψιεζε ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο
επνπηηθέο αξρέο θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ γ’ ηξηκήλνπ 2015. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
8

Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη ηα θέξδε απφ απναλαγλψξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο δαλείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε ησλ κε ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, αλήιζαλ ζε €263 εθαη. γηα ην α’ εμάκελν 2015 θαη €135 εθαη. γηα β’ ηξίκελν 2015.
9
Οξίδνληαη σο ηα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία εμαηξνπκέλσλ ησλ εμφδσλ αλαδηάξζξσζεο, ησλ κε ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο θαζαξέο δεκηέο απφ ηελ πψιεζε κε θχξησλ
δξαζηεξηνηήησλ.

Οη πξνζαξκνγέο ζρεηίδνληαη κε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο χςνπο €449 εθαη. θαη αλαγλσξίδνληαη κε θνξνινγηθέο δεκηέο χςνπο €3,6 δηο θαη κπνξνχλ λα
ζπκςεθηζηνχλ κε κειινληηθά θέξδε ηεο Σξάπεδαο γηα πεξίνδν 15 εηψλ, κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 12,5%. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θνξνινγηθέο δεκηέο χςνπο πεξίπνπ €8,1
δηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Ζ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο πξνβιέςεηο ηεο
δηεχζπλζεο θαη ιακβάλεη ππφςε ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ εληφο ηεο πεξηφδνπ ιήμεο ηνπο.
11
Βιέπε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε εκεξνκελίαο 17 Ηνπιίνπ 2015,
http://www.bankofcyprus.com/Documents/Investor%20Relations/Press%20Releases/GR/20150717AgreementSaleofBOCRGR_Final.pdf
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α’ εμακήλνπ, ε ινγηζηηθή δεκηά απφ ηελ πψιεζε αλέξρεηαη ζε €20 εθαη., ε νπνία απνηειείηαη απφ δεκηά χςνπο €28
εθαη. απφ ηε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ απνζεκαηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ
θαη θέξδε χςνπο €8 εθαη. πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε δηαθνξά ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο θαη ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο
αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Με ηελ πψιεζε ε Σξάπεδα κεηψλεη ηνπο θηλδχλνπο ζηνλ ηζνινγηζκφ θαηά πεξίπνπ
€600 εθαη12. θαη ηα ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά πεξίπνπ €600 εθαη 13. Ζ πψιεζε βειηηψλεη ηελ επνπηηθή
θεθαιαηαθή ζέζε ηνπ πγθξνηήκαηνο, κε ζεηηθή επίδξαζε πεξίπνπ 33 κνλάδσλ βάζεο14 ζηνλ Γείθηε Κεθαιαίνπ
Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1.
Σν πγθξφηεκα ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπ επάξθεηαο κέζσ ηεο κε δηαλνκήο θεξδψλ,
ελψ παξάιιεια, ε αλαδηάξζξσζε θαη πψιεζε κε θχξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζα θαζνξίδεηαη απφ παξάγνληεο
πνπ αθνξνχλ ηε κείσζε θηλδχλσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπ ζέζεο.

B.1.2 Καηαζέζεηο Πειαηώλ θαη Γάλεηα
Οη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο πειαηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζαλ ζε €13.629 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε
κε €13.611 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 θαη €13.169 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014. Οη θαηαζέζεηο πειαηψλ ζηελ
Κχπξν παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα θαη αλήιζαλ ζε €11.631 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, παξά ηελ πιήξε θαηάξγεζε
ησλ κέηξσλ δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ ηνλ Απξίιην 2015. Καζαξέο πειαηεηαθέο εηζξνέο 15 ζπλερίζηεθαλ κεηά ην ηέινο ηνπ
ηξηκήλνπ κέρξη θαη ζήκεξα, παξά ηελ αζηάζεηα ζηελ Διιάδα, ππνγξακκίδνληαο ηελ απνζχλδεζε ηεο Κππξηαθήο
νηθνλνκίαο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο απφ ηελ Διιάδα.
ηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, νη θαηαζέζεηο ζηελ Κχπξν απνηεινχζαλ ην 85% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο, νη θαηαζέζεηο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην 10% θαη νη θαηαζέζεηο ζηε Ρσζία ην 4%. Σν κεξίδην αγνξάο16
ηεο Σξάπεδαο ζηηο θαηαζέζεηο ζηελ Κχπξν αλήιζε ζε 25,7% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε ην ρακειφ ησλ
24,6% ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2014.
Οη θαηαζέζεηο πειαηψλ εμαθνινπζνχλ λα 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 54% ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015,
ζε ζχγθξηζε κε 51% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 θαη ην ρακειφ ησλ 48% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014. Ο δείθηεο Γ/Κ 17 βειηηψζεθε
ζε 136% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε 138% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 θαη ην πςειφ ησλ 151% ζηηο 31 Μαξηίνπ
2014.
Σα δάλεηα18 ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζαλ ζε €23.926 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε €24.085 εθαη. ζηηο 31
Μαξηίνπ 2015 θαη €23.772 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014. Σα δάλεηα ζηελ Κχπξν αλήιζαλ ζε €21.191 εθαη. ζηηο 30
Ηνπλίνπ 2015 θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 89% ηνπ ζπλφινπ. Ζ Σξάπεδα εμαθνινπζεί λα είλαη ν κεγαιχηεξνο δαλεηζηήο
ζηελ Κχπξν κε ην κεξίδην αγνξάο επί ησλ δαλείσλ λα αλέξρεηαη ζε 38,5% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε
37,7% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015. Σα δάλεηα ζηε Ρσζία (€1.033 εθαη.) θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (€1.132 εθαη.)
αληηπξνζσπεχνπλ ην 9% ηνπ ζπλφινπ.

B.1.3 Γαλεηζκόο από ην Δπξσζύζηεκα
Ο δαλεηζκφο ηεο Σξάπεδαο απφ ην Δπξσζχζηεκα αλήιζε ζε €6,4 δηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, θαη απνηειείηαη απφ
δαλεηζκφ απφ ηνλ ELA χςνπο €5,9 δηο θαη δαλεηζκφ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) χςνπο €500 εθαη.
Ζ Σξάπεδα ρξεζηκνπνίεζε ηηο πειαηεηαθέο εηζξνέο θαη ηα έζνδα απφ ηελ απνκφριεπζε19 γηα κείσζε ηνπ δαλεηζκνχ
ηεο απφ ην Δπξσζχζηεκα θαηά €1,9 δηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α’ εμακήλνπ 2015. Καηά ην β’ ηξίκελν 2015, ν
δαλεηζκφο απφ ηνλ ELA κεηψζεθε θαηά €1 δηο ζε €5,9 δηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015 θαη ν δαλεηζκφο απφ ηελ ΔΚΣ
κεηψζεθε θαηά €300 εθαη. ζε €500 εθαη. Μεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA κεηψζεθε
πεξαηηέξσ θαηά €500 εθαη. θαη ην ππφινηπν ζηηο 26 Απγνχζηνπ 2015 αλήιζε ζε €5,4 δηο. πλνιηθά, ε ρξεκαηνδφηεζε
απφ ηνλ ELA έρεη κεησζεί θαηά €6,0 δηο απφ ην πςειφ ησλ €11,4 δηο ηνλ Απξίιην 2013.

Β.1.4 Πνηόηεηα Γαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ
Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο, ζπλερίδεη λα απνηειεί θχξηα
πξνηεξαηφηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ πξφζθαηε πηνζέηεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο εθπνηήζεηο θαη ηελ

χκθσλα κε ηα νθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015.
Βιέπε Τπνζεκείσζε 12.
Βιέπε Τπνζεκείσζε 12.
15
Οη πειαηεηαθέο ξνέο νξίδνληαη σο ε θαζαξή κεηαβνιή ζηηο θαηαζέζεηο θαη ζηα δάλεηα πειαηψλ.
16
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ.
17
Βιέπε Τπνζεκείσζε 2.
18
Βιέπε Τπνζεκείσζε 4.
19
Πεξηιακβάλεη ηελ πψιεζε ηεο επέλδπζεο ζηε Marfin Diversified Strategy Fund Plc ηνλ Απξίιην 2015, ηελ πξφσξε απνπιεξσκή κέξνπο νκνιφγνπ απφ ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ 2015 χςνπο €750 εθαη. θαη ηελ απνπιεξσκή δαλείσλ.
12
13
14
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αθεξεγγπφηεηα, καδί κε ηηο βειηησκέλεο πξννπηηθέο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, απνηεινχλ ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ ηεο Σξάπεδαο ζηελ Κχπξν θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ.
Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ20 αλήιζαλ ζε €12.646 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015 θαη
αληηπξνζσπεχνπλ ην 53% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ (δείθηεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ), ζε
ζχγθξηζε κε €12.789 εθαη. ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ
90 εκεξψλ κε πξνβιέςεηο21 βειηηψλεηαη ζηαζεξά θαη αλήιζε ζε 43% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε 42% ζηηο
31 Μαξηίνπ 2015, ελψ ιακβάλνληαο 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 κε αλαγλσξηζκέλα έζνδα απφ ηφθνπο ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ
δαλείσλ, ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ πνπ αθνινπζνχλ άιιεο ηξάπεδεο ζηελ εγρψξηα αγνξά, αλέξρεηαη ζε 53% ζηηο
30 Ηνπλίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε 52% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015.
30.06.2015
% επί ηνπ
ζπλφινπ
(€ εθαη.)
δαλείσλ
Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ
(ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο)
Δθ ησλ νπνίσλ:
Απνκεησκέλα ρσξίο θαζπζηέξεζε
Απνκεησκέλα κε θαζπζηέξεζε ιηγφηεξε ησλ 90 εκεξψλ

31.03.2015
% επί ηνπ
ζπλφινπ
(€ εθαη.)
δαλείσλ

12.646

53%

12.789

53%

969
212

4%
1%

1.006
343

4%
1%

Σα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα (ΜΔΓ)22 κε βάζε ηελ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδώλ (ΔΑΣ) κεηψζεθαλ θαηά €366
εθαη. (2% ηξηκεληαία κείσζε) θαη αλήιζαλ ζε €14.809 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015 θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 62% ησλ
ζπλνιηθψλ δαλείσλ (ζε ζχγθξηζε κε 63% ην πξνεγνχκελν ηξίκελν). Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) κε
πξνβιέςεηο αλήιζε ζε 36% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε 35% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015.

Με εμππεξεηνύκελα δάλεηα (βάζεη ΔΑΣ)
Δθ ησλ νπνίσλ:
ΜΔΓ ξπζκηζκέλα ρσξίο απνκείσζε θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε
ΜΔΓ ξπζκηζκέλα ρσξίο απνκείσζε θαη κε θαζπζηέξεζε
ιηγφηεξε ησλ 90 εκεξψλ

30.06.2015
% επί ηνπ
ζπλφινπ
(€ εθαη.)
δαλείσλ
14.809
62%

31.03.2015
% επί ηνπ
ζπλφινπ
(€ εθαη.)
δαλείσλ
15.175
63%

1.338

6%

1.466

6%

527

2%

565

2%

Β.1.5 Δλεκέξσζε γηα ηηο κε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο
Ωο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο απνκόριεπζήο ηεο θαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ, ζηνρεπκέλσλ θαη έγθαηξσλ ελεξγεηψλ, ε
Σξάπεδα ζπλερίδεη λα κεηψλεη ηνλ θίλδπλν ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο, λα εληζρχεη ηε ξεπζηφηεηά ηεο θαη λα βειηηψλεη ηελ
θεθαιαηαθή ηεο ζέζε κέζσ ηεο δηάζεζεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη σο κε θχξηεο. Καηά ην β’ ηξίκελν 2015, ε
Σξάπεδα πψιεζε ηελ επέλδπζή ηεο ζηε MDSF23. Μεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ε Σξάπεδα θαηέιεμε ζε ζπκθσλία γηα ηελ
πψιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηε Ρσζία24. Ζ ζπλαιιαγή αθνινπζεί αληίζηνηρε πψιεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Οπθξαλία θαη νινθιεξψλεη ηε δηάζεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα
πψιεζε.
Βιέπε Τπνζεκείσζε 3.
Βιέπε Τπνζεκείσζε 5.
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 γηα ηα νπνία ε
Σξάπεδα έρεη πξνβεί ζε εηδηθή πξφβιεςε, ή (iii) Γάλεηα κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ, ή (iv) Δμππεξεηνχκελα ξπζκηζκέλα δάλεηα ηα νπνία έρνπλ ηχρεη
αλαδηάξζξσζεο, ή (v) Δμππεξεηνχκελα ξπζκηζκέλα δάλεηα ππφ επηηήξεζε, ηα νπνία έρνπλ ηχρεη αλαδηάξζξσζεο θαη παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο πέξαλ ησλ 30 εκεξψλ.
23
Βιέπε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε εκεξνκελίαο 30 Απξηιίνπ 2015,
http://www.bankofcyprus.com/Documents/Investor%20Relations/Press%20Releases/GR/20150429SaleofMDSF_GR_Final.pdf
24
Βιέπε Τπνζεκείσζε 11.
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21
22
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Οη κε θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015 έρνπλ σο αθνινχζσο:
 Διιάδα: Ζ θαζαξή έθζεζε απνηειείηαη απφ (α) θαζαξά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ
(εμαηξνπκέλσλ ησλ αθηλήησλ απφ εθπνηήζεηο) χςνπο €56 εθαη. (ζε ζχγθξηζε κε €76 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015),
(β) 637 αθίλεηα απφ εθπνηήζεηο ινγηζηηθήο αμίαο €199 εθαη. (ζε ζχγθξηζε κε 619 πεξίπνπ αθίλεηα απφ
εθπνηήζεηο ινγηζηηθήο αμίαο €200 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015), (γ) ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ χςνπο €133 εθαη.
(ζε ζχγθξηζε κε €154 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015) θαη (δ) έθζεζε δαλεηζκνχ ζε Διιεληθέο νληφηεηεο, ε νπνία
απνηειεί κέξνο ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο ζηελ Κχπξν, χςνπο €74 εθαη. (ζε ζχγθξηζε κε €89 εθαη.
ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015) θαη έθζεζε δαλεηζκνχ ζηελ Κχπξν κε εμαζθαιίζεηο ζηελ Διιάδα χςνπο €66 εθαη., ζην ίδην
επίπεδν κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν.


Ρνπκαλία: Ζ ζπλνιηθή θαζαξή έθζεζε αλέξρεηαη ζε €368 εθαη. (ζε ζχγθξηζε κε €439 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ
2015).



Ρσζία: Ζ ζπλνιηθή θαζαξή έθζεζε αλέξρεηαη ζε €103 εθαη. (ζε ζχγθξηζε κε €121 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015).

B.2 Αλάιπζε Καηάζηαζεο Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ25
Σα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην γηα ην α’ εμάκελν 2015
αλήιζαλ ζε €439 εθαη. θαη 3,88% αληίζηνηρα. Σφζν ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο, φζν θαη ην θαζαξφ επηηνθηαθφ
πεξηζψξην ζπλερίδνπλ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο ζην Κππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηε
ζχλζεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, φπνπ ην 25% ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Δπξσζχζηεκα (ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΚΣ θαη ηνλ ΔLA) ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015 (ζε ζχγθξηζε κε 29% ζηηο 31
Μαξηίνπ 2015).
Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο ην β’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €214 εθαη., 5% ρακειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε €225 εθαη.
γηα ην α’ ηξίκελν 2015. Ζ κείσζε απηή αληηθαηνπηξίδεη ηελ απνπιεξσκή κέξνπο νκνιφγνπ απφ ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ 2015, θαη ηε κείσζε ηνπ αλψηαηνπ θαηαζεηηθνχ πεξηζσξίνπ ηνλ Μάξηην 201526. Σα
θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο, απφ ηελ απνπιεξσκή θαη κεηέπεηηα, ζα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ ηελ πξφσξε
απνπιεξσκή ηνπ νκνιφγνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο. Ζ επίπησζε απφ ηε
κείσζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ δαλείσλ ζα αληηζηαζκηζηεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιφγσ ηεο επαλαηηκνιφγεζεο
ησλ θαηαζέζεσλ ζε ρακειφηεξν θφζηνο.
Σα κε επηηνθηαθά έζνδα γηα ην α’ εμάκελν ηνπ 2015 αλήιζαλ ζε €94 εθαη., κε ηα επαλαιακβαλφκελα έζνδα λα
απνηεινχληαη απφ θαζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο χςνπο €79 εθαη. θαη θαζαξά έζνδα απφ
αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο χςνπο €21 εθαη. Σα κε επηηνθηαθά έζνδα γηα ην β’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €47 εθαη. (ζηα
ίδηα επίπεδα κε ην α’ ηξίκελν), κε ηα επαλαιακβαλφκελα έζνδα λα απνηεινχληαη απφ θαζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα
θαη πξνκήζεηεο χςνπο €36 εθαη. θαη θαζαξά έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο χςνπο €9 εθαη. Σν ππφινηπν κέξνο
ησλ κε επηηνθηαθψλ εζφδσλ (πνπ απνηειείηαη απφ θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) απφ δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο,
θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) απφ άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, (δεκηέο)/θέξδε απφ επαλεθηίκεζε θαη δηάζεζε
επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, θαη ινηπά έζνδα) γηα ην β’ ηξίκελν 2015 αλήιζε ζε θαζαξά θέξδε χςνπο €2 εθαη., ζε
ζχγθξηζε κε θαζαξέο δεκηέο χςνπο €8 εθαη. γηα ην α’ ηξίκελν 2015. Οη δεκηέο απφ ηελ επαλεθηίκεζε θαη δηάζεζε
επελδχζεσλ ζε αθίλεηα γηα ην β’ ηξίκελν 2015 χςνπο €16 εθαη., αθνξά θπξίσο επαλεθηηκήζεηο επελδχζεσλ ζε
αθίλεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ Κχπξν θαη ηελ Διιάδα. Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην β’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε
€261 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €272 εθαη. γηα ην α’ ηξίκελν 2015.
Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην α’ εμάκελν 2015 αλήιζαλ ζε €194 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ ην 61% αθνξά θφζηνο πξνζσπηθνχ
(€118 εθαη.) θαη ην 39% αθνξά άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (€76 εθαη.). Ο δείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα γηα ην α’ εμάκελν
2015 αλήιζε ζε 36%. Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην β’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €92 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €102 εθαη. γηα
ην α’ ηξίκελν 2015, κε ηε κείσζε λα νθείιεηαη ζε ρακειφηεξα έμνδα κάξθεηηλγθ θαη έμνδα ζπκβνπιεπηηθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ. Ο δείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα γηα ην β’ ηξίκελν 2015 βειηηψζεθε ζε 35%, ζε ζχγθξηζε
κε 38% ην α’ ηξίκελν 2015.
Η ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) θαη ηα θέξδε από
απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο δαλείσλ πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην α’
εμάκελν 2015 αλήιζαλ ζε €227 εθαη27. Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ (ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο) θαη ηα θέξδε απφ απναλαγλψξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο δαλείσλ
πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην β’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €122 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε €105 εθαη. ην α’ ηξίκελν 2015. Σα
θέξδε απφ απναλαγλψξηζε δαλείσλ θαη νη αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο αθνξνχλ αληηζηξνθή κέξνπο
Βιέπε Τπνζεκείσζε 6.
Ζ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ (ΚΣΚ), κε εκεξνκελία 16 Φεβξνπαξίνπ 2015, γηα κείσζε ηνπ αλσηάηνπ θαηαζεηηθνχ πεξηζσξίνπ απφ 3% ζε 2% πάλσ απφ
ηα αληίζηνηρα επηηφθηα ηεο αγνξάο (Euribor), φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ησλ επηπξφζζεησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ. Βιέπε ζρεηηθή
αλαθνίλσζε εκεξνκελίαο 16 Φεβξνπαξίνπ 2015, http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=14653&lang=gr
27
Βιέπε Τπνζεκείσζε 8.
25
26
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ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζε ζρέζε κε ηα δάλεηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε
Λατθή Σξάπεδα. Ζ αληηζηξνθή είλαη απνηέιεζκα ησλ αλαζεσξεκέλσλ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο
ηακεηαθέο ξνέο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ αλακέλνληαλ θαηά ηελ εμαγνξά. Γηα ζθνπφ παξαθνινχζεζεο
ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία ζεσξείηαη κέξνο ησλ πξνβιέςεσλ θαη ην πγθξφηεκα
εμεηάδεη θαη ηα δχν σο έλα εληαίν ζηνηρείν.
Ζ εηεζηνπνηεκέλε ρξέσζε πξνβιέςεσλ σο πνζνζηφ ησλ ρνξεγήζεσλ ην α’ εμάκελν 2015 αλήιζε ζε 2,2% 28 επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ δαλείσλ, ζε ζχγθξηζε κε 2,1% ην α’ ηξίκελν 2015. ηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, νη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 29, αλήιζαλ ζε €5.381 εθαη.
(ζε ζχγθξηζε κε €5.354 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 θαη €5.140 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014) θαη αληηπξνζσπεχνπλ
ην 22,5% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ (ζε ζχγθξηζε κε 22,2% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 θαη 21,6% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2014).
Οη απνκεηώζεηο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ην α’
εμάκελν 2015 αλήιζαλ ζε €31 εθαη., θπξίσο ιφγσ ησλ πεξαηηέξσ απνκεηψζεσλ ησλ κε θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην
εμσηεξηθφ, σο κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Σξάπεδαο λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο.
Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην α’ εμάκελν 2015 αλήιζαλ ζε €73 εθαη.
Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην β’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €16 εθαη., ζε
ζχγθξηζε κε €57 εθαη. ην α’ ηξίκελν 2015.
Σα έμνδα αλαδηάξζξσζεο γηα ην α’ εμάκελν 2015 αλήιζαλ ζε €21 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ €14 εθαη. ζρεηίδνληαη κε ην
β’ ηξίκελν 2015, θπξίσο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
αλαδηάξζξσζε θαη ηελ πψιεζε ησλ κε θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ.
Οη δεκηέο από νκάδεο εθπνίεζεο πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε / κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην α’
εμάκελν 2015 αλήιζαλ ζε €33 εθαη., θπξίσο ιφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Ρσζία. Σα θαζαξά θέξδε από πώιεζε
κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (ηεο επέλδπζεο ζηε MDSF θαη ηελ απνπιεξσκή κέξνπο νκνιφγνπ απφ ηελ
Κππξηαθή Γεκνθξαηία) γηα ην β’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €41 εθαη.
Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Σξάπεδαο γηα ην α’ εμάκελν 2015 αλήιζαλ ζε
€60 εθαη. Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Σξάπεδαο γηα ην β’ ηξίκελν 2015
αλήιζαλ ζε €31 εθαη., ζε ζχγθξηζε κε θέξδε χςνπο €29 εθαη. γηα ην α’ ηξίκελν 2015.

Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ νξίδεηαη σο νη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε ησλ κε
ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ (ζχλνιν €493 εθαη.) κείνλ ηα θέξδε απφ απναλαγλψξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο δαλείσλ πνπ απνθηήζεθαλ
(ζχλνιν €230 εθαη.), σο πξνο ηνλ κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ (φπσο νξίδεηαη ζηελ Τπνζεκείσζε 4).
29
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).
28
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Γ.

Πξννπηηθέο

Σν πγθξφηεκα ζπλερίδεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ πινπνίεζε ηεο αλαδηάξζξσζήο ηνπ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ
ζηφρσλ κε ζθνπφ λα θαηαζηεί έλα πην δπλαηό ίδξπκα, ηθαλό λα ζηεξίμεη ηελ αλάθακςε ηεο Κππξηαθήο
νηθνλνκίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη αμία γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπ ζην κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα.
Οη βαζηθνί ζηξαηεγηθνί ππιψλεο ηεο Σξάπεδαο είλαη:
 Πεξηνξηζκόο ηεο επηδείλσζεο θαη αλαζηξνθή ηεο απμεηηθήο ηάζεο ηνπ πξνβιεκαηηθνχ δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ.
 Πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ΔLΑ θαη νκαινπνίεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δνκήο ηνπ πγθξνηήκαηνο.
 Δπηθέληξσζε ζηηο θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Κύπξν κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ππνζρφκελσλ ηνκέσλ
ηεο νηθνλνκίαο θαη έμνδνο απφ κε θχξηεο αγνξέο.
 Δπίηεπμε ελόο νξζνινγηζηηθνύ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο, δηεπξχλνληαο ηα θαλάιηα εμππεξέηεζεο πειαηψλ κε
ζηφρν ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.
 Γηαηήξεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ πγθξνηήκαηνο κε ηελ εζσηεξηθή δεκηνπξγία θεθαιαίσλ κέζσ
ηεο θεξδνθνξίαο, ηεο απνκφριεπζεο θαη ηεο πψιεζεο κε θχξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
 Γεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη γηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε.
Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κχπξν λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 92% ησλ δαλείσλ θαη ην 89% ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο, κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή γηα ηε ζπκθσλία πψιεζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο ζηε Ρσζία, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Σξάπεδαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην
νηθνλνκηθό θαη ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ζηελ Κύπξν. Ζ Κππξηαθή νηθνλνκία παξνπζηάδεη πεξαηηέξσ ζεκάδηα
ζηαζεξνπνίεζεο. χκθσλα κε ηελ Πξνθαηαξθηηθή Δθηίκεζε30 πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 14 Απγνχζηνπ 2015, ην
πξαγκαηηθφ ΑΔΠ γηα ην β’ ηξίκελν 2015 έρεη απμεζεί θαηά 0,9%, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2014,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο. Απηή ήηαλ ε δεχηεξε δηαδνρηθή ηξηκεληαία αχμεζε κεηά απφ
δεθαηέζζεξα ζπλερφκελα ηξίκελα χθεζεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαηά ηελ έθηε επηζθφπεζή ηεο, ηα απνηειέζκαηα
ηεο νπνίαο δεκνζηεχηεθαλ ηνλ Ηνχιην 2015, πξνβιέπεη αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ γηα ην ζπλνιηθφ έηνο 2015 ηεο
ηάμεο ηνπ 0,4%. Ο Γείθηεο Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο παξνπζίαζε πεξαηηέξσ αχμεζε ην β’ ηξίκελν 2015, σο
απνηέιεζκα βειηησκέλεο εκπηζηνζχλεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Οη αθίμεηο ηνπξηζηψλ γηα ηνπο πξψηνπο επηά κήλεο ηνπ
2015 αλήιζαλ ζε 1,5 εθαη., ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 6,5% ζε ζχγθξηζε κε παξφκνηα πεξίνδν ην
πξνεγνχκελν έηνο, ππνδειψλνληαο φηη ε πηψζε ησλ αθίμεσλ απφ ηε Ρσζία έρεη αληηζηαζκηζηεί απφ ηελ αχμεζε ησλ
αθίμεσλ απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη άιιεο βφξεηεο επξσπατθέο ρψξεο.
ην κέιινλ, ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ επειημία ηεο νηθνλνκίαο φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηε
κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ησλ κηζζψλ, ηελ αλζεθηηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο (φπσο ν ηνκέαο ηνπ
ηνπξηζκνχ θαη ν ηνκέαο παξνρήο δηεζλψλ ππεξεζηψλ), ηελ ελδπλάκσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία
θαη ηηο ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Δπηπιένλ, ε ζπλερηδφκελε πξφνδνο ησλ θππξηαθψλ αξρψλ
ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο, φπσο ζπκθσλήζεθε κε ηελ Σξφηθα,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεκαληηθήο βειηίσζεο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο πξφζθαηεο πηνζέηεζεο ηνπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο εθπνηήζεηο θαη ηελ αθεξεγγπφηεηα, αλακέλεηαη λα έρνπλ πεξαηηέξσ ζεηηθή επίδξαζε
ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία. Οη αξρέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
εθαξκνγή ηνπ πξνζθάησο πηνζεηεκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο εθπνηήζεηο θαη ηελ αθεξεγγπφηεηα, θαζψο θαη
λα θαηεπζχλνπλ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο πξνο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε. Ζ αβεβαηφηεηα πνπ
επηθξαηεί αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ζηελ Δπξψπε, ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηε Ρσζία θαη ηελ πνιηηηθή θαη
νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα ζηελ Διιάδα, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο γηα ην 2015. Οη παξάγνληεο
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ νηθνλνκία ζρεηίδνληαη κε ηα πςειά επίπεδα κε εμππεξεηνχκελσλ
δαλείσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, κε ηπρφλ απξφβιεπηα πξνβιήκαηα ή θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ γηα ηηο εθπνηήζεηο θαη ηελ αθεξεγγπφηεηα, θαη κε ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκίαο ζηε Ρσζία. Οη
παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ νηθνλνκία, κεηά ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ Σξφηθα,
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Κχπξνπ ζην πξφγξακκα Πνζνηηθήο Υαιάξσζεο (ΠΥ) ζηελ Δπξσδψλε, ε νπνία
αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηηο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο ζηε ρψξα. Ζ εχξσζηε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην θαη ε απνδπλάκσζε ηνπ Δπξψ έλαληη ηεο Αγγιηθήο ηεξιίλαο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ
ηνπξηζκφ ζηελ Κχπξν. Ζ κείσζε ησλ επηηνθίσλ ζηελ Κχπξν ζα κπνξνχζε λα ζηεξίμεη ηελ θαηαλάισζε ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα θαη λα ηνλψζεη ηελ εγρψξηα νηθνλνκία.
Η αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ ηεο Σξάπεδαο απνηειεί θνξπθαία πξνηεξαηόηεηα θαη είλαη
πςίζηεο ζεκαζίαο δήηεκα γηα ηε Γηεύζπλζε ηεο Σξάπεδαο. Ζ Γηεύζπλζε Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο
Χξεώλ (ΓΑΑΧ) θάλεη πξφνδν ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιεκαηηθνχ ηεο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ, παξφιε ηελ απνπζία
ησλ θαηάιιεισλ λνκνζεηηθψλ εξγαιείσλ. Μεηά ηελ πξφζθαηε πηνζέηεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο εθπνηήζεηο
θαη ηελ αθεξεγγπφηεηα, θαη εθφζνλ δελ ππάξμνπλ κε αλακελφκελα πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ
απηψλ πιαηζίσλ θαη ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ, ε ΓΑΑΥ αλακέλεηαη φηη ζα πξνρσξήζεη πην γξήγνξα ζηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ. Όζν πην ζχληνκα νη Κππξηαθέο ηξάπεδεο αληηκεησπίζνπλ ην πςειφ επίπεδν ησλ
30

Βάζεη ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.

8

πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ, ηφζν πην γξήγνξα ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάθακςε ηεο Κππξηαθήο
νηθνλνκίαο, κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θεξέγγπσλ λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε
δαλείσλ ζα επεξεάδνληαη απφ ην πνζνζηφ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη απφ ηπρφλ πεξαηηέξσ
κείσζε ζηελ αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα νκαινπνηήζεη ηε ρξεκαηνδνηηθή ηεο δνκή, ε Σξάπεδα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα
πξνζέιθπζε λέσλ θαηαζέζεσλ. Παξάιιεια, ε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο ζέζεο ηεο Σξάπεδαο θαη ε
ζπλνιηθά βειηησκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε απμάλνπλ ηηο επηινγέο ρξεκαηνδόηεζήο ηεο θαη ζα
δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζή ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ην επελδπηηθφ
ελδηαθέξνλ, ε Σξάπεδα ζα εμεηάζεη ην ελδερφκελν αχμεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο απφ ηηο ρξεκαηαγνξέο θαη ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ηα έζνδα γηα ηε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο απφ ηνλ ELA. Οη επηινγέο πνπ ζα εμεηαζηνχλ είλαη ε
ρξεκαηνδφηεζε κέζσ θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ (εθδνκέλα, δηαθξαηνχκελα θαη ππνζεθεπκέλα σο εμαζθάιηζε γηα ηνλ
ELA) θαη/ή ε έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ. Ζ Σξάπεδα, ζηα πιαίζηα ηεο ζπληεξεηηθήο ηεο πνιηηηθήο, ιφγσ ησλ
γεγνλφησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηε Ρσζία, δηαζέηεη ζεκαληηθά απνζέκαηα ξεπζηφηεηαο. Μφιηο
νκαινπνηεζνχλ νη ζπλζήθεο αγνξάο, ε Σξάπεδα αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κέξνο ησλ απνζεκάησλ ξεπζηφηεηαο
γηα ηελ πεξαηηέξσ απνπιεξσκή ηνπ ELA.
Παξά ηα γεγνλφηα ηνπ Μαξηίνπ 2013 θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζε απηήλ, ε Σξάπεδα παξακέλεη ν κεγαιχηεξνο
ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο ζηελ Κχπξν. Οη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηεο
ζέζε, πνπ έρνπλ επηηεπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δχν εηψλ, επηηξέπνπλ ζηελ Σξάπεδα λα εδξαηώζεη θαη
λα εληζρύζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζην Κππξηαθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθό ξόιν
ζηελ αλάθακςε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο. Ζ εληζρπκέλε θεθαιαηαθή ηεο ζέζε θαη ε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο
ηεο Σξάπεδαο ππνβνεζνχλ ηηο πξνζπάζεηεο ρξεκαηνδόηεζεο ππνζρόκελσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο πνπ
αλακέλεηαη λα ζηεξίμνπλ θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα. Ζ Σξάπεδα
επηθεληξψλεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εζφδσλ ηεο, αλαπηχζζνληαο πεξαηηέξσ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε έζνδα απφ
πξνκήζεηεο, φπσο ηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο θαη ηε δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπηπξφζζεηα, ν
εγεηηθφο ξφινο ηεο Σξάπεδαο ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα ζηελ Κχπξν, απνθέξεη επαλαιακβαλφκελα έζνδα πνπ
δηαθνξνπνηνχλ ηελ πεγή εζφδσλ ηεο Σξάπεδαο.
ην πιαίζην 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 κέζσ ηεο δηάζεζεο κε θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ. Μεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ε Σξάπεδα θαηέιεμε
ζε ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε ηεο Uniastrum Bank θαη νξηζκέλσλ άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε Ρσζία. Με
βάζε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ α’ εμακήλνπ 2015, ε πψιεζε βειηηψλεη ηνλ δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ
Καηεγνξίαο 1 θαηά πεξίπνπ 33 κνλάδεο βάζεο, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά
πεξίπνπ €600 εθαη., θαη πεξηνξίδεη ηε ζπλνιηθή έθζεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε Ρσζία ζε €103 εθαη., ε νπνία
αλακέλεηαη λα κεησζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ ζπλαιιαγή αθνινπζεί αληίζηνηρε πψιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ζηελ Οπθξαλία θαη νινθιεξψλεη ηε δηάζεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα πψιεζε. Ζ
πψιεζε ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ γ’ ηξηκήλνπ
2015. Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα πξνρσξεί ζε ελέξγεηεο κείσζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
αθηλήησλ ζηε Ρνπκαλία. Δπηπξφζζεηα, ε Σξάπεδα ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα δηάζεζε αθηλήησλ ζηελ Κχπξν θαη
ηελ Διιάδα.
Ζ εληζρπκέλε θεθαιαηαθή ζέζε ηεο Σξάπεδαο θαη ε επηηπρία ηεο ζηε πλνιηθή Αμηνιφγεζε ηεο ΔΚΣ εληζρχνπλ ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ θαη ησλ άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πξνο ηελ Σξάπεδα, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο
πειαηεηαθέο εηζξνέο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ηξίκελα. Μειινληηθά, ε Σξάπεδα ζα ζπλερίζεη λα
δηαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο θαηάιιειεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο
Σξάπεδαο, ην πςειφ επίπεδν ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ, ηελ έθζεζε ζηηο κε θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ,
ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη, θαζψο θαη ην νηθνλνκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπξφζζεηα, ε νπνηαδήπνηε
πψιεζε κε θχξησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο επηπηψζεηο ζηα θεθάιαηα, θαζψο θαη ηε κείσζε
θηλδχλνπ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Σξάπεδαο.
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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), πεξηιακβαλνκέλσλ 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 Αλαδηάξζξσζεο31 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.
Γεθέκβξηνο
2014

Ινύληνο
2015

Μεζνπξόζεζκνο
ηόρνο
Γεθ-17

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

41%

43%

>50%

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

3,6%

2,2%32

<1,5%

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

12.653

12.646

<10.000

Χξεκαηνδόηεζε

Γείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο θαηαζέζεηο

141%

136%

<150%

Κεθάιαην

Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1
(κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο)

14,0%

14,9%

>10%

Γείθηεο Μφριεπζεο (χλνιν Πεξηνπζηαθψλ
ηνηρείσλ/Ίδηα Κεθάιαηα)

7,7x

7,2x

<12x

Γείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα (ζε εηήζηα βάζε)

36%

36%

<45%

3,94%

3,88%

>2,5%

130

129

125

4.334

4.335

<4.100

Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο πγθξνηήκαηνο
όπσο ζπκθσλήζεθαλ κε ηελ ΚΣΚ θάησ από ην ρέδην Αλαδηάζξσζεο
ηεο Σξάπεδαο
Πνηόηεηα
Γαλεηαθνύ
Χαξηνθπιαθίνπ

Απνδνηηθόηεηα

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

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 αλήιζε ζην 43% ζηηο 30
Ηνπλίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε 41% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014. Ζ εηεζηνπνηεκέλε ρξέσζε πξνβιέςεσλ σο πνζνζηφ
ησλ ρνξεγήζεσλ γηα ην α’ εμάκελν 2015 αλήιζε ζε 2,2%33, ζε ζρέζε κε 3,6% γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2014.
Χξεκαηνδόηεζε
Ο δείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο θαηαζέζεηο αλήιζε ζε 136% ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ζε ζρέζε κε 141%
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014.

Δμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ε αδπλακία εθαξκνγήο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ φπσο δεηήζεθαλ απφ ηελ Σξφηθα, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ θαη/ή λα
θαζπζηεξήζνπλ ηελ εθηακίεπζε ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Κχπξν, βαζχηεξε θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε, πεξαηηέξσ ζεκαληηθή 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.
32
Βιέπε Τπνζεκείσζε 28.
33
Βιέπε Τπνζεκείσζε 28.
31
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Κεθάιαηα
Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) αλήιζε ζε 14,9% ζηηο 30 Ηνπλίνπ
2015, ζε ζρέζε κε 14,0% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014. Ο δείθηεο Μφριεπζεο βειηηψζεθε ειαθξψο θαη δηακνξθψζεθε ζε
7,2x ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ζε ζρέζε κε 7,7x ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014.
Απνδνηηθόηεηα
Ο δείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα γηα ην α’ εμάκελν 2015 αλήιζε ζε 36%, παξακέλνληαο ζηα ίδηα επίπεδα ζε ζχγθξηζε
κε ην έηνο 2014. Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην γηα ην α’ εμάκελν 2015 αλήιζε ζε 3,88%, ζε ζχγθξηζε κε 3,94%
γηα ην έηνο 2014. Ο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ Κχπξν αλεξρφηαλ ζε 4.335 ζηηο 30 Ηνπλίνπ
2015, ζε ζχγθξηζε κε 4.334 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014.

Γ.2 ρόιηα γηα ηελ πξόνδν ηεο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο
Γηεύζπλζε Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο Χξεώλ (ΓΑΑΧ)
Ζ ΓΑΑΥ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε €11,6 δηο κεγάισλ ή πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ ζηελ Κχπξν κε δπλακηθφ ηεο
ηάμεο ησλ 500 πεξίπνπ αηφκσλ. Σνλ ηειεπηαίν ελάκηζε ρξφλν, ε Σξάπεδα ελίζρπζε ηηο ελέξγεηέο ηεο κέζσ κηαο
μεθάζαξεο ζηξαηεγηθήο θαη δηαδηθαζηψλ αλαδηάξζξσζεο, θαη δηα κέζνπ επηθεληξσκέλσλ εθζηξαηεηψλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Δμαηνκηθεπκέλεο ελέξγεηεο θαη ζηνρεπκέλεο εθζηξαηείεο
γηα θάζε ηκήκα έρνπλ πινπνηεζεί καδί κε εμαηνκηθεπκέλα πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Ζ
πηνζέηεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο εθπνηήζεηο θαη ηνπ πιαηζίνπ αθεξεγγπφηεηαο ζα εμαιείςεη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ
πξνεγνχκελσλ κελψλ θαη ζα απμήζεη ηελ πξνζπκία ησλ πειαηψλ γηα ζπλεξγαζία. Οη ελέξγεηεο ηεο ΓΑΑΥ εληείλνπλ
ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Σξάπεδαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ.
Πεξαηηέξσ πξφνδνο έρεη επηηεπρηεί ζε επίπεδν αλαδηαξζξψζεσλ, κε ηηο αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ λα δηακνξθψλνληαη
ζε €9,0 δηο34 ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε €8,1 δηο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015. Μέρξη ζηηγκήο ππήξμε απμεκέλε
δξαζηεξηφηεηα ζηελ αλαδηάξζξσζε δαλείσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ 41% 35 ηνπ ζπλφινπ ησλ
δαλείσλ ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015 έρνπλ ηχρεη αλαδηάξζξσζεο. ηνπο ηνκείο ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ θαη ζηνπο ηδηψηεο - ζηεγαζηηθά δάλεηα, 36% θαη 39% αληίζηνηρα ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ζηνλ θάζε
ηνκέα έρνπλ ηχρεη αλαδηάξζξσζεο. Λακβάλνληαο ππφςε κφλν ηα δάλεηα πνπ αλαδηαξζξψζεθαλ κεηά ηηο 31 Μαξηίνπ
2014, ην πνζνζηφ ησλ αλαδηαξζξσκέλσλ δαλείσλ ρσξίο θαζπζηέξεζε αλέξρεηαη ζε 70%.
Απνκόριεπζε
Ζ Σξάπεδα πψιεζε ηελ επέλδπζή ηεο ζηε MDSF ζεκεηψλνληαο κηθξή ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θεθαιαηαθή ηεο ζέζε.
Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα πξνρσξεί ζε ελέξγεηεο κείσζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ
ζηε Ρνπκαλία. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε Σξάπεδα ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα δηάζεζε αθηλήησλ ζηελ Κχπξν θαη ηελ
Διιάδα. Μεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, ε Σξάπεδα θαηέιεμε ζε ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηε Ρσζία, πνπ απνηειείηαη απφ (i) ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηε ζπγαηξηθή ηξάπεδα ζηε
Ρσζία, CB Uniastrum Bank LLC, χςνπο 80%, θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία
ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ζηε Ρσζία, Leasing Company Uniastrum Leasing LLC, χςνπο 80%, θαη (ii) νξηζκέλα
δαλεηαθά αλνίγκαηα ζηε Ρσζία. Με βάζε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ α’ εμάκελνπ 2015, ε πψιεζε απηή
επηηξέπεη ζην πγθξφηεκα λα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο ζηνλ ηζνινγηζκφ θαηά πεξίπνπ €600 εθαη. θαη ηα ζηαζκηζκέλα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά πεξίπνπ €600 εθαη. Ζ πψιεζε βειηηψλεη ηελ επνπηηθή θεθαιαηαθή ζέζε ηνπ
πγθξνηήκαηνο, κε ζεηηθή επίδξαζε πεξίπνπ 33 κνλάδσλ βάζεο ζηνλ δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο
1 ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ πψιεζε ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο θαη αλακέλεηαη λα
νινθιεξσζεί εληφο ηνπ γ’ ηξηκήλνπ 2015 θαη είλαη ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα επηθέληξσζε
ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη αγνξέο, θαη ηελ πψιεζε ησλ κε θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ.

Σα αλαδηαξζξσκέλα 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 €611 εθαη. ζηηο 30 Ηνπλίνπ
2015 (ζε ζχγθξηζε κε €689 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα δάλεηα ησλ κε ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ σο νκάδα εθπνίεζεο πνπ θαηέρεηαη πξνο πψιεζε.
35
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 €1.351 εθαη. γηα ηα ζπλνιηθά δάλεηα θαη €611 εθαη. γηα ηα
αλαδηαξζξσκέλα δάλεηα ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015 (ζε ζχγθξηζε κε €1.545 εθαη. γηα ηα ζπλνιηθά δάλεηα θαη €689 εθαη. γηα ηα αλαδηαξζξσκέλα δάλεηα ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015) θαη
πεξηιακβάλνπλ ηα δάλεηα ησλ κε ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο νκάδα εθπνίεζεο πνπ θαηέρεηαη πξνο πψιεζε.
34
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Δ. Παξάξηεκα
Απφ ην δ’ ηξίκελν 2014, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε Ρσζία θαηεγνξηνπνηνχληαη σο πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη σο κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Ωο εθ
ηνχηνπ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία έρνπλ επαλαπαξνπζηαζηεί. Δπηπξφζζεηα, ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα απνκεηψζεηο άιισλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θέξδε απφ απναλαγλψξηζε δαλείσλ θαη
αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο γηα δάλεηα πνπ εμαγνξάζηεθαλ, έρνπλ επαλαηαμηλνκεζεί γηα λα ζπλάδνπλ
κε ηηο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.
Δλνπνηεκέλνο Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάησλ

€ εθαη.

Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο

α’ εμάκελν
2015

α’ εμάκελν
2014
(επαλαπαξνπζίαζε)36

εηήζηα
+%

β’ ηξίκελν
2015

α’ ηξίκελν
2015

ηξηκεληαία
+%

439

514

-14%

214

225

-5%

79

78

1%

36

43

-17%

8

5

53%

12

(4)

-

21

25

-19%

9

12

-29%

(23)

1

-

(16)

(7)

108%

9

6

55%

6

3

114%

533

629

-15%

261

272

-4%

(118)

(117)

1%

(59)

(59)

-

(76)

(91)

-17%

(33)

(43)

-23%

(194)

(208)

-7%

(92)

(102)

-10%

339

421

-19%

169

170

0%

(457)

(289)

58%

(309)

(148)

109%

Κέξδε απφ απναλαγλψξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο
ηακεηαθέο ξνέο γηα δάλεηα πνπ εμαγνξάζηεθαλ

230

11

-

187

43

335%

Απνκεηψζεηο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

(31)

(34)

-8%

(30)

(1)

-

3

4

-16%

1

2

-

84

113

-26%

18

66

-72%

(11)

(5)

132%

(2)

(9)

-69%

Εεκηέο πνπ αλαινγνχλ ζε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

(0)

(0)

-

(0)

(0)

-

Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία, πξηλ ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο, ηηο κε
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ πώιεζε κε θύξησλ
δξαζηεξηνηήησλ

73

108

-32%

16

57

-72%

Έμνδα αλαδηάξζξσζεο

(21)

(21)

3%

(14)

(7)

61%

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

(33)

(66)

-51%

(12)

(21)

-43%

Καζαξά θέξδε απφ πψιεζε κε θχξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

41

60

-32%

41

-

-

Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία

60

81

-26%

31

29

11%

Καζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο
Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) απφ δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο θαη θαζαξά
θέξδε/(δεκηέο) απφ άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κείνλ απαηηήζεηο θαη πξνκήζεηεο
(Εεκηέο)/θέξδε απφ επαλεθηίκεζε θαη δηάζεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα
Λνηπά έζνδα
ύλνιν εζόδσλ
Κφζηνο πξνζσπηθνχ
Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα
ύλνιν εμόδσλ
Κέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο θαη απνκεηώζεηο, ηα θέξδε από
απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο
ζηα δάλεηα πνπ εμαγνξάζηεθαλ, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ

Μεξίδην ζηα θέξδε ζπγγελψλ εηαηξηψλ θαη θνηλνπξαμηψλ
Κέξδε πξηλ ηε θνξνινγία, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Φνξνινγία

36

Βιέπε εκείσζε 4.2 ζηελ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015, πγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο.
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πλνπηηθόο Δλνπνηεκέλνο Ιζνινγηζκόο
30.06.2015

31.12.2014
37
(επαλαπαξνπζίαζε)

+%

Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε Κεληξηθέο Σξάπεδεο

1.011

1.139

-11%

Σνπνζεηήζεηο ζε ηξάπεδεο

1.425

1.647

-13%

Οκφινγα, θξαηηθά αμηφγξαθα θαη κεηνρέο

1.631

2.541

-36%

18.136

18.168

-

2.374

2.378

-

805

916

-12%

25.382

26.789

-5%

201

162

24%

6.403

8.284

-23%

576

580

-1%

13.027

12.624

3%

Οκνινγηαθά δάλεηα

1

1

-

Άιιεο ππνρξεψζεηο

986

1.046

-6%

Με θπθινθνξνχζεο ππνρξεψζεηο θαη νκάδεο εθπνίεζεο πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε

669

611

9%

21.863

23.308

-6%

892

892

-

2.505

2.505

-

Απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο θαη άιια απνζεκαηηθά

178

147

21%

πζζσξεπκέλεο δεκηέο

(69)

(79)

-12%

3.506

3.465

1%

13

16

-17%

3.519

3.481

1%

25.382

26.789

-5%

€ εθαη.

Καζαξά δάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νκάδεο εθπνίεζεο πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Καηαζέζεηο απφ ηξάπεδεο
Υξεκαηνδφηεζε απφ Κεληξηθέο Σξάπεδεο
πκθσλίεο επαλαγνξάο
Καηαζέζεηο πειαηψλ

ύλνιν ππνρξεώζεσλ
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθφ απφ κείσζε θεθαιαίνπ θαη απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην

Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηώλ ηεο Σξάπεδαο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ

36
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Κύξηα ηνηρεία θαη Γείθηεο Ιζνινγηζκνύ - πξηλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Ρσζία σο νκάδα εθπνίεζεο πνπ θαηέρεηαη πξνο
πώιεζε
30.06.2015

31.12.2014

+%

Γάλεηα (€ εθαη.)

23.926

23.772

1%

Καηαζέζεηο πειαηψλ (€ εθαη.)

13.629

13.169

3%

136%

141%

-5 ε.κ.*

53%

53%

-

43%

41%

+2 ε.κ.*

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

38

* ε.κ. = εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, 100 κνλάδεο βάζεο = 1 εθαηνζηηαία κνλάδα
Κύξηα ηνηρεία θαη Γείθηεο Ιζνινγηζκνύ - κεηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Ρσζία σο νκάδα εθπνίεζεο πνπ θαηέρεηαη πξνο
πώιεζε
30.06.2015

31.12.2014

+%

Γάλεηα (€ εθαη.)

22.997

22.806

1%

Καηαζέζεηο πειαηψλ (€ εθαη.)

13.027

12.624

3%

139%

143%

-4 ε.κ.*

53%

53%

-

41%

39%

+2 ε.κ.*

30.06.2015

31.12.2014

+%

Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο)

14,9%

14,0%

0,9 ε.κ.*

πλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (ζχκθσλα κε ηελ νδεγία CRD IV)

15,0%

14,2%

0,8 ε.κ.*

ηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζχκθσλα κε ηελ νδεγία CRD IV) (€ εθαη.)

21.527

22.715

-5%

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

39

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

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

Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο
β’ ηξίκελν
2015

α’ ηξίκελν
2015

ηξηκεληαία
+%

δ’ ηξίκελν
2014

3,79%

3,94%

-0,15 ε.κ.*

3,81%

Γείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα

35%

38%

-3 ε.κ.*

41%

Απφδνζε επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

0,5%

0,4%

0,10 ε.κ.*

-5,0%

Απφδνζε επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

3,6%

3,3%

0,30 ε.κ.*

-37,5%

0,36

0,32

0,04

(4,15)

Καζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην

Βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή (€ ζελη)
* ε.κ. = εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, 100 κνλάδεο βάζεο = 1 εθαηνζηηαία κνλάδα

Σημειώσειρ στα Οικονομικά Αποτελέσματα τος Σςγκποτήματορ για το εξάμηνο πος έληξε στιρ 30 Ιοςνίος 2015:
Η Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 είλαη δηαζέζηκε ζην Δγγεγξακκέλν Γξαθείν ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα
Δηαηξία Ληδ (ζηελ Οδό ηαζίλνπ 51, Αγ. Παξαζθεπή, ηξόβνινο, Σ.Θ. 24884, 1398 Λεπθωζία, Κύπξνο) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο
www.bankofcyprus.com (ρέζεηο Δπελδπηώλ).
Η Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 έρεη επηζθνπεζεί, αιιά δελ έρεη ειεγρζεί από ηνπο εμωηεξηθνύο ειεγθηέο ηεο
Σξάπεδαο.
Η αλαθνίλωζε θαη ε παξνπζίαζε ηωλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάηωλ ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο www.bankofcyprus.com (ρέζεηο Δπελδπηώλ).
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