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Κύξηα εκεία


εκαληηθή πξόνδνο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2015, ηα
δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ κεηώζεθαλ θαηά €1,3 δηο ή θαηά 10% ιόγσ ησλ
αλαδηαξζξώζεσλ θαη ησλ ελεξγεηώλ απνκόριεπζεο



Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ κε πξνβιέςεηο εληζρύζεθε θαηά 7
πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην δ’ ηξίκελν 2015 θαη αλήιζε ζε 48% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ιόγσ ησλ απμεκέλσλ
πξνβιέςεσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο αιιαγέο ζηηο παξαδνρέο αλαθνξηθά κε ηηο πξνβιέςεηο, ζε ζρέζε κε
ηνλ ζπλερή επνπηηθό δηάινγν κε ηελ ΔΚΣ ζρεηηθά κε ηε ΓΔEΑ



Ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε κε ηνλ δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο)
λα αλέξρεηαη ζε 14,0% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, πςειόηεξνο από ηηο ειάρηζηεο επνπηηθέο θεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο ύςνπο 11,75%



Οη θαηαζέζεηο (κεηά ηελ πξνζαξκνγή γηα ηελ πώιεζε ησλ εξγαζηώλ ζηε Ρσζία) απμήζεθαλ θαηά €1,6 δηο ή
θαηά 12% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2015



Βειηησκέλε ρξεκαηνδνηηθή δνκή κε ηνλ δείθηε δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (Γ/Κ) λα κεηώλεηαη θαηά 11
πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην δ’ ηξίκελν 2015 ζην 121%, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015



Μεηά ηηο 30 επηεκβξίνπ 2015 ν ELA έρεη κεησζεί θαηά €1,6 δηο, ζην ζεκεξηλό επίπεδν ησλ €3,3 δηο



Σα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο αλήιζαλ ζε €624 εθαη. γηα ην έηνο 2015



Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ αλήιζε ζε €630 εθαη. γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 θαη ζε €959
εθαη. γηα ην έηνο 2015



Οη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία γηα ηηο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη νη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία γηα ην
έηνο 2015, αλήιζαλ ζε €394 εθαη. θαη ζε €438 εθαη. αληίζηνηρα

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 135 θαηαζηεκάηωλ, από ηα νπνία 129 ιεηηνπξγνύλ ζηελ Κύπξν, 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 4.605 άηνκα δηεζλώο. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ην ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ
ηνηρείωλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλεξρόηαλ ζε €23,3 δηο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ ζε €3,1 δηο.
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A. ύλνςε Διεγκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2015
Κύξηα εκεία Ηζνινγηζκνύ


Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) αλήιζε ζε 14,0% ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2015, ζε ζύγθξηζε κε 15,6% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015. Ζ κείσζε ζηνλ δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλώλ
Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 αληηθαηνπηξίδεη ηηο δεκηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ ην δ’ ηξίκελν 2015, ιόγσ ησλ απμεκέλσλ
πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο αιιαγέο ζηηο παξαδνρέο αλαθνξηθά κε ηηο
πξνβιέςεηο, ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλερή επνπηηθό δηάινγν κε ηελ ΔΚΣ ζρεηηθά κε ηε ΓΔΔΑ1.



Ζ ρξεκαηνδνηηθή δνκή ηεο Σξάπεδαο βειηηώλεηαη κε ηηο θαηαζέζεηο λα απμάλνληαη θαηά €572 εθαη. ή θαηά 4%
ην δ’ ηξίκελν 2015. Ο δείθηεο Γ/Κ βειηηώζεθε ζην 121% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ζε ζύγθξηζε κε 132% ζηηο 30
επηεκβξίνπ 2015, θαη νη θαηαζέζεηο απμήζεθαλ ζην 61% ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2015, ζε ζύγθξηζε κε 56% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015.



Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δ΄ ηξηκήλνπ 2015, ε ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ Μεραληζκό Παξνρήο Έθηαθηεο
Ρεπζηόηεηαο (ELA) κεηώζεθε θαηά €1,1 δηο, ζε €3,8 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. Μεηά ην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ, ε
ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA κεηώζεθε πεξαηηέξσ θαηά €500 εθαη. ζην ζεκεξηλό επίπεδν ησλ €3,3 δηο.



Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ2 κεηώζεθαλ θαηά €668 εθαη. ή θαηά 6% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
δ’ ηξίκελνπ 2015 θαη αλήιζαλ ζε €11.329 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, αληηπξνζσπεύνληαο ην 50% ηνπ
ζπλόινπ ησλ δαλείσλ3 (δείθηεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ). Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ
δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ κε πξνβιέςεηο βειηηώζεθε ζην 48%4 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015,
από ην 41% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015.

Κύξηα εκεία Καηάζηαζεο Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ5


Σα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €842 εθαη. θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην
αλήιζε ζε 3,79%. Σα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €198 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε
€205 εθαη. γηα ην γ’ ηξίκελν 2015, κε ηε κείσζε λα αληηθαηνπηξίδεη ηε κείσζε ζηελ ηηκνιόγεζε ησλ δαλείσλ πνπ
νθείιεηαη κεξηθώο ζηηο αλαδηαξζξώζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο απνκόριεπζεο. Σν θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην γηα ην δ’
ηξίκελν 2015 αλήιζε ζε 3,69%, ζε ζύγθξηζε κε 3,70% γηα ην γ’ ηξίκελν 20156.



Σα κε επηηνθηαθά έζνδα γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €198 εθαη., κε ηα επαλαιακβαλόκελα έζνδα λα
απνηεινύληαη από θαζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο ύςνπο €154 εθαη. θαη θαζαξά έζνδα από
αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ύςνπο €48 εθαη. Σα κε επηηνθηαθά έζνδα γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €55 εθαη. (ζε
ζύγθξηζε κε €46 εθαη. γηα ην γ’ ηξίκελν 2015), κε ηα επαλαιακβαλόκελα έζνδα λα απνηεινύληαη από θαζαξά
έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο θαη θαζαξά έζνδα από αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ύςνπο €38 εθαη. θαη €16
εθαη., αληίζηνηρα.



Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €1.040 εθαη. Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ
ζε €253 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €251 εθαη. γηα ην γ’ ηξίκελν 2015.



Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €416 εθαη. θαη ν δείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα αλήιζε ζε 40%. Σα
ζπλνιηθά έμνδα γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €119 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €102 εθαη. ην γ’ ηξίκελν 2015,
θπξίσο ιόγσ ησλ απμεκέλσλ κε επαλαιακβαλόκελσλ ζπκβνπιεπηηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ εμόδσλ θαη ησλ
απμεκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα λνκηθέο ππνζέζεηο θαη δηαθαλνληζκνύο.

Γηαδηθαζία Δπνπηηθήο Δμέηαζεο θαη Αμηνιόγεζεο.
Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ νξίδνληαη σο ηα δάλεηα κε ζπγθεθξηκέλε πξόβιεςε θαη ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ.
Σα δάλεηα αλαθέξνληαη πξηλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ζε ζρέζε κε ηα δάλεηα πνπ απνθηήζεθαλ από ηε Λατθή Σξάπεδα (ε
δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ζπκβαηηθνύ νθεηιόκελνπ πνζνύ θαη ηεο εύινγεο αμίαο ησλ δαλείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο) ύςνπο €1.207 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015
(ζε ζύγθξηζε κε €1.266 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015).
4
Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ κε πξνβιέςεηο ππνινγίδεηαη σο ην ζύλνιν ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε
δαλείσλ, ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εύινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ζηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ (ελδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο
ππνρξεώζεηο), σο πξνο ην ζύλνιν ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ.
5
Από ην δ’ ηξίκελν 2014, νη εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε Ρσζία αλαγλσξίδνληαη σο νκάδα εθπνίεζεο πνπ θαηέρεηαη πξνο πώιεζε θαη έρνπλ παξνπζηαζηεί σο κε
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ζύκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5. Σνλ επηέκβξην 2015, ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ πώιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηε Ρσζία.
Σν ππόινηπν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ έρεη πσιεζεί έρεη παύζεη λα αλαγλσξίδεηαη σο νκάδα εθπνίεζεο πνπ θαηέρεηαη πξνο πώιεζε θαη έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί σο
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. Δπηπξόζζεηα, νη ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο έρνπλ επαλαηαμηλνκεζεί γηα λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αιιαγή ζηελ παξνπζίαζε ησλ δεκηώλ
απνκείσζεο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ από ηε κεηαβνιή ζηελ εύινγε αμία θαη πσιήζεηο επελδύζεσλ ζε
αθίλεηα ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ ‘Κεξδώλ από απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγώλ ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο
ξνέο γηα δάλεηα πνπ απνθηήζεθαλ’ έρεη αιιάμεη ώζηε λα παξνπζηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ‘Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ’ ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε
ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ. Σν πγθξόηεκα ζεσξεί, όηη απηή ε παξνπζίαζε είλαη πην ζρεηηθή αθνύ ζεσξεί όηη ηέηνηα θέξδε θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο
(θπξίσο πξνέξρνληαη από ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ησλ δαλείσλ πνπ απνθηήζεθαλ) ζρεηίδνληαη κε ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν. Απηή ε
αιιαγή ζηελ παξνπζίαζε δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ.
6
Δμαηξνπκέλσλ ησλ εζόδσλ από ηόθνπο ηνπ νκνιόγνπ πνπ είρε εθδνζεί γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Λατθήο Σξάπεδαο, ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην γηα ην δ΄ηξίκελν
2015 θαη ην έηνο 2015 αλήιζε ζε 3,55% θαη 3,51% αληίζηνηρα.
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Σα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο απνκεηώζεηο 7, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο, γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €624 εθαη. Σα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο απνκεηώζεηο, ηα
έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €134 εθαη., ζε
ζύγθξηζε κε €149 εθαη. γηα ην γ’ ηξίκελν 2015.



Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) κείνλ θέξδε από
απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο γηα δάλεηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα
ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €959 εθαη8. Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
κείνλ θέξδε από απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο γηα δάλεηα πνπ
εμαγνξάζηεθαλ γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €630 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €96 εθαη. γηα ην γ’ ηξίκελν 2015. Ζ
απμεκέλε ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα ην δ’ ηξίκελν πξνέθπςε από ηηο αιιαγέο ζηηο παξαδνρέο αλαθνξηθά κε ηηο
πξνβιέςεηο, ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλερή επνπηηθό δηάινγν κε ηελ ΔΚΣ ζρεηηθά κε ηε ΓΔΔΑ. Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ
σο πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ γηα ην έηνο 2015 αλήιζε ζε 4,3%9 επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ, ζε
ζύγθξηζε κε εηεζηνπνηεκέλε ρξέσζε πξνβιέςεσλ 2,1% γηα ην ελληάκελν 2015.



Οη απνκεηώζεηο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ην
έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €62 εθαη., θαη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο απνκεηώζεηο κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ζην εμσηεξηθό, σο κέξνο ησλ πξνζπαζεηώλ ηεο Σξάπεδαο γηα κείσζε ηνπ θηλδύλνπ ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο θαη κε ηελ
αιιαγή ηεο βάζεο επηκέηξεζεο ησλ αθηλήησλ πνπ απνθηήζεθαλ από πειάηεο.



Οη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 10 γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €394 εθαη. Οη
δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €509 εθαη., ζε
ζύγθξηζε κε θέξδε ύςνπο €45 εθαη. γηα ην γ’ ηξίκελν 2015.



Σα έμνδα αλαδηάξζξσζεο γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €43 εθαη. ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ζπκβνπιεπηηθά θαη
επαγγεικαηηθά έμνδα.



Οη δεκηέο από νκάδεο εθπνίεζεο πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε/κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην
έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €38 εθαη., θαη νθείινληαη θπξίσο ζηελ πώιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε
Ρσζία.



Σα θαζαξά θέξδε από πώιεζε κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €37 εθαη.
Σα θαζαξά θέξδε από πώιεζε κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελέξγεηεο απνκόριεπζεο
πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνπιεξσκήο νκνιόγνπ από ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία ηνλ Ηνύλην 2015 θαη ηνλ Γεθέκβξην 2015.



Οη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Σξάπεδαο γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε
€438 εθαη. Οη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Σξάπεδαο γηα ην δ’ ηξίκελν 2015
αλήιζαλ ζε €512 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε θέξδε ύςνπο €13 εθαη. γηα ην γ’ ηξίκελν 2015.

Β. Αλάιπζε ησλ Διεγκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2015
Β.1 Αλάιπζε Ηζνινγηζκνύ
Β.1.1 Κεθαιαηαθή Βάζε
Σα ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηώλ ηεο Σξάπεδαο δηακνξθώζεθαλ ζε €3.055 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. Ο δείθηεο
Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) αλήιζε ζε 14,0% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2015, ζε ζύγθξηζε κε 15,6% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015 θαη 14,0% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014. Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ
Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 ρσξίο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, πξνζαξκνζκέλνο γηα ηηο Αλαβαιιόκελεο
Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο11, αλήιζε ζε 13,1% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015.

Απνηεινύληαη από πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη απνκεηώζεηο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, κείνλ θέξδε
από απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο δαλείσλ πνπ απνθηήζεθαλ.
8
Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη ηα θέξδε από απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο δαλείσλ πνπ απνθηήζεθαλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε ησλ κε ζπλερηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, αλήιζαλ ζε €1,002 εθαη. γηα ην έηνο 2015 θαη €630 εθαη. γηα ην δ’ ηξίκελν
2015.
9
Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ νξίδεηαη σο νη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε ησλ κε
ζπλερηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ (ζύλνιν €1.307 εθαη.) κείνλ θέξδε από απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο δαλείσλ πνπ απνθηήζεθαλ
(ζύλνιν €305 εθαη.), σο πξνο ηνλ κέζν όξν ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ (όπσο νξίδεηαη ζηελ Τπνζεκείσζε 3).
10
Οξίδνληαη σο ηα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία εμαηξνπκέλσλ ησλ εμόδσλ αλαδηάξζξσζεο, ησλ κε ζπλερηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θαζαξώλ θεξδώλ από ηελ πώιεζε
κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.
11
Οη πξνζαξκνγέο ζρεηίδνληαη κε αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ύςνπο €457 εθαη. θαη αλαγλσξίδνληαη κε θνξνινγηθέο δεκηέο ύςνπο €3,6 δηο θαη κπνξνύλ λα
ζπκςεθηζηνύλ κε κειινληηθά θέξδε ηεο Σξάπεδαο γηα πεξίνδν 15 εηώλ, κε θνξνινγηθό ζπληειεζηή 12,5%. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θνξνινγηθέο δεκηέο ύςνπο πεξίπνπ €8,5
δηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Ζ αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ππνζηεξίδεηαη από ηηο πξνβιέςεηο ηεο
δηεύζπλζεο θαη ιακβάλεη ππόςε ηελ αλαθηεζηκόηεηα ησλ αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ εληόο ηεο πεξηόδνπ ιήμεο ηνπο.
7
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Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 παξακέλεη πςειόηεξνο από ηηο ειάρηζηεο επνπηηθέο θεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο ύςνπο 11,75% κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ππιώλα II (Pillar II).
ε ζπλέρεηα ηνπ ζπλερνύο επνπηηθνύ δηαιόγνπ κε ηελ ΔΚΣ ζε ζρέζε κε ηε ΓΔΔΑ, ε Σξάπεδα απνθάζηζε λα
επαλαμηνινγήζεη ηηο παξαδνρέο, ηηο εθηηκήζεηο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο αλαθνξηθά κε ηηο πξνβιέςεηο, ζην πιαίζην θαη
ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη από ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ). πλεπώο, ε Σξάπεδα
πξνρώξεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο παξαδνρέο ηεο αλαθνξηθά κε ηηο πξνβιέςεηο. Οη αιιαγέο απηέο
ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαληηθή επέθηαζε ηεο πεξηόδνπ αλάθηεζεο θαη ηελ εθαξκνγή επηπξόζζεησλ εθπηώζεσλ ζηε
ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ ησλ πην επηβαξπκέλσλ, κε εμππεξεηνύκελσλ ραξηνθπιαθίσλ, κε ηηο δύν
ηξνπνπνηήζεηο λα πξνθύπηνπλ από ηε ζηξαηεγηθήο ηεο Σξάπεδαο γηα αλάθηεζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ. Γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ παξαδνρώλ ηεο γηα ηηο πξνβιέςεηο, ε Σξάπεδα έιαβε ππόςε ηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηε δηαρείξηζε
ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ, θαζώο θαη άιια δηαζέζηκα ζηνηρεία, αληηθαηνπηξίδνληαο έλα απμεκέλν επίπεδν
ζπληεξεηηζκνύ εληόο ελόο απνδεθηνύ εύξνπο. Ωο απνηέιεζκα, νη πξνβιέςεηο γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 απμήζεθαλ, κε ηηο
πξνβιέςεηο γηα ην έηνο 2015 λα αλέξρνληαη ζε €959 εθαη. Ζ Σξάπεδα ζεσξεί πσο νη αιιαγέο απηέο γεθύξσζαλ
ζεκαληηθά ηνλ επνπηηθό δηάινγν κε ηελ ΔΚΣ θαη αύμεζαλ ην πνζνζηό θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ
ησλ 90 εκεξώλ κε πξνβιέςεηο ζην 48%, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015.

B.1.2 Καηαζέζεηο Πειαηώλ θαη Γάλεηα
Οη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο πειαηώλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζαλ ζε €14.181 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ζε
ζύγθξηζε κε €13.608 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015 θαη €13.169 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014. Μεηά ηελ
πξνζαξκνγή γηα ηελ πώιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Ρσζία, νη θαηαζέζεηο πειαηώλ ηνπ πγθξνηήκαηνο απμήζεθαλ
θαηά €1.557 εθαη. ή 12% ην 2015. Οη θαηαζέζεηο πειαηώλ ζηελ Κύπξν απμήζεθαλ θαηά €533 εθαη. θαηά ην δ’ ηξίκελν
2015 θαη αλήιζαλ ζε €12.691 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, απνηειώληαο ην 89% ηνπ ζπλόινπ ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ
πγθξνηήκαηνο. Σν κεξίδην αγνξάο επί ησλ θαηαζέζεσλ12 ηεο Σξάπεδαο ζηηο θαηαζέζεηο ζηελ Κύπξν, αλήιζε ζε
27,9% ζηηο 29 Φεβξνπαξίνπ 2016, ζε ζύγθξηζε κε ην ρακειό ησλ 24,6% ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2014.
Οη θαηαζέζεηο πειαηώλ εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ ηελ θύξηα πεγή ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, κε ηε
ζπλεηζθνξά ηνπο πξνο ηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πγθξνηήκαηνο λα απμάλεηαη ζηαδηαθά. Οη θαηαζέζεηο
πειαηώλ απνηεινύζαλ ην 61% ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2015, ζε ζύγθξηζε κε 56% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015 θαη κε ην ρακειό ησλ 48% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014. Ο δείθηεο Γ/Κ
βειηηώζεθε ζην 121% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ζε ζύγθξηζε κε 132% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015 θαη κε ην πςειό
151% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014.
Σα δάλεηα13 ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζαλ ζε €22.592 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ζε ζύγθξηζε κε €22.863 εθαη.
ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015 θαη €23.772 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014. Σα δάλεηα ζηελ Κύπξν αλήιζαλ ζε €20.661
εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη αληηπξνζσπεύνπλ ην 91% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ
Σξάπεδα είλαη ν κεγαιύηεξνο δαλεηζηήο ζηελ Κύπξν κε ην κεξίδην αγνξάο επί ησλ δαλείσλ λα αλέξρεηαη ζε 40,1%
ζηηο 29 Φεβξνπαξίνπ 2016, ζε ζύγθξηζε κε 39,3% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015. Σα δάλεηα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην
(€1.207 εθαη.) αληηπξνζσπεύνπλ ην 5% ηνπ ζπλόινπ.

B.1.3 Γαλεηζκόο από ην Δπξσζύζηεκα
Ο δαλεηζκόο ηεο Σξάπεδαο από ην Δπξσζύζηεκα αλήιζε ζε €4,5 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, θαη απνηειείηαη από
δαλεηζκό από ηνλ ELA ύςνπο €3,8 δηο θαη δαλεηζκό από ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) ύςνπο €650 εθαη.
Σνλ Οθηώβξην 2015, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιπκκέλσλ Οκνιόγσλ, ε πηζηνιεπηηθή
αμηνιόγεζε ησλ δηαθξαηνύκελσλ θαιπκκέλσλ νκνιόγσλ, εμαζθαιηζκέλα κε ελππόζεθα νηθηζηηθά δάλεηα,
αλαβαζκίζηεθε ζε Baa3 από B1. Μεηά από ηελ αλαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο αμηνιόγεζεο ζηελ επελδπηηθή
θαηεγνξία (investment grade), ηα θαιπκκέλα νκόινγα έρνπλ γίλεη απνδεθηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα πηζηνδνηηθέο
πξάμεηο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη, σο εθ ηνύηνπ, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο εμαζθάιηζε γηα δαλεηζκό από ηελ ΔΚΣ.
Μέζσ απηήο ηεο ζπλαιιαγήο, ην πγθξόηεκα άληιεζε ρξεκαηνδόηεζεο ύςνπο €550 εθαη. από ηελ ΔΚΣ γηα
απνπιεξσκή ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ ELA. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δ΄ ηξηκήλνπ 2015, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία
απνπιήξσζε νκόινγν14 πνπ θαηείρε ε Σξάπεδα ύςνπο €340 εθαη. Μέζσ ηεο ζπλαιιαγήο ησλ θαιπκκέλσλ
νκνιόγσλ, ηελ απνπιεξσκή ηνπ νκνιόγνπ θαη ηηο πειαηεηαθέο εηζξνέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δ’ ηξηκήλνπ 2015 θαη
αξρέο ηνπ 2016, απνπιεξώζεθε ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA ύςνπο πεξίπνπ €1,6 δηο, κεηώλνληάο ηελ ζην ζεκεξηλό
επίπεδν ησλ €3,3 δηο. πλνιηθά, ε ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA έρεη κεησζεί θαηά €8,1 δηο ή 71% από ην πςειό ησλ
€11,4 δηο ηνλ Απξίιην 2013.

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κύπξνπ.
Βιέπε Τπνζεκείσζε 3.
Σν νκόινγν εθδόζεθε ηελ 1 Ηνπιίνπ 2015 σο αληηθαηάζηαζε ηνπ ππόινηπνπ κέξνπο ηνπ νκνιόγνπ πνπ είρε εθδνζεί γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Λατθήο Σξάπεδαο θαη ην
νπνίν είρε κεηαθεξζεί ζηελ Σξάπεδα ηνλ Μάξηην ηνπ 2013, κεηά ηελ απόθηεζε νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο.
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Β.1.4 Πνηόηεηα Γαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ
Ζ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο, ζπλερίδεη λα απνηειεί ηελ θύξηα
πξνηεξαηόηεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ πηνζέηεζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο εθπνηήζεηο θαη ηελ αθεξεγγπόηεηα
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ, νη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο Γηεύζπλζεο
Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο Υξεώλ (ΓΑΑΥ) γηα αλαδηάξζξσζε θαη εμνκάιπλζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ δαλεηαθνύ
ραξηνθπιαθίνπ, ε πην επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία ηεο Σξάπεδαο κε ηνπο δαλεηνιήπηεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο
βειηησκέλνπο νηθνλνκηθνύο δείθηεο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πξνζπάζεηα ηεο
Σξάπεδαο λα πεξηνξίζεη θαη λα αληηζηξέςεη ηελ ηάζε ζηα πξνβιεκαηηθά δάλεηα.
Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ15 κεηώζεθαλ θαηά €668 εθαη. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δ’ ηξηκήλνπ
2015 (6% ηξηκεληαία κείσζε), εθ ησλ νπνίσλ €647 εθαη. ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Κύπξν. Σα δάλεηα ζε
θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ αλήιζαλ ζε €11.329 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη αληηπξνζσπεύνπλ ην
50% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ (δείθηεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ), ζε ζύγθξηζε κε €11.998
εθαη. ην πξνεγνύκελν ηξίκελν. Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ κε
πξνβιέςεηο16 βειηηώζεθε ζην 48% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ζε ζύγθξηζε κε 41% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015.
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο ζε εύινγε αμία, ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ
θαιύπηνληαη πιήξσο. Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ κε πξνβιέςεηο,
ιακβάλνληαο ππόςε ηα κε αλαγλσξηζκέλα έζνδα από ηόθνπο ζηα ζπκβαηηθά ππόινηπα ησλ δαλείσλ, ζύκθσλα κε
ηνλ ππνινγηζκό πνπ αθνινπζνύλ άιιεο ηξάπεδεο ζηελ εγρώξηα αγνξά, αλέξρεηαη ζε 58%17 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015,
ζε ζύγθξηζε κε 52% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015.
31.12.2015
% επί ηνπ
ζπλόινπ
(€ εθαη.)
δαλείσλ
Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ
Δθ ησλ νπνίσλ:
Απνκεησκέλα ρσξίο θαζπζηέξεζε
Απνκεησκέλα κε θαζπζηέξεζε ιηγόηεξε ησλ 90 εκεξώλ

30.09.2015
% επί ηνπ
ζπλόινπ
(€ εθαη.)
δαλείσλ

11.329

50,1%

11.998

52,5%

875
103

3,9%
0,5%

848
126

3,7%
0,6%

Σα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα (ΜΔΓ)18 κε βάζε ηελ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδώλ (ΔΑΣ) κεηώζεθαλ θαηά €257
εθαη. ή 2% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δ’ ηξηκήλνπ 2015 θαη αλήιζαλ ζε €13.968 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη
αληηπξνζσπεύνπλ ην 62% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ. Από ηε κείσζε, ηα €235 εθαη. ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο
ζηελ Κύπξν. Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) κε πξνβιέςεηο βειηηώζεθε ζην 39% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2015, ζε ζύγθξηζε κε 35% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015. Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) κε πξνβιέςεηο,
ιακβάλνληαο ππόςε ηα κε αλαγλσξηζκέλα έζνδα από ηόθνπο ζηα ζπκβαηηθά ππόινηπα ησλ δαλείσλ, ζύκθσλα κε
ηνλ ππνινγηζκό πνπ αθνινπζνύλ άιιεο ηξάπεδεο ζηελ εγρώξηα αγνξά, αλέξρεηαη ζε 49%19 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015,
ζε ζύγθξηζε κε 44% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015.
31.12.2015
% επί ηνπ
ζπλόινπ
(€ εθαη.)
δαλείσλ
Με εμππεξεηνύκελα δάλεηα (βάζεη ΔΑΣ)
Δθ ησλ νπνίσλ:
ΜΔΓ ξπζκηζκέλα ρσξίο απνκείσζε θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε
ΜΔΓ ξπζκηζκέλα ρσξίο απνκείσζε θαη κε θαζπζηέξεζε ιηγόηεξε
ησλ 90 εκεξώλ

30.09.2015
% επί ηνπ
ζπλόινπ
(€ εθαη.)
δαλείσλ

13.968

61,8%

14.225

62,2%

1.862

8,2%

1.462

6,4%

551

2,4%

537

2,3%
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O δείθηεο ππνινγίδεηαη ηόζν κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ, όζν θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ δαλείσλ, ώζηε λα πεξηιακβάλνπλ
νπνηαδήπνηε κε αλαγλσξηζκέλα έζνδα από ηόθνπο πνπ νθείινληαη ζηα ζπκβαηηθά ππόινηπα ησλ δαλείσλ.
18
Σν 2014 ε Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδώλ (ΔΑΣ) δεκνζίεπζε ηα πξόηππα αλαθνξάο γηα ηηο ξπζκίζεηο θαη ηα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα. ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο ΔΑΣ, έλα δάλεην
ζεσξείηαη σο κε εμππεξεηνύκελν αλ πιεξνύληαη ηα πην θάησ θξηηήξηα: (i) Γάλεηα ρξεσζηώλ νη νπνίνη έρνπλ αμηνινγεζεί όηη αδπλαηνύλ λα απνπιεξώζνπλ πιήξσο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο
ρσξίο ηελ εθπνίεζε εμαζθαιίζεσλ, αλεμαξηήησο από ηελ ύπαξμε θαζπζηέξεζεο, ή ηνλ αξηζκό εκεξώλ ζε θαζπζηέξεζε, γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ή ζε πεξίπησζε όπνπ ε
Σξάπεδα έρεη θηλεζεί λνκηθά ελαληίνλ ηνπ ρξεώζηε ή ζε πεξίπησζε πησρεπζάλησλ πειαηώλ, ή (ii) Γάλεηα πειαηώλ πνπ έρνπλ απνκεησζεί π.ρ. ζε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα έρεη πξνβεί
ζε εηδηθή πξόβιεςε, ή (iii) Γάλεηα κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ, ή (iv) Δμππεξεηνύκελα ξπζκηζκέλα δάλεηα ππό επηηήξεζε ηα νπνία έρνπλ ηύρεη αλαδηάξζξσζεο, ή (v)
Δμππεξεηνύκελα ξπζκηζκέλα δάλεηα ππό επηηήξεζε, ηα νπνία έρνπλ ηύρεη αλαδηάξζξσζεο θαη παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο πέξαλ ησλ 30 εκεξώλ.
19
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Β.1.5 Δλεκέξσζε γηα ηηο κε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο
Ωο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο απνκόριεπζήο ηεο θαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ, ζηνρεπκέλσλ θαη έγθαηξσλ ελεξγεηώλ, ε
Σξάπεδα θαηάθεξε λα κεηώζεη ηνλ θίλδπλν ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο, λα εληζρύζεη ηε ξεπζηόηεηά ηεο θαη λα βειηηώζεη ηελ
θεθαιαηαθή ηεο ζέζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηε δηάζεζε ησλ ζπγαηξηθώλ ηξαπεδώλ πνπ
έρνπλ θαζνξηζηεί γηα πώιεζε.
Ζ ελαπνκείλνπζα κε – θύξηα έθζεζε ζην εμσηεξηθό ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 έρεη σο αθνινύζσο:
 Διιάδα: Ζ θαζαξή έθζεζε απνηειείηαη από (α) θαζαξά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό
(εμαηξνπκέλσλ ησλ αθηλήησλ από εθπνηήζεηο) ύςνπο €22 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε €49 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ
2015), (β) 641 αθίλεηα από εθπνηήζεηο ινγηζηηθήο αμίαο €173 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε 637 αθίλεηα από εθπνηήζεηο
ινγηζηηθήο αμίαο €192 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015), (γ) ζηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ ύςνπο €131 εθαη. (ζε
ζύγθξηζε κε €132 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015) θαη (δ) έθζεζε δαλεηζκνύ ζε Διιεληθέο νληόηεηεο, ε νπνία
απνηειεί κέξνο ησλ ζπλήζσλ εξγαζηώλ ηεο Σξάπεδαο ζηελ Κύπξν, ύςνπο €81 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε €71 εθαη.
ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015) θαη έθζεζε δαλεηζκνύ ζηελ Κύπξν κε εμαζθαιίζεηο ζηελ Διιάδα ύςνπο €70 εθαη. (ζε
ζύγθξηζε κε €68 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015).
 Ρνπκαλία: Ζ ζπλνιηθή θαζαξή έθζεζε αλέξρεηαη ζε €312 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε €354 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ
2015).
 Ρσζία: Ζ ελαπνκείλνπζα θαζαξή έθζεζε (ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό θαη ζηνηρεία εθηόο
ηζνινγηζκνύ) αλέξρεηαη ζε €114 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε €120 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015), θαη αλακέλεηαη λα
κεησζεί ζηαδηαθά.

B.2 Αλάιπζε Καηάζηαζεο Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ20
Σα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην γηα ην έηνο 2015
αλήιζαλ ζε €842 εθαη. θαη 3,79% αληίζηνηρα. Σα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €198
εθαη., κεησκέλα θαηά 4% ζε ζύγθξηζε κε €205 εθαη. γηα ην γ’ ηξίκελν 2015. Ζ κείσζε απηή αληηθαηνπηξίδεη ηε κείσζε
ζηελ ηηκνιόγεζε ησλ δαλείσλ πνπ νθείιεηαη κεξηθώο ζηηο αλαδηαξζξώζεηο δαλείσλ θαηά ην δ’ ηξηκήλν 2015 θαη ζηηο
ελέξγεηεο απνκόριεπζεο.
Σα κε επηηνθηαθά έζνδα γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €198 εθαη., κε ηα επαλαιακβαλόκελα έζνδα λα απνηεινύληαη
από θαζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο ύςνπο €154 εθαη. θαη θαζαξά έζνδα από αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο
ύςνπο €48 εθαη. Σα κε επηηνθηαθά έζνδα γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €55 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε €46 εθαη. γηα
ην γ’ ηξίκελν 2015), κε ηα επαλαιακβαλόκελα έζνδα λα απνηεινύληαη από θαζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη
πξνκήζεηεο ύςνπο €38 εθαη. θαη θαζαξά έζνδα από αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ύςνπο €16 εθαη. Σν ππόινηπν κέξνο ησλ
κε επηηνθηαθώλ εζόδσλ (πνπ απνηειείηαη από θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) από δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο, θαζαξά
θέξδε/(δεκηέο) από άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, (δεκηέο)/θέξδε από επαλεθηίκεζε θαη δηάζεζε επελδύζεσλ ζε
αθίλεηα, θαη ινηπά έζνδα) γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζε ζε θαζαξό θέξδνο ύςνπο €1 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε θαζαξέο
δεκηέο ύςνπο €2 εθαη. γηα ην γ’ ηξίκελν 2015. Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €1.040 εθαη. Σα
ζπλνιηθά έζνδα γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €253 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €251 εθαη. γηα ην γ’ ηξίκελν 2015.
Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €416 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ ην 56% αθνξά θόζηνο πξνζσπηθνύ
(€234 εθαη.) θαη ην 44% αθνξά άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (€182 εθαη.). Ο δείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα γηα ην έηνο 2015
αλήιζε ζε 40%. Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €119 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €102 εθαη. γηα ην γ’
ηξίκελν 2015, κε ηελ αύμεζε λα νθείιεηαη θπξίσο ζε απμεκέλα, κε επαλαιακβαλόκελα, ζπκβνπιεπηηθά θαη
επαγγεικαηηθά έμνδα θαη ζε απμεκέλεο πξνβιέςεηο γηα λνκηθέο ππνζέζεηο θαη δηαθαλνληζκνύο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δ’
ηξίκελνπ 2015. Ο δείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζε ζε 47%, ζε ζύγθξηζε κε 41% ην γ’
ηξίκελν 2015, κε ηελ αύμεζε ζηνλ δείθηε λα αληηθαηνπηξίδεη θπξίσο ηελ αύμεζε ύςνπο 17% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ
εμόδσλ.
Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) κείνλ θέξδε από
απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο δαλείσλ πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην
έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €959 εθαη21. Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
κείνλ θέξδε από απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο δαλείσλ πνπ απνθηήζεθαλ
γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €630 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €96 εθαη. ην γ’ ηξίκελν 2015. Ζ αύμεζε ζηε ρξέσζε
πξνβιέςεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηηο αιιαγέο ζηηο παξαδνρέο αλαθνξηθά κε ηηο πξνβιέςεηο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλερή
επνπηηθό δηάινγν κε ηελ ΔΚΣ. Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ σο πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ γηα ην έηνο 2015
αλήιζε ζε 4,3%22 επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ, ζε ζύγθξηζε κε εηεζηνπνηεκέλε ρξέσζε πξνβιέςεσλ 2,1% γηα ην
ελληάκελν 2015. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, νη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο
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ζηελ εύινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε 23, αλήιζαλ ζε €5.445 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε €4.933 εθαη. ζηηο 30
επηεκβξίνπ 2015 θαη €5.140 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014) θαη αληηπξνζσπεύνπλ ην 24,1% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ
δαλείσλ (ζε ζύγθξηζε κε 21,6% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015 θαη 21,6% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014).
Οη απνκεηώζεηο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ην έηνο
2015 αλήιζαλ ζε €62 εθαη. θαη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο πεξαηηέξσ απνκεηώζεηο κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ζην εμσηεξηθό, σο κέξνο ησλ πξνζπαζεηώλ ηεο Σξάπεδαο γηα κείσζε ηνπ θηλδύλνπ ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο θαη κε ηελ
αιιαγή ηεο βάζεο επηκέηξεζεο ησλ αθηλήησλ πνπ απνθηήζεθαλ από πειάηεο. Οη απνκεηώζεηο άιισλ κε
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €18 εθαη. θαη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε δεκηέο
από απνκεηώζεηο αθηλήησλ πνπ απνθηήζεθαλ από ηνπο πειάηεο, σο κέξνο ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα
λα παξέρεη ιύζεηο ζε δαλεηνιήπηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Οη δεκηέο απηέο πξνέθπςαλ ιόγσ ηεο
ζύζηαζεο ηεο Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ (ΓΓΑ) θαηά ην δ’ ηξίκελν 2015, ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη ηα αθίλεηα
απηά κε ηελ πξόζεζε λα ηα δηαζέηεη, θαη απηό είρε σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο βάζεο επηκέηξεζεο απηώλ ησλ
αθηλήησλ από ηελ εύινγε αμία ζηε ρακειόηεξε αμία κεηαμύ ηνπ θόζηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο.
Οη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €394 εθαη. Οη
δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 αλήιζαλ ζε €509 εθαη., ζε
ζύγθξηζε κε θέξδε ύςνπο €45 εθαη. ην γ’ ηξίκελν 2015.
Σα έμνδα αλαδηάξζξσζεο γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €43 εθαη. ιόγσ ησλ απμεκέλσλ λνκηθώλ θαη άιισλ
ζπκβνπιεπηηθώλ πξνβιέςεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαδηαξζξώζεηο δαλείσλ. Οη δεκηέο από νκάδεο εθπνίεζεο
πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε/κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €38 εθαη., θαη
ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ πώιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Ρσζία. Σα θαζαξά θέξδε από
πώιεζε κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε €37 εθαη. Σα θαζαξά θέξδε από
πώιεζε κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζρεηίδνληαη κε ελέξγεηεο απνκόριεπζεο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ρξόλνπ πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνπιεξσκήο νκνιόγνπ από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ηνλ Ηνύλην 2015 θαη ηνλ
Γεθέκβξην 2015.
Οη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Σξάπεδαο γηα ην έηνο 2015 αλήιζαλ ζε
€438 εθαη. Οη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Σξάπεδαο γηα ην δ’ ηξίκελν 2015
αλήιζαλ ζε €512 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε ηα θέξδε ύςνπο €13 εθαη. γηα ην γ’ ηξίκελν 2015.
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Πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ζε ζρέζε κε ηα δάλεηα πνπ απνθηήζεθαλ από ηε Λατθή Σξάπεδα (ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ζπκβαηηθνύ
νθεηιόκελνπ πνζνύ θαη ηεο εύινγεο αμίαο ησλ δαλείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο) θαη πξνβιέςεηο γηα ζηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ (ελδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο).
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Γ.

Πξννπηηθέο

Σν πγθξόηεκα ζπλερίδεη λα επηθεληξώλεηαη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπ ζηόρσλ κε ζθνπό λα θαηαζηεί έλα
πην δπλαηό ίδξπκα, ηθαλό λα ζηεξίμεη ηελ αλάθακςε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη αμία γηα
ηνπο κεηόρνπο ηνπ ζην κεζνπξόζεζκν δηάζηεκα.
Οη βαζηθνί ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηεο Σξάπεδαο είλαη:
 εκαληηθή κείσζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ.
 Οκαινπνίεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δνκήο θαη πιήξεο εμόθιεζε ηνπ ΔLΑ.
 Δπηθέληξσζε ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Κύπξν κέζσ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ππνζρόκελσλ ηνκέσλ ηεο
νηθνλνκίαο θαη έμνδνο από κε θύξηεο αγνξέο.
 Δπίηεπμε ελόο νξζνινγηζηηθνύ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο.
 Γηαηήξεζε κηαο θαηάιιειεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε ηελ εζσηεξηθή δεκηνπξγία θεθαιαίσλ κέζσ ηεο
θεξδνθνξίαο, ηεο απνκόριεπζεο θαη ηεο πώιεζεο κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.
 Γεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο κεηόρνπο θαη γηα άιια ελδηαθεξόκελα κέξε.
Με ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Κύπξν λα αληηπξνζσπεύνπλ ην 91% ησλ δαλείσλ θαη ην 89% ησλ θαηαζέζεσλ, ε
ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Σξάπεδαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην νηθνλνκηθό θαη ιεηηνπξγηθό
πεξηβάιινλ ζηελ Κύπξν θαη θαηά ζπλέπεηα, ζα σθειεζεί από ηελ αλάθακςε ηεο ρώξαο. ύκθσλα κε ηε ηαηηζηηθή
Τπεξεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ην πξαγκαηηθό ΑΔΠ γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 απμήζεθε θαηά 2,7%, ζε ζρέζε κε
ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2014 (ιακβάλνληαο ππόςε ηηο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο), απμάλνληαο έηζη ηελ εηήζην αύμεζε
ζην 1,6%. Σν 2015, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία αμηνπνίεζε δύν θνξέο ηηο δηεζλείο αγνξέο, αληιώληαο ζπλνιηθά
ρξεκαηνδόηεζε ύςνπο €2 δηο θαη έρεη εμέιζεη από ην πξόγξακκα νηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο ζηα ηέιε Μαξηίνπ 2016.
Οη πξννπηηθέο γηα ην 2016 παξακέλνπλ ζεηηθέο θαζώο ε εκπηζηνζύλε ελδπλακώλεηαη θαη ην θιίκα βειηηώλεηαη. Οη
παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ νηθνλνκία ζρεηίδνληαη κε ηα πςειά επίπεδα
πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ, πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη
επηδείλσζε ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο.
Ζ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ ηεο Σξάπεδαο απνηειεί θνξπθαία πξνηεξαηόηεηα θαη είλαη
πςίζηεο ζεκαζίαο δήηεκα γηα ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο. Ζ Γηεύζπλζε Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο Υξεώλ
(ΓΑΑΥ) ζεκεηώλεη ζεηηθή πξόνδν ζηνλ πεξηνξηζκό θαη ηελ αληηζηξνθή ηεο ηάζεο ηνπ πξνβιεκαηηθνύ ηεο δαλεηαθνύ
ραξηνθπιαθίνπ. Απηό απνδεηθλύεηαη από ηε κείσζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ θαηά ηα
ηειεπηαία δύν ηξίκελα θαη ηελ νινθιήξσζε αλαδηαξζξώζεσλ ελόο αξηζκνύ κεγάισλ δαλεηνδνηήζεσλ. Ζ Σξάπεδα
εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα αλαδηάξζξσζε θαη εμνκάιπλζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ δαλεηαθνύ ηεο ραξηνθπιαθίνπ,
απμάλνληαο ηνλ ξπζκό ησλ αλαδηαξζξώζεσλ θαη εζηηάδνληαο ζε πην πεξίπινθεο θαη παιαηόηεξεο ππνζέζεηο. Ζ
Σξάπεδα έρεη επίζεο δεκηνπξγήζεη ηε Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ (ΓΓΑ) γηα λα κπνξέζεη λα αλαιάβεη ηνλ
έιεγρν θαη ηελ ηδηνθηεζία αθηλήησλ γηα δηεπζέηεζε νξηζκέλσλ ππνρξεώζεσλ πειαηώλ ηεο. Κύξηνη ζηόρνη ηεο ΓΓΑ
είλαη λα παξέρεη ιύζεηο πξνο ηνπο επηζθαιείο δαλεηνιήπηεο, λα επηηαρύλεη ηε δηαδηθαζία αλάθακςεο ηεο Σξάπεδαο,
θαζώο θαη ηεο εγρώξηαο αγνξάο αθηλήησλ, λα ελδπλακώζεη ηνλ ηζνινγηζκό ηεο Σξάπεδαο, θαζώο θαη λα δεκηνπξγήζεη
θέξδε από ηελ πώιεζε απηώλ ησλ αθηλήησλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ζ ίδξπζε ηνπ ΓΓΑ ζα ζπλδξάκεη ζηε
δηαρείξηζε ηεο πξνζθνξάο ησλ αθηλήησλ ζε κία αγνξά κε είδε απμεκέλε πξνζθνξά.
Πξνθεηκέλνπ λα νκαινπνηήζεη ηε ρξεκαηνδνηηθή ηεο δνκή θαη λα απνπιεξώζεη πιήξσο ηνλ ELA , ε Σξάπεδα
έληεηλε ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα πξνζέιθπζε λέσλ θαηαζέζεσλ, αμηνπνηώληαο ηελ απμαλόκελε εκπηζηνζύλε ησλ
πειαηώλ πξνο ηελ Σξάπεδα θαη βειηηώλνληαο ηηο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ζ ηζρπξή θεθαιαηαθή ζέζε ηεο
Σξάπεδαο θαη ε ζπλνιηθά βειηησκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε απμάλνπλ ηηο επηινγέο ρξεκαηνδόηεζήο ηεο θαη
ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζή ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο γηα άληιεζε ρξεκαηνδόηεζεο, αλάινγα κε ηηο
ζπλζήθεο αγνξάο θαη ην επελδπηηθό ελδηαθέξνλ.
Παξά ηα γεγνλόηα ηνπ Μαξηίνπ 2013 θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζε απηήλ, ε Σξάπεδα παξακέλεη ν κεγαιύηεξνο
ρξεκαηννηθνλνκηθόο νξγαληζκόο ζηελ Κύπξν. Οη ζεκαληηθέο βειηηώζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηεο
ζέζε, πνπ έρνπλ επηηεπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δύν εηώλ, επηηξέπνπλ ζηελ Σξάπεδα λα δηαηεξήζεη 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 ξεπζηόηεηαο
ηεο Σξάπεδαο ππνβνεζνύλ ηηο πξνζπάζεηεο ρξεκαηνδόηεζεο ππνζρόκελσλ ηνκέσλ ηεο εγρώξηαο νηθνλνκίαο
πνπ αλακέλεηαη λα ζηεξίμνπλ θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα. Ζ Σξάπεδα
επηθεληξώλεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εζόδσλ ηεο, αλαπηύζζνληαο πεξαηηέξσ ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε έζνδα από
πξνκήζεηεο, όπσο ηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο θαη ηε δηαρείξηζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Ζ Σξάπεδα έρεη
εγεηηθό ξόιν ζηνλ αζθαιηζηηθό ηνκέα ζηελ Κύπξν πνπ απνθέξεη επαλαιακβαλόκελα έζνδα πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηελ
πεγή εζόδσλ ηεο. Ζ Σξάπεδα επίζεο επηδηώθεη λα κεηώζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα θαη λα δηαηεξήζεη κηα
νξζνινγηζηηθή ιεηηνπξγηθή δνκή, κέζσ ζηνρεπκέλσλ κεηώζεσλ κε-εξγαηηθνύ θόζηνπο θαη κέζσ ελόο πξνγξάκκαηνο
απνρώξεζεο πξνζσπηθνύ.
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Ζ Σξάπεδα κέζσ, ζηνρεπκέλσλ θαη έγθαηξσλ ελεξγεηώλ θαηάθεξε λα κεηώζεη ηνλ θίλδπλν ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο, λα
εληζρύζεη ηε ξεπζηόηεηά ηεο θαη λα βειηηώζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο ζέζε. Οη ελαπνκείλνπζεο κε θύξηεο εθζέζεηο ηνπ
πγθξνηήκαηνο ζηε Ρσζία αλακέλνληαη λα εμαιεηθζνύλ ζηαδηαθά. Ζ Σξάπεδα επίζεο πξνρσξεί ζε ελέξγεηεο κείσζεο
ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ ζηε Ρνπκαλία, θαη ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα
δηάζεζε αθηλήησλ ζηελ Διιάδα.
Ζ δπλαηή θεθαιαηαθή ζέζε ηεο Σξάπεδαο ζπλέιαβε ζηελ αύμεζε ηεο εκπηζηνζύλε ησλ πειαηώλ θαη ησλ άιισλ
ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ ζηελ Σξάπεδα. Απηό απνδεηθλύεηαη από ηηο πειαηεηαθέο εηζξνέο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ηα
ηειεπηαία ηξίκελα θαη ην απμαλόκελν κεξίδην αγνξάο ζηηο θαηαζέζεηο. Μειινληηθά, ε Σξάπεδα ζα ζπλερίζεη λα
δηαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο θαηάιιειεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ιακβάλνληαο ππόςε ην πξνθίι θηλδύλνπ ηεο
Σξάπεδαο, ην πςειό επίπεδν ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ, ηελ έθζεζε ζηηο κε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζην εμσηεξηθό
ε νπνία κεηώλεηαη, θαζώο θαη ην νηθνλνκηθό θαη λνκνζεηηθό πεξηβάιινλ.

Γ. Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο – Νένη Μεζνπξόζεζκνη ηόρνη
Ο αθόινπζνο πίλαθαο δείρλεη ηελ απόδνζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ 2017 θαη κε ηνπο λένπο
Μεζνπξόζεζκνπο ηόρνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλνπλ λένπο ζηόρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δείθηε
δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ, ηε ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA, ηνλ δείθηε Γαλείσλ πξνο
Καηαζέζεηο θαη ην ύλνιν ησλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ.

Γεθέκβξηνο
2015

Γείθηεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ
90 εκεξώλ

53%

50%

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

41%

48%

40%-50%

>50%

Υξέσζε πξνβιέςεσλ σο πνζνζηό ησλ
ρνξεγήζεσλ24 (Cost of Risk)

3,6%

4,3%25

<1,0%

<1,0%

28%

16%

€7,4 δηο

€3,8 δηο

Γείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο
θαηαζέζεηο

141%

121%

Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ
Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο)

14,0%

14,0%

>12%

>15%

Καζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην

3,9%

3,8%

~3,25%

~3,00%

Γηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο / ύλνιν εζόδσλ

13%

15%

Αύμεζε

>20%

Γείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα

37%

40%

40%-45%

40%-45%

€26,8 δηο

€23,3 δηο

Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο πγθξνηήκαηνο

Πνηόηεηα
Γαλεηαθνύ
Χαξηνθπιαθίνπ

ELA % πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ € δηο
Χξεκαηνδόηεζε

Κεθάιαην

Απνδνηηθόηεηα

Ηζνινγηζκόο

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ € δηο

ηόρνη
2017

Νένη
Αλαζεσξεκέλνη
Μεζνπξόζεζκνη
ηόρνη

Γεθέκβξηνο
2014

<30%

Πιήξεο
απνπιεξσκή

100%-120%

>€25 δηο

Ζ επίπησζε ηνπ ΓΠΥΑ9, ε νπνία ζα έρεη ηζρύεη από 1 Ηαλνπαξίνπ 2018, δελ έρεη ιεθζεί ππόςε γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ησλ ζηόρσλ. Οη ζηόρνη θαζνξίζηεθαλ κε βάζε
ην πθηζηάκελν επνπηηθό πεξηβάιινλ.
25
Βιέπε Τπνζεκείσζε 9.
24
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Δ. Παξάξηεκα
Δλνπνηεκέλνο Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάησλ
€ εθαη.

Δηήζηα
2015

Δηήζηα
2014
(επαλαπαξνπζίαζε)26

Δηήζηα Γ’ ηξίκελν
+%
2015

Γ’ ηξίκελν Σξηκεληαία
2015
+%

Καζαξά έζνδα από ηόθνπο

842

969

-13%

198

205

-4%

Καζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο

154

152

1%

38

36

7%

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) από δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο θαη θαζαξά
θέξδε/(δεκηέο) από άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα

31

1

-

13

7

76%

Έζνδα από αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κείνλ απαηηήζεηο θαη πξνκήζεηεο

48

46

5%

16

12

39%

(53)

(12)

342%

(17)

(13)

33%

18

12

46%

5

4

36%

ύλνιν εζόδσλ

1.040

1.168

-11%

253

251

1%

Κόζηνο πξνζσπηθνύ

(234)

(234)

0%

(57)

(59)

-3%

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα

(182)

(193)

-6%

(62)

(43)

42%

ύλνιν εμόδσλ

(416)

(427)

-3%

(119)

(102)

16%

624

741

-16%

134

149

-10%

(959)

(770)

25%

(630)

(96)

560%

(62)

(90)

-31%

(24)

(6)

313%

6

5

22%

2

1

-

(391)

(114)

244%

(518)

48

-

(9)

(11)

-15%

8

(8)

-

6

19

-64%

1

5

-

(394)

(106)

271%

(509)

45

-

Έμνδα αλαδηάξζξσζεο

(43)

(36)

20%

(16)

(5)

205%

Εεκηέο από νκάδεο εθπνίεζεο πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε/κε ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

(38)

(166)

-77%

(0)

(9)

-100%

37

47

-22%

13

(18)

-

(438)

(261)

68%

(512)

13

-

Εεκηέο από επαλεθηίκεζε θαη δηάζεζε επελδύζεσλ ζε αθίλεηα
Λνηπά έζνδα

Κέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο θαη απνκεηώζεηο, ηα θέξδε από
απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο
ζηα δάλεηα πνπ απνθηήζεθαλ, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ κείνλ θέξδνο από απναλαγλώξηζε
δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο γηα δάλεηα πνπ
απνθηήζεθαλ
Απνκεηώζεηο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Μεξίδην ζηα θέξδε ζπγγελώλ εηαηξηώλ θαη θνηλνπξαμηώλ
(Εεκηέο)/θέξδε πξηλ ηε θνξνινγία, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Φνξνινγία
Εεκηέο πνπ αλαινγνύλ ζε δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
(Εεκηέο)/θέξδε κεηά ηε θνξνινγία, πξηλ ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο, ηηο κε
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) από ηελ
πώιεζε κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) από πώιεζε κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
(Εεκηέο)/θέξδε κεηά ηε θνξνινγία

26
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πλνπηηθόο Δλνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκόο
31.12.2015

31.12.2014
27
(επαλαπαξνπζίαζε)

+%

Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε Κεληξηθέο Σξάπεδεο

1.423

1.139

25%

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο ζε ηξάπεδεο

1.314

1.647

-20%

Οκόινγα, θξαηηθά αμηόγξαθα θαη κεηνρέο

1.009

2.541

-60%

17.192

18.168

-5%

2.284

2.378

-4%

49

916

-95%

23.271

26.789

-13%

242

162

49%

4.453

8.284

-46%

368

580

-36%

14.181

12.624

12%

Οκνινγηαθά δάλεηα

1

1

2%

Άιιεο ππνρξεώζεηο

948

1.046

-9%

0

611

-100%

20.193

23.308

-13%

892

892

0%

2.505

2.505

0%

259

147

76%

πζζσξεπκέλεο δεκηέο

(601)

(79)

661%

Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηώλ ηεο Σξάπεδαο

3.055

3.465

-12%

23

16

44%

3.078

3.481

-12%

23.271

26.789

-13%

€ εθαη.

Καζαξά δάλεηα θαη απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νκάδεο εθπνίεζεο πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Καηαζέζεηο από ηξάπεδεο
Υξεκαηνδόηεζε από θεληξηθέο ηξάπεδεο
πκθσλίεο επαλαγνξάο
Καηαζέζεηο πειαηώλ

Με θπθινθνξνύζεο ππνρξεώζεηο θαη νκάδεο εθπνίεζεο πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
Μεηνρηθό θεθάιαην
Απνζεκαηηθό από κείσζε θεθαιαίνπ θαη απνζεκαηηθό από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο θαη άιια απνζεκαηηθά

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ
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Κύξηα ηνηρεία θαη Γείθηεο Ηζνινγηζκνύ
31.12.2015

31.12.2014

+%

Γάλεηα (€ εθαη.)

22.592

23.772

-5%

Καηαζέζεηο πειαηώλ (€ εθαη.)

14.181

13.169

+8%

121%

141%

-20 ε.κ.*

50%

53%

-3 ε.κ.*

48%

41%

+7 ε.κ.*

31.12.2015

31.12.2014

+%

Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο)

14,0%

14,0%

-

πλνιηθόο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο

14,1%

14,2%

-0,1 ε.κ.*

ηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (€ εθαη.)

19.666

22.715

-13%

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

28

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

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

Καζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην
Γείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα
Απόδνζε επί ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Απόδνζε επί ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
Βαζηθέο (δεκηέο)/θέξδε αλά κεηνρή (€ ζελη)

Δηήζηα 2015

Δηήζηα 2014

Δηήζηα
+%

Γ’ ηξίκελν
2015

Γ’ ηξίκελν
2015

Σξηκεληαία
+%

3,79%

3,94%

-15 κ.β.*

3,69%

3,70%

-1 κ.β.*

40%

37%

+3 ε.κ.*

47%

41%

+6 ε.κ.*

-1,7%

-0,9%

-0,8 ε.κ.*

-8,6%

0,2%

-8,8 ε.κ.*

-12,9%

-8,5%

-4,4 ε.κ *

-62,3%

1,5%

-63,8 ε.κ.*

(4,92)

(4,41)

-0,51

(5,74)

0,15

-5,89

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

Σημειώσειρ στα Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα τος Σςγκποτήματορ για το έτορ πος έληξε στιρ 31 Δεκεμβπίος 2015:
Σα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, έρνπλ ειεγρζεί από ηνπο εμωηεξηθνύο ειεγθηέο ηνπ
πγθξνηήκαηνο.
Οη ειεγκέλεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη δηαζέζηκεο 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 αλαθνίλωζε θαη ε παξνπζίαζε ηωλ Διεγκέλωλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάηωλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 έρνπλ
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο www.bankofcyprus.com (ρέζεηο Δπελδπηώλ).

28

Βιέπε Τπνζεκείσζε 4.

12

