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Αλαθνίλσζε 
 
Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Σπγθξνηήκαηνο γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016  

Λεπθσζία, 31 Μαΐνπ 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πποθίλ Σςγκποηήμαηορ  
 
Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη ν κεγαιύηεξνο ρξεκαηννηθνλνκηθόο νξγαληζκόο ζηελ Κύπξν. Σν πγθξόηεκα πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ρξεκαηνδνηήζεηο, θάθηνξηγθ, ρξεκαηνεπελδπηηθέο ππεξεζίεο, δηαρείξηζε θεθαιαίσλ θαη αζθάιεηεο γεληθνύ θιάδνπ θαη 
δσήο. Σν πγθξόηεκα ιεηηνπξγεί κέζσ 136 θαηαζηεκάησλ, από ηα νπνία 130 ιεηηνπξγνύλ ζηελ Κύπξν, 1 ζηε Ρνπκαλία, 4 ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη 1 ζηα Channel Islands. Δπηπιένλ, ε 
Σξάπεδα ιεηηνπξγεί γξαθεία αληηπξνζσπείαο ζηε Ρσζία, ηελ Οπθξαλία θαη ηελ Κίλα. Σν πγθξόηεκα εξγνδνηεί 4.550 άηνκα δηεζλώο. ηηο 31 Μαξηίνπ 2016 , ην ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 
ηνπ πγθξνηήκαηνο αλεξρόηαλ ζε €22,7 δηο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ ζε €3,1 δηο. 

 

Κύξηα Σεκεία  
 

 Σα πξνβιεκαηηθά δάλεηα (δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ) κεηώζεθαλ θαηά €1 δηο ή θαηά 
9% ην α’ ηξίκελν 2016 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA κεηώζεθε θαηά €1 δηο, από ηελ αξρή ηνπ έηνπο, ζε €2,8 δηο 

 Ηζρπξόηεξε θεθαιαηαθή ζέζε κε ηνλ δείθηε Καηθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 ζην 14,3%, 
αύμεζε ύςνπο 30 κνλάδσλ βάζεο 

 Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία αλήιζαλ ζε €50 εθαη.   

 
Γήισζε Γηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ Σπγθξνηήκαηνο Τξάπεδαο Κύπξνπ: 
 
«Δίκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ζπλνιηθή πξόνδν πνπ ζεκεηώζακε θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2016. 
 
πλερίδνπκε θαη απηό ην ηξίκελν κε ηελ ίδηα δπλακηθή ηηο αλαδηαξζξώζεηο ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ,  
νινθιεξώλνληαο αλαδηαξζξώζεηο ύςνπο €1,5 δηο. Έρνπκε ζεκεηώζεη ζεκαληηθή πξόνδν ζηε κείσζε ησλ 
πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ, κε ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ λα κεηώλνληαη θαηά €1,0 δηο ή 9% 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ θαη αλακέλνπκε λα πξνρσξήζνπκε κε πεξαηηέξσ κείσζε ηα επόκελα ηξίκελα ηνπ 
2016. 
 
Η ρξεκαηνδνηηθή καο δνκή ζπλερίδεη λα βειηηώλεηαη. ηόρνο καο είλαη λα απνπιεξώζνπκε πιήξσο ηε 
ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Δίκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ νπζηαζηηθή πξόνδν πνπ 
ζεκεηώζακε από ηελ αξρή ηνπ έηνπο, γηα επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηόρνπ. Η ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA  
ζήκεξα είλαη ζην €2,8 δηο, θαηά €1 δηο ρακειόηεξε από ηελ αξρή ηνπ έηνπο. 
 
Σν θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην παξακέλεη ζε πςειό επίπεδν θαη ν δείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα γηα ην ηξίκελν 
ήηαλ ζην ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ηνπ 40%.  Σα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο απνκεηώζεηο θαη ηα θέξδε κεηά ηε 
θνξνινγία γηα ην πξώην ηξίκελν 2016 αλήιζαλ ζε €145 εθαη. θαη €50 εθαη., αληίζηνηρα. 
 
Έρνπκε εληζρύζεη ηνλ δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά 30 κνλάδεο 
βάζεο ζην 14,3% κέζσ θεξδνθνξίαο θαη κείσζεο ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.» 
 
 

John Patrick Hourican 
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Α. Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 
 

Α.1 Αλάιπζε Ιζνινγηζκνύ 
 
Α.1.1 Κεθαιαηαθή Βάζε 

 

Σα ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηώλ ηεο Σξάπεδαο δηακνξθώζεθαλ ζε €3.101 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016. Ο δείθηεο 
Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1

1
 αλήιζε ζε 14,3% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, ζε ζύγθξηζε κε 14,0% ζηηο 

31 Γεθεκβξίνπ 2015. Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 ρσξίο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, 
πξνζαξκνζκέλνο γηα ηηο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο

2
, αλήιζε ζε 13,5% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ α’ ηξηκήλνπ 2016, ν δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 επεξεάζηεθε ζεηηθά από ηα θέξδε 
ηνπ ηξηκήλνπ θαη ηε κείσζε ησλ ηαζκηζκέλσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ (Π) αιιά επεξεάζηεθε αξλεηηθά από ηε 
ζηαδηαθή εθαξκνγή κεηαβαηηθώλ δηαηάμεσλ (θπξίσο ηεο αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο). 
 

Μεηά ηηο 31 Μαξηίνπ 2016, ε Σξάπεδα έρεη θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία γηα ηελ πώιεζε ηεο Kermia Hotels Ltd
3
. Ζ 

ζπλαιιαγή αλακέλεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα θαζαξό θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία ύςνπο πεξίπνπ €1,8 εθαη., βάζεη 

ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, θαη θαζαξό όθεινο ζηα θεθάιαηα ύςνπο πεξίπνπ €18 εθαη. σο 

απνηέιεζκα ηνπ θεθαιαηαθνύ ρεηξηζκνύ απηώλ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Ο Γείθηεο Κεθαιαίσλ Κνηλώλ Μεηνρώλ 

Καηεγνξίαο 1 ηνπ πγθξνηήκαηνο αλακέλεηαη λα βειηησζεί θαηά 0,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.  

 

Α.1.2 Καηαζέζεηο Πειαηώλ θαη Γάλεηα 
 
Οη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο πειαηώλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζαλ ζε €14.128 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, ζε ζύγθξηζε 
κε €14.181 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. ε ζηαζεξέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, νη θαηαζέζεηο πειαηώλ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο απμήζεθαλ θαηά €152 εθαη., κε ηηο θαηαζέζεηο πειαηώλ ζηελ Κύπξν λα απμάλνληαη θαηά €98 εθαη. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ, νη θαηαζέζεηο παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα ιόγσ επνρηθόηεηαο θαη ιόγσ ησλ 
επηπηώζεσλ από ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθπκάλζεηο. Οη θαηαζέζεηο πειαηώλ ζηελ Κύπξν αλήιζαλ ζε €12.691 εθαη. 
ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, θαη απνηεινύλ ην 90% ηνπ ζπλόινπ ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Μεηά ηηο 31 Μαξηίνπ 
2016, παξαηεξήζεθε απμεκέλε ξνή θαηαζέζεσλ κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηνπ  
πγθξνηήκαηνο. Σν κεξίδην αγνξάο επί ησλ θαηαζέζεσλ

4
 ηεο Σξάπεδαο ζηηο θαηαζέζεηο ζηελ Κύπξν, αλήιζε ζε 

28,2% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, ζε ζύγθξηζε κε ην ρακειό ησλ 24,6% ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2014. 
 
Οη θαηαζέζεηο πειαηώλ 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 62% 
ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, ζε ζύγθξηζε κε 61% ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2015 θαη κε ην ρακειό ησλ 48% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014. Ο δείθηεο Γαλείσλ πξνο Καηαζέζεηο (Γ/Κ)  
βειηηώζεθε ζην 119% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, ζε ζύγθξηζε κε 121% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη κε ην πςειό 151% 
ζηηο 31 Μαξηίνπ 2014. 

 
Σα δάλεηα

5
 ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζαλ ζε €21.849 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, ζε ζύγθξηζε κε €22.592 εθαη. ζηηο 

31 Γεθεκβξίνπ 2015. Σα δάλεηα ζηελ Κύπξν αλήιζαλ ζε €19.984 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 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 40,4% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, ζε ζύγθξηζε κε 37,9% ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2015. Σα δάλεηα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλήιζαλ ζε €1.174 εθαη. θαη αληηπξνζσπεύνπλ ην 5% ηνπ 
ζπλόινπ ησλ δαλείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, ζε ζύγθξηζε κε €1.207 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015.  

 

Α.1.3 Χξεκαηνδόηεζε από ην Δπξσζύζηεκα 
 
Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο Σξάπεδαο από ην Δπξσζύζηεκα αλήιζε ζε €3,8 δηο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, θαη απνηειείηαη από 
ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA ύςνπο €3,3 δηο θαη ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) 
ύςνπο €501 εθαη. Μεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ε ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA κεηώζεθε θαηά €1,0 δηο ζην ζεκεξηλό 
επίπεδν ησλ €2,8 δηο. πλνιηθά, ε ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA έρεη κεησζεί θαηά €8,6 δηο από ην πςειό ησλ €11,4 
δηο ηνλ Απξίιην 2013. 

 

                                                 
1 Mε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο: Πεξηιακβάλεη θέξδε γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, ηα νπνία έρνπλ αλεμάξηεηα επαιεζεπζεί. 
2 Οη πξνζαξκνγέο ζρεηίδνληαη κε αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ύςνπο €451 εθαη. θαη αλαγλσξίδνληαη κε θνξνινγηθέο δεκηέο ύςνπο €3,6 δηο θαη κπνξνύλ λα 
ζπκςεθηζηνύλ κε κειινληηθά θέξδε ηεο Σξάπεδαο κέρξη ην 2028, 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. 
3 Βιέπε ζρεηηθή αλαθνίλσζε εκεξνκελίαο 5 Απξηιίνπ 2016:    
http://www.bankofcyprus.com/Documents/Investor%20Relations/Press%20Releases/GR/20160405_Kermia%20Announcement%20GR_Final.pdf 
4 ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κύπξνπ.  
5 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 €1.130 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 (ζε 
ζύγθξηζε κε €1.207 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015). 
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Α.1.4  Πνηόηεηα δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ 
 

Ζ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ, 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 ζηε κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ 
δαλείσλ. 
 
Τα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ

6
 κεηώζεθαλ θαηά €1,04 δηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α’ ηξηκήλνπ 

2016 (9% ηξηκεληαία κείσζε). Ζ κείσζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ζε ζρέζε κε ηηο 
αλαδηαξζξώζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπκθσληώλ αληαιιαγήο ρξένπο κε αθίλεηα (Debt for property swaps). 
Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ αλήιζαλ ζε €10.289 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 θαη 
αληηπξνζσπεύνπλ ην 47% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ (δείθηεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ), ζε 
ζύγθξηζε κε 50% ην πξνεγνύκελν ηξίκελν. Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 
εκεξώλ κε πξνβιέςεηο

7
 βειηηώζεθε ζην 49% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, ζε ζύγθξηζε κε 48% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 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 61%

8
 ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, ζε 

ζύγθξηζε κε 58% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015.  

 

 
Τα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα (ΜΔΓ)

9
 κε βάζε ηελ Δπξσπατθή Αξρή Τξαπεδώλ (ΔΑΤ) κεηώζεθαλ θαηά €641 

εθαη. ή θαηά 5% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α’ ηξηκήλνπ 2016 θαη αλήιζαλ ζε €13.327 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 θαη 
αληηπξνζσπεύνπλ ην 61% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ. Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ ΜΔΓ (βάζεη ΔΑΣ) κε πξνβιέςεηο 
αλήιζε ζην 38% ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, ζε ζύγθξηζε κε 39% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 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%

10
 ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, ( 49% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015). 

 

 

                                                 
6
 Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ νξίδνληαη σο ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ θαη ηα απνκεησκέλα δάλεηα (απνκεησκέλα είλαη ηα δάλεηα 

ηα νπνία δελ ζεσξνύληαη πιήξσο αλαθηήζηκα θαη γηα ηα νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί πξόβιεςε απνκείσζεο ζε αηνκηθή βάζε ή γηα ηα νπνία πθίζηαληαη δεκηέο θαηά ηελ αξρηθή 
αλαγλώξηζε ή πειαηώλ ζηελ Τπεξεζία Αλάθηεζεο Υξεώλ). 
7 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. 
8 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. 
9 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. 
10 Βιέπε Τπνζεκείσζε 8. 

 
31.03.2016 31.12.2015 

 
(€ εθαη.) 

% επί ηνπ 
ζπλόινπ 
δαλείσλ   (€ εθαη.) 

% επί ηνπ 
ζπλόινπ 
δαλείσλ  

Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ  10.289 47,1%  11.329 50,1% 

Δθ ησλ νπνίσλ:      

Απνκεησκέλα ρσξίο θαζπζηέξεζε 860 3,9%  875 3,9% 

Απνκεησκέλα κε θαζπζηέξεζε ιηγόηεξε ησλ 90 εκεξώλ 93 0,4%  103 0,5% 

 
31.03.2016 31.12.2015 

 
(€ εθαη.) 

% επί ηνπ 
ζπλόινπ 
δαλείσλ   (€ εθαη.) 

% επί ηνπ 
ζπλόινπ 
δαλείσλ  

Με εμππεξεηνύκελα δάλεηα (βάζεη ΔΑΤ)  13.327 61,0%  13.968 61,8% 

Δθ ησλ νπνίσλ:      

ΜΔΓ ξπζκηζκέλα ρσξίο απνκείσζε θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε 2.181 10,0%  1.862 8,2% 

ΜΔΓ ξπζκηζκέλα ρσξίο απνκείσζε θαη κε θαζπζηέξεζε ιηγόηεξε 

ησλ 90 εκεξώλ 643 2,9%  551 2,4% 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δ’ ηξίκελνπ 2015, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ πγθξνηήκαηνο λα παξέρεη ιύζεηο πξνο 
ηνπο επηζθαιείο δαλεηνιήπηεο δεκηνπξγήζεθε ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ (ΜΓΑ) γηα λα κπνξέζεη λα αλαιάβεη 
ηνλ έιεγρν ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ζπκθσληώλ αληαιιαγήο ρξένπο κε αθίλεηα (Debt for 
property swaps), λα δηαρεηξηζηεί απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο επηιεγκέλεο επέλδπζεο θαη 
αλάπηπμεο ηνπο) θαη λα δεκηνπξγήζεη θέξδε από ηελ πώιεζή ηνπο. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ε ινγηζηηθή αμία ησλ 
αθηλήησλ πνπ θαηέρνληαη σο απνζέκαηα ήηαλ €516 εθαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ α΄ ηξηκήλνπ 2016, ε ΜΓΑ απέθηεζε 
αθίλεηα ύςνπο €285 εθαη., κέζσ ζπκθσληώλ αληαιιαγήο ρξένπο κε αθίλεηα (Debt for property swaps). ηηο 31 
Μαξηίνπ 2016, ε ΜΓΑ θαηείρε απνζέκαηα αθηλήησλ κε ινγηζηηθή αμία ύςνπο €746 εθαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ 
ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ πώιεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ από επηζθαιείο δαλεηνιήπηεο, 
ύςνπο €48 εθαη. 
 

Α.1.5  Με 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.  
 
Ζ ελαπνκείλνπζα κε – θύξηα έθζεζε ζην εμσηεξηθό ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 έρεη σο αθνινύζσο: 

 Διιάδα: Ζ θαζαξή έθζεζε απνηειείηαη από (α) θαζαξά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό 
(εμαηξνπκέλσλ ησλ αθηλήησλ από εθπνηήζεηο) ύςνπο €16 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε €22 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2015), (β) 640 αθίλεηα από εθπνηήζεηο ινγηζηηθήο αμίαο €168 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε 641 αθίλεηα από εθπνηήζεηο 
ινγηζηηθήο αμίαο €173 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015), (γ) ζηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ ύςνπο €122 εθαη. (ζε 
ζύγθξηζε κε €131 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015) θαη (δ) έθζεζε δαλεηζκνύ ζε Διιεληθέο νληόηεηεο, ε νπνία 
απνηειεί κέξνο ησλ ζπλήζσλ εξγαζηώλ ηεο Σξάπεδαο ζηελ Κύπξν, ύςνπο €87 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε €81 εθαη. 
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015) θαη έθζεζε δαλεηζκνύ ζηελ Κύπξν κε εμαζθαιίζεηο ζηελ Διιάδα ύςνπο €71 εθαη. (ζε 
ζύγθξηζε κε €70 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015). 

 Ρνπκαλία: Ζ ζπλνιηθή θαζαξή έθζεζε αλέξρεηαη ζε €274 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε €312 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2015). 

 εξβία: Ζ ζπλνιηθή θαζαξή έθζεζε αλέξρεηαη ζε €54 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε €54 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015). 

 Ρσζία: Ζ ελαπνκείλνπζα θαζαξή έθζεζε (ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό θαη ζηνηρεία εθηόο 
ηζνινγηζκνύ) αλέξρεηαη ζε €119 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε €114 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015).  

 

Α.2 Αλάιπζε Καηάζηαζεο Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ 
 

Τα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο ηνπ Σπγθξνηήκαηνο θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην γηα ην α’ ηξίκελν 2016 

αλήιζαλ ζε €185 εθαη. θαη 3,63% αληίζηνηρα. Σα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο ήηαλ κεησκέλα θαηά 7% ζε ζύγθξηζε κε 

€198 εθαη. ην δ’ ηξίκελν 2015. Ζ κείσζε αληηθαηνπηξίδεη ηε κείσζε ζην ζύλνιν ησλ δαλείσλ, ηελ αύμεζε ησλ 

αλαδηαξζξώζεσλ, ηηο ελέξγεηεο απνκόριεπζεο θαη ηελ επίπησζε από ηελ απνπιεξσκή νκνιόγνπ πςειήο απόδνζεο 

από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ηνλ Γεθέκβξην 2015. Αλαπξνζαξκόδνληαο ηα έζνδα από ηόθνπο γηα ην νκόινγν από 

ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ηα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο γηα ην α’ ηξίκελν 2016 κεηώζεθαλ θαηά 3% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν ηξίκελν θαη ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην γηα ην α’ ηξίκελν 2016 απμήζεθε θαηά 8 κνλάδεο βάζεο ζε 

ζύγθξηζε κε ην δ’ ηξίκελν 2015
11

.    

 

Τα κε επηηνθηαθά έζνδα γηα ην α’ ηξίκελν 2016 αλήιζαλ ζε €59 εθαη. (ζε ζύγθξηζε κε €55 εθαη. ην δ’ ηξίκελν 

2015), κε ηα επαλαιακβαλόκελα έζνδα λα απνηεινύληαη από θαζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο ύςνπο 
€36 εθαη. θαη θαζαξά έζνδα από αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ύςνπο €14 εθαη. Σν ππόινηπν κέξνο ησλ κε επηηνθηαθώλ 
εζόδσλ (πνπ απνηειείηαη από θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) από δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο, θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) 
από άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, θέξδε/(δεκηέο)  από επαλεθηίκεζε επελδύζεσλ ζε αθίλεηα θαη δηάζεζε αθηλήησλ, 
θαη ινηπά έζνδα) γηα ην α’ ηξίκελν 2016 αλήιζε ζε θαζαξό θέξδνο ύςνπο €9 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε θαζαξό θέξδνο 
ύςνπο €1 εθαη. γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 θαη θαζαξή δεκηά ύςνπο €8 εθαη. γηα ην α’ ηξίκελν 2015. 
 
Τα ζπλνιηθά έζνδα

12
 γηα ην α’ ηξίκελν 2016  αλήιζαλ ζε €244 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €253 εθαη. γηα ην δ’ ηξίκελν 

2015 (4% ηξηκεληαία κείσζε) θαη €274 εθαη. ην α’ ηξίκελν 2015 (11% εηήζηα κείσζε). Ζ κείσζε ζηα ζπλνιηθά έζνδα 
νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ζηα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο. 
 
Τα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην α’ ηξίκελν 2016 αλήιζαλ ζε €99 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ €59 εθαη. αθνξνύλ θόζηνο 
πξνζσπηθνύ θαη €40 εθαη. αθνξνύλ άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα. Σα άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα παξέκεηλαλ ζηαζεξά ζε 
ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο όκσο κεηώζεθαλ θαηά 35% ζε ζρέζε κε ην δ’ ηξίκελν 2015 θαζώο ηα έμνδα γηα ην 
δ΄ηξίκελν 2015 ήηαλ απμεκέλα, κε ηελ αύμεζε λα νθείιεηαη θπξίσο ζε απμεκέλα, κε επαλαιακβαλόκελα, 

                                                 
11 Δμαηξνπκέλσλ ησλ εζόδσλ από ηόθνπο ηνπ νκνιόγνπ πνπ είρε εθδνζεί από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην γηα ην δ΄ηξίκελν 2015 αλήιζε ζε 
3,55%. 
12 Σα ζπλνιηθά έζνδα απνηεινύληαη από ηα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο θαη ηα κε επηηνθηαθά έζνδα. 
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ζπκβνπιεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά έμνδα θαη ζε απμεκέλεο πξνβιέςεηο γηα λνκηθέο ππνζέζεηο θαη δηαθαλνληζκνύο.  Ο 
δείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα γηα ην α’ ηξίκελν 2016 βειηηώζεθε ζην 40%, ζε ζύγθξηζε κε 47% ην δ’ ηξίκελν 2015. 
 
Τα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο απνκεηώζεηο

13
, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο γηα α’ ηξίκελν 2016 αλήιζε ζε €145 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €134 εθαη. ην δ’ ηξίκελν 2015 θαη €172 
εθαη. ην α’ ηξίκελν 2015. 
 
Η ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) κείνλ θέξδε/(δεκηέο) από 
απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο γηα ην α’ ηξίκελν 2016  αλήιζαλ ζε €62 
εθαη. Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) κείνλ θέξδε/(δεκηέο) από 
απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο γηα ην α’ ηξίκελν 2016 ήηαλ ζεκαληηθά 
κεησκέλε ζε ζρέζε κε ην δ’ ηξίκελν 2015, ιόγσ ησλ απμεκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα ην δ’ ηξίκελν 2015 πνπ 
αληηθαηνπηξίδαλ ηηο αιιαγέο ζηηο παξαδνρέο ηεο Σξάπεδαο αλαθνξηθά κε ηηο πξνβιέςεηο, ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλερή 
επνπηηθό δηάινγν κε ηελ ΔΚΣ. Ζ εηεζηνπνηεκέλε ρξέσζε πξνβιέςεσλ γηα ην α’ ηξίκελν 2016 αλήιζε ζε 1,1%

14
 επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ ζε ζύγθξηζε κε 4,3% γηα ην έηνο 2015. ηηο 31 Μαξηίνπ 2016, νη ζπζζσξεπκέλεο 
πξνβιέςεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εύινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε

15
, αλήιζαλ ζε 

€5.076 εθαη.
16

 (ζε ζύγθξηζε κε €5.445 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015) θαη αληηπξνζσπεύνπλ ην 23,2% επί ηνπ 
ζπλόινπ ησλ δαλείσλ (ζε ζύγθξηζε κε 24,1% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015).  
 
Οη απνκεηώζεηο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ην α’ 
ηξίκελν 2016 αλήιζαλ ζε €8 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €24 εθαη. γηα ην δ’ ηξίκελν 2015. Οη απνκεηώζεηο γηα ην δ’ ηξίκελν 
2015 ήηαλ απμεκέλεο 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.  
  
Τν θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

17
 γηα ην α’ ηξίκελν 2016 αλήιζε ζε €67 εθαη. 

ζε ζύγθξηζε κε δεκηά ύςνπο €509 εθαη. ην δ’ ηξίκελν 2015. 

 

Τα ζπκβνπιεπηηθά θαη άιια έμνδα αλαδηάξζξσζεο
18

 γηα ην α’ ηξίκελν 2016 αλήιζαλ ζε €17 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ 
€6 εθαη. αθνξνύλ ην ζρέδην εζεινύζηαο απνρώξεζεο ηεο Σξάπεδαο θαη €11 εθαη. αθνξνύλ επαγγεικαηηθά θαη άιια 
έμνδα αλαδηάξζξσζεο. Αλαπξνζαξκόδνληαο γηα ηα κε επαλαιακβαλόκελα έμνδα ηνπ ζρεδίνπ εζεινύζηαο 
απνρώξεζεο, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο κεηώζεθαλ θαηά 29% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν (€16 εθαη. ην δ’ 
ηξίκελν 2015).   

 

Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Τξάπεδαο γηα ην α’ ηξίκελν 2016, αλήιζαλ ζε 

€50 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε ηηο δεκηέο ύςνπο €512 εθαη. ην δ’ ηξίκελν 2015.  

  

                                                 
13 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. 
14 Ζ ρξέσζε πξνβιέςεσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ νξίδεηαη σο νη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ, θαη θέξδε από απναλαγλώξηζε δαλείσλ θαη αιιαγέο ζηηο 
αλακελόκελεο ηακεηαθέο ξνέο σο πξνο ην κέζν όξν ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ (όπσο νξίδεηαη ζηελ Τπνζεκείσζε 5). 
15

 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). 
16 Ζ κείσζε ζηηο ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο ύςνπο €369 εθαη. νθείιεηαη θπξίσο ζηηο απμεκέλεο αλαδηαξζξώζεηο γηα ην ηξίκελν.  
17 Οξίδεηαη σο Κέξδε κεηά ηε θνξνινγία, πξηλ ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο, ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη θαζαξά θέξδε από ηελ πώιεζε κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ. 
18Σα έμνδα ζπκβνύισλ θαη άιια έμνδα αλαδηάξζξσζεο απνηεινύληαη θπξίσο από ηηο ακνηβέο εμσηεξηθώλ ζπκβνύισλ πνπ αθνξνύλ (i) ηελ πώιεζε δξαζηεξηνηήησλ, (ii) ηέιε 
γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο αλαδηάξζξσζεο δαλείσλ πειαηώλ, ηα νπνία δελ είλαη κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ θαη (iii) ηελ ελδερώκελε εηζαγσγή ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε 
επξσπατθό ρξεκαηηζηήξην. 
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Β. 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 Οηθνλνκίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη αμία γηα 
ηνπο κεηόρνπο ηνπ ζην κεζνπξόζεζκν δηάζηεκα.  
 
Οη βαζηθνί ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηεο Σξάπεδαο είλαη: 

  Σεκαληηθή κείσζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ 

  Οκαινπνίεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δνκήο θαη πιήξεο απνπιεξσκή ηεο ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ 
ΔLΑ 

  Δπηθέληξσζε ζε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Κύπξν θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην 

  Δπίηεπμε ελόο νξζνινγηζηηθνύ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο 

  Γηαηήξεζε κηαο θαηάιιειεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε ηελ εζσηεξηθή δεκηνπξγία θεθαιαίσλ 

  Γεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο θαη γηα άιια ελδηαθεξόκελα κέξε  

 
Με ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Κύπξν λα αληηπξνζσπεύνπλ ην 91% ησλ δαλείσλ θαη ην 90% ησλ θαηαζέζεσλ, ε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Τξάπεδαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην νηθνλνκηθό θαη ιεηηνπξγηθό 
πεξηβάιινλ ζηελ Κύπξν. ύκθσλα κε ηελ Πξνθαηαξθηηθή Δθηίκεζε

19
 πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ζηηο 13 Μαΐνπ 2016, ην 

πξαγκαηηθό ΑΔΠ ζηελ Κύπξν γηα ην α’ ηξίκελν 2016 απμήζεθε θαηά 2,7% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 
2015 (ιακβάλνληαο ππόςε ηηο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο). Οη πξννπηηθέο γηα ηελ Κππξηαθή νηθνλνκία γηα ην 2016 
παξακέλνπλ ζεηηθέο θαζώο ε εκπηζηνζύλε ελδπλακώλεηαη θαη ην θιίκα βειηηώλεηαη. Οη παξάγνληεο πνπ ζα 
κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ζρεηίδνληαη κε ην πςειό επίπεδν πξνβιεκαηηθώλ 
δαλείσλ, πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη επηδείλσζε ηνπ 
εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο.   
 
Η αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ ηεο Τξάπεδαο απνηειεί θνξπθαία πξνηεξαηόηεηα γηα ηε 
Γηεύζπλζε ηεο Τξάπεδαο. Ζ ΓΑΑΥ ζεκεηώλεη ζεηηθή πξόνδν ζηε κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ κε ηελ 
δπλακηθή ζηηο αλαδηαξζξώζεηο λα ζπλερίδεηαη. Αλακέλεηαη πεξαηηέξσ κείσζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ 
ησλ 90 εκεξώλ θαηά ηα επόκελα ηξίκελα ηνπ 2016, αληηθαηνπηξίδνληαο ηε δπλακηθή ησλ αλαδηαξζξώζεσλ θαη ηε 
βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ Κύπξν.  
 
Πξνθεηκέλνπ λα νκαινπνηήζεη ηε ρξεκαηνδνηηθή ηεο δνκή θαη λα απνπιεξώζεη πιήξσο ηελ ρξεκαηνδόηεζε 
από ηνλ ELA, ε Σξάπεδα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα πξνζέιθπζε λέσλ θαηαζέζεσλ, αμηνπνηώληαο ηελ 

απμαλόκελε εκπηζηνζύλε ησλ πειαηώλ πξνο ηελ Σξάπεδα θαη ηηο βειηησκέλεο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ζ ηζρπξή 
θεθαιαηαθή ζέζε ηεο Σξάπεδαο θαη ε ζπλνιηθά βειηησκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε απμάλνπλ ηηο επηινγέο 
ρξεκαηνδόηεζήο ηεο θαη δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζή ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο γηα άληιεζε 

ρξεκαηνδόηεζεο, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ην επελδπηηθό ελδηαθέξνλ.  Σε απηό ην πιαίζην, ε Τξάπεδα 

πέηπρε γηα πξώηε θνξά κεηά ηα γεγνλόηα ηνπ Μάξηε 2013,  επηηπρή πξόζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο γηα 

άληιεζε ρξεκαηνδόηεζεο ην Μάην ηνπ 2016 δηεθπεξαηώλνληαο κία ζπλαιιαγή ρξεκαηνδόηεζεο έλαληη 
εμαζθάιηζεο (ππό κνξθή ζπλαιιαγήο ζπκθωλίαο επαλαγνξάο) κε κία κεγάιε δηεζλή ηξάπεδα. 

 
 
Ζ Σξάπεδα θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη θαη λα εληζρύζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζην θππξηαθό 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 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.  
 

  

                                                 
19

 Βάζεη ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
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Γ. Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο – Νένη Μεζνπξόζεζκνη Σηόρνη  
 

Ο αθόινπζνο πίλαθαο δείρλεη ηελ απόδνζε ηνπ πγθξνηήκαηνο κε ηνπο Μεζνπξόζεζκνπο ηόρνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ 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.   

 

                                                 
20 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. 
21 Βιέπε Τπνζεκείσζε 9. 
22 Βιέπε Τπνζεκείσζε 1. 

Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο Σπγθξνηήκαηνο  
Γεθέκβξηνο 

2015 
Μάξηηνο 

2016 

Αλαζεσξεκέλνη 
Μεζνπξόζεζκνη 

Σηόρνη 

Πνηόηεηα 

Γαλεηαθνύ 

Χαξηνθπιαθίνπ  

Γείθηεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ 50% 47% <30% 

Πνζνζηό θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ 

ησλ 90 εκεξώλ κε πξνβιέςεηο 
48% 49% >50% 

Υξέσζε πξνβιέςεσλ σο πνζνζηό ησλ ρνξεγήζεσλ
20

 

(Cost of Risk)  
4,3% 1,1%

21
 <1,0% 

Χξεκαηνδόηεζε 

ELA % πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ € δηο 
16%       

€3,8 δηο 

15%      

€3,3 δηο 

Πιήξεο 

απνπιεξσκή 

Γείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο θαηαζέζεηο  121% 119% 100%-120% 

Κεθάιαην 
Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (κε 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο)
22

  
14,0% 14,3% >15% 

Απνδνηηθόηεηα  

Καζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην  3,8% 3,6% ~3,00% 

Γηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο / ύλνιν εζόδσλ 15% 15% >20% 

Γείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα  40% 40% 40%-45% 

Ιζνινγηζκόο ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  €23,3 δηο €22,7 δηο >€25 δηο 
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Γ. Παξάξηεκα 

 

Δλνπνηεκέλνο Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάησλ 

€ εθαη. 
Α’ ηξίκελν 

2016 

Γ’ ηξίκελν 

2015 

Τξηκεληαία 

+%  

Α’ ηξίκελν 

2015 

Δηήζηα  

+% 

Καζαξά έζνδα από ηόθνπο 185 198 -7% 227 -19% 

Καζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο 36 38 -6% 43 -17% 

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

6 13 -47% (3) - 

Έζνδα από αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κείνλ απαηηήζεηο θαη πξνκήζεηεο 14 16 -16% 12 14% 

Κέξδε/(δεκηέο) από επαλεθηίκεζε επελδύζεσλ θαη δηάζεζε αθηλήησλ 1 (17) -107% (8) - 

Λνηπά έζνδα 2 5 -62% 3 - 

Σύλνιν εζόδσλ 244 253 -4% 274 -11% 

Κόζηνο πξνζσπηθνύ (59) (57) 2% (59) -1% 

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (40) (62) -35% (43) -6% 

Σύλνιν εμόδσλ (99) (119) -17% (102) -3% 

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

145 134 9% 172 -15% 

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

(62) (630) -90% (110) -44% 

Απνκεηώζεηο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ 

(8) (24) -67% (1) - 

Μεξίδην ζηα θέξδε ζπγγελώλ εηαηξηώλ θαη θνηλνπξαμηώλ 1 2 -65% 1 -57% 

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

76 (518) - 62 22% 

Φνξνινγία (8) 8 - (8) 2% 

(Εεκηέο)/θέξδε πνπ αλαινγνύλ ζε δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (1) 1 - 1 - 

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

67 (509) - 55 24% 

πκβνπιεπηηθά έμνδα θαη έμνδα αλαδηάξζξσζεο
23

 (17) (16) 7% (8) 112% 

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

- (0) - (18) - 

Καζαξά θέξδε από πώιεζε κε θύξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - 13 - - - 

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά ηε θνξνινγία 50 (512) - 29 76% 

 
 

Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο 
Α’ ηξίκελν 

2016 

Γ’ ηξίκελν 

2015 

Τξηκεληαία 

+% 

Α’ ηξίκελν 

2015 

Καζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην (εηεζηνπνηεκέλε βάζε) 3,63% 3,69% -6 κ.β.*  3,94% 

Γείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα 40% 47% -7 ε.κ.* 37% 

Απόδνζε επί ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εηεζηνπνηεκέλε βάζε) 0,9% -8,6% +9,5 ε.κ.* 0,4% 

Απόδνζε επί ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (εηεζηνπνηεκέλε βάζε) 6,5% -62,3% +68,8 ε.κ * 3,3% 

Βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή (€ ζελη) 0,56 (5,74) 6,3 0,32 

* ε.κ. = εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, κ.β.= κνλάδεο βάζεο, 100 κνλάδεο βάζεο = 1 εθαηνζηηαία κνλάδα 
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Κύξηα Σηνηρεία θαη Γείθηεο Ιζνινγηζκνύ 31.03.2016 31.12.2015 +% 

Γάλεηα (€ εθαη.) 21.849 22.592 -3% 

Καηαζέζεηο πειαηώλ (€ εθαη.) 14.128 14.181 -0% 

Γείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο θαηαζέζεηο 119% 121% -2 ε.κ.* 

Πνζνζηό δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ 47% 50% -3 ε.κ.*  

Γείθηεο θάιπςεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ κε πξνβιέςεηο
24

 49% 48% +1 ε.κ.*  

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

 

Κεθάιαηα 31.03.2016 31.12.2015 +% 

Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο)
25

 14,3% 14,0% +3 ε.κ.*  

πλνιηθόο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 14,4% 14,1% +0,3 ε.κ.* 

ηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (€ εθαη.) 19.374 19.666 -1% 

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

 

Σημειώζειρ ζηιρ Ενδιάμεζερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ ηος Σςγκποηήμαηορ για ηο ηπίμηνο πος έληξε ζηιρ 31 Μαπηίος 2016: 
  
Οη Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, έρνπλ επηζθνπεζεί από ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο.   
 
Οη Δλδηάκεζεο 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 Λεπθσζία, Κύπξνο) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο www.bankofcyprus.com (ρέζεηο Δπελδπηώλ/Οηθνλνκηθά 
Απνηειέζκαηα). 
 

Η αλαθνίλσζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016 έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
πγθξνηήκαηνο www.bankofcyprus.com (ρέζεηο Δπελδπηώλ/Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα).  
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25 Βιέπε Τπνζεκείσζε 1. 

Σπλνπηηθόο Δλνπνηεκέλνο Ιζνινγηζκόο  

€ εθαη. 31.03.2016 31.12.2015 +% 

Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε Κεληξηθέο Σξάπεδεο 1.141 1.423 -20% 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο ζε ηξάπεδεο 1.273 1.314 -3% 

Οκόινγα, θξαηηθά αμηόγξαθα θαη κεηνρέο 914 1.009 -9% 

Καζαξά δάλεηα θαη απαηηήζεηο από πειάηεο 16.821 17.192 -2% 

Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.482 2.284 9% 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νκάδεο εθπνίεζεο πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε  39 49 -19% 

Σύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 22.670 23.271 -3% 

Καηαζέζεηο από ηξάπεδεο 313 242 29% 

Υξεκαηνδόηεζε από θεληξηθέο ηξάπεδεο 3.803 4.453 -15% 

πκθσλίεο επαλαγνξάο 339 368 -8% 

Καηαζέζεηο πειαηώλ 14.128 14.181 -0% 

Οκνινγηαθά δάλεηα 1 1 -7% 

Άιιεο ππνρξεώζεηο 958 944 1% 

Με θπθινθνξνύζεο ππνρξεώζεηο θαη νκάδεο εθπνίεζεο πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε  4 4 - 

Σύλνιν ππνρξεώζεσλ 19.546 20.193 -3% 

Μεηνρηθό θεθάιαην 892 892 0% 

Απνζεκαηηθό από κείσζε θεθαιαίνπ θαη απνζεκαηηθό από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην  2.505 2.505 0% 

Απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο θαη άιια απνζεκαηηθά 263 259 2% 

πζζσξεπκέλεο δεκηέο (559) (601) -7% 

Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηώλ ηεο Τξάπεδαο 3.101 3.055 2% 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 23 23 1% 

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 3.124 3.078 2% 

Σύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ 22.670 23.271 -3% 


