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Προφίλ Σσγκροτήματος  

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 358 θαηαζηεκάησλ, από ηα νπνία 180 ιεηηνπξγνύλ ζηε Ρσζία, 130 ζηελ 
Κύπξν, 42 ζηελ Οπθξαλία, 1 ζηε Ρνπκαλία, 4 ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη 1 ζηα Channel Islands. Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα 
ιεηηνπξγεί 6 θαηαζηήκαηα αληηπξνζσπείαο ζηε Ρσζία, ηελ Οπθξαλία, ηελ Κίλα θαη ηε Νόηηα Αθξηθή. Σν πγθξόηεκα εξγνδνηεί 
7.752 άηνκα δηεζλώο. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ην ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλεξρόηαλ ζε     
€30,3 δηο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ ζε €2,7 δηο.  

 

εκείσζε ζρεηηθά κε ηα Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013: 

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ κε ίδηα κέζα κέζσ ηεο κεηαηξνπήο θαηαζέζεσλ ζε 
θεθάιαην, ε Σξάπεδα ηεινχζε ππφ θαζεζηψο εμπγίαλζεο απφ ηηο 25 Μαξηίνπ 2013 κέρξη ηηο 30 Ηνπιίνπ 2013, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν 
αλαθεθαιαηνπνηήζεθε θαη αλαδηαξζξψζεθε κε ζεηξά δηαηαγκάησλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ππφ ηελ 
ηδηφηεηά ηεο σο Αξρή Δμπγίαλζεο. 
ην πιαίζην απηφ, νη ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα πσιήζεθαλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ΑΔ, ζχκθσλα κε ην 
Πεξί ηεο Πώιεζεο Δξγαζηώλ ησλ ελ Διιάδη εξγαζηώλ ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γηάηαγκα ηνπ 2013. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα νηθνλνκηθά 
απνηειέζκαηα ησλ ειιεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ παξνπζηάδνληαη σο κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 
Ζ Σξάπεδα απνξξφθεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Λατθή Σξάπεδα) ζηελ Κχπξν, ζχκθσλα κε ηα Πεξί 
ηεο Πώιεζεο Οξηζκέλσλ Δξγαζηώλ ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Γηαηάγκαηα 2013. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 
ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ελνπνηνχληαη πιήξσο απφ ηελ εκεξνκελία κεηαβίβαζήο ηνπο, ζηηο 29 Μαξηίνπ 2013. εκεηψλεηαη φηη ε εχινγε αμία 
ησλ κεηαθεξφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ηεο ζπλέλσζεο είλαη 
πξνθαηαξθηηθή, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. 
Λόγσ ησλ αλσηέξσ, ε ζύγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο κε πξνεγνύκελεο 
πεξηόδνπο δελ είλαη δπλαηή. 
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A. ύλνςε Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2013 

Ιζνινγηζκόο  

 Ο δείθηεο θύξησλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 δηαηεξήζεθε ζην 
10,2%, ζηα ίδηα επίπεδα κε ηηο 30 επηεκβξίνπ 2013. Παξόιν πνπ ν δείθηεο απηόο 
επεξεάζηεθε δπζκελώο από ηε κείσζε ύςνπο 2% ζηα θύξηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα θαηά 
ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο (κείσζε θαηά 0,2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο), δηαηεξήζεθε ζηα 
ίδηα επίπεδα ιόγσ ηεο κείσζεο θαηά 2% ζηα ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
(αύμεζε θαηά 0,2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο).  
 

 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηα δάλεηα θαη νη θαηαζέζεηο δηακνξθώζεθαλ ζε €26,7 δηο θαη 
€15,0 δηο αληίζηνηρα θαη ν δείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο θαηαζέζεηο ζε 
145% (ζε ζύγθξηζε κε 146% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013).  

 

 Ο δαλεηζκόο από ην Μεραληζκό Παξνρήο Έθηαθηεο Ρεπζηόηεηαο (ELA) έρεη κεησζεί ζε 
€9,56 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, από €9,86 δηο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013. Ο δαλεηζκόο 
από ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα αλήιζε ζε €1,4 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. 

 

 Με ην ξπζκό αύμεζήο ηνπο λα πεξηνξίδεηαη ζην 0,2% θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013, 
ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ1 αλήιζαλ ζε €13.003 εθαη. ζηηο  
31 Γεθεκβξίνπ 2013, ζε ζύγθξηζε κε €12.983 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013, 
αληηπξνζσπεύνληαο ην 49% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ. Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ 
δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ κε πξνβιέςεηο απμήζεθε ζε 38% έλαληη 
37% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013, ελώ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο, 
ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ θαιύπηνληαη πιήξσο κε πξνβιέςεηο 
θαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Οη πξνθιήζεηο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ δαλεηαθνύ 
ραξηνθπιαθίνπ ζπλερίζηεθαλ θαη θαηά ην 2014, κε ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 
90 εκεξώλ λα ζηαζεξνπνηνύληαη, ελώ ηα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα κε βάζε ηε λέα 
νδεγία2 ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη. 

 

Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ  
 

 Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε  
€1.174 εθαη., κε ηα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο λα αλέξρνληαη ζε €999 εθαη. θαη ην θαζαξό 
επηηνθηαθό πεξηζώξην ζε 3,62%. Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 
αλήιζαλ ζε €314 εθαη. κε ηα θαζαξά έζνδα από ηόθνπο λα αλέξρνληαη ζε €274 εθαη. θαη 
ην θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ζην 3,87%. 
 

 Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε €552 εθαη.  
θαη ν δείθηεο θόζηνο πξνο έζνδα ζην 47%. Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 
2013 αλήιζαλ ζε €130 εθαη. κεησκέλα θαηά 5% ζε ζρέζε κε ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013. 
 

 Σα θέξδε πξηλ ηηο απνκεηώζεηο, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε €622 εθαη., 
ελώ ηα θέξδε πξηλ ηηο απνκεηώζεηο, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε €184 εθαη. 

                                                 
1
Σν ζχλνιν ησλ δαλείσλ κε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε θαη δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ, ζχκθσλα κε ηα 

ΓΠXΑ. 
2
 Όπσο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε λέα Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ κε ηίηιν Οδεγία πξνο ηα Πηζησηηθά 

Ιδξύκαηα γηα ηνλ Οξηζκό ησλ Με Δμππεξεηνύκελσλ Γαλείσλ θαη ησλ Ρπζκηδόκελσλ Χνξεγήζεσλ, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ 
απφ 1 Ηνπιίνπ 2013. Ζ Οδεγία βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ. 
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 Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 
αλήιζαλ ζε €1.067 εθαη., κε ηε ρξέσζε πξνβιέςεσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ λα 
αλέξρεηαη ζην 3,9%. Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ απνκείσζε δαλείσλ γηα ην ηέηαξην ηξίκελν 
ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε  €268 εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €261 εθαη. ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013.  

 

 Οη δεκηέο από ηηο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (πνπ νξίδνληαη σο δεκηέο πξηλ ηα έμνδα 
αλαδηάξζξσζεο, ηηο δεκηέο από κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ πώιεζε ησλ 
εξγαζηώλ ζηελ Διιάδα) γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζηα €426 
εθαη. Οη δεκηέο από ηηο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 
αλήιζαλ ζε €77 εθαη.  
 

 Οη ζπλνιηθέο δεκηέο από ηελ πώιεζε ησλ εξγαζηώλ ζηελ Διιάδα θαηά ην πξώην 
ηξίκελν ηνπ 2013 θαη από ηηο κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, αλήιζαλ ζε €1.456 εθαη.  

 

 Σα έμνδα αλαδηάξζξσζεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε 
€168 εθαη., από ηα νπνία €121 εθαη. αθνξνύλ ηα δύν ρέδηα Δζεινύζηαο Δμόδνπ πνπ 
εθαξκόζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

 

 Οη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξίαο γηα ην έηνο πνπ 
έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλέξρνληαη ζηα €2.050 εθαη. Οη δεκηέο κεηά ηε θνξνινγία 
πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξίαο γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλέξρνληαη 
ζηα €103 εθαη.  

 
 

Β. Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε 
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 
Β.1 Κύξηεο Δμειίμεηο  
 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ  2013 αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Eurogroup. ηηο 
25 Μαξηίνπ 2013, ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε θαη ην Eurogroup θαηέιεμαλ ζε  ζπκθσλία γηα παθέην 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηεο Κχπξνπ χςνπο €10 δηο, κε ηελ πξνυπφζεζε πινπνίεζεο ελφο 
πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ. Σν Μλεκφλην πλαληίιεςεο (Μ) πνπ 
ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξφηθαο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 
Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν) γηα ηελ πεξίνδν 2013-2016 
πεξηιακβάλεη κέηξα γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, κέηξα ζρεηηθά κε ηε 
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, δηαξζξσηηθά δεκνζηνλνκηθά κέηξα, κέηξα κεηαξξχζκηζεο ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο, θαζψο θαη βειηηψζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 
 
ηηο 25 Μαξηίνπ 2013, ην Eurogroup ζε δήισζή ηνπ3, ζεκείσζε ηελ απφθαζε γηα δηάιπζε ηεο 
Λατθήο Σξάπεδαο (ηεο δεχηεξεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ηεο Κχπξνπ) θαη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε 
ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ (Σξάπεδα) κε ηε ζπλεηζθνξά θαηαζεηψλ (bail-in of depositors), ρσξίο ηε 
ιήςε νπνηαζδήπνηε θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο απφ ην πξφγξακκα. 
 
Ζ Σξάπεδα ηεινχζε ζε θαζεζηψο εμπγίαλζεο απφ ηηο 25 Μαξηίνπ 2013 κέρξη ηηο 30 Ηνπιίνπ 2013, 
δηάζηεκα θαηά ην νπνίν αλαθεθαιαηνπνηήζεθε θαη αλαδηαξζξψζεθε κε ζεηξά δηαηαγκάησλ πνπ 
εθδφζεθαλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Αξρή Δμπγίαλζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δμπγίαλζεο Πηζησηηθώλ θαη Άιισλ Ιδξπκάησλ Νόκνπ 
ηνπ 2013. 
 

                                                 
3
   http://eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/03/eg-statement-cyprus-25-03-13/    

http://eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/03/eg-statement-cyprus-25-03-13/
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Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε επηηεχρζεθε κε ηε ζπλεηζθνξά θαηαζεηψλ, κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ 47,5% 
ησλ κε αζθαιηζκέλσλ θαηαζέζεσλ ζε θεθάιαην. Δπηπξφζζεηα, νη θαηά ηελ 29 Μαξηίνπ 2013 
θάηνρνη ζπλήζσλ κεηνρψλ θαη ρξεσζηηθψλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Σξάπεδα έρνπλ 
ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε κέζσ ηεο απνξξφθεζεο ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ.  
 
Καηά ηελ πεξίνδν πνπ ηεινχζε ππφ θαζεζηψο εμπγίαλζεο, ε Σξάπεδα: 

 Πψιεζε δάλεηα, αθίλεηα θαη θαηαζέζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Διιάδα, ζηελ Σξάπεδα 
Πεηξαηψο Α.Δ. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία χςνπο €7,9 δηο θαη 
ππνρξεψζεηο χςνπο €7,7 δηο. Σν πγθξφηεκα πξνέβε ζε πιεξσκή κεηξεηψλ χςνπο  €1,2 δηο 
πξνο ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη σο απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο θαηαγξάθεθε δεκηά χςνπο 
€1,4 δηο. 

 Απέθηεζε απφ ηε Λατθή Σξάπεδα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία χςνπο €15,1 δηο θαη ππνρξεψζεηο 
χςνπο €14,6 δηο, θπξίσο ηηο αζθαιηζκέλεο θαηαζέζεηο χςνπο €4,2 δηο, θαζψο θαη ην δαλεηζκφ 
απφ ηνλ Μεραληζκφ Παξνρήο Έθηαθηεο Ρεπζηφηεηαο (ELA) χςνπο €9 δηο.4 

 Απέθηεζε ηηο εξγαζίεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 
 Πψιεζε ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηαζέζεσλ θαη κέξνο ησλ δαλείσλ (θπξίσο δάλεηα ιηαληθήο) ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ Ρνπκαλίαο ζηε Marfin Bank (Romania) S.A. 

Μεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη ηελ έμνδφ ηεο απφ ην θαζεζηψο εμπγίαλζεο, ε Σξάπεδα 
πξνρψξεζε κε απνθαζηζηηθά κέηξα πξνο ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζηελ Κχπξν θαη ηε 
δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ηεο ζέζεο. Ο εμνξζνινγηζκφο ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ, ε κείσζε 
ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ, ε ελαξκφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ε απνξξφθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
Λατθήο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ  απνηέιεζαλ ηηο θχξηεο 
πξνηεξαηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο. 
 
ηηο 10 επηεκβξίνπ 2013 δηεμήρζε ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ λέσλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο 
θαη εμέιεμε ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ εθπξνζσπεί ηε λέα κεηνρηθή δνκή ηνπ 
πγθξνηήκαηνο.   
 
ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2013, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε αξηζκφ αιιαγψλ ζηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή πνπ 
ζηφρν έρνπλ ηελ απινπνίεζε ηεο δνκήο θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. ην πιαίζην ησλ 
αιιαγψλ απηψλ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηέζζεξεηο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ: Λεηηνπξγηθέο 
Γξαζηεξηφηεηεο, Δγρψξηεο Γξαζηεξηφηεηεο, Γηεζλείο Γξαζηεξηφηεηεο θαη Αλαδηάξζξσζε.  Ζ πην 
ζεκαληηθή αιιαγή αθνξά ηε δεκηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο Υξεψλ πνπ 
ζα απνηειεί ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα αλαδηάξζξσζε θαη 
αλάθηεζε ρξεψλ. Ζ Γηεχζπλζε ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηνπο πειάηεο κε ζπλνιηθέο δηεπθνιχλζεηο 
πέξαλ ησλ €100 εθαη., γηα ηηο αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ θαη γηα εηζπξάμεηο θαη αλάθηεζε κε 
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζε φιν ην θάζκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο.   
 

 

B.2 Αλάιπζε Ιζνινγηζκνύ 
 
B.2.1 Κεθαιαηαθή Βάζε 
 
Σα ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηψλ ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 δηακνξθψζεθαλ ζε €2.656 εθαη. 
ελψ ν δείθηεο θχξησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δηαηεξήζεθε ζην 10,2%, ζηα ίδηα επίπεδα κε ηηο  
30 επηεκβξίνπ 2013. Παξφιν πνπ ν δείθηεο απηφο επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ ηε κείσζε χςνπο 
2% ζηα θχξηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο, δηαηεξήζεθε ζηα ίδηα 
επίπεδα ιφγσ ηεο κείσζεο θαηά 2% ζηα ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ κείσζε ησλ θχξησλ 
βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο δεκηέο απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην 
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ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 χςνπο €103 εθαη. (κείσζε ηνπ δείθηε θαηά 0,4 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο) πνπ 
αληηζηαζκίζηεθαλ απφ θέξδε θαη άιια ζηνηρεία πνπ θαηαρσξήζεθαλ απ’ επζείαο ζηα απνζεκαηηθά 
χςνπο €58 εθαη. (αχμεζε ηνπ δείθηε θαηά 0,2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο). Ζ κείσζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (αχμεζε ηνπ δείθηε θαηά 0,2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο) νθείιεηαη ζηηο 
πξνζπάζεηεο απνκφριεπζεο. 
  
Σν πγθξφηεκα ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπ επάξθεηαο κέζσ ηεο κε 
δηαλνκήο θεξδψλ ελψ, παξάιιεια, ε αλαδηάξζξσζε θαη πψιεζε κε βαζηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ζα θαζνξίδεηαη απφ παξάγνληεο θεθαιαηαθήο ζέζεο θαη κείσζεο θηλδχλσλ.  
 
Σν Γεθέκβξην ηνπ 2013, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ αχμεζε ην ειάρηζην φξην ηνπ δείθηε 
θχξησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (core tier 1) απφ 8% ζε 9% ρσξίο λα νξίδεηαη ειάρηζηνο δείθηεο 
γηα  ηα βαζηθά θαη ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα. Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014, ηζρχνπλ νη λένη Καλνληζκνί 
Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ (CRR) θαη ε ηξνπνπνηεκέλε νδεγία γηα ηνλ Τπνινγηζκφ ησλ 
Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ (CRD IV).  Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ  εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο απφ 
ηελ  εθαξκνγή ηνπ λένπ δείθηε Κεθαιαίσλ Κνηλψλ Μεηνρψλ Καηεγνξίαο 1 (Common Equity Tier 1 
capital). ηε βάζε απηήο ηεο αμηνιφγεζεο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ζα νξίζεη ηνπο λένπο 
ειάρηζηνπο δείθηεο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο παξακέηξνπο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη 
ηεο Παλεπξσπαηθήο Άζθεζεο Πξνζνκνίσζεο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξφηθα 
θαη ελεκεξψλνληαο ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο. 
 
 

Β.2.2 Καηαζέζεηο θαη Γάλεηα 
 
Οη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο αλήιζαλ ζηα €15,0 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ζε 
ζχγθξηζε κε €15,5 δηο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013, €17,0 δηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2013 θαη κε €28,4 δηο 
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012. Ζ κείσζε ζηηο θαηαζέζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο κεηαμχ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 
θαη 30 Ηνπλίνπ 2013 νθείιεηαη θπξίσο α) ζηελ πψιεζε θαηαζέζεσλ χςνπο €7,7 δηο ζηελ Διιάδα,   
β) ζηελ απφθηεζε θαηαζέζεσλ χςνπο €4,5 δηο απφ ηελ Λατθή Σξάπεδα (ζε Κχπξν θαη Ζλσκέλν 
Βαζίιεην), γ) ζηε κεηαηξνπή θαηαζέζεσλ χςνπο €3,8 δηο  ζε κεηνρέο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε 
ηεο Σξάπεδαο θαη δ) ζηηο εθξνέο θαηαζέζεσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 
2013.  
 
Οη πειαηεηαθέο εθξνέο5 πνπ παξαηεξήζεθαλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ζηελ Κχπξν 
κεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2013, έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο.  Καηά ην 
ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013, παξαηεξήζεθε κείσζε χςνπο 10% ζηηο θαηαζέζεηο ζηελ Κχπξν πνπ 
νθεηιφηαλ  θπξίσο ζηηο εθξνέο θαηαζέζεσλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ γηα ηελ 
πξνεμφθιεζε δαλείσλ θαη ηελ άλνδν ηνπ Δπξψ έλαληη ηνπ Ακεξηθαληθνχ Γνιαξίνπ πνπ επεξέαζε 
ηνλ φγθν ησλ θαηαζέζεσλ ζε Ακεξηθάληθν Γνιάξην.  
 
Καηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013, νη Κππξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζίαζαλ πειαηεηαθέο εηζξνέο, 
ελψ ε θαηαζεηηθή βάζε παξνπζίαζε ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο κε ηε ζπλνιηθή κείσζε ησλ 
θαηαζέζεσλ λα πεξηνξίδεηαη ζην 2% ζε ζρέζε κε κείσζε 10% ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. Ζ 
ζπλερηδφκελε άλνδνο ηνπ Δπξψ έλαληη ηνπ Ακεξηθαληθνχ Γνιαξίνπ επέθεξε κείσζε 0,4% ηεο 
θαηαζεηηθήο βάζεο ζηελ Κχπξν ζε ζρέζε κε ηηο 30 επηεκβξίνπ 2013. 
 
Οη θαηαζέζεηο ζηελ Κχπξν απνηεινχλ ην 85% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, 
ελψ ην πνζνζηφ ησλ θαηαζέζεσλ ζε Ρσζία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην αλέξρνληαη ζε 6% θαη 8% 
αληίζηνηρα. Ζ Σξάπεδα θαηείρε κεξίδην αγνξάο 27,5% ζηηο θαηαζέζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 
έλαληη 27,9% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013. 
 
Οη θαηαζέζεηο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη 
αλαινγνχζαλ ζην 49% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. 
Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο αλήιζε ζην 145%, ζε ζχγθξηζε κε 146% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 
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2013. Μεηά ηελ απνξξφθεζε ηεο Λατθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ δαλεηζκνχ ηεο απφ ηνλ ELA χςνπο    
€9,0 δηο, ν δαλεηζκφο απφ ηνλ ELA αλήιζε ζηα €11,11 δηο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2013. Μεηά ηελ έμνδφ ηεο 
απφ ην θαζεζηψο εμπγίαλζεο θαη αθνχ έγηλε απνδεθηφ αληηζπκβαιιφκελν πηζησηηθφ ίδξπκα απφ ηελ 
ΔΚΣ γηα πξάμεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε Σξάπεδα έρεη αληιήζεη ρξεκαηνδφηεζε χςνπο €1,4 δηο 
απφ ηελ ΔΚΣ θαη έρεη κεηψζεη ην δαλεηζκφ απφ ηνλ ELA ζε €9,56 δηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.  
πλνιηθά, κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Γεθεκβξίνπ 2013, ε Σξάπεδα θαηφξζσζε λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ ηεο 
απφ ην Δπξσζχζηεκα (ΔΚΣ θαη ELA) θαηά πεξίπνπ €450 εθαη. απφ €11,4 δηο (πνπ απνηειείην εμ’ 
νινθιήξνπ απφ ELA) ζε €10,96 δηο θαη ηαπηφρξνλα πέηπρε λα απνξξνθήζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο 
κείσζεο ησλ θαηαζέζεψλ ηεο.  
 
Οη απνθάζεηο ηνπ Eurogroup έρνπλ θινλίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ζηνλ Κππξηαθφ  
ηξαπεδηθφ ηνκέα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ην Μάξηην ηνπ 2013, νη Κππξηαθέο Αξρέο λα επηβάινπλ 
πξνζσξηλά πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο γηα πεξηνξηζκφ ησλ εθξνψλ ζηηο 
θαηαζέζεηο θαη δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη θεξεγγπφηεηαο ησλ Κππξηαθψλ πηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ. Σα πεξηνξηζηηθά κέηξα πεξηιάκβαλαλ πεξηνξηζκνχο ζηελ αλάιεςε κεηξεηψλ, 
ππνρξεσηηθή αλαλέσζε γξακκαηίσλ θαη πεξηνξηζκνχο ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη 
παξαθνινπζνχληαη θαη αλαζεσξνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 
 
Σα πξνζσξηλά πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη ν έιεγρνο ησλ θεθαιαίσλ, επηηξέπνπλ ζηελ Σξάπεδα λα 
πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν ζεκαληηθήο εθξνήο θαηαζέζεσλ. Δθηφο απφ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ 
εθαξκφδνληαη ζην επξχηεξν Κππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ππάξρνπλ επηπξφζζεηα πεξηνξηζηηθά 
κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζέζεηο ηεο Σξάπεδαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηαηάγκαηα γηα 
ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζή ηεο6.  ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, θαηαζέζεηο χςνπο €3,0 δηο (πεξίπνπ ην 
37,4% ησλ κε αζθαιηζκέλσλ θαηαζέζεσλ7) παξέκελαλ δεζκεπκέλεο ζε ηξείο ηζάμηεο πξνζεζκηαθέο 
θαηαζέζεηο κε δηάξθεηα 6, 9 θαη 12 κελψλ αληηζηνίρσο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 1 Απγνχζηνπ 
2013. Ζ Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα αθφκα κία θνξά κε δηάξθεηα θαη επηηφθην ίζν ηεο 
πξνεγνχκελεο. Όηαλ απηέο νη θαηαζέζεηο απνδεζκεπηνχλ, ηα θεθάιαηα ζα ππφθεηληαη ζηα 
γεληθφηεξα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ ζα είλαη ζε ηζρχ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 
2014, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ απφθαζή ηεο λα κελ εμαζθήζεη ην δηθαίσκά ηεο γηα αλαλέσζε γηα 
άιινπο 6 κήλεο ησλ εμακεληαίσλ θαηαζέζεσλ πνπ έιεγαλ ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 χςνπο πεξίπνπ 
€940 εθαη. Οη θαηαζέηεο κε απνδεζκεπκέλα θεθάιαηα γεληθά παξέκεηλαλ κε ηελ Σξάπεδα θαη ε 
δηαηήξεζε ησλ θαηαζέζεσλ έρεη μεπεξάζεη ηηο πξνζδνθίεο.   
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηα δάλεηα αλήιζαλ ζε €26,7 δηο (ζε ζχγθξηζε κε €27,4 δηο ζηηο  
30 επηεκβξίνπ θαη €28,3 δηο ηνλ Ηνχλην 2013), κε ηα δάλεηα ζηελ Κχπξν λα αλέξρνληαη ζηα €22,9 
δηο θαη λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 86% ηνπ ζπλφινπ. Ζ κείσζε ζηα δάλεηα νθείιεηαη ζηελ 
πξνεμφθιεζε δαλείσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ, ηελ απνπιεξσκή δαλείσλ 
θαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο Σξάπεδαο γηα απνκφριεπζε. Σα δάλεηα παξνπζηάδνληαη πξηλ ηελ 
αθαίξεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ δαλεηαθνχ 
ραξηνθπιαθίνπ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο, χςνπο €1,9 δηο. Σα δάλεηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε Λατθή 
Σξάπεδα ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζηα €9,7 δηο. 
 
Με ηελ απνξξφθεζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζηελ Κχπξν, ε Σξάπεδα 
είλαη ν κεγαιχηεξνο δαλεηζηήο ζηελ Κχπξν κε ην κεξίδην αγνξάο επί ησλ δαλείσλ λα αλέξρεηαη ζην 
39% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Ωο εθ ηνχηνπ, νη κειινληηθέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Σξάπεδαο 
είλαη αιιειέλδεηεο κε ηελ Κππξηαθή νηθνλνκία. Σα δάλεηα ζηε Ρσζία (€1,4 δηο) θαη ηα δάλεηα ζην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην (€1,3 δηο) αληηπξνζσπεχνπλ ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ έθαζην. 
  
Όζνλ αθνξά ζηα δάλεηα θαηά είδνο πειάηε, ηα δάλεηα ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο8 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2013 αληηπξνζσπεχνπλ ην 46% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ, ηα δάλεηα ζε κηθξνκεζαίεο  
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 Σν Πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξίαο 

Ληδ Γηάηαγκα ηεο 30 Ινπιίνπ ηνπ 2013. 
7
 Όπσο νξίδνληαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ Πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γηαηάγκαηα έσο (Αξ. 3) 

ηνπ 2013 πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Αξρή Δμπγίαλζεο. 
8
 Μεγάιεο επηρεηξήζεηο, γηα ην Κππξηαθφ ραξηνθπιάθην, νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπλνιηθέο δηεπθνιχλζεηο 

πέξαλ ησλ €4 εθαη. θαη ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πέξαλ ησλ €2 εθαη. 
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επηρεηξήζεηο9 αληηπξνζσπεχνπλ ην 23% ηνπ ζπλφινπ, ελψ ηα νηθηζηηθά θαη ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα 
αληηπξνζσπεχνπλ ην 20% θαη ην 11% ηνπ ζπλφινπ, αληηζηνίρσο. εκεηψλεηαη φηη ηα δάλεηα ζηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαη ηα δάλεηα ζηνλ ηνκέα αθηλήησλ θαη αλάπηπμεο γεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 
16% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ έθαζηνο.  
 
 

B.2.3 Πνηόηεηα Γαλεηαθνύ Χαξηνθπιαθίνπ 
 
Ζ ζπλερηδφκελε χθεζε, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ πνπ επεξεάδεη 
ηελ αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ θαηέρεη ην πγθξφηεκα, εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα 
ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο.  
 
Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ αλήιζαλ ζε €13.003 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2013 (ζε ζρέζε κε €12.983 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013) θαη αληηπξνζψπεπαλ ην 49% ησλ 
δαλείσλ. Καηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ 
ησλ 90 εκεξψλ πεξηνξίζηεθε ζε κφιηο 0,2% ζε ζρέζε κε αχμεζε 18% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013. Σν 
πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κε πξνβιέςεηο10 απμήζεθε 
ζην 38% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζε ζχγθξηζε κε 37% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013. Λακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο, ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ 
θαιχπηνληαη πιήξσο κε πξνβιέςεηο θαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. 
 
Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα (ΜΔΓ) κε βάζε ην λέν νξηζκφ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ 
πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 201311 αλήιζαλ ζε €14.042 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 
(ζε ζχγθξηζε κε €13.131 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013) θαη απνηεινχζαλ ην 53% ησλ δαλείσλ.  
Καηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013, ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ κεηψζεθε 
ζεκαληηθά ζην 7% ζε ζρέζε κε ξπζκφ αχμεζεο 29% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013.  Σν πνζνζηφ 
θάιπςεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ κε πξνβιέςεηο δηακνξθψζεθε ζην 35% ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2013 ζε ζχγθξηζε κε 37% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο 
εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο, ηα ΜΔΓ θαιχπηνληαη πιήξσο κε πξνβιέςεηο θαη εκπξάγκαηεο 
εμαζθαιίζεηο. 
 
Οη πξνθιήζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζπλερίδνληαη θαη θαηά ην 2014, κε ηα 
δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ λα δείρλνπλ ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο, ελψ ηα ΜΔΓ 
κε βάζε ηελ λέα νδεγία ηεο ΚΣΚ ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ξπζκηζκέλα 
δάλεηα παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία ΜΔΓ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 
δηαθνξά κεηαμχ ησλ ΜΔΓ θαη ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ αλακέλεηαη λα 
ζπλερίζεη λα απμάλεηαη. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ν δείθηεο ΜΔΓ απνηειείηαη απφ Ρπζκηζκέλα 
δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε ιηγόηεξε ησλ 90 εκεξώλ (αληηπξνζσπεχνπλ ην 6% ησλ δαλείσλ) 
θαη Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ ή Ρπζκηζκέλα δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε 
πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ (αληηπξνζσπεχνπλ ην 47% ησλ δαλείσλ).    
 

                                                 
9
 Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, γηα ην Κππξηαθφ ραξηνθπιάθην, νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπλνιηθέο δηεπθνιχλζεηο 

θάησ ησλ €4 εθαη. θαη ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ θάησ ησλ €2 εθαη. 
10

 Πνζνζηφ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ κε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ. 
11

 Νένο νξηζκφο Με Δμππεξεηνχκελσλ Γαλείσλ (ΜΔΓ) ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο: χκθσλα κε ηε 
λέα νδεγία, έλα δάλεην ζεσξείηαη σο κε εμππεξεηνύκελν όηαλ παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ ή αλ έρεη 
ηύρεη ξύζκηζεο θαη θαηά ηελ εκέξα ηεο ξύζκηζεο παξνπζίαδε θαζπζηεξήζεηο γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 60 εκεξώλ, 
αλεμαξηήησο εκπξάγκαησλ ή άιισλ εμαζθαιίζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα δάλεην νξίδεηαη σο ΜΔΓ όηαλ παξνπζηάδεη 
θαζπζηεξήζεηο (ηόθνπο, θεθάιαην ή ρξεώζεηο) γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ, ινγαξηαζκόο παξαηξαβήγκαηνο κε 
ρξεσζηηθό ππόινηπν κεγαιύηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπκβαηηθνύ νξίνπ ζε ζπλερή βάζε γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ, (ην 
όξην ηνπ 5% θαηαξγείηαη από ηελ 1/1/2014) θαη ρνξήγεζε πνπ έηπρε ξύζκηζεο θαη ε νπνία ηελ εκέξα ηεο ξύζκηζεο ήηαλ 
ηαμηλνκεκέλε σο κε εμππεξεηνύκελε ή παξνπζίαδε θαζπζηέξεζε/ππέξβαζε γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ 60 εκεξώλ. 
Χνξεγήζεηο πνπ έηπραλ ξύζκηζεο παξακέλνπλ σο ΜΔΓ γηα 6 κήλεο από ηελ έλαξμε θαηαβνιήο δόζεσλ θεθαιαίνπ βάζεη 
ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο ή ζε πεξίπησζε ζηαδηαθήο αύμεζεο ηεο δόζεο 6 κήλεο κεηά ηνλ πξώην κήλα θαηά 
ηνλ νπνίν ε πςειόηεξε δόζε έρεη νξηζηεί ζην λέν πξόγξακκα απνπιεξσκήο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην 
ηξνπνπνηεκέλν πξόγξακκα απνπιεξσκήο πξνβιέπεη θαηαβνιή εθ’ άπαμ πνζνύ ζηε ιήμε ηεο ρνξήγεζεο, ηόηε ε 
ρνξήγεζε παξακέλεη σο κε εμππεξεηνύκελε κέρξη ηε ιήμε ηεο. 
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31.12.2013 30.09.2013  

 
€ εθαη. 

% επί ηνπ 
ζπλφινπ € εθαη. 

 

% επί ηνπ 
ζπλφινπ 

 

Αλάιπζε ΜΔΓ (βάζεη λένπ νξηζκνύ)  

 
  

 

 

 

Ρπζκηζκέλα δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε ιηγφηεξε 
ησλ 90 εκεξψλ  1.682 6% 955 

 

4% 
 

Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ ή 
Ρπζκηζκέλα δάλεηα θαη ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 
90 εκεξψλ 12.360 47% 12.176 

 

44% 

 

Με εμππεξεηνύκελα δάλεηα 14.042 53% 13.131 

 

48%  

  
  

 

 

 

Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ 
(βάζεη ΓΠΧΑ) 13.003 49% 12.983 

 

47% 
 

  
  

 

 

 

 

 
B.3 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 
 
 
B.3.1 Αλάιπζε Δζόδσλ θαη Δμόδσλ 
 
Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ην θαζαξφ πεξηζψξην ηφθσλ γηα ην έηνο πνπ 
έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζηα €999 εθαη. θαη 3,62% αληίζηνηρα.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί 
φηη ηφζν ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο, φζν θαη ην θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην  ζπλερίδνπλ λα 
επεξεάδνληαη απφ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν θαη απφ ηελ ηξέρνπζα ζχλζεζε ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, φπνπ πνζνζηφ 36% ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξεκαηνδνηείηαη κε 
δαλεηζκφ απφ ην Δπξσζχζηεκα.  Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο θαη ην θαζαξφ επηηνθηαθφ 
πεξηζψξην γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε €274 εθαη. θαη 3,87%, αληίζηνηρα. 
 
Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε €1.174 εθαη. θαη 
επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηηο δεκηέο απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα (θπξίσο απφ 
αλαθηεζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) χςνπο €78 εθαη., ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα άιια 
έζνδα.  
 
Σα ζπλνιηθά έμνδα γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013  αλήιζαλ ζε €552 εθαη., εθ ησλ 
νπνίσλ ην 58% αθνξά θφζηνο πξνζσπηθνχ (€322 εθαη.) θαη ην 42% αθνξά άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα 
(€230 εθαη.). Με ηελ απνξξφθεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζηελ Κχπξν, ε Σξάπεδα 
πξνρψξεζε ζε πξφγξακκα εμνξζνινγηζκνχ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο, ηα νπνία κεηψζεθαλ 
απφ 203 ηνλ Μάην ηνπ 2013 ζε 130 ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 (36% κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
θαηαζηεκάησλ). Πεξαηηέξσ, ην πγθξφηεκα πξνζέθεξε ρέδην Δζεινχζηαο Δμφδνπ (ΔΔ) ζηελ 
Κχπξν, πνπ καδί κε ηηο κεηψζεηο απνιαβψλ θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2013, είραλ σο 
απνηέιεζκα λα κεησζεί ην θφζηνο πξνζσπηθνχ ζηελ Κχπξν θαηά 35% ζε εηήζηα βάζε. Ο δείθηεο 
θφζηνο πξνο έζνδα  γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζε ζε 47%, ελψ ν δείθηεο 
θφζηνο πξνο έζνδα  γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζε ζε 41%. 
 
       

B.3.2 Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ 
 
Ζ ζπλερηδφκελε επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Σξάπεδαο 
αληαλαθιάηαη ζηε ρξέσζε γηα πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ χςνπο €1.067 εθαη. γηα ην έηνο  
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ελψ ε ρξέσζε γηα απνκείσζε δαλείσλ αλήιζε ζε 3,9% ησλ 
κεηθηψλ δαλείσλ. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, νη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο αλέξρνληαλ ζε €4.979 
εθαη. (ζε ζχγθξηζε κε €4.826 εθαη. ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013), θαη αληηζηνηρνχλ ζε 18,6% επί ησλ 
κεηθηψλ δαλείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο (ζε ζχγθξηζε κε 17,6% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013).  
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Οη  δείθηεο ππνινγίζηεθαλ πξηλ ηελ αθαίξεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ 
αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ πνπ απνθηήζεθε απφ ηε Λατθή Σξάπεδα, χςνπο 
€1,9 δηο. 
 

B.3.3 Εεκηέο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο  
 
Οη δεκηέο απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο (πνπ νξίδνληαη σο δεκηέο πξηλ 
ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο, απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πψιεζε ησλ εξγαζηψλ 
ζηελ Διιάδα) γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε €426 εθαη. Οη δεκηέο απφ 
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε €77 εθαη. 
 
 

B.3.4 Έμνδα Αλαδηάξζξσζεο 
 
Σα έμνδα αλαδηάξζξσζεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε €168 εθαη., 

θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ηνπ ΔΔ  χςνπο €22 εθαη. πνπ πξνζθέξζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 
2013 θαη ην θφζηνο ηνπ ΔΔ ην νπνίν πξνζθέξζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013 
χςνπο €99 εθαη. Σν κε επαλαιακβαλφκελν θφζηνο ηνπ ΔΔ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013 επεξέαζε 
αξλεηηθά ηνλ δείθηε θχξησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά 0,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 
 
B.3.5 Απόθιηζε κεηαμύ Διεγκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ θαη 
Πξνθαηαξθηηθώλ Απνηειεζκάησλ πνπ αλαθνηλώζεθαλ ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 
 
Σα Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ θαηά €10 εθαη. ζηηο Εεκηέο κεηά ηε θνξνινγία 
απφ ηα Πξνθαηαξθηηθά Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πνπ αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014, 
θπξίσο ιφγσ απνκείσζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε αλαθνξηθά κε ηηο 
εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ Οπθξαλία πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο νκάδα εθπνίεζεο θαηερφκελε 
πξνο πψιεζε. Μεηά ηελ θαηάηαμε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ σο νκάδα εθπνίεζεο θαηερφκελε πξνο 
πψιεζε, αλαγλσξίζηεθε απνκείσζε χςνπο €10 εθαη. γηα λα κεηψζεη ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ κε 
θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νκάδαο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο απαηηήζεηο επηκέηξεζεο 
ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 5, δειαδή ησλ αθηλήησλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νκάδαο εθπνίεζεο ζε εχινγε αμία κείνλ ην 
θφζηνο πψιεζεο.  Ζ απνκείσζε αλαγλσξίζηεθε ζην βαζκφ πνπ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελ ιφγσ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηψζεθε ζην κεδέλ.   
 
Ωο απνηέιεζκα, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε απμήζεθαλ ζε €168 εθαη. απφ €158 εθαη. ζχκθσλα κε ηα 
Πξνθαηαξθηηθά Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα.  Οη δεκηέο κεηά ηελ θνξνινγία πνπ αλαινγνχλ ζηνπο 
κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλήιζαλ ζε €2.050 εθαη., ζε 
ζχγθξηζε κε €2.040 εθαη. ζχκθσλα κε ηα Πξνθαηαξθηηθά Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα. 
 
Γ. Πξννπηηθέο  
 
Σν πγθξφηεκα εθπφλεζε ρέδην Αλαδηάξζξσζεο ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 
ηεο Κχπξνπ ην Ννέκβξην ηνπ 2013. Με βάζε ην Μ κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 
Σξφηθαο, ε Σξάπεδα νθείιεη λα δεκνζηνπνηήζεη επηιεγκέλα ζηνηρεία ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο 
θαη λα πξνζδηνξίζεη Κχξηνπο Γείθηεο Απφδνζεο, νη νπνίνη ζα παξαθνινπζνχληαη απφ ηηο Αξρέο ζε 
ηξηκεληαία βάζε. 
 
Σν ρέδην Αλαδηάξζξσζεο θαζνξίδεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη 
λα αθνινπζήζεη ε Σξάπεδα ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα αζθαιή, κηθξόηεξν, ζηνρεπκέλν  
ρξεκαηννηθνλνκηθό νξγαληζκό, ηθαλό λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάθακςε ηεο Κππξηαθήο 
νηθνλνκίαο κέζσ ηεο: 
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 Αλάθηεζεο ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ θαηαζεηψλ θαη ησλ επελδπηψλ. 
 Γηαηήξεζεο ηεο ζέζεο ηεο Σξάπεδαο σο αθξνγσληαίνπ ιίζνπ ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, 

ζηεξίδνληαο απνηειεζκαηηθά ηα λνηθνθπξηά θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 
 Γεκηνπξγίαο ελφο ηζρπξνύ νξγαληζκνύ ηθαλνχ λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηα 

πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία κέζα ζε αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη λα αληεπεμέιζεη ζε 
πεξαηηέξσ αξλεηηθά εμσγελή γεγνλφηα θαη νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο. 

 Οκαιήο απνξξόθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξώελ Λατθήο Σξάπεδαο, 
δεκηνπξγψληαο ζπλέξγεηεο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

 Δλίζρπζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ πγθξνηήκαηνο κε ηελ νξγαληθή δεκηνπξγία 
θεθαιαίνπ κέζσ θεξδνθνξίαο, απνκφριεπζεο θαη πψιεζεο κε βαζηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ. 

Δμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ε αδπλακία εθαξκνγήο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίνη ζα 
κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ θαη/ή λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ εθηακίεπζε ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο 
ηελ Κχπξν, βαζχηεξε θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε, πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, 
ξαγδαία κείσζε ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ, θαζψο θαη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εχζξαπζηε εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ θαη λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ 
επηζηξνθή ηεο εκπηζηνζχλεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 
αξλεηηθά ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο. 
 
Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κχπξν λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 86% ησλ δαλείσλ θαη ην 85% ησλ 
θαηαζέζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, νη νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Σξάπεδαο έρνπλ πςειή ζπζρέηηζε κε 
ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Κχπξν. Παξφιν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν παξακέλεη 
ηδηαίηεξα δχζθνιε, ε νηθνλνκία απνδεηθλχεηαη ζρεηηθά αλζεθηηθή.  Ζ ηξίηε απνζηνιή αμηνιφγεζεο 
ηεο Σξφηθαο έρεη ζπκπεξάλεη φηη ην Κππξηαθφ πξφγξακκα πξνζαξκνγήο εμειίζζεηαη βάζεη ηνπ 
ζρεδηαζκνχ, νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη έρνπλ εθπιεξσζεί κε ζεκαληηθφ πεξηζψξην, ε νηθνλνκηθή 
ζπξξίθλσζε είλαη ιηγφηεξν έληνλε απ’ φηη αξρηθά εθηηκήζεθε θαη ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο δείρλεη 
ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο. Οη εμειίμεηο απηέο ππνδειψλνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Κχπξν 
βειηηψλνληαη ζηαδηαθά θαη ε ζπλέρηζε ησλ ηάζεσλ απηψλ ζα βνεζήζεη θαη ζηελ αλάθακςε ηεο 
Σξάπεδαο. 
 
Ζ δηαδηθαζία απνξξφθεζεο ηεο πξψελ Λατθήο Σξάπεδαο βξίζθεηαη ζε θαιφ  ζηάδην κε  ηα 
θαηαζηήκαηα ζηελ Κχπξν λα έρνπλ κεησζεί ζε 130 απφ 203 ην Μάην 2013. Δπηπιένλ, αθφκα 3 
θαηαζηήκαηα αλακέλεηαη λα θιείζνπλ ηνπο ακέζσο επφκελνπο κήλεο γηα λα θηάζνπλ ην ζηφρν ησλ 
127 θαηαζηεκάησλ. Σν επφκελν νξφζεκν φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία απνξξφθεζεο ηεο πξψελ 
Λατθήο Σξάπεδαο είλαη ε ελνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα 
νινθιεξσζεί ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014. Ζ πηνζέηεζε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ζα 
δηεπθνιχλεη ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγηψλ θαη ηε κείσζε  ηνπ θφζηνπο. 
 
Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ απνκείσζε δαλείσλ αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ζε πςειά επίπεδα θαη ζα 
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ απνκεησκέλσλ δαλείσλ θαη απφ πηζαλέο επηπξφζζεηεο 
κεηψζεηο ζηελ αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ.  Γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ε Σξάπεδα παίξλεη κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ ζην δαλεηαθφ ηεο ραξηνθπιάθην. ηνρεπκέλα κέηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ πξφζθαηα 
απνδίδνπλ θάπνηα απνηειέζκαηα, κε ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 
90 εκεξψλ λα πεξηνξίδεηαη ζε 0,2% θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013, ζε ζρέζε κε ξπζκφ αχμεζεο 
18% θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ. Παξφια απηά, είλαη λσξίο λα εθηηκεζεί ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ απηψλ. Δπηπιένλ, κε ηελ Κππξηαθή νηθνλνκία λα αλακέλεηαη λα 
ζπξξηθλσζεί πεξαηηέξσ θαηά ην 2014 θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ν 
θαηαζθεπαζηηθφο θαη ν ηνκέαο δηαρείξηζεο αθηλήησλ, λα ζπλερίδνπλ λα  είλαη ππνηνληθνί, ε 
δπλαηφηεηα ησλ δαλεηνιεπηψλ λα εμππεξεηνχλ ηα δάλεηά ηνπο ζα ζπλερίζεη λα πηέδεηαη, 
επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Σα ΜΔΓ κε βάζε ηε λέα νδεγία 
ηεο ΚΣΚ αλακέλνληαη λα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη, θαζψο ηα αλαδηαξζξσκέλα δάλεηα παξακέλνπλ 
ζηελ θαηεγνξία ΜΔΓ γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα.  
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Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Σξάπεδαο 
απνηειεί θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο θαη είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ Σξάπεδα. Ζ 
δεκηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο Υξεψλ, σο κέξνο ηεο λέαο νξγαλσηηθήο 
δνκήο ηνπ πγθξνηήκαηνο, ζηνρεχεη ζηε δηαρείξηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζε φια ηα ραξηνθπιάθηα. 
ε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ ζε 
θαζπζηέξεζε, ε Γηεχζπλζε ζα είλαη ππεχζπλε γηα φια ηα δαλεηαθά ραξηνθπιάθηα σο θεληξηθή 
δηαρείξηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ιεηηνπξγψληαο κε κηα πην νξζνινγηζηηθή πξνζέγγηζε.  Ζ 
δεκηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο είλαη ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πνξεία αλάθακςεο ηεο Σξάπεδαο, θαζψο ε 
ηαρεία θαη επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε.    
 
Ζ Σξάπεδα παίξλεη κέηξα γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη ησλ 
θαηαζεηψλ. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζή ηεο σο απνδεθηφ αληηζπκβαιιφκελν πηζησηηθφ ίδξπκα απφ ηελ 
ΔΚΣ γηα πξάμεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε Σξάπεδα αληηθαηέζηεζε κέξνο ηνπ δαλεηζκνχ απφ ηνλ 
ELA κε δαλεηζκφ απφ ηελ ΔΚΣ. Δπηπξφζζεηα, απφ ηνλ Απξίιε ηνπ 2013 κέρξη ην Γεθέκβξε ηνπ 
2013, ε Σξάπεδα θαηάθεξε λα δηαρεηξηζηεί κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηηο θαηαζέζεηο θαη ηαπηφρξνλα λα 
κεηψζεη ην δαλεηζκφ ηεο απφ ην Δπξσζχζηεκα θαηά €450 εθαη.  
 
Δπηπιένλ, ε Σξάπεδα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ, γηα ηελ πξνζέιθπζε 
λέσλ θαηαζέζεσλ θαη γηα λα βειηηψζεη ηε ρξεκαηνδνηηθή δνκή ηεο. Σνλ Οθηψβξην 2013, ε Σξάπεδα 
πξνψζεζε έλα λέν θαηαζεηηθφ πξντφλ κέζσ ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο κε ην 59% ησλ λέσλ 
θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ λα είλαη δηάξθεηαο 12 κελψλ, θαηαδεηθλχνληαο φηη νη πειάηεο 
εκπηζηεχνληαη ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο ζηελ Σξάπεδα γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Δπηπξφζζεηα, νη πξαγκαηηθέο αλαλεψζεηο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ παξακέλνπλ ςειφηεξεο 
απφ ην ειάρηζην φξην αλαλέσζεο ζχκθσλα κε ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα. Ζ βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο 
ηεο Σξάπεδαο θαη ηα ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο θαηαζεηηθήο ηεο βάζεο πνπ παξαηεξήζεθαλ 
θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ απφθαζε ηεο Σξάπεδαο λα κελ 
εμαζθήζεη ην δηθαίσκά ηεο γηα αλαλέσζε γηα αθφκα έλα εμάκελν ησλ εμακεληαίσλ δεζκεπκέλσλ  
θαηαζέζεσλ  πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2014. 
 
ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο απνκφριεπζήο ηεο, ε Σξάπεδα έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία γηα ηελ 
πψιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Οπθξαλία ζηελ ABH Ukraine Ltd, κέινο ηνπ Alfa Group12 .  
Σν ηίκεκα ηεο πψιεζεο είλαη €225 εθαη.13 θαη αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο Σξάπεδαο. 
Ζ ινγηζηηθή δεκηά είλαη πεξίπνπ €126 εθαη.14 θαη ε αξλεηηθή επίπησζε ζηα θεθάιαηα ηνπ 
πγθξνηήκαηνο εθηηκάηαη ζηα €49 εθαη. ή 0,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηνπο θεθαιαηαθνχο δείθηεο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο. Ζ πψιεζε εκπίπηεη ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα επηθέληξσζε ζε 
θχξηεο αγνξέο θαη ηελ πψιεζε κε θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πινπνηείηαη ζε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο 
απφ φηη αλακελφηαλ απφ ην ρέδην Αλαδηάξζξσζεο. Σν πγθξφηεκα πξνρψξεζε ζε απηφ πνπ 
ζεσξεί σο θαιή ζπλαιιαγή πεηπραίλνληαο ηελ απνκφριεπζε θαη ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ ζηνλ 
ηζνινγηζκφ ηνπ, θαζψο θαη ηελ εμάιεηςε πηζαλψλ κειινληηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
επέλδπζε ζηελ Οπθξαλία, ιακβάλνληαο ππφςε ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ 
Οπθξαλία.           
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                 
12

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλαιιαγή δείηε ηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζην ζχλδεζκν: 
http://www.bankofcyprus.com/Documents/Investor%20Relations/Press%20Releases/GR/20140131SaleofBOCUGR.pdf 
13

 Τπφθεηηαη ζε αλαπξνζαξκνγέο πνπ ζα γίλνπλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, ε νπνία εθηηκάηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί  πεξί ηα ηέιε ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2014. 
14

 Βαζίδεηαη ζηε ζέζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ Γεθέκβξε ηνπ 2013. 
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εκεηώζεηο ζηα Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα: 
 

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ κε ίδηα κέζα κέζσ ηεο κεηαηξνπήο 
θαηαζέζεσλ ζε θεθάιαην, ε Σξάπεδα ηεινχζε ππφ θαζεζηψο εμπγίαλζεο απφ ηηο 25 Μαξηίνπ 2013 κέρξη ηηο 30 Ηνπιίνπ 
2013 δηάζηεκα θαηά ην νπνίν αλαθεθαιαηνπνηήζεθε θαη αλαδηαξζξψζεθε κε ζεηξά δηαηαγκάησλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ 
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Αξρή Δμπγίαλζεο:  
 
1) Πψιεζε εξγαζηψλ ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην Πεξί ηεο Πώιεζεο Δξγαζηώλ ησλ ελ Διιάδη εξγαζηώλ ηεο Σξάπεδαο 

Κύπξνπ Γηάηαγκα ηνπ 2013.   
2) Δμαγνξά εξγαζηψλ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηα Πεξί ηεο Πώιεζεο Οξηζκέλσλ Δξγαζηώλ ηεο Cyprus 

Popular Bank Public Co Ltd Γηαηάγκαηα 2013.  
3) Απνδεκίσζε γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εμαγνξάζζεθαλ απφ ηελ Λατθή ζχκθσλα κε ην Πεξί ηεο Έθδνζεο 

Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ πξνο Απνδεκίσζε ηεο Λατθήο Σξάπεδαο Γηάηαγκα 2013. 
4) Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ ζχκθσλα κε ηα Πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ 

Γηαηάγκαηα έσο (Αξ. 3) ηνπ 2013. Ο ππνινγηζκφο ησλ κε αζθαιηζκέλσλ θαηαζέζεσλ έγηλε βάζεη ησλ Γηαηαγκάησλ.  

5) Δμαγνξά ησλ εξγαζηψλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζχκθσλα κε ην Πεξί ηεο 
Πώιεζεο Οξηζκέλσλ Δξγαζηώλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Γηάηαγκα ηνπ 2013.  

6) Πψιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο ζηε Ρνπκαλία ζηελ Marfin Romania ζχκθσλα κε ην Πεξί ηεο Πώιεζεο 
Οξηζκέλσλ Δξγαζηώλ ζηε Ρνπκαλία ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξίαο Ληδ, Γηάηαγκα ηνπ 2013.  

 
 
Ζ Δηαηξία δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηελ εχινγε αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ απηήλ ζχκθσλα κε ηα 
δηαηάγκαηα γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο κε ίδηα κέζα, θαζψο θαη ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ σο ηίκεκα γηα ηελ 
απφθηεζε νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ ηελ Cyprus Popular Bank Public Co Ltd φπσο 
πξνλνείηαη απφ ηα ΓΠΥΑ, ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ αβεβαηνηήησλ πνπ ππήξραλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ. Σα ίδηα θεθάιαηα θαη ν ηζνινγηζκφο ηνπ πγθξνηήκαηνο δελ επεξεάδνληαη απφ ηνπο 
πην πάλσ ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο. 
 
 
Οη Eιεγκέλεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  
2013 είλαη δηαζέζηκεο  ζην Δγγεγξακκέλν Γξαθείν ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία Ληδ ζηελ Οδφ ηαζίλνπ (51, 
Αγ. Παξαζθεπή, ηξφβνινο, Σ.Θ. 24884, 1398 Λεπθσζία, Κχπξνο) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο 
(www.bankofcyprus.com).  
 
Ζ αλαθνίλσζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2013 έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο www.bankofcyprus.com (Investor Relations) 
 

 
 
 

  

http://www.bankofcyprus.com/Documents/Investor%20Relations/Decrees/Decree_BOC_Bail_in_Amended_Number_3_and_LaikiCompensation%20%ce%92.pdf
http://www.bankofcyprus.com/Documents/Investor%20Relations/Decrees/Decree_BOC_Bail_in_Amended_Number_3_and_LaikiCompensation%20%ce%92.pdf
http://www.bankofcyprus.com/
http://www.bankofcyprus.com/
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Γ. Παξάξηεκα1 
 

Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάησλ πγθξνηήκαηνο 

€ εθαη 2013 2012 

Δηήζηα 

Μεηαβνιή 

+% 

Γ’ Σξίκελν 

2013 

Γ’ Σξίκελν 

2013 

Σξηκεληαία 

Μεηαβνιή 

+% 

Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο 999 702 +42% 274 296 -8% 

Καζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο 169 173 -2% 43 41 +6% 

Κέξδε απφ δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο θαη θαζαξέο 
δεκηέο απφ άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα  

5 (3) - 23 9 +169% 

Έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο κείνλ απαηηήζεηο θαη 
πξνκήζεηεο 

65 63 +3% 14 12 +19% 

Λνηπά (έμνδα)/έζνδα (64) (15) 326% (40) 3 - 

ύλνιν εζόδσλ 1.174 920 +28% 314 361 -13% 

Κφζηνο πξνζσπηθνχ (322) (294) +10% (66) (83) -21% 

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (230) (251) -8% (64) (54) +18% 

ύλνιν εμόδσλ (552) (545) +2% (130) (137) -5% 

Κέξδε πξηλ ηηο απνκεηώζεηο, ηα έμνδα 
αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο  

622 375 +66% 184 224 -18% 

Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ (1.067) (1.339) -20% (268) (261) +3% 

Μεξίδην ζηα θέξδε/(δεκηέο) ζπγγελψλ εηαηξηψλ 2 - - - (1) - 

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

(443) (964) -54% (84) (38) +122% 

Φνξνινγία 5 43 - 2 1 - 

Εεκηέο πνπ αλαινγεί ζε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 12 9 - 5 2 -  

Εεκηέο κεηά ηε θνξνινγία θαη πξηλ ηα έμνδα 
αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο κε ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

(426) (912) -53% (77) (35) +118% 

Έμνδα αλαδηάξζξσζεο (168) (10) - (26) (107) - 

Εεκηέο απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  (90) (789) - - - - 

Εεκηέο απφ ηελ πψιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ Διιάδα (1.366) - - - - - 

Απνκείσζε ΟΔΓ πξηλ ηελ θνξνινγία θαη απνκείσζε 
ππεξαμίαο 

- (503) - - - - 

Εεκηέο κεηά ηε θνξνινγία (2.050) (2.214) -7% (103) (142) -28% 

 
 

Πεξίιεςε απόδνζεο 

 2013 2012 

Δηήζηα 

Μεηαβνιή 

+% 

Γ’ Σξίκελν 

2013 

Γ’ Σξίκελν 

2013 

Σξηκεληαία 

Μεηαβνιή 

+% 

Καζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην 3,62% 2,94% +68 κ.β.* 3,87% 4,02% -15 κ.β.* 

Γείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα 47% 59% -12 ε.κ.* 41% 38% +3 ε.κ.* 

Γείθηεο θάιπςεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 
εκεξψλ κε πξνβιέςεηο

2
 

38% 48% -10 ε.κ.* 38% 37% +1 ε.κ.* 

Βαζηθέο δεκηέο αλά κεηνρή (ζελη) (57,8) (14.345,9) - (3,1) (5,3) - 

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

€ εθαη 31.12.13 31.12.12 +% 

Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο κε Κεληξηθέο Σξάπεδεο 1.240 1.272 -3% 

Σνπνζεηήζεηο ζε ηξάπεδεο  1.290 1.769 -27% 

Οκφινγα, θξαηηθά αμηφγξαθα θαη κεηνρέο 3.532 1.870 +89% 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ πειάηεο 21.764 24.375 -11% 

Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  2.516 1.746 +44% 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 30.342 31.032 -2% 

Καηαζέζεηο απφ ηξάπεδεο 196 341 -42% 

Υξεκαηνδφηεζε απφ Κεληξηθέο Σξάπεδεο 10.956 - - 

πκθσλίεο Δπαλαγνξάο 594 608 -2% 

Καηαζέζεηο πειαηψλ 14.971 28.442 -47% 

Οκνινγηαθά δάλεηα  1 45 -98% 

Άιιεο ππνρξεψζεηο 889 1.128 -21% 

Γαλεηαθφ θεθάιαην κεησκέλεο εμαζθάιηζεο  5 133 -96% 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 27.612 30.697 -10% 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 4.684 1.795 +161% 

Μεηνρέο πνπ ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλά δηαηάγκαηα 59 - - 

Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην - 428 - 

Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ  - 429 - 

Απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο θαη άιια απνζεκαηηθά 65 106 - 

πζζσξεπκέλεο δεκηέο  (2.152) (2.500) - 

Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηώλ ηεο Δηαηξίαο 2.656 258 +929% 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 74 77 -4% 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 2.730 335 +714% 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ 30.342 31.032 -2% 
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Βαζηθνί Γείθηεο Ιζνινγηζκνύ 

 31.12.13 31.12.12 +% 

Γάλεηα (€ δηο) 26,7 28,1 -5% 

Καηαζέζεηο πειαηψλ (€ δηο) 15,0 28,4 -47% 

Γείθηεο δαλείσλ (κεηά ηηο πξνβιέςεηο) πξνο θαηαζέζεηο 145% 86% +59 ε.κ.* 

Πνζνζηφ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ  49% 27% +22 ε.κ.* 

Κεθάιαηα    

Γείθηεο θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ  10,2% -1,9% +12,1 ε.κ.* 

Γείθηεο βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 10,2% 0,6% +9,6 ε.κ.* 

πλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 10,5% 0,9% +9,6 ε.κ.* 

ηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (€ εθαη.) 22.441 21.580 +4% 

* ε.κ. = εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, 1 εθαηνζηηαία κνλάδα = 1%, 

 
εκ. 1 Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ κε ίδηα κέζα κέζσ ηεο 
κεηαηξνπήο θαηαζέζεσλ ζε θεθάιαην, ε Σξάπεδα ηεινχζε ππφ θαζεζηψο εμπγίαλζεο απφ ηηο 25 Μαξηίνπ 2013 κέρξη ηηο 
30 Ηνπιίνπ 2013, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν αλαθεθαιαηνπνηήζεθε θαη αλαδηαξζξψζεθε κε ζεηξά δηαηαγκάησλ πνπ 
εθδφζεθαλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Αξρή Δμπγίαλζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζχγθξηζε 
ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο κε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο δελ είλαη δπλαηή.  
 
εκ. 2: Οη δείθηεο πνηφηεηαο ραξηνθπιαθίνπ θαη θάιπςεο κε πξνβιέςεηο ππνινγίζηεθαλ σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 
κεηθηψλ δαλείσλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


