Ανακοίνωση
Προκαταρτικά Οικονομικά
Αποτελέσματα για την περίοδο
που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017
Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2017

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά κέρδη €2,6εκατ. και νέες προβλέψεις €29,3εκατ.
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 15,51%
Δάνεια σε καθυστέρηση (90+ dpd) στο 47,65% και δείκτης κάλυψης
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ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Στο πρώτο τρίμηνο του 2017 διατηρήθηκε η τάση για διοχέτευση του συνόλου της λειτουργικής κερδοφορίας
στην αύξηση των προβλέψεων, σε πλήρη συμμόρφωση με τα δεδομένα που διαμορφώνονται στο τραπεζικό
τοπίο. Στους πρώτους μήνες του 2017 συνεχίστηκε η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, που δεν
αποτυπώνεται όμως ακόμη σε ενίσχυση των εσόδων από τις τραπεζικές εργασίες.
Ως Συνεργατισμός πλησιάζουμε ιστορικά ορόσημα όπως είναι η έγκριση και εφαρμογή της νομικής
συγχώνευσης και η ένταξη μας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Παράλληλα, σχεδιάζουμε μια εντελώς
διαφορετική και ενιαία Τράπεζα η οποία θα είναι ανταγωνιστική, σύγχρονη και παράλληλα ελκυστική για τους
μετόχους στο νέο περιβάλλον. Ως μια Κυπρογενής Τράπεζα Λιανικής προγραμματίζουμε νέες πρωτοβουλίες
με στόχο να ηγηθούμε και να θέσουμε νέα πρότυπα στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων για
το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Στοχεύουμε έτσι στην επίτευξη αποτελεσμάτων που θα αναλογούν στο
μέγεθος, στη σημασία και στη δυναμική του Συνεργατισμού.
Νικόλας Χατζηγιάννης

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937 και παρέχει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Εποπτεύεται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία κατέχει το 77,34% των μετοχών της Συνεργατικής Κεντρικής
Τράπεζας, το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης το 21,88% και η Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συμμετοχών το 0,78%. Συνεργάζεται με τα συνεργατικά κινήματα
πολλών χωρών και εκπροσωπείται στους σημαντικότερους διεθνείς συνεργατικούς θεσμούς. Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ στην
Κύπρο και είναι η πρώτη τράπεζα σε καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού. Εργοδοτεί συνολικά 2.671 άτομα. Στις 31 Μαρτίου 2017, ο δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας βρισκόταν στο 15,51%, τα ίδια κεφάλαια ανέρχοταν στα €1,2δις και το σύνολο ενεργητικού στα €13,9δις.
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A.

Ανάλυση των Προκαταρτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων1 για την περίοδο
που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017

A.1.

Ανάλυση Επιλεγμένων Στοιχείων Ισολογισμού

A.1.1.

Καταθέσεις πελατών και Δάνεια

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €12.374,6εκατ. στις 31 Μαρτ. 2017, σε σύγκριση µε
€12.567,9εκατ. στις 31 ∆εκ. 2016, σηµειώνοντας µείωση ύψους 1,5% σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίμηνο. Το µερίδιο
αγοράς καταθέσεων2 του Συγκροτήµατος στις 31 Μαρτ. 2017 διαµορφώθηκε στο 25,0% σε σύγκριση µε 25,6% στις
31 ∆εκ. 2016. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούν την κύρια πηγή χρηµατοδότησης της Τράπεζας ενώ αποτελούν το 88,9%
του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτ. 2017, σε σύγκριση µε 89,1% στις 31 ∆εκ. 2016.
Τα δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε €12.001,3εκατ. στις 31 Μαρτ. 2017 (€8.664,8εκατ. µετά τις
προβλέψεις για αποµείωση) σε σύγκριση µε €12.033,8εκατ. στις 31 ∆εκ. 2016 (€8.761,6εκατ. µετά τις προβλέψεις για
αποµείωση) σηµειώνοντας ελαφρά μείωση. Τα νέα δάνεια για την 1η τριμηνία του 2017 ανήλθαν σε €59,0εκατ. σε σχέση
µε €41,8εκατ. την αντίστοιχη τριμηνία του 2016. Το µερίδιο αγοράς δανείων2 του Συγκροτήµατος στις 31 Μαρτ. 2017
παρέμεινε σταθερό στο 21,8%. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων έναντι καταθέσεων στις 31 Μαρτ. 2017 διαµορφώθηκε
στο 70,0% σε σχέση µε 69,7% στις 31 ∆εκ.2016.
A.1.2.

Κεφαλαιακή Βάση

Οι ∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του ΣΠΤ (Total Capital, Tier 1 Capital, και Common Equity Tier 1 Capital) στις
31 Μαρτ. 2017 διαµορφώθηκαν σε 15,51% σε σχέση µε 15,42% στις 31 ∆εκ. 2016. Η µεταβολή στους ∆είκτες
Κεφαλαιακής Επάρκειας οφείλεται κυρίως (i) σε µείωση στα σταθµισµένα στοιχεία ενεργητικού, κυρίως λόγω της μείωσης
του δανειακού χαρτοφυλακίου και (ii) σε µικρή µείωση στα εποπτικά ίδια κεφάλαια. Οι ∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας
υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αρ. 575/2013 και την Οδηγία 2013/36/ΕΕ σχετικά µε τις ελάχιστες
κεφαλαιακές απαιτήσεις για πιστωτικά ιδρύµατα και επενδυτικές εταιρείες ηµεροµηνίας 26 Ιουνίου 2013 που τέθηκε
σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 και τις σχετικές εγκυκλίους και νοµοθεσίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Σύµφωνα µε απόφαση που απέστειλε η ΕΚΤ προς τη ΣΚΤ τον ∆εκέµβριο 2016 στα πλαίσια του εποπτικού διαλόγου,
ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίων που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2017 είναι 11,75% (Τotal SREP Capital Requirement
‘TSCR’), αποτελούµενος από ελάχιστα εποπτικά κεφάλαια 8% (ήτοι Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1)
ύψους 4,5%, πρόσθετα Κεφάλαια Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1) και ∆ευτεροβάθµια Κεφάλαια (Tier 2) ύψους 1,5%
και 2% αντίστοιχα) και επιπρόσθετα κεφάλαια Πυλώνα ΙΙ 3,75%. Επιπρόσθετα, η ΕΚΤ στα πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ, έχει
κοινοποιήσει στη ΣΚΤ µη δηµόσια παρότρυνση για διατήρηση επιπρόσθετου αποθέµατος Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών
Κατηγορίας 1. Η Τράπεζα θα πρέπει να καλύπτει κεφαλαιακά αποθεµατικά που προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο και τα
οποία σήµερα περιλαµβάνουν το Αποθεµατικό Ασφάλειας ∆ιατήρησης Κεφαλαίου (Capital Conservation Buffer) το οποίο
έχει καθοριστεί στο 1,25% (για το 2017) με αποτέλεσμα η συνολική υποχρέωση να ανέρχεται σε 13% µετά την ψήφιση
των τροπολογιών του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου τον Φεβρουάριο 2017 σχετικά µε το αποθεµατικό ασφαλείας
διατήρησης κεφαλαίου.
A.1.3.

Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου

Η Ανώτερη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων (Α∆∆ΜΕΧ) έχει σαν κύρια προτεραιότητα
τη βελτίωση του δανειακού χαρτοφυλακίου µέσω της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων. Οι συνολικές
αναδιαρθρώσεις για την 1η τριμηνία του 2017 έφτασαν τα €204,4εκατ. σε σχέση µε €323,4εκατ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2016.
Οι µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) αυξήθηκαν κατά €5,6εκατ. την 1η τριμηνία του 2017 (€7.216,8εκατ. στις
31 ∆εκ. 2016) και έφτασαν τα €7.222,4εκατ. στις 31 Μαρτ. 2017. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΧ έφτασε το 46.20%
στις 31 Μαρτ. 2017 σε σύγκριση µε 45,34% την προηγούµενη τριμηνία. Εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων για
το 2017 στις απομειωμένες χορηγήσεις, οι ΜΕΧ διαμορφώθηκαν σε €7.125εκατ., ενώ ο δείκτης των ΜΕΧ και ο δείκτης
κάλυψης διαμορφώθηκαν στο 59,80% και 45,50% αντίστοιχα. Για την 1η τριμηνία του 2017, τα δάνεια σε καθυστέρηση
πέραν των 90 ηµερών (90+ dpd) αυξήθηκαν κατά €24,9εκατ. Στις 31 Μαρτ. 2017 τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν
των 90 ηµερών ήταν στα €5.723,8εκατ. (47,65% επί του συνόλου των δανείων) σε σχέση µε €5.698,9εκατ. στις
31 ∆εκ. 2016 (47,31% επί του συνόλου των δανείων). Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν
των 90 ηµερών µε προβλέψεις αυξήθηκε στο 58,29% για τις 31 Μαρτ. 2017 σε σχέση µε 57,42% στις 31 ∆εκ. 2016.
1. Οι δείκτες αφορούν τον Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα
2. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου
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31.03.2017

31.12.2016

Τριμηνιαία
Μεταβολή

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ)

7.222,4

7.216,8

-5,6

ΜΕΧ προς Συνολικά Δάνεια (%)

60,13%

59,91%

+22 μβ

ΜΕΧ ποσοστό κάλυψης

46,20%

45,34%

+86 μβ

Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν
των 90 ημερών (90+dpd)

5.723,8

5.698,9

+24,9

90+ dpd προς συνολικά δάνεια

47,65%

47,31%

+34 μβ

90+ dpd ποσοστό κάλυψης

58,29%

57,42%

+87 μβ

€ εκατ.

A.2.

Ανάλυση Σημαντικότερων Στοιχείων Αποτελεσμάτων

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η τριμηνία του 2017 μειώθηκαν κατά 13,76% σε €62,7εκατ. σε σχέση με την
1η τριμηνία του 2016 κατά την οποία τα εν λόγω έσοδα ανέρχονταν σε €72,7εκατ. ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο
μεταβλήθηκε από 2,07% το 2016 σε 1,89%. Η πτώση στα καθαρά έσοδα και στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο
οφείλεται κυρίως στη μείωση στους τόκους εισπρακτέους από δάνεια και άλλες χορηγήσεις αφού η συνεχιζόμενη
απομόχλευση στην Κυπριακή οικονομία οδηγεί σε μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου ενώ η συνεχιζόμενη
αποκλιμάκωση των επιτοκίων επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του ενεργητικού. Αντίστοιχα η μείωση των εσόδων
από τόκους αντισταθμίστηκε μερικώς από μειωμένους τόκους πληρωτέους ως αποτέλεσμα μειωμένων καταθέσεων
και μείωσης στο κόστος καταθέσεων.
Τα μη επιτοκιακά έσοδα για την 1η τριμηνία του 2017 ανήλθαν σε €8,8εκατ. σε σχέση με €8,0εκατ. την 1η τριμηνία
του 2016 κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες.
Το σύνολο καθαρών εσόδων για την 1η τριμηνία του 2017 μειώθηκε κατά 11,5% σε €71,4εκατ. σε σχέση με €80,7εκατ.
την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Το σύνολο εξόδων διαμορφώθηκε σε €40,5εκατ. σε σχέση με €42,8εκατ. την 1η τριμηνία του 2016 αποτυπώνοντας
μείωση των άλλων λειτουργικών εξόδων. Ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 49,67%1.
Τα κέρδη από εργασίες πριν τις προβλέψεις για απομείωση για την 1η τριμηνία του 2017 ανήλθαν σε €31,0εκατ.,
μειωμένα κατά €7εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Μετά από προβλέψεις για αποµείωση δανείων ύψους €29,3εκατ., το Συγκρότηµα παρουσίασε καθαρό κέρδος πριν
τη φορολογία ύψους €1,6εκατ. σε σχέση µε κέρδος πριν τη φορολογία €26,9εκατ. την 1η τριμηνία του 2016. Η μείωση
στα κέρδη πριν τη φορολογία οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις για αποµείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων
με παράλληλη αύξηση των δεικτών κάλυψης του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Το καθαρό κέρδος για την 1η τριμηνία του 2017 αφού ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα των μη συνεχιζόμενων
δραστηριοτήτων ανήλθε στα €2,6εκατ. έναντι κέρδους €25,3εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

1. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα είναι σύμφωνα με τον υπολογισμό που διενεργείται για σκοπούς παρακολούθησης του Σχεδίου
Αναδιάρθρωσης. Αφορά μόνο τον Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα και δεν λαμβάνει υπόψη τα άλλα κέρδη/ (ζημιές), τον ειδικό φόρο
καταθέσεων και τα έξοδα σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης.
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A.3.

Έργο Επιστροφής των μη δικαιολογημένων Τόκων

Σύμφωνα με απόφαση της ΣΚΤ στην βάση πρόσφατων νομικών γνωματεύσεων, έχουν αναγνωριστεί υπερχρεώσεις
τόκων σε δανειακές συμβάσεις όπου το Βασικό τους Επιτόκιο ήταν συνδεδεμένο με το Βασικό Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας ή το Euribor.
Ενημερωτικά, αναφέρουμε ότι σήμερα δεν παραχωρούνται τέτοιου είδους δανειοδοτήσεις.
Κατόπιν των σχετικών εσωτερικών ελέγχων έχουν αναγνωριστεί 11.323 λογαριασμοί που επηρεάζονται για το συνολικό
ποσό των €111εκατ. Ο έλεγχος κατέδειξε τα ακόλουθα στοιχεία:
•  65% των προς επιστροφή ποσών αφορά εν ενεργεία λογαριασμούς
•  75% των λογαριασμών επηρεάζονται με προς επιστροφή ποσά κάτω των €10,000
Η Τράπεζα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ενημέρωσης των επηρεαζόμενων πελατών για τη συμπερίληψη τους στο δείγμα.
Οι επιστροφές ποσών αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τον Οκτώβρη του 2017 αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση των
πελατών παραθέτοντας τους όλα τα σχετικά τεκμήρια για τον υπολογισμό των μη δικαιολογημένων τόκων.

B.

Μακροοικονομικό περιβάλλον

Η ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας συνεχίστηκε με επιταχυνόμενους ρυθμούς και κατά την 1η τριμηνία του 2017.
Μετά την διόρθωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, ο ρυθμός
ανάπτυξης της οικονομίας είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Η αύξηση στην οικονομική δραστηριότητα είναι ευρείας βάσης και οφείλεται κυρίως σε τομείς όπως του τουρισμού,
του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, των κατασκευών και της μεταποίησης καθώς και των επιστημονικών και τεχνικών
δραστηριοτήτων. Για ολόκληρο το έτος του 2017 και σύμφωνα με τις προβλέψεις Ιουνίου 2017 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, η αύξηση στο πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται στο 3,1% ενώ αντίστοιχη αύξηση αναμένεται τόσο
για το 2018 όσο και για το 2019.
Η αγορά εργασίας έχει επηρεαστεί θετικά από τις προαναφερθείσες εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 13,5% κατά την 1η τριμηνία του 2017. Σύμφωνα με τις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 10,8%, 8,9%
και 7,0% για τα έτη 2017, 2018 και 2019 αντίστοιχα.
Ο πληθωρισμός έχει επανέλθει σε θετικά επίπεδα, σε σχέση με τα αρνητικά πρόσημα που παρουσίαζε κατά την τελευταία
τριετία, καταγράφοντας αύξηση 1,1% τον Μάιο του 2017. Η αυξητική πορεία του πληθωρισμού αντανακλά στις ανοδικές
επιδράσεις της συνεχιζόμενης δυνατής εγχώριας οικονομικής ανάπτυξης και τις συνεχιζόμενες σημαντικές αυξήσεις
των τιμών της ενέργειας.
Οι κυριότεροι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά την οικονομική ανάπτυξη σχετίζονται με την
ανάπτυξη νέων δημόσιων έργων και ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, της ενέργειας, της ναυτιλίας
και των ακινήτων. Οι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη θετική πορεία της Κυπριακής
Οικονομίας σχετίζονται με αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις στις οποίες η Κυπριακή οικονομία, λόγω της εξωστρέφειας
που χαρακτηρίζει το μοντέλο της, είναι ιδιαίτερα επιρρεπής.
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1.
Γ.

Ανάλυση
των Οικονομικών
Αποτελεσμάτων για το Οικονομικό έτος 2016
Νέα
Στρατηγική
Κατεύθυνση

1.1.
Ανάλυση
Επιλεγμένων
Ισολογισμού
Τον Δεκέμβριο
του 2016
η ΕιδικήΣτοιχείων
Γενική Συνέλευση
της Τράπεζας ενέκρινε τη νομική συγχώνευση των 18 ΣΠΙ με
την
ΣΚΤ.
Εν
αναμονή
των
εποπτικών
εγκρίσεων
για
εφαρμογή
αυτής της πολύ μεγάλης αλλαγής ετοιμάστηκε η νέα
1.1.1.
Καταθέσεις πελατών και Δάνεια
στρατηγική κατεύθυνση με τίτλο «Ατζέντα 2022» η οποία ανταποκρίνεται και βασίζεται πλέον στην λειτουργία μίας
ενιαίας
Τράπεζας.
Οι συνολικές
καταθέσεις πελατών της ΣΚΤ ανήλθαν στις 31 Δεκ. 2016 στα €12.564 εκατ. σε σχέση με €12.744
στις 31 Δεκ. 2015. Η μείωση ύψους €180 εκατ. οφείλεται στην πιο δραστική αποκλιμάκωση των επιτοκίων για
Η
στρατηγική
καιεφάρμοσε
το επιχειρηματικό
σχέδιο
όπωςμεκαθορίζεται
στην «Ατζέντα
2022»πελατών
ενισχύει αποτελούν
την αποστολή
της ΣΚΤ
καταθέσεις
που
η Τράπεζα
σε σχέση
τον ανταγωνισμό.
Οι καταθέσεις
γύρω
με
επίκεντρο
τη
μείωση
του
υψηλού
ποσοστού
των
ΜΕΧ,
τη
βελτίωση
της
βιωσιμότητας
του
επιχειρηματικού
στο 89% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του συγκροτήματος στο τέλος του 2016 και είναι η κύριαμοντέλου
και
άριστη εξυπηρέτηση
των πελάτων
του Οργανισμού.
πηγήτηνχρηματοδότησης
της Τράπεζας.
Το δανειακό
χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας ανήλθε στα €8.822 εκατ. (€12.122
εκατ.
δάνεια
και
άλλες
χορηγήσεις
σε
πελάτες
πριν
τις προβλέψεις
μείον €3.300
εκατ. συνολικές
προβλέψεις
Η εφαρμογή μιας σειράς δράσεων, όπως περιγράφονται
στη νέα στρατηγική
κατεύθυνση,
έχουν ως
στόχο τον για
πλήρη
επισφαλείς
απαιτήσεις).
Το
δανειακό
χαρτοφυλάκιο
περιλαμβάνει
€7.250
εκατ.
μη
εξυπηρετούμενες
μετασχηματισμό της ΣΚΤ μέχρι το έτος 2022 και τη δημιουργία θετικών δεδομένων για την Τράπεζα, χορηγήσεις
ενισχύοντας
καθώς
και €5.730 εκατ.
δάνεια
καθυστέρηση
πέραν
τωνόφελος
90 ημερών.
Στις 31 της.
Δεκ. 2015 το καθαρό δανειακό
την ανταγωνιστική
της θέση
και σε
αυξάνοντας
την αξία
προς
των μετόχων
χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας ήταν στα €9.312 εκατ. Η μείωση των δανείων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των
αναδιαρθρώσεων.
Οι
κύριες θεματικές που αναλυτικά παρουσιάζονται στην «Ατζέντα 2022» αφορούν την:
1.1.2.
1.

Ποιότητα
χαρτοφυλακίου
Δραστικήδανειακού
μείωση του
ύψους των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ)

Η Ανώτατη
Διεύθυνσηουσιαστικής
Διαχείρισης Μη
Εξυπηρετούμενων
Χορηγήσεων
(ΑΔΔΜΕΧ) έχει σαν κύρια προτεραιότητα την
2. Απόκτηση
πρόσβασης
στις αγορές
κεφαλαίων
βελτίωση του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Οι συνολικές
3. Διασφάλιση και ενίσχυση της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού μοντέλου
αναδιαρθρώσεις για το 2016 έφτασαν τα €1.256,7 εκατ. σε σχέση με €1.035 το 2015.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPEs) μειώθηκαν κατά €352 εκατ. μέσα στο 2016 (€7.602,5 εκατ. στις 31 Δεκ.
2015) και έφτασαν
τα €7.250,4της
εκατ.Συνεργατικής
στις 31 Δεκ. 2016. ΤοΚεντρικής
ποσοστό κάλυψης
των NPEs (προβλέψεις) έφτασε το
Ένταξη
των μετοχών
Τράπεζας
45,52% στις 31 Δεκ. 2016 σε σύγκριση με 45,85% το προηγούμενο έτος.

στην Κύρια Αγορά στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Κατά τη διάρκεια της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης στις 26 Ιουνίου 2017 εγκρίθηκε ομόφωνα ψήφισμα για την αίτηση
της
ΣΚΤ στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου και
στοπρος
ΧΑΚ με στόχο την ένταξη των μετοχών της ΣΚΤ στο ΧΑΚ.
€ εκατ.
31.12.2016
31.12.2015
Έτος
Επίσης, αποφασίστηκε όπως η Τράπεζα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
			Έτος
την
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της ΣΚΤ στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ.
Αναδιαρθρώσεις
1.035,0
221,7ενέκρινε το «Πλαίσιο» Πολιτικής για τον σταδιακό περιορισμό της
Στις
31 Μαΐου 2017 1.256,7
το Υπουργικό
Συμβούλιο
συμμετοχής
του Κράτους στην ΣΚΤ και της διευρυμένης εγχωρίας ιδιοκτησιακής βάσης. Σύμφωνα με την Απόφαση,
			
το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονομικών όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες
για
υλοποίηση τηςΔάνεια
1ης Φάσης
του «Πλαισίου»
τις 30 Σεπτεμβρίου
2017. Αυτή η φάση περιλαμβάνει τη διενέργεια
Μη την
εξυπηρετούμενα
(NPEs)
7.250,4μέχρι
7.602,5
-352
Δημόσιας Προσφοράς διαθέτοντας το 25% της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μετοχικό κεφάλαιο
NPEs
προς
Συνολικά Δάνεια
(%)της Δημόσιας
59,75%
59,35%είναι
+41μόνο
μβ τα φυσικά πρόσωπα που ήταν πελάτες του ΣΠΤ
της ΣΚΤ.
Οι Δικαιούχοι
Μέτοχοι
Προσφοράς
κατά την 31/03/2017 και είχαν υπόλοιπα σε καταθέσεις ή/και ενήμερες πιστωτικές διευκολύνσεις άνω των €2.000.
NPEs ποσοστό κάλυψης (προβλέψεις) 45,52% 45,85% -33 μβ
Σύµφωνα µε το Αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε στις 18 ∆εκεµβρίου 2015 από την Ευρωπαϊκή
			
Επιτροπή και τον Κατάλογο των ∆εσµεύσεων που συµφωνήθηκε µεταξύ της ΣΚΤ και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις
9
∆εκεµβρίου
2015 αναφορικά
µε την
ΣΚΤ, η 6.527,6
ΣΚΤ θα έπρεπε
Δάνεια
σε καθυστέρηση
πέραν των
90ανακεφαλαιοποίηση
ημερών (90+dpd) της
5.730,6
-797,1µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2016
να είχε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες εγκρίσεις έτσι ώστε να
90+ dpd δυνατή
προς συνολικά
δάνειαεισαγωγή47,23%
50,96%
-373
μβ το αργότερο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου του 2018.
καταστεί
η ενδεχόµενη
των µετοχών
της στο
ΧΑΚ
90+ dpd ποσοστό κάλυψης (προβλέψεις)

57,59% 53,40% +420 μβ

Για το 2016, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €797 εκατ. σε σχέση με μείωση
€172 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Στις 31 Δεκ. 2016 τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών
ήταν στα €5.730 εκατ. (47,23% επί του συνόλου των δανείων) σε σχέση με €6.527 εκατ. στις 31 Δεκ. 2015
(50,96% επί του συνόλου των δανείων). Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών
με προβλέψεις αυξήθηκε στο 57,59% για τις 31 Δεκ. 2016 σε σχέση με 53,40% στις 31 Δεκ. 2015.
1.1.3.

Κεφαλαιακή Βάση

Το Σύνολο Κεφαλαιακής Απαίτησης καθορίστηκε από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
14,25% και αποτελείται από τις απαιτήσεις του Πυλώνα Ι ύψους 8% (το οποίο μπορεί να καλυφθεί μέχρι 1,5%
με Πρόσθετα Μεταβατικά Κεφάλαια Κατηγορίας 1 και μέχρι 2% με Δευτεροβάθμια Κεφάλαια), τις απαιτήσεις του
Πυλώνα ΙΙ ύψους 3,75% (υπό μορφή Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) καθώς και αποθεματικό
ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου ύψους 2,5% σε πλήρη ισχύ, το οποίο έχει οριστεί για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα
μέσω των απαιτήσεων του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) / Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων IV
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Δ.

Κύριοι Δείκτες Απόδοσης

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τους Κύριους ∆είκτες Απόδοσης της Τράπεζας.

Κύριοι Δείκτες Απόδοσης ΣΠΤ

Δεκ. 2016

Μαρτ. 2017

59,91%

60,13%

€281,7εκατ.

€204,4εκατ.

Προβλέψεις προς δάνεια σε καθυστέρηση πέραν
των 90 ημερών

57,42%

58,29%

Δείκτης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90
ημερών (90+ Days Past Due rate)

47,31%

47,65%

Χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων
(Cost of Risk) (σε ετήσια βάση)

0,97%

0,98%

Δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις)
προς καταθέσεις

69,70%

69,99%

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1
(CET 1)

15,42%

15,51%

11,8 x

11,6 x

Δείκτης κόστος προς έσοδα

50,47%

49,67%

Καθαρή απόδοση τόκων (ΝΙΜ)

2,07%

1,89%

246

246

2.677

2.671

Δείκτης Μη εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ),
NPEs% of Gross Loans
Νέες Αναδιαρθρώσεις στο τρίμηνο

Ποιότητα Δανειακού
Χαρτοφυλακίου

Χρηματοδότηση

Κεφάλαια
Δείκτης Μόχλευσης (Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων /
Ίδια Κεφάλαια)

Αποδοτικότητα
Καταστήματα ΣΠΤ
Υπάλληλοι ΣΠΤ
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E.

Παράρτημα

Μη ελεγμένες προκαταρτικές ενδεικτικές οικονομικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017
1 Ιανουαρίου 2017
- 31 Μαρτίου 2017
€’000

1 Ιανουαρίου 2016
- 31 Μαρτίου 2016*
€’000

Τόκοι εισπρακτέοι

104.614

119.517

Τόκοι πληρωτέοι

(41.959)

(46.783)

Καθαρά έσοδα από τόκους

62.655

72.734

Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

7.807

7.433

Άλλα καθαρά κέρδη / (ζημιές)

(431)

(1.715)

Άλλα (έξοδα) / έσοδα

1.416

2.271

71.447

80.723

Κόστος προσωπικού

(23.127)

(23.579)

Αποσβέσεις

(2.205)

(2.254)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(15.154)

(16.918)

Σύνολο εξόδων

(40.486)

(42.751)

30.961

37.972

(29.327)

(11.079)

1.634

26.893

(62)

(3.300)

1.572

23.593

Καθαρό κέρδος για την περίοδο από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

1.064

1.705

Κέρδος για την περίοδο

2.636

25.298

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Σύνολο καθαρών εσόδων

Κέρδος από εργασίες πριν τις προβλέψεις για απομείωση
Αύξηση προβλέψεων για απομείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων
και άλλων προβλέψεων για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου

Κέρδος πριν τη φορολογία

Φορολογία
Καθαρό κέρδος για την περίοδο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

* Προσαρμοσμένα για αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις.
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31 Μαρτίου
2017
€’000

31 Δεκεμβρίου
2016
€’000

101.387

105.571

3.383.217

3.733.233

Καταθέσεις σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα

42.561

43.656

Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες

8.664.817

8.761.556

2.094

2.226

Ακίνητα προς πώληση

134.042

121.825

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

942.617

682.526

Ακίνητα για επένδυση

238.266

238.650

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

236.551

239.427

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

5.382

4.904

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

38.121

38.121

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

54.468

45.525

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες περιουσιακών στοιχείων
που κατέχονται προς πώληση

80.866

83.571

13.924.389

14.100.791

89.855

84.300

12.374.637

12.567.961

Άλλα δάνεια

57.727

57.736

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

35.409

35.409

Λοιπές υποχρεώσεις

131.240

118.189

Μη κυκλοφορούντες υποχρεώσεις και ομάδες υποχρεώσεων που κατέχονται
προς πώληση

10.567

11.695

12.699.435

12.875.290

Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά

1.201.606

1.202.257

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους δικαιωμάτων πλειοψηφίας

1.201.606

1.202.257

23.348

23.244

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.224.954

1.225.501

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

13.924.389

14.100.791

Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μετρητά
Καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες

Αποθέματα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οφειλές σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών

Σύνολο υποχρεώσεων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Δικαιώματα μειοψηφίας

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα («ΣΚΤ») δημοσιεύει ορισμένες μη ελεγμένες προκαταρτικές ενδεικτικές οικονομικές πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων ή διευκρινήσεις των πληροφοριών αυτών. Η ΣΚΤ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες
για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των προκαταρτικών ενδεικτικών πληροφοριών όμως αυτές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν
στα πλαίσια της ετοιμασίας των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων.
Η ανακοίνωση και οι μη ελεγμένες προκαταρτικές ενδεικτικές πληροφορίες του Συγκροτήματος για την περίοδο που έληξε
στις 31 Μαρτίου 2017 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.ccb.coop.com.cy (Σχέσεις Επενδυτών).
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