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Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων
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Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης
Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση των ταμειακών ροών
Σημειώσεις στις συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Επιτροπεία:
Νικόλας Χατζηγιάννης
Χαράλαμπος Χριστοδουλίδης
Γιώργος Χατζηνικόλας
Δημήτρης Θεοδότου
Γεώργιος Κίττος
Πανίκος Πούρος
Λάμπρος Πιερή
Αθανάσιος Σταύρου
Γιώργος Στροβολίδης
Σταύρος Ιακώβου

-

Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Μη Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
(έως τις 21 Οκτωβρίου 2015)
- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
(έως τις 21 Οκτωβρίου 2015)
- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
(έως τις 21 Οκτωβρίου 2015)
- Εκτελεστικό Μέλος
(Διορίστηκε την 1 Μαΐου 2015)

Γενικός Διευθυντής:
Μάριος Κληρίδης (έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2015)
Σταύρος Ιακώβου (εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή από τις 23 Σεπτεμβρίου 2015)
Ανώτερη Διεύθυνση:
Βαρνάβας Κουρουνάς
Αχιλλέας Γιάλλουρος
Σταύρος Ιακώβου
Λάμπρος Παπαλαμπριανού
Ανδρέας Τρόκκος
Μαρία Αγαθοκλέους
Μάριος Ξενίδης
Μάριος Δημοσθένους
Χρήστος Κουτσιουπής
Αντρέας Ηλία

- Ανώτερος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων
Χορηγήσεων
- Ανώτερος Διευθυντής Διεύθυνσης Τραπεζικών Εργασιών
- Ανώτερος Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών και Διοικητικών Εργασιών
- Ανώτερος Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
- Ανώτερος Διευθυντής Αναδιάρθρωσης & Συντονισμού
Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα
- Επικεφαλής της Μονάδας Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων
- Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης
- Επικεφαλής της Μονάδας Ασφάλειας Πληροφοριών
- Επικεφαλής της Μονάδας Αξιολόγησης Πιστωτικών Διευκολύνσεων

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:
KPMG Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Εσπερίδων 14
1087 Λευκωσία
Κύπρος
Νομικοί Σύμβουλοι:
Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.
Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης
Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.
Εγγεγραμμένο γραφείο:
Γρηγόρη Αυξεντίου 8
1096 Λευκωσία
Τ.Θ. 24537
1389 Λευκωσία
Κύπρος
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών επί της Ανασκόπησης Συνοπτικής
Ενοποιημένης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης
Προς τα Μέλη της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ
Εισαγωγή
Έχουμε διενεργήσει ανασκόπηση της συνοπτικής ενοποιημένης ενδιάμεσης κατάστασης οικονομικής θέσης της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ (η ''Τράπεζα''') και των εξαρτημένων της (μαζί με την Τράπεζα, ''το Συγκρότημα'')
στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, της συνοπτικής ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων,
μεταβολών στα ίδια κεφάλαια και ταμειακών ροών για την περίοδο εννέα μηνών που έληξε την ημερομηνία αυτή, και
σημειώσεων της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης (''η συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση οικονομική
πληροφόρηση''). Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της συνοπτικής ενοποιημένης
ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 “Ενδιάμεση Οικονομική
Πληροφόρηση”, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε
συμπέρασμα επί αυτής της συνοπτικής ενοποιημένης ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης βάσει της ανασκόπησης
μας.

Έκταση Ανασκόπησης
Έχουμε διενεργήσει την ανασκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για Εργασίες Ανασκόπησης 2410
“Ανασκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας”. Μια ανασκόπηση
ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης περιλαμβάνει την υποβολή ερωτήσεων κυρίως σε στελέχη υπεύθυνα για
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, και τη διεκπεραίωση διαδικασιών σύγκρισης και κριτικής ανάλυσης
οικονομικών στοιχείων και άλλες διαδικασίες ανασκόπησης. Η έκταση μιας ανασκόπησης είναι ουσιωδώς περιορισμένη
σε σχέση με αυτή ενός ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς δεν μας
επιτρέπει να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι θα περιέλθουν στην αντίληψη μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα
μπορούσαν να εντοπιστούν σε ένα έλεγχο. Συνεπώς δεν εκφράζουμε ελεγκτική γνώμη.

Συμπέρασμα
Βάσει της ανασκόπησης μας, τίποτα δεν έχει περιέλθει στην αντίληψη μας που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι
η συνημμένη συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 δεν έχει
ετοιμαστεί από όλες τις ουσιώδεις απόψεις, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 “Ενδιάμεση Οικονομική
Πληροφόρηση”.
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Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένου και του συμπεράσματος, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Τράπεζας ως σώμα και μόνο
σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών
Νόμων του 2009 ως έχει τροποποιηθεί από καιρού εις καιρόν και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτό το συμπέρασμα
δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη
γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Μιχάλης Μ. Αντωνιάδης, FCA
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
KPMG Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Εσπερίδων 14
1087 Λευκωσία
Κύπρος
12 Νοεμβρίου 2015
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

30 Σεπτεμβρίου
2014
€'000

451.501
(199.669)

681.456
(376.214)

Καθαρά έσοδα από τόκους
Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες
Έξοδα για δικαιώματα και προμήθειες
Άλλες καθαρές ζημιές
Άλλα έσοδα

251.832
23.605
(1.103)
(9.686)
11.074

305.242
26.892
(14.454)
(435)
17.186

Σύνολο καθαρών εσόδων

275.722

334.431

(70.493)
(8.271)
(51.215)

(74.211)
(9.459)
(61.476)

(129.979)

(145.146)

145.743
(372.195)

189.285
(100.604)

(3)

(22)

(226.455)

88.659

(1.513)
(227.968)

20.868
109.527

3

(5.475)

(99)

-

(96)

(5.475)

34.752
34.752
34.656

1.639
1.639
(3.836)

(193.312)

105.691

Σημ.
Τόκοι εισπρακτέοι
Τόκοι πληρωτέοι

Κόστος προσωπικού
Αποσβέσεις
Άλλα λειτουργικά έξοδα

7
8

Σύνολο εξόδων
Κέρδος από εργασίες πριν τις προβλέψεις για απομείωση
Αύξηση προβλέψεων για απομείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων
Χρέωση για απομείωση στην αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

10

(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Καθαρή (ζημιά)/κέρδος για την περίοδο

9

Λοιπά συνολικά έσοδα

Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημιά σε
μεταγενέστερες περιόδους
Αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία γης και κτιρίων
Φορολογία στα λοιπά συνολικά έσοδα

Ποσά που πιθανόν να αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημιά σε
μεταγενέστερες περιόδους:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση –
κέρδη δίκαιης αξίας
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) για την περίοδο, μετά την φορολογία
Συνολικά (έξοδα)/έσοδα για την περίοδο

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιημένων
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

30 Σεπτεμβρίου
2014
€'000

(Ζημιά)/κέρδος που αναλογεί στους:
Κατόχους δικαιωμάτων πλειοψηφίας
Κατόχους δικαιωμάτων μειοψηφίας

(227.378)
(590)

107.884
1.643

(Ζημιά)/κέρδος για την περίοδο

(227.968)

109.527

Συνολικά (έξοδα)/έσοδα που αναλογούν στους:
Κατόχους δικαιωμάτων πλειοψηφίας
Κατόχους δικαιωμάτων μειοψηφίας

(192.711)
(601)

104.030
1.661

Συνολικά (έξοδα)/έσοδα για την περίοδο

(193.312)

105.691

(19,26)

11,69

Βασική και πλήρως κατανεμημένη (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή
(€σεντ)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιημένων
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
30 Σεπτεμβρίου 2015

Σημ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μετρητά
Καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες
Καταθέσεις σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα
Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
Αποθέματα
Ακίνητα προς πώληση
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη
Ακίνητα για επένδυση
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

31 Δεκεμβρίου
2014
€'000

109.216
2.721.979
42.655
9.472.925
39.065
83.170
964.260
241.792
308.122
1.365
1
16.229
78.380

116.128
417.537
43.359
10.126.728
38.983
79.582
47.570
2.409.781
248.157
319.184
1.272
207
16.755
71.619

14.079.159

13.936.862

94.125
12.740.148
21.362
36.534
46.080
82.055

94.343
12.392.608
21.300
36.534
45.902
92.391

13.020.304

12.683.078

1.515.113
(482.417)

1.515.113
(289.573)

1.032.696

1.225.540

26.159

28.244

1.058.855

1.253.784

14.079.159

13.936.862

536.525

489.079

10
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Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οφειλές σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών
Άλλα δάνεια
Δάνειο για αποπληρωμή προσφυγικών καταθέσεων
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις

12

Σύνολο υποχρεώσεων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους
δικαιωμάτων πλειοψηφίας

13

Δικαιώματα μειοψηφίας

11

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις

15

….................................

….................................

….................................

….................................

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Εκτελών χρέη Γενικού
Διευθυντή

Διευθυντής Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιημένων
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Μετοχικό
κεφάλαιο
€’000
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Συνολικά έξοδα
Καθαρή ζημιά για την περίοδο
Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
φορολογία
Αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία γης και
κτιρίων
Αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία
χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Μεταφορά από το αποθεματικό δίκαιης
αξίας γης και κτιρίων
Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες της
Τράπεζας
Έκδοση μετοχών
Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών
Αύξηση στο αποθεματικό ενοποίησης
Μεταφορά ζημιάς για την περίοδο

Αποθεματικό δίκαιης
Αποθεματικό αξίας – χρηματοοικοδίκαιης
νομικά περιουσιακά
αξίας - γη και
στοιχεία διαθέσιμα Αποθεματικό
κτίρια
προς πώληση ενοποίησης
€’000
€’000
€’000

Αποθεματικό
μείωσης
Τακτικό
ονομαστικής
αποθεματικό αξίας μετοχών
€’000
€’000

1.515.113

163.176

(3.129)

43.913

(579.256)

-

-

-

-

-

(87)

-

-

-

-

Κέρδη
προς
διανομή
€’000

85.723

Σύνολο
€’000

Δικαιώματα
μειοψηφίας
€’000

Σύνολο
€’000

- 1.225.540

28.244 1.253.784

-

- (227.378) (227.378)

(590) (227.968)

-

-

-

-

(87)

(9)

(96)

34.754

-

-

-

-

34.754

(2)

34.752

(3.301)
(3.388)

34.754

-

3.301
3.301

-

-

34.667

(11)

34.656

-

-

-

-

(227.378)
(227.378)

-

227.378
227.378

-

-

-

-

-

-

-

(133)

-

-

(133)

(1.484)

(1.617)

1.515.113

159.788

31.625

43.913

(803.466)

85.723

Αλλαγές ιδιοκτησίας σε
εξαρτημένες
Άλλες μεταφορές
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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- 1.032.696

26.159 1.058.855

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Μετοχικό
κεφάλαιο
€’000
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014

Αποθεματικό δίκαιης
Αποθεματικό αξίας – χρηματοοικοδίκαιης
νομικά περιουσιακά
αξίας - γη και
στοιχεία διαθέσιμα Αποθεματικό
κτίρια
προς πώληση ενοποίησης
€’000
€’000
€’000

Αποθεματικό
μείωσης
Τακτικό ονομαστικής
αποθεματικό αξίας μετοχών
€’000
€’000

Κέρδη
προς
διανομή
€’000

Σύνολο
€’000

Δικαιώματα
μειοψηφίας
€’000

Σύνολο
€’000

100.836

166.708

(3.813)

39.918

(596.752)

-

-

(293.103)

-

(293.103)

-

-

-

-

-

-

107.884

107.884

1.643

109.527

-

(5.488)

-

-

-

-

-

(5.488)

13

(5.475)

-

-

1.634

-

-

-

-

1.634

5

1.639

-

(5.488)

1.634

-

-

-

-

(3.854)

18

(3.836)

1.500.000
(85.723)
1.414.277

-

-

362
362

107.884
107.884

85.723
85.723

(107.884)
(107.884)

1.500.000
362
1.500.362

-

1.500.000
362
1.500.362

-

-

-

-

(27.309)

-

-

(27.309)

27.309

-

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2014
1.515.113
161.220
(2.179)
40.280
(516.177)
85.723
Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

1.283.980

28.970

1.312.950

Συνολικά έσοδα
Καθαρό κέρδος για την περίοδο
Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
φορολογία
Αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία γης και
κτιρίων
Αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία
χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Μεταφορά από το αποθεματικό δίκαιης
αξίας γης και κτιρίων
Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες της
Τράπεζας
Έκδοση μετοχών
Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών
Αύξηση στο αποθεματικό ενοποίησης
Μεταφορά κέρδους για την περίοδο
Αλλαγές ιδιοκτησίας σε εξαρτημένες:
Ζημιά από λογιζόμενη πώληση
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Σημ.

Ροή μετρητών από εργασίες
(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία

30 Σεπτεμβρίου 30 Σεπτεμβρίου
2015
2014
€'000
€'000
(226.455)

88.659

372.195
7.790
481
125
1.118
3.316

100.604
9.159
300
128
200

(556)

(18)

3
(28)
5.027
690
(8)

22
126
-

Ροή μετρητών από εργασίες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο
κίνησης:
Καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες
Καταθέσεις σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα
Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
Αποθέματα
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Οφειλές σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών
Συμφωνίες επαναγοράς
Λοιπές υποχρεώσεις

163.698
(6.561)
(165)
281.608
(772)
(6.984)
206
(218)
347.540
(10.274)

199.180
29.278
(5.630)
296.018
1.901
(40.557)
80.404
(1.262.018)
(202.581)
15.115

Ροή μετρητών από/(για) εργασίες
Πληρωμή φόρων

768.078
-

(888.890)
(3.092)

Καθαρή ροή μετρητών από/(για) εργασίες

768.078

(891.982)

Αναπροσαρμογές για:

Χρέωση για απομείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Απόσβεση λογισμικών προγραμμάτων
Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Χρέωση για απομείωση στην αξία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Ζημιά δίκαιων αξιών σε ακίνητα για επένδυση
Κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση
Απομοίωση στην αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση
(Κέρδος)/ζημιά από πώληση ακινήτων προς πώληση
Ζημιά δίκαιων αξιών σε ακίνητα προς πώληση
Χρέωση για απομείωση στην αξία των αποθεμάτων
Κέρδος από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιημένων
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

30 Σεπτεμβρίου
2014
€'000

1.510.442
(645)
(9.364)
(1.657)

91.973
(100)
(3.020)
-

(103)
(138)
187

-

18.056
5.203
13
28

11.140
-

Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες

1.522.022

99.993

Καθαρή αύξηση/(μείωση) μετρητών και αντίστοιχων μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου

2.290.100
452.291

(791.989)
969.701

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου

2.742.391

177.712

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Έσοδα από επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αγορές ακινήτων προς πώληση
Αγορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς
πώληση
Αγορές ακίνητων για επένδυση
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων προς πώληση
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ακίνητων για επένδυση

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιημένων
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
1. Γενικά
1.1 Σύσταση Τράπεζας
Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (η “Τράπεζα” ή “ΣΚΤ”) ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1937 (αριθμός εγγραφής 88)
ως Συνεργατική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δυνάμει του άρθρου 11 των Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων του
1923 και 1937. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία, Τ.Θ. 24537, 1389
Λευκωσία.
1.1.1 Σχέδιο Αναδιάρθρωσης
Σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συναντίληψης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ("Τρόικα"), ο
αριθμός των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων ("ΣΠΙ") μειώθηκε στα 18, με τις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών να
εγκρίνουν τις συγχωνεύσεις τον Σεπτέμβριο του 2013. Στις 4 Οκτωβρίου 2013 εκδόθηκε το περί της
Ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου / Κεντρικός Φορέας (“ΣΚΤ/ΚΦ”) διάταγμα του
2013 (“Διάταγμα”), που όρισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο €1,5 δις.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, το Μνημόνιο και το Διάταγμα που εκδόθηκαν στις 4 Οκτωβρίου 2013 και στις
29 Ιανουαρίου 2014, το ποσοστό συμμετοχής των δικαιωμάτων ψήφου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή
δομή της ΣΚΤ ανέρχεται στο 99% και των υφιστάμενων μετόχων στο 1%. Την ίδια ώρα η ΣΚΤ καθίσταται 99% μέτοχος
στα 18 εναπομείναντα ΣΠΙ. Προς αυτόν τον σκοπό, ιδρύθηκε Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών της ΣΚΤ σύμφωνα με
το άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, στην οποία μεταφέρθηκαν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΣΚΤ με
συμμετοχή στο κεφάλαιο της, ανάλογη με τη συμμετοχή που έκαστος μέτοχος είχε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΚΤ. Η
ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ υλοποιήθηκε με την παραχώρηση ομολόγου που εκδόθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας με βάση συμφωνία που υπογράφηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2014 ενώ η ανακεφαλαιοποίηση των ΣΠΙ
υλοποιήθηκε με την έκδοση μετοχών προς την ΣΚΤ, οι υφιστάμενοι μέτοχοι των ΣΠΙ μεταφέρθηκαν σε εταιρείες
συμμετοχών.
1.1.2 Το Συγκρότημα
Η ΣΚΤ είναι ο κύριος μέτοχος στα 18 ΣΠΙ ενώ ασκεί έλεγχο και σε εταιρείες εμπορικών δραστηριοτήτων.
1.1.3 Αλλαγές στους αξιωματούχους και επαγγελματικούς συμβούλους
Η Επιτροπεία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνεδρίαση της ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2015, αποφάσισε όπως
επιλέξει τον κ. Νικόλα Χατζηγιάννη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή, σε αντικατάσταση του κ. Μάριου
Κληρίδη ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση του από την εν λόγω θέση στις 22 Ιουνίου 2015. Ο διορισμός του νέου
Γενικού Διευθυντή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής του από τις αρμόδιες
εποπτικές Αρχές, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο κ. Σταύρος Ιακώβου εκτελεί χρέη
Γενικού Διευθυντή από τις 23 Σεπτεμβρίου μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από τον νέο Γενικό Διευθυντή. Ο κ.
Δημήτρης Θεοδότου, ο κ. Γιώργος Στροβολίδης και ο κ. Αθανάσιος Σταύρου διετέλεσαν μέλη της Επιτροπείας έως τις
21 Οκτωβρίου 2015.
1.2 Δημοσιονομικό πρόγραμμα προσαρμογής και λειτουργικό περιβάλλον
1.2.1 Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής
Το Μάρτιο του 2013 οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Eurogroup κατέληξαν σε επίτευξη
συμφωνίας για την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι €10 δις και καθόρισαν
πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Σύμφωνα με το κείμενο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής
στόχος του είναι να αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι να αποκαταστήσει την ευρωστία του Κυπριακού τραπεζικού τομέα και να
αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταθετών και της αγοράς, να συνεχίσει την τρέχουσα διαδικασία δημοσιονομικής
εξυγίανσης και να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιώσιμη
και ισορροπημένη ανάπτυξη, επιτρέποντας τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.
Επιπλέον αποφασίστηκε όπως η Τράπεζα Κύπρου και η Λαϊκή Τράπεζα τεθούν υπό καθεστώς εξυγίανσης και
μεταφερθούν από τη Λαϊκή Τράπεζα στοιχεία ενεργητικού, ασφαλισμένες καταθέσεις και ποσά που αντλήθηκαν από
το μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA), στην Τράπεζα Κύπρου. Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας
Κύπρου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα της Αρχής Εξυγίανσης, ενώ η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε
τον Αύγουστο του 2014 σε έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου σε ιδιώτες επενδυτές ύψους €1 δις.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
1. Γενικά (συνέχεια)
1.2 Δημοσιονομικό πρόγραμμα προσαρμογής και λειτουργικό περιβάλλον (συνέχεια)
1.2.2 Μακροοικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο
Τον Σεπτέμβριο του 2014, η Βουλή υιοθέτησε κάποιες νομοθετικές προτάσεις που προτάθηκαν από μέλη της Βουλής,
καθώς και ένα νομοσχέδιο σχετικά με τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων. Η νομοθεσία αυτή αποσκοπεί στο να
επισπεύσει την διαδικασία των εκποιήσεων μέσω ιδιωτικών πλειστηριασμών, μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης των
Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ). Η συγκεκριμένη νομοθεσία, η εφαρμογή της οποίας αναβλήθηκε επανειλημμένα,
ισχύει πλέον για όλα τα δάνεια από τον Απρίλη του 2015. Επιπρόσθετα, τον Απρίλη η Βουλή θέσπισε το Πλαίσιο
Αφερεγγυότητας με σκοπό να προωθήσει την αναδιάρθρωση των βιώσιμων δανειστών ενώ ταυτόχρονα έχουν
καθοριστεί συγκεκριμένες διευκολύνσεις και εξαιρέσεις φορολογιών και τελών μεταβίβασης όταν επιτυγχάνονται
αναδιαρθρώσεις.
Το Σεπτέμβριο του 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησε στην ψήφιση νόμου που επιτρέπει την έκδοση
τίτλων ιδιοκτησίας για εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων. Ο νόμος ορίζει έναν μηχανισμό που επιτρέπει τη
μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας στο όνομα των αγοραστών, οι οποίοι έχουν πληρώσει όλο ή σημαντικό μέρος του
οφειλόμενου ποσού στον εργολάβο και δύνανται να αποπληρώσουν το υπόλοιπο σε ειδικό λογαριασμό στο Τμήμα
Κτηματολογίου προς όφελος του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το εν λόγω ακίνητο, αλλά η μεταβίβαση του δεν
έχει ολοκληρωθεί λόγω του ότι το ακίνητο ήταν υποθηκευμένο στο όνομα του εργολάβου. Η υιοθέτηση του νόμου
αυτού αναμένεται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός διαχρονικού μέχρι τώρα προβλήματος και ακολούθως θα
ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στην Κυπριακή αγορά ακινήτων. Επιπρόσθετα, έχει κατατεθεί στη Βουλή των
Αντιπροσώπων νομοσχέδιο το οποίο ρυθμίζει την πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων, κυρίως μέχρι €1 εκ, ενώ προς
το τέλος του έτους, αναμένεται η ολοκλήρωση του νομοσχεδίου που αφορά την τιτλοποίηση δανείων (loans
securitization).
Επιπλέον η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τροποποιήσεις νόμων που επιτρέπουν την απαλλαγή αποπληρωμής
τελών σε περίπτωση μεταφοράς πιστωτικών διευκολύνσεων από το ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο άλλο, μείωση
των μεταβιβαστικών στο 50% (αν η πώληση του ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ απαλλάσσεται πλήρως από την πληρωμή
μεταβιβαστικών), απαλλαγή από Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών για ακίνητα που θα αγοραστούν μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2016 και ειδικές ρυθμίσεις για την ανάκτηση υποθηκών.
Τον Απρίλιο 2015, η Κυπριακή Κυβέρνηση εξέδωσε κυβερνητικά ομόλογα διάρκειας 7 χρόνων προς ξένους επενδυτές.
Υπήρξαν προσφορές ύψους περίπου €1,9 δις, από τις οποίες επιλέχθηκαν προσφορές ύψους €1 δις. Η μέση τιμή της
απόδοσης των εκδοθέντων κυβερνητικών ομολόγων κυμάνθηκε στο 4%. Επιπρόσθετα, όλοι οι περιορισμοί για
μεταφορά κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης
του 2013 έχουν αρθεί στις 6 Απριλίου 2015. Επίσης στις 27 Οκτωβρίου 2015, η Κυπριακή Κυβέρνηση προχώρησε με
την έκδοση νέων ομολόγων διαρκείας 10 χρόνων. Τα ομόλογα είχαν αξία €1δις και επιτόκιο 4,25%.
Ο οίκος Standard & Poor’s (“S&P”) αναβάθμισε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου στο
“ΒΒ-”, από “Β+”, λόγω της άρσης των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων και της ισχυρής δημοσιονομικής απόδοσης.
Παράλληλα έθεσε σε θετικό ορίζοντα τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας γεγονός που αντικατοπτρίζει την άποψη
του οίκου για το ενδεχόμενο αναβάθμισης της Κύπρου στους επόμενους 12 μήνες εάν συνεχιστεί η οικονομική ανάπτυξη
και σταθεροποιηθεί περαιτέρω ο χρηματοπιστωτικός τομέας μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων
ενεργητικού και της περαιτέρω μείωσης του δημόσιου χρέους. Στις 23 Οκτωβρίου ο οίκος Fitch Ratings (“Fitch”)
προχώρησε σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο νόμισμα κατά δύο
βαθμίδες, στο “Β+”, από “Β-“, και παράλληλα έθεσε τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας σε θετικό ορίζοντα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
1. Γενικά (συνέχεια)
1.2 Δημοσιονομικό πρόγραμμα προσαρμογής και λειτουργικό περιβάλλον (συνέχεια)
1.2.2 Μακροοικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο (συνέχεια)
Σε σχέση με τις εγχώριες εργασίες των τραπεζών και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια διαμορφώθηκαν σε €27,4 δις ή 47,8% του συνόλου των χορηγήσεων που ανέρχονται σε €57,3 δις τον Αύγουστο
του 2015. Λήφθηκαν μέτρα για αναδιάρθρωση χορηγήσεων ύψους €14,0 δις εκ των οποίων τα €10,4 δις ταξινομούνται
ως μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Οι συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης ανέρχονται σε €8,8 δις.
Σύμφωνα με έκθεσή του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) της Κύπρου με τίτλο «Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές
2016-2018», εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2015 θα κυμανθεί πέριξ του 1%-1,5%. Για το 2016, το ΥΠΟΙΚ εκτιμά
ότι ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα κυμανθεί στο 1,8% ενώ διατηρεί τις προβλέψεις των δανειστών για ρυθμό
ανάπτυξης 2%-2,2% το 2017 και 2018. Οι βελτιωμένες προβλέψεις αποδίδονται στις αναμενόμενες καλύτερες επιδόσεις
της οικονομίας το 2015.
Για την αγορά εργασίας, το ΥΠΟΙΚ εκτιμά ότι από το 2016 και μετέπειτα, η ανεργία αναμένεται να παρουσιάσει τάσεις
αποκλιμάκωσης. Για το 2016 το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να περιορισθεί γύρω στο 15%, το 2017 στο 13,7% και
το 2018 στο 12,4%. Παράλληλα, ο πληθωρισμός προβλέπεται το 2016 να αυξηθεί στο 0,9% λόγω της αναμενόμενης
αύξησης της ιδιωτικής ζήτησης. Για το 2017 και 2018, ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται να ανέλθει στο 1,3% και
1,5% αντίστοιχα. Σύμφωνα με την έκθεση, το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2017, προβλέπεται να είναι
πλεονασματικό της τάξης του 0,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο (εξαιρουμένων των δαπανών
για εξυπηρέτηση του χρέους) προβλέπεται επίσης πλεονασματικό, της τάξης του 2,8% του ΑΕΠ. Το 2018 το
δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να είναι πλεονασματικό και να ανέλθει στο 1,1% του ΑΕΠ ενώ το πρωτογενές
ισοζύγιο αναμένεται να είναι πλεονασματικό, τουλάχιστον της τάξης του 3,3% του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ, το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2015 προβλέπεται να κυμανθεί
γύρω στο 0,5% του ΑΕΠ (0,9% 7η αξιολόγηση), ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να είναι πλεονασματικό, της
τάξης του 2,3% του ΑΕΠ (1,9% 7η αξιολόγηση). Σε σχέση με το δημόσιο χρέος, το ΥΠΟΙΚ σημειώνει πως λαμβάνοντας
υπόψη την προβλεπόμενη πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, εκτιμάται ότι η αυξητική πορεία του δημόσιου χρέους
θα αναστραφεί από το 2015 ακολουθώντας στη συνέχεια πτωτική πορεία, περιορίζοντάς το στο 105,1% του ΑΕΠ το
τέλος του 2016 και εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κάτω του 100% από το 2018. Συγκεκριμένα, για το 2017 εκτιμάται
ότι το δημόσιο χρέος θα περιορισθεί στο 102,6% του ΑΕΠ, το 2018 θα μειωθεί στο 96,2% του ΑΕΠ και μέχρι το τέλος
του 2020 αναμένεται να μειωθεί στο 88,3% του ΑΕΠ.
Τον Ιούλιο του 2015, ομάδες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επισκέφθηκαν την Λευκωσία για την έβδομη ανασκόπηση του
οικονομικού προγράμματος προσαρμογής της Κύπρου. Επιτεύχθηκε συμφωνία όσον αφορά πολιτικές οι οποίες θα
μπορούν να τεθούν σαν βάση για την ολοκλήρωση της ανασκόπησης, αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα και την πρόοδο
και τις πολιτικές του προγράμματος προσαρμογής. Σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ, η οικονομική
κατάσταση των τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά, και υπάρχουν ενδεικτικά στοιχεία ότι ο ρυθμός της αναδιάρθρωσης
των ΜΕΔ είναι αργός αλλά επιταχύνεται. Οι δημοσιονομικοί στόχοι του πρώτου εξαμήνου του 2015 επιτεύχθηκαν με
σημαντικά περιθώρια. Επίσης, οι κυπριακές αρχές σημείωσαν πρόοδο στο πρόγραμμα τους για διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις.
Η δέσμευση των αρχών στην τήρηση του προγράμματος αποφέρει αποτελέσματα σε διάφορους τομείς, με την
οικονομική ανάκαμψη να αρχίζει στις αρχές του 2015 και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας να αρχίζουν να μειώνονται. Η
προτεραιότητα των αρχών παραμένει η αντιμετώπιση του πολύ υψηλού επιπέδου των ΜΕΔ. Επίσης, είναι πολύ
σημαντικό οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν με σταθερό ρυθμό ώστε να εδραιωθούν οι βελτιώσεις των
δημοσίων οικονομικών και η αποκατάσταση μιας σταθερής οικονομικής ανάπτυξης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
1. Γενικά (συνέχεια)
1.2 Δημοσιονομικό πρόγραμμα προσαρμογής και λειτουργικό περιβάλλον (συνέχεια)
1.2.2 Μακροοικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο (συνέχεια)
Στις 6 Οκτωβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (“ΕΜΣ”) προχώρησε στην
εκταμίευση της δόσης των €500 εκατ. για την Κύπρο. Ο ΕΜΣ ενέκρινε το επικαιροποιημένο Μνημόνιο με την Κύπρο,
ύστερα από θετική αξιολόγηση της έβδομης αναθεώρησης του κυπριακού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.
Οι τρεις σημαντικότερες προκλήσεις είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η διατήρηση των
δημοσιονομικών σε βιώσιμη πορεία και η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων.
1.2.3 Συμφωνία ΣΚΤ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Στις 23 Μαΐου 2014 η ΣΚΤ ανακοίνωσε το νέο Σχέδιο Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το οποίο
προσφέρεται από τον Συνεργατισμό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (“ΕΤΕπ”). Πρόκειται για
την πρώτη συνεργασία της ΕΤΕπ με οργανισμό στην Κύπρο μετά τα γεγονότα του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013. Το
Σχέδιο προσφέρει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο μέσω συμφωνίας δανείου ύψους €50 εκ. που έχει
συνάψει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εκ μέρους και για λογαριασμό των
ΣΠΙ.
1.2.4 Αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο
Την εποπτεία του Συγκροτήματος έχουν αναλάβει η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (“ΕKΤ”) και η Κεντρική Τράπεζα
Κύπρου (“KTK”) στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (“ΕΕΜ”). Το εποπτικό πλαίσιο είναι δυναμικό και οι
απαιτήσεις του δύναται να διαφοροποιηθούν με ενδεχόμενες επιπτώσεις για παράδειγμα στην κεφαλαιακή επάρκεια.
Η KTK αφού αξιολόγησε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο άρχισε να εισάγει σειρά κανονιστικών τροποποιήσεων. Μεταξύ
άλλων το 2014 εκδόθηκε από την ΚΤΚ οδηγία που καλύπτει πολιτική απομείωσης δανείων και τις διαδικασίες διενέργειας
προβλέψεων και το 2015 αναθεωρημένη οδηγία για τη διαχείριση των καθυστερήσεων.
1.2.5 Επιτόκια
Με ανακοίνωση της στις 24 Απριλίου 2014, η KTK αναφέρει ότι υπήρξε συμφωνία με τα τραπεζικά ιδρύματα στην
Κύπρο, που προβλέπει ότι αν το προσφερόμενο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιτόκιο για κατάθεση υπερβαίνει
το euribor συν 300 μονάδες βάσης, τότε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να διατηρεί επιπρόσθετα ειδικά ίδια
κεφάλαια. Στις 21 Νοεμβρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε μείωση του επιτοκίου στα φοιτητικά δάνεια
στο 4,5%. Στις 16 Ιανουαρίου 2015, προχώρησαν σε μείωση του επιτοκίου αγροτικών δανείων στο 4,75%. Στις 13
Φεβρουαρίου 2015 η Επιτροπεία της ΣΚΤ αποφάσισε να προχωρήσει από την 1η Μαρτίου 2015 σε μείωση κατά 1%
του επιτοκίου όλων των εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων. Στις 16 Φεβρουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΤΚ, σε συνεδρία του αποφάσισε όπως προχωρήσει σε διαφοροποίηση του ανώτατου καταθετικού επιτοκίου, όπως
καθορίζεται στον τύπο υπολογισμού των επιπρόσθετων κεφαλαίων των τραπεζών, με μείωση κατά μία ποσοστιαία
μονάδα.
Στις 26 Φεβρουαρίου 2015 η Επιτροπεία της ΣΚΤ αξιολογώντας την απόφαση της ΚΤΚ για αποκλιμάκωση των
καταθετικών επιτοκίων κατά 1%, προχώρησε σε περαιτέρω μειώσεις των δανειστικών επιτοκίων στα εξυπηρετούμενα
δάνεια όλων των κατηγοριών δανείων, με στόχο την ελάφρυνση των δανειοληπτών.
1.3 Κύριες δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η παροχή
τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η διεξαγωγή εμπορικών εργασιών. Όλες οι δραστηριότητες
διεξάγονται στην Κύπρο.
1.4 Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος αντιπροσωπεύει έσοδα από τόκους, δικαιώματα και προμήθειες και λοιπά έσοδα.
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Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
2. Βάση ετοιμασίας
2.1 Δήλωση συμμόρφωσης
Αυτές οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 34 “ Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση”. Δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που
απαιτούνται για ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων που συμμορφώνονται πλήρως με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ωστόσο, συμπεριλαμβάνονται επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που εξηγούν
γεγονότα και συναλλαγές που είναι σημαντικά για την κατανόηση των μεταβολών στην οικονομική θέση και απόδοση
του Συγκροτήματος από τις τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2014.
Αυτές οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από την Επιτροπεία στις
12 Νοεμβρίου 2015.
2.2 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα
λειτουργίας της Τράπεζας και των εξαρτημένων της. Τα ποσά που παρουσιάζονται στις συνοπτικές ενοποιημένες
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Το νόμισμα λειτουργίας είναι το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται το
Συγκρότημα και στο οποίο τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων επιμετρούνται.
2.3 Βάση επιμέτρησης
Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους, όπως έχει τροποποιηθεί για την εκτίμηση στη δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των ακινήτων για επένδυση
και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση.
2.4 Λειτουργία ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας (going concern). Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου όπως
αναφέρονται στις σημειώσεις 1.2 και 3.1 μέχρι 3.8 των συνοπτικών ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων, η Διεύθυνση και η Επιτροπεία του Συγκροτήματος, στη βάση της ανάλυσης που παρουσιάζει στη
σημείωση 3.9, έχουν ικανοποιηθεί ότι το Συγκρότημα έχει τα μέσα ώστε να συνεχίσει την επιχειρησιακή του
δραστηριότητα για το προβλεπτό μέλλον.
3. Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων
Η ετοιμασία των συνοπτικών ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, απαιτεί από τη Διεύθυνση να κάνει
εκτιμήσεις και να χρησιμοποιεί κρίση και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του
Συγκροτήματος και τα υπό αναφορά ποσά των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα ποσά
εσόδων και εξόδων. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διεύθυνσης
της Τράπεζας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν
από αυτούς τους υπολογισμούς.
Οι σημαντικές εκτιμήσεις που έχουν γίνει από την Διεύθυνση οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών
πολιτικών του Συγκροτήματος και η κρίση που έχει χρησιμοποιηθεί, είναι οι ίδιες που έχουν εφαρμοστεί στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 με εξαίρεση τις εκτιμήσεις που
αφορούν την πρόβλεψη για απομείωση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες όπως επεξηγείται στην επόμενη σημείωση.
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3. Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια)
3.1 Πρόβλεψη για απομείωση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες
Όπως επεξηγείται στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 η διαδικασία
υπολογισμού των προβλέψεων βασίζεται σε διάφορες παραδοχές σε σχέση με την παρούσα αξία από ενδεχόμενη
μελλοντική ρευστοποίηση μιας εμπράγματης εξασφάλισης.
Οι κυριότερες παραδοχές έχουν να κάνουν με την εκτίμηση του Συγκροτήματος για τη μελλοντική αξία των ακινήτων,
το χρόνο που απαιτείται για ρευστοποίηση μιας εμπράγματης εξασφάλισης, τα έξοδα πώλησης, την απομείωση
(force sale discount) της αξίας ενός ακινήτου που τίθεται προς πώληση, αλλά και την παραδοχή ότι σε ορισμένες
περιπτώσεις οι μελλοντικές ταμειακές ροές θα παρουσιάσουν παρόμοια συμπεριφορά με εκείνη του πρόσφατου
παρελθόντος. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας και μελλοντικής αξίας των ακινήτων χρησιμοποιείται κατάλληλος
δείκτης, ο οποίος στηρίζεται στις προβλέψεις για τις μακροοικονομικές συνθήκες καθώς και άλλους παράγοντες που
επηρεάζουν τις τιμές ακινήτων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που είχε υιοθετήσει το Συγκρότημα στη μελλοντική αξία των ακινήτων εφαρμοζόταν μείωση
η οποία συνολικά ήταν περίπου της τάξεως του 15% σε σχέση με την αγοραία αξία, ενώ ο χρονικός ορίζοντας για
ρευστοποίηση ενός ακινήτου είχε καθοριστεί σε 5 έτη από τη στιγμή της πρώτης αξιολόγησης κατά την οποία κρίθηκε
απαραίτητη η διενέργεια απομείωσης.
Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός διεξήγαγε πρόσφατα εποπτικό έλεγχο για το έτος 2014. Με βάση την δική του
αξιολόγηση των μακροοικονομικών συνθηκών και του νομοθετικού πλαισίου ο ΕΕΜ υιοθέτησε σημαντικά αυστηρότερες
παραδοχές ως προς την απομείωση της τιμής ακινήτων κατά την ρευστοποίηση του ακίνητου, ήτοι τουλάχιστον 25% σε
σχέση με την αγοραία αξία, και του χρονικού ορίζοντα για ρευστοποίηση ενός ακινήτου, ήτοι 7 έτη. Ως αποτέλεσμα
των παραδοχών αυτών, η παρούσα αξία από ενδεχόμενη μελλοντική ρευστοποίηση μιας εξασφάλισης μειώνεται και οι
ειδικές προβλέψεις για απομείωση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αυξάνονται κατά €470,7εκ. Η Διεύθυνση του
Συγκροτήματος έχει αποφασίσει την ενσωμάτωση του συνόλου των ειδικών προβλέψεων που προκύπτουν από την
εκτίμηση του ΕΕΜ στα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.
Η επίδραση στην αύξηση των ειδικών προβλέψεων για απομείωση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αντισταθμίστηκε
μερικώς από τη μείωση στις προβλέψεις που τηρούνται για εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, ως αποτέλεσμα της
υιοθέτησης του σχετικού ορισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για τον προσδιορισμό των ύψους των
προβλέψεων.
3.2 Κερδοφορία
Τα κέρδη από εργασίες για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθαν σε €145,7 εκ.
Ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης των ειδικών προβλέψεων που αναφέρονται πιο πάνω, οι προβλέψεις για απομείωση
δανείων για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 έχουν διαμορφωθεί σε €372,2 εκ και οι σωρευτικές
προβλέψεις έχουν αυξηθεί σε €3,418 δις. Λόγω των αυξημένων προβλέψεων για απομείωση δανείων, έχει διαμορφωθεί
καθαρή ζημιά για την περίοδο ύψους €228,0 εκ.
Η κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας και το μακροοικονομικό περιβάλλον, επηρεάζουν άμεσα την κερδοφορία του
Συγκροτήματος. Από το 2011 μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2015 παρουσιάστηκαν σημαντικά ποσοστά ύφεσης. Το
υψηλό ποσοστό ανεργίας, το οποίο δείχνει σταθεροποίηση, αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τη
δυνατότητα των ιδιωτών δανειοληπτών για εξυπηρέτηση των δανείων τους. Τις ίδιες αρνητικές συνέπειες αναμένεται
να έχει, τουλάχιστο βραχυπρόθεσμα, η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το 2015
αναμένονται θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης πέραν του 1% βελτιώνοντας τις προοπτικές της οικονομίας.
3.3 Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Συνεργατισμού
Κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν Γενικές Συνελεύσεις των Μελών των 93 ΣΠΙ στις οποίες
εγκρίθηκαν οι συγχωνεύσεις που προνοούσε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης με αποτέλεσμα ο αριθμός των ΣΠΙ να μειωθεί
σε 18.
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ανακοίνωσε την εκταμίευση €1,5 δις προς την
Κύπρο, ποσό που προορίζεται για την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα.
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3. Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια)
3.3 Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Συνεργατισμού (συνέχεια)
Στις 4 Οκτωβρίου 2013 με την έκδοση του Διατάγματος, το μετοχικό κεφάλαιο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας
(ΣΚΤ) αυξήθηκε κατά €1,5 δις με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή
Δημοκρατία με την παροχή ομολόγου στην ΣΚΤ ισόποσης ονομαστικής αξίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης
διάρκειας 18 μηνών, το οποίο ανταλλάχθηκε στη λήξη του με μετρητά.
Με βάση τροποποιημένο Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29 Ιανουαρίου
2014 και με βάση έκθεσης αποτίμησης της αξίας των μετοχών της ΣΚΤ που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητο οίκο,
το ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ ανέρχεται στο
ενενήντα εννέα τοις εκατόν (99%) και των υφιστάμενων μετόχων της ΣΚΤ στο ένα τοις εκατόν (1%). Προς αυτόν τον
σκοπό, ιδρύεται Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών της ΣΚΤ στην οποία μεταφέρονται οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΣΚΤ
με συμμετοχή στο κεφάλαιο της, ανάλογη με τη συμμετοχή που έκαστος μέτοχος είχε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΚΤ.
Η ονομαστική αξία των μετοχών της ΣΚΤ ανέρχεται στο ένα ευρώ και εικοσιοκτώ σεντ (€1,28) ανά μετοχή, ενώ με
βάση το Διάταγμα υπήρξαν συγκεκριμένες αποκοπές στο μισθολόγιο του Συγκροτήματος.
Στις 24 Φεβρουαρίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην έγκριση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του
Συνεργατισμού. Τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης των ΣΠΙ, είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ
για τις κρατικές ενισχύσεις, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενέκρινε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των ΣΠΙ.
Στις 28 Φεβρουαρίου 2014 υπογράφηκε η συμφωνία παραχώρησης (Subscription Agreement) μεταξύ του Υπουργείου
Οικονομικών, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την εκταμίευση
του €1,5 δις για ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού και μεταβίβαση των μετοχών του στο Κράτος.
Στις 24 Μαρτίου 2014 ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες των συγχωνεύσεων. Κύριοι στόχοι του Σχεδίου
Αναδιάρθρωσης πέραν από τις συγχωνεύσεις είναι:





Ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταθετών
Μείωση των λειτουργικών εξόδων και βελτίωση της κερδοφορίας
Σύσταση Διεύθυνσης Διαχείρισης Μη εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων
 Ενίσχυση της Κεφαλαιακής Επάρκειας
 Ενδυνάμωση του πλαισίου λειτουργίας της Εταιρικής Διακυβέρνησης
 Εξορθολογισμός του δικτύου υποκαταστημάτων
 Ενίσχυση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και του πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων
 Αποξένωση των εμπορικών εργασιών και των συμμετοχών του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα
Στο τέλος Μαρτίου 2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, με τα ΣΠΙ να εκδίδουν μετοχικό κεφάλαιο
προς την ΣΚΤ καθιστώντας την μέτοχο κατά 99% σε κάθε ένα από τα ΣΠΙ.
3.4 Δείκτες εποπτικών κεφαλαίων
Κατά την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2015, το Συγκρότημα παρουσίασε ζημίες λόγω της μεγάλης αύξησης της
πρόβλεψης για απομείωση δανείων.
Η αύξηση στις σωρευτικές προβλέψεις βελτιώνει σημαντικά την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, άλλα
έχει επιδράσει αρνητικά στους Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του ΣΠΤ οι οποίοι στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Total
Capital, Tier 1 Capital, και Common Equity Tier 1 Capital) διαμορφώνονται σε 12,01% (κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2014
οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του ΣΠΤ υπολογίστηκαν σε 13,56%). Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας
υπολογίστηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 575/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(CRR – Capital Requirements Regulation) και Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRDiv - Capital Requirement Directive iv) 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 (πχ. Macroprudential Supervision Law of 2015, Business of Credit Institutions Laws of 1997 to 2015
Κανονιστική Διάταξη Κ.Δ.Π.393/2014 κτλ).
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3. Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια)
3.4 Δείκτες εποπτικών κεφαλαίων (συνέχεια)
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια που πρέπει να τηρεί το κάθε πιστωτικό ίδρυμα καθορίζεται από τον
ΕΕΜ στα πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ και ιδιαίτερα της διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης (Supervisory Review and
Examination Procedure – SREP). Το Συγκρότημα υπερκαλύπτει τον ελάχιστο δείκτη που ήταν σε ισχύ στις 30
Σεπτεμβρίου 2015. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναθεωρείται σε ετήσια βάση από τις εποπτικές αρχές στα πλαίσια
της διαδικασίας SREP. Η Διεύθυνση εκτιμά ότι θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει και το νέο αυξημένο ελάχιστο επίπεδο
κεφαλαιουχικής επάρκειας το οποίο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αναμένεται να καθορίσει ο Ενιαίος Εποπτικός
Μηχανισμός στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εποπτικής αξιολόγησης που διενεργεί.
Περαιτέρω, ο κύριος μέτοχος προτίθεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση του Συνεργατισμού, δημιουργώντας
επιπλέον περιθώριο ασφάλειας πέραν και πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις και προς αυτή την κατεύθυνση θα
υποβληθεί σχετικό πλάνο κεφαλαίων (capital plan).
3.5 Ρευστότητα
Η Διεύθυνση και η Επιτροπεία της ΣΚΤ παρακολουθούν σε συνεχή βάση την κατάσταση ρευστότητας του
Συγκροτήματος το οποίο θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στις διευκολύνσεις ρευστότητας της ΚΤΚ, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανόνες, όταν παραστεί ανάγκη. Το Συγκρότημα, δεν έχει κάνει χρήση του μηχανισμού άντλησης έκτακτης
ρευστότητας (ELA) της ΕΚΤ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.
Τα ρευστά διαθέσιμα της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ανέρχονταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 στα €3,402 δις εκ
των οποίων τα €565 εκ. περίπου αφορούσαν ρευστότητα που μπορεί να αντληθεί από το Ευρωσύστημα
χρησιμοποιώντας ως ενέχυρο ομόλογα. Με τη ρευστοποίηση του ομολόγου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας, η Τράπεζα εξασφάλισε €1,5 δις το οποίο κατατέθηκε στην ΚΤΚ.
3.6 Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test)
Ως μέρος της δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και ειδικότερα ενός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού
διεξήχθηκαν ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) με σκοπό την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην ΕΕ απέναντι σε αντίξοες εξελίξεις στις αγορές. Η πανευρωπαϊκή άσκηση
σχεδιάστηκε για να παρέχει στους επόπτες, στους συμμετέχοντες της αγοράς και στα ιδρύματα σταθερά στοιχεία για
να ελεγχθεί και να αντιπαραβληθεί η ανθεκτικότητα των τραπεζών της ΕΕ σε αντίξοες συνθήκες. Το πρώτο στάδιο για
τη διεξαγωγή των πανευρωπαϊκών αυτών stress tests αφορούσε την Άσκηση Ελέγχου Ποιότητας Χαρτοφυλακίων (Asset
Quality Review). Στις συγκεκριμένες ασκήσεις στις οποίες υποβλήθηκαν μεταξύ άλλων η Τράπεζα Κύπρου, η
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα και η RCB, στόχευαν στη διασφάλιση της συνοχής και της
συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων σε όλες τις τράπεζες με βάση κοινή μεθοδολογία και σενάρια.
Η Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment) των 130 συστημικών ευρωπαϊκών τραπεζών διενεργήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).
Όσον αφορά το κατώτατο όριο κεφαλαίου, το σενάριο βάσης προέβλεπε 8% για τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια
(Common Equity Tier 1) ενώ το ακραίο σενάριο 5,5%. Παράλληλα, εκτός από την κοινή δέσμη κινδύνων, οι αρμόδιες
αρχές σε κάθε χώρα είχαν τη δυνατότητα άσκησης σεναρίων και εφαρμογής παραδοχών για κινδύνους που έχουν να
κάνουν με τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Τα αποτελέσματα των πανευρωπαϊκών stress tests ανακοινώθηκαν στις
26 Οκτωβρίου 2014.
Η Συνολική Αξιολόγηση αποτέλεσε μια ενδελεχή εξέταση των ισολογισμών των μεγαλύτερων τραπεζών προτού η ΕΚΤ
αναλάβει τα εποπτικά της καθήκοντα στο πλαίσιο του ΕΕΜ τον Νοέμβριο του 2014.
Η ΕΚΤ μέσα από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν ενσωματώνει τα ευρήματα του ελέγχου της ποιότητας των
στοιχείων ενεργητικού στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, κάτι που δεν είχε συμβεί στις προηγούμενες
ευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.Τα αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας των
στοιχείων ενεργητικού έχουν χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού που διενήργησε η ΕΚΤ, προέκυψε
ότι οι προβλέψεις για το σύνολο του ενεργητικού του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα (ΣΠΤ) στις 31 Δεκεμβρίου 2013
ήταν επαρκείς. Οι αυξημένες προβλέψεις που προέκυψαν το 2015 είναι αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυστηρότερων
παραδοχών από τον ΕΕΜ όπως επεξηγείται στην παράγραφο 3.1.
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3.6 Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) (συνέχεια)
Τα βασικά ευρήματα της Συνολικής Αξιολόγησης για το Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί
από την ΕΚΤ παρουσιάζονται πιο κάτω:

Αποτελέσματα Πριν από
την Ανακεφαλαιοποίηση
(31/12/2013)

Αναπροσαρμοσμένα
αποτελέσματα
μετά την
Ανακεφαλαιοποίηση
€1,5 δις (Μαρτ. 2014)

Συνολικά Κεφάλαια την 01/01/2014 (CRDIV/CRR definition)
εκατ. €

-321

1.178

Δείκτης Κύριων Βασικών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων (ΔΚΒΠΚ)
την 31/12/2013

-3,70%

13,59%

Προσαρμοσμένος ΔΚΒΠΚ σύμφωνα με τα ευρήματα του Ελέγχου
της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR)

-3,71%

13,58%

Προσαρμοσμένος ΔΚΒΠΚ σύμφωνα με το Βασικό Σενάριο της
άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (χαμηλότερο
επίπεδο τριετίας)

-3,24%

14,07%

Προσαρμοσμένος ΔΚΒΠΚ σύμφωνα με το Ακραίο Σενάριο της
άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (χαμηλότερο
επίπεδο τριετίας)

-7,99%

9,32%

Συνολικές κεφαλαιουχικές ανάγκες/ κεφαλαιακό πλεόνασμα
σύμφωνα με το AQR και το Stress Test κάτω από το Βασικό
Σενάριο (χαμηλότερο επίπεδο τριετίας) εκ. €

(974)

526

Συνολικές κεφαλαιουχικές ανάγκες/ κεφαλαιακό πλεόνασμα
σύμφωνα με το AQR και το Stress Test κάτω από το Ακραίο
Σενάριο (χαμηλότερο επίπεδο τριετίας) εκ. €

(1.169)

331

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μετά την ανακεφαλαιοποίηση, ο δείκτης πρωτοβάθμιων ιδίων
κεφαλαίων του ΣΠΤ ανερχόταν στο βασικό σενάριο σε 14,1% (χαμηλότερο σημείο τριετίας, με πήχη το ελάχιστο όριο
8%), διαθέτοντας πλεονασματικά κεφάλαια ύψους €526 εκ. ή 6,1%. Στο ακραίο σενάριο ο δείκτης πρωτοβάθμιων ιδίων
κεφαλαίων του ΣΠΤ ανερχόταν σε 9,3% (χαμηλότερο σημείο τριετίας, με πήχη το ελάχιστο όριο 5,5%) και τα
πλεονασματικά κεφάλαια σε €331 εκ. ή 3,8%.
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3.7 Πλαίσιο Αφερεγγυότητας
Η υιοθέτηση του Πλαισίου Αφερεγγυότητας εκσυγχρόνισε το νομικό πλαίσιο αφερεγγυότητας, μέσω της θέσπισης πέντε
σχεδίων, εκ των οποίων δυο καινούργια και τρία τροποποιημένα, ως εξής:

Ο Περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών)
Νόμος του 2015

Ο εν λόγω νόμος θεσπίζει δύο νέους μηχανισμούς σχετικά με οφειλές φυσικών προσώπων. Με τον πρώτο μηχανισμό
καθιερώνονται τα Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής, μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται, υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, αναδιάρθρωση του χρέους φυσικών προσώπων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποπληρωμή των
πιστωτών και να διατηρηθεί, όπου είναι εφικτό, η κύρια κατοικία. Σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας, σε
περίπτωση που το σχέδιο αποπληρωμής δεν γίνει αποδεκτό από τους πιστωτές, τότε ο νόμος επιτρέπει την επιβολή
του σχεδίου στους πιστωτές από το δικαστήριο, προκειμένου να διασφαλιστεί η κύρια κατοικία. Ο δεύτερος μηχανισμός
είναι ο Μηχανισμός Απαλλαγής Οφειλών για χρέη ύψους μέχρι €25.000. Όπως και για τον πρώτο μηχανισμό, υπάρχουν
αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας ώστε να μπορεί να επιτραπεί απαλλαγή χρέους, η οποία στην ουσία επιτρέπεται για
χρεώστες οι οποίοι δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα ούτε ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν στην αποπληρωμή του χρέους τους.

Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015

Η κύρια τροποποίηση του περί Πτώχευσης (Τροποποιητικού) Νόμου προβλέπει απαλλαγή από τα εναπομείναντα χρέη
ενός οφειλέτη που έχει πτωχεύσει με την συμπλήρωση τριών χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος
πτώχευσης, νοουμένου ότι ήταν συνεργάσιμος και καλόπιστος.
Επίσης, η διαδικασία έχει πλέον απλοποιηθεί, καθώς η παλιά διαδικασία που αποτελούνταν από δυο στάδια καταργείται
ενώ η νέα νομοθεσία ορίζει ότι με το που εκδίδεται το διάταγμα πτώχευσης, ο Επίσημος Παραλήπτης καθίσταται νόμιμος
ιδιοκτήτης όλων των περιουσιακών στοιχείων χωρίς περαιτέρω εμπλοκή του δικαστηρίου.

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015, αναφορικά με τις εκκαθαρίσεις εταιρειών

Ο συγκεκριμένος νόμος στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης εταιρειών.
Μία από τις κύριες τροποποιήσεις αφορά την λήψη αποφάσεων κατά τις συνελεύσεις των πιστωτών. Ο νόμος εισάγει
το θεσμό της απόφασης με πλειοψηφία αξίας αντί της υφιστάμενης διαδικασίας που απαιτεί πλειοψηφία αριθμού και
αξίας, η οποία οδηγούσε συχνά σε καθυστερήσεις. Επίσης, οι εκκαθαριστές θα είναι πλέον Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας,
διορισμένοι βάσει του νέου νόμου, και επίσης οι εξουσίες τους ενισχύονται, για παράδειγμα περιλαμβάνουν πλέον την
εξουσία να πωλούν περιουσιακά στοιχεία υπό εξασφάλιση.

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015, αναφορικά με τον μηχανισμό για την αναδιάρθρωση χρέους
εταιρειών

Αυτή η τροποποίηση εισάγει μια διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους βιώσιμων επιχειρήσεων, οι οποίες
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, βάσει του Νόμου, όταν υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης της
επιχείρησης, θα διορίζεται από το δικαστήριο ανεξάρτητος αδειοδοτημένος επαγγελματίας, “εξεταστής”, για την
επιχείρηση. Στην ουσία, ο Νόμος αυτός δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις που έχουν καταστεί αφερέγγυες να εξετάσουν
όλες τις διαθέσιμες επιλογές που έχουν χωρίς να κινδυνεύουν από τυχόν νομικές διαδικασίες εναντίον τους,
συμπεριλαμβανόμενου και του διορισμού παραλήπτη ή την κατάθεση αίτηση εκκαθάρισης.

Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 και σχετικοί Κανονισμοί

Ο νόμος και οι κανονισμοί αυτοί προβλέπουν για την εξουσιοδότηση, αδειοδότηση και εποπτεία του επαγγέλματος των
Συμβούλων Αφερεγγυότητας. Ορίζονται επίσης τα κριτήρια ελάχιστων προσόντων καθώς και τα καθήκοντα των
Συμβούλων Αφερεγγυότητας. Έχουν εισαχθεί επίσης διατάξεις που διέπουν τη μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή
των νόμων του πλαίσιο αφερεγγυότητας.
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3.8 Αβεβαιότητες
Η Διεύθυνση και η Επιτροπεία της Τράπεζας δεν είναι σε θέση να προβλέψουν επακριβώς όλες τις εξελίξεις που θα
μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα
μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, στις ταμειακές ροές, στη χρηματοοικονομική θέση
του Συγκροτήματος και στα κεφάλαια του. Παρ’ όλη τη σημαντική βελτίωση του Συγκροτήματος και τα θετικά
αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ του Οκτωβρίου 2014, συνεχίζουν να
παρακολουθούν προσεχτικά τις οικονομικές εξελίξεις και λαμβάνουν μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του
Συνεργατισμού και τη διαχείριση της παρούσας κατάστασης αλλά και των πιθανών μελλοντικών αρνητικών εξελίξεων.
Η ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα εξαρτάται από:



Την πορεία της Κυπριακής οικονομίας, την πορεία των τιμών των ακινήτων στην Κύπρο και τη δυνατότητα των
δανειοληπτών να αποπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.



Τη διαμόρφωση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και κυρίως στις αγορές και οικονομίες που επηρεάζουν
την Κύπρο.



Την συνέχιση της επιτυχούς εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος και την πραγματοποίηση
του μακροοικονομικού σεναρίου το οποίο αποτέλεσε τη βάση προετοιμασίας του.



Τη συνεχιζόμενη ανάγκη για διατήρηση και ενίσχυση της ρευστότητας και τη διαθεσιμότητα των μηχανισμών
άντλησης ρευστότητας μέσω της ΚΤΚ.



Τις απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια όπως αυτές καθορίζονται στα
πλαίσια του SREP και του κανονιστικού πλαισίου το οποίο διαμορφώνεται σε συνεχώς αυστηρότερα επίπεδα.

3.9 Αξιολόγηση συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Η Διεύθυνση και η Επιτροπεία της Τράπεζας, έχοντας λάβει υπόψη τους πιο πάνω παράγοντες, έχουν ικανοποιηθεί ότι
το Συγκρότημα έχει τα μέσα ώστε να συνεχίσει την επιχειρησιακή του δραστηριότητα κατά το προβλεπτό μέλλον και
ως εκ τούτου, οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις συνεχίζουν να ετοιμάζονται με βάση
την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για τους ακόλουθους λόγους:



Το Συγκρότημα διαθέτει επαρκή κεφαλαιακή βάση και αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει και το νέο
αυξημένο ελάχιστο επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας το οποίο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αναμένεται να καθορίσει
ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός.



Αναμένεται ότι η Τρόικα θα συνεχίσει να παρέχει την απαιτούμενη χρηματοδοτική στήριξη στην Κύπρο σύμφωνα
με το Μνημόνιο.



Οι δείκτες ρευστότητας κρίνονται επαρκείς ενώ το Συγκρότημα διατηρεί την πρόσβαση του σε εναλλακτικές πηγές
άντλησης ρευστότητας.

4. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές
Οι λογιστικές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί σε αυτές τις συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις είναι οι ίδιες που έχουν εφαρμοστεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
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5. Βάση ενοποίησης
Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
Τράπεζας και των οικονομικών μονάδων που ελέγχονται από αυτή (εξαρτημένες/θυγατρικές). Ο έλεγχος επιτυγχάνεται
όταν η Τράπεζα έχει τη δύναμη να κατευθύνει την χρηματοοικονομική και λειτουργική πολιτική της οικονομικής μονάδας
στην οποία συμμετέχει ώστε να αποκτά οφέλη από τις δραστηριότητες της. Τα αποτελέσματα των εξαρτημένων της
Τράπεζας συμπεριλαμβάνονται στην συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών
συνολικών εσόδων από την ημερομηνία της ουσιαστικής έναρξης του ελέγχου μέχρι την ημερομηνία που παύει να
ισχύει ο έλεγχος.
Τα έσοδα και τα έξοδα των εξαρτημένων που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου
περιλαμβάνονται στην συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων
από την ημερομηνία της αγοράς και μέχρι την ημερομηνία πώλησης. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα των
εξαρτημένων διαμοιράζονται στους μετόχους της Τράπεζας και στα δικαιώματα μειοψηφίας, ακόμα κι αν αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τα δικαιώματα μειοψηφίας να παρουσιάζουν έλλειμμα στο ισοζύγιο.
Τα δικαιώματα μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν τα ίδια κεφάλαια των εξαρτημένων που δεν συσχετίζονται άμεσα ή
έμμεσα με την Τράπεζα, και με τα οποία το Συγκρότημα δεν έχει συμφωνήσει κανένα επιπλέον όρο με τους κατόχους
των εν λόγω δικαιωμάτων μειοψηφίας, που να δημιουργήσει στο Συγκρότημα ως σύνολο συμβατική υποχρέωση η
οποία να δημιουργεί κάποια χρηματοοικονομική υποχρέωση. Σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, το Συγκρότημα μπορεί
να επιλέξει να επιμετρήσει όλα τα δικαιώματα μειοψηφίας είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό που έχουν
στα καθαρά αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία της εξαρτημένης.
Τα δικαιώματα μειοψηφίας κατατάσσονται στη συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης στα
ίδια κεφάλαια, ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας. Στην συνοπτική
ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων τα δικαιώματα μειοψηφίας
παρουσιάζονται ως κατανομή του συνολικού κέρδους ή της ζημιάς για το έτος, μεταξύ των δικαιωμάτων μειοψηφίας
και των μετόχων της Τράπεζας.
Αλλαγές στα ιδιοκτησιακά συμφέροντα του Συγκροτήματος σε μια εξαρτημένη που δεν έχουν ως αποτέλεσμα την
απώλεια ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων και γίνονται οι ανάλογες προσαρμογές στα ποσά που
αφορούν στους μετόχους της Τράπεζας και στα δικαιώματα μειοψηφίας, στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια, ώστε να
αντικατοπτρίζει την αλλαγή σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά δεν γίνονται προσαρμογές στο ποσό της
υπεραξίας και δεν αναγνωρίζεται κέρδος ή ζημία.
Όταν το Συγκρότημα χάνει τον έλεγχο μιας εξαρτημένης, τότε αυτή λογίζεται ως πώληση του συνόλου της συμμετοχής
στη εξαρτημένη, με αποτέλεσμα το κέρδος ή η ζημιά να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Οποιαδήποτε συμμετοχή
διατηρείται στη εξαρτημένη την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου, αναγνωρίζεται σε δίκαιη αξία και το ποσό αυτό
θεωρείται ως η δίκαιη αξία κατά την αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.

Υπόλοιπα και συναλλαγές που διαγράφονται στην ενοποίηση
Τα υπόλοιπα και συναλλαγές με εταιρείες του Συγκροτήματος καθώς και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές που
προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ τους, διαγράφονται κατά την ετοιμασία των συνοπτικών ενοποιημένων
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ
εταιρειών του Συγκροτήματος διαγράφονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, αλλά μόνο στο
βαθμό που δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης αξίας.
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Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
6. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Τραπεζικές,
χρηματοοικονομικές και
ασφαλιστικές
υπηρεσίες
€'000

Εμπορικές
εργασίες
€'000

Συναλλαγές
μεταξύ
τομέων
€’000

Σύνολο
€'000

251.956
22.494
(8.235)
266.215

(124)
8
18.027
17.911

(8.407)
(8.407)

251.832
22.502
1.385
275.719

(67.018)
(6.704)
(54.753)
(128.475)

(3.475)
(1.567)
(4.869)
(9.911)

8.407
8.407

(70.493)
(8.271)
(51.215)
(129.979)

137.740

8.000

-

145.740

(372.195)
(234.455)

8.000

-

(372.195)
(226.455)

Εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου
2015
Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τόκους
Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες
Άλλες (ζημιές)/έσοδα
Σύνολο καθαρών εσόδων
Κόστος προσωπικού
Αποσβέσεις
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Σύνολο εξόδων
Κέρδος από εργασίες πριν τις προβλέψεις για
απομείωση
Αύξηση προβλέψεων για απομείωση δανείων και άλλων
χορηγήσεων
(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία

Εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2014
Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τόκους
Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από δικαιώματα και προμήθειες
Άλλες (ζημιές)/έσοδα
Σύνολο καθαρών εσόδων
Κόστος προσωπικού
Αποσβέσεις
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Σύνολο εξόδων
Κέρδος από εργασίες πριν τις προβλέψεις για απομείωση
Αύξηση προβλέψεων για απομείωση δανείων και άλλων
χορηγήσεων
Κέρδος πριν τη φορολογία
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Τραπεζικές,
χρηματοοικονομικές και
ασφαλιστικές
υπηρεσίες
€'000

Εμπορικές
εργασίες
€'000

Σύνολο
€'000

305.445
12.613
(3.380)
314.678

(203)
(175)
20.109
19.731

305.242
12.438
16.729
334.409

(68.250)
(7.569)
( 56.247)
(132.066)

(5.961)
(1.890)
(5.229)
(13.080)

(74.211)
(9.459)
(61.476)
(145.146)

182.612

6.651

189.263

(100.604)
82.008

6.651

(100.604)
88.659

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
7. Κόστος προσωπικού
30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

30 Σεπτεμβρίου
2014
€'000

Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα Κυβερνητικά ταμεία
Εισφορές σε άλλα ταμεία
Έκτακτη εισφορά
Εισφορές στο ταμείο προνοίας
Έξοδα βάσει σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης

58.670
5.629
2.709
257
2.754
52

61.557
6.551
2.330
234
2.507
596

Άλλα έξοδα προσωπικού

70.071
422

73.775
436

70.493

74.211

2.939

2.954

Αριθμός υπαλλήλων στο τέλος της περιόδου (συμπεριλαμβανομένων και των
Μελών της Επιτροπείας υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα)

Μείωση μισθολογίου ΣΠΤ
Βάσει του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης αποφασίστηκε μείωση στο μισθολόγιο του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα ύψους
15% κατά μέσο όρο. Η μείωση αυτή επιτεύχθηκε με κλιμακωτή μείωση στους μισθούς και με μείωση της Εισφοράς
Εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας σε 7% για τη ΣΚΤ και σε 5% στα ΣΠΙ. Για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2013
και για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2014 δεν καταβλήθηκε οποιαδήποτε Εισφορά Εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας
των ΣΠΙ.
Οι μισθολογικές μειώσεις τέθηκαν σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2014 για τα ΣΠΙ και από την 1 Φεβρουαρίου 2014 για
την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (διάταγμα Υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2014).
Επιπρόσθετα προσφέρθηκε Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης στους υπαλλήλους των ΣΠΙ και της ΣΚΤ.
Το Συγκρότημα, εκτός από τις υποχρεωτικές συνεισφορές για Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλα Κυβερνητικά Ταμεία, με
βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνεισφέρει και στα ακόλουθα, τα οποία περιλαμβάνονται στις εισφορές σε
άλλα ταμεία:
(α) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη:
Παρέχεται στους υπαλλήλους του ΣΠΤ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μέσω του Παγκύπριου Συνεργατικού Ταμείου
Υγείας και του Ταμείου Υγείας της ΕΤΥΚ για την οποία το Συγκρότημα συνεισφέρει καθορισμένη εισφορά επί του
συνόλου των απολαβών του έτους.
(β) Ασφάλιστρα ζωής:
Παρέχεται στους υπαλλήλους σχέδιο ομαδικής ασφάλειας ζωής, μέσω καθορισμένων σχεδίων Ασφαλιστικών Εταιρειών,
που αντιπροσωπεύει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.
(γ) Σχέδιο Εθελοντικής Αποχώρησης:
Βάσει του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, υπήρχε η υποχρέωση κατάρτισης του πιο πάνω σχεδίου και αναμενόταν ότι 282
τουλάχιστον υπάλληλοι θα αποδέχονταν το εν λόγω σχέδιο το οποίο απευθυνόταν σε άτομα άνω των 45 ετών με την
ευχέρεια αποδοχής και από άτομα κάτω από αυτή την ηλικία εφόσον οι ίδιοι επιθυμούσαν να αποχωρήσουν. Το Σχέδιο
τέθηκε σε ισχύ στις 12 Φεβρουαρίου 2014 και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Το Σχέδιο αποδέχτηκαν 232 άτομα του
Πιστωτικού Τομέα και 65 του Εμπορικού Τομέα (συνολικά 297 άτομα). Το συνολικό κόστος του Σχεδίου ανήλθε στα
€23,5 εκ.
Το Συγκρότημα επιπρόσθετα, λειτουργεί σχέδια καθορισμένων συνεισφορών στα ΣΠΙ, τα Ταμεία Προνοίας Υπαλλήλων,
τα οποία ετοιμάζουν ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις και παρέχουν στα μέλη τους καθορισμένα ωφελήματα κατά
την αφυπηρέτηση ή πρόωρο τερματισμό της υπηρεσίας τους σύμφωνα με τα καταστατικά ίδρυσής τους.
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Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
8. Άλλα λειτουργικά έξοδα

Φόροι και άδειες
Ηλεκτρισμός
Καθαριότητα και υδατοπρομήθεια
Ασφάλιστρα
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά
Συντήρηση εξοπλισμού
Αμοιβή ελεγκτών
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα
Ειδικός φόρος καταθέσεων
Αμοιβή μη Εκτελεστικών μελών Επιτροπείας
Μεταφορικά
Διαφημίσεις
Έξοδα εκτιμήσεων πελατών και εταιρείας
Διάφορα έξοδα

30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

30 Σεπτεμβρίου
2014
€'000

994
1.949
882
1.660
702
1.267
1.904
672
801
6.797
14.346
530
2.938
1.624
2.540
11.609

825
3.013
859
1.367
1.291
2.117
2.007
618
887
1.610
14.435
449
1.599
461
197
29.741

51.215

61.476

Ειδικός φόρος καταθέσεων
Σύμφωνα με τον «Περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμος του 2011» που ψηφίστηκε στις 14
Απριλίου 2011, επιβλήθηκε για τα έτη 2011 και 2012 ειδικός φόρος σε ποσοστό 0,095% επί των καταθέσεων του κάθε
πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους φορολογίας. Τροποποιήσεις που
ψηφίστηκαν στις 21 Δεκεμβρίου 2012, για σκοπούς εφαρμογής των όρων του Μνημονίου μεταξύ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και των δανειστών της, προνοούν για εξάλειψη του περιορισμού στην διετή ισχύ του σχετικού νόμου,
αύξηση του συντελεστή επιβολής Ειδικού Φόρου στο 0,11% και κατάργηση από την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής
του νόμου, του περιορισμού του ποσού του Ειδικού Φόρου στο 20% των βεβαιωμένων από τον Διευθυντή του
Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων φορολογητέων εισοδημάτων του κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Mε τροποποίηση του
Νόμου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 29 Απριλίου 2013 το ποσοστό επιβολής Ειδικού
Φόρου αυξήθηκε σε 0,15%. Με βάση νέα τροποποίηση του Νόμου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας την 26η Ιουλίου 2013 ο Ειδικός Φόρος υπολογίζεται από το έτος 2013 και μεταγενέστερα, σε τριμηνιαία
βάση με ποσοστό 0,0375% επί των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την 31η Δεκεμβρίου, 31η Μαρτίου,
30η Ιουνίου και 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Με τη θέσπιση στις 22 Μαρτίου 2013, του Περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, καθώς και για συναφή θέματα Νόμου καταργήθηκε ο Περί Σύστασης
και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Νόμος του 2011 ο οποίος είχε τεθεί σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 2013.
Από την 1η Ιανουαρίου 2014, ο Ειδικός Φόρος επιβάλλεται επί των καταθέσεων κατά την 31 η Δεκεμβρίου του
προηγούμενου έτους με ποσοστό 0,15%.
Με βάση τις πρόνοιες του νέου Νόμου λειτουργούν δύο Ταμεία (Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Τραπεζικών
Ιδρυμάτων) των οποίων τα Κεφάλαια προκύπτουν ως ακολούθως:
1.

Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων – Μεταφορά του συνόλου του λογαριασμού στον οποίο κατατέθηκαν οι
συνεισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει των προνοιών του άρθρου 34 του Περί Τραπεζικών Εργασιών
Νόμου. Τακτικές ή έκτακτες εισφορές που θα επιβάλλει η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, δάνεια, έσοδα
από επενδύσεις, δωρεές και άλλα έσοδα.

2.

Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων – Σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017, μεταφορά 25/60
των εσόδων από την επιβολή του Ειδικού Φόρου, αρχικές ή έκτακτες εισφορές που θα επιβάλλει η
Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, ποσά προερχόμενα από πιθανές κυρώσεις που θα επιβάλλονται στα
επηρεαζόμενα ιδρύματα, δάνεια, έσοδα από επενδύσεις, δωρεές και άλλα έσοδα.
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Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
9. Φορολογία
Φορολογία που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα περιόδου

Εταιρικός φόρος - τρέχοντος έτους
Εταιρικός φόρος - προηγούμενων ετών
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους
Αναβαλλόμενη φορολογία – χρέωση/(πίστωση) (Σημ.12)
Άλλοι φόροι

30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

30 Σεπτεμβρίου
2014
€'000

661
87
160
605
-

2.913
(21)
157
(23.909)
(8)

1.513

(20.868)

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%. Το Συγκρότημα υπόκειται σε φορολογία για εισοδήματα που προέρχονται
από συναλλαγές με μη μέλη.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 13 του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 118(I)/02, φορολογικές ζημίες
των εταιρειών του Συγκροτήματος στην Κύπρο που δε συμψηφίζονται με φορολογητέα εισοδήματα άλλων εταιρειών
του Συγκροτήματος στην Κύπρο, μεταφέρονται και συμψηφίζονται με φορολογητέα εισοδήματα επόμενων ετών. Με
βάση τροποποίηση στον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο που δημοσιεύτηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2012,
φορολογικές ζημίες που αφορούν τα έτη από το 2006 και μετά, μπορούν να μεταφέρονται και να συμψηφίζονται με
φορολογητέα κέρδη μόνο των πέντε αμέσως επόμενων ετών.
Με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, το Συγκρότημα αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογία ύψους €16.229 χιλ.
που προκύπτει κυρίως από τις φορολογικές ζημιές που μεταφέρονται από το 2014 και από προσωρινές φορολογικές
διαφορές (Σημ. 12). Η αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας βασίζεται στις προβλέψεις της Διεύθυνσης της Τράπεζας
για κερδοφορία, οι οποίες καταρτίστηκαν μέσα στο 2015, γεγονός που δείχνει ότι το Συγκρότημα είναι δυνατόν να
πραγματοποιήσει μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η αναβαλλόμενη
φορολογία.
Τα ενοίκια που εισπράττει το Συγκρότημα υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με συντελεστή 3%.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
10. Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

31 Δεκεμβρίου
2014
€'000

Δάνεια τακτής προθεσμίας
Χορηγήσεις σε εταιρείες υπό εκκαθάριση
Χορηγήσεις για αποπληρωμή προσφυγικών καταθέσεων
Μακροπρόθεσμες χορηγήσεις για γεωργική ανάπτυξη

12.455.826
36.534
21.533

12.982.864
49.964
36.534
21.533

Δεδουλευμένοι τόκοι

12.513.893
376.547

13.090.895
4.328

Προβλέψεις για απομοίωση

12.890.440
(3.417.515)

13.095.223
(2.968.495)

9.472.925

10.126.728

30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

31 Δεκεμβρίου
2014
€'000

1.071.241
11.375.228
9.357

1.495.469
11.467.446
19.949

12.455.826

12.982.864

Ατομική και συλλογική
ειδική πρόνοια για
επισφαλή χρέη
€’000

IBNR
€’000

Σύνολο
€'000

Την 1 Ιανουαρίου 2014
Τόκοι απομειωμένων δανείων
Επαναφορά προεξόφλησης
Χρέωση για το έτος
Διαγραφές σε λογαριασμούς τάξεως

1.974.595
444.649
(224.479)
443.409
(3.340)

611.020
(277.359)
-

2.585.615
444.649
(224.479)
166.050
(3.340)

31 Δεκεμβρίου 2014 / 1 Ιανουαρίου 2015

2.634.834

333.661

2.968.495

Τόκοι απομειωμένων δανείων
Επαναφορά προεξόφλησης
Χρέωση για την περίοδο
Διαγραφές σε λογαριασμούς τάξεως

373.070
(207.941)
513.954
(89.024)

(141.759)
720

373.070
(207.941)
372.195
(88.304)

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

3.224.893

192.622

3.417.515

Ανάλυση δανείων τακτής προθεσμίας κατά κατηγορία:
Τρεχούμενοι
Τακτής προθεσμίας
Άλλοι χρεώστες

Προβλέψεις για απομοίωση:

Ανάλυση αποπληρωμής:
Σε πρώτη ζήτηση
Εντός τριών μηνών
Μεταξύ τριών μηνών και ενός έτους
Μεταξύ ενός και πέντε ετών
Πέραν των πέντε ετών
Προβλέψεις για απομείωση
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30 Σεπτεμβρίου 2015
€'000

31 Δεκεμβρίου 2014
€'000

2.595.169
139.860
398.266
1.775.459
7.981.686

2.415.713
115.382
438.822
1.772.518
8.352.788

(3.417.515)
9.472.925

(2.968.495)
10.126.728

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
10. Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες (συνέχεια)
Η πρόβλεψη απομείωσης των δανείων σε εταιρείες υπό εκκαθάριση είναι μηδέν (31 Δεκεμβρίου 2014: €49.099 χιλ.).
Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ήταν €7.682.113 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2014: €7.315.120
χιλ.) και αντιστοιχούσαν στο 59,59% επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου των δανείων και άλλων χορηγήσεων σε
πελάτες (31 Δεκεμβρίου 2014: 55,8%).
Η ανάλυση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων παρουσιάζεται στη σημείωση 19 και παρουσιάζονται σύμφωνα με
τον ορισμό της νέας Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ).
Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΑΤ, ως μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις θεωρούνται οι ακόλουθες: (i) Σημαντικές
χορηγήσεις που παρουσιάζουν καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, ή (ii) Χορηγήσεις χρεωστών οι οποίοι αδυνατούν
να αποπληρώσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους χωρίς την εκποίηση εξασφαλίσεων, ή (iii) Χορηγήσεις πελατών για
τους οποίους η Τράπεζα έχει κινηθεί νομικά εναντίον τους, ή Χορηγήσεις πτωχεύσαντων πελατών, ή Χορηγήσεις για τις
οποίες η Τράπεζα έχει προβεί σε ειδική πρόβλεψη ή διαγραφή, ή (vi) Χορηγήσεις οι οποίες έχουν τύχει ρύθμισης δύο
φορές σε περίοδο 2 χρόνων, ή (v) Χορηγήσεις οι οποίες έχουν τύχει ρύθμισης και κατά την διάρκεια της περιόδου
επιτήρησης (διάστημα 2 χρόνων) παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών.
Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά με δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες,
γνωστοποιείται στη σημείωση 17.1 των συνοπτικών ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
Χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και πολιτική ανοχής (forbearance
policy)
Οι χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης αναλύονται πιο κάτω ανά τομέα:
30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

31 Δεκεμβρίου
2014
€'000

Εμπόριο
Οικοδομικές και κτηματικές επιχειρήσεις
Μεταποιητικές επιχειρήσεις
Τουριστικές επιχειρήσεις
Άλλες επιχειρήσεις
Ιδιώτες

74.356
169.786
55.063
31.617
214.233
1.729.633

62.218
145.244
41.147
18.476
173.921
1.538.077

Σύνολο

2.274.688

1.979.083

30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

31 Δεκεμβρίου
2014
€'000

9.472.925

10.126.728

Ανάλυση δανείων κατά γεωγραφικό τμήμα:
Κύπρος
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
11. Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες
Οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες και οι οργανισμοί με αποκλειστικά εμπορικές δραστηριότητες, των οποίων τα στοιχεία
ενοποιήθηκαν παρουσιάζονται πιο κάτω:
Όνομα

Χώρα
συστάσεως

Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Τροόδους Λτδ
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Λτδ
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου Λτδ
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αμμοχώστου - Λάρνακας Λτδ
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λευκωσίας Λτδ
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών Ενέργειας
και Τραπεζών Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λήδρα Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αλληλεγγύης Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λακατάμιας - Δευτεράς Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Μακράσυκας – Λάρνακας
- Επαρχίας Αμμοχώστου Λτδ
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εκπαιδευτικών Κύπρου Λτδ
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αστυνομικών και Στρατιωτικών Κύπρου
Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινοχωρίων Λτδ
Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λεμεσού Λτδ
Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λευκωσίας Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ταμασού - Ορεινής και Πιτσιλιάς
Λτδ
Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δημόσιων Υπαλλήλων
Κύπρου Λτδ
Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία Λτδ
Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης Λτδ
Νέα Σεβεγεπ Λτδ
ΣΟΠΑΖ Λτδ
ΠΕΑΛ Τρόοδος Λτδ
Newfields Ltd
Comarine Ltd
Συνεργατική Ομοσπονδία Διάθεσης Χαρουπιών Λεμεσού Λτδ
Συνεργατική Ομοσπονδία Διάθεσης Χαρουπιών Λάρνακας Λτδ
Συνεργατική Ομοσπονδία Διάθεσης Χαρουπιών Πάφου Λτδ
Συνεργατική Ομοσπονδία Διάθεσης Χαρουπιών Λτδ
Σύνεργκαζ Λτδ

%
%
Κύριες
ιδιοκτησίας ιδιοκτησίας Δραστηριότητες
30
31
Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου
2015
2014

Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος

99
99
99
99
99
99
99

99
99
99
99
99
99
99

Χρηματοπιστωτικές
Χρηματοπιστωτικές
Χρηματοπιστωτικές
Χρηματοπιστωτικές
Χρηματοπιστωτικές
Χρηματοπιστωτικές
Χρηματοπιστωτικές

Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος

99
99
99
99

99
99
99
99

Χρηματοπιστωτικές
Χρηματοπιστωτικές
Χρηματοπιστωτικές
Χρηματοπιστωτικές

Κύπρος

99
99

99
99

Χρηματοπιστωτικές
Χρηματοπιστωτικές

99
99
99
99

99
99
99
99

Χρηματοπιστωτικές
Χρηματοπιστωτικές
Χρηματοπιστωτικές
Χρηματοπιστωτικές

Κύπρος

99

99

Χρηματοπιστωτικές

Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος

91,24
99,93
83,71
81,35
59,46
100
59,48
90,98
100
98,78
66,67
20,40

91,24
99,93
83,71
58,34
59,46
100
59,48
90,98
100
98,78
66,67
20,40

Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος

Εμπορικές
Εμπορικές
Εμπορικές
Εμπορικές
Εμπορικές
Εμπορικές
Εμπορικές
Εμπορικές
Εμπορικές
Εμπορικές
Εμπορικές
Εμπορικές

Η ΣΚΤ στο τέλος της περιόδου ασκούσε ουσιαστικά τον πλήρη έλεγχο στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα. Η
διαμόρφωση του ποσοστού στο 99% έγινε το 2014 μετά την έκδοση του σχετικού διατάγματος από το Υπουργείο
Οικονομικών.
11.1 Αλλαγές σε ιδιοκτησιακά συμφέροντα σε εξαρτημένες εταιρείες
Από την 1 Ιανουαρίου 2015, η Τράπεζα δεν ασκεί πλέον τον έλεγχο στη Σύνεργκαζ Λτδ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
12. Αναβαλλόμενη φορολογία
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο της
υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 9).
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται σχετικά με φορολογικές ζημιές και φορολογικές απαιτήσεις που
δεν έχουν αξιοποιηθεί και προσωρινές φορολογήσιμες διαφορές, μόνο όταν είναι πιθανόν ότι θα υπάρχουν μελλοντικά
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και μειώνονται στο βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα
πραγματοποιηθεί το σχετικό φορολογικό όφελος.
Η αναβαλλόμενη φορολογία επιμετρείται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην
περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς
συντελεστές και νόμους που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς.
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από
την ίδια φορολογική αρχή η οποία επιτρέπει την καταβολή ή είσπραξη του καθαρού ποσού και το Συγκρότημα
προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισμό του καθαρού υπολοίπου είτε να εισπράξει το ποσό της απαίτησης
εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση.
Με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, η αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας προκύπτει από τις φορολογικές
ζημιές της ΣΚΤ και των ΣΠΙ που μεταφέρονται από το 2014 και βασίζεται στις προβλέψεις της Διεύθυνσης της Τράπεζας
για κερδοφορία, οι οποίες καταρτίστηκαν μέσα στο 2015 (οι οποίες βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών επιπέδων κερδοφορίας). Αυτό το γεγονός δείχνει ότι το Συγκρότημα είναι
δυνατόν να πραγματοποιήσει μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
αναβαλλόμενη φορολογία.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
12. Αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια)
Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενης φορολογίας είναι ως εξής:
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Επιταχυνόμενη Επανεκτίμηση
φορολογική
γης
απόσβεση
και κτιρίων
€'000
€'000

Κέρδη
δίκαιων
αξιών σε Προσωρινές
ακίνητα για φορολογικές
επένδυση
διαφορές
€'000
€'000

Σύνολο
€'000

Την 1 Ιανουαρίου 2015
(Χρέωση) / πίστωση ως ακολούθως:
Κατάσταση αποτελεσμάτων και
λοιπών συνολικών εσόδων (Σημ. 9)
Αποθεματικά δίκαιης αξίας

5.872

16.535

20.482

3.013

45.902

-

99

191
-

(112)
-

79
99

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

5.872

16.634

20.673

2.901

46.080

Την 1 Ιανουαρίου 2014
(Χρέωση) / πίστωση ως ακολούθως:
Κατάσταση αποτελεσμάτων και
λοιπών συνολικών εσόδων
Αποθεματικά δίκαιης αξίας

5.878

18.378

22.280

2.984

49.520

(6)
-

2
(1.845)

(1.798)
-

29
-

(1.773)
(1.845)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014

5.872

16.535

20.482

3.013

45.902

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προσωρινές
Φορολογικές φορολογικές
ζημιές
διαφορές
€'000
€'000
Την 1 Ιανουαρίου 2015
Χρέωση / (πίστωση) ως ακολούθως:
Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων (Σημ. 9)

Σύνολο
€'000

16.475

280

16.755

(526)

-

(526)

15.949

280

16.229

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
Την 1 Ιανουαρίου 2014
Χρέωση / (πίστωση) ως ακολούθως:
Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων

282

298

580

16.193

(18)

16.175

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014

16.475

280

16.755
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13. Μετοχικό κεφάλαιο
30 Σεπτεμβρίου 30 Σεπτεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου
2015
2015
2014
2014
Αριθμός
Αριθμός
μετοχών
€'000
μετοχών
€'000
Εγκεκριμένο
1.562.500.000 μετοχές προς €1,28 η κάθε μία

1.562.500.000

2.000.000 1.562.500.000

2.000.000

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξολοκλήρου
Την 1 Ιανουαρίου
Έκδοση μετοχών
Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών

1.183.682.464
-

1.515.113
11.807.464
- 1.171.875.000
-

100.836
1.500.000
(85.723)

1.183.682.464

1.515.113 1.183.682.464

1.515.113

Στις 29 Ιανουαρίου 2014 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών
σύμφωνα με το οποίο, μετά την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Τομέα το ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων
ψήφου της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ ανέρχεται στο 99% και των υφιστάμενων μετόχων της ΣΚΤ
στο 1%. Προς αυτόν τον σκοπό, ιδρύεται Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών της ΣΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 12Ε του
περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, στην οποία μεταφέρονται οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΣΚΤ με συμμετοχή στο
κεφάλαιο της, ανάλογη με τη συμμετοχή που έκαστος μέτοχος είχε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΚΤ.
Στις 28 Φεβρουαρίου 2014, η Γενική Συνέλευση των μελών της Τράπεζας ενέκρινε τη μείωση της ονομαστικής αξίας
της μετοχής από €8,54 σε €1,28 καθώς και την αύξηση του αριθμού των μετοχών του εγκεκριμένου κεφαλαίου σε
1.562.500.000.
Επιπλέον, ανεξαρτήτως των προνοιών του άρθρου 31Α του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και τηρουμένων των
διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 14 του Νόμου όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο βασικό διάταγμα και
τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του βασικού διατάγματος, η ονομαστική αξία των μετοχών της ΣΚΤ
ανέρχεται στο ένα ευρώ και εικοσιοκτώ σεντ (€1,28) ανά μετοχή.
Στις 10 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα προέβη σε έκδοση 1.171.875.000 μετοχών προς €1,28 η κάθε μία στην Κυπριακή
Δημοκρατία, για τους σκοπούς της ανακεφαλαιοποίησης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα.
Το συνολικό εκδομένο και πλήρως πληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ήταν 1.183.682.464
μετοχές ονομαστικής αξίας €1,28 η κάθε μία (31 Δεκεμβρίου 2014: 1.183.682.464 ονομαστικής αξίας €1,28 η κάθε
μία).
14. Αποθεματικά
Η κίνηση στα αποθεματικά αναλύεται στην συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων.
Τα κέρδη προς διανομή αφορούν το καθαρό κέρδος έτους το οποίο μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό.
14.1 Τακτικό αποθεματικό
Το τακτικό αποθεματικό δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 41(1) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου αρ. 22 του
1985, όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε. Το αποθεματικό διανέμεται με βάση τον περί της Ανακεφαλαιοποίησης της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου / Κεντρικός Φορέας Διάταγμά του 2013, όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε.
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14. Αποθεματικά (συνέχεια)
14.2 Αποθεματικό δίκαιης αξίας
Το αποθεματικό δίκαιης αξίας για γη και κτίρια προκύπτει σχετικά με την αναπροσαρμογή της αξίας της γης και των
κτιρίων. Κατά την πώληση επανεκτιμημένης γης ή κτιρίων, το μέρος του αποθεματικού επανεκτίμησης ακινήτων που
σχετίζεται με αυτό το περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται απευθείας στο αποθεματικό κερδών προς διανομή.
Το αποθεματικό δίκαιης αξίας επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση αντιπροσωπεύει συσσωρευμένα κέρδη και ζημιές
που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή της αξίας των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που έχουν αναγνωρισθεί στα λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την αφαίρεση των ποσών που καταχωρούνται στα
αποτελέσματα, εάν τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία έχουν πωληθεί ή έχουν απομειωθεί.
14.3 Αποθεματικό ενοποίησης
Το αποθεματικό ενοποίησης ουσιαστικά δημιουργείται από την ενοποίηση των ΣΠΙ και των εταιριών του εμπορικού
τομέα που βρίσκονται υπό τον κοινό έλεγχο από τη ΣΚΤ. Σε αυτό μεταφέρονται τα ποσά των μετοχικών κεφαλαίων
των ΣΠΙ και των εμπορικών εταιρειών.
14.4 Λογιζόμενη διανομή
Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου
Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους
στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη εισφορά για
την άμυνα προς 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη
διανομή μερίσματος στην έκταση που οι ιδιοκτήτες (άτομα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών
από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό
αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για
το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη εισφορά για την άμυνα καταβάλλεται από την Εταιρεία για
λογαριασμό των ιδιοκτητών.
15. Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις
Για την εξυπηρέτηση των πελατών του, το Συγκρότημα προσφέρει εγγυήσεις και εγκρίνει όρια πιστώσεων τα οποία
μέχρι την ημερομηνία αναφοράς δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Οι διευκολύνσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στην
συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης και οι ονομαστικές τους αξίες στις 30 Σεπτεμβρίου
2015 παρουσιάζονται πιο κάτω:
15.1. Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Εγγυητικές επιστολές
Ανειλημμένες υποχρεώσεις
Εγκριμένα όρια χορηγήσεων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί
Πιστώσεις εισαγωγής
Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Σημ. 15.3)
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30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

31 Δεκεμβρίου
2014
€'000

65.869

67.337

465.287
1.075
4.294

413.546
6.207
1.989

470.656

421.742

536.525

489.079
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15. Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις (συνέχεια)
15.1. Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις (συνέχεια)
Η λήξη των πιο πάνω ενδεχόμενων και ανειλημμένων υποχρεώσεων παρουσιάζεται πιο κάτω:

Εντός ενός έτους
Μεταξύ ενός και πέντε ετών
Πέραν των πέντε ετών

30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

31 Δεκεμβρίου
2014
€'000

171.050
189.674
175.801

112.770
197.522
178.787

536.525

489.079

Οι εγγυητικές επιστολές είναι ανέκκλητες υποχρεώσεις, με βάση τις οποίες το Συγκρότημα αναλαμβάνει να πληρώσει
στο δικαιούχο συγκεκριμένο ποσό στην περίπτωση που δεν τηρηθούν κανονικά οι όροι της σχετικής συμβατικής
υποχρέωσης.
Τα όρια χορηγήσεων είναι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Συγκροτήματος για παροχή διευκολύνσεων σε πελάτες. Τα
όρια παραχωρούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και μπορούν
να ακυρωθούν από το Συγκρότημα ανά πάσα στιγμή.
Οι πιστώσεις εισαγωγής είναι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Συγκροτήματος για πληρωμές προς τρίτους στις
περιπτώσεις που ικανοποιούνται οι όροι της πίστωσης, περιλαμβανομένης της παρουσίασης φορτωτικών ή/και άλλων
εγγράφων.
Το Συγκρότημα δεν έχει αναγνωρίσει υποχρέωση που απορρέει από τις πιο πάνω εγγυητικές επιστολές και πιστώσεις
εισαγωγής καθότι δεν εκτιμά πως θα προκύψει οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης.
15.2. Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές υπόκεινται στον έλεγχο των φορολογικών αρχών.
Κατά την μελλοντική εξέταση των φορολογικών δηλώσεων, του τρέχοντος έτους και προηγούμενων ετών, του
Συγκροτήματος και των εξαρτημένων του από τις φορολογικές αρχές, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής επιπρόσθετων
φόρων κατά το έτος που θα εξεταστούν. Η Επιτροπεία δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει το ύψος των ενδεχόμενων αυτών
φορολογικών υποχρεώσεων.
15.3. Ανειλημμένες υποχρεώσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες
Κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις οποίες υπογράφτηκαν συμβόλαια κατά την ημερομηνία αναφοράς αλλά δεν έχουν
υλοποιηθεί ακόμα είναι ως εξής:

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Ακίνητα για επένδυση

30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

31 Δεκεμβρίου
2014
€'000

4.294
-

1.972
17

4.294

1.989

16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα
Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τους συζύγους, τα ανήλικα τέκνα και τις οντότητες στις οποίες τα μέλη της
Επιτροπείας/βασικά διευθυντικά στελέχη κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου σε
γενική συνέλευση ή είναι διευθυντές ή έχουν με οποιοδήποτε τρόπο τον έλεγχό τους.
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16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα (συνέχεια)
Όλες οι συναλλαγές με μέλη της Επιτροπείας και με βασικά διευθυντικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένων των
συνδεδεμένων τους προσώπων, γίνονται με βάση συνήθεις εμπορικούς όρους. Όσον αφορά τα βασικά διευθυντικά
στελέχη, αριθμός διευκολύνσεων έχει παραχωρηθεί με βάση τους ισχύοντες όρους χρηματοδότησης του προσωπικού
του Συγκροτήματος.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα πρόσωπα:
16.1 Αμοιβή μελών της Διεύθυνσης και της Επιτροπείας
Η αμοιβή μελών της Επιτροπείας και άλλων σημαντικών μελών της Διεύθυνσης ήταν ως εξής:
30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

30 Σεπτεμβρίου
2014
€'000

181
196
444
109

175
185
380
111

930

851

Δικαιώματα μη Εκτελεστικών Μελών Επιτροπείας
Αμοιβή Εκτελεστικών Μελών Επιτροπείας
Αμοιβή βασικών διευθυντικών στελεχών
Εισφορές εργοδότη

Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών της Επιτροπείας, αφορά δικαιώματα που πληρώνονται στα μέλη για κάλυψη
εξόδων τους σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Τα βασικά διευθυντικά στελέχη αποτελούνται από την Ανώτερη Διεύθυνση της Τράπεζας, όπως παρουσιάζεται στη
σελίδα 1.
16.2 Δάνεια και άλλες χορηγήσεις
30
Σεπτεμβρίου
2015

31
Δεκεμβρίου
2014

30
Σεπτεμβρίου
2015

31
Δεκεμβρίου
2014

Αριθμός

Αριθμός

€'000

€'000

Μέλη της Επιτροπείας, βασικά διευθυντικά στελέχη
και συνδεδεμένα πρόσωπα:
Λιγότερο από 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων
του Συγκροτήματος ανά μέλος Επιτροπείας

10

7

998

1.870

Σύνολο

10

7

998

1.870

Δεν υπάρχουν πιστωτικές διευκολύνσεις προς ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπείας.
16.3 Καταθέσεις
30 Σεπτεμβρίου
2015

31 Δεκεμβρίου
2014

€'000

€'000

Μέλη της Επιτροπείας και βασικά διευθυντικά στελέχη

1.714

2.496

Σύνολο

1.714

2.496
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16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα (συνέχεια)
16.4 Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις που αφορούν συνδεδεμένα πρόσωπα
Επιπρόσθετα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 υπήρχαν ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις που αφορούν εγγυήσεις
και όρια πίστωσης που δεν χρησιμοποιήθηκαν, όπως πιο κάτω:
30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

31 Δεκεμβρίου
2014
€'000

Μέλη της Επιτροπείας, βασικά διευθυντικά στελέχη και συνδεδεμένα πρόσωπα

64

630

Σύνολο

64

630

30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

31 Δεκεμβρίου
2014
€'000

1.292.018

1.326.650

517.847

535.679

16.5 Έκθεση με την Κυπριακή Δημοκρατία

Ομόλογα και δάνεια
Εγγυήσεις για δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
17. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η Τράπεζα αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων το οποίο στοχεύει στην αποτελεσματική
παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων σε ενοποιημένη βάση. Το πλαίσιο στοχεύει:
-

Στη μέτρηση και παρακολούθηση των βασικών κατηγοριών κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένο το
Συγκρότημα,
Στην ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών για την ανάληψη και τη διαχείριση του κάθε κινδύνου,
Στη συμμόρφωση με τις εποπτικές υποχρεώσεις περιλαμβανομένης και τις διατήρησης επαρκών κεφαλαίων.

Η Επιτροπεία και η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων. Σύμφωνα με τις
εποπτικές απαιτήσεις έχει θεσπιστεί ανεξάρτητη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων η οποία υποβάλλει τακτικές αναφορές
και εισηγήσεις και μεριμνά για την ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών για τη διαχείριση των κινδύνων.
Οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότημα είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος
ρευστότητας, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου και ο λειτουργικός κίνδυνος. Οι τρόποι
αντιμετώπισης τους επεξηγούνται πιο κάτω:
Η Επιτροπεία και η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων αξιολογεί σε συστηματική βάση τις συγκεντρώσεις κινδύνων ειδικά
όταν αφορά τις χορηγήσεις και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες διαχείρισης αυτών των ρίσκων.
17.1 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναμία αποπληρωμής των δανείων και άλλων χορηγήσεων και τη μη τήρηση
από τους πελάτες των συμβατικών υποχρεώσεών τους. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων παρακολουθείται σε
συστηματική βάση και δημιουργούνται προβλέψεις για απομείωση αξίας για συγκεκριμένες προβλεπόμενες ή άλλες
ζημίες που πιθανόν να συνδέονται με αυτό.
Το Συγκρότημα εφαρμόζει αποτελεσματικούς ελέγχους και διαδικασίες και λαμβάνει επαρκείς εξασφαλίσεις, έτσι ώστε,
η πιθανότητα ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο να περιορίζεται.
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Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
17. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
17.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου
Υπάρχουν περιορισμοί στη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου από τον Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο της Κύπρου
και τη σχετική οδηγία που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με αυτούς τους περιορισμούς,
οι τράπεζες δεν δικαιούνται να δανείζουν περισσότερο από το 25% της κεφαλαιακής τους βάσης σε ένα πελάτη και στα
συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου. Το
Συγκρότημα κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2015 πληρεί τους πιο πάνω περιορισμούς.
Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο πριν τη λήψη των εξασφαλίσεων
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει το χείριστο σενάριο έκθεσης του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο πριν τις
ληφθείσες εξασφαλίσεις. Για να εκτιμηθεί η επίδραση του κινδύνου, όπως παρατίθεται πιο πάνω, για τα εντός της
συνοπτικής ενοποιημένης ενδιάμεσης κατάστασης οικονομικής θέσης περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν τα
λογιστικά υπόλοιπα, όπως αυτά εμφανίζονται στην συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης.
Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο:
30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

31 Δεκεμβρίου
2014
€'000

Καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες
Καταθέσεις σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα
Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες (Σημ.10)
Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη
Άλλα εισπρακτέα

2.721.979
42.655
12.890.440
67.888

417.537
43.359
13.095.223
2.409.781
60.399

Σύνολο

15.722.962

16.026.299

65.869
470.656

67.337
421.742

536.525
16.259.487

489.079
16.515.378

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις (Σημ. 15)
Ανειλημμένες υποχρεώσεις (Σημ. 15)
Σύνολο εκτός της συνοπτικής ενοποιημένης ενδιάμεσης κατάστασης
οικονομικής θέσης
Συνολική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο

Όπως φαίνεται πιο πάνω, 79,3% της συνολικής έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται από τα δάνεια και χορηγήσεις
σε πελάτες και 16,7% από τις καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες.
17.1.1 Απομειωμένες χορηγήσεις
Στην περίπτωση που το Συγκρότημα θεωρεί πιθανή τη μη είσπραξη του συνολικού ποσού του κεφαλαίου και των
οφειλόμενων τόκων με βάση τους συμβατικούς όρους του δανείου ή της σχετικής συμφωνίας, ταξινομεί τις χορηγήσεις
ως απομειωμένες.
17.1.2 Μη Απομειωμένες χορηγήσεις
Οι χορηγήσεις του Συγκροτήματος που εξετάστηκαν μεμονωμένα και δεν παρουσίασαν απομείωση κατατάσσονται σε
βαθμίδες κινδύνου όπως πιο κάτω:

Βαθμίδα 1 (Χαμηλός Κίνδυνος):

Χορηγήσεις μέχρι 90 ημέρες σε καθυστέρηση και να είναι εξυπηρετούμενες.

Βαθμίδα 2 (Μέτριος Κίνδυνος):

Χορηγήσεις μέχρι 90 ημέρες σε καθυστέρηση και να είναι μη εξυπηρετούμενες, και χορηγήσεις σε καθυστέρηση
μεταξύ 91 και 180 ημερών.

Βαθμίδα 3 (Υψηλός Κίνδυνος):

Χορηγήσεις σε καθυστέρηση περισσότερη από 180 ημέρες ή απομειωμένες.
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Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
17. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
17.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
17.1.3 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένες
Αποτελούν χορηγήσεις για τις οποίες, αν και η αποπληρωμή των οφειλόμενων τόκων και κεφαλαίου είναι σε
καθυστέρηση με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις, το Συγκρότημα μετά από αξιολόγηση δε θεωρεί ότι χρήζουν
απομείωσης, λόγω του ύψους των εξασφαλίσεων ή/και του σταδίου είσπραξης των οφειλόμενων ποσών.
17.1.4 Χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης
Το Συγκρότημα, όπου κρίνει ωφέλιμο, επαναδιαπραγματεύεται τους όρους των χορηγήσεων για περιπτώσεις όπου οι
πελάτες το αιτηθούν, καθώς δεν είναι σε θέση να αποπληρώνουν βάσει των αρχικών όρων, είτε λόγω της δυσμενούς
τους οικονομικής κατάστασης είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2015, το Συγκρότημα προχώρησε σε επαναδιαπραγμάτευση των όρων αποπληρωμής σε
χορηγήσεις ύψους €2.274.688 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2014: €1.979.083 χιλ.), οι οποίες αφορούν κυρίως στεγαστικά δάνεια
σε ιδιώτες.
Σύμφωνα με τον νέο ορισμό της ΕΑΤ, ρύθμιση χορηγήσεων ενός πελάτη, θεωρείται οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους
ή/και προϋποθέσεις των χορηγήσεων για την αντιμετώπιση υφιστάμενων ή αναμενόμενων οικονομικών δυσκολιών του
πελάτη στην εξυπηρέτηση των χορηγήσεων σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα αποπληρωμής, ή ολική ή μερική
αναχρηματοδότηση της προβληματικής χορήγησης.
Μία ρυθμισμένη μη εξυπηρετούμενη χορήγηση παραμένει μη εξυπηρετούμενη για 12 μήνες από την ημερομηνία της
ρύθμισης. Όταν παρέλθει η περίοδος ταξινόμησης των ρυθμισμένων χορηγήσεων ως μη εξυπηρετούμενες όπως αυτή
ορίζεται πιο πάνω, η χορήγηση θα ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενη αν πληρεί τα κριτήρια ταξινόμησης μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με βάση τον ορισμό της ΕΑΤ, αν παρουσιάζει καθυστερήσεις, ή αν υπάρχουν αμφιβολίες
ως προς την πλήρη αποπληρωμή της χορήγησης σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.
17.1.5 Εξασφαλίσεις
Με βάση την πολιτική που εφαρμόζει το Συγκρότημα το ύψος των παρεχόμενων πιστωτικών διευκολύνσεων πρέπει να
στηρίζεται στην ικανότητα αποπληρωμής των αντισυμβαλλομένων. Επιπλέον για την αντιστάθμιση και μείωση του
πιστωτικού κινδύνου λαμβάνονται εξασφαλίσεις, οι μορφές των οποίων καθορίζονται από τις πολιτικές του
Συγκροτήματος.
Οι κύριες εξασφαλίσεις που κατέχει το Συγκρότημα περιλαμβάνουν υποθήκες ακινήτων, δέσμευση μετρητών,
κυβερνητικές και τραπεζικές εγγυήσεις, επιβαρύνσεις σε περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων καθώς και εταιρικές και
προσωπικές εγγυήσεις.
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Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
17. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
17.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
30 Σεπτεμβρίου 2015

Δάνεια και Καταθέσεις σε
άλλες
άλλα
χορηγήσεις σε
τραπεζικά
πελάτες
ιδρύματα

Επενδύσεις
που
κατέχονται
μέχρι τη λήξη

€'000

€'000

€'000

Σύνολο
€'000

9.472.925

42.655

-

9.515.580

6.755.582
(3.224.893)
3.530.689

-

-

6.755.582
(3.224.893)
3.530.689

Χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο
επαναδιαπραγμάτευσης

1.368.089

-

-

1.368.089

Σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένες:
Βαθμίδα 1 (χαμηλός κίνδυνος)
Βαθμίδα 2 (μέτριος κίνδυνος)
Βαθμίδα 3 (υψηλός κίνδυνος)
Λογιστική αξία

548.870
91.341
786.104
1.426.315

-

-

548.870
91.341
786.104
1.426.315

Ανάλυση καθυστερήσεων:
0-30 ημέρες
30-60 ημέρες
60-90 ημέρες
90 ημέρες+
Λογιστική αξία

342.256
150.135
91.308
842.616
1.426.315

-

-

342.256
150.135
91.308
842.616
1.426.315

Χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο
επαναδιαπραγμάτευσης

192.420

-

-

192.420

Δεν είναι σε καθυστέρηση ή απομειωμένες:
Βαθμίδα 1 (χαμηλός κίνδυνος)
Λογιστική αξία

4.708.543
4.708.543

42.655
42.655

-

4.751.198
4.751.198

Χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο
επαναδιαπραγμάτευσης

714.179

-

-

714.179

Υπόλοιπα μετά από απομείωση σε
μεμονωμένη βάση
Απομείωση σε συλλογική βάση

9.665.547
(192.622)

42.655
-

-

9.708.202
(192.622)

Συνολική λογιστική αξία

9.472.925

42.655

-

9.515.580

Λογιστική αξία
Απομειωμένες σε μεμονωμένη βάση:
Βαθμίδα 3 (υψηλός κίνδυνος)
Προβλέψεις για απομείωση
Λογιστική αξία
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Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
17. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
17.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
31 Δεκεμβρίου 2014

Δάνεια και άλλες
χορηγήσεις σε
πελάτες

Καταθέσεις σε Επενδύσεις που
άλλα τραπεζικά
κατέχονται
ιδρύματα
μέχρι τη λήξη

€'000

€'000

10.126.728

43.359

2.409.781

7.377.799
(2.634.834)
4.742.965

-

-

7.377.799
(2.634.834)
4.742.965

Χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο
επαναδιαπραγμάτευσης

1.072.677

-

-

1.072.677

Σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένες:
Βαθμίδα 1 (χαμηλός κίνδυνος)
Βαθμίδα 2 (μέτριος κίνδυνος)
Βαθμίδα 3 (υψηλός κίνδυνος)
Λογιστική αξία

1.160.561
7.797
34.037
1.202.395

-

-

1.160.561
7.797
34.037
1.202.395

Ανάλυση καθυστερήσεων:
0-30 ημέρες
30-60 ημέρες
60-90 ημέρες
90 ημέρες+
Λογιστική αξία

724.038
276.042
160.482
41.833
1.202.395

-

-

724.038
276.042
160.482
41.833
1.202.395

Χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο
επαναδιαπραγμάτευσης

231.255

-

-

231.255

Δεν είναι σε καθυστέρηση ή απομειωμένες:
Βαθμίδα 1 (χαμηλός κίνδυνος)
Λογιστική αξία

4.515.029
4.515.029

43.359
43.359

2.409.781
2.409.781

6.968.169
6.698.169

Χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο
επαναδιαπραγμάτευσης

675.151

-

-

675.151

Λογιστική αξία
Απομειωμένες σε μεμονωμένη βάση:
Βαθμίδα 3 (υψηλός κίνδυνος)
Προβλέψεις για απομείωση
Λογιστική αξία

€'000

Σύνολο
€'000
12.579.868

Υπόλοιπα μετά από απομείωση σε
μεμονωμένη βάση
Απομείωση σε συλλογική βάση

10.460.389
(333.661)

43.359
-

2.409.781
-

12.913.529
(333.661)

Συνολική λογιστική αξία

10.126.728

43.359

2.409.781

12.579.868
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Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
17. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
17.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
17.1.6 Επαναταξινόμηση επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Το Συγκρότημα επαναξιολόγησε τις πολιτικές του σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο επενδύσεών του και αποφάσισε να
επαναταξινομήσει όλα τα ομόλογα τα οποία προηγουμένως είχαν ταξινομηθεί ως επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη
λήξη, σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να πωλήσει τα
εν λόγω ομόλογα αν και εφόσον χρειαστεί. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του Συγκροτήματος
και τα ΔΠΧΑ, το Συγκρότημα δεν δικαιούται να ταξινομήσει οποιανδήποτε επένδυση στην κατηγορία επενδύσεις που
κατέχονται μέχρι τη λήξη για την περίοδο μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους και για τα επόμενα δυο έτη.
17.2 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά πιθανές ζημιές που μπορεί να προκύψουν από ενδεχόμενη αδυναμία της ΣΚΤ/ ΚΦ να
ανταποκριθεί άμεσα στις τρέχουσες ταμειακές υποχρεώσεις της χωρίς να υποστεί επιπρόσθετο οικονομικό κόστος. Η
παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των ταμειακών εισροών και εκροών σε
χρονικές περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες η ΣΚΤ/ΚΦ να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ταμειακές
της υποχρεώσεις.
Η ΣΚΤ/ΚΦ, ως τραπεζίτης των ΣΠΙ και έχοντας το ρόλο του δανειστή έκτακτης ανάγκης, έχει ως πρωταρχικό στόχο τη
διατήρηση «υψηλής ρευστοποίησης» περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού, τα οποία να μπορούν να προσφέρουν
άμεση ρευστότητα, σε περίπτωση που προκύψει έκτακτη ανάγκη.
Για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η ΣΚΤ/ΚΦ παρακολουθεί και αξιολογεί τον κίνδυνο
ρευστότητας που συνδέεται με τις καθημερινές δραστηριότητες της, μέσω της καθημερινής παρακολούθησης διαφόρων
δεικτών ρευστότητας και της διενέργειας σεναρίων ακραίων καταστάσεων σε τριμηνιαία βάση, όπως προβλέπεται από
τις σχετικές οδηγίες/ εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Επιπλέον, εφαρμόζονται μεθοδολογίες εκτίμησης
των αναγκών ρευστότητας που αναμένεται να προκύψουν για το χρονικό διάστημα τριών μηνών κάτω από υποθετικά
σενάρια κρίσης ρευστότητας στα πλαίσια της εσωτερικής διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας.
Επιπρόσθετα η ΣΚΤ/ΚΦ υπολογίζει του δείκτες Liquidity Coverage Ratio και Net Stable Funding Ratio σε μηνιαία και
τριμηνιαία βάση αντίστοιχα, όπως ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 575/2013 στα πλαίσια εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της εναρμόνισης του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου.
17.3 Κίνδυνος Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος οικονομικής ζημιάς που απορρέει από τυχόν αιφνίδιες μεταβολές στις τιμές ξένου
συναλλάγματος, των επιτοκίων, των τιμών των μετοχών και άλλων αξιών. Η διαχείριση του κινδύνου αυτού γίνεται από
την Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού της Τράπεζας (ALCO) ώστε να βρίσκεται μέσα σε αποδεκτά όρια.
Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου από αλλαγές στα επιτόκια και στις τιμές ξένου συναλλάγματος η
Επιτροπή ALCO έχει καθορίσει συγκεκριμένες στρατηγικές και έχει θέσει όρια ανάληψης κινδύνων για κάθε κίνδυνο. Η
επάρκεια του πλαισίου και το ύψος των ορίων επανεξετάζεται σε περιοδική βάση.
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17. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
17.4 Άλλοι κίνδυνοι
17.4.1 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Η κύρια εποπτική αρχή, η οποία καθορίζει και παρακολουθεί τις απαιτήσεις κεφαλαίου του Συγκροτήματος, είναι ο ΕΕΜ.
Στις 26 Ιουνίου 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 575/2013 (Capital
Requirements Regulation – CRR), σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως
επίσης και την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (Capital Requirements Directive IV – CRD IV) σχετικά με την πρόσβαση στη
δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (Βασιλεία ΙΙΙ).
Τον Αύγουστο του 2014 η ΚΤΚ ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 41 των Περί Εργασιών
Νόμων του 1997 έως (Αρ. 4) του 2013 και δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 έχει εκδώσει Οδηγία για σκοπούς
καθορισμού των Διακριτικών Ευχερειών και των Μεταβατικών Διατάξεων που παρέχει ο Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 575/2013.
Το Πλαίσιο για τη Βασιλεία ΙΙΙ αποτελείται από τους πιο κάτω πυλώνες:
Πυλώνας Ι – Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις:
Ο Πυλώνας Ι αφορά τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του τραπεζικού ιδρύματος, ώστε να καλύπτεται επαρκώς η
έκθεση του στον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και το λειτουργικό κίνδυνο.
Πυλώνας ΙΙ - Eσωτερική διαδικασία αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας:
Ο Πυλώνας ΙΙ συνδέει τις εποπτικές απαιτήσεις κεφαλαίου με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης κεφαλαιακής
επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) του τραπεζικού ιδρύματος και την αξιοπιστία των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Ο Πυλώνας ΙΙ
έχει σκοπό την επικοινωνία μεταξύ των εποπτικών αρχών και των τραπεζικών ιδρυμάτων σε συνεχή βάση, καθώς και
την αξιοπιστία των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών σε σχέση με τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.
Πυλώνας ΙΙΙ – Δημοσιοποίηση πληροφοριών:
Ο Πυλώνας ΙΙΙ επιβάλλει, μεταξύ άλλων, τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες για
την διαχείριση κινδύνων του τραπεζικού ιδρύματος, τα αποτελέσματα του υπολογισμού ελάχιστων κεφαλαιακών
απαιτήσεων καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τη σύνθεση των κεφαλαίων του ιδρύματος.
Μέσα στα πλαίσια των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, για τη σύνδεση των ΣΠΙ σε κεντρικό οργανισμό στη
βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ ανάλαβε το ρόλο του κεντρικού
οργανισμού, με τον ορισμό 'Κεντρικός Φορέας'. Ο Κεντρικός Φορέας τέθηκε σε λειτουργία την 1 Ιανουαρίου, 2008. Η
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, με βάση το ρόλο της ως Κεντρικός Φορέας που της ανατέθηκε σύμφωνα με τις
πρόνοιες της Οδηγίας της Ε.Ε αρ. 2000/12/ΕΚ, όπως αναδιατυπώθηκε με την οδηγία 2006/48/ΕΚ, σχετικά με την
ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και τους περί Συνεργατικών Εταιρειών
Τροποποιητικούς Θεσμούς του 2004, εγγυήθηκε τις υποχρεώσεις των συνδεδεμένων με αυτή ΣΠΙ, ούτως ώστε, τα
τελευταία να εξαιρούνται σε ατομική βάση από τα ρυθμιστικά κριτήρια της Οδηγίας. Η ανωτέρω Οδηγία και οι Θεσμοί
προνοούν ότι, τα εξαιρεθέντα ρυθμιστικά κριτήρια πρέπει να ικανοποιούνται από τον Κεντρικό Φορέα και τα
συνδεδεμένα ΣΠΙ σε ενοποιημένη βάση.
Σχετικές γνωστοποιήσεις, ως προς τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων και αποτελεσμάτων του υπολογισμού κεφαλαιακής
επάρκειας, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ,
www.coopbank.com.cy.
Τα Ίδια Κεφάλαια του ΣΠΤ αποτελούνται εξ ολοκλήρου από κεφάλαια κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common
Equity Tier 1 Capital) τα οποία περιλαμβάνουν το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά (περιλαμβανομένων
και των αποθεματικών επανεκτίμησης). Από τα κεφάλαια κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, αφαιρούνται οι συμμετοχές
των συνδεδεμένων ΣΠΙ, τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, και το ποσοστό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης
που εξαρτάται από τη μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτει από προσωρινές διαφορές, το οποίο υπόκειται στις
μεταβατικές διατάξεις της ΚΤΚ.
Η κεφαλαιακή επάρκεια του Συγκροτήματος, παρακολουθείται από τη Διεύθυνση της ανά τρίμηνο. Η απαιτούμενη
πληροφόρηση υποβάλλεται ανά τρίμηνο στην ΚΤΚ, για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων
χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε συγκεντρωτική βάση.
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17. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
17.4 Άλλοι κίνδυνοι (συνέχεια)
17.4.1 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου (συνέχεια)
Η ΚΤΚ με επιστολή της ημερομηνίας 29 Μαΐου 2014 έχει καθορίσει ως ελάχιστο Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της
Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 ratio) το 8%.
Η αύξηση στις σωρευτικές προβλέψεις βελτιώνει σημαντικά την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, άλλα
έχει επιδράσει αρνητικά στους Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του ΣΠΤ οι οποίοι στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Total
Capital, Tier 1 Capital, και Common Equity Tier 1 Capital) διαμορφώνονται σε 12,01% (κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2014
οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του ΣΠΤ υπολογίστηκαν σε 13,56%). Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας
υπολογίστηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 575/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(CRR – Capital Requirements Regulation) και Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRDiv - Capital Requirement Directive iv) 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 (πχ. Macroprudential Supervision Law of 2015, Business of Credit Institutions Laws of 1997 to 2015,
Κανονιστική Διάταξη Κ.Δ.Π.393/2014 κτλ).
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια που πρέπει να τηρεί το κάθε πιστωτικό ίδρυμα καθορίζεται από τον
ΕΕΜ στα πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ και ιδιαίτερα της διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης (Supervisory Review and
Examination Procedure – SREP). Το Συγκρότημα υπερκαλύπτει τον ελάχιστο δείκτη που ήταν σε ισχύ στις 30
Σεπτεμβρίου 2015. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναθεωρείται σε ετήσια βάση από τις εποπτικές αρχές στα πλαίσια
της διαδικασίας SREP. Η Διεύθυνση εκτιμά ότι θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει και το νέο αυξημένο ελάχιστο επίπεδο
κεφαλαιακής επάρκειας το οποίο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αναμένεται να καθορίσει ο Ενιαίος Εποπτικός
Μηχανισμός στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εποπτικής αξιολόγησης που διενεργεί.
Περαιτέρω, ο κύριος μέτοχος προτίθεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση του Συνεργατισμού, δημιουργώντας
επιπλέον περιθώριο ασφάλειας πέραν και πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις και προς αυτή την κατεύθυνση θα
υποβληθεί σχετικό πλάνο κεφαλαίων (capital plan).
Για τις περιόδους που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014, το Συγκρότημα συμμορφώθηκε με
όλες τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως παρουσιάζεται πιο κάτω:
30 Σεπτεμβρίου
2015
€'000

31 Δεκεμβρίου
2014
€'000

Κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1

1.026.976

1.221.534

Συνολικά σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία

8.549.880

9.009.397

%
12,01

%
13,56

8,00

8,00

Ίδια κεφάλαια

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1
Ελάχιστος Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1
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17. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
17.4 Άλλοι κίνδυνοι (συνέχεια)
17.4.2 Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος πραγματοποίησης οικονομικών ζημιών που οφείλονται στην ανεπάρκεια
ή στην αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπινου δυναμικού και συστημάτων ή σε εξωτερικά γεγονότα.
Περιλαμβάνει τον νομικό κίνδυνο και τον κίνδυνο συμμόρφωσης αλλά εξαιρεί τον στρατηγικό και τον κίνδυνο φήμης.
Ο νομικός κίνδυνος περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, στον κίνδυνο επιβολής ποινικών διώξεων σαν αποτέλεσμα
διαφορών με πελάτες ή λοιπούς αντισυμβαλλόμενους.
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, στον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων σαν αποτέλεσμα μη
συμμόρφωσης με το θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο.
Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας έχει την ευθύνη για την διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου στα ΣΠΙ
μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής εξειδικευμένων μεθοδολογιών, εργαλείων και συστημάτων μέσω των οποίων
επιτυγχάνεται η αναγνώριση, η αξιολόγηση, ο έλεγχος/μείωση και η παρακολούθηση του λειτουργικού κινδύνου
συμπεριλαμβανομένου του νομικού καθώς και του κινδύνου που προκύπτει από τα πληροφοριακά συστήματα. Η
διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου είναι, επίσης, άμεσα συνδεδεμένη με τον καθορισμό σχεδίων δράσης/ εφαρμογή
διορθωτικών μέτρων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίζονται περιοχές υψηλού λειτουργικού κινδύνου οι οποίες
χρειάζονται βελτίωση.
Συγκεκριμένα, η ΜΔΚ διατηρεί βάση δεδομένων ζημιογόνων γεγονότων στην οποία καταχωρούνται γεγονότα
λειτουργικού κινδύνου και κατηγοριοποιούνται στις επτά (7) κατηγορίες τύπου γεγονότος της Βασιλείας ΙΙΙ. Μέσω της
διατήρησης της εν λόγω βάσης δεδομένων επιτυγχάνεται η συλλογή γεγονότων λειτουργικού κινδύνου υψηλής
οικονομικής επίπτωσης τα οποία υπολογίζονται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο καθώς και
ζημιές με μόνο ποιοτικές επιπτώσεις για τις οποίες λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα προς μείωση ή και αποφυγή τους.
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18. Δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων
Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό με το οποίο γίνεται ανταλλαγή ενός περιουσιακού στοιχείου ή αποπληρώνεται
μια υποχρέωση στα πλαίσια μιας συνήθους εμπορικής συναλλαγής.
Τα πλείστα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις παρουσιάζονται στην εκτιμημένη δίκαιη αξία τους.
Η δίκαιη αξία των δανείων και άλλων χορηγήσεων είναι περίπου ίση με το ποσό που παρουσιάζεται στη συνοπτική
ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης, μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για απομείωση αξίας.
Η δίκαιη αξία των υπολοίπων χρηματοοικονομικών στοιχείων της συνοπτικής ενοποιημένης ενδιάμεσης κατάστασης
οικονομικής θέσης δεν διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική τους αξία.
Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργές αγορές, όπως οι εμπορικές και διαθέσιμες
προς πώληση επενδύσεις που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την
ημερομηνία αναφοράς. Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που κατέχει το Συγκρότημα είναι η τιμή προσφοράς. Η κατάλληλη χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιμή ζήτησης.
Μετρήσεις δίκαιης αξίας που αναγνωρίζονται στην συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση κατάσταση
οικονομικής θέσης
Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στη δίκαιη αξία, με τη μέθοδο
αποτίμησης. Τα διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής:


Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή
υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και που
αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα (δηλαδή που
πηγάζουν από τις τιμές).
Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε δημοσιευμένα
δεδομένα της αγοράς.




30 Σεπτεμβρίου 2015
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Επίπεδο 1
€'000

Επίπεδο 2
€'000

Επίπεδο 3
€'000

Σύνολο
€'000

14.747

934.219
15.294

-

934.219
30.041

14.747

949.513

-

964.260

Επίπεδο 1
€'000

Επίπεδο 2
€'000

Επίπεδο 3
€'000

Σύνολο
€'000

14.780

17.458
15.332

-

17.458
30.112

14.780

32.790

-

47.570

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Επενδύσεις σε χρεόγραφα
Επενδύσεις σε μετοχές
Σύνολο
31 Δεκεμβρίου 2014
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Επενδύσεις σε χρεόγραφα
Επενδύσεις σε μετοχές
Σύνολο
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19. Ανάλυση εξυπηρετούμενων και μη - εξυπηρετούμενων χορηγήσεων
Συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο

30 Σεπτεμβρίου 2015

εκ των οποίων μη
εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις

Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης

εκ των οποίων χορηγήσεις με
όρους που ήταν αντικείμενο
επαναδιαπραγμάτευσης
εκ των οποίων σε
μη
εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις

εκ των οποίων μη
εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις

εκ των οποίων χορηγήσεις με
όρους που ήταν αντικείμενο
επαναδιαπραγμάτευσης
εκ των οποίων σε
μη
εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις

€000

€000

€000

€000

€000

€000

€000

€000

12.890.440

7.682.113

2.274.688

1.546.563

3.417.515

3.223.034

507.866

475.627

737.387

55.561

26.037

12.362

17.100

12.494

3.583

3.209

Άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις
Μη-χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

1.872
1.940.474

898
1.332.002

688
366.378

408
289.504

245
604.481

193
569.680

118
99.387

92
95.331

εκ των οποίων: Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

1.137.318

727.808

195.725

143.434

348.730

321.740

57.085

54.065

320.327

266.953

65.827

53.882

126.277

122.577

20.481

19.844

1. Κατασκευές

215.137

154.829

55.965

2. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

273.869

180.353

91.449

3. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
4. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

713.608

587.004

272.025

112.478

96.942

27.191

5. Άλλοι τομείς

625.382

312.874

157.851

10.210.707

6.293.652

1.881.585

1.244.289

2.795.689

2.640.667

404.778

376.995

εκ των οποίων: Στεγαστικά δάνεια

4.639.430

2.358.671

968.599

590.598

964.204

875.291

179.255

162.999

εκ των οποίων: Πίστωσης για κατανάλωση

5.117.198

3.576.440

832.312

583.531

1.688.271

1.626.923

199.915

188.976

Σύνολο χορηγήσεων*
Γενικές κυβερνήσεις

εκ των οποίων: Εμπορικές κτηματικές επιχειρήσεις
Ανά τομέα

Ιδιώτες

* Μη συμπεριλαμβανομένων χορηγήσεων σε κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα.
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19. Ανάλυση εξυπηρετούμενων και μη - εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (συνέχεια)
Συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο

31 Δεκεμβρίου 2014

εκ των οποίων μη
εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις

Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης

εκ των οποίων χορηγήσεις με
όρους που ήταν αντικείμενο
επαναδιαπραγμάτευσης
εκ των οποίων σε
μη
εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις

εκ των οποίων μη
εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις

εκ των οποίων χορηγήσεις με
όρους που ήταν αντικείμενο
επαναδιαπραγμάτευσης
εκ των οποίων σε
μη
εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις

€000

€000

€000

€000

€000

€000

€000

€000

13.095.223

7.315.120

1.979.083

1.050.064

2.968.495

2.610.527

360.534

270.915

767.427

46.311

20.537

5.436

21.240

7.869

3.192

1.326

Άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις
Μη-χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

3.640
2.017.873

616
1.315.689

646
274.374

361
187.426

246
572.338

90
507.509

45
60.437

21
49.934

εκ των οποίων: Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

1.923.585

1.269.708

161.918

96.569

572.254

507.425

36.702

28.071

313.850

243.425

33.437

15.299

97.786

89.702

6.249

3.969

1. Κατασκευές

233.561

166.238

69.287

2. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

318.795

218.910

117.253

3. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
4. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

697.739

547.309

218.258

134.432

87.320

24.729

5. Άλλοι τομείς

633.346

295.912

142.811

10.306.283

5.952.504

1.683.526

856.841

2.374.671

2.095.059

296.680

219.634

εκ των οποίων: Στεγαστικά δάνεια

4.611.879

2.206.620

673.930

269.279

816.251

683.995

102.822

65.800

εκ των οποίων: Πίστωσης για κατανάλωση

5.244.790

3.400.968

157.848

69.892

1.436.309

1.298.148

28.762

20.979

Σύνολο χορηγήσεων*
Γενικές κυβερνήσεις

εκ των οποίων: Εμπορικές κτηματικές επιχειρήσεις
Ανά τομέα

Ιδιώτες

* Μη συμπεριλαμβανομένων χορηγήσεων σε κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα.
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Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

20. Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με βάση την ημερομηνία χορήγησης των δανείων
Χορηγήσεις σε μη χρηματοπιστωτικές
Συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο
επιχειρήσεις
Μη
Μη
Σύνολο εξυπηρετούμενες Συσσωρευμένες
Σύνολο εξυπηρετούμενες Συσσωρευμένες
Χορηγήσεων
χορηγήσεις
προβλέψεις Χορηγήσεων
χορηγήσεις
προβλέψεις

Εντός 1 έτους
1 - 2 έτη
2 - 3 έτη
3 - 5 έτη
5 - 7 έτη
7 - 10 έτη
Πέραν των 10
ετών

Χορηγήσεις σε άλλες χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις
Μη
Σύνολο εξυπηρετούμενες Συσσωρευμένες
Χορηγήσεων
χορηγήσεις
προβλέψεις

Χορηγήσεις σε ιδιώτες
Μη
Σύνολο εξυπηρετούμενες Συσσωρευμένες
Χορηγήσεων
χορηγήσεις
προβλέψεις

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

459.865
321.075
1.055.309
3.272.807
3.097.662
3.209.720

289.682
154.860
571.524
1.762.988
2.010.597
1.798.811

93.236
55.680
214.090
724.787
914.780
874.292

69.638
61.461
153.631
551.059
472.228
1.069.796

45.104
40.082
99.588
345.250
348.325
317.512

14.924
12.701
43.123
151.080
160.431
158.314

332
449
303
235
77

321
87
275
65
43

93
29
94
14
1

389.895
259.614
901.229
2.721.445
2.625.199
2.139.847

244.257
114.778
471.849
1.417.463
1.662.207
1.481.256

78.219
42.979
170.938
573.613
754.335
715.977

1.474.002

1.093.651

540.650

300.048

191.702

81.008

476

107

14

1.173.478

901.842

459.628
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Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

20. Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2014 με βάση την ημερομηνία χορήγησης των δανείων (συνέχεια)
Συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο

Χορηγήσεις σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Μη
Μη
Σύνολο εξυπηρετούμενες Συσσωρευμένες
Σύνολο εξυπηρετούμενες Συσσωρευμένες
Χορηγήσεων
χορηγήσεις
προβλέψεις Χορηγήσεων
χορηγήσεις
προβλέψεις

Εντός 1 έτους
1 - 2 έτη
2 - 3 έτη
3 - 5 έτη
5 - 7 έτη
7 - 10 έτη
Πέραν των 10
ετών

Χορηγήσεις σε άλλες χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις

Χορηγήσεις σε ιδιώτες

Μη
Σύνολο εξυπηρετούμενες Συσσωρευμένες
Χορηγήσεων
χορηγήσεις
προβλέψεις

Μη
Σύνολο εξυπηρετούμενες Συσσωρευμένες
Χορηγήσεων
χορηγήσεις
προβλέψεις

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

243.790
913.153
1.426.528
4.109.034
2.599.042
2.437.408

92.178
429.347
650.187
2.231.099
1.734.006
1.173.769

43.583
144.730
244.969
823.580
735.027
475.148

41.846
143.770
200.293
703.407
390.324
971.961

23.301
80.587
128.569
431.145
268.036
204.077

8.928
27.884
49.283
177.425
125.357
85.118

16
504
277
540
28
77

361
73
7
40

28
23
66
9
1

201.928
768.879
1.225.958
3.405.087
2.208.690
1.465.370

68.877
348.399
521.618
1.799.881
1.465.963
969.652

34.655
116.818
195.663
646.089
609.661
390.029

1.366.268

1.004.534

501.458

333.699

226.285

119.583

2.198

135

119

1.030.371

778.114

381.756
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Για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
21. Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς
Τα σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς αναφέρονται στη σημείωση 3.4 των συνοπτικών ενοποιημένων
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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