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Έκθεση Ανασκόπησης Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης
Προς τα Μέλη της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ
Εισαγωγή
Έχουµε διενεργήσει ανασκόπηση της συνηµµένης συνοπτικής ενοποιηµένης κατάστασης οικονοµικής θέσης της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ (η ''Τράπεζα''') και των εξαρτηµένων της (µαζί µε την Τράπεζα, ''το
Συγκρότηµα'') στις 30 Ιουνίου 2014, της συνοπτικής ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων και λοιπών
συνολικών εσόδων, µεταβολών στα ίδια κεφάλαια και ταµειακών ροών για την περίοδο 6 µηνών που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή. Η ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης σύµφωνα
µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 “ Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση” είναι ευθύνη της διεύθυνσης. Η
δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης βάσει της
ανασκόπησης µας.
Έκταση Ανασκόπησης
Έχουµε διενεργήσει την ανασκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο για Εργασίες Ανασκόπησης 2410
“Ανασκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Εταιρείας”. Μια
ανασκόπηση ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης περιλαµβάνει την υποβολή ερωτήσεων κυρίως σε άτοµα
υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα, και την εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών
ανασκόπησης. Η έκταση µιας ανασκόπησης είναι ουσιωδώς περιορισµένη σε σχέση µε αυτή ενός ελέγχου που
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς δεν µας επιτρέπει να πάρουµε διαβεβαιώσεις
ότι περιήλθαν εις γνώση µας όλα τα σηµαντικά θέµατα που µπορεί να εντοπιστούν σε ένα έλεγχο. Συνεπώς δεν
εκφράζουµε ελεγκτική γνώµη.
Βάση Συµπεράσµατος µε Επιφύλαξη
Η παράγραφος 20 του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 " Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση" απαιτεί όπως οι
καταστάσεις αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και των ταµειακών ροών,
παρουσιάζουν συγκριτική κατάσταση για την αντίστοιχη ενδιάµεση περίοδο του αµέσως προηγούµενου
οικονοµικού έτους . Η ∆ιεύθυνση δεν έχει γνωστοποιήσει αυτές τις πληροφορίες γιατί έχει εκτιµήσει ότι το κόστος
ανάκτησης αυτών των πληροφοριών από τα αρχεία του Συγκροτήµατος, είναι ψηλότερο από την αξία που θα
προσδώσει στους χρήστες αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης.
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Συµπέρασµα µε Επιφύλαξη
Βάσει της ανασκόπησης µας, εκτός από το θέµα που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, τίποτα δεν
περιήλθε εις γνώση µας που να µας κάνει να πιστεύουµε ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν
έχει ετοιµαστεί από όλες τις σηµαντικές απόψεις, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 “ Ενδιάµεση
Οικονοµική Πληροφόρηση”.

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
16 Οκτωβρίου 2014
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ
Για την περίοδο έξι µηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

Σηµ.

Τόκοι εισπρακτέοι
Τόκοι πληρωτέοι

30 Ιουνίου
2014
€'000

364.350
(160.877)

Καθαρά έσοδα από τόκους
Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες
Έξοδα για δικαιώµατα και προµήθειες
Ζηµία δίκαιων αξιών σε ακίνητα για επένδυση
Άλλα έσοδα

203.473
16.244
(10.424)
(200)
11.961

Σύνολο καθαρών εσόδων

221.054

Κόστος προσωπικού
Αποσβέσεις
Άλλα λειτουργικά έξοδα

8
9

(66.023)
(6.345)
(31.679)
(104.047)

Σύνολο εξόδων

117.007
52

Κέρδος από εργασίες πριν τις προβλέψεις για αποµείωση
Καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης
Καθαρό κέρδος από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Αύξηση προβλέψεων για αποµείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων

866
(53.580)
64.345

Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδος για την περίοδο

10

21.275
85.620

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

(6.216)
(6.216)

Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινοµηθούν στο κέρδος ή ζηµιά σε
µεταγενέστερες περιόδους:
Αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Λοιπά συνολικά έξοδα για την περίοδο, µετά την φορολογία

2.333
2.333
(3.883)

Συνολικά έσοδα για την περίοδο

81.737

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Για την περίοδο έξι µηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

30 Ιουνίου
2014
€'000
Κέρδος που αναλογεί στους:
Κατόχους δικαιωµάτων πλειοψηφίας
Κατόχους δικαιωµάτων µειοψηφίας

84.157
1.463

Κέρδος για την περίοδο

85.620

Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα που αναλογούν στους:
Κατόχους δικαιωµάτων πλειοψηφίας
Κατόχους δικαιωµάτων µειοψηφίας

80.268
1.469

Συνολικά έσοδα

81.737

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
30 Ιουνίου 2014

Σηµ.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μετρητά
Καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες
Καταθέσεις σε άλλα τραπεζικά ιδρύµατα
∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
Αποθέµατα
Ακίνητα προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
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
Αναβαλλόµενη φορολογία
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

30 Ιουνίου
2014
€'000

31 ∆εκεµβρίου
2013
€'000

102.292
233.552
66.616
10.543.915
45.517
61.164

100.837
959.275
64.133
10.778.140
44.676
83.321

13.414
2.450.284
274.827
334.072
1.506
207
24.469
66.762

202
24.825
1.017.476
254.990
331.864
1.685
208
580
46.379

14.218.597

13.708.591

Οφειλές σε άλλα τραπεζικά ιδρύµατα
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών
Συµφωνίες επαναγοράς
Άλλα δάνεια
∆άνειο για αποπληρωµή προσφυγικών καταθέσεων
Αναβαλλόµενο εισόδηµα
Λοιπές υποχρεώσεις

96.875
12.603.940
48.984
36.534
143.268

83.600
13.477.149
202.581
74.206
36.534
90
127.534

Σύνολο υποχρεώσεων

12.929.601

14.001.694

1.515.113
(255.008)

100.836
(393.939)

1.260.105

(293.103)

28.891

-

1.288.996

(293.103)

14.218.597

13.708.591

621.378

672.264

11

13

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά

14
15

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους δικαιωµάτων
πλειοψηφίας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

12

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

16

…................................

…................................

…................................

…................................

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός ∆ιευθυντής

∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
6

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο έξι µηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

Αποθεµατικό
Μετοχικό δίκαιης αξίας κεφάλαιο
γη και κτίρια
€’000
€’000
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014

Συνολικά έσοδα
Κέρδος για την περίοδο

Αποθεµατικό
δίκαιης αξίας –
Αποθεµατικό
µείωσης
χρηµατοοικοΤακτικό
νοµικά περιουσιακά
αποθεµατικό ονοµαστικής
αξίας
στοιχεία διαθέσιµα Αποθεµατικό που απαιτείται
προς πώληση ενοποίησης από νοµοθεσία
µετοχών
€’000
€’000
€’000
€’000

Κέρδη
προς
διανοµή
€’000

Σύνολο
€’000

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Σύνολο

€’000

€’000

100.836

166.708

(3.813)

39.918

(596.752)

-

-

(293.103)

-

(293.103)

-

-

-

-

-

-

84.157

84.157

1.463

85.620

-

(6.210)

-

-

-

-

-

(6.210)

(6)

(6.216)

-

(6.210)

2.321
2.321

-

-

-

-

2.321
(3.889)

12
6

2.333
(3.883)

1.500.000
(85.723)
1.414.277

-

-

362
362

84.157
84.157

85.723
85.723

(84.157)
(84.157)

1.500.000
362
1.500.362

-

1.500.000
362
1.500.362

-

-

-

-

(27.422)

-

-

(27.422)

27.422

-

1.515.113

160.498

(1.492)

40.280

(540.017)

85.723

-

1.260.105

28.891

1.288.996

Λοιπά συνολικά έσοδα, µετά την φορολογία

Αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία γης και
κτιρίων
Αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Λοιπά συνολικά έξοδα 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 θυγατρικές:
Ζηµιά από λογιζόµενη πώληση
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για την περίοδο έξι µηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

Σηµ.
Ροή µετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:
Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Απόσβεση λογισµικών προγραµµάτων
Ζηµία από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Ζηµίες δίκαιων αξιών σε επενδυτικά ακίνητα
Χρέωση για αποµείωση στην αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Καθαρό κέρδος από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Εισόδηµα από επενδύσεις που κατέχονται µέχρι τη λήξη
Μερίσµατα
Πιστωτικούς τόκους

30 Ιουνίου
2014
€'000
64.345

11

142.617
6.109
236
(6)
200
(37)
(866)
(23.332)
(56)
(203.473)
(14.263)

Αλλαγές σε:
Καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες
Καταθέσεις σε άλλα τραπεζικά ιδρύµατα
∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
Ακίνητα για επένδυση
Αποθέµατα
Ακίνητα προς πώληση
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Οφειλές σε άλλα τραπεζικά ιδρύµατα
Καταθέσεις πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις

(84.276)
5.294
91.608
(19.837)
(841)
22.157
(24.832)
13.275
(873.209)
15.734

Τόκοι εισπρακτέοι
Τόκοι πληρωτέοι
Μερίσµατα εισπρακτέα
Πληρωµή φόρων

(869.190)
364.350
(160.877)
56
(107)

Καθαρή ροή µετρητών για εργασίες

(665.768)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Για την περίοδο έξι µηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014
30 Ιουνίου
2014
€'000
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Εισόδηµα από επενδύσεις που κατέχονται µέχρι τη λήξη
Πληρωµή για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πληρωµή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Είσπραξη από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιµων προς πώληση
Είσπραξη από πώληση επενδύσεων που κατέχονται µέχρι τη λήξη
Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες

9.668
(60)
(8.317)
10.429
81.722
93.442

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωµή άλλων δανείων
Αποπληρωµή συµφωνιών επαναγοράς

(25.780)
(202.688)

Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(228.468)

Καθαρή µείωση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στις 1 Ιανουαρίου

(800.794)
969.701

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στις 30 Ιουνίου

168.907

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
1. Γενικά
1.1 Σύσταση Εταιρείας
Η Τράπεζα ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1937 (αριθµός εγγραφής 88) ως Συνεργατική Εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 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.
Σύµφωνα µε τους όρους του Μνηµονίου Συναντίληψης που συµφωνήθηκε µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
("Τρόικα") ο αριθµός των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυµάτων ("ΣΠΙ") µειώνεται στα 18, µε τις Γενικές
Συνελεύσεις των Μελών να εγκρίνουν τις συγχωνεύσεις τον Σεπτέµβριο του 2013. Στις 4 Οκτωβρίου 2013
εκδόθηκε το διάταγµα κρατικοποίησης του Συνεργατισµού µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου να ορίζεται
στο €1,5 δις. Η συµφωνία για την παραχώρηση του οµολόγου που εκδόθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας για την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Κινήµατος υπογράφηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2014.
Σύµφωνα µε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, το Μνηµόνιο και τα δύο κυβερνητικά διατάγµατα που εκδόθηκαν στις 4
Οκτωβρίου 2013 και στις 29 Ιανουαρίου 2014 το ποσοστό συµµετοχής των δικαιωµάτων ψήφου της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ("ΣΚΤ") ανέρχεται στο 99% και των
υφιστάµενων µετόχων στο 1%. Την ίδια ώρα η ΣΚΤ καθίσταται 99% µέτοχος στα 18 εναποµείναντα Συνεργατικά
Πιστωτικά Ιδρύµατα. 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.
1.2 ∆ηµοσιονοµικό πρόγραµµα προσαρµογής και λειτουργικό περιβάλλον
Στις 25 Μαρτίου 2013 οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και Eurogroup κατέληξαν, σε επίτευξη
συµφωνίας για την παροχή οικονοµικής βοήθειας προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µέχρι €10 δις και καθόρισαν
πρόγραµµα µακροοικονοµικής προσαρµογής. Από το ποσό των €10 δις τα €2,5 δις είναι διαθέσιµα για
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζικών ιδρυµάτων της Κύπρου, συµπεριλαµβανοµένου και του Συνεργατισµού, εκτός
από την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ («Τράπεζα Κύπρου») και της Λαϊκής Τράπεζας ∆ηµόσιας
Εταιρείας Λίµιτεδ («Λαϊκή»).
Επιπλέον αποφασίζεται όπως η Τράπεζα Κύπρου και η Λαϊκή τεθούν υπό καθεστώς εξυγίανσης και µεταφερθούν
από τη Λαϊκή Τράπεζα στοιχεία ενεργητικού, ασφαλισµένες καταθέσεις και τα €9 δις που αντλήθηκαν από το
Μηχανισµό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA) στην Τράπεζα Κύπρου. Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της
Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τα σχετικά διατάγµατα της Αρχής Εξυγίανσης µέσω "∆ιάσωσης µε
Ίδια Μέσα", δηλαδή µε µερική µετατροπή ανασφάλιστων καταθέσεων σε µετοχές. Επίσης, οι κάτοχοι µετοχών και
πιστωτικών τίτλων της Τράπεζας Κύπρου έχουν συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της, µέσω της απορρόφησης
ζηµιών.
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:
(1)

να αποκαταστήσει την ευρωστία του Κυπριακού τραπεζικού τοµέα και να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη
των καταθετών και της αγοράς µε την ενδελεχή αναδιάρθρωση και σµίκρυνση των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων, την ενίσχυση της εποπτείας και την αντιµετώπιση της αναµενόµενης ανεπάρκειας κεφαλαίων,
σύµφωνα µε την πολιτική συµφωνία στο Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013,

(2)

να συνεχίσει την τρέχουσα διαδικασία δηµοσιονοµικής εξυγίανσης για να διορθώσει το υπερβολικό
δηµοσιονοµικό έλλειµµα της κυβέρνησης, το ταχύτερο δυνατό, ιδιαίτερα µέσω µέτρων µείωσης των
τρεχουσών πρωτογενών δαπανών, και της διατήρησης, µεσοπρόθεσµα, της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης,
ιδιαίτερα µέσω µέτρων αύξησης της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων δαπανών εντός ενός
µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου, να ενισχύσει την είσπραξη εσόδων και να βελτιώσει τη
λειτουργία του δηµόσιου τοµέα, και
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Για τους έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
1. Γενικά (συνέχεια)
1.2 ∆ηµοσιονοµικό πρόγραµµα προσαρµογής και λειτουργικό περιβάλλον (συνέχεια)
(3)

να εφαρµόσει διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις ώστε να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιώσιµη και
ισορροπηµένη ανάπτυξη, επιτρέποντας τη διόρθωση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών, και
συγκεκριµένα µέσω της µεταρρύθµισης του συστήµατος αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής και της
αποµάκρυνσης των εµποδίων στην οµαλή λειτουργία των αγορών υπηρεσιών.

Το τελικό κείµενο του Μνηµονίου Συναντίληψης µε την Τρόικα εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και την Κυπριακή Βουλή και επικυρώθηκε από τα κράτη µέλη της
Ευρωζώνης.
Στις 27 Μαρτίου 2013 εκδόθηκε το πρώτο διάταγµα που αφορά τους περιορισµούς στις τραπεζικές συναλλαγές. Η
έκταση και η διάρκεια των περιορισµών αποφασίζονται και αναθεωρούνται από τον Υπουργό Οικονοµικών και το
∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Τα προσωρινά περιοριστικά µέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές και
τις συναλλαγές µε µετρητά περιλαµβάνουν περιορισµούς στην ανάληψη µετρητών, στην εξαργύρωση επιταγών σε
µετρητά και περιορισµούς στη µεταφορά χρηµάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Στις 29 Μαρτίου 2013, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε διατάγµατα αναφορικά µε τη Λαϊκή και την
Τράπεζα Κύπρου, εφαρµόζοντας µέτρα για τις δύο αυτές τράπεζες δυνάµει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και
Άλλων Ιδρυµάτων Νόµου του 2013.
Στις 18 Απριλίου 2013 εγκρίθηκαν από τη Βουλή τα νοµοσχέδια που προβλέπουν αύξηση του εταιρικού φόρου από
10% στο 12,5%, αύξηση του συντελεστή της έκτακτης εισφοράς για την άµυνα επί των τόκων από 15% σε 30%
καθώς και αύξηση του ειδικού φόρου στα πιστωτικά ιδρύµατα από 0,11% στο 0,15%.
Με ανακοίνωση της στις 24 Απριλίου 2013, η Κεντρική Τράπεζα 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 2 Μαΐου 2013 τα κυπριακά οµόλογα επανακτούν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούνται ως εξασφάλιση για
σκοπούς χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) αφού αξιολόγησε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τη
διαδικασία παραχώρησης των χορηγήσεων, τη διαδικασία αποµείωσης περιουσιακών στοιχείων και προβλέψεων
και τον χειρισµό των εξασφαλίσεων των προβλέψεων, άρχισε να εισάγει σειρά κανονιστικών τροποποιήσεων. Στις
17 Φεβρουαρίου 2014 εκδόθηκε από την ΚΤΚ οδηγία που καλύπτει Πολιτική Αποµείωσης δανείων και τις
διαδικασίες διενέργειας προβλέψεων. Η Οδηγία τέθηκε σε άµεση ισχύ και οι απαιτήσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων
έχουν εφαρµοστεί για το έτος 2013.
Η έξοδος της Κύπρου στις διεθνείς αγορές, µε την πρώτη έκδοση κρατικού οµολόγου µετά από τρία χρόνια,
επιβεβαιώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αναφορικά µε τις προοπτικές ανάκαµψης της Κυπριακής οικονοµίας,
χωρίς όµως να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους. H δηµοσιονοµική προσαρµογή και τα βήµατα
προς την σταθεροποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος συµβάλλουν στη σταδιακή αποκατάσταση του
οικονοµικού κλίµατος. Επίσης, η τροχιοδρόµηση σηµαντικών δοµικών µεταρρυθµίσεων σηµατοδοτεί την αύξηση
της αποτελεσµατικότητας, της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής
οικονοµίας. Τα πρώτα βήµατα είναι θετικά, αλλά ο δρόµος για έξοδο από την ύφεση είναι ακόµη µακρύς.
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Η έξοδος στις διεθνείς αγορές καθιστά πιο ελκυστικές τις ξένες επενδύσεις οι οποίες αποτελούν βασικό συστατικό
για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Ως επενδυτικός προορισµός, η Κύπρος έχει ήδη αρχίσει να βελτιώνει την
ανταγωνιστικότητά της και είναι έτοιµη να προσφέρει νέες επενδυτικές ευκαιρίες στους τοµείς του εµπορίου, των
υπηρεσιών, της ενέργειας, της ναυτιλίας, της υγείας, της τεχνολογίας και στον τοµέα του τουρισµού.
Η επιστροφή της Κύπρου στις διεθνείς αγορές αλλά και η ικανοποιητική εφαρµογή του Προγράµµατος
∆ηµοσιονοµικής Προσαρµογής είχε ως αποτέλεσµα τις πρόσφατες αναβαθµίσεις αξιολογήσεων της Κύπρου από
τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Στις 25 Απριλίου 2014, η Standard & Poor’s αναβάθµισε την
πιστοληπτική αξιολόγηση του εγχώριου και ξένου µακροπρόθεσµου χρέους από Β- σε Β και επιβεβαίωσε τις
αξιολογήσεις για εγχώριο και ξένο βραχυπρόθεσµο δανεισµό µε θετικό ορίζοντα. Κατά την ίδια ηµεροµηνία, ο
οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, προχώρησε σε αναβάθµιση του ορίζοντα της µακροπρόθεσµης αξιολόγησης της
Κύπρου σε ξένο συνάλλαγµα από αρνητικό σε σταθερό και επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα στο Β-.
Επίσης, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s διατήρησε την αξιολόγηση του κυπριακού οµολόγου σε Caa3,
διαφοροποιώντας όµως την προοπτική από αρνητική σε θετική.
Μετά το Eurogroup του Σεπτεµβρίου 2014, ο Πρόεδρος του Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem, και ο Επίτροπος της
ΕΕ αρµόδιος για τις Οικονοµικές και Νοµισµατικές Υποθέσεις και το Ευρώ, Jyrki Katainen, έχουν πει ότι οι
τροπολογίες που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νοµοσχέδιο για τις εκποιήσεις - προϋπόθεση
για την εκταµίευση της επόµενης δόσης ύψους €10 δις του προγράµµατος χρηµατοδοτικής βοήθειας της Κύπρου δεν είναι σύµφωνα µε το Μνηµόνιο που είχε υπογραφεί µε την Τρόικα. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνουν, ότι η
εκταµίευση της επόµενης δόσης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την εξεύρεση λύσης αυτού του θέµατος.
Η µεταρρύθµιση του νοµικού πλαισίου όσον αφορά την ανάκτηση και την αφερεγγυότητα έχει µεγάλη σηµασία,
έτσι ώστε ισορροπηµένα κίνητρα θα δοθούν στους δανειζόµενους και στους δανειστές για να διαπραγµατευτούν και
να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε την αναδιάρθρωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Τον Σεπτέµβριο του
2014, η Βουλή ενέκρινε µια σειρά νοµοθετικών προτάσεων µαζί µε το νοµοσχέδιο για τις εκποιήσεις. Οι διεθνείς
δανειστές της Κύπρου (Τρόικα), έχουν πει ότι οι τροποποιήσεις που επέφερε το Κοινοβούλιο «δεν είναι συµβατές»
µε τις απαιτήσεις του προγράµµατος προσαρµογής. ∆ύο από τους έξι νόµους έχουν επιστραφεί από την Κυβέρνηση
στο κοινοβούλιο και οι υπόλοιποι υποβλήθηκαν στο Ανώτατο ∆ικαστήριο για να εκτιµήσει κατά πόσον είναι σε
αντίθεση µε το Σύνταγµα της Κύπρου. Η ακροαµατική διαδικασία έχει προγραµµατιστεί για τις 20 Οκτωβρίου
2014. Σε σχέση µε τους δύο νόµους που ανεστάλησαν, ο ένας έγινε δεκτός από το Κοινοβούλιο, ενώ ο άλλος
ψηφίστηκε και πάλι, αλλά µε αλλαγές.
Ο νόµος για τις εκποιήσεις έχει δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και έχει ως στόχο την
επιτάχυνση της διαδικασίας εκποιήσεων µέσω ιδιωτικών δηµοπρασιών σε µια προσπάθεια διαχείρισης των µη
εξυπηρετούµενων δάνειων. Ο νόµος εφαρµόζεται για όλα τα δάνεια εκτός από τις ιδιωτικές κατοικίες, για τις οποίες
η εφαρµογή θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2015. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισµα για την
προετοιµασία του πλαισίου αφερεγγυότητας που αναµένεται να είναι σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015.
1.3 Κύριες δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούµενο έτος, είναι η παροχή
τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, µέσα στα πλαίσια της νοµοθεσίας περί Συνεργατικών Εταιρειών
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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2. Βάση ετοιµασίας
2.1 ∆ήλωση συµµόρφωσης
Αυτές οι συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ετοιµαστεί σε πλήρη
συµµόρφωση µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 34 “Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση”. Η
παράγραφος 20 του ∆ΛΠ 34 απαιτεί όπως οι καταστάσεις αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων,
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και των ταµειακών ροών, παρουσιάζουν συγκριτική κατάσταση για την αντίστοιχη
ενδιάµεση περίοδο του αµέσως προηγούµενου οικονοµικού έτους.
Η ∆ιεύθυνση δεν έχει γνωστοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, γιατί έχει εκτιµήσει ότι το κόστος της ανάκτησης
αυτών των πληροφοριών από τα αρχεία του Συγκροτήµατος είναι ψηλότερο από την αξία που θα προσδώσει στους
χρήστες αυτών των συνοπτικών ενοποιηµένων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Επιπλέον, δεν
συµπεριλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για ετοιµασία οικονοµικών καταστάσεων που
συµµορφώνονται πλήρως µε τα ∆ιεθνή 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 ∆εκεµβρίου 2013. Αυτές οι ενδιάµεσες
συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από την Επιτροπεία στις 16
Οκτωβρίου του 2014.
2.2 Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης
Οι συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το
νόµισµα λειτουργίας της Τράπεζας. Τα ποσά που παρουσιάζονται στις 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 µε την εκτίµηση στη δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των ακινήτων
για επένδυση, των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση και των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στη δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
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 σηµείωσεις 1.2 και 3.1 µέχρι 3.9 των συνοπτικών ενοποιηµένων ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων, η ∆ιεύθυνση και η Επιτροπεία του Συγκροτήµατος, στην βάση της ανάλυσης στην
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 ∆ιεύθυνση 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 ∆ιεύθυνση 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 στις 31 ∆εκεµβρίου 2013.
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3. Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια)
3.1 Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Συνεργατισµού
Στις 14 Ιουνίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε ότι µετά από διαβούλευση µε την Τρόικα οι
τελικές ανάγκες των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυµάτων ανέρχονται σε €1,5 δις. Στις 5 Σεπτεµβρίου 2013 η
Βουλή ενέκρινε τις προτάσεις νόµου που αφορούν την εποπτεία και κρατικοποίηση του Συνεργατισµού.
Κατά την διάρκεια του Σεπτεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκαν Γενικές Συνελεύσεις των Μελών των 93
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυµάτων (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.
Στις 4 Οκτωβρίου 2013 εκδόθηκε το διάταγµα κρατικοποίησης του Συνεργατισµού. Σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα, το
µετοχικό κεφάλαιο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) αυξάνεται κατά €1,5 δις µε την έκδοση νέων
µετοχών, οι οποίες καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε την παροχή οµολόγου στην ΣΚΤ
ισόποσης ονοµαστικής αξίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης διάρκειας 18 µηνών, το οποίο είτε θα
ανανεωθεί είτε θα γίνει ανταλλαγή κατά τη λήξη του µε µετρητά.
Με βάση τροποποιηµένο διάταγµα που δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 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 ∆ηµοκρατίας 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 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
Μείωση των Μη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων
Ενίσχυση της Κεφαλαιακής Επάρκειας
Ενδυνάµωση του πλαισίου λειτουργίας της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Περιορισµός του δικτύου υποκαταστηµάτων
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3. Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια)
3.2 Μακροοικονοµικό περιβάλλον στην Κύπρο
Η πορεία του προγράµµατος προσαρµογής της Κυπριακής οικονοµίας έχει αξιολογηθεί µέχρι τώρα πέντε φορές από
την Τρόικα, µε όλες τις αξιολογήσεις να είναι θετικές. Μετά την επικαιροποίηση του Μνηµονίου Συναντίληψης το
Μάιο του 2014, ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών επανέρχεται στο 8%.
Στο πλαίσιο της τελευταίας αξιολόγησης επιβεβαιώθηκε ότι το οικονοµικό πρόγραµµα εξακολουθεί να βρίσκεται
σε καλό δρόµο, µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους να έχουν επιτευχθεί µε σηµαντικά περιθώρια. Σε σχέση µε το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, τονίστηκε η ανάγκη για ενδυνάµωση των προσπαθειών ως προς την αποτελεσµατική
διαχείριση των Μη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων (ΜΕ∆). Επίσης, σηµειώθηκε ότι η άµεση µεταρρύθµιση της
νοµοθεσίας για την αφερεγγυότητα θα αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή. Στην ανάλυση
της έκθεσης του ∆ΝΤ, επισηµαίνεται η ανάγκη για πιστή συνέχιση του Προγράµµατος έτσι ώστε να υλοποιηθούν
όλες οι µεταρρυθµίσεις όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, η εξασφάλιση της βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους, η
βελτίωση της διαχείρισης των κοινωνικών παροχών και ο εκσυγχρονισµός του φορολογικού συστήµατος.
Επιπρόσθετα, µε βάση την πέµπτη έκθεση του ∆ΝΤ που δηµοσιεύθηκε στις 2 Ιουλίου 2014, η αύξηση του ΑΕΠ για
το 2015 αναµένεται να είναι 0,4%, σηµατοδοτώντας έξοδο από την ύφεση.
Οι τρεις σηµαντικότερες προκλήσεις είναι η µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η διατήρηση των
δηµοσιονοµικών σε βιώσιµη πορεία και η ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων. Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του
προγράµµατος προσαρµογής της Κύπρου, η Κυβέρνηση έχει δεσµευθεί να προωθήσει νοµοσχέδιο που θα
διευκολύνει τις εκποιήσεις εξασφαλίσεων σε δάνεια µεγάλων χρεωστών.
Έχει σηµειωθεί πρόοδος όσον αφορά στην ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση του Συνεργατικού Πιστωτικού
Τοµέα και οι τράπεζες προχωρούν µε τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους. Αυτό επέτρεψε µια σηµαντική απελευθέρωση
των περιορισµών στις εγχώριες συναλλαγές, σύµφωνα µε τον οδικό χάρτη της Κυβέρνησης.
Οι αρχές έχουν επίσης λάβει µέτρα για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράµµατος διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων. Σύµφωνα µε την Τρόικα, παρόλο που η ύφεση κατά το τρέχον έτος αναµένεται να είναι κάπως
µικρότερη οι προοπτικές εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση. Η µείωση του ΑΕΠ για το 2014 έχει αναθεωρηθεί
στο 3,2% έναντι 4,2%, χάρη στα καλύτερα από αναµενόµενα αποτελέσµατα για το 2014 και άλλους πρόσφατους
δείκτες που καταδεικνύουν βελτίωση της εµπιστοσύνης στην Κυπριακή οικονοµία.
Η οικονοµία βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σηµείο. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο και χρηµατοπιστωτικό
τοµέα πρέπει να συνεχιστούν απρόσκοπτα χωρίς βεβιασµένες κινήσεις για απαλλαγή από το Μνηµόνιο. Η
αναγνώριση των προσπαθειών από τους ξένους εταίρους, η έξοδος στις διεθνείς αγορές και η αναβάθµιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας αλλά και των κυπριακών τραπεζών δεν σηµατοδοτούν τη χαλάρωση των
προσπαθειών για έξοδο από την οικονοµική κρίση. Αντίθετα, χρειάζονται περισσότερες και µεγαλύτερης διάρκειας
προσπάθειες για να µπορέσει η οικονοµία να επανατοποθετηθεί σε βιώσιµη πορεία ανάπτυξης. Η πιστή και άµεση
συνέχιση της εφαρµογής του Προγράµµατος της Κύπρου αποτελεί µονόδροµο για την επανάκτηση της
εµπιστοσύνης της κυπριακής κοινωνίας και των ξένων επενδυτών προς τις προοπτικές που προσφέρει το σύγχρονο
οικονοµικό περιβάλλον της χώρας.
3.3 ∆είκτες εποπτικών κεφαλαίων
Κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, το Συγκρότηµα παρουσίασε κέρδη €82εκ σε σχέση µε τις ζηµιές
των €1,7 δις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, λόγω του ότι υπήρχε σηµαντική µείωση των
προβλέψεων για αποµείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων.
Ως µέρος της συµφωνίας µεταξύ της Τρόικας και της Κυπριακής κυβέρνησης τον Μάρτιο του 2013, ο
Συνεργατισµός ανακεφαλαιοποιήθηκε µε την έκδοση οµολόγου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
ύψους €1,5 δις και την παραχώρηση του 99% του µετοχικού του κεφαλαίου στην Κυβέρνηση.
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3. Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια)
3.3 ∆είκτες εποπτικών κεφαλαίων (συνέχεια)
Ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2014 είναι 13,64%, λαµβάνοντας
υπόψη την έκδοση του €1,5 δις οµολόγου, λόγω της ανακεφαλαιοποίησης. Το Συγκρότηµα στοχεύει στη διατήρηση
της κεφαλαιακής του επάρκειας µέσω της µη διανοµής κερδών ενώ, παράλληλα, η αναδιάρθρωση και πώληση µη
βασικών περιουσιακών στοιχείων θα καθορίζεται µε γνώµονα τη µείωση του κινδύνου και την κεφαλαιακή
επάρκεια.
Από την 1 Ιανουαρίου 2014, ισχύουν οι νέοι Κανονισµοί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) και η τροποποιηµένη
Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων IV (CRD IV). H Οδηγία CRD IV πρέπει ακόµα να εναρµονιστεί µε την εθνική
νοµοθεσία. Η ΚΤΚ βρίσκεται στη διαδικασία να καθορίσει την τελική της θέση πάνω σε διαφοροποιήσεις που
επιβάλλονται από τους πιο πάνω κανονισµούς όσον αφορά την Κύπρο, και να καθορίσει το πλαίσιο για τους
ελάχιστους κεφαλαιακούς δείκτες λαµβάνοντας υπόψη τις παραµέτρους της αξιολόγησης της ενοποιηµένης
κατάστασης οικονοµικής θέσης και της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων, σε
συνεργασία µε την Τρόικα και ενηµερώνοντας τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας.
3.4 Ρευστότητα
Η ∆ιεύθυνση και η Επιτροπεία του Συνεργατισµού παρακολουθούν σε καθηµερινή βάση την κατάσταση
ρευστότητας του Συγκροτήµατος το οποίο θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στις διευκολύνσεις ρευστότητας της
Κεντρικής Τράπεζας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες , όταν παραστεί ανάγκη.
Οι Κυπριακές αρχές εισήγαγαν τον Μάρτιο του 2013 προσωρινά περιοριστικά µέτρα και ελέγχους διακίνησης
κεφαλαίου στις τραπεζικές και τις ταµειακές συναλλαγές. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν περιορισµούς στις
αναλήψεις µετρητών και στη διακίνηση κεφαλαίων. Σηµειώνεται ότι τα περιοριστικά µέτρα για τη διακίνηση
κεφαλαίων εντός Κύπρου έχουν αρθεί το Μάιο του 2014.
Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα δύναται να αντλήσει ρευστότητα από το Ευρωσύστηµα ύψους €1,95 δις
(σύµφωνα µε τα στοιχεία 31 Μαΐου 2014) µε εγγύηση τα διαθέσιµα κυβερνητικά οµόλογα και το Ευρωοµόλογο του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής για δανεισµό από την
διατραπεζική αγορά µε εγγύηση τα πιο πάνω οµόλογα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας ή µέσω της
έκδοσης τιτλοποιηµένων οµόλογων εξασφαλισµένα από µέρος του χαρτοφυλακίου των δανείων. Ως έσχατη λύση,
υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στο Μηχανισµό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας.
Σηµειώνεται ότι ο Συνεργατισµός διαµορφώνει στρατηγική για διακράτηση και ενίσχυση της καταθετικής του
βάσης ενώ διατηρεί πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές άντλησης ρευστότητας.
3.5 Κερδοφορία
Η κατάσταση της Κυπριακής οικονοµίας και το µακροοικονοµικό περιβάλλον που διαµορφώθηκε επηρεάζει την
κερδοφορία του Συγκροτήµατος. Στις αρχές του 2014 το ποσοστό της ύφεσης αναµενόταν να είναι 4,2%, ενώ έχει
αναθεωρηθεί σε 3,2%. Η πραγµατική ύφεση για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 30 Ιουνίου 2014
ήταν 2,2%. Το 2015 αναµένεται µικρή πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας 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.
Σύµφωνα µε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης έχουν δηµιουργηθεί ανεξάρτητες, κεντρικοποιηµένες και εξειδικευµένες
µονάδες ανάκτησης χρεών, µέσω των οποίων το Συγκρότηµα σκοπεύει να διαχειριστεί αποτελεσµατικά την
ανάκτηση και την αναδιάρθρωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ούτως ώστε να περιορίσει το ποσοστό των µη
εξυπηρετούµενων δανείων και των προβλέψεων για αποµείωση, που αναµένεται να προκύψουν λόγω της
οικονοµικής κατάστασης. Επιπλέον το Συγκρότηµα προχωρεί σε µέτρα περιορισµού των λειτουργικών εξόδων, µε
χαρακτηριστικό παράδειγµα τη µείωση του κόστους προσωπικού.
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3.6 Ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test)
Ως µέρος της δηµιουργίας µιας Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και ειδικότερα ενός Κοινού Εποπτικού
Μηχανισµού θα διεξαχθούν 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 έχει σχεδιαστεί 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. Ως πρώτο στάδιο για τη διεξαγωγή των πανευρωπαϊκών αυτών stress tests, θα διεξαχθεί
Άσκηση Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Quality Review). Οι ασκήσεις, στις οποίες θα υποβληθούν
µεταξύ άλλων η Τράπεζα Κύπρου, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα και η RCB, στοχεύουν
στη διασφάλιση της συνοχής και της συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων σε όλες τις τράπεζες µε βάση κοινή
µεθοδολογία και σενάρια. Τα αποτελέσµατα της άσκησης αναµένονται να δηµοσιοποιηθούν στις 26 Οκτωβρίου
2014.
Όσον αφορά το κατώτατο όριο κεφαλαίου, το σενάριο βάσης θα προβλέπει 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 επιτρέπεται να υποβάλλουν τις τράπεζες και σε κίνδυνους που έχουν να κάνουν µε τις
ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας.
Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, παρέχει στις αρµόδιες αρχές σταθερή και συγκρίσιµη
µεθοδολογία η οποία θα τους επιτρέψει να προβούν σε µια αυστηρή αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών
υπό συνθήκες πίεσης.
Η άσκηση έχει σχεδιαστεί σε συντονισµό µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία στο πλαίσιο της
προετοιµασίας της για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (SSM) διενεργεί µια ολοκληρωµένη αξιολόγηση που
συµπεριλαµβάνει εκτίµηση κινδύνου, έλεγχο της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και προσοµοίωση
ακραίων καταστάσεων.
Η άσκηση θα διενεργηθεί σε δείγµα τραπεζών της ΕΕ που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% του κάθε εθνικού
τραπεζικού τοµέα. Η ανθεκτικότητα των τραπεζών της ΕΕ θα αξιολογηθεί για τριετή περίοδο (2014 – 2016). Οι
Τράπεζες πρέπει να θέσουν υπό πίεση ένα κοινό κατάλογο κινδύνων συµπεριλαµβανοµένων του πιστωτικού
κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου του κράτους, της τιτλοποίησης και του κόστους χρηµατοδότησης.
Η διενέργεια της άσκησης συµπεριλαµβάνει στενή συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και των
Αρµόδιων Αρχών σε κάθε κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένης και της ΕΚΤ. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Αρχή
θα είναι υπεύθυνη για το συντονισµό της άσκησης σε συνεργασία µε την ΕΚΤ και για τη διασφάλιση
αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών εποπτών.
3.7 Κρατικός Προϋπολογισµός για το 2015
Οι προοπτικές της οικονοµίας αναµένονται να συνεχίσουν να βελτιώνονται σταδιακά, όµως εξακολουθούν να
υπάρχουν σηµαντικοί κίνδυνοι , κυρίως σε σχέση µε τον τραπεζικό τοµέα, των οποίων οι προοπτικές είναι ζωτικής
σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, ανέφερε το Υπουργείο Οικονοµικών σε έκθεσή του προς τη Βουλή
των Αντιπροσώπων.
Στην έκθεση µε τίτλο Οικονοµικές Εξελίξεις 2014 και Προοπτικές 2015 - 2017, που συνόδευε τον κρατικό
προϋπολογισµό για το 2015, ο οποίος κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο, η κυβέρνηση αναφέρει ότι αναµένει το 2015
να υπάρξει µικρή αύξηση της τάξης του 0,4%, 1,6% το 2016 και 2,0% το 2017. Για το 2014 εκτιµάται ότι η
συρρίκνωση αναµένεται να είναι 3% και όχι 4,2% όπως είχε αρχικά εκτιµηθεί κατά την πέµπτη αναθεώρηση του
προγράµµατος προσαρµογής. Ωστόσο, παράγοντες αποσταθεροποίησης εξακολουθούν να υπάρχουν, που
σχετίζονται κυρίως µε τις προοπτικές του τραπεζικού τοµέα, οι οποίοι είναι ζωτικής σηµασίας για την οικονοµική
ανάκαµψη.
Η αποµόχλευση του χαρτοφυλακίου, το επίπεδο των µη εξυπηρετούµενων δανείων και τα επιτόκια δανεισµού,
αποτελούν σηµαντικούς δείκτες για τη µελλοντική πορεία του κλάδου. Ο πληθωρισµός αναµένεται να ανέλθει στο
0,9% το 2015, και θα συνεχίσει να αυξάνεται στο 1,3% και 1,5% το 2016 και το 2017 αντίστοιχα.
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3. Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια)
3.7 Κρατικός Προϋπολογισµός (συνέχεια)
Η ανεργία αναµένεται να κορυφωθεί γύρω στο 17 % το 2015 και να υποχωρήσει στο 15,8 % το επόµενο έτος και
στο 14,4% το 2017. Το κράτος αναµένει να εισπράξει περίπου €5,9 δις το 2015, ενώ οι δαπάνες θα ανέλθουν σε
€6,6 δις.
Οι κύριες πηγές εσόδων είναι οι άµεσοι και οι έµµεσοι φόροι , που αναµένεται να φθάσουν περίπου στα €4,9 δις το
2015 ή 83% των συνολικών εσόδων. Άλλες πηγές αφορούν την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και τις
µεταφορές, που εκτιµούνται σε €999 εκατοµµύρια .
Τα έσοδα από την άµεση φορολογία ως ποσοστό του ΑΕΠ θα παραµείνουν στα ίδια επίπεδα µε το τρέχον έτος
δηλαδή 14%, ενώ οι έµµεσοι φόροι θα ανέλθουν στο 17,1 % του ΑΕΠ σε σύγκριση µε 16,8 % το 2014.
Από την πλευρά των δαπανών, µισθοί, συντάξεις και επιδόµατα, αποτελούν τη µεγαλύτερη κατηγορία αν και
αναµένεται να είναι ελαφρώς λιγότερα το επόµενο έτος, στα €2,50 δις σε σύγκριση µε €2,58 δις το 2014.
Οι δαπάνες προσωπικού θα έχουν µείωση 2,5% το 2015 λόγω του παγώµατος των προσλήψεων και την κατάργηση
των κενών θέσεων. Οι συντάξεις και τα επιδόµατα αποχώρησης θα µειωθούν επίσης κατά 4,0% λόγω της
επιβράδυνσης στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια. Ωστόσο, θα υπάρξει µια
αύξηση των λειτουργικών εξόδων ωστόσο κατά 9,6% ή περίπου €1,0 δις σε σύγκριση µε €942 εκατοµµύρια το
2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε επιστροφές του ΦΠΑ, την προµήθεια των φαρµακευτικών προϊόντων,
καθώς και στην αύξηση στις δαπάνες για φωτισµό και θέρµανση.
3.8 Αβεβαιότητες
Η ∆ιεύθυνση και η Επιτροπεία του Συγκροτήµατος δεν είναι σε θέση να προβλέψουν επακριβώς όλες τις εξελίξεις
που θα µπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονοµία της Κύπρου και την επίδοση που θα έχει ο Συνεργατισµός
στην Άσκηση Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Quality Review) και στην Προσοµείωση Ακραίων
Καταστάσεων (stress test) όπως αναφέρεται πιο πάνω 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. 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 που επηρεάζουν την
Κύπρο.

•

Την επιτυχή εφαρµογή 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 Κεντρικής Τράπεζας.

•

Την έκβαση της συνολικής αξιολόγησης της ΕΚΤ, η οποία µπορεί να αποκαλύψει επιπρόσθετες
κεφαλαιακές ανάγκες για το Συγκρότηµα.
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3. Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια)
3.9 Αξιολόγηση συνεχιζόµενης δραστηριότητας
Η ∆ιεύθυνση και η Επιτροπεία του Συγκροτήµατος, έχοντας λάβει υπόψη τους πιο πάνω παράγοντες και τα µέτρα
που λήφθηκαν για στήριξη της Κυπριακής οικονοµίας και τις ληφθείσες και προγραµµατισµένες ενέργειες όπως
αυτές παρουσιάζονται λεπτοµερώς στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, έχουν ικανοποιηθεί ότι το Συγκρότηµα έχει τα
µέσα ώστε να συνεχίσει την επιχειρησιακή του δραστηριότητα κατά το προβλεπτό µέλλον και ως εκ τούτου, οι
οικονοµικές καταστάσεις συνεχίζουν να ετοιµάζονται µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας για
τους ακόλουθους λόγους:

•

Το Συγκρότηµα έχει ανακεφαλαιοποιηθεί επιτυχώς ενώ στο πρόγραµµα στήριξης υπάρχει επιπλέον €1 δις
διαθέσιµο για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος.

•

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

•

Η υλοποίηση ενεργειών σύµφωνα µε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης θα βελτιώσει περαιτέρω την κεφαλαιακή
επάρκεια και τη ρευστότητα του Συγκροτήµατος.

•

Οι δείκτες ρευστότητας µετά τη χορήγηση του οµολόγου ανακεφαλαιοποίησης κρίνονται επαρκής ενώ ο
Οργανισµός διατηρεί την πρόσβαση του σε εναλλακτικές πηγές άντλησης ρευστότητας.

•

Η Τράπεζα και το Συγκρότηµα διατηρούν την δυνατότητα τους να προχωρήσουν µε κατασχέσεις περιουσιών
έναντι των µή εξυπηρετούµενων δανείων.

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 ∆εκεµβρίου 2013.
5. Βάση ενοποίησης
Οι συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας
και των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται από αυτή (εξαρτηµένες). 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 στη συνοπτική ενοποιηµένη 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 θυγατρικών που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου
περιλαµβάνονται στην συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων από την
ηµεροµηνία της αγοράς και µέχρι την ηµεροµηνία πώλησης. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα των θυγατρικών
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 θυγατρικών 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 θυγατρικής.
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5. Βάση ενοποίησης (συνέχεια)
Τα δικαιώµατα µειοψηφίας κατατάσσονται στη συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης στα ίδια
κεφάλαια, ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας. Στη συνοπτική
ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων τα δικαιώµατα µειοψηφίας παρουσιάζονται ως κατανοµή του
συνολικού κέρδους ή της ζηµίας για την περίοδο, µεταξύ των δικαιωµάτων µειοψηφίας και των µετόχων της
Τράπεζας.
Αλλαγές στα ιδιοκτησιακά συµφέροντα του Συγκροτήµατος σε µια θυγατρική 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 θυγατρικής, τότε αυτή λογίζεται ως πώληση του συνόλου της
συµµετοχής στη θυγατρική, µε αποτέλεσµα το κέρδος ή η ζηµία να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.
Οποιοιδήποτε τόκοι αναγνωρίστηκαν στη θυγατρική κατά την ηµεροµηνία απώλειας του ελέγχου, αναγνωρίζονται
σε δίκαιη αξία και το ποσό αυτό θεωρείται ως η δίκαιη αξία κατά την αρχική αναγνώριση χρηµατοοικονοµικού
περιουσιακού στοιχείου.
Συναλλαγές που διαγράφονται στην ενοποίηση
Τα υπόλοιπα και συναλλαγές µε εταιρείες του Συγκροτήµατος καθώς και µη πραγµατοποιηθέντα έσοδα και έξοδα
που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ τους, διαγράφονται κατά την ετοιµασία των συνοπτικών ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων. Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες 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.
6. Συναλλαγές υπό κοινό έλεγχο
Ενοποιήσεις εταιρειών συµπεριλαµβανοµένων οργανισµών και οντοτήτων υπό κοινό έλεγχο απαιτούν όπως όλες οι
ενοποιηµένες οντότητες ή επιχειρήσεις τελικά ελέγχονται από το ίδιο µέρος ή τα ίδια µέρη πριν και µετά την
ενοποίηση και ο έλεγχος αυτός δεν είναι παροδικός.
Συνενώσεις επιχειρήσεων τελούσες υπό κοινό έλεγχο
Μία συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οντότητες που τελικά ελέγχονται από το ίδιο µέρος ή τα ίδια µέρη πριν και
µετά τη συνένωση επιχειρήσεων και ο έλεγχος αυτός δεν είναι παροδικός, λογιστικοποιείται µε την µέθοδο της
‘συνένωσης συµφερόντων’ (αλλιώς ‘λογιστικής συνέχειας’ ή ‘λογιστική προκατόχου’). Οι αρχές της µεθόδου
συνένωσης συµφερόντων είναι:

•

Το Συγκρότηµα δεν αναπροσαρµόζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στη δίκαιή τους αξία και
αντ’ αυτού ενσωµατώνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στα πόσα που παρουσιάζονται στα
λογιστικά βιβλία της αποκτηθείσας εταιρείας (‘λογιστικά ποσά προκατόχου’) προσαρµοσµένα για να επιτευχθεί
εναρµόνιση µε τις λογιστικές πολιτικές της Τράπεζας.

•

Το αποθεµατικό ενοποίησης δηµιουργείται από την διάφορα µεταξύ του µετοχικού κεφαλαίου των ΣΠΙ και των
εταιρειών του εµπορικού τοµέα που ενοποιούνται, για το οποίο δεν υπήρχε αντίστοιχο κόστος επένδυσης στα
βιβλία της ΣΚΤ και του κόστους επένδυσης στο µετοχικό κεφάλαιο της ΣΚΤ στα βιβλία των ΣΠΙ.

•

Οι συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ενσωµατώνουν τα αποτελέσµατα των αποκτηθέντων
εταιρειών που απορροφήθηκαν ως αν οι εταιρείες (αποκτών και αποκτώµενος) ήταν ενοποιηµένες από την
ηµεροµηνία πρώτης επίτευξης του κοινού ελέγχου. Ως αποτέλεσµα, οι συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσµατα και των εταιρειών που απορροφήθηκαν για ολόκληρη τη
περίοδο αν και η ενοποίηση µπορεί να πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου.
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7. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα
Τραπεζικές,
χρηµατοοικονοµικές
και
ασφαλιστικές
υπηρεσίες
€'000

Εµπορικές
εργασίες
€'000

Σύνολο
€'000

Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τόκους
Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες
Έξοδα για δικαιώµατα και προµήθειες
Άλλα έσοδα
Σύνολο καθαρών εσόδων

203.513
16.244
(10.370)
4.130
213.517

(40)
(54)
7.631
7.537

203.473
16.244
(10.424)
11.761
221.054

Κόστος προσωπικού
Αποσβέσεις
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Σύνολο εξόδων

(61.084)
(5.032)
(28.092)
(95.087)

(4.939)
(1.313)
(3.587)
(8.960)

(66.023)
(6.345)
(31.679)
(104.047)

118.430

(1.423)

117.007

873

(7)

866

Κέρδος/(Ζηµιά) από εργασίες πριν τις προβλέψεις για
αποµείωση
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Αύξηση προβλέψεων για αποµείωση δανείων και άλλων
χορηγήσεων
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Κέρδος πριν τη φορολογία

(53.580)
65.723

52
(1.378)

(53.580)
52
64.345

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών µεταξύ των εταιρειών του κάθε τοµέα δεν περιλαµβάνονται στο σύνολο καθαρών
εσόδων όπως παρουσιάζεται πιο πάνω.
8. Κόστος προσωπικού

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα Κυβερνητικά ταµεία
Εισφορές σε άλλα ταµεία
Ταµείο κοινωνικής συνοχής
Έκτακτη εισφορά
Εισφορές σε ταµείο προνοίας
Έξοδα βάσει σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης
Έξοδα βάσει σχεδίου αφυπηρέτησης καθορισµένου ωφελήµατος

30 Ιουνίου
2014
€'000
42.273
3.855
1.586
687
166
1.440
15.626
64
65.697
326

Άλλα έξοδα προσωπικού

66.023
Μέσος όρος αριθµού υπαλλήλων (συµπεριλαµβανοµένων και των Μελών της
Επιτροπείας υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα)
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8. Κόστος προσωπικού (συνέχεια)
Μείωση µισθολογίου ΣΠΤ
Βάσει του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης αποφασίστηκε µείωση στο µισθολόγιο του Συγκροτήµατος ύψους 15% κατά
µέσο όρο. Η µείωση αυτή επιτεύχθηκε µε κλιµακωτή µείωση στους µισθούς και µε µείωση της Εισφοράς Εργοδότη
στο Ταµείο Προνοίας κατά 7%. Για τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 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 1/1/2014 για τα ΣΠΙ και από την 1/2/2014 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. Λόγων των ανωτέρων
µειώσεων και των εξοικονοµήσεων από το Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης, το Συγκρότηµα αναµένει να έχει 22%
εξοικονόµηση στο κόστος προσωπικού.
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 των ΣΠΙ ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, µέσω του Παγκύπριου Συνεργατικού
Ταµείου Υγείας, για την οποία το Συγκρότηµα συνεισφέρει καθορισµένη εισφορά 1,25% επί του συνόλου των
απολαβών του έτους. Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη παρέχεται στους εργαζοµένους της ΣΚΤ από την Ένωση
Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, στην οποία η ΣΚΤ συνεισφέρει 1,25 % επί των συνολικών 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 ΣΤ:
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 αποδοχή 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 15 Απριλίου 2014. Το Σχέδιο αποδέχτηκαν 227
άτοµα του Πιστωτικού Τοµέα και 75 του Εµπορικού Τοµέα (συνολικά 302 άτοµα). Το συνολικό κόστος του
Σχεδίου ανήλθε στα €23,6 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.

22

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
9. Άλλα λειτουργικά έξοδα
30 Ιουνίου
2014
€'000
510
1.826
578
983
1.006
1.413
1.387
518
582
783
9.695
234
1.001
294
10.869
31.679

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
∆ιαφηµίσεις
∆ιάφορα έξοδα

Ειδικός Φόρος
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 ∆εκεµβρίου του έτους που προηγείται του έτους φορολογίας.
Τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν στις 21 ∆εκεµβρίου 2012, για σκοπούς εφαρµογής των όρων του Μνηµονίου
µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 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 ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων φορολογητέων εισοδηµάτων του κάθε
πιστωτικού ιδρύµατος. Mε τροποποίηση του Νόµου που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας
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 ∆ηµοκρατίας 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 ∆εκεµβρίου, 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.
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 ∆ιαχειριστική Επιτροπή του
Ταµείου, δάνεια, έσοδα από επενδύσεις, δωρεές και άλλα έσοδα.
(2) Ταµείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων – Μεταφορά 25/60 των εσόδων από την επιβολή
του Ειδικού Φόρου, αρχικές ή έκτακτες εισφορές που θα επιβάλλει η ∆ιαχειριστική 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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10. Φορολογία
Φορολογία που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα έτους
30 Ιουνίου
2014
€'000
2.537
(21)
107
(23.889)
(9)

Εταιρικός φόρος - τρέχοντος έτους
Εταιρικός φόρος - προηγούµενων ετών
Αµυντική εισφορά - τρέχοντος έτους
Αναβαλλόµενη φορολογία - πίστωση (Σηµ.13)
Άλλοι φόροι

(21.275)

Πίστωση για την περίοδο

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
∆εκεµβρίου 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 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, το Συγκρότηµα αναγνώρισε για την περίοδο αναβαλλόµενη φορολογία
ύψους €23.889 χιλ. που προκύπτει από τις φορολογικές ζηµίες που µεταφέρονται από το 2013. Η αναγνώριση
αναβαλλόµενης φορολογίας βασίζεται στις προβλέψεις της ∆ιεύθυνσης της Τράπεζας για κερδοφορία, οι οποίες
καταρτίστηκαν µέσα στο 2014, γεγονός που δείχνει ότι το Συγκρότηµα είναι δυνατό να πραγµατοποιήσει
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί η αναβαλλόµενη φορολογία.
Τα ενοίκια που εισπράττει το Συγκρότηµα υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε συντελεστή 3%.
11. ∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες
30 Ιουνίου 31 ∆εκεµβρίου
2013
2014
€'000
€'000
13.251.846
12.936.056
49.966
49.966
36.758
36.758
21.161
21.161

∆άνεια τακτής προθεσµίας
Χορηγήσεις σε εταιρείες υπό εκκαθάριση
Χορηγήσεις για αποπληρωµή προσφυγικών καταθέσεων
Μακροπρόθεσµες χορηγήσεις για γεωργική ανάπτυξη
∆εδουλευµένοι τόκοι

13.043.941
228.206

13.359.731
4.024

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

13.272.147
(2.728.232)

13.363.755
(2.585.615)

10.543.915

10.778.140

30 Ιουνίου
2014
€'000
Ανάλυση δανείων τακτής προθεσµίας κατά κατηγορία:
Τρεχούµενοι
Τακτής προθεσµίας
Άλλοι χρεώστες
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31 ∆εκεµβρίου
2013
€'000

1.162.888
11.741.499
31.669

1.185.521
12.040.744
25.581

12.936.056

13.251.846
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11. ∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες (συνέχεια)
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις:
Σύνολο

€'000
1 Ιανουαρίου 2013
Τόκοι αποµειωµένων δανείων
Επαναφορά προεξόφλησης που αναγνωρίστηκε στο προηγούµενο έτος
Χρέωση για το έτος
∆ιαγραφές

674.017
100.133
(52.451)
1.868.796
(4.880)

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2013
Πρόβλεψη σε µεµονωµένη βάση
Συλλογική πρόβλεψη

2.585.615
824.228
1.761.387

1 Ιανουαρίου 2014
Τόκοι αποµειωµένων δανείων
Επαναφορά προεξόφλησης που αναγνωρίστηκε στο προηγούµενο έτος
Χρέωση για το έτος

2.585.615
199.560
(110.523)
53.580

Στις 30 Ιουνίου 2014
Πρόβλεψη σε µεµονωµένη βάση
Συλλογική πρόβλεψη

2.728.232
1.001.780
1.726.452

Η πρόβλεψη αποµείωσης των δανείων σε εταιρείες υπό εκκαθάριση, όπως υπολογίζεται από την ΣΚΤ, ανέρχεται σε
€ 49.079 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2013: € 48.802 χιλ.)
Οι µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις στις 30 Ιουνίου 2014, ήταν €7.030.953 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2013: €6.135.795
χιλ.) και αντιστοιχούσαν στο 53,00% επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου των δανείων και άλλων χορηγήσεων σε
πελάτες (31 ∆εκεµβρίου 2013: 46,00%).
Η ανάλυση των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων παρουσιάζεται στη σηµείωση 20, και παρουσιάζονται σύµφωνα
µε τον ορισµό της νέας Οδηγίας.
Σύµφωνα µε τη νέα Οδηγία περί του Ορισµού των Μη Εξυπηρετούµενων και των Ρυθµισµένων Χορηγήσεων, µία
χορήγηση θεωρείται µη εξυπηρετούµενη όταν παρουσιάζει καθυστέρηση ή υπέρβαση ορίου πέραν των ενενήντα
ηµερών, έχει ρυθµιστεί και κατά την ηµέρα της ρύθµισης ήταν µη εξυπηρετούµενη ή είχε καθυστερήσεις άνω των
60 ηµερών (µε εξαίρεση χορηγήσεις οι οποίες την 15η Μαρτίου 2013 ήταν εξυπηρετούµενες, ρυθµίστηκαν µεταξύ
18ης Μαρτίου 2013 και 30ης Σεπτεµβρίου 2013 και η ρύθµιση δεν περιλαµβάνει καταβολή εφ’ άπαξ ποσού
µεγαλύτερου ή ίσου του 20% του δανείου ή περίοδο χάριτος µεγαλύτερη των 12 µηνών για την καταβολή τόκων
και 24 µηνών για την καταβολή κεφαλαίου), ή έχει ρυθµιστεί δύο ή περισσότερες φορές σε περίοδο 18 µηνών (µε
εξαίρεση χορηγήσεις πλήρως καλυµµένες µε µετρητά).
Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013, υπό τις πρόνοιες της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας που ήταν σε ισχύ εκείνη την
περίοδο, ως µη-εξυπηρετούµενες χορηγήσεις, ορίζονταν τα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των
τριών µηνών και δεν καλύπτονταν πλήρως από εµπράγµατες εξασφαλίσεις.
Η έκθεση του Συγκροτήµατος σε πιστωτικό κίνδυνο, αναφορικά µε τα δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες,
γνωστοποιείται στη σηµείωση 18.1 των συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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11. ∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες (συνέχεια)
Χορηγήσεις µε όρους που ήταν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και πολιτική ανοχής (forbearance policy)
Οι καθαρές χορηγήσεις µε όρους που ήταν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης αναλύονται πιο κάτω ανά τοµέα:
31
∆εκεµβρίου
30 Ιουνίου
2013
2014
€'000
€'000
43.168
90.673

Εµπόριο
Οικοδοµικές και Κτηµατικές
επιχειρήσεις
Μεταποιητικές επιχειρήσεις
Τουριστικές επιχειρήσεις
Άλλες επιχειρήσεις
Ιδιώτες
Σύνολο

Ανάλυση δανείων ανά γεωγραφικό τοµέα:
Κύπρος

128.980
35.494
19.718
114.970
1.255.994

97.968
23.730
13.799
56.290
1.314.196

1.645.829

1.549.151

30 Ιουνίου
2014

31
∆εκεµβρίου
2013

€'000

€'000

10.543.915
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12. 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

Κύριες δραστηριότητες

Συνεργατικό Ταµιευτήριο Λεµεσού Λτδ
Συνεργατικό Ταµιευτήριο Λευκωσίας Λτδ
Συνεργατικό Ταµιευτήριο Αστυνοµικών και Στρατιωτικών Κύπρου Λτδ
Συνεργατικό Ταµιευτήριο Πάφου Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Τροόδους Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λακατάµιας – ∆ευτεράς Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ταµασσού – Ορεινής και Πιτσιλιάς Λτδ
Συνεργατικό Ταµιευτήριο Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών Ενέργειας και
Τραπεζών (ΣΤΥΤΕΤ) Λτδ
Συνεργατικό Ταµιευτήριο Εκπαιδευτικών Κύπρου Λτδ
Συνεργατική Οικοδοµική και Ταµιευτήριο ∆ηµοσιών Υπαλλήλων Κύπρου
(ΣΟΤΑ∆ΥΚ) Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινοχωρίων Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λήδρα Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Μακράσυκας – Λάρνακας – Επαρχίας
Αµµοχώστου Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αλληλεγγύης Λτδ
Συνεργατικό Ταµιευτήριο Αµµοχώστου – Λάρνακας Λτδ
Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λεµεσού Λτδ
Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λευκωσίας Λτδ
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου Λτδ
Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία Λτδ
Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης Λτδ
Νέα ΣΕΒΕΓΕΠ Λτδ
ΣΟΠΑΖ Λτδ
ΠΕΑΛ Τρόοδος Λτδ
Newfields Ltd
Comarine Ltd
Συνεργατική Οµοσπονδία ∆ιάθεσης Χαρουπιών Λεµεσού Λτδ
Συνεργατική Οµοσπονδία ∆ιάθεσης Χαρουπιών Λάρνακας Λτδ
Συνεργατική Οµοσπονδία ∆ιάθεσης Χαρουπιών Πάφου Λτδ
Συνεργατική Οµοσπονδία ∆ιάθεσης Χαρουπιών Λτδ
Συνεργκαζ Λτδ

Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος

Χρηµατοπιστωτικές
Χρηµατοπιστωτικές
Χρηµατοπιστωτικές
Χρηµατοπιστωτικές
Χρηµατοπιστωτικές
Χρηµατοπιστωτικές
Χρηµατοπιστωτικές
Χρηµατοπιστωτικές

Κύπρος
Κύπρος

Χρηµατοπιστωτικές
Χρηµατοπιστωτικές

Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος

Χρηµατοπιστωτικές
Χρηµατοπιστωτικές
Χρηµατοπιστωτικές

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

Χρηµατοπιστωτικές
Χρηµατοπιστωτικές
Χρηµατοπιστωτικές
Χρηµατοπιστωτικές
Χρηµατοπιστωτικές
Εµπορικές
Εµπορικές
Εµπορικές
Εµπορικές
Εµπορικές
Εµπορικές
Εµπορικές
Εµπορικές
Εµπορικές
Εµπορικές
Εµπορικές
Εµπορικές

Η ΣΚΤ στο τέλος του έτους 2013 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.
12.1 Αλλαγές σε ιδιοκτησιακά συµφέροντα των θυγατρικών
Στις 24 Φεβρουαρίου 2014, σύµφωνα µε τους όρους του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, το Συγκρότηµα
ανακεφαλαιοποίηθηκε και αναδιαρθρώθηκε, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία και την λογιστική αναγνώριση
δικαιωµάτων µειοψηφίας, που προκύπτουν τόσο από τα πιστωτικά ιδρύµατα όσο και από τις εταιρείες του
εµπορικού τοµέα. Στις 30 Ιουνίου 2014, η Τράπεζα αναγνώρισε δικαιώµατα µειοψηφίας στο ποσό των € 28.891 χιλ.
Τα παρακάτω συνοψίζουν την επίδραση της µεταβολής του ποσοστού συµµετοχής της Τράπεζας στις εταιρείες του
πιστωτικού και του εµπορικού τοµέα.
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12. Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες (συνέχεια)
12.1 Αλλαγές σε ιδιοκτησιακά συµφέροντα των θυγατρικών (συνέχεια)
€'000

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους µετόχους κατά την 1 Ιανουαρίου
2014
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Επίδραση της µείωσης στο ποσοστό συµµετοχής των µετόχων
Μερίδιο των συνολικών εσόδων

(534.190)
1.170.000
(27.422)
87.841

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους µετόχους στις 30 Ιουνίου 2014

696.229

13. Αναβαλλόµενη φορολογία
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές µε τη µέθοδο της
υποχρέωσης, χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας (Σηµ. 10).
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 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, η αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας προκύπτει από τις
φορολογικές ζηµιές της ΣΚΤ και των ΣΠΙ που µεταφέρονται από το 2013 και βασίζεται στις προβλέψεις της
∆ιεύθυνσης της Τράπεζας για κερδοφορία, οι οποίες καταρτίστηκαν µέσα στο 2014 (οι οποίες βασίζονται στα
διαθέσιµα στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των ιστορικών επιπέδων κερδοφορίας). Αυτό το γεγονός δείχνει ότι το
Συγκρότηµα είναι δυνατό να πραγµατοποιήσει µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µπορεί να
χρησιµοποιηθεί η αναβαλλόµενη φορολογία.
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενης φορολογίας είναι ως εξής:
Υποχρεώσεις αναβαλλόµενης φορολογίας
Κέρδη
Επιταχυνόµενη Επανεκτίµηση δίκαιων αξιών
φορολογική
γης και
σε ακίνητα
απόσβεση
κτιρίων για επένδυση
€'000

€'000

€'000

Προσωρινές
φορολογικές
διαφορές
€'000

Σύνολο
€'000

Την Ιανουαρίου 2013
Χρέωση / (πίστωση) ως
ακολούθως:
Κατάσταση αποτελεσµάτων και
λοιπών συνολικών εσόδων
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας

5.610

18.038

24.124

2.984

50.756

268
-

(16)
356

(1.844)
-

-

(1.592)
356

Την 31 ∆εκεµβρίου 2013

5.878

18.378

22.280

2.984

49.520

28

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
13. Αναβαλλόµενη φορολογία (συνέχεια)
Υποχρεώσεις αναβαλλόµενης φορολογίας (συνέχεια)
Κέρδη
Επιταχυνόµενη Επανεκτίµηση δίκαιων αξιών
φορολογική
γης και
σε ακίνητα
απόσβεση
κτιρίων για επένδυση
€'000
Την 1 Ιανουαρίου 2014
Χρέωση / (πίστωση) ως
ακολούθως:
Κατάσταση αποτελεσµάτων και
λοιπών συνολικών εσόδων
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας

Στις 30 Ιουνίου 2014

Προσωρινές
φορολογικές
διαφορές
€'000

Σύνολο

€'000

€'000

€'000

5.878

18.378

22.280

2.984

49.520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.878

18.378

22.280

2.984

49.520

Αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προσωρινές
Φορολογικές φορολογικές
ζηµιές
διαφορές
€'000
€'000
Την 1 Ιανουαρίου 2013
Χρέωση / (πίστωση) ως ακολούθως:
Κατάσταση αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων

Σύνολο
€'000

510

253

763

(228)

45

(183)

282

298

580

Χρέωση / (πίστωση) ως ακολούθως:
Κατάσταση αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων (Σηµ. 10)

23.889

-

23.889

Στις 30 Ιουνίου 2014

24.171

298

24.469

Την 1 Ιανουαρίου 2014
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14. Μετοχικό κεφάλαιο

30 Ιουνίου
2014
Αριθµός
µετοχών

30 Ιουνίου
2014
€'000

31
∆εκεµβρίου
2013
Αριθµός
µετοχών

31
∆εκεµβρίου
2013
€'000

Εγκεκριµένο
Μετοχές προς €1,28 / €8,54 η κάθε µία

1.562.500.000

2.000.000

234.192.038

2.000.000

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ'ολοκλήρου
Την 1 Ιανουαρίου
Έκδοση µετοχών
Μείωση στην ονοµαστική αξία των µετοχών

11.807.464
1.171.875.000
-

100.836
1.500.000
(85.723)

11.807.464
-

100.836
-

Στις 30 Ιουνίου / 31 ∆εκεµβρίου

1.183.682.464

1.515.113

11.807.464

100.836

Την 1η Ιουλίου 2013 πραγµατοποιήθηκε Ειδική Γενική Συνέλευση κατά την οποία αποφασίστηκε όπως αυξηθεί το
εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε δύο δισεκατοµµύρια ευρώ (€2.000.000.000), διαιρεµένο σε
διακόσια τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες και τριάντα οκτώ (234.192.038) µετοχές
ονοµαστικής αξίας οκτώ ευρώ και πενήντα τέσσερα σεντ (€8,54) η κάθε µία.
Στις 29 Ιανουαρίου 2014 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας διάταγµα του Υπουργού
Οικονοµικών σύµφωνα µε το οποίο, µετά την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Τοµέα το ποσοστό
συµµετοχής και δικαιωµάτων ψήφου της ∆ηµοκρατίας 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 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 σε 1.562.500.000.
Στις 10 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα προέβη σε έκδοση 1.171.875.000 µετοχών προς € 1,28 η κάθε µία στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία, για τους σκοπούς της ανακεφαλαιοποίησης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα.
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.
Το συνολικό εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο µετοχικό κεφάλαιο στις 30 Ιουνίου 2014 ήταν 1.183.682.464
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,28 η κάθε µία (31 ∆εκεµβρίου 2013: 11.807.464 ονοµαστικής αξίας € 8,54 η κάθε
µία). Το ποσοστό συµµετοχής της ΣΚΤ στην ιδιοκτησιακή δοµή έκαστου συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος
ανέρχεται στο 99% ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής της ∆ηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή της ΣΚΤ και
παραµένει αµετάβλητο, καθ όλη την περίοδο που η ∆ηµοκρατία συµµετέχει στην ιδιοκτησιακή δοµή της ΣΚΤ. Το
υπόλοιπο 1% της συµµετοχής στην ιδιοκτησιακή δοµή και στα δικαιώµατα ψήφου έκαστου ΣΠΙ θα ανήκει στους
υφιστάµενους του µετόχους. Για το σκοπό αυτό, ιδρύεται σε έκαστο ΣΠΙ, συνεργατική εταιρεία συµµετοχών,
σύµφωνα µε το άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου, στην οποία µεταφέρονται οι υφιστάµενοι
µέτοχοι του ΣΠΙ, µε συµµετοχή στο κεφάλαιο του, ανάλογη µε τη συµµετοχή που έκαστος µέτοχος είχε στο
µετοχικό κεφάλαιο του ΣΠΙ.
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15. Αποθεµατικά
Η κίνηση στα αποθεµατικά αναφέρεται στην συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων.
Τα κέρδη προς διανοµή αφορούν το καθαρό κέρδος της περιόδου το οποίο διανέµεται µε βάση το άρθρο 41 του
περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου αρ. 22 του 1985, όπως µετέπειτα τροποποιήθηκε.
Το τακτικό αποθεµατικό δηµιουργήθηκε δυνάµει του άρθρου 41(1) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου αρ. 22
του 1985, όπως µετέπειτα τροποποιήθηκε. Το αποθεµατικό αυτό δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή.
Το αποθεµατικό δίκαιης αξίας για γη και κτίρια προκύπτει από 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 αντιπροσωπεύει συσσωρευµένα κέρδη και ζηµίες 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.
Το αποθεµατικό ενοποίησης ουσιαστικά δηµιουργείται από την ενοποίηση των ΣΠΙ και των εταιριών του
εµπορικού τοµέα που τελούν υπό κοινό έλεγχο, από τη ΣΚΤ. Σε αυτό µεταφέρονται τα ποσά των µετοχικών
κεφαλαίων των ΣΠΙ και των εµπορικών εταιρειών καθώς και οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές κεφαλαίου εντός του
Συγκροτήµατος.
Το αποθεµατικό µείωσης της ονοµαστικής αξίας των µετοχών έχει δηµιουργηθεί για να λογιστικοποιήσει την
µείωση του αριθµού των µετοχών που υπήρχαν κατά τη χρονική στιγµή , όταν η ονοµαστική αξία της κάθε µετοχής
µειώθηκε από € 8,54 σε € 1,28 η κάθε µία.
Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας 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 Τράπεζα για λογαριασµό των ιδιοκτητών.
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16. Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις
Για την εξυπηρέτηση των πελατών της, 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 κατάσταση οικονοµικής θέσης και οι ονοµαστικές τους αξίες στις 30 Ιουνίου 2014
παρουσιάζονται πιο κάτω:
16.1. Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις
30 Ιουνίου
2014
€'000

31 ∆εκεµβρίου
2013
€'000

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Εγγυητικές επιστολές

Ανειληµµένες υποχρεώσεις
Εγκριµένα όρια χορηγήσεων που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί
Πιστώσεις εισαγωγής

92.979

96.410

526.841
1.558

573.986
1.868

528.399

575.854

621.378

672.264

Η λήξη των πιο πάνω ενδεχόµενων και ανειληµµένων υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος παρουσιάζεται πιο κάτω:
30 Ιουνίου
2014
€'000
Εντός ενός έτους
Μεταξύ ενός και πέντε ετών
Πέραν των πέντε ετών

31 ∆εκεµβρίου
2013
€'000

171.655
246.957
202.766

207.377
233.768
231.119

621.378

672.264

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 και επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
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 και πιστώσεις
εισαγωγής καθότι δεν εκτιµά πως θα προκύψει οποιαδήποτε υποχρέωση αποζηµίωσης.
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16. Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις (συνέχεια)
16.2. 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.
16.3. Ανειληµµένες υποχρεώσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες
Κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις οποίες υπογράφτηκαν συµβόλαια κατά την ηµεροµηνία αναφοράς αλλά δεν έχουν
υλοποιηθεί ακόµα είναι ως εξής:
30 Ιουνίου
2014
€'000
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Ακίνητα για επένδυση

31∆εκεµβρίου
2013
€'000

2.434
7.517

3.013
15

9.951

3.028

17. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα
Κατά τη διάρκεια του 2014, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έγινε ο ιδιοκτήτης του 99 % του µετοχικού κεφαλαίου της
Τράπεζας και ως εκ τούτου έχει τον τελικό έλεγχο του Συγκροτήµατος.
Τα συνδεδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τους συζύγους, τα ανήλικα τέκνα και οντότητες στις οποίες οι
επίτροποι/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.
Όλες οι συναλλαγές µε µέλη της Επιτροπείας και µε βασικά διευθυντικά στελέχη, συµπεριλαµβανοµένων των
συνδεδεµένων τους προσώπων, γίνονται µε βάση συνήθεις εµπορικούς όρους. Όσο αφορά τα βασικά διευθυντικά
στελέχη, αριθµός διευκολύνσεων έχει παραχωρηθεί µε βάση τους ισχύοντες όρους χρηµατοδότησης του
προσωπικού της Τράπεζας.
Οι πιο κάτω συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα έγιναν κατά τη διάρκεια της περιόδου:
17.1 Αµοιβή µελών της Επιτροπείας
Η αµοιβή Μελών της Επιτροπείας και άλλων σηµαντικών µελών της διεύθυνσης ήταν ως εξής:
30 Ιουνίου
2014
€'000
∆ικαιώµατα µη Εκτελεστικών Μελών Επιτροπείας
Αµοιβή Εκτελεστικών Μελών Επιτροπείας
Αµοιβή βασικών διευθυντικών στελεχών
Εισφορές εργοδότη

115
122
172
55
464

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.
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Για τους έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
17. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα (συνέχεια)
17.1 Αµοιβή µελών της ∆ιοίκησης (συνέχεια)
Τα βασικά διευθυντικά στελέχη αποτελούνται από τους Επικεφαλής των τµηµάτων και των µονάδων που
θεωρούνται ότι έχουν την εξουσία και την ευθύνη για το σχεδιασµό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των
δραστηριοτήτων της Τράπεζας , είτε άµεσα είτε έµµεσα.
17.2 ∆άνεια και άλλες χορηγήσεις
30 Ιουνίου 30 Ιουνίου
2014
2014
Αριθµός
€'000
Μέλη της Επιτροπείας, βασικά διευθυντικά στελέχη και
συνδεδεµένα πρόσωπα:
Λιγότερο από 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του
Συγκροτήµατος ανά µέλος Επιτροπείας

10

1.549

Σύνολο

10

1.549

17.3 Καταθέσεις
30 Ιουνίου
2014
€'000
Μέλη της Επιτροπείας και βασικά διευθυντικά στελέχη
1.623
1.623

Σύνολο
17.4 Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις που αφορούν συνδεδεµένα πρόσωπα

Επιπρόσθετα, στις 30 Ιουνίου 2014, υπήρχαν ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις που αφορούν εγγυήσεις
και όρια πίστωσης που δεν χρησιµοποιήθηκαν, όπως πιο κάτω:
30 Ιουνίου
2014
€'000
Μέλη της Επιτροπείας, βασικά διευθυντικά στελέχη και συνδεδεµένα πρόσωπα

153

Σύνολο

153

17.5 Έκθεση µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία
30 Ιουνίου
2014
€'000
Οµόλογα

1.348.892

Εγγυήσεις για δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες

617.947
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Για τους έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
18. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι πιο σηµαντικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότηµα είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος
αγοράς, ο συναλλαγµατικός, ο επιτοκιακός και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το Συγκρότηµα έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο
διαχειρίσεως κινδύνων, όπου κεντρική θέση κατέχει η αξιόπιστη µέτρηση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.
Για τους σκοπούς των συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, γίνονται γνωστοποιήσεις σε σχέση µε
τον πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος θεωρείται ως ο πιο σηµαντικός για την κατανόηση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων. Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης των υπόλοιπων κινδύνων του Συγκροτήµατος, συµβαδίζουν
µε αυτές που περιγράφονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε
στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και διαχειρίζονται ως ακολούθως:
18.1 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 ζηµίων από πιστωτικό κίνδυνο να περιορίζεται.
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 Ιουνίου 2014 πληροί 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 κατάστασης οικονοµικής θέσης περιουσιακά στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν τα λογιστικά
υπόλοιπα, όπως αυτά εµφανίζονται στην συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης .
Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
30 Ιουνίου
2014
€'000
Καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες
Καταθέσεις σε άλλα τραπεζικά ιδρύµατα
∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες (Σηµ.11)
Επενδύσεις που κατέχονται µέχρι τη λήξη
Άλλα εισπρακτέα

233.552
66.616
13.272.147
2.450.284
104.648

Σύνολο

16.127.247

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις (Σηµ.16)
Ανειληµµένες υποχρεώσεις (Σηµ.16)

92.979
528.399

Σύνολο εκτός της συνοπτικής ενοποιηµένης κατάστασης οικονοµικής θέσης

621.378
16.748.625

Συνολική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
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18. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
18.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
Όπως φαίνεται πιο πάνω, 79,2% της συνολικής έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται από τα δάνεια και
χορηγήσεις σε πελάτες, 14,6% από επενδύσεις που κατέχονται µέχρι τη λήξη και 1,39% από τις καταθέσεις σε
κεντρικές τράπεζες.
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 και τις κατατάσσει στη βαθµίδα 3 (υψηλός κίνδυνος).
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 µέρες σε καθυστέρηση και να είναι εξυπηρετούµενα.
Βαθµίδα 2 (Μέτριος Κίνδυνος):
Χορηγήσεις σε καθυστέρηση µεταξύ 91 και 180 µέρες.
Βαθµίδα 3 (Υψηλός Κίνδυνος):
Χορηγήσεις σε καθυστέρηση περισσότερη από 180 µέρες.
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.
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 τη διάρκεια της περιόδου, το Συγκρότηµα προχώρησε σε επαναδιαπραγµάτευση των όρων αποπληρωµής σε
χορηγήσεις ύψους €1.645.830 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2013: €1.549.151 χιλ.), οι οποίες αφορούν στεγαστικά δάνεια σε
ιδιώτες και επιχειρηµατικά δάνεια σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. ∆εν υπήρξε οποιαδήποτε τροποποίηση στις
εξασφαλίσεις των χορηγήσεων καθώς καλύπτονται πλήρως, είτε µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις είτε µε
κυβερνητικές εγγυήσεις.
Σύµφωνα µε τη νέα Οδηγία, ρύθµιση διευκολύνσεων ενός πελάτη, θεωρείται οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους
ή/και προϋποθέσεις των διευκολύνσεων για την αντιµετώπιση υφιστάµενων ή αναµενόµενων δυσκολιών του
πελάτη στην εξυπηρέτηση των διευκολύνσεων σύµφωνα µε το υφιστάµενο πρόγραµµα αποπληρωµής.
Με βάση την ίδια Οδηγία, µία ρυθµισµένη µη εξυπηρετούµενη χορήγηση παραµένει µη εξυπηρετούµενη για έξι
µήνες από την έναρξη καταβολής δόσεων κεφαλαίου βάσει του νέου προγράµµατος αποπληρωµής για χορηγήσεις
µε µεταβολές στο πρόγραµµα αποπληρωµής, ενώ στις περιπτώσεις σταδιακής αύξησης της δόσης, η χορήγηση
παραµένει µη εξυπηρετούµενη για έξι µήνες µετά τον πρώτο µήνα κατά τον οποίο η πρώτη υψηλότερη δόση έχει
ορισθεί. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις προγράµµατος αποπληρωµής που προβλέπει στη λήξη της χορήγησης
καταβολή εφ΄ άπαξ ποσού, ποσοστού µεγαλύτερου ή ίσου του 20% του υπολοίπου της χορήγησης (κατά την
ηµεροµηνία της χορήγησης). Σε αυτή την περίπτωση η χορήγηση θα ταξινοµείται ως µη εξυπηρετούµενη µέχρι τη
λήξη της.
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18. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
18.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
Χορηγήσεις µε όρους που ήταν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης (συνέχεια)
Μία ρυθµισµένη µη εξυπηρετούµενη χορήγηση παραµένει, επίσης, µη εξυπηρετούµενη για έξι µήνες µετά τη
ρύθµιση, για λογαριασµούς µε όριο παρατραβήγµατος. Μετά τους έξι µήνες, ο λογαριασµός θα ταξινοµείται ως
εξυπηρετούµενος µόνο αν οι συνολικές πιστώσεις (εξαιρουµένων επιστρεφόµενων επιταγών ή/και πιστώσεων
εκταµίευσης δανείων) στον λογαριασµό είναι ίσες ή µεγαλύτερες από τους τόκους που χρεώθηκαν κατά την
περίοδο αυτή.
Όταν παρέλθει η περίοδος ταξινόµησης των ρυθµισµένων χορηγήσεων ως µη εξυπηρετούµενες όπως αυτή ορίζεται
πιο πάνω, η χορήγηση θα ταξινοµείται ως µη εξυπηρετούµενη αν πληροί τα κριτήρια ταξινόµησης µη
εξυπηρετούµενων χορηγήσεων µε βάση την ίδια Οδηγία.
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 έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
18. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)
18.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
∆άνεια και
άλλες
χορηγήσεις σε
πελάτες
€'000

Καταθέσεις σε
άλλα
τραπεζικά
ιδρύµατα
€'000

Επενδύσεις
που
κατέχονται
µέχρι τη λήξη
€'000

Σύνολο
€'000

10.543.915

66.616

2.450.284

13.060.815

2.333
1.253.136
5.237.980
(1.001.780)
5.491.669

-

-

2.333
1.253.136
5.237.980
(1.001.780)
5.491.669

777.322

-

-

777.322

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

902.796
81.000
388.818
1.372.614

-

-

902.796
81.000
388.818
1.372.614

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

502.553
253.803
168.145
448.113
1.372.614

-

-

502.553
253.803
168.145
448.113
1.372.614

Χορηγήσεις µε όρους που ήταν αντικείµενο
επαναδιαπραγµάτευσης

178.641

-

-

178.641

∆εν είναι σε καθυστέρηση ή αποµειωµένες:
Βαθµίδα 1 (χαµηλός κίνδυνος)
Βαθµίδα 2 (µέτριος κίνδυνος)
Λογιστική αξία

5.286.113
119.971
5.406.084

66.616
66.616

2.450.284
2.450.284

7.803.013
119.971
7.922.984

Χορηγήσεις µε όρους που ήταν αντικείµενο
επαναδιαπραγµάτευσης

689.867

-

-

689.867

12.270.367
(1.726.452)
10.543.915

66.616
66.616

2.450.284
2.450.284

14.787.267
(1.726.452)
13.060.815

30 Ιουνίου 2014

Λογιστική αξία
Αποµειωµένες χορηγήσεις:
Βαθµίδα 1 (χαµηλός κίνδυνος)
Βαθµίδα 2 (µέτριος κίνδυνος)
Βαθµίδα 3 (υψηλός κίνδυνος)
Αποµείωση σε µεµονωµένη βάση
Λογιστική αξία
Χορηγήσεις µε όρους που ήταν αντικείµενο
επαναδιαπραγµάτευσης

Υπόλοιπα µετά από αποµείωση σε
µεµονωµένη βάση
Αποµείωση σε συλλογική βάση
Συνολική λογιστική αξία
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Για τους έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
18. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
18.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
31 ∆εκεµβρίου 2013

Λογιστική αξία
Αποµειωµένες χορηγήσεις:
Βαθµίδα 1 (χαµηλός κίνδυνος)
Βαθµίδα 2 (µέτριος κίνδυνος)
Βαθµίδα 3 (υψηλός κίνδυνος)
Αποµείωση σε µεµονωµένη βάση
Λογιστική αξία

∆άνεια και
άλλες
χορηγήσεις σε
πελάτες
€'000
10.778.140

Καταθέσεις σε
άλλα
τραπεζικά
ιδρύµατα
€'000
64.133

Επενδύσεις
που
κατέχονται
µέχρι τη λήξη
€'000
1.017.476

Σύνολο
€'000
11.859.749

840.859
714.557
3.898.431
(824.228)
4.629.619

-

-

840.859
714.557
3.898.431
(824.228)
4.629.619

750.322

-

-

750.322

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

640.882
261.362
975.899
1.878.143

-

-

640.882
261.362
975.899
1.878.143

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

385.695
203.949
134.892
1.153.607
1.878.143

-

-

385.695
203.949
134.892
1.153.607
1.878.143

Χορηγήσεις µε όρους που ήταν αντικείµενο
επαναδιαπραγµάτευσης

169.717

-

-

169.717

∆εν είναι σε καθυστέρηση ή αποµειωµένες:
Βαθµίδα 1 (χαµηλός κίνδυνος)
Βαθµίδα 2 (µέτριος κίνδυνος)
Λογιστική αξία

5.718.629
313.136
6.031.765

Χορηγήσεις µε όρους που ήταν αντικείµενο
επαναδιαπραγµάτευσης

629.112

Χορηγήσεις µε όρους που ήταν αντικείµενο
επαναδιαπραγµάτευσης

Υπόλοιπα µετά από αποµείωση σε
µεµονωµένη βάση
Αποµείωση σε συλλογική βάση
Συνολική λογιστική αξία

12.539.527
(1.761.387)
10.778.140
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64.133
64.133

-

64.133
64.133

1.017.476
1.017.476

-

1.017.476
1.017.476

6.800.238
313.136
7.113.374

629.112

13.621.136
(1.761.387)
11.859.749

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
18. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ( συνέχεια)
18.2 Άλλοι κίνδυνοι
18.2.1 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Η κύρια εποπτική αρχή, η οποία καθορίζει και παρακολουθεί τις απαιτήσεις κεφαλαίου του Συγκροτήµατος, είναι η
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ). Η ΚΤΚ καθοδηγείται στον εποπτικό της ρόλο από τις συστάσεις της
Επιτροπής της Βασιλείας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τραπεζικά θέµατα.
Το 2007, η ΚΤΚ έκδωσε την “Ανεπίσηµη Ενοποίηση των Οδηγιών προς τις Τράπεζες για τον υπολογισµό των
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων του 2006 και 2007”, µε τελευταία
τροποποίηση τον Ιούλιο του 2011, για σκοπούς εναρµόνισης µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε
τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων (Βασιλεία ΙΙ).
Η Οδηγία για τη Βασιλεία ΙΙ 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 – Εποπτική εξέταση και αξιολόγηση:
Ο Πυλώνας ΙΙ συνδέει τις εποπτικές απαιτήσεις κεφαλαίου µε τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης κεφαλαιακής
επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) του τραπεζικού ιδρύµατος και την αξιοπιστία των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Ο
Πυλώνας ΙΙ έχει σκοπό την επικοινωνία µεταξύ των εποπτικών πολιτικών 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 – ∆ηµοσιοποίηση πληροφοριών:
Ο Πυλώνας ΙΙΙ επιβάλλει τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων του
τραπεζικού ιδρύµατος, τα αποτελέσµατα του υπολογισµού ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως επίσης και
τα αποτελέσµατα της Ε∆ΑΚΕ µαζί µε διάφορες αναλύσεις που αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο.
Από την 1 Ιανουαρίου 2014, ισχύουν οι νέοι Κανονισµοί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) και η τροποποιηµένη
Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων IV (CRD IV). H Οδηγία CRD IV πρέπει ακόµα να εναρµονιστεί µε την εθνική
νοµοθεσία, ενώ η ΚΤΚ βρίσκεται στη διαδικασία να καθορίσει την τελική της θέση πάνω σε διαφοροποιήσεις που
επιβάλλονται από τους πιο πάνω κανονισµούς όσον αφορά την Κύπρο, και να καθορίσει το πλαίσιο για τους
ελάχιστους κεφαλαιακούς δείκτες λαµβάνοντας υπόψη τις παραµέτρους της αξιολόγησης της ενοποιηµένης
κατάστασης οικονοµικής θέσης και της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων, σε
συνεργασία µε την Τρόικα και ενηµερώνοντας τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας.
Μέσα στα πλαίσια των νοµοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, για τη σύνδεση των Συνεργατικών Πιστωτικών
Ιδρυµάτων (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.
Από την 1η Ιανουαρίου 2014, ο υπολογισµός της κεφαλαιακής επάρκειας του Κεντρικού Φορέα γίνεται σύµφωνα
µε τη νέα νοµοθεσία και την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις
για τα πιστωτικά ιδρύµατα (Κανονισµοί των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR)/Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων
(CRD IV) ) της 26ης Ιουνίου 2013, και σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου µε
ηµεροµηνία 14 Αυγούστου 2014 ( Κ.∆.Π. 393/2014 ).
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Για τους έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
18. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ( συνέχεια)
18.2 Άλλοι κίνδυνοι ( συνέχεια)
18.2.1 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου (συνέχεια)
Στις 30 Ιουνίου 2014, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήµατος αποτελούνται από:
- ∆είκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων 1 (Common Equity Tier 1 capital): περιλαµβάνουν το κεφάλαιο και τα
αποθεµατικά (περιλαµβανοµένων και των αποθεµατικών επανεκτίµησης αναπροσαρµοσµένα για την αναβαλλόµενη
φορολογία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία).
Η κεφαλαιακή επάρκεια του Συγκροτήµατος, σε ατοµική βάση, παρακολουθείται από τη ∆ιεύθυνση 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.
Στις 16 ∆εκεµβρίου 2013, η ΚΤΚ µε επιστολή της τροποποίησε την Οδηγία για τον Υπολογισµό των Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων (ακύρωση της τροποποίησης αρ. 2 του 2011),
καθορίζοντας τον ελάχιστο δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων στο 9% (Common Equity Tier 1 ratio) όπως
προνοούσε και το Μνηµόνιο Συναντίληψης µε την Τρόικα. Στις 29 Μαΐου 2014 η ΚΤΚ µε νέα επιστολή της
επανακαθόρισε τον ελάχιστο δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων στο 8%, ποσοστό που συνάδει µε τον
εναρµονισµένο δείκτη που θα εφαρµοστεί στο βασικό σενάριο της συνολικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα.
Στις 30 Ιουνίου 2014, ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων 1 για τον Κεντρικό Φορέα υπολογίστηκε στο
13,64% (31.12.2013 : 13,60 % ) και περιλαµβάνει τα κέρδη της ενδιάµεσης περιόδου €81.737 χιλ. και τις τελικές
συνολικές προβλέψεις περίπου €2,73 δις (31.12.2013: €2,58 δις). Ο δείκτης αυτός, είχε υπολογιστεί εκ νέου στο
13,60% για τις 31 ∆εκεµβρίου 2013, και περιλαµβάνει την κρατική ενίσχυση των €1,5 δις για το σκοπό της
ανακεφαλαιοποίησης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των CRR και CRD IV και
σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Για τις περιόδους που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014 και 31 ∆εκεµβρίου 2013, το Συγκρότηµα συµµορφώθηκε µε
όλες τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
30 Ιουνίου
2014
€'000

31 ∆εκεµβρίου
2013
€'000

Ίδια κεφάλαια
Βασικά ίδια κεφάλαια

1.254.342

1.177.809

Συνολικά σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία

9.199.290

8.666.451

∆είκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων 1

%
13,64

%
13,60

19. ∆ίκαιη 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 στην
συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης, µετά την αφαίρεση των προβλέψεων για αποµείωση αξίας.
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Για τους έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
19. ∆ίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων (συνέχεια)
Η δίκαιη αξία των υπολοίπων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της συνοπτικής ενοποιηµένης 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
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 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
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 Ιουνίου 2014

Επίπεδο
1
€'000

Επίπεδο
2
€'000

Επίπεδο
3
€'000

Σύνολο
€'000

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Στην δίκαιη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Επενδύσεις σε χρεόγραφα

-

-

-

-

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση
Επενδύσεις σε µετοχές

13.414

-

-

13.414

Σύνολο

13.414

-

-

13.414

31 ∆εκεµβρίου 2013

Επίπεδο
1
€'000

Επίπεδο
2
€'000

Επίπεδο
3
€'000

Σύνολο
€'000

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Στην δίκαιη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Επενδύσεις σε µετοχές

202

-

-

202

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση
Επενδύσεις σε χρεόγραφα
Επενδύσεις σε µετοχές

14.573

10.252
-

-

10.252
14.573

Σύνολο

14.775

10.252

-

25.027
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20. Ανάλυση εξυπηρετούµενων και µη - εξυπηρετούµενων χορηγήσεων
30 Ιουνίου 2014

Εξυπηρετούµενες πιστωτικές διευκολύνσεις
Πιστωτικές
διευκολύνσεις
Πιστωτικές
Σύνολο
Μη
Σύνολο που δεν έχουν διευκολύνσεις εξυπηρετούµενων εξυπηρετούµενες
πιστωτικών
τύχει που έχουν τύχει
πιστωτικών
πιστωτικές
διευκολύνσεων αναδιάρθρωσης αναδιάρθρωσης
διευκολύνσεων
διευκολύνσεις
€'000

Πιστωτικές διευκολύνσεις σε
νοµικά πρόσωπα
Εµπόριο
Οικοδοµικές και Κτηµατικές
επιχειρήσεις
Μεταποιητικές επιχειρήσεις
Τουριστικές επιχειρήσεις
Άλλες επιχειρήσεις
Υπηρεσίες
Πιστωτικές διευκολύνσεις σε
νοµικά πρόσωπα στο λιανικό
εµπόριο
Εµπόριο
Οικοδοµικές και Κτηµατικές
επιχειρήσεις
Μεταποιητικές επιχειρήσεις
Τουριστικές επιχειρήσεις
Άλλες επιχειρήσεις
Υπηρεσίες
Πιστωτικές διευκολύνσεις σε
ιδιώτες
Πιστωτικές διευκολύνσεις για την
αγορά / ανέγερση ακινήτων:
(α) Ιδιοκατοίκησης
(β) Για άλλους σκοπούς
Καταναλωτικά δάνεια
Πιστωτικές κάρτες
Τρεχούµενοι λογαριασµοί
Πιστωτικές διευκολύνσεις προς
αυτοεργοδοτούµενους
Σύνολο διευκολύνσεων
Ποσό πρόβλεψης για αποµείωση

€'000

€'000

€'000

€'000

1.701.777
297.756

1.105.782
172.058

23.287
6.087

1.129.069
178.145

572.708
119.611

232.398
106.254
85.592
825.187
154.590

30.796
14.148
37.833
751.451
99.496

10.428
467
2.160
1.682
2.463

41.224
14.615
39.993
753.133
101.959

191.174
91.639
45.599
72.054
52.631

1.210.414
246.838

392.737
99.706

61.621
9.108

454.358
108.814

756.056
138.024

454.481
136.881
61.875
167.585
142.754

108.464
45.822
15.227
73.881
49.637

26.836
8.810
3.793
4.413
8.661

135.300
54.632
19.020
78.294
58.298

319. 181
82.249
42.855
89.291
84.456

4.565.717
561.920
4.298.619
36.989
455.414

2.165.894
143.629
1.311.263
26.460
201.419

384.205
40.939
282.442
1.141

2.550.099
184.568
1.593.705
26.460
202.560

2.015.618
377.352
2.704.914
10.529
252.854

441.297

91.303

9.072

100.375

340.922

13.272.147

5.438.487

802.707

6.241.194

7.030.953

2.728.232

239.372

82.894

322.266

2.405.966
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Για τους έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
20. Ανάλυση εξυπηρετούµενων και µη - εξυπηρετούµενων χορηγήσεων (συνέχεια)
31 ∆εκεµβρίου 2013

Εξυπηρετούµενες πιστωτικές διευκολύνσεις
Πιστωτικές
διευκολύνσεις
Πιστωτικές
Μη
Σύνολο που δεν έχουν διευκολύνσεις
Σύνολο εξυπηρετούµενες
πιστωτικών
τύχει που έχουν τύχει
πιστωτικών
πιστωτικές
διευκολύνσεων αναδιάρθρωσης αναδιάρθρωσης
διευκολύνσεων
διευκολύνσεις
€'000

Πιστωτικές διευκολύνσεις σε
νοµικά πρόσωπα
Εµπόριο
Οικοδοµικές και Κτηµατικές
επιχειρήσεις
Μεταποιητικές επιχειρήσεις
Τουριστικές επιχειρήσεις
Άλλες επιχειρήσεις
Υπηρεσίες
Πιστωτικές διευκολύνσεις σε
νοµικά πρόσωπα στο λιανικό
εµπόριο
Εµπόριο
Οικοδοµικές και Κτηµατικές
επιχειρήσεις
Μεταποιητικές επιχειρήσεις
Τουριστικές επιχειρήσεις
Άλλες επιχειρήσεις
Υπηρεσίες
Πιστωτικές διευκολύνσεις σε
ιδιώτες
Πιστωτικές διευκολύνσεις για την
αγορά / ανέγερση ακινήτων:
(α) Ιδιοκατοίκησης
(β) Για άλλους σκοπούς
Καταναλωτικά δάνεια
Πιστωτικές κάρτες
Τρεχούµενοι λογαριασµοί
Πιστωτικές διευκολύνσεις προς
αυτοεργοδοτούµενους

Σύνολο διευκολύνσεων
Ποσό πρόβλεψης για αποµείωση

€'000

€'000

313.528

199.331

5.720

205.051

108.477

217.194
98.774
81.162
761.833
235.514

53.584
16.330
42.972
646.839
182.079

19.437
2.065
5.254
2.298
7.913

73.021
18.395
48.226
649.137
189.992

144.173
80.379
32.936
112.696
45.522

246.336

113.083

19.273

132.356

113.980

435.080
139.237
61.140
165.197
161.354

135.302
60.055
20.808
83.807
61.090

44.899
9.092
5.564
8.060
13.150

180.201
69.147
26.372
91.867
74.240

254.879
70.090
34.768
73.330
87.114

4.622.457
556.955
4.272.406
30.126
559.912

2.469.490
179.494
1.512.308
21.392
292.932

431.079
58.107
366.873
2.586

2.900.569
237.601
1.879.181
21.392
295.518

1.721.888
319.354
2.393.225
8.734
264.394

405.550

113.527

22.167

135.694

269.856

13.363.755

6.204.423

1.023.537

7.227.960

6.135.795

2.585.615

437.108

159.740

596.848

1.988.767
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21. Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου στις 31 Ιουνίου 2014 µε βάση την ηµεροµηνία χορήγησης των δανείων
Ηµεροµηνία
Συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο
Χορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα
Χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα για αγορά
χορήγησης
/ ανέγερση ακίνητης περιουσίας

Χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα - Άλλες
χορηγήσεις

Συνολικές
Μη Προβλέψεις Συνολικές
Μη Προβλέψεις Συνολικές
Μη Προβλέψεις Συνολικές
Μη Προβλέψεις
χορηγήσεις εξυπηρετούµενες
χορηγήσεις εξυπηρετούµενες
χορηγήσεις εξυπηρετούµενες
χορηγήσεις εξυπηρετούµενες
χορηγήσεις
χορηγήσεις
χορηγήσεις
χορηγήσεις
€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

613.633

273.541

110.321

96.636

56.771

22.406

232.750

100.068

35.445

284.247

116.702

52.470

1.178.284

469.507

169.538

173.142

88.877

38.873

477.794

147.441

48.418

527.348

233.189

82.247

1.630.969

725.400

269.949

258.518

134.925

53.850

690.651

245.438

83.742

681.800

345.037

132.357

4.088.246

2.180.961

795.641

742.155

418.902

178.245

1.862.754

798.638

256.010 1.483.337

963.421

361.386

3.022.186

1.611.888

625.952

907.954

256.225

125.251

1.144.407

642.535

218.072

969.825

713.128

282.629

1.461.392

843.298

296.560

403.997

153.637

55.860

503.988

269.812

85.894

553.407

419.849

154.806

1.277.437

926.358

460.271

329.789

219.427

111.679

215.293

189.038

68.851

732.355

517.893

279.741

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

Ιδιώτες - Τα στεγαστικά δάνεια περιλαµβάνουν διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν για την αγορά ή για την ανέγερση ακινήτων για ιδιοκατοίκηση ή για άλλους σκοπούς
Ιδιώτες - Άλλα δάνεια περιλαµβάνουν όλες τις διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν σε ιδιώτες

45

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τους έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
21. Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 µε βάση την ηµεροµηνία χορήγησης των δανείων (συνέχεια)
Ηµεροµηνία
Συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο
Χορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα
Χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα για αγορά
χορήγησης
/ ανέγερση ακίνητης περιουσίας

Χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα - Άλλες
χορηγήσεις

Συνολικές
Μη Προβλέψεις Συνολικές
Μη Προβλέψεις Συνολικές
Μη Προβλέψει Συνολικές
Μη Προβλέψεις
χορηγήσεις εξυπηρετούµενες
χορηγήσεις εξυπηρετούµενες
χορηγήσεις εξυπηρετούµενες
ς χορηγήσεις εξυπηρετούµενες
χορηγήσεις
χορηγήσεις
χορηγήσεις
χορηγήσεις
€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

Εντός 1
έτους
1.519.833

640.103

473.818

358.449

178.262

129.269

310.539

72.298

2.993.024 1.007.517

348.508

530.913

178.386

38.801

1.180.860

3.116.916 1.536.541

522.878

438.897

232.778

56.261

3.491.847 1.591.982

556.740

1.124.177

270.389

1.081.984

640.397

269.268

179.194

641.676

334.725

188.803

518.475

364.391

225.600

59.060

850.845

389.543

285.489

310.382

111.493 1.281.251

518.749

198.214

1.388.794

546.676

171.871 1.289.225

757.087

294.746

59.609

1.283.840

608.612

213.461 1.083.830

712.981

283.670

110.250

34.824

516.911

252.609

89.500

385.879

277.538

144.944

129.534

69.970

33.470

267.505

105.204

54.190

244.637

159.551

101.143

153.408

102.722

38.297

161.009

106.896

66.876

204.058

154.773

120.427

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

Ιδιώτες - Τα στεγαστικά δάνεια περιλαµβάνουν διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν για την αγορά ή για την ανέγερση ακινήτων για ιδιοκατοίκηση ή για άλλους σκοπούς
Ιδιώτες - Άλλα δάνεια περιλαµβάνουν όλες τις διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν σε ιδιώτες
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Για τους έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2014
22. Γεγονότα µεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς
∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς που να χρήζουν επιπρόσθετης
γνωστοποίησης στις συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.

47

