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Ελεκέξσζε γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 

30 Ινπλίνπ 2016 

 
Λεπθσζία, 28 Ινπιίνπ 2016 

 

 H ζεηηθή δπλακηθή ζπλερίζηεθε θαηά ην δεύηεξν ηξίκελν 

 Τα πξνβιεκαηηθά δάλεηα (δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ
1
) κεηώζεθαλ 

πεξαηηέξσ θαηά  €1 δηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ β’ ηξηκήλνπ 2016. Μείσζε θαηά €2 δηο ή 18%  ην α’ 

εμάκελν 2016 

 Τν πνζνζηό θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ κε πξνβιέςεηο 

βειηηώζεθε ζην 53% 

 Οη θαηαζέζεηο πειαηώλ απμήζεθαλ πεξηζζόηεξν από €600 εθαη. ην β’ ηξίκελν 2016 

 Η ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA κεηώζεθε θαηά €1,8 δηο από ηελ αξρή ηνπ έηνπο, ζην ζεκεξηλό 

επίπεδν ησλ €2 δηο 

 Ο δείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 βειηηώζεθε ζην 14,4% 

 Τα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο γηα ην β’ ηξίκελν 2016 αλήιζαλ ζε πεξίπνπ €135 

εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €146 εθαη. ην α’ ηξίκελν 2016  

 Τα ζπλερή ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά θέξδε δηνρεηεύηεθαλ ζε απμεκέλεο ρξεώζεηο πξνβιέςεσλ θαη 

απνκεηώζεσλ, ππνζηεξίδνληαο ηελ ηαρύηεξε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ ζηνλ ηζνινγηζκό. Τα θέξδε 

ηνπ β’ εμακήλνπ  αλακέλεηαη λα δηνρεηεπζνύλ κε παξόκνην ηξόπν 

 Οη ρξεώζεηο πξνβιέςεσλ θαη απνκεηώζεσλ γηα ην β’ ηξίκελν 2016 αλήιζαλ ζε πεξίπνπ €108 

εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €70 εθαη. ην α’ ηξίκελν 2016 

 Τν θόζηνο ηνπ ζρεδίνπ εζεινύζηαο απνρώξεζεο ύςνπο €57 εθαη. ην β’ ηξίκελν 2016, 

θαιύθζεθε από ην θέξδνο από ηελ πώιεζε ηεο επέλδπζεο ζηε Visa Europe ύςνπο €58 εθαη. 

 Πεξηνξηζκέλν θαζαξό θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία ύςνπο πεξίπνπ €6 εθαη. γηα ην β’ ηξίκελν 

2016. Καζαξό θέξδνο ύςνπο πεξίπνπ €56 εθαη. γηα ην α’ εμάκελν 2016 

 

 

Προφίλ Σσγκροτήματος  
 
Σο σγθρόηεκα Σράπεδας Κύπροσ ηδρύζεθε ηο 1899 θαη είλαη ο κεγαιύηερος τρεκαηοοηθολοκηθός οργαληζκός ζηελ Κύπρο. Σο σγθρόηεκα 
προζθέρεη έλα εσρύ θάζκα τρεκαηοοηθολοκηθώλ προϊόληωλ θαη σπερεζηώλ ποσ περηιακβάλεη ηραπεδηθές σπερεζίες, τρεκαηοδοηήζεης, θάθηορηγθ, 
τρεκαηοεπελδσηηθές σπερεζίες, δηατείρηζε θεθαιαίωλ θαη αζθάιεηες γεληθού θιάδοσ θαη δωής. Σο σγθρόηεκα ιεηηοσργεί κέζω 136 θαηαζηεκάηωλ, 
από ηα οποία 130 ιεηηοσργούλ ζηελ Κύπρο, 1 ζηε Ροσκαλία, 4 ζηο Ηλωκέλο Βαζίιεηο θαη 1 ζηα Channel Islands. Επηπιέολ, ε Σράπεδα ιεηηοσργεί 
γραθεία αληηπροζωπείας ζηε Ρωζία, ηελ Οσθραλία θαη ηελ Κίλα. Σο σγθρόηεκα εργοδοηεί 4.550 άηοκα δηεζλώς. ηης 31 Μαρηίοσ 2016, ηο ύλοιο 
Περηοσζηαθώλ ηοητείωλ ηοσ σγθροηήκαηος αλερτόηαλ ζε €22,7 δης θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηοσ ζε €3,1 δης. 

                                                 
1 Τα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ νξίδνληαη σο ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ θαη ηα απνκεησκέλα δάλεηα (απνκεησκέλα 
είλαη ηα δάλεηα ηα νπνία δελ ζεσξνύληαη πιήξσο αλαθηήζηκα θαη γηα ηα νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί πξόβιεςε απνκείσζεο ζε αηνκηθή βάζε ή γηα ηα νπνία 
πθίζηαληαη δεκηέο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ή πειαηώλ ζηελ Υπεξεζία Αλάθηεζεο Φξεώλ). 


