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Ανακοίνωση 
 
Δημοσιοποιήσεις Πυλώνα 3 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 
 
 

Λευκωσία, 30 Μαρτίου 2018 
 

 
Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού για την 
κατάχρηση της αγοράς (ΕΕ) 596/2014  

 

 
H Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «Εταιρία» ή η «BOC Holdings», 
μαζί με τη θυγατρική της, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), και τις 
θυγατρικές της Τράπεζας, το «Συγκρότημα») ανακοινώνει σήμερα τη δημοσίευση των 
Δημοσιοποιήσεων Πυλώνα 3 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (η «Έκθεση 
Πυλώνα 3»).  
 
Αντίγραφο της Έκθεσης Πυλώνα 3 θα υποβληθεί στον Μηχανισμό Εθνικής Αποθήκευσης 
(National Storage Mechanism) και θα είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση στο 
http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM. 
 
Η Έκθεση Πυλώνα 3 είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος  
www.bankofcyprus.com (Σχέσεις Επενδυτών). 
  
Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Σχέσεις 
Επενδυτών στη διεύθυνση investors@bankofcyprus.com. 
 
Επιπρόσθετες Πληροφορίες  
 
Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι αυτούσια αποσπάσματα από την Έκθεση Πυλώνα 3. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν αντικαθιστούν την πλήρη ανάγνωση της Έκθεσης Πυλώνα 3. Οι 
όροι σε κεφαλαία σε αυτή την ενότητα “Επιπρόσθετες Πληροφορίες” έχουν την έννοια και 
την ερμηνεία που τους αποδίδεται στους αντίστοιχους αγγλικούς όρους στην Έκθεση 
Πυλώνα 3.  
 
ΔΠΧΑ 9  Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
Το ΔΠΧΑ 9 ‘Χρηματοοικονομικά μέσα’ (ΔΠΧΑ 9) αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 
‘Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση’ και εισάγει νέες απαιτήσεις για 
την κατηγοριοποίηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. Το ΔΠΧΑ 9 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το Συγκρότημα θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 την 1 
Ιανουαρίου 2018. 
 
 
 
 

http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM
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Επίπτωση ΔΠΧΑ 9 
Η προκαταρκτική επίδραση του ΔΠΧΑ 9 στο Συγκρότημα, κατά την εφαρμογή του, η οποία 
υπόκειται σε αλλαγές λόγω διαμόρφωσης τελικών παραμέτρων, εκτιμάται σε μείωση στα 
ίδια κεφάλαια ύψους ~€300 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των προβλέψεων για 
απομείωση δανείων. Οι νέες λογιστικές διαδικασίες, οι εσωτερικοί ελέγχοι, το πλαίσιο 
διακυβέρνησης, οι κρίσεις και οι τεχνικές εκτίμησης θα συνεχίσουν να βελτιώνονται και θα 
υποβάλλονται σε επικύρωση για όλο το 2018. 

Εποπτικές μεταβατικές ρυθμίσεις 
Το Συγκρότημα επέλεξε να εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις της ΕΕ για σκοπούς των 
εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων (Κανονισμός ΕΕ 2017/2395) όπου η επίδραση 
στους δείκτες κεφαλαίου από την επίδραση από τις απομειώσεις από την αρχική 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 θα απορροφηθεί σταδιακά. Από την πρώτη ημερομηνία εφαρμογής 
του ΔΠΧΑ 9 και για μία πενταετία, το ποσό της διαφοράς των απομειώσεων που θα 
προκύψουν κατά τη μετάβαση στο νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 σε σχέση με τις απομειώσεις που 
έχουν αναγνωριστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 θα προστίθεται 
στους δείκτες κεφαλαίου. Το ποσό που θα προστίθεται κάθε έτος θα είναι μειωμένο με 
βάση ένα συντελεστή στάθμισης μέχρι να επέλθει η πλήρης απορρόφηση της επιπτώσεως 
από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 στο τέλος της πενταετίας. Για το 2018 η επίδραση στους 
δείκτες κεφαλαίου θα είναι 5% της επίδρασης της διαφοράς στις απομειώσεις. Η επίδραση 
του ΔΠΧΑ 9 με μεταβατικές διατάξεις ανέρχεται σε μείωση ύψους ~9 μονάδες βάσης στους 
κεφαλαιακούς δείκτες του Συγκροτήματος και σε ~150 μονάδες βάσης χωρίς μεταβατικές 
διατάξεις. Με μεταβατικές διατάξεις και με βάση τις διατάξεις μετά την ολοκλήρωση της 
μεταβατικής περιόδου, η επίδραση του ΔΠΧΑ 9 αναμένεται να είναι διαχειρίσιμη και εντός 
των κεφαλαιακών σχεδιασμών του Συγκροτήματος. 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) που 
εκδόθηκαν τον Ιανουάριο 2017 και αναφέρονται στον ορισμό της αθέτησης πιστούχου 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR), ο  ορισμός θα μεταβληθεί 
σταδιακά για να ευθυγραμμιστεί με τον ορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) 
(βάσει ΕΑΤ) μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2021. Το Συγκρότημα, σύμφωνα και με τον εποπτικό 
διάλογο, προτίθεται να υιοθετήσει ενωρίτερα τις αλλαγές, οι οποίες θα ευθυγραμμίσουν σε 
μεγάλο βαθμό τον ορισμό με βάση το CRR με τον ορισμό των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) από την 1 
Ιανουαρίου 2018. Αυτό αναμένεται να αυξήσει τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία, με 
αντίστοιχη μείωση ύψους ~40 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 
(CET1) και μείωση ύψους ~50 μ.β. στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, με 
βάση τα στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου 2017. 
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Προβλέψεις και Αναφορές για το Μέλλον  
 
Το παρόν έγγραφο περιέχει ορισμένες αναφορές για το μέλλον, οι οποίες συνήθως προσδιορίζονται με τη χρήση όρων όπως 
«προσδοκά», «θα πρέπει να είναι», «θα είναι» και παρόμοιες εκφράσεις ή παραλλαγές τους. Οι εν λόγω αναφορές για το 
μέλλον, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά, δηλώσεις σχετικά με τις προθέσεις του Συγκροτήματος, 
πεποιθήσεις ή τρέχουσες εκτιμήσεις και προβλέψεις αναφορικά με τα μελλοντικά λειτουργικά αποτελέσματα, της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης, της ρευστότητας, της επίδοσης, των προοπτικών, της αναμενόμενης ανάπτυξης, τις 
προβλέψεις, τις απομειώσεις, τις στρατηγικές και τις ευκαιρίες του Συγκροτήματος. Από τη φύση τους, οι προβλέψεις και 
αναφορές για το μέλλον εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες επειδή σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από 
περιστάσεις που θα συμβούν ή πιθανόν να συμβούν στο μέλλον. Παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
ουσιαστική διαφορά μεταξύ των πραγματικών εργασιών, της στρατηγικής και/ή των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος και 
των σχεδίων, των στόχων, των προσδοκιών, των εκτιμήσεων και των προθέσεων του Συγκροτήματος, οι οποίες εκφράστηκαν 
σε παρόμοιες δηλώσεις προβλέψεων και αναφορών για το μέλλον από το Συγκρότημα, περιλαμβάνουν, αλλά δεν 
περιορίζονται σε: γενικές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες στην Κύπρο και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, διακυμάνσεις των 
επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, νομοθετικές, δημοσιονομικές και κανονιστικές εξελίξεις και κινδύνους σχετικά 
με την τεχνολογία και πληροφορική, επιδικίες και άλλους λειτουργικούς κινδύνους. Σε περίπτωση που συμβεί κάποιος ή 
περισσότεροι από αυτούς ή άλλοι παράγοντες, ή εάν οι υποκείμενες υποθέσεις αποδειχθούν λανθασμένες, τα πραγματικά 
αποτελέσματα ή τα γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που αναμένονται αυτήν την περίοδο όπως 
αντικατοπτρίζονται σε τέτοιες δηλώσεις προβλέψεων και αναφορών για το μέλλον. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο παρόν 
έγγραφο ισχύουν μόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου. Εκτός εάν απαιτείται από οποιονδήποτε 
εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, το Συγκρότημα αποποιείται ρητά οποιαδήποτε υποχρέωση ή δέσμευση να δημοσιοποιήσει 
τυχόν επικαιροποιήσεις ή αναθεωρήσεις αναφορικά με οποιεσδήποτε προβλέψεις που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν 
έγγραφο, ώστε να αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε αλλαγή στις προσδοκίες του Συγκροτήματος ή οποιαδήποτε αλλαγή 
γεγονότων ή περιστάσεων στις οποίες βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προφίλ Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου 
 
Tο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ 
φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, 
φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα 
Τράπεζας Κύπρου λειτουργεί μέσω 123 καταστημάτων, από τα οποία 121 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία και 1 στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα 
Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 4,355 άτομα διεθνώς. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν 
σε €23.6 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.6 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus 
Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής. 
 


