Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί Μέτοχοι
Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση των τελευταίων δύο ετών και η συνεπακόλουθη ύφεση ήταν πρωτοφανής για το
παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και ειδικότερα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Οι επιπτώσεις από την κρίση αυτή άρχισαν να φαίνονται και στην κυπριακή οικονομία ειδικότερα κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2009.
Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η Τράπεζα μας κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 12%
και να διατηρήσει την κερδοφορία της.
Διατηρήσαμε υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που βάση των αρχών της Βασιλείας ΙΙ ανέρχεται στο 11,73% και
ενισχύσαμε την κεφαλαιακή μας βάση με την επιτυχή έκδοση €8 εκατ. μη μετατρέψιμων ομολόγων, θωρακίζοντας
την Τράπεζα για απρόσκοπτη ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών της.
Ο δείκτης χορηγήσεων έναντι καταθέσεων ανήλθε στο 79% σε σχέση με 80% το προηγούμενο έτος, διατηρώντας
υψηλή ρευστότητα, ενώ η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων παρουσίασε βελτίωση συνέπεια της αποτελεσματικής
διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου με αποτέλεσμα οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις να μειωθούν κατά 2% σε
σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι προβλέψεις για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων ανήλθαν σε €1,4 εκατ. για
το έτος 2009 σε σχέση με €1,7 εκατ. το 2008.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €11,9 εκατ. σε σχέση με €11,2 εκατ. το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση της
τάξεως του 7% παρά το αυξημένο κόστος στην προσέλκυση καταθέσεων ως αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού
και των μειωμένων εσόδων από επενδύσεις και τοποθετήσεις στην διατραπεζική αγορά, λόγω κυρίως της ανάκτησης
τόκων και εσόδων που είχαν διαγραφεί τα προηγούμενα έτη.
Τα άλλα έσοδα παρουσίασαν μικρή αύξηση της τάξεως του 3% από €3,7 εκατ. το 2008 σε €3,8 εκατ. το 2009.
Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 10% σε σχέση με το 2008 κυρίως λόγω
του κόστους προσωπικού που παρουσίασε ετήσια αύξηση της τάξεως του 12% με την εφαρμογή των προνοιών της
συλλογικής σύμβασης εργασίας της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου.
Τα κέρδη πριν από τις προβλέψεις ανήλθαν σε €1,8 εκατ. σε σύγκριση με €2,2 εκατ. το 2008 ενώ τα κέρδη της
Τράπεζας μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €382 χιλ. το 2009 σε σχέση με €573 χιλ. το 2008.
Το σύνολο ενεργητικού της Τράπεζας αυξήθηκε κατά €38 εκατ. φθάνοντας τα €524 εκατ. σε σύγκριση με €486 εκατ.
το προηγούμενο έτος.
Οι καταθέσεις πελατών στις 31 Δεκεμβρίου 2009 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το έτος 2008 δηλαδή στα €448
εκατ., ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων παρουσίασε οριακή μείωση της τάξεως του 1,7% σε σχέση με το έτος
2008 φθάνοντας τα €352 εκατ. στο τέλος του 2009 σε σχέση με €358 εκατ. το 2008.
Αναμένουμε το 2010 να είναι μια επίσης δύσκολη χρονιά με έντονο το αίσθημα της αβεβαιότητας. Η Τράπεζα
συνεχίζει μέσα από μια αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, να έχει σαν προτεραιότητα την διατήρηση
ικανοποιητικής ρευστότητας, την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης καθώς επίσης και την αύξηση της
αποτελεσματικότητας της για περαιτέρω περιστολή των δαπανών.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους υπαλλήλους της Τράπεζας που εργάζονται με ζήλο για την επίτευξη των
στόχων μας μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους μετόχους και πελάτες της Τράπεζας για την
εμπιστοσύνη και στήριξή τους. Συνεχής υπόσχεση μας είναι να δίνουμε αξία στους πελάτες και μέτοχους μας μέσω
της εφαρμογής μιας συνετής και ισοζυγισμένης πολιτικής.
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