Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2006
2006
£

2005
£

2006
Ευρώ (€)

17.668.182

15.022.194

30.557.215

25.980.965

18%

Καθαρά έσοδα από τόκους

6.887.241

4.996.117

11.911.520

8.640.811

38%

Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

1.386.427

1.373.822

2.397.833

2.376.033

1%

Έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος

401.528

354.785

694.445

613.603

13%

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

588.727

400.451

1.018.207

692.582

47%

Σύνολο λειτουργικών εσόδων

2.376.682

2.129.058

4.110.485

3.682.218

12%

Σύνολο καθαρών εσόδων

9.263.923

7.125.175

16.022.005

12.323.029

30%

Κόστος προσωπικού
Ζημιές από επανεκτίμηση, διάθεση και
απομείωση επενδύσεων

(4.207.379)

(4.039.270)

(7.276.685)

(6.985.939)

4%

(64.950)

(84.942)

(112.331)

(146.908)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

(2.673.180)

(2.547.311)

(4.623.279)

(4.405.588)

5%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων

(6.945.509)

(6.671.523)

(12.012.295)

(11.538.435)

4%

Κέρδη πριν από τις προβλέψεις
Προβλέψεις για απομείωση στην αξία των
χορηγήσεων

2.318.414

453.652

4.009.710

784.594

411%

(895.346)

(1.341.622)

(1.548.506)

(2.320.342)

(33%)

Κέρδη/(ζημιές) πριν από τη φορολογία

1.423.068

(887.970)

2.461.204

(1.535.748)

Δ/Ε

(10.618)

(101.393)

(18.364)

(175.360)

1.412.450

(989.363)

2.442.840

(1.711.108)

Δ/Ε

9,3

(6,5)

16,1

(11,3)

Δ/Ε

Κύκλος εργασιών

Φορολογία
Κέρδη/(ζημιές) έτους
Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (σεντ)

Συμεών Μάτσης
Πρόεδρος

Δρ Σπύρος Επισκόπου
Γενικός Διευθυντής

2005 Μεταβολή
Ευρώ (€)

(24%)

(90%)

Δημήτρης Σιακαλλής
Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών
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Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Σημειώσεις:
1 Ο έλεγχος της Τράπεζας από τους εξωτερικούς ελεγκτές για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2006 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
Η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της Τράπεζας παρουσιάζεται σε Κυπριακές
λίρες (£) και ετοιμάστηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως εκδόθηκαν από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).
Όλα τα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και είναι
εφαρμόσιμα κατά το χρόνο ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, έχουν υιοθετηθεί
από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, με την εξαίρεση ορισμένων διατάξεων του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου
(ΔΛΠ) 39 ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση’ που συνδέονται άμεσα
με τη λογιστική μεταχείριση της αντιστάθμισης του κινδύνου χαρτοφυλακίου. Εφόσον η
Τράπεζα δεν επηρεάζεται από αυτές τις διατάξεις, αυτές οι οικονομικές καταστάσεις
συνάδουν τόσο με τα ΔΠΧΠ όπως υιοθετήθηκαν από την ΕΕ όσο και με τα ΔΠΧΠ όπως
εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Σημειώνεται ότι από την 1 Ιανουαρίου 2006 η Τράπεζα εφάρμοσε τους νέους κανονισμούς
που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σχετικά με την αναστολή
αναγνώρισης εσόδων. Με βάση τους νέους κανονισμούς, η αναστολή αναγνώρισης
εσόδων εφαρμόζεται σε όλες τις χορηγήσεις που δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένες και
ταυτόχρονα παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των τριών μηνών (έναντι έξι μηνών που
ίσχυε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005) και επεκτείνεται σε όλες τις χορηγήσεις των πελατών
των οποίων η συγκεκριμένη χορήγηση εμπίπτει στον πιο πάνω ορισμό.
Επιπρόσθετα, η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και των Περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών.
2 Για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης, η Κατάσταση Λογαριασμού
Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 παρουσιάζεται και σε
Ευρώ (€). Για σκοπούς μετατροπής από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ (€), τόσο για τα στοιχεία
του έτους 2006 όσο και του προηγούμενου έτους που παρουσιάζονται, χρησιμοποιήθηκε
η μέση ισοτιμία Ευρώ-Λίρας Κύπρου στις 31 Δεκεμβρίου 2006, η οποία ήταν €1=£0,5782.
3 Η κυριότερη δραστηριότητα της Τράπεζας είναι η
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διεξάγεται στην Κύπρο.

παροχή

τραπεζικών

και

4 Η ένδειξη αποτελέσματος εγκρίθηκε για έκδοση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27
Φεβρουαρίου 2007.
5 Η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και η Επεξηγηματική Κατάσταση για την
Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 θα δημοσιευθούν
στην εφημερίδα Πολίτης την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2007. Επίσης, αντίγραφα των πιο πάνω
θα βρίσκονται στη διάθεση των μετόχων της Τράπεζας στο εγγεγραμμένο γραφείο της
Τράπεζας Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 85, Universal Tower 6ος όροφος 1070 Λευκωσία, και στην
ιστοσελίδα της Τράπεζας www.usb.com.cy στην ενότητα σχέσεις επενδυτών/investor
relations.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
Στις 27 Φεβρουαρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Universal Bank Public Ltd
εξέτασε και ενέκρινε τη μη ελεγμένη ένδειξη αποτελέσματος της Τράπεζας για το
οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Σύνοψη αποτελεσμάτων
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Τράπεζας για το έτος 2006 παρουσιάζουν
σημαντική βελτίωση.
Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση ύψους 18% και ανήλθε σε £17,7 εκατ. (€30,6
εκατ.) σε σύγκριση με £15 εκατ. (€25,9 εκατ.) για το έτος 2005. Τα κέρδη πριν από τις
προβλέψεις τετραπλασιάσθηκαν σε σύγκριση με το έτος 2005 και ανήλθαν σε £2,3 εκατ.
(€4 εκατ.). Τα κέρδη μετά τις προβλέψεις και τη φορολογία ανήλθαν σε £1,4 εκατ. (€2,4
εκατ.) σε σύγκριση με ζημιές ύψους £989 χιλ. (€1,7 εκατ.) για το περσινό έτος.

Κύκλος εργασιών
Κέρδη πριν από τις προβλέψεις
Κέρδη/(ζημιές) πριν τη φορολογία
Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία
Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (σεντ)

2006

2005

£’000
17.668
2.318
1.423
1.412
9,3

£’000
15.022
454
(888)
(989)
(6,5)

2006
Ευρώ
(€’000)
30.557
4.010
2.461
2.443
16,1

2005 Βελτίωση
Ευρώ
(€’000)
25.981
18%
785
411%
(1.536)
Δ/Ε
(1.711)
Δ/Ε
(11,3)
Δ/Ε

Όσον αφορά τους υπόλοιπους οικονομικούς δείκτες της Τράπεζας, οι καταθέσεις
ανήλθαν σε £218,9 εκατ. (€378,6 εκατ.) και οι χορηγήσεις σε £127,8 εκατ. (€221 εκατ.)
σημειώνοντας αύξηση ύψους 24% και 4% αντίστοιχα σε σύγκριση με το έτος 2005. Το
σύνολο ενεργητικού σημείωσε σημαντική αύξηση ύψους 24% και έφθασε τα £248,7 εκατ.
(€430,1 εκατ.) σε σύγκριση με το έτος 2005.

Ανάλυση αποτελεσμάτων
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
Καθαρά έσοδα από τόκους
Αύξηση ύψους 38% σημείωσαν τα καθαρά έσοδα από τόκους και ανήλθαν σε £6,9 εκατ.
(€11,9 εκατ.) το έτος 2006 σε σχέση με £5 εκατ. (€8,6 εκατ.) για το αντίστοιχο περσινό.
Η σημαντική αυτή άνοδος οφείλεται κυρίως στην ανάκτηση χρεών (recoveries) και στην
αναγνώριση εσόδων που προηγουμένως είχαν ανασταλεί από τα αποτελέσματα της
Τράπεζας λόγω της αύξησης εμπράγματων εξασφαλίσεων σε μη εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις. Το σύνολο των εσόδων από τόκους που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια
του έτους 2006 από εισπράξεις μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων έφθασε τα £1,5 εκατ.
(€2,6 εκατ.) σε σύγκριση με £311 χιλ. (€538 χιλ.) για το έτος 2005. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τα αποτελέσματα αυτά έχουν επιτευχθεί παρά την εφαρμογή, από την αρχή του έτους
2006, νέων αυστηρότερων κανονισμών αναστολής αναγνώρισης εσόδων από την
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
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Επιπρόσθετα, η σημαντική αύξηση των διαθεσίμων ρευστών κατά τη διάρκεια του έτους
2006 συνέβαλε θετικά στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους με αύξηση ύψους
30% στα έσοδα από επενδύσεις σε κρατικά και άλλα ομόλογα, και 50% στα έσοδα από
τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες.
Ωστόσο, η ανταγωνιστική πολιτική της Τράπεζας για νέες καταθέσεις συνέτεινε στην
διατήρηση του κόστους των καταθέσεων σε σχετικά ψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα την
εξάσκηση πιέσεων στο περιθώριο καθαρών εσόδων από τόκους. Στόχος της Τράπεζας
είναι η διατήρηση υγιούς επιτοκιακού περιθωρίου.
Λειτουργικά έσοδα
Το σύνολο των λειτουργικών εσόδων ανήλθε σε £2,4 εκατ. (€4,1 εκατ.) για το έτος 2006
σε σύγκριση με £2,1 εκατ. (€3,7 εκατ.) για το έτος 2005 σημειώνοντας άνοδο 12%.
Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες για το έτος 2006 παρουσίασαν οριακή
άνοδο 1% σε σύγκριση με το έτος 2005. Τα έσοδα από δικαιώματα διοικητικών εξόδων
τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη πιστωτική επέκταση της Τράπεζας, και τα έσοδα
από τις εργασίες της υπηρεσίας πιστωτικών καρτών παρουσίασαν αύξηση ύψους 17%
και 13% αντίστοιχα, ενώ τα έσοδα από εμπορικές εργασίες σημείωσαν μικρή
υποχώρηση ύψους 2%.
Παρόλο που κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006 τα έσοδα από την διαπραγμάτευση ξένου
συναλλάγματος είχαν παρουσιάσει μικρή υποχώρηση σε σχέση με το αντίστοιχο
περσινό, εντούτοις ανακτήθηκε το ‘χαμένο έδαφος’ με αποτέλεσμα να σημειωθεί
ικανοποιητική ετήσια αύξηση ύψους 13% σε σύγκριση με το περσινό έτος.
Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε £589 χιλ. (€1 εκατ.) σημειώνοντας σημαντική
άνοδο ύψους 47% από το αντίστοιχο περσινό έτος. Αυτό οφείλεται κυρίως σε κέρδη από
τη διάθεση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση ύψους £96 χιλ. (€166 χιλ.) και στη
θετική μεταβολή στην δίκαιη αξία επενδύσεων σε ακίνητα κατά £86 χιλ. (€148 χιλ.).
Εξαιρουμένων αυτών των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων, το σύνολο των λοιπών
λειτουργικών εσόδων για το έτος 2006 θα διαμορφώνετο σε παρόμοια επίπεδα με αυτά
για το έτος 2005.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, το σύνολο των καθαρών εσόδων της Τράπεζας για το
έτος 2006 αυξήθηκε κατά 30% και ανήλθε σε £9,3 εκατ. (€16 εκατ.) σε σύγκριση με £7,1
εκατ. (€12,3 εκατ.) για το περσινό έτος.
Λειτουργικά έξοδα
Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων παρουσίασε αύξηση ύψους 4% από το περσινό
έτος και διαμορφώθηκε σε £6,9 εκατ. (€12 εκατ.).
Οι δαπάνες προσωπικού οι οποίες αποτελούν περίπου το 61% των λειτουργικών εξόδων
της Τράπεζας συγκρατήθηκαν με οριακή αύξηση ύψους 4% σε σχέση με το έτος 2005
κυρίως λόγω της μείωσης της δαπάνης του σχεδίου αφυπηρέτησης προσωπικού για το
έτος 2006 βάσει των νέων αναλογιστικών δεδομένων. Εάν εξαιρεθεί το ποσό της εν
λόγω δαπάνης, τότε το ύψος της αναθεωρημένης καθαρής αύξησης θα ανέρχετο σε 9%
το οποίο οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή των προνοιών της νέας συλλογικής σύμβασης
εργοδοσίας.
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση ύψους 5% σε σύγκριση με το περσινό
έτος και ανήλθαν σε £2,7 εκατ. (€4,6 εκατ.).
Σημειώνεται ότι στα λοιπά λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενη
πρόβλεψη δαπάνης ύψους £440 χιλ. (€761 χιλ.). η οποία αφορά επιβολή τέλους πλέον
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πρόστιμο από τον Έφορο Χαρτοσήμων για την έκδοση £8 εκατ. (€13,8 εκατ.) μη
μετατρέψιμων χρεογράφων διάρκειας 5 ετών το έτος 2003. Η Τράπεζα διαφωνεί με τον
τρόπο υπολογισμού και το ύψος της φορολογίας και ως εκ τούτου έχει καταχωρήσει
προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Με την εξαίρεση της εν λόγω μη
επαναλαμβανόμενης δαπάνης το σύνολο των λοιπών λειτουργικών εξόδων θα
παρουσίαζε μείωση ύψους 12%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μείωση των αποσβέσεων
για το έτος κατά 12% που είναι αποτέλεσμα της συγκράτησης των κεφαλαιουχικών
επενδύσεων και του περιορισμού των λοιπών λειτουργικών εξόδων της Τράπεζας.
Ωστόσο, για το έτος 2007 αναμένεται αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων λόγω
αυξημένων επενδύσεων σε συστήματα και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. Αυτά
εντάσσονται στα πλαίσια εναρμόνισης της Τράπεζας με τη νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με
την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της Τράπεζας και της εναρμόνισης
με το Ευρώ.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, τα λειτουργικά κέρδη της Τράπεζας σημείωσαν εξαιρετική
αύξηση ύψους 411% και ανήλθαν σε £2,3 εκατ. (€4 εκατ.) σε σύγκριση με £454 χιλ.
(€785 χιλ.) για το περσινό έτος.
Προβλέψεις για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων
Η ενδυνάμωση των διαδικασιών παρακολούθησης για εξυγίανση του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων απέφερε για ακόμη μια χρονιά θετικά αποτελέσματα με μείωση του ύψους
των προβλέψεων για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων κατά 33%. Συγκεκριμένα,
οι προβλέψεις ανήλθαν σε £895 χιλ. (€1,5 εκατ.) έναντι £1,3 εκατ. (€2,3 εκατ.) για το
αντίστοιχο έτος 2005. Με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε συστήματα και διαδικασίες
διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί.
Κέρδη έτους
Η Τράπεζα έχει επανέλθει στην πραγματοποίηση κερδών μετά από τις προβλέψεις και τη
φορολογία, με προκαταρκτικό κέρδος για το έτος ύψους £1,4 εκατ. (€2,4 εκατ.) σε σχέση
με ζημιά για το περσινό έτος ύψους £989 χιλ. (€1,7 εκατ.).

Ισολογισμός/Οικονομικά μεγέθη

Καταθέσεις
Δάνεια και άλλες χορηγήσεις
Σύνολο ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια

2006

2005

£'000
218.925
127.798
248.710
11.993

£’000
177.045
122.864
200.811
10.586

2006
Ευρώ
(€’000)
378.632
221.028
430.145
20.741

2005 Βελτίωση
Ευρώ
(€’000)
306.200
24%
212.495
4%
347.304
24%
18.308
13%

Το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε αύξηση ύψους 24% και ανήλθε σε £248,7 εκατ.
(€430,1 εκατ.) σε σύγκριση με £200,8 εκατ. (€347,3 εκατ.) για το έτος 2005.
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Καταθέσεις
Οι καταθέσεις της Τράπεζας ανήλθαν σε £218,9 εκατ. (€378,6 εκατ.) παρουσιάζοντας
αύξηση ύψους 24% σε σχέση με το έτος 2005, ξεπερνώντας το ποσοστό αύξησης του
τραπεζικού τομέα που για τη εν λόγω περίοδο κυμάνθηκε περίπου στο 20%. Αυτό ήταν
αποτέλεσμα των επιτυχημένων καταθετικών προϊόντων που ανακοίνωσε η Τράπεζα
κατά τη διάρκεια τους έτους. Σημαντική άνοδο σημείωσαν και οι καταθέσεις σε ξένο
συνάλλαγμα ύψους 93% με θετική συμβολή στην αύξηση των εσόδων από τόκους και
προμήθειες από τη διαπραγμάτευση ξένου συναλλάγματος.
Δάνεια και άλλες χορηγήσεις
Η πιστωτική επέκταση της Τράπεζας για το έτος παρουσίασε αύξηση ύψους 4% και το
σύνολο των δανείων και άλλων χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε £127,8 εκατ. (€221
εκατ.). Το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης του χαρτοφυλακίου των δανείων και άλλων
χορηγήσεων σημείωσε ο τομέας του εμπορίου και βιομηχανίας και ο τομέας των
ακινήτων και κατασκευών. Στόχος της Τράπεζας είναι η επίτευξη ψηλότερου ρυθμού
ανάπτυξης της πιστωτικής επέκτασης μέσω νέων προϊόντων δανειοδοτήσεων με έμφαση
στο στεγαστικό τομέα.

Κεφαλαιουχική βάση και δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας

Κεφαλαιουχική βάση £/€'000
Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (%)

2006
£
15.451
11,7%

2005
£
15.482
11,8%

2006
Ευρώ (€)
26.723

2005 Κίνηση
Ευρώ (€)
26.776 -0,2%
-0,1%

Τόσο η κεφαλαιουχική βάση όσο και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας για
το τέλος του έτους 2006 σημείωσαν οριακή υποχώρηση και διαμορφώθηκαν σε £15,5
εκατ. (€26,7 εκατ.) και 11,7% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου το ελάχιστο ποσοστό κεφαλαιακής επάρκειας που πρέπει να
διατηρεί μια Κυπριακή τράπεζα στην Κύπρο είναι 10% ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το
αντίστοιχο ποσοστό είναι 8%.
Εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα
εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής βάσης της Τράπεζας.

Δραστηριότητες και προοπτικές
Κατά τη διάρκεια του έτους προσφέρθηκαν καταθετικά προϊόντα με ανταγωνιστικούς
όρους τα οποία συνέβαλαν θετικά στην σημαντική αύξηση των καταθέσεων του έτους. Η
Τράπεζα προτίθεται να εμπλουτίσει περαιτέρω την γκάμα των καταθετικών της
προϊόντων με την προσθήκη νέων προϊόντων σε ξένο συνάλλαγμα, κυρίως σε Ευρώ.
Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2007 ο αριθμός των καταστημάτων της Τράπεζας θα
αυξηθεί σε 19 με την λειτουργία τέταρτου καταστήματος στην επαρχία Λεμεσού και του
πρώτου καταστήματος στην Πόλη Χρυσοχούς.
Η πιστωτική κάρτα ‘platinum’ και η κάρτα ‘electron’ έχουν συνεισφέρει θετικά στον
αυξημένο κύκλο εργασιών των πιστωτικών καρτών της Τράπεζας που είχαν ως
αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων και προμηθειών. Η αναβάθμιση του συστήματος
λειτουργίας των πιστωτικών καρτών της Τράπεζας που θα συμπληρωθεί εντός του 2007,
αναμένεται να συμβάλει θετικά στη μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία λειτουργίας των
πιστωτικών καρτών της Τράπεζας.

6

Ο τομέας των εταιρειών με διεθνείς δραστηριότητες θεωρείται ένας από τους πιο
κερδοφόρους τομείς στο τραπεζικό σύστημα. Η Τράπεζα αν και μέχρι σήμερα είχε πολύ
μικρή παρουσία στον τομέα αυτό, κατά τη διάρκεια του 2006 επένδυσε σε ανθρώπινο
δυναμικό και διαδικασίες για την περαιτέρω επέκταση του με ήδη θετικά αποτελέσματα.
Μέσα στα πλαίσια της επιτυχής λειτουργίας της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
γνωστή ως ‘ibank’, ανακοινώθηκαν νέα προϊόντα με ανταγωνιστικούς όρους. Τέθηκαν
επίσης σε εφαρμογή νέες υπηρεσίες όπως το SMS alerts, εμβάσματα μέσω SWIFT,
μεταφορές κεφαλαίων σε άλλες τράπεζες κλπ. Στόχος της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής
Τραπεζικής είναι η προσφορά σημαντικών και ευέλικτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με
αποτέλεσμα την αναβάθμιση στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της Τράπεζας.
Ταυτόχρονα, με την αυτοματοποίηση στην εκτέλεση εργασιών ‘ρουτίνας’ αναμένεται
περαιτέρω συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων.
Η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων παραμένει ένας από τους σημαντικότερους
στόχους της Τράπεζας. Οι μέχρι τώρα συνεχιζόμενες επενδύσεις της Τράπεζας στον
τομέα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου έχουν επιφέρει θετικά αποτελέσματα όπως
άλλωστε φαίνεται από τη σημαντική αύξηση στις εισπράξεις επισφαλών χορηγήσεων και
τη μείωση στο ποσό προβλέψεων για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων. Με στόχο
την περαιτέρω ενδυνάμωση των διαδικασιών παρακολούθησης του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων και τη μείωση της εισροής νέων μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, η
Τράπεζα αυτοματοποίησε το σύστημα διαχείρισης εξασφαλίσεων. Μέσα στα πλαίσια
εφαρμογής της νέα Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις με
ημερομηνία εφαρμογής 1 Ιανουαρίου 2008, αναμένεται περαιτέρω ενδυνάμωση του
τομέα διαχείρισης κινδύνων.
Οι εξελίξεις στη μετοχική δομή της Τράπεζας αναμένονται να οριστικοποιηθούν πολύ
σύντομα. Με τη συμπλήρωση όλων των διαδικασιών για την εξαγορά πλειοψηφικού
ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα
οριστικοποιήσει τους στρατηγικούς προγραμματισμούς της Τράπεζας με γνώμονα
πάντοτε τη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των μετόχων, του ανθρώπινου
δυναμικού και των πελατών της Τράπεζας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και τη μέχρι σήμερα συνεχιζόμενη ανάπτυξη των
εργασιών μας, η κερδοφόρα πορεία της Τράπεζας αναμένεται να συνεχιστεί το έτος
2007. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι θα είναι σε καλύτερη θέση να διαμορφώσει
πιο ξεκάθαρη γνώμη για το αναμενόμενο οικονομικό αποτέλεσμα του έτους 2007 όταν
συμπληρωθούν όλες οι διαδικασίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Λευκωσία,

27 Φεβρουαρίου 2007.
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