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Προφίλ Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα»)  
Με έδρα της την Λευκωσία (Κύπρος), η Ελληνική Τράπεζα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός της Κύπρου και προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές, ασφαλιστικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και υπηρεσίες 
θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring). Το δίκτυό της περιλαμβάνει 63  καταστήματα στη Κύπρο, καθώς και 3 γραφεία 
αντιπροσωπείας. Στις 30 Ιουνίου 2021, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων και το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Ελληνικής Τράπεζας ανήλθαν στα €18,5 δισ. και 
€1.149 εκατ. αντίστοιχα. 
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ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ 
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
 

ΙΣΧΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ 

▪ 12,9% ετήσια αύξηση στο ΑΕΠ την 2η τριμηνία του 2021, με τους κορυφαίους οικονομικούς τομείς να 

ανακάμπτουν σημαντικά 

▪ Το λειτουργικό περιβάλλον επωφελείται από το πρόγραμμα εμβολιασμού, με περίπου 75% του 

ενήλικου πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί πλήρως 

 

ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ 

▪ Νέα δομή διαχείρισης με νέα ηγεσία για τον ανασχηματισμό και μετασχηματισμό της Τράπεζας  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

▪ Το κέρδος μετά την φορολογία για την εξαμηνία του 2021 στα €21,0 εκατ. 

▪ Κέρδος πριν τις ζημιές απομείωσης για την εξαμηνία του 2021 στα €52,3 εκατ. 

▪ Ζημιές απομείωσης για την εξαμηνία του 2021 στα €29,3 εκατ., με Δείκτη ετήσιου κόστους ζημιών 

απομείωσης έναντι των χορηγήσεων στο 1,4% 

▪ Καθαρά έσοδα από τόκους για την εξαμηνία του 2021 στα €129,7 εκατ., Καθαρό επιτοκιακό 

περιθώριο στο 1,6% 

▪ Καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή στα €2,66 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ  

▪ Σταθερή κεφαλαιακή θέση, με Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 

19,68%1 και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,00%1  

▪ Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας που υπερβαίνουν σημαντικά τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις  

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ2  

▪ Συνεχιζόμενη απομόχλευση του ισολογισμού μέσω οργανικών και μη-οργανικών λύσεων 

▪ Δείκτης ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων3 στο 15,1% και Δείκτης καθαρών ΜΕΧ4 στο 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων3 στο 2,2%, βελτιωμένοι παρά την λήξη της αναστολής δόσεων 

κεφαλαίου και τόκων (μορατόριουμ δανείων) 

▪ Δείκτης κάλυψης καθαρών ΜΕΧ4 με εμπράγματες εξασφαλίσεις3 στο 163,9%, αποδεικνύοντας 

έναν πολύ χαμηλό υπολειπόμενο κίνδυνο στον ισολογισμό 

▪ Το “Project Starlight5” για την πώληση σημαντικού χαρτοφυλακίου ΜΕΧ προχωρά σύμφωνα με το 

σχέδιο για επίτευξη συμφωνίας πριν από το τέλος του 2021  

 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

▪ Επαρκής ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 510% και πλεόνασμα ρευστότητας 

στα €6,1 δισ., αντανακλώντας μια σταθερή βάση καταθέσεων λιανικής τραπεζικής 

▪ Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 41,5%  

 
1 Με μεταβατικές διατάξεις περιλαμβάνουν μη ελεγμένα κέρδη για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. 
2 Εξαιρουμένων των ανοιγμάτων που ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 
3 Εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ. 
4 Καθαρές ΜΕΧ=ΜΕΧ μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. 
5 Βλέπε Μέρος 1.2.2 «Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου». 
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Δήλωση Μεταβατικού Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή κ. Oliver Gatzke 
 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, ο κ. Oliver 

Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε: 

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, παραμένοντας υπό συνθήκες πανδημίας, η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει τη θετική 
της απόδοση, σημειώνοντας σταθερή πρόοδο προς επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Η αυξημένη 
οικονομική δραστηριότητα, κατά το πρώτο εξάμηνο, ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της 
Κυβέρνησης, με ένα ισχυρό δημοσιονομικό πακέτο μέτρων και ρευστότητας, με στόχο την προστασία της υγείας 
των πολιτών, τη στήριξη των επιχειρήσεων και την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας.  
 
Οι σταθερές επιδόσεις της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίστηκαν, αποδίδοντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 
€21,0 εκατ. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης 
Ρευστότητας 510%) συνεχίσαμε με επιτυχία να υποστηρίζουμε την οικονομία της χώρας σε δύσκολες συνθήκες 
κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους. Παραμένουμε δίπλα στους βιώσιμους πελάτες μας και 
λαμβάνουμε μέρος σε όλα τα κρατικά σχέδια, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.  
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο παραχωρήσαμε €388 εκατ. νέα δάνεια, ενώ είχαμε καθαρά έσοδα από τόκους 
ύψους €129,7 εκατ. και σύνολο μη επιτοκιακών εσόδων €53,8 εκατ.. Εξίσου σημαντική για εμάς είναι η βελτίωση 
της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων 
Χορηγήσεων, οι οποίες έχουν μειωθεί στο 15,1% (Δείκτης ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από 
το ΠΠΣ). Παρά την αβεβαιότητα εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, συνεχίζουμε το πλάνο μας με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, τόσο με οργανικές όσο και με μη οργανικές λύσεις. Παράλληλα, 
βλέπουμε με ικανοποίηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών (95%) που είχαν ενταχθεί κάτω από 
το μορατόριουμ δόσεων αποπληρώνουν και πάλι τις δόσεις τους.  
 
Μετά τον επίσημο διορισμό μου, τον Ιούλιο του 2021, αντιλήφθηκα ότι έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος μέχρι 
σήμερα όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναδιαμόρφωση του Οργανισμού. Παρόλα αυτά, η επιτάχυνση 
του μετασχηματισμού μας είναι ζωτικής σημασίας, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητές μας και επιτυγχάνοντας 
βιώσιμη κερδοφορία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν πελατοκεντρικό 
οργανισμό,  βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών μας μέσα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την 
απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση των προϊόντων μας. Θέλουμε να ενισχύσουμε το προφίλ του 
δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, 
Διακυβέρνηση), ενώ άλλες βασικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη διαχείριση του υψηλού δείκτη εξόδων 
και της πλεονάζουσας ρευστότητάς μας, καθώς και την εφαρμογή μιας αξιοκρατικής πολιτικής για το προσωπικό 
μας. 
 
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας 
δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι η οικογένεια της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην 
επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Επίσης, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλα τα μέλη του 
προσωπικού για την αφοσίωση και τη σκληρή τους εργασία κάτω από αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Βασικά στοιχεία Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
(€εκατ.) 

1η 
Εξαμηνία 

2021 

1η 
Εξαμηνία 

2020 
Ετήσια Δ 

2η 
Τριμηνία 

2021 

1η 
Τριμηνία 

2021 

Τριμηνιαία 
Δ 

Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές 
απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

52,3 64,1 -18% 29,4 22,9 +28% 

Zημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων 
και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 

(29,3) (42,4) +116% (21,9) (7,4) +380% 

Κέρδος πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων 
συνδεδεμένης εταιρείας 

23,0 21,7 +6% 7,5 15,5 -52% 

Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας 
μετά τη φορολογία 

0,0 0,6 -100% 0,0 0,0 - 

Φορολογία (2,0) (4,6) -58% 0,7 (2,6) -125% 

Κέρδος για την περίοδο 21,0 17,7 +19% 8,2 12,9 -37% 

Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της 
μητρικής εταιρείας 

21,0 17,7 +19% 8,2 12,9 -37% 

       

Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης 
1η 

Εξαμηνία 
2021 

1η 
Εξαμηνία 

2020 
Ετήσια Δ 

2η 
Τριμηνία 

2021 

1η 
Τριμηνία 

2021 

Τριμηνιαία 
Δ 

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (%) 1,61% 1,84% -22 μβ 1,56% 1,72% -15 μβ 

Δείκτης εξόδων προς έσοδα (%) 71,5% 66,0% +552 μβ 68,9% 74,3% -547 μβ 

Δείκτης ετήσιου κόστους ζημιών απομείωσης 
έναντι των χορηγήσεων (%) 

1,4% 1,7% -35 μβ 1,9% 0,9% +105 μβ 

Απόδοση Eνσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (%) 3,9% 3,4% +45 μβ 3,0% 4,7% -177 μβ 

Βασικό κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ €) 5,09 4,28 0,81 1,98 3,11 -1,14 

 
μ.β.= μονάδες βάσης, 100 μονάδες βάσης = 1 εκατοστιαία μονάδα  
Για τους ορισμούς των Εναλλακτικών Δεικτών Απόδοσης, ανατρέξτε στο Παράρτημα 3. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
(€εκατ.) 

30.06.2021 31.12.2020 Δ 

Μεικτές Χορηγήσεις σε πελάτες 6.688 6.802 -2% 

Μεικτές Μη Eξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) 1.473 1.503 -2% 

Μεικτές Eξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 5.215 5.298 -2% 

Καθαρές Χορηγήσεις σε πελάτες 6.002 6.097 -2% 

Eπενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού 11.875 9.143 +30% 

Εκ των οποίων: Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές 
Τράπεζες και καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 

7.043 4.052 +74% 

Εκ των οποίων: Επενδύσεις σε χρεόγραφα  4.752 5.024 -5% 

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 18.479 15.857 +17% 

Καταθέσεις 14.477 14.180 +2% 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους 
μετοχών της μητρικής εταιρείας 

1.149 1.128 +2% 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ - με 
μεταβατικές διατάξεις) 

5.582 5.556 +0% 

    
Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης 30.06.2021 31.12.2020 Δ 

Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 
(CET1) (%) (με μεταβατικές διατάξεις) 

19,68%6 20,01% -33 μβ 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) (με μεταβατικές 
διατάξεις) 

22,00%6 22,34% -34 μβ 

Δείκτης ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων 
(%)  

22,0%7 22,1% -8 μβ 

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ στο σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων (%)  

4,3%7 5,0% -77 μβ 

Δείκτης κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΧ (%) 46,5%7 46,9% -36 μβ 

Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις (%) 41,5% 43,0% -154 μβ 

Καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή (€) 2,66 2,61 +0,05 

Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (%) 510,0% 477,0% +3.300 μβ 

 
 μ.β.= μονάδες βάσης, 100 μονάδες βάσης = 1 εκατοστιαία μονάδα  
Για τους ορισμούς των Εναλλακτικών Δεικτών Απόδοσης, ανατρέξτε στο Παράρτημα 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Με μεταβατικές διατάξεις συμπεριλαμβανομένων μη ελεγμένων κερδών για την 1η εξαμηνία του 2021. 
7 Σύμφωνα με τον νέο ορισμό αθέτησης της ΕΑΤ που ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2021. 
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 

2021 

 

1.1 Ανάλυση Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
 
Καθαρά έσοδα από τόκους 

 
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία του 2021 ήταν €129,7 εκατ., μειωμένα  κατά 8% σε σχέση 

με €140,5 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2020.  Η μείωση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως στα χαμηλότερα 

έσοδα από τις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (μείωση των βασικών επιτοκίων δανεισμού) και στα χαμηλότερα 

έσοδα από χρεόγραφα (Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα (ΚΚΟ) με ονομαστική αξία €750 εκατ. έληξαν το 

Δεκέμβριο 2020), η οποία καλύφθηκε εν μέρει από τις συνεχιζόμενες μειώσεις του μέσου κόστους των 

καταθέσεων.  

 
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 2η τριμηνία του 2021 ανήλθαν σε €64,5 εκατ. και παρέμειναν σε 

παρόμοια επίπεδα σε σχέση με €65,3 εκατ. την 1η τριμηνία του 2021. 

 
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (σε ετησιοποιημένη βάση) του Ομίλου για την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθε 

σε 1,61% (2020: 1,88%, 1η εξαμηνία του 2020: 1,84%).  Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο επηρεάστηκε 

αρνητικά από τα μειωμένα καθαρά έσοδα από τόκους και την αύξηση στον μέσο όρο τοκοφόρων περιουσιακών 

στοιχείων που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μετρητών και των υπολοίπων με Κεντρικές Τράπεζες μετά 

την αύξηση δανεισμού στο πλαίσιο των ΣΠΜΑ8. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για την 2η τριμηνία του 

2021 ανήλθε σε 1,56% σε σύγκριση με 1,72% την 1η τριμηνία του 2021, επηρεαζόμενο κυρίως από την αύξηση 

των μέσων τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων.  Αναπροσαρμόζοντας το δανεισμό σε ΣΠΜΑ αξίας €2,3 δισ. 

το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για την 1η εξαμηνία του 2021 και την 2η τριμηνία του 2021, αυξήθηκε στο 

1,7%. 

  

Μη επιτοκιακά έσοδα 

 
Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθε στα €53,8 εκατ., αυξημένο 

κατά 12% σε σχέση με €48,1 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2020. Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στην αύξηση των 

καθαρών κερδών από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών 

μέσων και άλλων εσόδων. 

 
Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών 

μέσων ανήλθαν σε €4,4 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2021, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σύγκριση με €3,5 εκατ. 

την 1η εξαμηνία του 2020. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μη πραγματοποιηθέντων καθαρών 

κερδών επανεκτίμησης που προέκυψαν από επενδύσεις που κατέχει ο Όμιλος σε μέσα που επιμετρούνται στην 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και στο κέρδος από πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου9. 

 

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €26,0 εκατ., 

ελάχιστα αυξημένα κατά 2% σε σχέση με €25,5 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2020. Η αύξηση οφείλεται κυρίως 

λόγω αυξημένων τραπεζικών δικαιωμάτων και προμήθειων την 1η εξαμηνία του 2021 μετά την ανακοίνωση του 

αναθεωρημένου Πίνακα Προμηθειών και Χρεώσεων που είναι σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2021 και την 

αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που αντιστάθμισαν τη μείωση των άλλων τραπεζικών δικαιωμάτων που 

επηρεάστηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). 

 
Τα άλλα έσοδα για την 1η εξαμηνία του 2021 ήταν €23,4 εκατ., αυξημένα κατά 23% σε σχέση με €19,0 εκατ. 

την 1η εξαμηνία του 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων καθαρών κερδών από διάθεση αποθεμάτων 

ακινήτων και διάφορα έσοδα λόγω της καθαρής αποζημίωσης που εισπράχθηκε από την ασφαλιστική 

απαίτηση. 

 
8 Βλέπε Μέρος 1.2.1 «Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες» 
9 Βλέπε Μέρος 1.2.2 «Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου»  
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Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την 2η τριμηνία του 2021 αυξήθηκε κατά 24% στα €29,8 εκατ., 

σε σχέση με €24,0 εκατ. την 1η τριμηνία του 2021, λόγω της αύξησης στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και 

προμηθειών και στα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και 

χρηματοοικονομικών μέσων. Η αύξηση στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών οφείλεται 

κυρίως στην εποχικότητα στην 1η τριμηνία του 2021 και την αύξηση του όγκου συναλλαγών που ανάκαμψαν 

μετά τα περιοριστικά μέτρα του COVID-19 το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση στα καθαρά κέρδη από 

διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση των μη πραγματοποιηθέντων καθαρών ζημιών επανεκτίμησης που προέκυψαν από την επένδυση της 

Τράπεζας στη Visa Inc. Preferred Stock. 

 

Έξοδα 

 
Τα συνολικά έξοδα για την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €131,3 εκατ. σε σύγκριση με €124,5 εκατ. την 1η 

εξαμηνία του 2020, ήταν αυξημένα κατά 5% κυρίως λόγω αυξημένων εξόδων προσωπικού. 

  

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την ανάληψη της διακυβέρνησης και του λειτουργικού ελέγχου της 

APS Debt Servicing Cyprus Ltd (APS Cyprus) στις 30 Νοεμβρίου 2020, τα οικονομικά αποτελέσματα της APS 

Cyprus από την 1η Δεκεμβρίου 2020 ενοποιούνται πλήρως. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, τα 

οικονομικά αποτελέσματα της APS Cyprus συνέβαλαν 3% στα συνολικά έξοδα του Ομίλου. 

    

Σε τριμηνιαία βάση, τα συνολικά έξοδα της 2ης τριμηνίας του 2021 μειώθηκαν κατά 2% σε σύγκριση με €66,4 

εκατ. την 1η τριμηνία του 2021 κυρίως λόγω της μείωσης στα διοικητικά και άλλα έξοδα. 

 

Έξοδα προσωπικού 

 
Τα έξοδα προσωπικού για την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €70,3 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 54% των 

συνολικών εξόδων του Ομίλου (1η εξαμηνία 2020: 50%). Σε σύγκριση με €61,8 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2020, 

τα έξοδα προσωπικού την 1η εξαμηνία του 2021 σημείωσαν αύξηση ύψους 14%. Οι κύριοι λόγοι ήταν οι 

μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν από τον Όμιλο κατά τον Δεκέμβριο του 2020 και αντικατοπτρίζονταν στα 

αποτελέσματα από την 4η τριμηνία του 2020 και ο αντίκτυπος της απόκτησης του ελέγχου της APS Cyprus. 

 

Τα έξοδα προσωπικού για την 2η τριμηνία του 2021 ανήλθαν σε €35,0 εκατ. και παρέμειναν στα ίδια περίπου 

επίπεδα με την 1η τριμηνία του 2021 στα €35,3 εκατ. 

 
Διοικητικά και άλλα έξοδα 

 
Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα για την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €49,1 εκατ. και σημείωσαν 

μείωση ύψους 4% σε σύγκριση με €51,2 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2020. Η μείωση στα Διοικητικά έξοδα 

Εταιρείας διαχείρισης χρεών, λόγω των εξόδων διαχείρισης και αμοιβής επιτυχίας της APS Cyprus που 

εξαλείφθηκαν κατά την ενοποίηση, αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση στο κόστος παροχής 

συμβουλευτικών και άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών, επισκευών και συντήρησης (η αύξηση των επισκευών 

και συντηρήσεων σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως στο κόστος που σχετίζεται με έξοδα τεχνολογίας και 

πληροφορικής) και Λοιπά διοικητικά έξοδα. 

 

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα της 2ης τριμηνίας του 2021 ανήλθαν σε €24,0 εκατ. και σε σύγκριση 

με €25,1 εκατ. τη 1η τριμηνία του 2021 σημείωσαν μείωση ύψους 4%.  Η μείωση οφείλεται κυρίως στην εισφορά 

στο ΣΕΚ που χρεώθηκε την 1η τριμηνία του 2021 και αφορά την 1η εξαμηνία του 2021, η οποία αντισταθμίστηκε 

μερικώς από την αύξηση στο κόστος παροχής συμβουλευτικών και άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών. 

 

Κατά το 2020, η Τράπεζα ειδοποιήθηκε για την εισφορά βάσει ρίσκου που θα καταβάλλει στο ΣΕΚ10 (Εθνικό 

Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων), σε εξαμηνιαία βάση 

μέχρι να φθάσει το στόχο του 0,8% επί των καλυμμένων καταθέσεων όλων των εγκεκριμένων Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων. Η συνολική συνεισφορά για το 1ο εξάμηνο του 2021 ορίστηκε σε €2,2 εκατ. και σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ, χρεώθηκε στα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα την 1η τριμηνία του 2021 (1η τριμηνία 2020: €2,4 

εκατ.). 

 
10 Σύμφωνα με τον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2016 και 
2018 (ο «Νόμος»), και του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 2016. 
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Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η εξαμηνία του 2021 διαμορφώθηκε στο 71,5% σε σύγκριση με 66,0% 

για την 1η εξαμηνία του 2020 (αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα συνολικά έξοδα σε σύγκριση με την μείωση 

στα συνολικά καθαρά έσοδα), ενώ την 2η τριμηνία του 2021 ο δείκτης εξόδων προς έσοδα ανήλθε στο 68,9% 

(1η τριμηνία 2021: 74,3%). 

 

Αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και την συνεισφορά στο ΣΕΚ, την 1η εξαμηνία 

του 2021 και την 2η τριμηνία του 2021 ο δείκτης εξόδων προς έσοδα μειώθηκε στο 64,5% και 63,2% 

αντίστοιχα (1η τριμηνία 2021: 65,9%). Αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και την 

συνεισφορά στο ΣΕΚ, την 1η εξαμηνία του 2020 ο δείκτης εξόδων προς έσοδα ανήλθε στο 59,1%. 

 

Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων 

 

Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων, ανήλθε στα €27,9 εκατ. για την 1η εξαμηνία 

2021 σημειώνοντας μείωση της τάξης του 33% σε σύγκριση με €41,8 εκατ. την 1η εξαμηνία 2020. 

 

Οι ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων για την 1η εξαμηνία του 2021, περιλαμβάναν ζημιές 

απομείωσης στο δανειακό χαρτοφυλάκιο και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και δανειακές υποχρεώσεις ύψους 

€41,4 εκατ. (1η εξαμηνία 2020: €52,3 εκατ.). Αυτή η αύξηση κατά 21% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 

του 2020 προέκυψε κυρίως από τη στρατηγική απομόχλευσης της Τράπεζας, η οποία οδήγησε σε επιπρόσθετη 

αύξηση των ζημιών απομείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου που θα διατεθεί (Project Starlight11), 

λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα ανάκτησης μέσω πώλησης στις 30 Ιουνίου 2021. Επιπλέον, οι ζημίες 

απομείωσης περιλαμβάνουν καθαρή επιδείνωση του χαρτοφυλακίου από νέες αθετήσεις και κάποια καθαρή 

επιδείνωση του εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου στα βιβλία της Τράπεζας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

αυξημένες αθετήσεις που παρουσιάστηκαν κατά την 1η εξαμηνία του 2021 οφείλονται εν μέρει στην εισαγωγή 

του νέου ορισμού αθέτησης της ΕΑΤ που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. Οι ζημιές απομείωσης που 

παρουσιάζονται κατά την 1η εξαμηνία του 2021 αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την χρεόλυση του περιουσιακού 

στοιχείου αποζημείωσης που σχετίζεται με το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΠΠΣ) ύψους 

€12,9 εκατ. (1η εξαμηνία 2020: €10,7 εκατ.). 

 

Οι ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων για την 1η εξαμηνία του 2020, περιλάμβαναν αυξημένες 

ζημιές απομείωσης στο δανειακό χαρτοφυλάκιο που αναγνωρίστηκαν, κυρίως ως αποτέλεσμα του αντίκτυπου 

της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση στο 

περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης του ΠΠΣ με αντίστοιχη πίστωση στις ζημιές απομείωσης στα άλλα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, λόγω της επαναμέτρησης των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 

ροών που προκύπτουν από τις απαιτήσεις που θα γίνουν από την Τράπεζα σε περίπτωση ζημιών από το ΠΠΣ 

ως αποτέλεσμα της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19). 

 

Οι ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων για την 2η τριμηνία του 2021, ανήλθαν σε €20,8 εκατ. 

σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με €7,1 εκατ. την 1η τριμηνία του 2021.  Για την 2η τριμηνία 2021 

οι ζημιές απομείωσης στο δανειακό χαρτοφυλάκιο και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και δανειακές 

υποχρεώσεις που εκδόθηκαν ανήλθαν σε €28,1 εκατ. και αυξήθηκαν σε σχέση με €13,2 εκατ. την 1η τριμηνία 

του 2021 όπως αναφέρεται πιο πάνω. Οι παράμετροι προβλέψεων για την 2η τριμηνία του 2021 και την 1η 

τριμηνία του 2021 παρέμειναν οι ίδιες σε σύγκριση με την 4η τριμηνία του 2020. Η χρέωση που παρουσιάστηκε 

την 2η τριμηνία του 2021 αντισταθμίστηκε εν μέρει από την χρεόλυση των περιουσιακών στοιχείων 

αποζημίωσης σχετικά με το ΠΠΣ ύψους €6,6 εκατ. (1η τριμηνία 2021: €6,3 εκατ.). 

 

Ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων (ετησιοποιημένη βάση) για την 1η 

εξαμηνία 2021 και την 2η τριμηνία 2021 ανήλθε στο 1,4% και 1,9% αντίστοιχα (1η εξαμηνία 2020: 1,7%, 1η 

τριμηνία 2021: 0,9%). Αναπροσαρμόζοντας για τη χρεόλυση του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης ΠΠΣ, 

την 1η εξαμηνία 2021 και την 2η τριμηνία 2021 ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των 

χορηγήσεων (ετησιοποιημένη βάση) μειώθηκε στο 1,0% και 1,5% αντίστοιχα (1η εξαμηνία 2020: 1,4%, 1η 

τριμηνία 2021: 0,5%).  

 
11 Βλέπε Μέρος 1.2.2 «Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου». 



 

Επεξηγηματική Κατάσταση - Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021  10 
   

Ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Οι ζημιές απομείωσης μη χρημαοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για την 1η εξαμηνία του 2021 

ανήλθαν σε €1,5 εκατ. σε σύγκριση με €0,6 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2020 και περιλάμβαναν χρέωση 

απομείωσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ύψους €0,5 εκατ. και ζημιές απομείωσης αποθεμάτων 

ακινήτων ύψους €0,9 εκατ. 

 

Οι ζημιές απομείωσης μη χρημαοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για την 2η τριμηνία του 2021 

ανήλθαν σε €1,1 εκατ. σε σύγκριση με €0,4 εκατ. την 1η τριμηνία του 2021 και περιλάμβαναν χρέωση 

απομείωσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ύψους €0,5 εκατ. και ζημιές απομείωσης αποθεμάτων 

ακινήτων ύψους €0,6 εκατ. 

 

Το κέρδος πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας για την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθε 

σε €23,0 εκατ. και σημείωσε αύξηση 6% σε σύγκριση με €21,7 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2020. Οι κύριοι 

παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση ήταν οι αυξημένες ζημιές απομείωσης του χαρτοφυλακίου 

χορηγήσεων που αναγνωρίστηκαν την 1η εξαμηνία του 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα της επίδρασης της 

πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), που αντισταθμίστηκαν μερικώς από τα μειωμένα καθαρά έσοδα από 

τόκους την 1η εξαμηνία του 2021. 

 
Το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας μετά τη φορολογία, για την 1η εξαμηνία του 2021 ήταν 

μηδενικό σε σύγκριση με κέρδος €0,6 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2020, λόγω του ότι τα οικονομικά 

αποτελέσματα της APS Cyprus από την 1η Δεκεμβρίου 2020 ενοποιούνται πλήρως. 

 

Το κέρδος πριν τη φορολογία για την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθε σε €23,0 εκατ. (1η εξαμηνία του 2020: 

€22,3 εκατ., 1η τριμηνία του 2021: €15,5 εκατ.). 

 
Η φορολογία για την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθε σε χρέωση ύψους €2,0 εκατ. (1η εξαμηνία του 2020: €4,6 

εκατ. χρέωση) και περιλάμβανε πίστωση αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους €11,4 εκατ. (1η εξαμηνία του 2020: 

€3,7 εκατ. χρέωση) και τη χρέωση φόρου εισοδήματος ύψους €13,4 εκατ. στα φορολογητέα κέρδη (1η εξαμηνία 

του 2020: €0,9 εκατ.).  Η πίστωση αναβαλλόμενης φορολογίας καθώς και η χρέωση φόρου εισοδήματος για την 

1η εξαμηνία του 2021 προέκυψε κυρίως από την πραγματοποίηση αρνητικής υπεραξίας που αναλογεί στο 

χαρτοφυλάκιο ομολόγων που αποκτήθηκε και δεν φορολογήθηκε έκτοτε. Η χρέωση αναβαλλόμενης 

φορολογίας για την 1η εξαμηνία του 2020 οφειλόταν κυρίως στη χρήση των φορολογητέων ζημιών που 

μεταφέρθηκαν έναντι των φορολογητέων κερδών. 

 

Το κέρδος που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας για την 1η εξαμηνία 2021 

ανήλθε σε €21,0 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος ύψους €17,7 εκατ. για την 1η εξαμηνία 2020 (1η τριμηνία του 

2021: €12,9 εκατ. κέρδος). 
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1.2 Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
 

Στις 30 Ιουνίου 2021, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε €18,5 δισ., και 

αυξήθηκε κατά 17% σε σύγκριση με €15,9 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, κυρίως λόγω της αύξησης στα μετρητά 

και καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες κυρίως ως αποτέλεσμα του νέου δανεισμού σε Στοχευμένες πράξεις 

μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ/TLTROs). 

 

1.2.1 Καταθέσεις και Χορηγήσεις σε πελάτες 
 
Στις 30 Ιουνίου 2021, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,5 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €14,2 δισ.). 

Αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €13,5 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €13,3 δισ.) και καταθέσεις σε 

ξένα νομίσματα, κυρίως Αμερικάνικα Δολάρια, ύψους €1,0 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €0,9 δισ.). 

 

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων12 της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2021 διαμορφώθηκε σε 29,4% (31 

Δεκεμβρίου 2020: 29,6%). 

 
Οι Οφειλές σε Κεντρικές τράπεζες ανήλθαν σε €2,3 δισ. στις 30 Ιουνίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: €0). Τον 

Ιούνιο του 2021, λόγω των ευνοϊκών όρων δανεισμού και παρά την άνετη θέση ρευστότητας, η Τράπεζα 

συμμετείχε στην 8η σειρά δανεισμού σε Στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ ΙΙΙ) 

ύψους €2,3 δισ. Ο δανεισμός έχει διάρκεια 3 έτη (26 Ιουνίου 2024) και η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να 

εξοφλήσει (μερικώς ή πλήρως) σε τριμηνιαία βάση αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2022 και μετά. 

 

Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε €6.688 εκατ.13, σημειώνοντας μείωση 2% 

σε σύγκριση με €6.802 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 

και το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων13 μειώθηκαν κατά 2% αντίστοιχα, σε σύγκριση με 

τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την 1η εξαμηνία 2021 ανήλθε σε €388 εκατ. 

(1η τριμηνία 2021: €166 εκατ., 1η εξαμηνία 2020: €439 εκατ., 2020: €1.041 εκατ.). Η Τράπεζα συνέχισε την 

παροχή χορηγήσεων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα επικεντρώνεται στη 

διαχείριση των προώρων καθυστερήσεων και αποφυγή νέων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. 

 

Η μείωση στις ΜΕΧ οφείλεται εν μέρει από μη συμβατικές διαγραφές της τάξης περίπου του €0,1 δισ. που 

εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης τριμηνίας του 2021 (2020: περίπου €0,6 δισ., 1η εξαμηνία 2020: περίπου 

€0,5 δισ.). Αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις αυξήσεις στις ΜΕΧ κυρίως λόγω της εφαρμογής του νέου 

ορισμού αθέτησης της ΕΑΤ14, των νέων αθετήσεων και των δεδουλευμένων τόκων. Κατά τη διάρκεια της 1ης 

εξαμηνίας του 2021, οι καθαρές διαγραφές ζημιών απομείωσης15 χορηγήσεων ανήλθαν σε €92,3 εκατ.16 (2020: 

€686,1 εκατ.). Οι εισπράξεις και εξυγιάνσεις ανήλθαν περίπου σε €85 εκατ. κατά την 1η εξαμηνία του 2021 

(2020: περίπου €200 εκατ.) αντιπροσωπεύοντας οργανική απομόχλευση που επιταχύνθηκε με τη λήξη των 

περιοριστικών μέτρων κατά του κορωνοϊού (COVID-19). 

 

Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων10 της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν 22,6% (31 Δεκεμβρίου 2020: 

21,5%). 

 
Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 41,5% στις 30 Ιουνίου 2021 (31 

Δεκεμβρίου 2020: 43,0%). 

 
 
 
 
 

 
12 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και Ελληνική Τράπεζα. 
13 Εξαιρουμένων των ανοιγμάτων που ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση. 
14 Σύμφωνα με το τελικό προσχέδιο κανονιστικών προτύπων της ΕΑΤ σχετικά με το κατώτατο όριο πιστωτικών διευκολύνσεων που είναι 

ληξιπρόθεσμες (EBA/RTS/2016/06) και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εφαρμογή ορισμού αθέτησης σύμφωνα με το 
άρθρο 178 του Ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2016/07). 
15 Διαγραφές: Ο Όμιλος μειώνει, εν μέρει ή πλήρως, τη λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όταν δεν υπάρχει 
εύλογη προσδοκία ανάκτησης. 
16 Περιλαμβάνει περίπου €0,1 δισ. μη συμβατικές διαγραφές που εκτελέστηκαν την 1η εξαμηνία του 2021 
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Αναστολή πληρωμής δόσεων κεφαλαίου και τόκων 

 

Στο πλαίσιο της κρίσης του κορωνοϊού (COVID-19), η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου ψήφισε το 

πρώτο σχέδιο για την αναστολή πληρωμής δόσεων κεφαλαίου και τόκων (μορατόριουμ δανείων), για όλους 

τους ιδιώτες και τις νομικές οντότητες σε διάφορους τομείς, που υπέβαλαν αίτηση και ήταν επιλέξιμοι με βάση 

το σχέδιο (για περίοδο εννιά μηνών) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το ποσό των μεικτών χορηγήσεων σε 

πελάτες που υπόκεινται στο πρώτο μορατόριουμ, που έληξε, για την αποπληρωμή δανείων ανήλθε στις 30 

Ιουνίου 2021 σε €2,6 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €2,8 δισ.), αποτελούμενο από μεικτές χορηγήσεις σε 

νοικοκυριά ύψους €1,4 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €1,5 δισ.) και μεικτές χορηγήσεις σε μη χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις ύψους €1,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €1,3 δισ.). 

 

Μετά τη λήξη του πρώτου σχεδίου στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ένα δεύτερο σχέδιο αναστολής δόσεων κεφαλαίου 

και τόκων (μορατόριουμ δανείων) εισάχθηκε τον Ιανουάριο του 2021 με ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 και 

ανακοινώθηκε από την Κυπριακή Κυβέρνηση στις 15 Ιανουαρίου 2021, για πελάτες που επηρεάστηκαν από τη 

δεύτερη φάση των περιοριστικών μέτρων και υπόκεινται σε ορισμένα κριτήρια. Στο πλαίσιο του δεύτερου 

μορατόριουμ, οι αναστολές πληρωμών μπορούν να γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, ωστόσο, οι συνολικοί 

μήνες που υπόκεινται σε μορατόριουμ δανείου, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το σύνολο των εννέα μηνών όταν 

συμπεριλαμβάνεται το μορατόριουμ δανείου που προσφέρθηκε το 2020. Η περίοδος αίτησης για το δεύτερο 

πρόγραμμα μορατόριουμ έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2021 και η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 

2021. Το ποσό των μεικτών χορηγήσεων σε πελάτες που υπόκεινται στο δεύτερο μορατόριουμ ανήλθε 

σε €23,5 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2021, και αποτελείται από μεικτές χορηγήσεις σε νοικοκυριά ύψους €10,7 εκατ. 

και μεικτές χορηγήσεις σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ύψους €12,7 εκατ. 

 

Μετά τη λήξη της πρώτης αναστολής δόσεων, η συμπεριφορά στις πληρωμές συνεχίζει να είναι ενθαρρυντική, 

με τις αποπληρωμές να καλύπτουν το 97% αυτών των δανειοληπτών (εξαιρουμένων των χορηγήσεων που 

καλύπτονται από το ΠΠΣ) που συμμετείχαν στην πρώτη αναστολή δόσεων και είχαν μία πληρωμή δόσης μέχρι 

το τέλος Ιουνίου 2021. Ωστόσο, η Τράπεζα συνεχίζει να υιοθετεί μια κατάλληλα συνετή προσέγγιση και είναι σε 

ετοιμότητα όσον αφορά τις διαδικασίες παρακολούθησης και την καθημερινή διαχείριση των λογαριασμών για 

την έγκαιρη αντιμετώπιση των καθυστερήσεων. Το συνολικό εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της 

Τράπεζας που είναι σε καθυστέρηση παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από 

την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) (48% των εξυπηρετούμενων καθυστερήσεων του Φεβρουαρίου 

2020), στα τέλη Ιουνίου 2021. 

 

1.2.2 Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων 
 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής απομόχλευσης των ΜΕΧ, η Τράπεζα δεσμεύεται και συνεχίζει τις προσπάθειες 

διερεύνησης όλων των επιλογών απομόχλευσης, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων χαρτοφυλακίων ΜΕΧ. 

Η προσπάθεια της Τράπεζας αναπτύσσεται σταδιακά και σταθερά, παρά τις διαταραχές από την πανδημία του 

κορωνοϊού (COVID-19). 

 

Χορηγήσεις συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €51,3 εκατ. και λογιστικής αξίας €7,5 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2021 

(31 Δεκεμβρίου 2020: μεικτή λογιστική αξία ύψους €50,5 εκατ. και λογιστική αξία ύψους €8,7 εκατ.) 

ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενες προς πώληση βάσει των ΔΠΧΑ και σχετίζονται με συναλλαγές χαρτοφυλακίου 

για το οποίο η Τράπεζα συνήψε δεσμευτικές συμφωνίες για διάθεση σε τρίτους. Τα στοιχεία και οι Εναλλακτικοί 

Δείκτες Απόδοσης που παρουσιάζονται σε ολόκληρη την επεξηγηματική Κατάσταση, εξαιρούν τα ανοίγματα 

που ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση. Όπου τα στοιχεία και οι εναλλακτικοί δείκτες απόδοσης που 

παρέχονται παρουσιάζονται σε διαφορετική βάση, αυτό αναφέρεται. Η ολοκλήρωση αυτών των συναλλαγών 

υπόκεινται σε συνήθεις, κανονιστικές και άλλες εγκρίσεις και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2021. Κατά τη 

2η τριμηνία του 2021, χορηγήσεις που ταξινομήθηκαν προηγουμένως ως κατεχόμενα προς πώληση με 

λογιστική αξία ύψους €1,1 εκατ. (ακαθάριστη λογιστική αξία ύψους €2,6 εκατ.) έχουν πωληθεί. 
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Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση, η Τράπεζα συνεργάζεται στενά με τους συμβούλους της για την 

πώληση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου MEX ("Project Starlight"), το οποίο θα επιταχύνει τη μείωση των 

παλαιών MEX και θα επιταχύνει τον καθαρισμό του ισολογισμού της Τράπεζας. Η συναλλαγή προχωρά 

σύμφωνα με ένα προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα όπου η υπογραφή της συναλλαγής αναμένεται έως το 

τέλος του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022. Η εκτέλεση της συναλλαγής "Project Starlight" 

παραμένει εξαρτώμενη από τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και τα συμφέροντα τρίτων. Η περίμετρος 

περιλαμβάνει παλαιές MEX συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €0,7 δισ. στις 30 Ιουνίου 2021. Μετά 

την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Τράπεζα αναμένεται να επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο της σε μεσο-

μονοψήφιο δείκτη των ΜΕΧ (εξαιρουμένου των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων που καλύπτονται από το 

ΠΠΣ). 

 

Παράλληλα με την εκτέλεση της διάθεσης χαρτοφυλακίου MEX, στο πλαίσιο του "Project Starlight", η Τράπεζα 

αξιολογεί επίσης στρατηγικές επιλογές σχετικά με το μέλλον της θυγατρικής της, APS Cyprus, σε μια 

προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της ικανότητας ανάκτησης και των ποσοστών ανάκτησης της Τράπεζας. 

Τέτοιες επιλογές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα εισαγωγής έμπειρου στρατηγικού εταίρου για περαιτέρω 

βελτίωση των εργασιών ανάκτησης. 

 

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.473 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2021 σε σύγκριση με €1.503 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, 

σημειώνοντας μείωση ύψους 2% (οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ανήλθαν σε 

€1,0 δισ. στις 30 Ιουνίου 2021 και σε €1,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020). 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η Τράπεζα έχει εφαρμόσει τον νέο ορισμό αθέτησης17, ο οποίος επηρεάζει τις μη 

εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και τον υπολογισμό των ημερών που οφείλονται. Την 1η Ιανουαρίου 2021, ο 

αντίκτυπος αυτής της αλλαγής στον Όμιλο δεν ήταν σημαντικός. 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η μείωση των ΜΕΧ οφείλεται στις μη συμβατικές διαγραφές που 

πραγματοποιήθηκαν καθώς και στις εισπράξεις και εξυγιάνσεις κατά τη 1η εξαμηνία του 2021, αντισταθμίζοντας 

τις αυξήσεις των ΜΕΧ κυρίως από νέες αθετήσεις και δεδουλευμένους τόκους. Οι μη συμβατικές διαγραφές 

εκτελέστηκαν στη μεικτή λογιστική αξία ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΧ και μείωσαν το αντίστοιχο σωρευμένο ποσό 

απομείωσης που σχετίζεται με αυτό το χαρτοφυλάκιο. Το χαρτοφυλάκιο που επηρεάστηκε αποτελείται από 

ΜΕΧ που παρουσίασαν υψηλές καθυστερήσεις και οι οποίες ήταν σε αθέτηση για περισσότερα από 4 χρόνια. 

Μετά την εφαρμογή των μη συμβατικών διαγραφών, η ακαθάριστη λογιστική αξία αντικατοπτρίζει το εκτιμώμενο 

ανακτήσιμο υπόλοιπο για κάθε άνοιγμα. Η Τράπεζα διενεργεί μη συμβατικές διαγραφές της ακαθάριστης 

λογιστικής αξίας των ΜΕΧ όπου υπάρχει πολύ χαμηλή πιθανότητα ανάκτησης με βάση τη διαθέσιμη στρατηγική 

ασφάλειας και ανάκτησης που ακολουθείται. 

 

Οι τερματισμένοι λογαριασμοί οι οποίοι περιλαμβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν σε €813 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2021 

(31 Δεκεμβρίου 2020: €789 εκατ.). Οι μεικτές χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα στις 30 Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε 

€1.006 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €953 εκατ.). 

 
Τα αποθέματα ακινήτων, τα οποία ως επί το πλείστων προέκυψαν από διακανονισμό χρεών των πελατών, 

ανήλθαν σε €191,9 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: €208,4 εκατ.). Η μεταβολή στο υπόλοιπο 

των αποθεμάτων ακινήτων από διακανονισμό χρεών των πελατών την 1η εξαμηνία 2021 περιλάμβανε 

προσθήκες ύψους €10,8 εκατ.18 και πωλήσεις ύψους €27,2 εκατ.18.  

 
Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν 22,0% σε σύγκριση με 

22,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο δείκτης των MEX εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ στο 

σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν 15,1% (31 Δεκεμβρίου 2020: 15,7%). Ο δείκτης 

των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ανοιγμάτων που κατέχονται 

προς πώληση ανέρχεται στο 22,6% (31 Δεκεμβρίου 2020: 22,7%). 

 

 
17 Σύμφωνα με το τελικό προσχέδιο κανονιστικών προτύπων της ΕΑΤ σχετικά με το κατώτατο όριο πιστωτικών διευκολύνσεων που είναι 
ληξιπρόθεσμες (EBA/RTS/2016/06) και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εφαρμογή ορισμού αθέτησης σύμφωνα με το 
άρθρο 178 του Ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2016/07). 
18 Λογιστική αξία. 
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Ο δείκτης των καθαρών ΜΕΧ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στις 30 Ιουνίου 2021 

διαμορφώθηκε στο 4,3% (2,2% εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ), σε σύγκριση με 5,0% 

στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2020: 2,8% εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ).  

 
Οι συνολικές συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των χορηγήσεων, ανήλθαν σε €685 εκατ. 

στις 30 Ιουνίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: €705 εκατ.) και αντιπροσώπευαν το 10,2% των συνολικών μεικτών 

χορηγήσεων (31 Δεκεμβρίου 2020: 10,4%). Οι συνολικές συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των 

μεικτών χορηγήσεων εξαιρουμένων των χορηγήσεων που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 11,9% στις 30 Ιουνίου 

2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: 12,4%). 

 

Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε σε 46,5% στις 30 Ιουνίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: 

46,9%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 59,4% 

(31 Δεκεμβρίου 2020: 58,9%). Λαμβάνοντας υπόψη την αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων19 ο δείκτης 

κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις ανήλθε σε 137,5% στις 30 Ιουνίου 2021 (31 

Δεκεμβρίου 2020: 134,5%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ και των αντίστοιχων 

εμπράγματων εξασφαλίσεων και προβλέψεων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ο δείκτης 

αναπροσαρμόζεται στο 163,9% (31 Δεκεμβρίου 2020: 155,5%). 

 

1.2.3 Επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού 
 

Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού, ανήλθε σε €11.875 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2021 

(31 Δεκεμβρίου 2020: €9.143 εκατ.) και αντιπροσώπευε το 64,3% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων 

του Ομίλου (31 Δεκεμβρίου 2020: 57,7%). Το σύνολο των επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνει 

μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες, καταθέσεις σε άλλες τράπεζες, επενδύσεις σε χρεόγραφα, και 

επενδύσεις σε μετοχές και άλλους τίτλους και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Το σύνολο των 

επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού σημείωσε αύξηση ύψους 30% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2020, 

κυρίως λόγω της αύξησης στα μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες όπως εξηγείται πιο κάτω. 

 

Το σύνολο των μετρητών και καταθέσεων του Ομίλου σε Κεντρικές τράπεζες και καταθέσεις σε άλλες 

τράπεζες ανήλθε στις 30 Ιουνίου 2021 σε €7.043 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €4.052 εκατ.). Οι περισσότερες 

καταθέσεις σε ξένο νόμισμα ήταν με τράπεζες αξιολογημένες με διαβάθμιση P-120. Η αύξηση των μετρητών και 

των υπολοίπων με τις Κεντρικές Τράπεζες κατά τη 2η τριμηνία του 2021 οφειλόταν κυρίως στο νέο δανεισμό 

ύψους €2.300 εκατ. σε στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ/TLTROs) τον Ιούνιο 

του 2021 και στη λήξη του Κυπριακού Κυβερνητικού Γραμματίου 52 εβδομάδων τον Απρίλιο του 2021 για ποσό 

ονομαστικής αξίας ύψους €330 εκατ. 

 

Το σύνολο των επενδύσεων του Ομίλου σε χρεόγραφα ανήλθε σε €4.752 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2021 (31 

Δεκεμβρίου 2020: €5.024 εκατ.), μειωμένο κατά 5%, το οποίο αντιπροσώπευε το 26% του συνόλου των 

περιουσιακών στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2020: 32%). Η καθαρή μείωση οφειλόταν κυρίως σε λήξεις κατά τη 

διάρκεια της εξαμηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Το σύνολο των επενδύσεων του Ομίλου σε χρεόγραφα 

περιλάμβανε κυρίως υψηλής επενδυτικής βαθμίδας επενδύσεις σε προνομιούχα μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καλυμμένα χρεόγραφα, χρεόγραφα με εξασφάλιση τιτλοποιημένα στεγαστικά 

δάνεια (residential mortgage backed security - RBMS), εξασφαλισμένες δανειακές υποχρεώσεις (Collateralised 

loan obligations - CLOs), Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα και Γραμμάτια και υψηλής απόδοσης εταιρικά 

ομόλογα μέσω εντολής σε Διαχειριστή Περιουσιακών Στοιχείων με διακριτική ευχέρεια.  

 

Οι επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τιτλοποιήσεις αντιπροσωπεύουν το 39% και το 12% των 

επενδύσεων του Ομίλου σε χρεόγραφα αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2020: 37% και 8%). 

 

Τα Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα και Γραμμάτια21 που ο Όμιλος είχε στην κατοχή του στις 30 Ιουνίου 2021 

ανήλθαν σε €2.105 εκατ., μειωμένα κατά 14% σε σύγκριση με €2.443 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η μείωση 

οφειλόταν κυρίως στη λήξη €330 εκατ. Γραμμάτιων. Από το σύνολο των ΚΚΟ και Γραμματίων που κατέχει ο 

Όμιλος, €656 εκατ. λήγουν σε περίοδο μικρότερη του ενός έτους και τα υπόλοιπα €1.448 εκατ. λήγουν μεταξύ 1 

και 5 ετών. 

 
19 Βάσει της αγοραίας αξίας (με ανώτατο όριο την έκθεση του πελάτη). 
20 Prime-1 βραχυπρόθεσμη διαβάθμιση του οίκου Moody’s. 
21 Η πιστοληπτική διαβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αξιολογηθεί ως Ba2 από Moody’s, BBB- από Fitch και BBΒ- από S&P. 
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1.2.4 Κεφαλαιακή Βάση και Επάρκεια 
 
Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας22 του Ομίλου με βάση τον Πυλώνα I, που υπερβαίνουν τις ελάχιστες 

κανονιστικές απαιτήσεις, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 

Όμιλος (με μεταβατικές διατάξεις  
ΔΠΧΑ 9)23 ,24 

Όμιλος (χωρίς τις 
μεταβατικές διατάξεις ΔΠΧΑ 

9)23,24 

Ελάχιστες 
κανονιστικές 
απαιτήσεις 

(σε σταδιακή 
εφαρμογή) 

30.06.202122 31.12.2020 Δ 30.06.202122 31.12.2020 202125 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 22,00% 22,34% -34 μβ 21,44% 21,55% 14,45% 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 
(%) 

22,00% 22,34% -34 μβ 21,44% 21,55% 11,65% 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών 
της Κατηγορίας 1 (CET 1) (%) 

19,68% 20,01% -33 μβ 19,09% 19,18% 9,55% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (€εκατ) 

1.098 1.112 -1% 1.053 1.052 δ/υ 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία 
(ΣΠΣ) (€εκατ) 

5.582 5.556 +0% 5.517 5.485 δ/υ 

 
Η μείωση κατά 33 μονάδες βάσης του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1)22 (με 

μεταβατικές διατάξεις) σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ήταν ως αποτέλεσμα των πιο κάτω: 

 
i) της μείωσης του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, λόγω: 

- των κερδών της τρέχουσας περιόδου (αύξηση 40 μονάδες βάσης), 

- της αλλαγής του ποσοστού των μεταβατικών διατάξεων για το ΔΠΧΑ 9 που προστίθενται πίσω 

στο Κεφαλαίο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, που μειώνεται από 85% για το 2019 σε 50% 

για το 2021 και τα ελαφρυντικά μέτρα προς αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 

(COVID-19) σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) 2020/873, με βάση τα οποία οι αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές σε χορηγήσεις κατηγοριοποιημένες στο Στάδιο 1 και 2 που υπολογίζονται μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2020, προστίθενται πίσω στο Κεφαλαίο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 

σταδιακά για μεταβατική περίοδο πέντε ετών (100% για το 2020 και 2021), (καθαρή μείωση 25 

μονάδες βάσης), 

- της μείωσης των λοιπών συνολικών εσόδων (μείωση 3 μονάδες βάσης), κυρίως λόγω της 

μείωσης στο αποθεματικό επανεκτίμησης από τα ομόλογα και της μείωσης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων (αύξηση 1 μονάδα βάσης), 

- η οικονομική επίδραση από την αναγνώριση των προληπτικών προβλέψεων που εμπίπτουν 

κάτω από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/63026 διαφαίνεται για πρώτη φορά κατά το πρώτο εξάμηνο 

του 2021 (δύο χρόνια μετά την κατηγοριοποίηση του ανοίγματος ως μη εξυπηρετούμενο 

δεδομένου ότι εκδόθηκε μετά τον Απρίλιο 2019), και αφαιρέθηκε από το Κεφάλαιο Κοινών 

Μετοχών της Κατηγορίας 1 (μείωση 35 μονάδες βάσης), 

 

ii) της συνολικής αύξησης των ΣΠΣ, κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων σε χρεόγραφα, καθώς η 

Τράπεζα συνεχίζει την επενδυτική της δραστηριότητα στο χαρτοφυλάκιο διαχείρισης διαθέσιμων, και 

των νέων χορηγήσεων, αντισταθμίζοντας τη μείωση σε καταθέσεις σε άλλες Τράπεζες και τη μείωση 

των καθαρών χρηματοδοτούμενων χορηγήσεων λόγω αποπληρωμών (μείωση 10 μονάδες βάσης), 

 

 
22 Περιλαμβάνουν μη ελεγμένα κέρδη για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. 
23 Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 12 Δεκεμβρίου 2017, ο οποίος δημοσιεύτηκε 
για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων από 
την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9, μέρος των επιπτώσεων των προβλέψεων για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές προστίθεται πίσω στο Κεφάλαιο 
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, επιτρέποντας μια μεταβατική περίοδο πέντε ετών μέχρι την πλήρη εφαρμογή το 2023. 
24 Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/873 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 24 Ιουνίου 2020, ο οποίος δημοσιεύτηκε για 
την τροποποίηση του Κανονισμού (EΕ) 575/2013 και του Κανονισμού (EΕ) 2019/876, με ισχύ από τον Ιούνιο 2020 οι μεταβατικές του ΔΠΧΑ 
9 παρατείνονται κατά δύο έτη (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024), για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σε χορηγήσεις κατηγοριοποιημένες στο 
Στάδιο 1 και 2 μετά την 1 Ιανουαρίου 2020, οι οποίες προστίθενται πίσω στο Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σταδιακά για 
μεταβατική περίοδο πέντε ετών. 
25 Εξαιρουμένου της καθοδήγησης κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ και με βάση τη ΔΕΕΑ του 2019 που παραμένει σε ισχύ για το 2021 σύμφωνα με 
την ενημέρωση της ΕΚΤ που ελήφθη τον Νοέμβριο του 2020, και συμπεριλαμβανομένου της τροποποιημένης σύνθεσης απαιτήσεων ιδίων 
κεφαλαίων του Πυλώνα ΙΙ που είναι σε ισχύ από τον Μάρτιο 2020. 
26 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/630 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17 Απριλίου 2019 για την τροποποίηση του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. 
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Οι αντίστοιχοι δείκτες  κεφαλαίου22 της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν ως ακολούθως: 

 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 
Με μεταβατικές 

διατάξεις ΔΠΧΑ 923,24 
Χωρίς μεταβατικές 

διατάξεις ΔΠΧΑ 923,24 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 21,85% 21,29% 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 21,85% 21,29% 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET 1) (%) 

19,53% 18,60% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 
(€εκατ) 

1.094 1.030 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ) (€εκατ) 5.600 5.535 

 
Για τον Όμιλο, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και 

Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) στις 30 Ιουνίου 2021, με τις μεταβατικές διατάξεις, εξαιρουμένων των μη 

ελεγμένων κερδών για την εξαμηνία, διαμορφώθηκαν σε 21,61%, 19,28% και 21,61% αντίστοιχα. Επιπλέον, οι 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της 

Κατηγορίας 1 (Tier 1) του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2021, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκαν σε 

21,04%, 18,69% και 21,04%, αντίστοιχα.  

 

Για την Τράπεζα, οι αντίστοιχοι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 

(CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) στις 30 Ιουνίου 2021, με τις μεταβατικές διατάξεις, 

διαμορφώθηκαν σε 21,51%, 19,20% και 21,51%, αντίστοιχα. Επιπλέον, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, 

Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) της Τράπεζας 

στις 30 Ιουνίου 2021, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκαν σε 20,94%, 18,60% και 20,94%, 

αντίστοιχα.  

 

Δείκτης Μόχλευσης  

Στις 30 Ιουνίου 2021 ο Δείκτης Μόχλευσης22,27 του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 6,46% (Τράπεζα: 6,43%) σε 

σύγκριση με 7,71% (Τράπεζα: 7,69%) στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο Δείκτης Μόχλευσης22,27 του Ομίλου στις 30 

Ιουνίου 2021, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκε σε 6,22% (Τράπεζα: 6,20%) σε σύγκριση με 

7,36% (Τράπεζα: 7,35%) στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Ο Δείκτης Μόχλευσης του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2021, με τις μεταβατικές διατάζεις, εξαιρουμένων των μη 

ελεγμένων κερδών για την εξαμηνία, διαμορφώθηκε σε 6,34% (Τράπεζα: 6,33%). Παρομοίως, ο Δείκτης 

Μόχλευσης του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2021, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκε σε 6,11% 

(Τράπεζα: 6,10%). 

 

Ο Δείκτης Μόχλευσης22 του Ομίλου με μεταβατικές διατάξεις, ο οποίος είναι πάνω από το ελάχιστο ποσοστό 

που καθορίστηκε στο 3%, σύμφωνα με τους αναθεωρημένους κανόνες του Κανονισμού Κεφαλαιακών 

Απαιτήσεων ΙΙ (CRR II), που ισχύει από τον Ιούνιο του  2021, μειώθηκε κατά 125 μονάδες βάσης σε σύγκριση 

με τις 31 Δεκεμβρίου 2020 κυρίως λόγω της συγκριτικά μεγαλύτερης αύξησης του «Συνολικού ανοίγματος του 

Δείκτη Μόχλευσης».  

 

Ο κύριος λόγος της αύξησης του «Συνολικού ανοίγματος του Δείκτη Μόχλευσης» ήταν η αύξηση στα «Λοιπά 

περιουσιακά στοιχεία» λόγω της αύξησης στα μετρητά και καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες κυρίως ως 

αποτέλεσμα της νέας συναλλαγής σε Στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ) με 

την ΕΚΤ ύψους €2,3 δισ. Επιπλέον, έχει συμπεριληφθεί μια προσαύξηση για τον πιστωτικό κίνδυνο 

αντισυμβαλλομένου από συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFTs) στα ανοίγματα του Δείκτη Μόχλευσης η 

οποία μείωσε περαιτέρω τον δείκτη. Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της έκθεσης των παραγώγων που 

περιλαμβάνεται στο «Μέτρο συνολικής έκθεσης του δείκτη μόχλευσης» έχει αλλάξει σύμφωνα με τους 

αναθεωρημένους κανόνες του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR II). Η μεθοδολογία για τον 

υπολογισμό των ανοιγμάτων παραγώγων που περιλαμβάνεται στο «Συνολικό άνοιγμα του Δείκτη Μόχλευσης» 

έχει αλλάξει σύμφωνα με τους αναθεωρημένους κανόνες του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR II). 

Ωστόσο, λόγω του μικρού μεγέθους των παραγώγων της Τράπεζας, αυτό δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τον 

Δείκτη Μόχλευσης. 

 
27 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/62 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2014. 
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Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης 2020 (ΔΕΕΑ 2020) 

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΚΤ που ελήφθη τον Νοέμβριο του 2020, η ΕΚΤ δεν θα εκδώσει απόφαση 

ΔΔΕΑ για τον κύκλο ΔΔΕΑ 2020, η οποία βασίστηκε στην αξιολόγηση ΔΔΕΑ που πραγματοποιήθηκε το 2020 

με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίου 2020, και επιπλέον σε σχετική πληροφόρηση που λήφθηκε μετά 

την ημερομηνία αυτή, και οι απαιτήσεις που καθορίστηκαν από την απόφαση ΔΕΕΑ 201928 εξακολουθούν να 

ισχύουν, συμπεριλαμβανομένου των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αυτή η ενημέρωση γίνεται στα πλαίσια σχετικής 

ανακοίνωσης της ΕΚΤ τον Μάιο του 2020, ότι η ΕΚΤ θα υιοθετήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση σχετικά με τον 

κύκλο της ΔΕΕΑ για το 2020. 

 

Επομένως, η Τράπεζα απαιτείται να διατηρεί για το 2021 σε ενοποιημένη βάση, σε σταδιακή εφαρμογή, Δείκτη 

Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 14,45%, ο οποίος αποτελείται από: 

 

• τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του Πυλώνα Ι ύψους 8% σύμφωνα με το Άρθρο 92(1) του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (το οποίο μπορεί να καλυφθεί έως και 1,5% με Πρόσθετο Κεφάλαιο 

της Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1) και μέχρι 2% με Κεφάλαιο της Κατηγορίας 2 (Tier 2)), 

• τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του Πυλώνα ΙΙ ύψους 3,2%, για διατήρηση ίδιων κεφαλαίων που να 

υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων (με ισχύ από τον Μάρτιο 2020, οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις του Πυλώνα II να αποτελούνται από Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 κατά 

56,25%, από Πρόσθετο Κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 κατά 18,75%  και από Κεφάλαιο της Κατηγορίας 2 

κατά 25% ), και 

• τη σταδιακή εφαρμογή στη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας η οποία για το 2021 

περιλαμβάνει το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου σε πλήρη εφαρμογή (capital conservation 

buffer) ύψους 2,5%, το οποίο πρέπει να αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της 

Κατηγορίας 1 και το απόθεμα ασφαλείας O-SII ύψους 0,75%29 το οποίο εφαρμόζεται σταδιακά σε 

περίοδο πέντε ετών αρχίζοντας από την 1 Ιανουαρίου 201929. 

 

Επιπρόσθετα, η συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για την Τράπεζα περιλαμβάνει: 

• ειδικό για κάθε ίδρυμα αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (CCyB) για το κάθε ίδρυμα 

υπολογιζόμενο ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των ποσοστών αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας 

που ισχύουν στις χώρες στις οποίες βρίσκονται τα ανοίγματα του ιδρύματος. Το αντικυκλικό κεφαλαιακό 

απόθεμα ασφαλείας (CCyB) για ανοίγματα στην Κύπρο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα ανοίγματα 

της Τράπεζας,  καθορίστηκε στο 0%, από την ΚΤΚ, για την εννιαμηνία του 2021. Για τα υπόλοιπα 

ανοίγματα το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (CCyB) για την εξαμηνία που έληξε στις 30 

Ιουνίου 2021 ήταν 0%. 

• απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου (Systemic Risk Buffer) (το απόθεμα ασφαλείας που 

αφορούσε μόνο στα ανοίγματα στην Εσθονία των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι αδειοδοτημένα στην 

Κύπρο που υιοθετήθηκε από την ΚΤΚ, τερματίστηκε στις 30 Μαΐου 2019). 

 

Με βάση την ενημέρωση της ΕΚΤ αναφορικά με την ΔΕΕΑ 2020, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα II, οι 

οποίες ισχύουν για το 2021, παρέμειναν οι ίδιες σταθερές όπως το 2020 στο 3,2%, καθώς η απόφαση ΔΕΕΑ 

2019 παραμένει σε ισχύ. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται στη Τράπεζα να προβεί σε διανομή μερίσματος προς τους 

μετόχους, καθώς η απόφαση ΔΕΕΑ 2019 παραμένει σε ισχύ. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, οι ελάχιστοι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών 

Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) του Ομίλου για το 2021, 

έχουν καθοριστεί σε 14,45%, 9,55% και 11,65% αντίστοιχα25. 

 
Εκτός από τα πιο πάνω, η ΕΚΤ όρισε σε ενοποιημένη βάση, καθοδήγηση κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ (Pillar ΙΙ 

capital guidance), που πρέπει να πληρείται εξ’ ολοκλήρου από Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, η 

οποία παρέμεινε σταθερή με το 2020, καθώς η απόφαση ΔΕΕΑ 2019 παραμένει σε ισχύ. 

 
 

 
28 Με βάση την τελική απόφαση που λήφθηκε, στις 4 Δεκεμβρίου 2019, για την πρόθεση της  EKT να υιοθετήσει απόφαση για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων  προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. 
29 Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εγκύκλιο της ΚΤΚ ημερομηνίας 7 Μαΐου 2020, το απόθεμα ασφαλείας O-SII χωρίς μεταβατικές διατάξεις 
της Τράπεζας παραμένει στο 1,5% με την σταδιακή εφαρμογή του όμως να αναβάλλεται κατά 12 μήνες, από την αρχική περίοδο των 4 
χρόνων, ως μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων και νοικοκυριών για να ανταπεξέλθουν των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του 
κορωνοϊού (COVID-19). 
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Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας22 του Ομίλου, είναι πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις βάσει 
τελικής ΔΕΕΑ ως ακολούθως: 
 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 
30.06.2021 (με 

μεταβατικές διατάξεις 
ΔΠΧΑ 9)

 23,24 

30.06.2021 (χωρίς 
μεταβατικές διατάξεις 

ΔΠΧΑ 9)
 23,24 

Ελάχιστες κανονιστικές 
απαιτήσεις (σε σταδιακή 

εφαρμογή) 

    202123 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 22,00% 21,44% 14,45% 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 22,00% 21,44% 11,65% 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της 

Κατηγορίας 1 (CET 1) (%) 
19,68% 19,09% 9,55% 
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1.2.5 Ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum 
Requirement for own funds and Eligible Liabilities – MREL) 
 
Η Τράπεζα, στο πλαίσιο των διατάξεων της Οδηγίας για την Ανάκαμψη και την Εξυγίανση των Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD), υπόκειται στην 

ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement for own funds and 

Eligible Liabilities – MREL). Το πλαίσιο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2016, παρέχει στις Αρχές ένα 

αξιόπιστο σύνολο εργαλείων για να παρεμβαίνουν αρκετά έγκαιρα και γρήγορα σε ένα μη υγιές ή προβληματικό 

ίδρυμα, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των κρίσιμων χρηματοοικονομικών και οικονομικών λειτουργιών του, 

ενώ παράλληλα να ελαχιστοποιηθούν  οι επιπτώσεις από ενδεχόμενη πτώχευση του ιδρύματος στην οικονομία 

και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται απαιτώντας από τις τράπεζες να έχουν μια δομή 

χρηματοδότησης με συγκεκριμένο ποσοστό υποχρεώσεων που να μπορούν να διαγραφούν ή να μετατραπούν 

σε μετοχές σε περίπτωση πτώχευσης μιας τράπεζας (το οποίο “is bailed in”). Τέτοιες υποχρεώσεις, σε 

συνδυασμό με τα ίδια κεφάλαια, αποτελούν το MREL. 

 
Στις 27 Ιουνίου 2019, ως μέρος του πακέτου μεταρρυθμίσεων για την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας και 

δυνατότητας εξυγίανσης των Ευρωπαϊκών τραπεζών, η BRRD II τέθηκε σε εφαρμογή και έχει πρόσφατα 

μεταφερθεί σε Εθνικό Δίκαιο. Πέραν του πιο πάνω, ορισμένες πρόνοιες των MREL έχουν εισαχθεί στην CRR II, 

η οποία επίσης έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 27 Ιουνίου 2019, ως μέρος του πακέτου μεταρρυθμίσεων και  έτυχε 

άμεσης εφαρμογής.  

 
Η Τράπεζα, έχει λάβει επίσημη ειδοποίηση (η Απόφαση) από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB), για την 

τελική του απόφαση για τη δεσμευτική ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων 

(MREL) για την Τράπεζα. 

 
Σύμφωνα με την Απόφαση, οι ελάχιστες απαιτήσεις MREL της Τράπεζας τίθενται στο 24,10% των 

σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων (risk weighted assets, RWA) και 5,91% του δείκτη 

μόχλευσης (leverage ratio exposure, LRΕ) ανοιγμάτων, και αυτό θα πρέπει να πληρείται μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2025. Περαιτέρω, η Τράπεζα θα πρέπει να συμμορφωθεί με ενδιάμεση απαίτηση 16,57% των RWA 

και 5,91% των LRE μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2022. Τα ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιεί η Τράπεζα για να πληροί 

τη συνδυασμένη απαίτηση αποθεμάτων (combined buffer requirements, CBR) δεν θα είναι επιλέξιμα για την 

πλήρωση των απαιτήσεων MREL που εκφράζονται σε όρους σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο 

περιουσιακών στοιχείων. 

 
Η Τράπεζα, έχοντας λάβει τους ενδιάμεσους και τελικούς στόχους MREL μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2022 και μέχρι 

την 31 Δεκεμβρίου 2025, αντίστοιχα, η Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός προγράμματος Euro 

Medium Term Note (EMTN) μεγέθους €1,5 δισ. με στόχο να ξεκινήσει η έκδοση MREL μέχρι το τέλος του 2021. 

Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τον τύπο των MREL εργαλείων (είτε με είτε χωρίς προτεραιότητα χρέος) και 

το ποσό της έκδοσης θα βασίζεται μεταξύ άλλων παραγόντων, στις συνθήκες της αγοράς και τη ζήτηση από 

τους επενδυτές την σχετική χρονική περίοδο. 

 
Οι MREL απαιτήσεις για την εκπλήρωση του τελικού στόχου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2025 αναμένεται να 

διαφοροποιούνται λόγω: (α) πιθανών αλλαγών στις απαιτούμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις και/ή (β) 

διαφοροποιήσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας (δηλαδή αλλαγές στα σταθμισμένα ως 

προς τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία, στα ίδια κεφάλαια, στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις). Η Τράπεζα 

αναμένει ότι οι MREL απαιτήσεις θα αξιολογούνται και θα αναπροσαρμόζονται σε συνεχή βάση. 

 
Οι πρόνοιες για τις γνωστοποιήσεις των MREL, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή 

Τραπεζών (EBA) και το SRB, θα έχουν εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2024 το νωρίτερο και η πρώτη 

ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με τα εφαρμοστέα τεχνικά πρότυπα είναι η 30 

Ιουνίου 2021. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), που άρχισε να επηρεάζει την Κύπρο από το Μάρτιο του 2020 και 

παραμένει μέχρι σήμερα, οδήγησε την Ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία σε απότομη ύφεση. Η Κύπρος έχει 

επηρεαστεί σημαντικά από την παγκόσμια πανδημία με επιπτώσεις τόσο από άποψη υγείας όσο και από 

οικονομικής άποψης. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, το 

ΑΕΠ της Κύπρου για το 2020 έχει συρρικνωθεί κατά 5,1%30 ενώ η οικονομία της ΕΕ έχει συρρικνωθεί κατά 5,9% 

και η οικονομία της ζώνης του ευρώ κατά 6,3%. Το πραγματικό ΑΕΠ της Κύπρου αυξήθηκε κατά 5,4% σε 

ετήσια βάση το α’ εξάμηνο του 2021. 

 

Η κυπριακή οικονομία εισήλθε στην κρίση του κορωνοϊού (COVID-19) το 2020 από μια ευνοϊκή 

μακροοικονομική και δημοσιονομική θέση. Αυτό επέτρεψε ένα σημαντικό πακέτο δημοσιονομικής υποστήριξης 

που προσέφερε μια αποτελεσματική αντικυκλική αντίδραση στην κρίση. Με κόστος ένα μεγαλύτερο δημόσιο 

χρέος, τα έκτακτα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέστησαν δυνατό τον 

περιορισμό των καταστροφικών συνεπειών της κρίσης στους συντελεστές παραγωγής. Αυτό κατέστη δυνατό με 

την προσωρινή αναστολή των κανόνων παρακολούθησης του προϋπολογισμού του Συμφώνου Σταθερότητας, 

δίνοντας περιθώριο σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Αυτή η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ το 2021 και 

συνεπώς ο προϋπολογισμός του έτους θα συνεχίσει να παρέχει στοχευμένη και προσωρινή στήριξη. 

Παράλληλα, ο τραπεζικός τομέας εισήλθε στην κρίση με επαρκή αποθέματα ασφαλείας κεφαλαίων και 

ρευστότητας, ταυτόχρονα με την υποστήριξη της προσαρμοστικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, συνέχισε 

την παροχή χρηματοδότησης στην οικονομία.  

 

Μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας την άνοιξη του 2020, η Κύπρος αντιμετώπισε ένα δεύτερο κύμα το 

φθινόπωρο που διήρκεσε μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2021. Τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα κατά τον Ιανουάριο 

του 2021 και η συνεπακόλουθη μερική επανέναρξη των λειτουργιών των εμπορικών καταστημάτων τον 

Φεβρουάριο του 2021, οδήγησαν στην μείωση του ΑΕΠ κατά 2,1%30 το πρώτο τρίμηνο του 2021. Παρά τα νέα 

αυστηρά περιοριστικά μέτρα δύο εβδομάδων που επιβλήθηκαν στο τέλος Απριλίου, ο ρυθμός μεταβολής του 

πραγματικού ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 12,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 

προηγούμενου έτους. H χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που ξεκίνησε τον Μάιο παράλληλα με την 

εφαρμογή του Κυβερνητικού σχεδιασμού για επαναδραστηριοποίηση των τομέων οικονομικής δραστηριότητας, 

μαζί με την μέχρι τώρα επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος εμβολιασμού του πληθυσμού, επέτρεψαν στην 

ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας τον Μάιο και τον Ιούνιο η οποία συνεχίστηκε περεταίρω τον 

Αύγουστο. Οι προπορευόμενοι οικονομικοί δείκτες υποδηλούν ότι η ανάκαμψη θα ισχυροποιηθεί περεταίρω 

τους επόμενους μήνες. Παρ’ όλα αυτά, η επικράτηση της παραλλαγής Δέλτα ή οποιασδήποτε άλλης 

παραλλαγής του ιού, δημιουργεί κινδύνους για τη πορεία ανάκαμψης της οικονομίας. Ο αριθμός των νέων 

κρουσμάτων της ασθένειας του κορωνοϊού (COVID-19), αυξήθηκε απότομα τον Ιούλιο, δημιουργώντας κίνδυνο 

για επαναφορά κάποιων περιοριστικών μέτρων τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, σε χώρες που υπάρχει 

σημαντική εμβολιαστική κάλυψη,  παρά την αύξηση των κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα, οι σοβαρές 

περιπτώσεις νοσηλείας και ο αριθμός θανάτων δεν αυξάνονται σημαντικά. Στην Κύπρο, μετά από ένα δύσκολο 

ξεκίνημα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα που προκλήθηκε από καθυστέρηση στην άφιξη των εμβολίων, η 

εμβολιαστική εκστρατεία έχει ενταθεί κατά τον Απρίλιο 2021. Μέχρι τις 23 Αυγούστου, το 77,6% των ενηλίκων 

είχε λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, ενώ το 72,3% ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό του. 

Με καλύτερο έλεγχο στην κατάσταση της υγείας, μπορούμε να αναμένουμε μια πιο βιώσιμη ανάκαμψη της 

οικονομικής δραστηριότητας το δεύτερο εξάμηνο του έτους. 

 

Παρά την εύθραυστη κατάσταση λόγω των αυξημένων κρουσμάτων, η Κύπρος παραμένει σε πορεία 

ανάκαμψης μετά την οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). Βάση 

των πρόσφατων τάσεων που παρουσιάζονται στους οικονομικούς δείκτες υψηλής συχνότητας, αναμένεται 

ισχυρή ανάκαμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, με το ΑΕΠ να επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα μέσα 

στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Μετά τη μείωση του ΑΕΠ κατά 5,1% το 2020, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ 

αναμένεται να ξεπεράσει το 4,0% κατά το 2021, και να αυξηθεί κατά 4,2% κατά το 2022. Μεσοπρόθεσμα, η 

πραγματική οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ενισχυθεί από τα διαθέσιμα κονδύλια του ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όπου η Κύπρος αναμένεται να αντλήσει €1,2 δισ. για την περίοδο 

2021-2026. 

 

 
30 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 
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Οι κίνδυνοι για την ανάκαμψη φαίνονται πιο ισορροπημένοι από πριν, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται. Οι 

προοπτικές για το 2021 θα καθοριστούν σε μεγάλο βαθμό από την εξάπλωση του ιού. Η διαθεσιμότητα του 

προγράμματος εμβολιασμού δεν αλλάζει αυτές τις προοπτικές, αλλά μειώνει τον ακραίο κίνδυνο στο βασικό 

σενάριο της Τράπεζας. Παράλληλα, ο ρυθμός ανάπτυξης θα εξαρτηθεί σημαντικά από τον βαθμό στήριξης των 

οικονομικών πολιτικών. Αν και η πρόσφατη ιατρική πρόοδος δημιουργεί ελπίδες όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα των εμβολίων, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες. Εάν αρχίσουν να 

αυξάνονται ή να εντείνονται νέες μολύνσεις, ενδέχεται να χρειαστούν μεγαλύτερης διάρκειας περιορισμοί, με 

δυσμενείς οικονομικές συνέπειες. 

 
Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές (ΑΠΖ), επιμέτρηση και μελλοντικές πληροφορίες 

 

Για σκοπούς προσδιορισμού της αναμενόμενης ζημιάς πιστωτικού κινδύνου, η Τράπεζα υπολογίζει τις 

αναμενόμενες ταμειακές ροές βάσει της σταθμισμένης πιθανότητας τριών εναλλακτικών μακροοικονομικών 

σεναρίων. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις απομείωσης του ΔΠΧΑ 9, οι μελλοντικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών συνθηκών και προβλέψεων μακροοικονομικών και άλλων παραγόντων, 

ενσωματώνονται σε μια σειρά αμερόληπτων μελλοντικών οικονομικών σεναρίων για σκοπούς ΑΠΖ. Η εκτίμηση 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών ενσωματώνει πάντα τον αναμενόμενο αντίκτυπο όλων των εύλογων και 

υποστηριζόμενων μελλοντικών πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τους μακροοικονομικούς παράγοντες. Η 

Τράπεζα ενσωματώνει τρία μελλοντικά μακροοικονομικά σενάρια στη διαδικασία υπολογισμού των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών: ένα βασικό σενάριο, ένα αισιόδοξο σενάριο και ένα απαισιόδοξο σενάριο. Οι 

μακροοικονομικές προβλέψεις και οι συντελεστές στάθμισης κάθε σεναρίου κατασκευάζονται από το Τμήμα 

Οικονομικών Ερευνών της Τράπεζας μέσω σύγχρονων οικονομετρικών τεχνικών και βασίζονται σε δεδομένα 

αγοράς προσαρμοσμένα με βάση την κρίση των εμπειρογνωμόνων της. 

 

Για τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Τράπεζα, προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις άνευ προηγουμένου συνθήκες της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αναθεώρησε 

τη μελλοντική πληροφόρηση που χρησιμοποίησε για τον υπολογισμό των αναμενομένων πιστωτικών ζημιών 

σχετικά με τις κύριες μακροοικονομικές μεταβλητές, ήτοι τον ρυθμό ανάπτυξης ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, το 

ποσοστό ανεργίας και τους δείκτες τιμών ακινήτων. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση άσκησε τον κατάλληλο βαθμό 

κρίσης σχετικά με τις προσδοκίες για τη σοβαρότητα και τη χρονική διάρκεια των αρνητικών προοπτικών της 

οικονομίας, σύμφωνα με τις ανακοινώνεις που εξέδωσαν η ΕΚΤ και άλλες τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές. Τα 

μακροοικονομικά σενάρια και οι μελλοντικές πληροφορίες που υιοθετήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο του 2020 

παρέμειναν αμετάβλητες κατά την πρώτη εξαμηνία του 2021. 

 

Οι μακροοικονομικές μεταβλητές που επηρεάζουν το επίπεδο των ΑΠΖ είναι το ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας, 

καθώς και οι μελλοντικές αξίες των οικιστικών και εμπορικών ακίνητων. Η Τράπεζα έχει εισαγάγει μια σειρά 

σεναρίων που προβλέπουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ για το 2021, που κυμαίνονται 

από 4,8% (αισιόδοξο σενάριο) με σχετικά ταχεία επιστροφή στην προ κορωνοϊού (COVID 19) ανοδική πορεία, 

έως 3% (απαισιόδοξο σενάριο) με την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα να ανακάμπτει με βραδύτερο ρυθμό. 

Τα σενάρια συνεπάγουν αύξηση του ποσοστού ανεργίας, πριν επανέλθει στην πτωτική του πορεία. Στο βασικό 

σενάριο για το 2021 η οικονομία αναμένεται να ανακάμψει μερικώς στο 4%, υποβοηθούμενη από τη χρήση των 

εγχώριων κρατικών καθώς και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μακροπρόθεσμα η οικονομία επιταχύνει και σταδιακά 

συγκλίνει με τις μακροχρόνιες προοπτικές ανάπτυξης του ΑΕΠ που υπήρχαν «προ-κορωνοϊού». 

 

Σχετικά με τις εκτιμήσεις των μελλοντικών τιμών των ακινήτων για το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, η 

Τράπεζα έχει εξετάσει και δεν υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις ότι η παρούσα κατάσταση θα έχει σημαντική 

επίδραση στις τιμές ακινήτων βραχυπρόθεσμα. Στο βασικό σενάριο, οι τιμές των οικιστικών κατοικιών 

(εμπορικών) αναμένεται να μειωθούν κατά 1% (2%) το 2021, αντικατοπτρίζοντας την υποτονική οικονομική 

δραστηριότητα, προτού αυξηθούν κατά 1,5% (2%) το 2022. Στη βάση του απαισιόδοξου σεναρίου, τα οικιστικά 

ακίνητα αναμένεται να μειωθούν κατά 3% το 2021, ενώ τα εμπορικά ακίνητα κατά 2,5% το 2021. 
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Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις μακροοικονομικές μεταβλητές για το κάθε σενάριο και τους αντίστοιχους 

συντελεστές στάθμισης του σεναρίου: 

 
Κυπριακή Οικονομία – Μακροοικονομικές παράμετροι 

  2021 2022 
Συντελεστής 
Στάθμισης % 

Σενάρια     

Αισιόδοξο 

Πραγματικό ΑΕΠ (% μεταβολή) 4,8 4,5 

25% 

Ανεργία (%) 7,0 6,0 

Πληθωρισμός (% μεταβολή) 0,8 1,8 

Δείκτης Τιμών Κατοικιών (% 
μεταβολή) -- 2,0 

Δείκτης Τιμών Εμπορικών Ακινήτων 
(% μεταβολή) -- 3,0 

Βασικό 

Πραγματικό ΑΕΠ (% μεταβολή) 4,0 4,2 

50% 

Ανεργία (%) 7,5 6,5 

Πληθωρισμός (% μεταβολή) 0,5 1,0 

Δείκτης Τιμών Κατοικιών (% 
μεταβολή) (1,0) 1,5 

Δείκτης Τιμών Εμπορικών Ακινήτων 
(% μεταβολή) (2,0) 2,0 

Απαισιόδοξο 

Πραγματικό ΑΕΠ (% μεταβολή) 3,0 3,0 

25% 

Ανεργία (%) 8,5 7,5 

Πληθωρισμός (% μεταβολή) -- 1,0 

Δείκτης Τιμών Κατοικιών (% 
μεταβολή) (3,0) 1,0 

Δείκτης Τιμών Εμπορικών Ακινήτων 
(% μεταβολή) (2,5) 2,0 

 
 

Σημαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο 

 

Σε συνέχεια της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και για σκοπούς εκτίμησης της 

σημαντικής αύξησης στον πιστωτικό κίνδυνο για Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές (ECL), ο Όμιλος έχει λάβει 

υπόψη του όλους τους σχετικούς παράγοντες, τις πολυπλοκότητες και την ρυθμιστική καθοδήγηση που 

εκδόθηκε σχετικά με τον ποσοτικό προσδιορισμό της επίδρασης του κορωνοϊού (COVID-19) και της 

προσωρινής αναστολής πληρωμών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας πλήρη γνώση των προκλήσεων και 

περιορισμών στην επιμέτρηση της επίδρασης, η Τράπεζα εφάρμοσε μια ομοιόμορφη διαχείριση σε σχέση με 

την σημαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

Δοθέντος της σημαντικής πτώσης στις αφίξεις τουριστών κατά το πρώτο μισό του 2020 και τις αρνητικές 

προοπτικές στον κλάδο Φιλοξενίας ως αποτέλεσμα της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), όλες οι χορηγήσεις 

του κλάδου στο Στάδιο 1 που αξιολογούνται συλλογικά, μετακινήθηκαν  κατά τη διάρκεια του δεύτερού τριμήνου 

του 2020 στο Στάδιο 2. 

 

Μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων μαζί με την Διεύθυνση Επιχειρήσεων 

εξέτασαν τον πληθυσμό όλων των αντισυμβαλλόμενων που κατά την Ατομική Αξιολόγηση ήταν 

εξυπηρετούμενα, για να εξετάσουν (1) την ανάγκη επανασταδιοθέτησης εν όψη της επίπτωσης του κορωνοϊού 

(COVID-19), (2) αλλαγές στις παραμέτρους του Σταδίου 2 και Σταδίου 3 των ομάδων που αξιολογήθηκαν 

ατομικά. Σε συνέχεια αυτής της άσκησης η οποία έγινε με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που αποφασίστηκε για 

την εξέταση της επίπτωσης του κορωνοϊού (COVID-19), ορισμένες Ομάδες από τον κλάδο Φιλοξενίας και τον 

κλάδο Ακινήτων είχαν επανασταδιοθετηθεί στο Στάδιο 2 και όπου ήταν αναγκαίο οι υποστηρίζουσες παραδοχές 

με βάση τις οποίες αξιολογούνται, είχαν αναπροσαρμοστεί. 
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Επιπλέον, για τα αποτελέσματα των προβλέψεων για το τρίτο τρίμηνο του 2020, η Τράπεζα έχει 

επανασταδιοθετήσει όλα τα ανοίγματα που Σταδίου 1 που αξιολογούνται σε συλλογική βάση, τα οποία έχουν 

αξιολογηθεί ως «υψηλού κινδύνου» από το Τμήμα Οικονομικών Ερευνών και δεν έλαβαν μέρος στο σχέδιο 

αναστολής δόσεων που είχε δοθεί λόγω του κορωνοϊού (COVID-19), στο Στάδιο 2. Η αξιολόγηση του κλάδου 

«υψηλού κινδύνου» βασίστηκε σε παράγοντες όπως στην απόδοση του εκάστοτε κλάδου μετά την έναρξη της 

αρχικής εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19), αναμενόμενες επιπτώσεις από μέτρα που εφαρμόστηκαν σε 

όλη την Ευρώπη μετά την επανεμφάνιση κρουσμάτων κορωνοϊού (COVID-19) και προοπτικές μελλοντικής 

οικονομικής ανάκαμψης του κάθε κλάδου. 

 

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, οι Όμιλοι Εταιρειών στις κατηγορίες «υψηλού κινδύνου» οι οποίοι εξετάζονται 

σε ατομική βάση επαναξιολογήθηκαν με βάση την πραγματική απόδοση σε σύγκριση με τις αρχικές προσδοκίες 

την περίοδο της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Σύμφωνα με αυτή την 

αξιολόγηση, καθώς επίσης και την αξιολόγηση των προβλεπόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών η Τράπεζα 

έχει επανασταδιοθετήσει ορισμένους Ομίλους στο Στάδιο 2, ενώ για τους Ομίλους οι οποίοι ήταν ήδη 

ταξινομημένοι στο Στάδιο 2 και Στάδιο 3, οι παράμετροι επαναξιολογήθηκαν έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις 

πιο πρόσφατες προσδοκίες. 

 

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2020, έχει διενεργηθεί άσκηση για την επιβοήθηση αναγνώρισης 

πελατών υψηλού κινδύνου και την διευκόλυνση προταιρεοποίησης ενεργειών για την ελαχιστοποίηση της 

αρνητικής επίπτωσης στον πελάτη και την Τράπεζα. Ο στόχος αυτής της ανάλυσης είναι να δοθούν βασικές 

γνώσεις στην υφιστάμενη και προηγούμενη συμπεριφορά των πελατών και να δοθούν πιθανοί πελάτες- στόχοι 

για περαιτέρω αξιολόγηση από την Τράπεζα αναμένοντας την επανέναρξη των αποπληρωμών δανείων αρχές 

2021. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε τόσο για φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικές οντότητες. 

 

• Φυσικά Πρόσωπα: Για την διευκόλυνση της αξιολόγησης κινδύνου πελατών, αναγνωρίστηκαν 

συμπεριφορικές μετρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζητήματα αποδοχής κόστους 

πελατών. Αυτές οι μετρήσεις αξιολογούν την πιθανότητα ενός πελάτη που αδυνατεί να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του και ταξινομείται σε αθέτηση. Οι βασικοί δείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

αξιολόγηση πελατών είναι οι μέρες σε καθυστέρηση, ο βαθμός εργασιακού κινδύνου, ιστορική επίδοση, 

σταθερότητα εισοδήματος, χρησιμοποίηση ανανεωμένων πιστωτικών διευκολύνσεων και 

προπληρωμών πελατών. 

 

• Νομικές Οντότητες: Αναμενόμενη επίδραση του κορωνοϊού (COVID-19) χρησιμοποιήθηκε για την 

κατάταξη πελατών από Υψηλή σε Χαμηλή επίδραση. Επιπρόσθετα, τα ακόλουθα βασικά κριτήρια είχαν 

χρησιμοποιηθεί για την επαναταξινόμηση πελατών στην αμέσως χειρότερη βαθμίδα: 1) Ανανεωμένες 

πιστωτικές διευκολύνσεις, 2) Πιστωτικός και χρεωστικός τζίρος, 3) Ιστορική ανάλυση καθυστερήσεων, 

4) Ανάλυση Κλάδου και 5) Δραστηριότητα ανανεωμένων πιστωτικών διευκολύνσεων. 

 

Παρομοίως, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, Ατομικά Αξιολογούμενες Ομάδες στους «υψηλού κινδύνου» 

τομείς επανεξετάστηκαν βάση της πραγματικής επίδοσης συγκριτικά με τις αρχικές εκτιμήσεις στην εξάπλωση 

του κορωνοϊού (COVID-19). Βάση αυτής της αξιολόγησης μαζί με την αξιολόγηση των προβλέψεων των 

ταμειακών ροών του Ομίλου, η Τράπεζα επανασταδιοθέτησε κάποιες Ομάδες στο Στάδιο 2, ενώ για Ομάδες 

ήδη στο Στάδιο 2 και Στάδιο 3, επανεξετάστηκαν παράμετροι ούτως ώστε να αντικατοπτριστούν οι πιο 

πρόσφατες εξελίξεις. 

 

Η Τράπεζα παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις επιδόσεις του κλάδου και τα ανοίγματα που 

επαναπροσδιορίστηκαν στο Στάδιο 2 καθ' όλη τη διάρκεια του 2020 ως αποτέλεσμα της πανδημίας του 

κορωνοϊού (COVID-19). Για τα ανοίγματα που εξετάζονται σε συλλογική βάση, αυτά εξακολουθούν να 

τοποθετούνται στο Στάδιο 2 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 αφού μία περίοδος δοκιμασίας εννέα μηνών μετά 

την αναστολή πληρωμής δόσεων κεφαλαίου και τόκων (μορατόριουμ) θεωρείται ως απαραίτητη, έως ότου 

μπορεί να εξεταστεί η επαναταξινόμηση στο Στάδιο 1 προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ικανότητα 

αποπληρωμής του οφειλέτη είναι ικανοποιητική και δεν επιδεινώνεται η απόδοση του. 
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Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, Ατομικά Αξιολογούμενες Ομάδες στους «υψηλού κινδύνου» τομείς 

επανεξετάστηκαν βάση της πραγματικής επίδοσης συγκριτικά με τις αρχικές εκτιμήσεις στην εξάπλωση του 

κορωνοϊού (COVID-19). Βάση αυτής της αξιολόγησης μαζί με την αξιολόγηση των προβλέψεων των ταμειακών 

ροών του Ομίλου, η Τράπεζα επανασταδιοθέτησε μία ομάδα στο Στάδιο 2, ενώ για Ομάδες ήδη στο Στάδιο 2 

και Στάδιο 3, επανεξετάστηκαν παράμετροι ούτως ώστε να αντικατοπτριστούν οι πιο πρόσφατες εξελίξεις. 

 

Επίσης, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, οι Όμιλοι Εταιρειών στις κατηγορίες «υψηλού κινδύνου» οι οποίοι 

εξετάζονται σε ατομική βάση επαναξιολογήθηκαν με βάση την πραγματική απόδοση σε σύγκριση με τις αρχικές 

προσδοκίες την περίοδο της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) Βάση αυτής της αξιολόγησης  μαζί με την 

αξιολόγηση των προβλέψεων των ταμειακών ροών των Ομίλων, η Τράπεζα έχει επανασταδιοθετήσει 

ορισμένους Ομίλους στο Στάδιο 2, ενώ για τους Ομίλους οι οποίοι ήταν ήδη ταξινομημένοι στο Στάδιο 2 και 

Στάδιο 3, οι παράμετροι επαναξιολογήθηκαν έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πιο πρόσφατες προσδοκίες. 

 

Αναστολή διαδικασίας εκποιήσεων 

 

Σύμφωνα με τον νόμο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 7 Μαΐου 2021 ο οποίος τροποποιεί τον 

περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο (ο Νόμος), οι εκποιήσεις είχαν ανασταλεί από τις 7 

Μαΐου 2021 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021. Κατά τη διάρκεια του Ιούλη 2021, η Ολομέλεια της Βουλής, κατά 

πλειοψηφία, ψήφισε την πρόταση νόμου για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι την 31η Οκτωβρίου, 

περιορίζοντας ταυτόχρονα την επηρεαζόμενη περίμετρο σε σχέση με την αρχική αναστολή εκποιήσεων.  

 

Ο εν λόγω νόμος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής για 

επαναψήφιση. Η αναπομπή του νόμου για αναστολή εκποιήσεων έχει απορριφθεί από την Ολομέλεια της, 

παρόλ’αυτά, έχει γίνει αναφορά του νόμου για αναστολή των εκποιήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφανθεί κατά πόσο η νέα προτεινόμενη αναστολή 

εκποιήσεων αντιτίθεται τις αρχές της διάκρισης εξουσίας, ελευθερία του συμβάλλεσθαι και πρόσβαση στην 

δικαιοσύνη με βάση το Κυπριακό Σύνταγμα (τελική απόφαση αναμένεται περί τον Οκτώβριο 2021). 

 

Η νέα αναστολή εκποιήσεων ισχύει για τις ακόλουθες κατηγορίες ακινήτων: 

 

• Κύρια κατοικία του χρεώστη, η εκτιμώμενη αξία της οποία δεν υπερβαίνει τις €350.000 (από €500.000) 

• Επαγγελματική στέγη του χρεώστη, ο οποίος είναι πολύ μικρή επιχείρηση, που απασχολεί λιγότερο 

από 10 εργαζομένους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις €750,000  (από 

€2.000.000) 

• Αγροτεμάχιο του χρεώστη, το οποίο βρίσκεται σε γεωργική ή κτηνοτροφική ζώνη ή σε οποιαδήποτε 

άλλη ζώνη στο οποίο ασκείται γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα, η εκτιμώμενη αξία του οποίου δεν 

υπερβαίνει τις €100.000 (από €250.000) 

 

Εκτιμάται ότι η αναβολή της διαδικασίας εκποιήσεων (αν τελικά ισχύσει και μετατραπεί σε νόμο) θα οδηγήσει σε 

καθυστέρηση μεταξύ τριών και έξι μηνών στην επίλυση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

των ανοιγμάτων που βρίσκονται αυτή την στιγμή στην διαδικασία κατάσχεσης/εκποίησης και αναμένεται ότι ο 

αντίκτυπος δεν θα είναι σημαντικός νοουμένου ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές στον Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο στο μέλλον. Η Τράπεζα παρακολουθεί στενά της εξελίξεις σχετικά με το θέμα 

και κατά πόσο το άνωθεν θα ισχύσει σε νόμο. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού στα Ακίνητα που κατέχονται (REOs) 

 

Ο κλάδος των ακινήτων θεωρείται ως ένας βασικός μοχλός οικονομικής δραστηριότητας. Η αγορά ακινήτων 

στην Κύπρο αντιμετωπίζει στο παρόν στάδιο μια αρνητική επίπτωση που προέρχεται από την πανδημία του 

κορωνοϊού (COVID-19) ως αποτέλεσμα της απότομης παύσης στην οικονομική δραστηριότητα. Η επιβράδυνση 

της δραστηριότητας η οποία συνδέεται κυρίως με την μείωση στην ζήτηση από ξένους επενδυτές είναι πιθανόν 

να συνεχίσει βραχυπρόθεσμα λόγω της επίπτωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά στον αντίποδα όμως 

μιας οικονομικής αβεβαιότητας, οι επενδυτές συνεχίζουν να αναζητούν ασφάλεια, και η αγορά ακινήτων έχει τον 

ρόλο να διαδραματίσει παρέχοντας πρόσβαση σε ασφαλές εισόδημα και φυσικό περιουσιακό στοιχείο. 

 

Οι εξωτερικές εκτιμήσεις ετοιμάζονται στη βάση της «ουσιαστικής αβεβαιότητας στην εκτίμηση» σύμφωνα με το 

ΠΟΕ 3 (VPS3) και VPGA 10 των επαγγελματικών προτύπων του Red Book Global του RICS καθώς οι 

εκτιμήσεις ετοιμάζονται κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βασιστεί κάποιος 

στις εκτιμήσεις αλλά αναφέρεται στα πλαίσια καθαρής και διαυγούς επικοινωνίας με όλα τα μέρη, κατά απόλυτα 

επαγγελματικό τρόπο. Κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί λιγότερη βεβαιότητα – και μεγαλύτερος βαθμός 

προσοχής- στις εκτιμήσεις από ότι θα δινόταν συνήθως. Περαιτέρω προσοχή πρέπει να δοθεί στους 

περιορισμούς για επιτόπου επισκέψεις κατά την δημιουργία των εκτιμήσεων λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού (COVID-19). 

 

Η Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, μοχλεύοντας τις υφιστάμενες σχέσεις και μηχανισμούς που έχει 

θέσει, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ κατάλογο ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων επιβεβαιώνει ότι περισσότερη 

δέουσα επιμέλεια από ότι συνήθως λαμβάνεται για την κατάληξη της εκτιμημένης αξίας και ότι οποιοσδήποτε 

περιορισμός στην πληροφόρηση και/ή την δυνατότητα εξέτασης και διερεύνησης, δηλώνεται καθαρά στην 

αναφορά. 
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3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Με στόχο την επίτευξη της στρατηγικής, η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στη διατήρησή της ως ένα ισχυρό 

τραπεζικό ίδρυμα που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μετόχων της, των υπαλλήλων της, των πελατών 

της και της κοινωνίας.  

 

Πρόσφατα δεδομένα και εξελίξεις γύρω από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού για την εξαμηνία που έληξε στις 30 

Ιουνίου 2021, καταδεικνύουν ότι η Κυπριακή οικονομία επηρεάζεται αρνητικά, από την εξάπλωση της 

πανδημίας, και συνεπακόλουθα τη διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία ενδέχεται να επιφέρει 

αρνητικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένα δανειακά χαρτοφυλάκια. Η εν λόγω εξέλιξη σε συνδυασμό με την λήξη 

της αναστολής δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα 

ορισμένων δανειοληπτών στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους και κατ’ επέκταση το ύψος των 

αναμενόμενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου. Οι οικονομικές επιπτώσεις εξαρτώνται σε σημαντικό βαθµό από το 

χρόνο που η κρίση αυτή θα διαρκέσει και διαφοροποιούνται ανά περίπτωση καθώς κάθε τομέας της οικονομίας 

επηρεάζεται µε διαφορετικό τρόπο.  

 

Η Τράπεζα παρακολουθεί στενά το επηρεαζόμενο δανειακό χαρτοφυλάκιο και εφαρμόζει μια αποτελεσματική, 

αποδοτική και ολοκληρωμένη διαχείριση των καθυστερήσεων και της κλιμακωτής αύξησης των πιστωτικών 

κινδύνων του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τη χρήση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και μοντέλων 

βαθμολόγησης συμπεριφοράς, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος πιθανών νέων αδυναμιών αποπληρωμής. 

Με ένα αρκετά μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου δανείων που έχει ήδη αξιολογηθεί μέσω προβλέψεων ζωής 

και με ένα μέρος των εξυπηρετούμενων δανείων να καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών 

Στοιχείων, το συνολικό κόστος κινδύνου βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα αναμένεται να παραμείνει σε 

λογικά επίπεδα. 

 

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η Τράπεζα στοχεύει να παραμείνει εύρωστη και θα συνεχίσει να επικεντρώνεται 

στην ενίσχυση και στη βελτίωση της θέσης της στην αγορά. 

 

Η στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται σε δύο πυλώνες: την ανάπτυξη μέσω στοχευμένου δανεισμού και 

της προώθησης και ενίσχυσης των σχέσεων με τους πελάτες καθώς επίσης και τη μείωση του υψηλού 

επιπέδου των ΜΕΧ. Η Τράπεζα προτίθεται να συνεχίσει να επιτελεί τον ρόλο της στην στήριξη της εγχώριας 

οικονομίας διασφαλίζοντας παράλληλα την μετοχική της αξία, μέσω συνετών πολιτικών που συμβαδίζουν με το 

προφίλ κινδύνου της Τράπεζας. Η στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται στην τεχνολογία και στην ανάλυση, 

και στοχεύει για ψηφιακές βελτιώσεις και απλούστευση των διεργασιών, με έμφαση στη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των πελατών. 

 

Μέσω της δημιουργίας της πρώτης πλατφόρμας διαχείρισης χρεών στην Κύπρο, η Τράπεζα είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ΜΕΧ με γρηγορότερο ρυθμό και με υψηλότερες ανακτήσεις. Επιπρόσθετα, η 

Τράπεζα επικεντρώνεται στη διαχείριση των ΜΕΧ με γρήγορους ρυθμούς μέσω της εκποίησης χαρτοφυλακίων.  

 

Η Απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ έχει βελτιώσει το 

χρηματοοικονομικό προφίλ της Τράπεζας και έχει επιταχύνει την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την 

Κύπρο, με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Η Τράπεζα πετυχαίνει ήδη σημαντικές 

συνέργειες, αντανακλώντας τα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά των δύο επιχειρηματικών μοντέλων. 

 

Η Τράπεζα διατηρεί επαρκή ρευστότητα, επιτρέποντας της να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε 

διάφορους τομείς στην εγχώρια αγορά, με μακροπρόθεσμη στρατηγική να επεκταθεί και εκτός Κύπρου. Η 

Τράπεζα έχει ως στόχο τη διατήρηση του πρωταγωνιστικού της ρόλου για τη στήριξη της ανάκαμψης της 

οικονομίας, υποστηρίζοντας τις αξιόχρεες κυπριακές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παρέχοντας μια 

ολοκληρωμένη σειρά τραπεζικών υπηρεσιών εντός του ορίου κινδύνου της. Η επικέντρωση για νέο δανεισμό θα 

συνεχίσει να είναι σε εταιρείες που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας, όπως 

στους τομείς λιανικoύ εμπορίου, μεταποίησης, υγείας, εκπαίδευσης, ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών, 

μεταφορών και αποθήκευσης, ενημέρωσης και επικοινωνίας και δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής 

καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης. Παράλληλα, οι χορηγήσεις στον τομέα ιδιωτών επικεντρώνονται στα 

στεγαστικά δάνεια. Η Ελληνική Τράπεζα θα υποστηρίξει τους πελάτες της, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που 

έχουν υποστεί επιπτώσεις λόγω της κρίσης της πανδημίας. 
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3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Η Ελληνική Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο κυπριακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό 

περιβάλλον και αξιολογεί την κατάσταση καθώς εξελίσσεται, καθώς συνεχίζει την εφαρμογή του στρατηγικού 

της πλάνου. Συγχρόνως, παρά τις εξελίξεις του λειτουργικού περιβάλλοντος, η Τράπεζα θα συνεχίσει να 

μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (€εκατ.) 
1η Εξαμηνία 

2021 
1η Εξαμηνία 

2020 
Ετήσια Δ 

2η Τριμηνία 
2021 

1η Τριμηνία 
2021 

Τριμηνιαία Δ 

Έσοδα από τόκους 143,4 157,5 -9% 71,6 71,8 -0% 

Έξοδα από τόκους (13,7) (17,0) -20% (7,1) (6,5) +10% 

Καθαρά έσοδα από τόκους 129,7 140,5 -8% 64,5 65,3 -1% 

Έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών 30,2 29,3 +3% 16,8 13,4 +25% 

Έξοδα δικαιωμάτων και προμηθειών (4,2) (3,8) +11% (1,8) (2,3) -21% 

Καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών 26,0 25,5 +2% 14,9 11,1 +35% 

Καθαρό κέρδος από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων 4,4 3,5 +26% 3,1 1,3 +144% 

Άλλα έσοδα 23,4 19,0 +23% 11,7 11,7 +1% 

Σύνολο καθαρών εσόδων 183,6 188,6 -3% 94,3 89,3 +6% 

Έξοδα προσωπικού (70,3) (61,8) +14% (35,0) (35,3) -1% 

Αποσβέσεις και χρεολύσεις (12,0) (11,5) +4% (5,9) (6,0) -1% 

Διοικητικά και άλλα έξοδα (49,1) (51,2) -4% (24,0) (25,1) -4% 

Σύνολο εξόδων (131,3) (124,5) +5% (64,9) (66,4) -2% 

Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

52,3 64,1 -18% 29,4 22,9 +28% 

Zημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων (27,9) (41,8) -33% (20,8) (7,1) +194% 

Zημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (1,5) (0,6) +149% (1,1) (0,4) +187% 

Κέρδος πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας 23,0 21,7 +6% 7,5 15,5 -52% 

Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας μετά τη φορολογία 0,0 0,6 -100% 0,0 0,0 - 

Κέρδος πριν τη φορολογία 23,0 22,3 +3% 7,5 15,5 -52% 

Φορολογία (2,0) (4,6) -58% 0,7 (2,6) -125% 

Κέρδος για την περίοδο 21,0 17,7 +19% 8,2 12,9 -37% 

Συμφέρον μειοψηφίας (0,0) (0,0) -44% 0,0 (0,0) -100% 

Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας 21,0 17,7 +19% 8,2 12,9 -37% 

 
Σημείωση: Οι αριθμοί μπορεί να μην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (€εκατ.) 30.06.2021 31.12.2020 Δ 

Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 6.656 3.635 +83% 

Kαταθέσεις σε άλλες τράπεζες 387 417 -7% 

Χορηγήσεις σε πελάτες 6.002 6.097 -2% 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα 4.752 5.024 -5% 

Επενδύσεις σε μετοχές και άλλους τίτλους και σε οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων 

80 67 +19% 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 182 183 -1% 

Αποθέματα ακινήτων 192 208 -8% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 50 51 -3% 

Φορολογικές απαιτήσεις 0 1 -64% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9 10 -8% 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση 7 9 -14% 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 161 154 +4% 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 18.479 15.857 +17% 

        

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 131 143 -9% 

Οφειλές σε σε Κεντρικές Τράπεζες 2.300 0 +100% 

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών 14.477 14.180 +2% 

Φορολογικές υποχρεώσεις 20 9 +127% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 17 29 -43% 

Λοιπές υποχρεώσεις 257 239 +7% 

Δανειακό κεφάλαιο 130 130 0% 

Σύνολο υποχρεώσεων 17.330 14.729 +18% 

Μετοχικό κεφάλαιο 206 206 +0% 

Αποθεματικά 942 921 +2% 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της 
μητρικής εταιρείας 

1.149 1.128 +2% 

Συμφέρον μειοψηφίας 0 0 0% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.149 1.128 +2% 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 18.479 15.857 +17% 

 
Σημείωση: Οι αριθμοί μπορεί να μην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (€εκατ.) 

  Αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας      

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
μείωσης 

μετοχικού 
κεφαλαίου 

Αποθεματικό 
από έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο 

Αποθεματικό 
προσόδου 

Αποθεματικό 
συναλλαγματικών 

διαφορών 

Αποθεματικά 
επανεκτίμησης 

Σύνολο 
Συμφέρον 

μειοψηφίας* 
Σύνολο 

  €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 
          206,4              260,3            553,4              46,2   -                   61,6         1.127,9  

                    
0,0  

       
1.127,9  

                    

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα/(έξοδα) για την περίοδο 
μετά τη φορολογία 

                  

Κέρδος για την περίοδο 
 -   -   -              21,0   -                       -                21,0  

                    
0,0  

            
21,0  

Λοιπά συνολικά έξοδα 
 -   -   -   -    -                    (2,0)              (2,0)  -  

             
(2,0) 

Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης 
από πλεόνασμα επανεκτίμησης  -   -   -                0,3   -                    (0,3)                 -     -                  -    

  
                -                      -                    -                21,3   -                    (2,2)             19,0  

                    
0,0  

            
19,0  

Συναλλαγές με τους κατόχους 
μετοχών 

                  

Συνεισφορές και διανομές                   

Διαγραφή υποχρέωσης για άμυνα 
στη λογιζόμενη διανομή μερίσματος  -   -   -                1,6   -   -                1,6   -   

              
1,6  

  
                -                      -                    -                  1,6   -                       -                  1,6  

                      
-    

              
1,6  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 
          206,4              260,3            553,4              69,1   -                   59,4         1.148,5  

                    
0,0  

       
1.148,5  

 

 

*Το συμφέρον μειοψηφίας αφορά την Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ. 

 

Σημείωση: Οι αριθμοί μπορεί να μην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Όνομα Ορισμός 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Άλλα έσοδα 
Αποτελούνται από έσοδα από Μερίσματα, Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, Κέρδος 
από διάθεση αποθεμάτων ακινήτων προς πώληση, Καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση 
επενδύσεων σε ακίνητα και Λοιπά έσοδα. 

Απόδοση Eνσώματων Ιδίων Κεφαλαίων 
Κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας 
(ετησιοποιημένη βάση) ως προς το μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής εταιρείας εξαιρουμένων των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

ΔΕΕΑ Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης  

Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας 
(LCR) 

Υπολογίζεται ως το άθροισμα των ρευστών στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας προς τις 
αναμενόμενες καθαρές εκροές ρευστότητας για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, όπως 
καθορίζονται κάτω από ακραίες συνθήκες. Σε περιόδους ακραίων συνθηκών, τα πιστωτικά 
ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν τα ρευστά στοιχεία του ενεργητικού για να καλύψουν τις 
καθαρές εκροές ρευστότητάς τους. 

Δείκτης εξόδων προς έσοδα Συνολικά έξοδα προς σύνολο καθαρών εσόδων 

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ (εξαιρουμένων των 
ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 

ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) μείον τις συσσωρευμένες ζημιές 
απομείωσης (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) ως προς το σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων 

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ προς καθαρές 
χορηγήσεις 

ΜΕΧ μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης ως προς το σύνολο των καθαρών 
χορηγήσεων 

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ στο σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων 

ΜΕΧ μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης ως προς το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων 

Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς 
καταθέσεις 

Καθαρές χορηγήσεις σε πελάτες ως προς τις καταθέσεις και άλλους λογαριασμούς πελατών 

Δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με 
εμπράγματες εξασφαλίσεις 

Εξασφαλίσεις ΜΕΧ (λαμβάνοντας υπόψη εμπράγματες εξασφαλίσεις, με βάση την αγοραία 
αξία – με ανώτατο όριο την έκθεση του πελάτη) ως προς ΜΕΧ μετά τις συσσωρευμένες ζημιές 
απομείωσης 

Δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με 
εμπράγματες εξασφαλίσεις (εξαιρουμένων 
των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) 

Εξασφαλίσεις ΜΕΧ (εξαιρουμένων των εξασφαλίσεων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το 
ΠΠΣ) (λαμβάνοντας υπόψη εμπράγματες εξασφαλίσεις, με βάση την αγοραία αξία – με 
ανώτατο όριο την έκθεση του πελάτη) ως προς ΜΕΧ μετά τις συσσωρευμένες ζημιές 
απομείωσης (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) 

Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των 
ΜΕΧ 

Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης ως προς το σύνολο των μεικτών μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων 

Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των 
ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που 
καλύπτονται από το ΠΠΣ) 

Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης (εξαιρουμένων των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης 
των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) ως προς το σύνολο των μεικτών ΜΕΧ (εξαιρουμένων 
των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Σύνολο κεφαλαίου ως προς τα Σταθμισμένα Περιουσιακά Στοιχεία 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET1) 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 ως προς τα Σταθμισμένα Περιουσιακά Στοιχεία 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 Κεφάλαιο της Kατηγορίας 1 ως προς τα Σταθμισμένα Περιουσιακά Στοιχεία 

Δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι 
των χορηγήσεων 

Ζημιές απομείωσης της αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων (εξαιρουμένου της Επίπτωσης 
των καθαρών τροποποιήσεων και επανεκτιμήσεων ταμειακών ροών και του καθαρού 
κέρδους/ζημιά διαγραφών) (ετησιοποιημένη βάση). 

Δείκτης Μόχλευσης 
Μέτρο κεφαλαίου ως προς το σύνολο των συνολικών ανοιγμάτων (κεφάλαιο μετοχών της 
κατηγορίας 1 /μέτρο συνολικού ανοίγματος) 

Δείκτης των ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ 
που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο σύνολο 
των μεικτών χορηγήσεων 

Μεικτές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα ορισμό της ΕΑΤ (ο νέος 
ορισμός της ΕΑΤ εφαρμόστηκε την 1 Ιανουαρίου 2021) εξαιρουμένων των ΜΕΧ που 
καλύπτονται από το ΠΠΣ, ως προς τις μεικτές χορηγήσεις.  
 
Τα στοιχεία που αφορούν το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων για τις 
προηγούμενες ημερομηνίες αναφοράς, αναδιατυπώθηκαν λόγω της βελτίωσης της ποιότητας 
των στοιχείων και της επικύρωσης της διαδικασίας. 

Δείκτης των ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών 
χορηγήσεων 

Μεικτές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα ορισμό της ΕΑΤ (ο νέος 
ορισμός της ΕΑΤ εφαρμόστηκε την 1 Ιανουαρίου 2021) προς το σύνολο των μεικτών 
χορηγήσεων 

ΔΠΧΑ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφορέας 

ΕΑΤ Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 

EE Ευρωπαϊκή Ένωση 

EKT Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα 

ΕΔΑ Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης 

Επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού 
Το σύνολο των επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνει μετρητά και καταθέσεις με 
Κεντρικές Τράπεζες, καταθέσεις σε άλλες τράπεζες, επενδύσεις σε χρεόγραφα και επενδύσεις 
σε μετοχές και άλλους τίτλους και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Όνομα Ορισμός 

Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 
Αναφέρεται στην επένδυση της Τράπεζας στην APS Cyprus και αντιπροσωπεύει το μερίδιο 
της Τράπεζας στην APS Cyprus και το αντίστοιχο μερίδιο αποτελεσμάτων 

Ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 

Ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από τόκους μείον έξοδα από τόκους 

Καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και 
προμηθειών 

Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες μείον έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες 

Καθαρά κέρδη από διάθεση και 
επανεκτίμηση συναλλάγματος και 
χρηματοοικονομικών μέσων 

Περιλαμβάνει το κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση συναλλάγματος, κέρδος από διάθεση 
χρηματοοικονομικών μέσων, πλεόνασμα από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων, 
πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε μετοχές και άλλους τίτλους και μεταβολές στην 
εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων σε αντισταθμίσεις εύλογης αξίας. 

Καθαρές χορηγήσεις Χορηγήσεις πελατών μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης 

Καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή 
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας εξαιρουμένων 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων ως προς τον αριθμό των εκδομένων μετοχών 

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 
Καθαρά έσοδα από τόκους ως προς τον μέσο όρο των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων 
(σε ετησιοποιημένη βάση) 

Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή Κέρδος/(ζημιά) προς αριθμό εκδομένων μετοχών 

ΚΚΟ Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα 

ΚΤΚ Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

Μεικτές Χορηγήσεις 
Μεικτή λογιστική αξία χορηγήσεων πριν την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών 
απομείωσης 

Μεικτές Χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα Χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα (ορισμός ΕΑΤ) 

ΜΕΧ 
Mεικτές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα ορισμό της ΕΑΤ (ο νέος 
ορισμός της ΕΑΤ εφαρμόστηκε την 1 Ιανουαρίου 2021)  

Mη επιτοκιακά έσοδα 
Αποτελούνται από καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών, λοιπά έσοδα και καθαρά 
κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών 
στοιχείων. 

ΜΜΕ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

ΠΚΔ Περιβαλλοντικό, Κοινωνικό και Διακυβέρνηση 

ΠΠΣ Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων 

ΣΠΣ Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία 

ΣΠΜΑ/TLTROs Στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 

Τερματισμένοι λογαριασμοί 
Η σύμβαση δανείου έχει τερματιστεί από την Τράπεζα και ο τερματισμός έχει κοινοποιηθεί 
στον δανειολήπτη με έναρξη των διαδικασιών εκτέλεσης. 

Τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία 

Αποτελούνται από τα μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες, τις καταθέσεις σε άλλες 
τράπεζες, τις χορηγήσεις σε πελάτες, τις επενδύσεις σε χρεόγραφα και τα περιουσιακά 
στοιχεία αποζημίωσης και οποιαδήποτε εισπρακτέα ποσά που σχετίζονται με τα περιουσιακά 
στοιχεία αποζημίωσης. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των τοκοφόρων περιουσιακών 
στοιχείων, η Τράπεζα χρησιμοποιεί τον αριθμητικό μέσο όρο του συνόλου των τοκοφόρων 
περιουσιακών στοιχείων σε κάθε ημερομηνία αναφοράς από την αρχή του έτους. 

Χορηγήσεις που κατέχονται για πώληση 
Χορηγήσεις που κατέχονται για πώληση, που πληρούν τα κριτήρια του ΔΠΧΑ 5 για τα οποία η 
Τράπεζα αναμένεται να πουλήσει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ταξινόμησης. 

APS Cyprus  APS Debt Servicing Cyprus Ltd 

CBR Συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος (Combined buffer requirement) 

CCyB  Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (Countercyclical capital buffer) 

CLOs Eξασφαλισμένες δανειακές υποχρεώσεις 

CRR Κανονισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 

ECL Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

MREL Ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων 

O-SII Άλλο Συστημικά Σημαντικό Ίδρυμα (Other Systemically important institution) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Όνομα Ορισμός 

P2G Καθοδήγησης κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ 

P2R Απαίτησης ιδίων κεφαλαίων του Πυλώνα ΙΙ 

REO Ιδιόκτητα ακίνητα 

SFTs Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων 

RMBS Εξασφάλιση με τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια 

SRB Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης 
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Βάση ετοιμασίας της Επεξηγηματικής Κατάστασης για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 
του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021: 
 

Η Επεξηγηματική Κατάσταση για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, 

συμπεριλαμβανομένου και των παραρτημάτων («η Επεξηγηματική Κατάσταση») δεν έχει ελεγχθεί ούτε επισκοπηθεί από τους ανεξάρτητους 

ελεγκτές του Ομίλου. 

 

Σκοπός της Επεξηγηματικής Κατάστασης είναι να παρέχει μια επισκόπηση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ομίλου για την εξαμηνία 

που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. 

 

Η Επεξηγηματική Κατάσταση πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για 

την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 και την Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. 

Ούτε η Επεξηγηματική Κατάσταση ούτε η Παρουσίαση αποτελούν θεσπισμένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

  

Η Επεξηγηματική Κατάσταση για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, οι Ενδιάμεσες 

Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 και η Παρουσίαση Αποτελεσμάτων του 

Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.hellenicbank.com (Σχέσεις 

Επενδυτών). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hellenicbank.com/
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Δήλωση Αποποίησης ευθύνης – Αναφορές για το μέλλον 
 

Ορισμένες αναφορές στην Επεξηγηματική Κατάσταση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου συμπεριλαμβάνουν συζητήσεις σχετικά 

με την επιχειρηματική στρατηγική και τα σχέδια του Ομίλου, τους τρέχοντες στόχους και προσδοκίες του, τις προβλέψεις, τις πεποιθήσεις, τις 

δυνατότητες που σχετίζονται με την μελλοντική οικονομική του κατάσταση και απόδοση θεωρούνται αναφορές για το μέλλον.  

 

Από την φύση τους, οι μελλοντικές αναφορές εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες διότι σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από 

περιστάσεις που θα συμβούν στο μέλλον. Επομένως, αυτοί οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το 

αποτέλεσμα και την οικονομική επίδραση του τι περιγράφεται στην παρούσα κατάσταση και οι αναγνώστες αυτής της Επεξηγηματικής 

Κατάστασης προειδοποιούνται να μην βασίζονται υπερβολικά σε τέτοιες αναφορές για το μέλλον. Οι χρήστες όταν βασίζονται σε μελλοντικές 

αναφορές θα πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη τους ότι υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

ουσιαστική αλλαγή στα πραγματικά αποτελέσματα από εκείνα που αντικατοπτρίζονται στις αναφορές για το μέλλον. Ορισμένοι παράγοντες 

από αυτούς είναι εκτός του ελέγχου του Ομίλου και  συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, εγχώριες και παγκόσμιες οικονομικές και 

επιχειρηματικές συνθήκες, κινδύνους που σχετίζονται με την αγορά όπως ο επιτοκιακός ή συναλλαγματικός κίνδυνος, απροσδόκητες 

κανονιστικές αλλαγές, ανταγωνισμός, τεχνολογικές συνθήκες και άλλα. Οι αναφορές για το μέλλον που περιέχονται στην Επεξηγηματική 

Κατάσταση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα, γίνονται κατά την ημερομηνία σχολιασμού αυτής της Κατάστασης και ο Όμιλος δεν αναλαμβάνει 

καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει ή να αναθεωρήσει οποιεσδήποτε από αυτές εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από τη εφαρμοστέα 

νομοθεσία. Οι αναλύσεις και οι απόψεις που περιέχονται στη παρούσα κατάσταση  ενδέχεται να βασίζονται σε παραδοχές και προβλέψεις 

που εάν τροποποιηθούν, μπορούν να αλλάξουν τις αναλύσεις ή τις απόψεις που εκφράζονται. 


