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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 τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και 
υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring) καθώς και διαχείριση και πώληση ακινήτων. Στις 31 Δεκεμβρίου 
2021, το δίκτυό της περιλαμβάνει 79 καταστήματα στην Κύπρο, από τα οποία 16 λειτουργούν ως ταμεία, καθώς και 3 γραφεία αντιπροσωπείας. Στις 31 
Δεκεμβρίου 2021, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων και το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Ελληνικής Τράπεζας ανήλθαν στα €18,8 δισ. και €1.106 εκατ. 
αντίστοιχα. 
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ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ 
ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
 

ΙΣΧΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ 

 Tο 2021 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,5% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενο από ενέργειες 

των αρχών. Η Κυπριακή οικονομία αναμένεται να έχει συνεχή ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, 

ενισχυμένη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF – Recovery and Resilience Facility) 

 Αβέβαιες βραχυπρόθεσμες προοπτικές από τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική κρίση. Περιορισμένη άμεση 

έκθεση και επιπτώσεις, με έμμεσο αντίκτυπο ανάλογα με τη σοβαρότητα και διάρκεια της κρίσης 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 Στρατηγικό σχέδιο 2022-2024 για τον μετασχηματισμό και την αντιμετώπιση διαρθρωτικών 

προκλήσεων, το οποίο επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιοποίηση 

 Τράπεζα επικεντρωμένη στη λιανική τραπεζική με σταθερή πελατειακή βάση και σημαντικό μερίδιο 

αγοράς στα νοικοκυριά (38% στις καταθέσεις και 31% στις χορηγήσεις) 

 Εξειδικευμένο Τμήμα ESG, με Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα και το Περιβάλλον που ξεκίνησε το 2021 
με σαφείς στόχους 

 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

 Ζημιά για το έτος 2021 στα €11,7 εκατ., αντανακλώντας κυρίως τις ζημιές απομείωσης του Project 

Starlight1 και χαμηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους 

 Ζημιές απομείωσης για το έτος 2021 στα €108,4 εκατ., με Δείκτη κόστους ζημιών απομείωσης 

έναντι των χορηγήσεων στο 1,6% 

 Καθαρά έσοδα από τόκους για το έτος 2021 στα €256,0 εκατ., με Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 

στο 1,5% 

 Νέο μομέντουμ χορηγήσεων τις τελευταίες τριμηνίες και αρνητικά καταθετικά επιτόκια απορροφούν την 

πίεση στα κέρδη λόγω της λήξης των Κυπριακών Κυβερνητικών Ομόλογων (ΚΚΟ) 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

 Συνεχιζόμενη απομόχλευση του ισολογισμού μέσω οργανικών και μη-οργανικών λύσεων 

 Συμφωνία για το Έργο Starlight1 για την πώληση περίπου €0,7 δισ. ΜΕΧ και του APS Debt 

Servicer, με περίπου 20 μ.β. θετικό αντίκτυπο στο εποπτικό κεφάλαιο2 

 Αναπροσαρμοσμένος3 Δείκτης ΜΕΧ4 στο 3,6% 

 Απόκτηση περίπου €292 εκατ. εξυπηρετούμενων δανείων (Tranche A) από την RCB Bank, μαζί 

με συμφωνία για την απόκτηση επιπλέον €264 εκατ. χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 

(Tranche B) μέχρι τον Μάιο του 2022, μειώνοντας περαιτέρω τον αναπροσαρμοσμένο3 δείκτη ΜΕΧ4 

στο 3,4% περίπου, το χαμηλότερο επίπεδο με τον ανταγωνισμό 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ  

 Σταθερή κεφαλαιακή θέση, με Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας5 και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών 

Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1)5 στο 21,67% και 19,30%, αντίστοιχα, υπερβαίνοντας τις 

ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις 

 Άνετη ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 499% 

 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ6  

 Δείκτης ΜΕΧError! Bookmark not defined. ~ 3,0% 

 Δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι χορηγήσεων7 ~ 50 μβ 

 Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1)>14,0% 

 Νέος δανεισμός >€1,0 δισ. ανά έτος 

 Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις>55% 

 Δείκτης εξόδων προς έσοδα8 <60% 

                                                 
1 Βλέπε Μέρος 1.2.3 «Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου». 
2 Με βάση τα στοιχεία του εποπτικού κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 
3 Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση. 
4 Εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων. 
5 Με βάση τις μεταβατικές διατάξεις ΔΠΧΑ 9. 
6 Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι αναφέρονται σε περίοδο τριών με πέντε ετών. 
7 Αναπροσαρμόζοντας με τη χρεόλυση του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης ΠΠΣ. 
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 Απόδοση Eνσώματων Ιδίων Κεφαλαίων ~ 7,0% 

                                                                                                                                                                      
8 Αναπροσαρμόζοντας με τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και τη συνεισφορά στο Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων. 
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Δήλωση Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή κ. Oliver Gatzke 
 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο κ. Oliver Gatzke, 

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε: 

 

Το 2021, παρά τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία και τις σχετικές συνέπειές της, είδαμε μια ισχυρή 

οικονομική ανάκαμψη, η οποία ενισχύθηκε από το δημοσιονομικό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης. Στην 

Ελληνική Τράπεζα καταφέραμε να επιδείξουμε ανθεκτικότητα και ευελιξία κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες 

και είμαι περήφανος για τους συναδέλφους μου, που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και 

προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα. 

Από την αρχή της πανδημίας παραμείναμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας και 

συνεργαστήκαμε μαζί τους ώστε να τους παρέχουμε τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές λύσεις σε αυτό το 

απαιτητικό περιβάλλον. Η Τράπεζα στέκεται δίπλα στους πελάτες της σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές και 

κατά το 2021 στήριξε την οικονομική ανάκαμψη παραχωρώντας €908 εκατ. σε νέα δάνεια ενώ είχε καθαρά 

έσοδα από τόκους ύψους €256 εκατ. και σύνολο μη επιτοκιακών εσόδων Ομίλου €103 εκατ. το 2021. 

Οι ζημιές για το έτος 2021 ανήλθαν στα €11,7 εκατ. κυρίως λόγω των έκτακτων ζημιών απομείωσης που 

προκύπτουν από το Project Starlight, που αφορά την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου ύψους €0,7 δισ. μη 

εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Η πώληση αυτού του χαρτοφυλακίου θα οδηγήσει στη δραστική βελτίωση της 

ποιότητας των ενεργητικών μας στοιχείων με τις ΜΕΧ να μειώνονται σε λιγότερο από 5% (pro forma), 

εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ.  

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 21,67% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 

499%) στο τέλος του 2021 παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας και παρέχουμε 

χρηματοδότηση σε τομείς που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας, όπως 

η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η Τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία. Αυτό φάνηκε από 

περισσότερο με την πρόσφατη ανακοίνωση της απόκτησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών 

διευκολύνσεων ύψους €556 εκατ. από την RCB Bank, σε απόλυτη εναρμόνιση με την αναπτυξιακή μας 

στρατηγική για την ενίσχυση της πελατειακής μας βάσης και των εσόδων μας από το υγιές χαρτοφυλάκιό μας.  

Παράλληλα, αναγνωρίζουμε και παραμένουμε επιφυλακτικοί με τις αρνητικές επιπτώσεις από τον  πόλεμο στην 

Ουκρανία, τις πιθανές πληθωριστικές πιέσεις λόγω των υψηλότερων τιμών στα καύσιμα, στις πρώτες ύλες και 

στα προϊόντα καλλιέργειας, ενώ παραμένει η αβεβαιότητα που προκαλεί η συνεχιζόμενη πανδημία. 

Σχέδιο Μετασχηματισμού – Ο δρόμος προς τα εμπρός  

Το 2021, υπό νέα ηγεσία και πιο λιτή και αποτελεσματική διαχειριστική δομή, ξεκινήσαμε το ταξίδι του 
μετασχηματισμού μας, επιταχύνοντας τις προσπάθειές μας να ξεκλειδώσουμε όλες μας τις δυνατότητες και να 
αναπτύξουμε τη στρατηγική μας, ώστε να πετύχουμε μια βιώσιμη κερδοφορία. Είμαστε στη διαδικασία 
μετεξέλιξης της Τράπεζας σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό, θέτοντας τον πελάτη στο επίκεντρο της 
προσοχής μας, βελτιώνοντας την εμπειρία του μέσω της  ψηφιοποίησης, του εξορθολογισμού των διαδικασιών 
μας και προσφέροντας απλά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Θέλουμε να ενισχύσουμε το προφίλ του δανειακού 
μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, 
Διακυβέρνηση).  

Η μείωση του κόστους και η αναδιάρθρωση της Τράπεζας είναι μερικά από τα κύρια στοιχεία του τριετούς 

Σχεδίου Μετασχηματισμού μας. Ιδιαίτερα, η μείωση του υψηλού δείκτη εξόδων / εσόδων της Τράπεζάς μας, 

παραμένει κομβική και πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα. Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας τόσο 

στην αύξηση των εσόδων από τόκους, μέσω νέων δανείων και μέσω της δημιουργίας διάφορων εσόδων, όσο 

και στη συγκράτηση όλων των λειτουργικό εξόδων. Ωστόσο, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του 

δείκτη εξόδων/ εσόδων είναι η συνολική μείωση του κόστους μισθοδοσίας με τις απαιτούμενες μειώσεις στον 

αριθμό του προσωπικού αλλά και με πιο ορθολογικές αυξήσεις μισθών στο μέλλον. Κάνουμε ό,τι καλύτερο 

μπορούμε, για να συμφωνήσουμε σε μια αμοιβαία επωφελή συλλογική σύμβαση για το προσωπικό μας και 

ταυτόχρονα να διατηρήσουμε την Τράπεζα σε μια σταθερή και βιώσιμη πορεία. Πραγματικά ευελπιστώ ότι η 

ηγεσία της Συντεχνίας θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα επιδείξει μια εποικοδομητική στάση, προς 

όφελος των εργαζομένων μας. 

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας 
δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην 
επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Κυρίως όμως να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλα τα μέλη του 
προσωπικού για τη σκληρή τους εργασία και αφοσίωση σε αυτές τις απαιτητικές στιγμές. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Βασικά στοιχεία Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων (€εκατ.) 

Έτος 2021 
Έτος 
2020 

Ετήσια 
Δ 

4η 
Τριμηνία 

2021 

3η 
Τριμηνία 

2021 

Τριμηνιαία 
Δ 

2η 
Τριμηνία 

2021 

1η 
Τριμηνία 

2021 

Κέρδος πριν από τα καθαρά κέρδη 
από την διαγραφή 
χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που 
επιμετρούνται σε αποσβεσμένο 
κόστος και ζημιών απομείωσης 

95,5 127,3 -25% 24,2 16,2 +49% 30,5 24,6 

Zημιές απομείωσης 
χρηματοοικονομικών μέσων και μη 
χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

(108,4) (70,8) +53% (60,3) (16,4) +267% (23,4) (8,2) 

Φορολογία 2,7 (10,0) -127% 4,1 0,3 +1.132% 0,8 (2,5) 

(Ζημιά)/κέρδος για το έτος από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

(4,3) 50,2 -109% (31,0) 2,1 -1.549% 9,9 14,7 

(Ζημιά)/κέρδος για το έτος από μη-
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

(7,4) 0,3 
-

3.003% 
(1,7) (2,1) -20% (1,7) (1,8) 

(Ζημιά)/κέρδος για το έτος (11,7) 50,5 -123% (32,7) 0,0 +100% 8,2 12,9 

         
Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης Έτος 2021 

Έτος 
2020 

Ετήσια 
Δ 

4η 
Τριμηνία 

2021 

3η 
Τριμηνία 

2021 

Τριμηνιαία 
Δ 

2η 
Τριμηνία 

2021 

1η 
Τριμηνία 

2021 

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (%) 1,52% 1,88% -36 μβ 1,40% 1,41% -1 μβ 1,56% 1,72% 

Δείκτης εξόδων προς έσοδα (%) 73% 67% 
+592 

μβ 
74% 81% -668 μβ 67% 72% 

Δείκτης κόστους ζημιών 
απομείωσης έναντι των 
χορηγήσεων (%) 

1,6% 1,5% +7 μβ 2,8% 0,6% +224 μβ 1,9% 0,9% 

Απόδοση Eνσώματων Ιδίων 
Κεφαλαίων (%) 

-1,1% 4,8% 
-589 

μβ 
-12,1% 0,0% -1.211 μβ 3,0% 4,7% 

Βασική (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή 
(σεντ €) 

(2,83) 12,23 (15,06) (7,92) 0,00 (7,92) 1,98 3,11 

 

 

 

 

 
μ.β.= μονάδες βάσης, 100 μονάδες βάσης (μ.β.) = 1 εκατοστιαία μονάδα  
Για τους ορισμούς των Εναλλακτικών Δεικτών Απόδοσης, ανατρέξτε στο Παράρτημα 4. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (€εκατ.) 
31.12.2021 

(αναπροσαρμοσμένα) 
31.12.2020 Δ 

Μεικτές Χορηγήσεις σε πελάτες 5.952 6.802 -12% 

Μεικτές Μη Eξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) 650 1.503 -57% 

Μεικτές Eξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 5.302 5.298 +0% 

Καθαρές Χορηγήσεις σε πελάτες 5.732 6.097 -6% 

Eπενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού 12.297 9.143 +34% 

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

7.754 4.052 +91% 

Εκ των οποίων: Επενδύσεις σε χρεόγραφα  4.463 5.024 -11% 

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 18.848 15.857 +19% 

Καταθέσεις 14.942 14.180 +5% 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής 
εταιρείας 

1.106 1.128 -2% 

    

Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης 
31.12.2021 

(αναπροσαρμοσμένα) 
31.12.2020 Δ 

Δείκτης ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων (%)  10,9% 22,1% -1.118 μβ 

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

3,6% 15,7% -1.206 μβ 

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (%)  2,3% 5,0% -276 μβ 

Δείκτης κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΧ (%) 33,9% 46,9% -1.301 μβ 

Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις (%) 38,4% 43,0% -463 μβ 

Καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή (€) 2,57 2,61 -0,04 

    

    Δείκτες Κεφαλαίου και Ρευστότητας 31.12.2021 31.12.2020 Δ 

Δείκτες Κεφαλαίου:       

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) (%) 19,30% 20,01% -71 μβ 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 21,67% 22,34% -67 μβ 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 21,67% 22,34% -67 μβ 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ) (€εκατ) 5.479 5.556 -1% 

Δείκτης μόχλευσης (%) 6,14% 7,71% -156 μβ 

Δείκτες Ρευστότητας:       

Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (%) 499,5% 477,0% +2.246 μβ 

Δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (%) 197,0% 179,0% +1.800 μβ 

 
 
μ.β.= μονάδες βάσης, 100 μονάδες βάσης (μ.β.) = 1 εκατοστιαία μονάδα  
Για τους ορισμούς των Εναλλακτικών Δεικτών Απόδοσης, ανατρέξτε στο Παράρτημα 4. 

 

 

 

Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση 

 

Δείκτες Κεφαλαίου: Με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9  
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

1.1 Ανάλυση Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
 
Καθαρά έσοδα από τόκους 

 
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2021 ανήλθαν σε €256,0 εκατ., μειωμένα κατά 10% σε σύγκριση με 

€285,5 εκατ. για το 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 4η τριμηνία του 2021 ανήλθαν σε €63,2 εκατ. και παρέμειναν στα ίδια 

περίπου επίπεδα σε σύγκριση με €63,0 εκατ. την 3η τριμηνία του 2021. 

 
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ετησιοποιημένη βάση) του Ομίλου για το 2021 ανήλθε σε 1,52% (2020: 

1,88%). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο επηρεάστηκε αρνητικά από τα μειωμένα καθαρά έσοδα από 

τόκους και την αύξηση στον μέσο όρο των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων Αυτό οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση των μετρητών και καταθέσεων σε Κεντρικές Τράπεζες μετά την αύξηση του δανεισμού σε Στοχευμένες 

πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ/TLTROs)9. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για την 

4η τριμηνία του 2021 ανήλθε σε 1,40% παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με 1,41% την 3η τριμηνία 

του 2021. Αναπροσαρμόζοντας για το δανεισμό σε ΣΠΜΑ/TLTROs ύψους €2,3 δισ. το καθαρό επιτοκιακό 

περιθώριο για το 2021 και την 4η τριμηνία του 2021, αυξήθηκε στο 1,65% και 1,60% αντίστοιχα (3η τριμηνία 

2021: 1,62%). 

 

Μη επιτοκιακά έσοδα 

 
Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για τo 2021 ανήλθε σε €103,0 εκατ. και μειώθηκε κατά 3% σε 

σύγκριση με €105,8 εκατ. το 2020. Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων αποτελείται από τα καθαρά 

έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών, τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος 

και χρηματοοικονομικών μέσων, τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες και τα άλλα έσοδα.  Η μείωση 

οφειλόταν κυρίως στην μείωση στα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος 

και χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αύξηση στα άλλα έσοδα. 

 

Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών 

μέσων ανήλθαν σε €5,0 εκατ. το 2021 και σημείωσαν μείωση ύψους 63% σε σύγκριση με €13,4 εκατ. το 2020. 

Η μείωση ήταν κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης στα μη πραγματοποιηθέντα καθαρά κέρδη επανεκτίμησης 

που προέκυψαν από επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων και στη μείωση της μεταβολής στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων σε αντισταθμίσεις 

εύλογης αξίας που κατέχει ο Όμιλος. 

 

Το 2020, μη πραγματοποιηθέντα καθαρά κέρδη επανεκτίμησης που προέκυψαν από επενδύσεις σε 

χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν ποσό 

ύψους €5,4 εκατ., που προκύπτει κυρίως από την επανεκτίμηση της επένδυσης της Τράπεζας σε προνομιούχες 

μετοχές της Visa Inc. μετά την έκδοση της πρώτης δήλωσης αξιολόγησης και την μερική μετατροπή που 

πραγματοποιήθηκε. 

 

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για το 2021 ανήλθαν σε €58,2 εκατ., αυξημένα κατά 1% σε 

σχέση με €57,6 εκατ. το 2020. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα αυξημένα τραπεζικά δικαιώματα και προμήθειες 

το 2021 μετά την ανακοίνωση του αναθεωρημένου Καταλόγου Δικαιωμάτων και Χρεώσεων 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 το 2021 ανήλθαν σε €16,6 εκατ., αυξημένα κατά 43% σε σύγκριση με €11,6 εκατ. το 2020, 

κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων καθαρών κερδών από διάθεση αποθεμάτων ακινήτων και λοιπών 

εσοδών λόγω της καθαρής αποζημίωσης που εισπράχθηκε από την ασφαλιστική απαίτηση.  

                                                 
9 Βλέπε Μέρος 1.2.1 «Χρηματοδότηση και Ρευστότητα» στην υποενότητα «Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες» 



 

Επεξηγηματική Κατάσταση - Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021  9 
   

 

Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες για το 2021 ανήλθαν σε €23,2 εκατ. και παρέμειναν σε 

παρόμοια επίπεδα σε σύγκριση με το 2020.  Η αύξηση στα ακαθάριστα έσοδα από ασφάλιστρα και τα έσοδα 

από επενδύσεις αντισταθμίστηκε από τον αντίκτυπο από την αύξηση των ασφαλιστικών απαιτήσεων και 

παροχών (λόγω χαμηλότερων απαιτήσεων που προέκυψαν το 2020, ως αποτέλεσμα των περιοριστικών 

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

 

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την 4η τριμηνία του 2021 αυξήθηκε κατά 43% στα €29,5 εκατ., 

σε σύγκριση με €20,4 εκατ. την 3η τριμηνία του 2021, κυρίως λόγω της αύξησης στα καθαρά έσοδα 

δικαιωμάτων και προμηθειών και άλλα έσοδα που αντισταθμίστηκαν μερικώς από την μείωση στα καθαρά 

κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων. 

 

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για την 4η τριμηνία του 2021 αυξήθηκαν κατά 48% στα 

€19,3 εκατ. σε σύγκριση με €13,1 εκατ. την 3η τριμηνία του 2021 κυρίως λόγω της εποχικότητας και της 

σημαντικής αύξησης στα άλλα έσοδα ύψους €5,2 εκατ. την 4η τριμηνία του 2021 σε σύγκριση με €2,1 εκατ. την 

3η τριμηνία του 2021 που οφείλεται κυρίως στα αυξημένα καθαρά έσοδα από την πώληση αποθεμάτων 

ακινήτων. 

 

Η μείωση στα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και 

χρηματοοικονομικών στοιχείων για την 4η τριμηνία του 2021 στο €0,1 εκατ, σε σύγκριση με €1,0 εκατ. την 3η 

τριμηνία του 2021 οφείλεται κυρίως στην μείωση των μη πραγματοποιηθέντων καθαρών κερδών 

επανεκτίμησης που προέκυψαν από την επένδυση της Τράπεζας σε προνομιούχες μετοχές της Visa Inc. 

 

Τα Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες για την 4η τριμηνία του 2021 αυξήθηκαν κατά 13% στα €4,9 

εκατ. σε σύγκριση με €4,3 εκατ. την 3η τριμηνία του 2021 κυρίως λόγω της εποχικότητας, υψηλότερα 

ακαθάριστα έσοδα από ασφάλιστρα και υψηλότερες ασφαλιστικές αποζημιώσεις που προέκυψαν την 3η 

τριμηνία του 2021 μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. 

 

Έξοδα 

 
Τα συνολικά έξοδα για το 2021 ανήλθαν σε €263,5 εκατ. και σε σύγκριση με €264,0 εκατ. το 2020 παρέμειναν 

στα ίδια επίπεδα.  Η μείωση στα διοικητικά και άλλα έξοδα αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση στα έξοδα 

προσωπικού. 

 

Σε τριμηνιαία βάση, τα συνολικά έξοδα της 4ης τριμηνίας του 2021 ανήλθαν σε €68,5 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 

2% σε σύγκριση με €67,2 εκατ. την 3η τριμηνία του 2021 κυρίως λόγω των αυξημένων διοικητικών και άλλων 

εξόδων. 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

που κατέχονται προς πώληση και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες», τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2021 

της APS Debt Servicing Cyprus Ltd (APS Cyprus) παρουσιάζονται ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Η 

Τράπεζα αποφάσισε την πώληση της APS Cyprus ως μέρος της απομόχλευσης των ΜΕΧ μέσω του Project 

Starlight10. Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020 παρουσιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή αυτή. Η 

APS Debt Servicing Cyprus Ltd (APS Cyprus) θεωρήθηκε θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας μετά την ανάληψη 

της διακυβέρνησης και του λειτουργικού ελέγχου της, επομένως τα οικονομικά της αποτελέσματα ενοποιήθηκαν 

πλήρως από την 1η Δεκεμβρίου 2020. 

 

Έξοδα προσωπικού 

 
Τα έξοδα προσωπικού για το 2021 ανήλθαν σε €133,7 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 51% των συνολικών 

εξόδων του Ομίλου (2020: 50%). Σε σύγκριση με €131,1 εκατ. το 2020, τα έξοδα προσωπικού για το 2021 

σημείωσαν αύξηση ύψους 2%. Ο κύριος λόγος ήταν οι μισθολογικές προσαυξήσεις που δόθηκαν από τον 

Όμιλο αναδρομικά σε κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση κατά τον Ιούνιο του 2021. 

 

                                                 
10 Βλέπε Μέρος 1.2.3 «Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου». 
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Τα έξοδα προσωπικού για την 4η τριμηνία του 2021 ανήλθαν σε €32,7 εκατ. και μειώθηκαν κατά 3% σε 

σύγκριση με €33,8 εκατ. την 3η τριμηνία του 2021, κυρίως λόγω της αξιοποίησης των συσσωρευμένων ετήσιων 

αδειών του προσωπικού. 

 

Επιπρόσθετα, έξοδα προσωπικού για το 2021 και την 4η τριμηνία του 2021 ύψους €6,4 εκατ. και €2,0 εκατ. 

αντίστοιχα, παρουσιάζονται κάτω από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2020: €1,0 εκατ.). 

 
Διοικητικά και άλλα έξοδα 

 
Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα για το 2021 ανήλθαν σε €105,2 εκατ. και μειωθήκαν κατά 4% σε 

σύγκριση με €109,5 εκατ. το 2020. Η μείωση στα Διοικητικά έξοδα Εταιρείας διαχείρισης χρεών, λόγω των 

εξόδων διαχείρισης και αμοιβής επιτυχίας της APS Cyprus που εξαλείφθηκαν κατά την ενοποίηση (σε αντίθεση 

με το προηγούμενο έτος όπου η εταιρεία ήταν θυγατρική για περίοδο έντεκα μηνών), αντισταθμίστηκε μερικώς 

από την αύξηση στις επισκευές, στη συντήρηση και άλλων δαπανών, και στα έξοδα μετασχηματισμού. 

 

Το κόστος μετασχηματισμού περιλαμβάνει κυρίως αμοιβές σε εξωτερικούς συμβούλους σε σχέση με: (ι) την 

μελλοντική διάθεση περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται προς πώληση και (ιι) τον Μετασχηματισμό της 

Τράπεζας ως αποτέλεσμα του Στρατηγικού Σχεδίου που ανακοινώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2021. 

 

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα της 4ης τριμηνίας του 2021 ανήλθαν σε €29,7 εκατ. σε σύγκριση με 

€26,9 εκατ. τη 3η τριμηνία του 2021 σημειώνοντας αύξηση ύψους 10%.  Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση στα έξοδα Μετασχηματισμού που σχετίζεται με τις συμβουλευτικές αμοιβές σχετικά με το Έργο 

Starlight. 

 

Τον Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή Διαχείρισης Εγγύησης Καταθέσεων και του ΣΕΚ (Εθνικό Σύστημα Εγγύησης 

των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων) εισήγαγε μια νέα μεθοδολογία για την 

εισφορά βάσει ρίσκου, για τον υπολογισμό και την πληρωμή των εισφορών στο Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων 

(ΣΕΚ) πληρωτέα από όλα τα εγκεκριμένα Πιστωτικά Ιδρύματα σε εξαμηνιαία βάση μέχρι να φθάσει το στόχο 

του 0,8% επί των καλυμμένων καταθέσεων όλων των εγκεκριμένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων μέχρι τις 3 Ιουλίου 

2024. Η συνολική συνεισφορά για το 2021 ορίστηκε σε €4,5 εκατ. (2020: €5,0 εκατ.) και χρεώθηκε στα 

διοικητικά και άλλα έξοδα την 1η τριμηνία του 2021 (€2,2 εκατ.) και την 3η τριμηνία του 2021 (€2,3 εκατ.). 

 

Επιπρόσθετα, συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα το 2021 και την 4η τριμηνία του 2021 ύψους €1,1 εκατ. και 

€0,3 εκατ. αντίστοιχα, παρουσιάζονται κάτω από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2020: €0,6 εκατ.).  

 

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το 2021 διαμορφώθηκε στο 73%, σε σύγκριση με 67% για το 202011, 

αντικατοπτρίζοντας την μείωση στα συνολικά καθαρά έσοδα. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα την 4η τριμηνία 

του 2021 διαμορφώθηκε στο 74% σε σύγκριση με 81% την 3η τριμηνία του 2021, κυρίως λόγω της αύξησης στα 

συνολικά καθαρά έσοδα. 

 

Αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και την συνεισφορά στο ΣΕΚ, το 2021 και το 

202011, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα μειώθηκε στο 66% και 61% αντίστοιχα.  Αναπροσαρμόζοντας για τον 

Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και την συνεισφορά στο ΣΕΚ, την 4η τριμηνία του 2021 και την 3η τριμηνία 

του 2021, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα ανήλθε στο 68% και 71% αντίστοιχα. 

 

Αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων, την συνεισφορά στο ΣΕΚ, τα έξοδα 

μετασχηματισμού και το κόστος πρόωρης αφυπηρέτησης ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το 2021 και την 

4η τριμηνία του 2021 μειώθηκε στο 64% και 63% αντίστοιχα (3η τριμηνία του 2021: 70%). Αναπροσαρμόζοντας 

για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων, την συνεισφορά στο ΣΕΚ και το κόστος πρόωρης αφυπηρέτησης 

(το 2020 τα Έξοδα μετασχηματισμού ήταν μηδέν), ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το 202011 ανήλθε στο 

61%. 

 

 

 

                                                 
11 Συγκριτική πληροφόρηση σχετικά με τα Συνολικά έξοδα και τα Συνολικά καθαρά έσοδα, ταξινομήθηκαν για να συνάδουν με τις αλλαγές 
στην παρουσίαση την τρέχουσα περίοδο.  Τα οικονομικά αποτελέσματα των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της θυγατρικής εταιρείας 
του Ομίλου APS Debt Servicing Cyprus Ltd (APS Cyprus) παρουσιάζονται ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 
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Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων 

 

Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων, ανήλθε στα €102,0 εκατ. για τo 2021 

σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με €58,8 εκατ. το 2020. Η αύξηση 73% σε σύγκριση με το 2020 

οφείλεται κυρίως στην στρατηγική απομόχλευσης της Τράπεζας η οποία είχε ως αποτέλεσμα επιπρόσθετες 

ζημιές απομείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου (Έργο Starlight12) που θα πωληθεί, λαμβάνοντας υπόψη την 

πιθανότητα ανάκτησης μέσω πώλησης στις 31 Δεκεμβρίου 2021.  

 

Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης στο τέλος του 2021, η Τράπεζα διατήρησε τις μακροοικονομικές της 

προβλέψεις αμετάβλητες, σε σύγκριση με το τέλος του 2020, λόγω του σημαντικού επιπέδου αβεβαιότητας σε 

σχέση με τις μακροοικονομικές προοπτικές. Έχοντας λάβει υπόψη τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην 

οικονομία, η Τράπεζα επανεξέτασε τις παραμέτρους του ΔΠΧΑ 9 που θα εφαρμοστούν για σκοπούς των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL) και πιο συγκεκριμένα την παράμετρο PD. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα 

έχει ασκήσει την κρίση της σε σχέση με τις μελλοντικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό 

του ECL και έκανε αναπροσαρμογές για την αντιμετώπιση των κινδύνων COVID-19. 

 

Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν κατά το 2020 ήταν κυρίως το αποτέλεσμα της επίδρασης του 

κορωνοϊού (COVID-19). Η επίδραση της πανδημίας στις μακροοικονομικές προοπτικές είχε οδηγήσει σε 

αλλαγές στις παραμέτρους σχετικά με τις προβλέψεις που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του 2020 και επίσης 

λόγω της επαναστάθμισης των βιομηχανιών «υψηλού κινδύνου» στο μοντέλο που είχαν επιλέξει για το 

μορατόριουμ το 2020 και των ομάδων που αξιολογήθηκαν ατομικά σε βιομηχανίες «υψηλού κινδύνου».  Αυτές 

οι ζημίες απομείωσης αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης 

που σχετίζεται με το Πρόγραμμα Περιουσιακών Στοιχείων (ΠΠΣ) με αντίστοιχη πίστωση σε ζημίες απομείωσης, 

λόγω της επανεκτίμησης των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από απαιτήσεις που 

θα γίνουν από την Τράπεζα σε περίπτωση που προκύψουν ζημίες στο Πρόγραμμα Περιουσιακών Στοιχείων 

(ΠΠΣ).  Αυτό προκύπτει κυρίως από τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και τον 

αντίκτυπο από την απόσυρση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων από το ΠΠΣ13, που αποτελείται από δάνεια, 

μετά από την αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου που καλύπτεται από το ΠΠΣ. 

 

Οι ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων για την 4η τριμηνία του 2021, ανήλθαν σε €57,7 εκατ. 

σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με €14,2 εκατ. την 3η τριμηνία του 2021. Η αύξηση την 4η 

τριμηνία του 2021 οφειλόταν κυρίως στις επιπρόσθετες ζημιές απομείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου 

(Έργο Starlight12) που θα πωληθεί, οι οποίες αναγνωρίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της 

πιθανότητας ανάκτησης μέσω πώλησης για να αντικατοπτριστεί η πρόοδος που σημειώθηκε μέχρι το τέλος του 

έτους. 

 

Ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων (ετησιοποιημένη βάση) για το 2021 και 

την 4η τριμηνία 2021 ανήλθαν στο 1,6% και 2,8% αντίστοιχα (202014: 1,5%). Αναπροσαρμόζοντας την χρεόλυση 

του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης που σχετίζεται με το ΠΠΣ , το 2021 και την 4η τριμηνία του 2021 ο 

δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων (ετησιοποιημένη βάση) ανήλθε στο 1,5% 

και 3,6% αντίστοιχα (202014: 1,0%). 

 

Ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Οι ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για το 2021 ανήλθαν σε €6,3 

εκατ. και μειώθηκαν κατά 47% σε σύγκριση με €12,0 εκατ. για το 2020. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη ζημιά 

εύλογης αξίας κατά την επαναμέτρηση προηγούμενης συμμετοχής σε επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 

ύψους €3,5 εκατ. ως αποτέλεσμα της απόκτησης του ελέγχου της APS Cyprus που αναγνωρίστηκε κατά τη 

διάρκεια του 2020. Οι ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για το 2021, 

περιλάμβαναν ποσό ύψους €4,6 εκατ. (2020: €4,4 εκατ.) που αφορούσαν ζημιές απομείωσης αποθεμάτων 

ακινήτων που προκύπτουν από την επανεκτίμηση των καθαρών ρευστοποιήσιμων αξιών (NRVs) του 

                                                 
12 Βλέπε Μέρος 1.2.3 «Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου». 
13 Όπως την ανακοίνωση της Τράπεζας ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2020. 
14 Εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων ΜΕΧ που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμα προς πώληση στις 31 Δεκεμβρίου 2020,  και πωλήθηκαν την 
3η τριμηνία του 2021. 
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χαρτοφυλακίου ιδιόκτητων ακινήτων (REOs), λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές εκπτώσεις λόγω μειωμένης 

ζήτησης. 

 

Οι ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για την 4η τριμηνία του 2021 

ανήλθαν σε €2,6 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 17% σε σύγκριση με €2,2 εκατ. την 3η τριμηνία του 2021, κυρίως 

λόγω της αύξησης στις ζημιές απομείωσης του χαρτοφυλακίου ιδιόκτητων ακινήτων (REOs), όπως αναφέρεται 

πιο πάνω. 

 

Η ζημιά πριν τη φορολογία για το 2021 ανήλθε σε €7,0 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος ύψους €60,2 εκατ. το 

2020.  Οι κυριότεροι παράγοντες της εν λόγω μείωσης ήταν οι αυξημένες ζημιές απομείωσης, τα χαμηλότερα 

καθαρά επιτοκιακά έσοδα και τα ψηλότερα έξοδα προσωπικού το 2021. 

 

Η ζημιά για το έτος από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2021 ανήλθε σε €7,4 εκατ. σε σύγκριση 

με κέρδος ύψους €0,3 εκατ. το 2020. Το ποσό του 2020 περιλαμβάνει επίσης το μερίδιο αποτελεσμάτων σε 

συνδεδεμένη εταιρεία μετά τη φορολογία ύψους €1,7 εκατ. 

 

Η φορολογία για το 2021 ανήλθε σε πίστωση φορολογίας ύψους €2,7 εκατ. (2020: €10,0 εκατ. χρέωση 

φορολογίας) που είναι το καθαρό αποτέλεσμα της πίστωσης αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους €10,1 εκατ. 

(2020: €4,4 εκατ. χρέωση φορολογίας) και τη χρέωση φόρου εισοδήματος ύψους €7,4 εκατ. (2020: €5,5 εκατ.).  

Η πίστωση αναβαλλόμενης φορολογίας ήταν κυρίως το αποτέλεσμα της μείωσης των αναβαλλόμενων 

φορολογικών υποχρεώσεων λόγω της προσαρμογής της αρνητικής υπεραξίας που αναλογεί στο χαρτοφυλάκιο 

ομολόγων που αποκτήθηκε από την πρώην ΣΚΤ ενώ η τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση προέκυψε κυρίως 

από προσαρμογές στη φορολογική βάση του αποθέματος ακινήτων για να ευθυγραμμιστεί με τις τρέχουσες 

πρακτικές. 

 

Η πίστωση φορολογίας για την 4η τριμηνία του 2021 ανήλθε σε €4,1 εκατ. σε σύγκριση με €0,3 εκατ. πίστωση 

φορολογίας την 3η τριμηνία του 2021 και περιλάμβανε χρέωση αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους €3,9 εκατ. 

(3η τριμηνία 2021: €2,3 εκατ. χρέωση αναβαλλόμενης φορολογίας) και τη χρέωση φόρου εισοδήματος ύψους 

€8,0 εκατ. στα φορολογητέα κέρδη (3η τριμηνία 2021: €2,6 εκατ. πίστωση φορολογίας). 

 

Η ζημιά που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας για το 2021 ανήλθε σε €11,7 εκατ. 

σε σύγκριση με κέρδος ύψους €50,5 εκατ. για το 2020 (4η τριμηνία του 2021: €32,7 εκατ. ζημιά). 
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1.2 Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε €18,8 δισ., και 

αυξήθηκε κατά 19% σε σύγκριση με €15,9 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, κυρίως λόγω της αύξησης στα μετρητά 

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

μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ/TLTROs). 

 

1.2.1 Χρηματοδότηση και Ρευστότητα 
 
Καταθέσεις 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,9 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €14,2 δισ.). 

Αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €13,7 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €13,3 δισ.) και καταθέσεις σε 

ξένα νομίσματα, κυρίως σε Αμερικάνικα Δολάρια, ύψους €1,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €0,9 δισ.). Παρά τα 

αρνητικά καταθετικά επιτόκια που εφαρμόστηκαν τον Μάρτιο του 2020 σε λογαριασμούς επιχειρηματικών 

πελατών/νομικών οντοτήτων και τα μειωμένα επιτόκια καταθέσεων, οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 5%. 

 

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων15 της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε σε 29,2% (31 

Δεκεμβρίου 2020: 29,6%). Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2021 αποτελείται από 37,9% 

για καταθέσεις από νοικοκυριά (31 Δεκεμβρίου 2020: 38,4%) και 19,8% για καταθέσεις από μη 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (31 Δεκεμβρίου 2020: 17,7%). 

 
Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ήταν στο 40% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 
2020: 43%16).  Η μείωση στον δείκτη οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καταθέσεων πελατών το 2021. 
Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς 
καταθέσεις μειώθηκε στο 38%. 
 

Οι οφειλές σε Κεντρικές τράπεζες ανήλθαν σε €2,3 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 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 

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

 

Ρευστότητα 

 

Ο Κανονισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των 

μέτρων ρευστότητας, όπως ο Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και ο Δείκτης Καθαρής Σταθερής 

Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ). Ο Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) υπολογίζεται ως το σύνολο των 

ρευστών περιουσιακών στοιχείων υψηλής ποιότητας επί των αναμενόμενων καθαρών εκροών ρευστότητας 

κατά τις επόμενες 30 μέρες, καθώς αυτές οι καθαρές εκροές προσδιορίζονται σε ένα σενάριο ακραίων 

καταστάσεων. Σε ακραίες καταστάσεις, τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ρευστά περιουσιακά 

στοιχεία για να καλύψουν τις καθαρές εκροές ρευστότητας. Ο Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) 

του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021  ανήλθε στο 499% σε σύγκριση με 477% στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το 

ελάχιστο εποπτικό όριο του LCR είναι 100%.  Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 το πλεόνασμα ρευστότητας του LCR 

ανήλθε σε €6,4 δισ. σε σύγκριση με €5,5 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020.  

 
Ο Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ) ορίζεται ως το ποσό της διαθέσιμης σταθερής 

χρηματοδότησης (το τμήμα του κεφαλαίου και των υποχρεώσεων που αναμένεται να είναι αξιόπιστα σε 

ορίζοντα ενός έτους) πάνω από το ποσό της απαιτούμενης σταθερής χρηματοδότησης (με βάση τα 

χαρακτηριστικά ρευστότητας και τις υπολειπόμενες λήξεις των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων που 

κατέχονται και τα ανοίγματα εκτός ισολογισμού). Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ο ΔΚΣΧ του Ομίλου ανήλθε στο 

197% σε σύγκριση με 179% στις 30 Δεκεμβρίου 2020.  Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 το πλεόνασμα ρευστότητας 

του ΔΚΣΧ ανήλθε σε €6,8 δισ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/876 (CRR II) που τροποποιεί τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR), σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2021, εισάγεται δεσμευτική ελάχιστη 

απαίτηση για τον Δείκτη Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης στο 100%. 

                                                 
15 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και Ελληνική Τράπεζα. 
16 Εξαιρουμένων των ΜΕΧ που ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενες προς πώληση στης 31 Δεκεμβρίου 2020, και πωλήθηκαν την 3η τριμηνία 
του 2021 
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Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις απαιτήσεις ρευστότητας παρέχονται στις Δημοσιοποιήσεις με βάση τον 
Πυλώνα ΙΙΙ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών). 
 

1.2.2 Χορηγήσεις σε πελάτες 

 

Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 31 Δεκεμβρίου 202117 ανήλθαν σε €5.952 εκατ., σημειώνοντας μείωση 

12% σε σύγκριση με €6.802 εκατ.17 στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων 

χορηγήσεων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 

μειώθηκε κατά 6%, σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 202017. Συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων που 

ταξινομούνται ως κατεχόμενες προς πώληση, οι μεικτές χορηγήσεις ανήλθαν σε €6.728 εκατ. στις 31 

Δεκεμβρίου 2021, σημειώνοντας μείωση 2% σε σύγκριση με €6.852 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Τα καθαρά δάνεια και χορηγήσεις σε πελάτες17 του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ανήλθαν σε €5.732 

εκατ. σε σύγκριση με €6.097 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020.  Επιπρόσθετα, στις 31 Δεκεμβρίου 2021, καθαρά 

δάνεια και χορηγήσεις σε πελάτες ύψους €241 εκατ. ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 (βλέπε Ενότητα 1.2.3 Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων), σε σύγκριση με €9 εκατ. 

στις 31 Δεκεμβρίου 2020 που αφορούσαν χαρτοφυλάκια που πωλήθηκαν κατά την 3η τριμηνία του 2021. 

 

Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων15 της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν 22,5% (31 Δεκεμβρίου 2020: 

21,5%). Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2021 αποτελείται από 31,1% για χορηγήσεις σε 

Νοικοκυριά (31 Δεκεμβρίου 2020: 29,4%) και 18,2% για χορηγήσεις σε Μη-χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (31 

Δεκεμβρίου 2020:17,6%). 

  

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2021 ανήλθε σε €908 εκατ. (2020: 

€1.041 εκατ.). Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που υλοποιήθηκε την 4η τριμηνία του 2021 ανήλθε στα €280 

εκατ. Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή χορηγήσεων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ 

ταυτόχρονα επικεντρώνεται στη διαχείριση των πρόωρων καθυστερήσεων και αποφυγή νέων MEX. 

 

Αναστολή πληρωμής δόσεων κεφαλαίου και τόκων 

 

Τον Μάρτιο του 202, 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. 

 

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, όπως 

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 πρώτο και στο δεύτερο 

μορατόριουμ που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 30 Ιουνίου 2021 αντίστοιχα, οι αποπληρωμές 

χορηγήσεων ανήλθαν σε €2,5 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (από τα οποία €0,05 εκατ. ταξινομήθηκαν ως 

κατεχόμενα προς πώληση), αποτελείται από μεικτές χορηγήσεις σε Νοικοκυριά ύψους €1,3 δισ. (από τα οποία 

€0,01 δισ. ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση) και μεικτές χορηγήσεις σε Μη-χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις ύψους €1,1 δισ. (από τα οποία €0,04 δισ. ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση). 

 

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

με τις αποπληρωμές να καλύπτουν το 96% αυτών των δανειοληπτών (εξαιρουμένων των χορηγήσεων που 

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

                                                 
17 Εξαιρουμένων των ανοιγμάτων που ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση. 
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καθυστέρηση μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 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) (53% των εξυπηρετούμενων 

καθυστερήσεων τον Φεβρουαρίου 2020), στο τέλος Δεκεμβρίου 2021. 

 
1.2.3 Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων 
 

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας απομόχλευσης των ΜΕΧ, η Τράπεζα συνεχίζει τις προσπάθειες 

για τη διάθεση δύο χαρτοφυλακίων ΜΕΧ με ακαθάριστη λογιστική αξία €0,8 δισ. 

 

Κατά το 2021, χορηγήσεις λογιστικής αξίας €8,5 εκατ. πωλήθηκαν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση πώλησης 

μικρού χαρτοφυλακίου. Τα αναπροσαρμοσμένα στοιχεία και οι Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης (ΕΔΑ) 

που γνωστοποιούνται στην Επεξηγηματική Κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2021 αναφέρονται σε χαρτοφυλάκια 

ΜΕΧ που ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση.  Όπου τα στοιχεία και οι ΕΔΑ που γνωστοποιούνται 

παρέχονται σε διαφορετική βάση, αυτό αναφέρεται. 

 

Project Starlight 

Κατά τη διάρκεια του 2021, 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 την εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας. Η συμφωνία επιτεύχθηκε στις 8 Απριλίου 2022. Η 

περίμετρος περιλαμβάνει παλαιές MEX συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €0,7 δισ. στις 31 

Δεκεμβρίου 2021. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Τράπεζα αναμένεται να επιτύχει τον 

μεσοπρόθεσμο στόχο της σε μέσο-μονοψήφιο δείκτη των ΜΕΧ (εξαιρουμένου των μη εξυπηρετούμενων 

χορηγήσεων που καλύπτονται από το ΠΠΣ). 

 

Στο πλαίσιο του "Project Starlight", η Τράπεζα προχωρά στην πώληση της APS Cyprus, της θυγατρικής 

εταιρείας που ασχολείται με τη διαχείριση των ΜΕΧ και των Ιδιόκτητων Ακινήτων (REOs). Η συναλλαγή 

αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022 και θα υπόκεινται σε συνήθεις, ρυθμιστικές και άλλες 

εγκρίσεις και ως εκ τούτου το περιουσιακό στοιχείο που πωλήθηκε ταξινομήθηκε ως κατεχόμενο προς πώληση 

και σαν δραστηριότητες που τερματίστηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 

Μείωση ΜΕΧ 

 

Οι ΜΕΧ συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων που κατέχονται προς πώληση, ανήλθαν στα €1.414 εκατ. στις 

31 Δεκεμβρίου 2021 σε σύγκριση με €1.503 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 202018, σημειώνοντας μείωση ύψους 9% 

(οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ανήλθαν σε €1,0 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 

και σε €1,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020). ΜΕΧ ύψους €50 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020 πωλήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της 3η τριμηνίας του 2021.  Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, 

ΜΕΧ ανήλθαν σε €650 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και ήταν μειωμένα κατά 57%. 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η Τράπεζα έχει εφαρμόσει τον νέο ορισμό αθέτησης19 της ΕΑΤ, 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. 

 

Η μείωση στις ΜΕΧ οφείλεται εν μέρη σε μη συμβατικές διαγραφές περίπου €0,1 δισ. που πραγματοποιήθηκαν 

κατά την 2η τριμηνία του 2021 (2020: €0,6 δισ.). Αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις αυξήσεις στις ΜΕΧ που 

οφειλόταν κυρίως στην εφαρμογή του νέου ορισμού αθέτησης της ΕΑΤ18, των νέων αθετήσεων και των 

δεδουλευμένων τόκων.  Κατά το 2021, οι διαγραφές μετά τις ανακτήσεις ζημιών20 από απομείωση δανείων 

                                                 
18 Εξαιρουμένων των ανοιγμάτων που ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση στις 31 Δεκεμβρίου 2020, πωλήθηκαν την 3η τριμηνία 
του 2021. 
19 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). 
20 Διαγραφές: Ο Όμιλος μειώνει, εν μέρει ή πλήρως, τη λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όταν δεν υπάρχει 

εύλογη προσδοκία ανάκτησης. 
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ανήλθαν σε €106,9 εκατ.21 (2020:  €686,1 εκατ.). Εισπράξεις και εξυγιάνσεις ανήλθαν σε περίπου €207 εκατ. 

κατά το 2021 (2020: περίπου €200 εκατ.) που αντιπροσωπεύει υψηλής ποιότητας οργανική απομόχλευση, η 

οποία επιταχύνθηκε μέτρα μετά τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό (COVID-19). 

 

Οι μη συμβατικές διαγραφές εκτελέστηκαν στη μεικτή λογιστική αξία ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΧ και μείωσαν το 

αντίστοιχο συσσωρευμένο 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 €930 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 

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

ανήλθαν σε €1.031 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €953 εκατ.). Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που 

κατέχονται προς πώληση, τερματισμένοι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ ανήλθαν σε €253 εκατ. 

και μεικτές χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα ανήλθαν σε €741 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 

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

ανήλθαν σε €169,4 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: €208,4 εκατ.) από τα οποία €9,6 εκατ. 

ταξινομήθηκαν ως περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση, στις 31 Δεκεμβρίου 2021.  Η μεταβολή στο 

υπόλοιπο των αποθεμάτων ακινήτων από διακανονισμό χρεών των πελατών το 2021 περιλάμβανε προσθήκες 

ύψους €18,7 εκατ.22 και πωλήσεις ύψους €44,2 εκατ.22  

 
Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν 21,0% σε 

σύγκριση με 22,1% στις 31 Δεκεμβρίου 202018. Ο δείκτης των MEX εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται 

από τo ΠΠΣ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν 14,4% (31 Δεκεμβρίου 2020: 

15,7%).  Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση ο δείκτης των ΜΕΧ στο 

σύνολο των μεικτών χορηγήσεων ήταν 10,9% ενώ ο δείκτης των ΜΕΧ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που 

καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 3,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 

Ο δείκτης των καθαρών ΜΕΧ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στις 31 Δεκεμβρίου 2021 

διαμορφώθηκε στο 3,5% (1,5% εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ), σε σύγκριση με 5,0% 

στις 31 Δεκεμβρίου 202018 (31 Δεκεμβρίου 2020: 2,8% εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ). 

Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση ο δείκτης των καθαρών ΜΕΧ στο 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ήταν 2,3% ενώ ο δείκτης των καθαρών ΜΕΧ στο σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 0,4% στις 31 Δεκεμβρίου 

2021. 

 

Οι συνολικές συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των χορηγήσεων, ανήλθαν σε €755 εκατ. 

στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 202018: €705 εκατ.) και αντιπροσώπευαν το 11,2% των συνολικών 

μεικτών χορηγήσεων (31 Δεκεμβρίου 202018: 10,4%). Οι συνολικές συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην 

αξία των μεικτών χορηγήσεων εξαιρουμένων των χορηγήσεων που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 13,2% στις 

31 Δεκεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 202018: 12,4%). Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται 

προς πώληση οι συνολικές συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των μεικτών χορηγήσεων ήταν 3,7% 

ενώ  εξαιρουμένων των χορηγήσεων που καλύπτονται από το ΠΠΣ ο δείκτης ήταν 3,5% στις 31 Δεκεμβρίου 

2021. 

 

Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε σε 53% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 

202018: 47%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 

70% (31 Δεκεμβρίου 2020: 59%). Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση ο 

δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ήταν 34% ενώ εξαιρουμένων των χορηγήσεων που 

καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 69% στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 

                                                 
21 Περιλαμβάνει περίπου €0,1 δισ. μη συμβατικές διαγραφές που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021 
22 Λογιστική αξία. 
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Λαμβάνοντας υπόψη την αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων23 ο δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με 

εμπράγματες εξασφαλίσεις ανήλθε σε 151% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 202018: 135%), 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 208% (31 Δεκεμβρίου 

202018: 155%). Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση ο δείκτης κάλυψης των 

καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις ήταν 121% ενώ εξαιρουμένων των χορηγήσεων που 

καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 205% στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 
1.2.4 Επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού 
 

Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού, ανήλθε σε €12.297 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 

2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: €9.143 εκατ.) και αντιπροσώπευε το 65% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων 

του Ομίλου (31 Δεκεμβρίου 2020: 58%). 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 34% 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 σε €7.754 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: €4.052 εκατ.). Οι 

περισσότερες καταθέσεις σε ξένο νόμισμα ήταν με τράπεζες αξιολογημένες με διαβάθμιση P-124. Η αύξηση των 

μετρητών και των υπολοίπων με τις Κεντρικές Τράπεζες κατά το 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 για ποσό ονομαστικής αξίας ύψους €330 εκατ. 

και €580 εκατ. Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα κατά τη διάρκεια του 2021. 

 

Το σύνολο των επενδύσεων σε χρεόγραφα ανήλθε σε €4.463 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 

2020: €5.024 εκατ.), μειωμένο κατά 11% και αντιπροσώπευε το 24% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων 

(31 Δεκεμβρίου 2020: 32%). Η καθαρή μείωση οφείλεται κυρίως στις λήξεις και πωλήσεις χρεογράφων κατά το 

2021. Οι επενδύσεις του Ομίλου σε χρεόγραφα περιλάμβαναν κυρίως επενδύσεις υψηλής ποιότητας σε 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα μη εξασφαλισμένων ομολόγων, καλυμμένα ομόλογα, Εξασφάλιση σε 

τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια (RMBS), εξασφαλισμένες δανειακές υποχρεώσεις (CLOs), Κυπριακά 

Κυβερνητικά Ομόλογα (ΚΚΟ) και Γραμμάτια και εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης μέσω εντολής σε 

Διαχειριστή Περιουσιακών Στοιχείων με διακριτική ευχέρεια. 

 

Οι επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τιτλοποιήσεις αντιπροσωπεύουν το 42% και 13% των 

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

 

Τα Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα και Γραμμάτια25 που ο Όμιλος είχε στην κατοχή του στις 31 Δεκεμβρίου 

2021 ανήλθαν σε €1.485 εκατ. και σε σύγκριση με €2.443 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ήταν μειωμένα κατά 

39%. Η μείωση οφειλόταν κυρίως στη λήξη Γραμμάτιων ύψους €330 εκατ. και Κυπριακών Κυβερνητικών 

Ομολόγων €580 εκατ. Από το σύνολο των ΚΚΟ και Γραμματίων που κατείχε ο Όμιλος, €682 εκατ. λήγουν σε 

περίοδο μικρότερη του ενός έτους και τα υπόλοιπα €803 εκατ. λήγουν μεταξύ 1 και 5 ετών. 

                                                 
23 Βάσει της αγοραίας αξίας (με ανώτατο όριο την έκθεση του πελάτη). 
24 Prime-1 βραχυπρόθεσμη διαβάθμιση του οίκου Moody’s. 
25 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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1.2.5 Κεφαλαιακή Βάση και Επάρκεια 
 
Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 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)26,27 
Όμιλος (χωρίς τις 

μεταβατικές διατάξεις 

ΔΠΧΑ 9)26,27 

Ελάχιστες 
κανονιστικές 

απαιτήσεις (σε 
σταδιακή 

εφαρμογή)
 

31.12.2021 31.12.2020 Δ 31.12.2021 31.12.2020 202128 

Δείκτης Κεφαλαιακής 
Επάρκειας (%) 

21,67% 22,34% -67 μβ 20,96% 21,55% 14,45% 

Δείκτης Κεφαλαίου της 
Κατηγορίας 1 (%) 

21,67% 22,34% -67 μβ 20,96% 21,55% 11,65% 

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

19,30% 20,01% -71 μβ 18,58% 19,18% 9,55% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών 
της Κατηγορίας 1 (€εκατ) 

1.058 1.112 -5% 1.009 1.052 δ/ε 

Σταθμισμένα περιουσιακά 
στοιχεία (ΣΠΣ) (€εκατ) 

5.479 5.556 -1% 5.431 5.485 δ/ε 

 

Η μείωση κατά 71 μονάδες βάσης του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) (με 

μεταβατικές διατάξεις ΔΠΧΑ 9) σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ήταν ως αποτέλεσμα των πιο κάτω: 

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

- των ζημίων του τρέχον έτους (μείωση 37 μονάδες βάσης), 

- ο αντίκτυπος από τις  προληπτικές προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σύμφωνα με 

τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/630, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον 

αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Πυλώνας Ι 

μεταχείριση) και σύμφωνα με την Τροποποίηση των ΜΕΧ που εξέδωσε η ΕΚΤ η οποία 

συμπληρώνει την Οδηγία για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (2018) και την ελάχιστη κάλυψη 

προβλέψεων για παλαιά αποθέματα των ΜΕΧ όπως κοινοποιήθηκαν μέσω της αξιολόγησης της 

ΔΕΕΑ (Πυλώνα 2 μεταχείριση) που αφαιρείται από το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της 

Κατηγορίας 1 (μείωση 41 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 και 70% 

για το 2020 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 19 μονάδες βάσης), 

 

ii) της συνολικής μείωσης των ΣΠΣ (αύξηση 27 μονάδες βάσης) κυρίως λόγω: 

- της μείωσης των ΣΠΣ κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών χρηματοδοτούμενων 

χορηγήσεων λόγω αποπληρωμών και τις ελλείψεις προληπτικών προβλέψεων (όπως 

αναφέρεται πιο πάνω), που αφαιρούνται απευθείας από τα ΣΠΣ, αντισταθμίζοντας εν μέρει νέες 

χορηγήσεις, 

- της μείωσης των λειτουργικών ΣΠΣ λόγω των μειωμένων καθαρών εσόδων από τόκους και των 

καθαρών μη επιτοκιακών εσόδων για το έτος. 

                                                 
26 Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 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. 
27 Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/873 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 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 διατάξεις 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. 
28 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. 
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Οι αντίστοιχοι δείκτες  κεφαλαίου της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν ως ακολούθως: 

 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 
Με μεταβατικές 

διατάξεις ΔΠΧΑ 926,27 
Χωρίς μεταβατικές 

διατάξεις ΔΠΧΑ 926,27 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 21,57% 20,87% 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 21,57% 20,87% 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) (%) 19,22% 18,49% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (€εκατ) 1.056 1.008 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ) (€εκατ) 5.497 5.449 

 
Δείκτης Μόχλευσης  

Στις 31 Δεκεμβρίου  2021 ο Δείκτης Μόχλευσης29, χρησιμοποιώντας τον ορισμό του Κεφαλαίου της Κατηγορίας 

1 με μεταβατικές διατάξεις, του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 6,14% (Τράπεζα: 6,13%) σε σύγκριση με 7,71% 

(Τράπεζα: 7,69%) στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο Δείκτης Μόχλευσης29 του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021, 

χρησιμοποιώντας τον ορισμό του Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκε 

σε 5,90% (Τράπεζα: 5,89%) σε σύγκριση με 7,36% (Τράπεζα: 7,35%) στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

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

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

Κεφαλαιακών Απαιτήσεων ΙΙ (CRR II)29, που ισχύει από τον Ιούνιο του 2021, μειώθηκε κατά 157 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» κυρίως λόγω της αύξησης στα μετρητά και καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες. Αυτό 

οφείλεται κυρίως ως αποτέλεσμα της νέας συναλλαγής σε Στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης 

αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ) με την ΕΚΤ ύψους €2,3 δισ. η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από τη μείωση των 

επενδύσεων σε χρεόγραφα κυρίως λόγω λήξεων και πωλήσεων. Επιπλέον, έχει συμπεριληφθεί μια 

προσαύξηση για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου από συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFTs) 

στα ανοίγματα του Δείκτη Μόχλευσης η οποία μείωσε τον δείκτη κατά 8 μονάδες βάσης. Παρόλο που η 

μεθοδολογία για τον υπολογισμό της έκθεσης σε παράγωγα, άλλαξε με την εισαγωγή του Κανονισμού 

Κεφαλαιακών Απαιτήσεων ΙΙ (CRR II)29, αυτό δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τον Δείκτη Μόχλευσης, λόγω του 

μικρού μεγέθους των παραγώγων της Τράπεζας. 

 

Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης 

Η ΕΚΤ δεν εξέδωσε απόφαση ΔΕΕΑ για τον κύκλο ΔΕΕΑ του 2020 και οι απαιτήσεις που καθορίστηκαν με την 

απόφαση ΔΕΕΑ του 2019 εξακολούθησαν να ισχύουν, για το 2021, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των 

αποφάσεων για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.  

 

Η ΔΕΕΑ του 2021 βασίστηκε στην τελική απόφαση που ελήφθη, στις 2 Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με την 

πρόθεση της ΕΚΤ να εκδώσει απόφαση για τη θέσπιση απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 (Άρθρο 16(2)(α)). Η ΔΕΕΑ διεξήχθη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1024/2013 (Άρθρο 4(1)(ζ)) λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ για τη ΔΕΕΑ, καθώς και τα 

ευρήματα που προέκυψαν από την εποπτική δοκιμασία ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε το 2021. Οι 

απαιτήσεις της ΔΕΕΑ του 2021 είναι σε ισχύ από την 1 Μαρτίου 2022. 

 

Επομένως, ο Όμιλος απαιτείται να διατηρεί, σε ισχύ από την 1 Μαρτίου 2022, σε ενοποιημένη βάση, σε 

σταδιακή εφαρμογή, Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 14,825% (2021: 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 3,45%, (2021: 3,2%) για διατήρηση ίδιων 

κεφαλαίων που να υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων (οι κεφαλαιακές απαιτήσεις 

                                                 
29 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/876 (CRR II) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ημερομηνίας 20 Μαΐου 2019 για 
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR). 
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του Πυλώνα II να αποτελούνται από Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 κατά 56,25% και από 

Πρόσθετο Κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 κατά 75%), και 

 τη σταδιακή εφαρμογή στη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας η οποία για το 2022 

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 0,875%30 (2021: 0,75%31) το οποίο εφαρμόζεται 

σταδιακά σε περίοδο πέντε ετών αρχίζοντας από την 1 Ιανουαρίου 201930. 

 

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

οποίες ισχύουν για το 2021 διαμορφωθήκαν στο 3,2%. Βάση της τελικής απόφασης ΔΕΕΑ του 2021, οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα II, σε ισχύ από την 1 Μαρτίου 2022, αυξήθηκε σε 3,45%. 

 

Επιπρόσθετα, η συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας (CBR) που ισχύει για την Τράπεζα, 

περιλαμβάνει το 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 το 2020 και 2021 καθώς και για την 1η τριμηνία του 2022. Για τα 

υπόλοιπα ανοίγματα το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (CCyB) για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2021 ήταν 0%. 

 

Εκτός από τα πιο πάνω, η ΕΚΤ όρισε σε ενοποιημένη βάση, καθοδήγηση κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ (P2G) που 

θα αποτελείται εξ ολοκλήρου από Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1). Η καθοδήγηση 

κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ, σε ισχύ από την 1 Μαρτίου 2022, έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο 

επίπεδο που ήταν σε ισχύ για το 2021. 

 

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% αντίστοιχα32, ενώ οι ελάχιστοι Δείκτες Κεφαλαιακής 

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

(Tier 1) του Ομίλου, σε ισχύ από την 1 Μαρτίου 2022, έχουν καθοριστεί σε 14,825%, 9,815% και 11,965% 

αντίστοιχα32. 

 
Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, παραμένουν πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις 
βάσει της τελικής ΔΕΕΑ, ως ακολούθως: 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 

31.12.2021 (με 
μεταβατικές 

διατάξεις ΔΠΧΑ 

9)26,27 

31.12.2021 (χωρίς 
μεταβατικές διατάξεις 

ΔΠΧΑ 9)26,27 

Ελάχιστες 
κανονιστικές 

απαιτήσεις (σε 
σταδιακή 

εφαρμογή) 

      202232 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 21,67% 20,96% 14,825% 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 21,67% 20,96% 11,965% 

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

19,30% 18,58% 9,815% 

 
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα εποπτικά κεφάλαια παρέχονται στις Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα 
ΙΙΙ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών). 

                                                 
30 Τον Νοέμβριο του 2021, η Τράπεζα έλαβε ειδοποίηση από την ΚΤΚ ότι το απόθεμα ασφαλείας O-SII σε πλήρη εφαρμογή για την 
Τράπεζα μειώνεται από 1,5% σε 1%. Σε ισχύ από τη 10 Ιανουαρίου 2022 το απόθεμα ασφαλείας O-SII σε πλήρη εφαρμογή για την 
Τράπεζα είναι 0,875% και από το 2023 το απόθεμα ασφαλείας O-SII είναι 1%. 
31 Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΚΤΚ ημερομηνίας 7 Μαΐου 2020, το απόθεμα ασφαλείας O-SII χωρίς μεταβατικές διατάξεις της Τράπεζας 
παραμένει στο 1,5% για το 2021 με την σταδιακή εφαρμογή του όμως να αναβάλλεται κατά 12 μήνες, από την αρχική περίοδο των 4 
χρόνων. Επομένως, το απόθεμα ασφαλείας O-SII θα εισαχθεί πλήρως σταδιακά την 1 Ιανουαρίου 2023, αντί την 1 Ιανουαρίου 2022, όπως 
είχε οριστεί αρχικά. 
32 Εξαιρουμένου της καθοδήγησης κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ (P2G). 
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1.2.6 Οδηγία για Ανάκαμψη και Εξυγίανση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων 
Επενδύσεων (BRRD) 
 
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 

λειτουργειών του, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της πτώχευσης 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 (“is bailed in”). Τέτοιες υποχρεώσεις, σε 

συνδυασμό με τα ίδια κεφάλαια, αποτελούν MREL. 

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

εξυγιανσημότητας 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 

έλαβε άμεση εφαρμογή. 

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

Δεκέμβριο του 2021, για την τελική του απόφαση για τη δεσμευτική ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και 

επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) για την Τράπεζα. 

 
Σύμφωνα με το ΕΣΕ/SRB, οι ελάχιστες απαιτήσεις MREL της Τράπεζας τίθενται στο 24,13% των Συνολικών 

ποσών ανοίγματος σε κίνδυνο (TREA) και 5,91% του ανοίγματος 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 TREA και 5,91% του ανοίγματος 

του δείκτη μόχλευσης την 1η 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 TREA. 

 
Για να καλύψει τις απαιτήσεις του MREL, η Τράπεζα εφάρμοσε την σύσταση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων ΕΜΤΝ Program (το «Πρόγραμμα») ύψους €1,5 δισ.  

 

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) 

διαφοροποιήσεων 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 προβλέψεις για τις γνωστοποιήσεις των MREL όπως αυτές δημοσιεύθηκαν από την ΕΑΤ και το ΕΣΕ θα 

έχουν εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2024 το συντομότερο και η πρώτη ημερομηνία αναφοράς για την 

υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με τα εφαρμοστέα τεχνικά πρότυπα ήταν η 30 Ιουνίου 2021. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Η κυπριακή οικονομία κατά την δεύτερη χρονιά της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού παρουσίασε σημάδια 

ανάκαμψης και σταδιακής επαναφοράς στα προ-πανδημικά χρόνια. Η οικονομία υποβοηθούμενη από τη 

σημαντική στήριξη και τα έκτακτα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατέστησε 

δυνατόν πρώτα τον περιορισμό των καταστροφικών συνεπειών στους συντελεστές παραγωγής και ακολούθως 

τη σταδιακή ανάκαμψη τους. 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. 

 

Το 2020, 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 5,0% ενώ η οικονομία της ΕΕ έχει 

συρρικνωθεί κατά 5,9% και η οικονομία της ζώνης του ευρώ κατά 6,4%. Κατά το 2021 το πραγματικό ΑΕΠ της 

Κύπρου αυξήθηκε κατά 5,5% σε ετήσια βάση σε σχέση με το 2020 υποδεικνύοντας σταδιακή επιστροφή στην 

κανονική αναπτυξιακή πορεία. 

 

Η Κυπριακή οικονομία ανακάμπτει σε σταθερούς ρυθμούς παρόλη την αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω της 

πανδημίας του Κορωνιού. Έχει ανακάμψει, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι αναμενόταν κατά το δεύτερο τρίμηνο 

του 2021 και συνεχίζει να βελτιώνεται κατά το δεύτερο μισό του έτους. Ως αποτέλεσμα, η ανάπτυξη αναμένεται 

να παραμένει σε ψηλά επίπεδα και να επανέλθει σταδιακά στα κανονικά της επίπεδα. Μετά την αρχική μείωση 

που παρουσιάστηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, ύψους -2,0% σε ετήσια βάση, ο ρυθμός μεταβολής του 

ΑΕΠ αυξήθηκε σημαντικά κατά 13,3% στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.  Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, ο 

ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ανήλθε σε 5,7% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2020, και κατά 5,9% κατά το 

τέταρτο τρίμηνο του 2021. Κατά το 2021, οι τελικές καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια 

βάση. 

 

Οι οικονομικοί τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο από την επιβολή των περιοριστικών μέτρων στη 

μετακίνηση ήταν το εμπόριο, οι μεταφορές, η εστίαση και άλλοι συναφείς τομείς, σημείωσαν τους υψηλότερους 

ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου.. Βάση των διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων, η οικονομική 

δραστηριότητα αναμένεται ότι θα παρουσιαστεί ενισχυμένη κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους . Αυτή η 

προσδοκία, βασίζεται στη θετική αξιολόγηση των δεικτών που σχετίζονται με την απασχόληση, την κατανάλωση 

των νοικοκυριών, καθώς και των δεικτών επιχειρηματικού και καταναλωτικού κλίματος. 

 

Παρ’ όλα αυτά, η επικράτηση της παραλλαγής Δέλτα μέχρι το πρώτο ενιάμηνο του 2021, και η εμφάνιση της 

παραλλαγής Όμικρον ή οποιασδήποτε άλλης παραλλαγής του ιού, δημιουργεί κινδύνους για τη πορεία 

ανάκαμψης της οικονομίας. 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). Αυτό στηρίζεται στην αποτελεσματική εφαρμογή του εμβολιαστικού πλάνου και η απόκτηση 

εμπειρίας από το σύστημα υγείας για αντιμετώπιση της πανδημίας.  Μετά τη μείωση του ΑΕΠ κατά 5,2% το 

2020, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ αυξήθηκε στο 5,5% το 2021, και αναμένεται 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. Τα κονδύλια του Ταμείου στοχεύουν τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία και 

ψηφιακό μετασχηματισμό της Κυπριακής Οικονομίας. Η Ελληνική Τράπεζα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για 

υιοθέτηση Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών με την Διακυβέρνηση (Environmental, Social and 

Governance (ESG)) αρχών έχει ξεκινήσει την ένταξη των αρχών αυτών που θα υποστηρίξουν ταυτόχρονα και 

τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται κάτω από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

 

Οι κίνδυνοι για την ανάκαμψη φαίνονται πιο ισορροπημένοι από πριν, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται. Οι 

προοπτικές για το 2022 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  
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

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

αποτελεσματικότητα των εμβολίων, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες. Κατά το τέλος του 

2021, με την εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον οι αριθμοί των κρουσμάτων έχουν καταγράψει την μεγαλύτερη 

τους τιμή σε ημερήσια βάση από την αρχή της πανδημίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία εισήγαγε ένα περιορισμένο 

πακέτο μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης τον κρουσμάτων επιτυγχάνοντας την σταθεροποίηση και την 

σταδιακή μείωση των ημερήσιων κρουσμάτων. Εάν αρχίσουν να αυξάνονται ή να εντείνονται νέες μολύνσεις, 

ενδέχεται να χρειαστούν νέα μέτρα αντιμετώπισης αυτής της αύξησης των κρουσμάτων, με δυσμενείς 

οικονομικές συνέπειες. 

 

Επιπτώσεις πρόσφατων εξελίξεων 

 

Η αγορά εργασίας επηρεάστηκε αρνητικά από την πανδημία, αν και δεν αντιστοιχεί στη μείωση του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Το 2020 το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 7,6% από 7,1% το 

προηγούμενο έτος. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους το μέσο ποσοστό ανεργίας ήταν 7,9%. Το μέσο 

ποσοστό ανεργίας για το 2021 μειώθηκε ελαφρά στο 7,5%. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές 

διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το τελευταίο 

τρίμηνο του 2021 κατά μέσο όρο μειώθηκε στα 13.220 πρόσωπα σε σύγκριση με 32.116 το αντίστοιχο τρίμηνο 

του προηγούμενου έτους. Κατά τους δυο πρώτους μήνες του 2022, ο μέσος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων 

μειώθηκε στις 13.985 σε σχέση με 30.197 κατά τους δυο πρώτους μήνες του 2021. 

 

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ) τον Δεκέμβριο 2021 αυξήθηκε κατά 4,8% σε σχέση με 

τον Δεκέμβριο του 2020,ενώ, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2021, μειώθηκε κατά 0,2%. Κατά τη 

διάρκεια του 2021, ο πληθωρισμός κατέγραψε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με το 2020. Η αύξηση αυτή οφείλετε 

σε μεγάλο ποσοστό στην αύξηση των τιμών της ενέργειας. Η ανοδική τάση στο πληθωρισμό συνεχίστηκε και 

κατά τους δυο πρώτους μήνες του 2022. Ο ΕΔΤΚ έφθασε στο 5,0% τον Ιανουάριο, και αυξήθηκε περεταίρω στο 

5,8% τον Φεβρουάριο. 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η δημοσιονομική θέση επιδεινώθηκε, εξαιτίας των έκτακτων παρεμβάσεων που 

πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση  του κορωνοϊού (COVID-19). Τα δημοσιονομικά 

αποτελέσματα της Γενικής Κυβέρνησης το 2020 καταδεικνύουν έλλειμμα 5,7% του ΑΕΠ συγκρινόμενο με ένα 

πλεόνασμα της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ για το 2019. Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα για το 

2021 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €409,3 εκ. (1,8% στο ΑΕΠ). Το ποσοστό 

χρέους προς το ΑΕΠ έφτασε το 119% στο τέλος του 2020 από 94% το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας 

αύξηση περίπου 24 ε.μ. του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, το 

ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να ακολουθήσει πτωτική τάση και να μειωθεί στο 90% έως το τέλος του 

2024, με την προϋπόθεση ότι το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα παραμείνει χαμηλό. Η νομισματική 

πολιτική της ΕΚΤ αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα ευνοϊκή τουλάχιστον μέχρι και το 2023. 

 

Στον τραπεζικό τομέα, το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα τέλη Νοεμβρίου 2021 ήταν €4,2 

δισ. ή 15,1% των συνολικών χορηγήσεων σε σύγκριση με 17,7% στα τέλη του 2020, και με δείκτη κάλυψης το 

47,7%.   

 

 Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας βελτιώθηκαν σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια αντανακλώντας την βελτίωση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας και των 

δημοσιονομικών επιδόσεων. Η πιστοληπτική διαβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας βαθμολογείται σήμερα 

ως Ba1 από τους Moody's, BBB- από τον Fitch, BBB- από την S&P. Τον Σεπτέμβριο του 2021 ο οίκος S&P 

επιβεβαίωσε την αξιολόγησή του. Επίσης τον Απρίλιο του 2021, ο οίκος Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγησή του 

και αναθεώρησε την προοπτική σε σταθερή, αντικατοπτρίζοντας την σημαντική επίπτωση από την παγκόσμια 

πανδημία COVID- 19 που μπορεί να υπάρξει στην Κυπριακή οικονομία και δημοσιονομική θέση. Τον Ιούλιο του 

2021, ο οίκος αξιολόγησης  Moody's αναβάθμισε την Κυπριακή Δημοκρατία σε Ba1 από Ba2, μια βαθμίδα πιο 

κάτω από την επενδυτική διαβάθμιση. 

 

Πρόσφατα δεδομένα και εξελίξεις γύρω από τις επιπτώσεις του COVID-19 υποδηλώνουν ότι η Κυπριακή 

οικονομία επηρεάζεται αρνητικά από την εξάπλωση της πανδημίας και τη συνεπακόλουθη διακοπή της 

οικονομικής δραστηριότητας, η οποία ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένα δανειακά  
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

χαρτοφυλάκια. Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με την λήξη της αναστολής πληρωμής δανείων από νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα ορισμένων δανειοληπτών στην αποπληρωμή των 

υποχρεώσεών τους και συνεπώς 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. 

 

Οι τελευταίες εξελίξεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αναμένεται ότι θα επηρεάσουν την Κυπριακή οικονομία 

δεδομένης της διασύνδεσης που διατηρεί ο τομέας των υπηρεσιών με τις χώρες αυτές και την πιθανή επίπτωση 

από την μείωση των αφίξεων από την Ρωσία και την Ουκρανία (που τα τελευταία χρόνια πριν την έναρξη της 

πανδημίας του κορωνοϊού έφθαναν σχεδόν το 25% των αφίξεων), και την αναμενόμενη αύξηση στο 

πληθωρισμό που επηρεάζεται από τις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και των αγρο-διατροφικών 

προϊόντων. Δεδομένης της αβεβαιότητας για τη διάρκεια και την επίπτωση των γεγονότων στην οικονομία, η 

συνολική επίπτωση στην Κυπριακή οικονομία είναι αβέβαιη σε αυτό το στάδιο. Σημειώνουμε ότι οι προβλέψεις 

της Τράπεζας για το 2022 είναι πιο συντηρητικές από τις προβλέψεις άλλων οργανισμών (ΔΝΤ, Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και ΚΤΚ).   
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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.  

 

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας είναι θετικές. Το 2021, αναπτύχθηκε 

η οικονομία σε μεγαλύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο (ΑΕΠ +5,5%),ενώ το ΑΕΠ το 2022 αναμένεται να 

αναπτυχθεί κατά 3,8%. Παρόλο που η Τράπεζα συνέχισε να διατηρεί την πιστωτική ποιότητα του 

χαρτοφυλακίου, η άρση των διαφόρων μέτρων στήριξης της Κυπριακής κυβέρνησης και της Ευρώπης θα 

μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε συγκεκριμένα δανειακά χαρτοφυλάκια.  Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει 

δυσμενώς την ικανότητα ορισμένων δανειοληπτών στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους και κατ’ 

επέκταση το ύψος των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου. 

 

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 στηρίζοντας την πραγματική οικονομία. 

 

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 βιώσιμων 

επιχειρήσεων και νοικοκυριών, διασφαλίζοντας παράλληλα την μετοχική της αξία, μέσω συνετών πολιτικών που 

συμβαδίζουν με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας. Το 2021, η Τράπεζα χορήγησε €908 εκατ. νέου δανεισμού 

σε βιώσιμες επιχειρήσεις και νοικοκυριά.  

 

Συγχρόνως, η Τράπεζα υλοποιεί ένα Σχέδιο Μετασχηματισμού με στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας των 

πελατών, την αύξηση των εσόδων και ταυτόχρονα την αύξηση της αποτελεσματικότητας. H στρατηγική 

μετασχηματισμού 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, καθώς 

και στη διερεύνηση νέων ευκαιριών σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης 

(Environmental, Social and Governance - ESG). 

 

Σύμφωνα με την παγκόσμια μετάβαση σε ένα καθαρότερο, πιο βιώσιμο μέλλον, ο τραπεζικός τομέας είναι σε 

θέση να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της μετάβασης αυτής. Μέτοχοι, ρυθμιστικές αρχές, 

κυβερνήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αναγνωρίζουν την επείγουσα ανάγκη δράσης και αρχίζουν να 

ασκούν πίεση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την κινητοποίησή τους. Από τη χάραξη στρατηγικής έως τη 

κανονιστική συμμόρφωση και τις γνωστοποιήσεις, οι προτεραιότητες θέτονται σε θέματα περιβάλλοντος, 

κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) σαν ανταπόκριση στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών 

αλλά και της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα κατά το 2021 δημιούργησε ένα ειδικό τμήμα ESG, στο πλαίσιο 

του τμήματος Στρατηγικής και Μετασχηματισμού. Με αυτή τη νέα δομή, η Τράπεζα στοχεύει να επενδύσει 

περαιτέρω στη βιώσιμη ανάπτυξη και να σχεδιάσει τις ενέργειές της με γνώμονα τον αντίκτυπο στην 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση. Στόχος της Τράπεζας είναι η 

δημιουργία αξίας μέσω βιώσιμων προϊόντων και δραστηριοτήτων και προώθησης στόχων βιωσιμότητας, 

σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο. 
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3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Έχει καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση των θεμάτων ESG σε όλη την Τράπεζα, εναρμονίζοντας 

σαφείς στόχους που έχουν τεθεί στη στρατηγική, την οργανωτική δομή και τη διαχείριση κινδύνου και 

συμβάλλοντας παράλληλα στην ενσωμάτωση των θεμάτων αυτών στην κουλτούρα της Τράπεζας. Η γενική 

ευθύνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής 

διακυβέρνησης υπάγεται στην Επιτροπή Διορισμών/Εσωτερικής Διακυβέρνησης. Καθώς η πρωτοβουλία ESG 

αποτελεί μέρος του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας, η πρόοδος παρακολουθείται στενά μέσω της 

διακυβέρνησης του Σχεδίου Μετασχηματισμού. 

 

H Τράπεζα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ΜΕΧ με γρηγορότερο ρυθμό και με υψηλότερες 

ανακτήσεις μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης χρεών. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα επικεντρώνεται στη διαχείριση 

των ΜΕΧ με γρήγορους ρυθμούς μέσω της εκποίησης χαρτοφυλακίων.  

 

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

διάφορους τομείς στην εγχώρια αγορά, με μακροπρόθεσμη στρατηγική να επεκταθεί επιλεκτικά 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 λιανικού εμπορίου, μεταποίησης, υγείας, παιδείας, ενέργειας και ανανεώσιμων 

πηγών, μεταφορών και αποθήκευσης, ενημέρωσης, επικοινωνίας και φιλοξενίας. Παράλληλα, οι χορηγήσεις 

στον τομέα ιδιωτών επικεντρώνονται στα στεγαστικά δάνεια. Η Ελληνική Τράπεζα είναι έτοιμη να υποστηρίξει 

τις ανάγκες όλων των πελατών της.  

 

Η 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. 

 

Στο πιο κάτω πίνακα παραθέτονται οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι: 

 

 2020 2021 MTT33 

Ποιότητα περιουσιακών στοιχείων 

Δείκτης ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων34 15.7% 3,4%35 περίπου 3% 

Δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των 
χορηγήσεων36 

1.02% 1,6% περίπου 50 μ.β. 

Δείκτες αποδοτικότητας 

Δείκτης εξόδων προς έσοδα37 61% 66% <60% 

Απόδοση Eνσώματων Ιδίων Κεφαλαίων 4.8% (1,1%) περίπου 7% 

Δείκτες βασικού κεφαλαίου και χρηματοδότησης 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές 
διατάξεις) 

20.0% 19,3% >14% 

Δείκτης Χορηγήσεων προς καταθέσεις 43% 38%Error! 

Bookmark not 

defined. 

>55% 

Νέος Δανεισμός €1.041 εκατ. €908 εκατ. > €1δισ. ετησίως 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Οι Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι (MTT) καλύπτουν περίοδο 3-5 ετών. 
34 Εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το πρόγραμμα ΠΠΣ. 
35 Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση και η απόκτηση του Μέρους Α από την RCB Bank. 
36 Αναπροσαρμόζοντας για τη χρεόλυση του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης ΠΠΣ. 
37 Αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και τη συνεισφορά στο Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων. 
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4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ως 

απάντηση της κρίσης στην Ουκρανία / Πόλεμος στην Ουκρανία – Οικονομικές επιπτώσεις / κίνδυνοι και 

αβεβαιότητες 

 

Με ανακοίνωσή της στις 15 Μαρτίου 2022, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε Ρωσία και Ουκρανία, η 

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») παραθέτει την ακόλουθη ενημέρωση: 

 

 Η Τράπεζα δεν έχει τραπεζικές δραστηριότητες στη Ρωσία ούτε στην Ουκρανία, πέραν από δύο γραφεία 

αντιπροσωπείας στη Ρωσία και ένα γραφείο αντιπροσωπείας στην Ουκρανία.  Τα γραφεία αυτά δεν είναι 

αδειοδοτημένα να παρέχουν οποιεσδήποτε τραπεζικές υπηρεσίες και ο μοναδικός τους ρόλος είναι η 

διοικητική υποστήριξη. 

 

 Η Τράπεζα έχει μηδενική έκθεση σε κρατικά Ρωσικά ομόλογα και σε Ρωσικές τράπεζες που υπόκεινται σε 
κυρώσεις. 

 

 Τα υπόλοιπα με θυγατρικές Ευρωπαϊκών τραπεζών στη Ρωσία ανέρχονται σε περίπου €20 εκατ., όλα με 
λήξη λιγότερης της μίας εβδομάδας. 

 

 Τα δάνεια σε άτομα από Ρωσία ή Ουκρανία ή σε εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους και Ουκρανούς μέσω 
των Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων της Τράπεζας στην Κύπρο ανέρχονται σε περίπου €35 εκατ. 
καθαρής λογιστικής αξίας. Η μεγάλη πλειοψηφία των δανείων αυτών είναι εξασφαλισμένη με περιουσιακά 
στοιχεία στην Κύπρο, με την πηγή αποπληρωμής να προέρχεται από την Κύπρο. 

 

 Οι καταθέσεις που σχετίζονται με Ρώσους και Ουκρανούς πελάτες αποτελούν περίπου το 8% του 
συνόλου των καταθέσεων πελατών της Τράπεζας, η οποία έκθεση δεν είναι σημαντική σε σύγκριση με 
την ισχυρή ρευστότητα της Τράπεζας, με το Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας να ανέρχεται σε 499% (σε 
σύγκριση με τον ελάχιστο απαιτούμενο δείκτη που ανέρχεται σε 100%) το Δεκέμβριο του 2021. 

 

 Σε σχέση με την έμμεση έκθεσή της, η Τράπεζα αναγνωρίζει τις πιθανές επιπτώσεις στην Κυπριακή 
οικονομία κυρίως λόγω των δεσμών του τομέα των υπηρεσιών διεθνών επιχειρήσεων, του τουρισμού και 
της αγοράς ακινήτων με τη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς και τις πιθανές πληθωριστικές πιέσεις λόγω 
ψηλότερων τιμών στην ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τα τρόφιμα.  Οποιαδήποτε τέτοια επίπτωση θα 
μπορούσε να επηρεάσει τη χρηματοοικονομική απόδοση της Τράπεζας μέσω πιθανών χαμηλότερων 
εσόδων ανάλογα με τυχόν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και πιθανές ψηλότερες 
επιβαρύνσεις απομείωσης ως αποτέλεσμα πιθανών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι 
εγχώριοι δανειολήπτες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. 

 
 

Η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση όλων των σχετικών κινδύνων και 
τη συμμόρφωσή της με τις ισχύουσες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία.  Η παρακολούθηση των πελατών 
έχει εντατικοποιηθεί, ενώ οι συναλλαγές παρακολουθούνται αυστηρά και ελέγχονται ανάλογα. 
 

Συμπερασματικά, η Τράπεζα αναμένει περιορισμένο αντίκτυπο από την άμεση έκθεσή της, ενώ οποιαδήποτε 
έμμεση επίπτωση θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης και τον αντίκτυπό της στην Κυπριακή 
οικονομία, που παραμένει αβέβαιος στο παρόν στάδιο. 

Η Τράπεζα θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για το 
μετριασμό των επιπτώσεων στις δραστηριότητές της και τη χρηματοοικονομική της απόδοση.  Επιπλέον, όταν 
υπάρξει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τις επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική της απόδοση, η Τράπεζα θα 
προχωρήσει σε περαιτέρω ενημέρωση εάν και εφόσον χρειαστεί. 
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Συμφωνία για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων 

 

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοίνωσε στις 22 Μαρτίου 2022 ότι έχει 
συνάψει συμφωνία για απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων (η «Συναλλαγή») από την RCB 
Bank Limited. 

Η Συναλλαγή περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία38  ύψους περίπου 
€556 εκατ., συνδεδεμένες εξασφαλίσεις38 σε μετρητά και αλλά πιστωτικά υπόλοιπα περίπου €89 εκατ. και 
εγγυητικές επιστολές ύψους περίπου €23 εκατ. Ως μέρος της Συναλλαγής, μέχρι 16 υπάλληλοι της RCB Bank 
Limited που διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο αυτό θα μεταφερθούν στην Τράπεζα.  

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι επαρκώς εξασφαλισμένο και απoτελείται από εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά 
δάνεια σε 103 δανειολήπτες. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο απoτελείται από: Μέρος Α (που αφορά μόνο κυπριακά 
δάνεια) ύψους περίπου €292 εκατ. και Μέρος Β ύψους περίπου €264 εκατ. Η απόκτηση του Μέρους Α 
ολοκληρώθηκε στις 24 Μαρτίου 2022, ενώ η απόκτηση του Μέρους Β αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 
Μαΐου 2022, και υπόκεινται σε σχετικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας, τελική συμφωνία και όλες τις σχετικές 
εποπτικές εγκρίσεις.   

Σύμφωνα με τη στρατηγική της Τράπεζας για ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της στην Κύπρο, 
η Συναλλαγή αυξάνει την πελατειακή βάση της Τράπεζας στον επιχειρηματικό δανεισμό, παρέχει ευκαιρίες για 
σταυροειδείς πωλήσεις, βελτιώνει τα λειτουργικά έσοδά της μέσω αυξημένων εσόδων από τόκους και 
δημιουργεί δυνατότητες αύξησης των μη-επιτοκιακών εσόδων της. 

 

                                                 
38 Με τα τελικά μεγέθη να υπόκεινται στην ολοκλήρωση της Συναλλαγής και την εκτίμηση εύλογης αξίας. 
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

5.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (€εκατ.) Έτος 2021 Έτος 2020 Ετήσια Δ 
4η Τριμηνία 

2021 
3η Τριμηνία 

2021 
Τριμηνιαία 

Δ 
2η Τριμηνία 

2021 
1η Τριμηνία 

2021 

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες                 

Έσοδα από τόκους 290,0 314,3 -8% 73,3 73,3 +0% 71,6 71,8 

Έξοδα από τόκους (34,0) (28,9) +18% (10,1) (10,2) -2% (7,1) (6,5) 

Καθαρά έσοδα από τόκους 256,0 285,5 -10% 63,2 63,0 +0% 64,5 65,3 

Έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών 67,5 66,1 +2% 22,1 15,4 +44% 16,7 13,3 

Έξοδα δικαιωμάτων και προμηθειών (9,3) (8,4) +10% (2,8) (2,3) +23% (1,8) (2,3) 

Καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών 58,2 57,6 +1% 19,3 13,1 +48% 14,8 11,0 

Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών 
στοιχείων 

5,0 13,4 -63% 0,1 1,0 -87% 2,7 1,3 

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες 23,2 23,2 +0% 4,9 4,3 +13% 5,8 8,2 

Άλλα έσοδα 16,6 11,6 +43% 5,2 2,1 +151% 5,8 3,4 

Σύνολο καθαρών εσόδων 359,0 391,2 -8% 92,7 83,4 +11% 93,6 89,2 

Έξοδα προσωπικού (133,7) (131,1) +2% (32,7) (33,8) -3% (33,4) (33,8) 

Αποσβέσεις και χρεολύσεις (24,6) (23,4) +5% (6,1) (6,5) -5% (5,9) (6,0) 

Διοικητικά και άλλα έξοδα (105,2) (109,5) -4% (29,7) (26,9) +10% (23,8) (24,8) 

Σύνολο εξόδων (263,5) (264,0) -0% (68,5) (67,2) +2% (63,2) (64,6) 

Κέρδος πριν από τα καθαρά κέρδη από την διαγραφή χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος και ζημιών 
απομείωσης 

95,5 127,3 -25% 24,2 16,2 +49% 30,5 24,6 

Καθαρά κέρδη από την διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος 

5,9 3,8 +55% 1,0 2,0 -50% 2,0 0,8 

Zημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων (102,0) (58,8) +73% (57,7) (14,2) +307% (22,3) (7,9) 

Zημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (6,3) (12,0) -47% (2,6) (2,2) +17% (1,1) (0,4) 

(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία (7,0) 60,2 -112% (35,1) 1,8 -2.038% 9,1 17,2 

Φορολογία 2,7 (10,0) -127% 4,1 0,3 +1.132% 0,8 (2,5) 

(Ζημιά)/κέρδος για το έτος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (4,3) 50,2 -109% (31,0) 2,1 -1.549% 9,9 14,7 

Μη-συνεχιζόμενες Δραστηριότητες                 

(Ζημιά)/κέρδος για το έτος από μη-συνεχιζόμενες δραστηριότητες (7,4) 0,3 -3.003% (1,7) (2,1) -20% (1,7) (1,8) 

(Ζημιά)/κέρδος για το έτος (11,7) 50,5 -123% (32,7) 0,0 +100% 8,2 12,9 

(Ζημιά)/κέρδος για το έτος που αναλογεί στους:                 

Κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (4,3) 50,2 -109% (31,0) 2,1 -1.549% 9,9 14,7 

Κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας από μη-συνεχιζόμενες δραστηριότητες (7,4) 0,3 -3.003% (1,7) (2,1) -20% (1,7) (1,8) 

Συμφέρον μειοψηφίας (0,0) (0,0) +0% (0,0) (0,0) +24% (0,0) (0,0) 

(Ζημιά)/κέρδος για το έτος (11,7) 50,5 -123% (32,7) 0,0 +100% 8,2 12,9 

Σημείωση: Οι αριθμοί μπορεί να μην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων. 
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5.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (€εκατ.) 31.12.2021 31.12.2020 Δ 

Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 7.346 3.635 +102% 

Kαταθέσεις σε άλλες τράπεζες 408 417 -2% 

Χορηγήσεις σε πελάτες 5.732 6.097 -6% 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα 4.463 5.024 -11% 

Επενδύσεις σε μετοχές και σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων 80 67 +18% 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 180 183 -2% 

Αποθέματα ακινήτων 169 208 -19% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 47 51 -9% 

Φορολογικές απαιτήσεις 3 1 +324% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12 10 +27% 

Περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται για πώληση 254 9 +2.812% 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 154 154 -1% 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 18.848 15.857 +19% 

        

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 122 143 -14% 

Χρηματοδότηση από Κεντρικές Τράπεζες 2.294 0 +100% 

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών 14.942 14.180 +5% 

Φορολογικές υποχρεώσεις 3 9 -70% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 22 29 -24% 

Λοιπές υποχρεώσεις 227 239 -5% 

Υποχρεώσεις και ομάδες εκποίησης που κατέχονται για πώληση 3 0 +100% 

Δανειακό κεφάλαιο 130 130 0% 

Σύνολο υποχρεώσεων 17.742 14.729 +20% 

Μετοχικό κεφάλαιο 206 206 +0% 

Αποθεματικά 900 921 -2% 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας 1.106 1.128 -2% 

Συμφέρον μειοψηφίας 0 0 17% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.106 1.128 -2% 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 18.848 15.857 +19% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σημείωση: Οι αριθμοί μπορεί να μην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων. 
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5.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 
 

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 
 -   -   -             (11,7)  -                       -    

           
(11,7)                     0,0             (11,7) 

Λοιπά συνολικά έξοδα 
 -   -   -   -    -                    (3,5) 

             
(3,5)  -               (3,5) 

Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από 
πλεόνασμα επανεκτίμησης  -   -   -                0,5   -                    (0,5)                 -     -                  -    

  
                -                      -                    -               (11,2)  -                    (4,0) 

           
(15,1)                     0,0             (15,1) 

Συναλλαγές με τους κατόχους μετοχών                   

Συνεισφορές και διανομές                   

Διαγραφή υποχρέωσης για άμυνα στη 
λογιζόμενη διανομή μερίσματος  -   -   -               (6,6)  -   -  

             
(6,6)  -                (6,6) 

  
                -                      -                    -                 (6,6)  -                       -    

             
(6,6)                       -                 (6,6) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 
          

206,4              260,3            553,4              28,4   -                   57,6  
       

1.106,2                      0,0         1.106,2  

 

 

 

 

 

*Το συμφέρον μειοψηφίας αφορά το συμφέρον μειοψηφίας στην Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ. 

 

Σημείωση: Οι αριθμοί μπορεί να μην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων. 
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5.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Γλωσσάριο και Ορισμοί 
 

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. 

Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια 
που κατέχονται προς πώληση 

Οι αναφορές σε αναπροσαρμοσμένα στοιχεία και δείκτες στις 31 Δεκεμβρίου 2021 αναφέρονται 
στο Project Starlight. Η ολοκλήρωση των συναλλαγών υπόκειται σε συνήθεις, κανονιστικές και 
άλλες εγκρίσεις και οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2022. 

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. 

Βασική (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή 
(Ζημιά)/κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας προς τον μέσο 
σταθμισμένο αριθμό κοινών εκδομένων μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου 
 

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. Ο δείκτης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κανονισμού της (ΕΕ) 2018/1620 που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 (ο οποίος 
συμπληρώνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2019/876 όσον αφορά τις απαιτήσεις για κάλυψη της ρευστότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα). 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 (όπως ορίζεται) προς σύνολο καθαρών εσόδων (όπως ορίζεται) 

Δείκτης καθαρής σταθερής 
χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ) 

Η διαθέσιμη σταθερή χρηματοδότηση (το μέρος του κεφαλαίου και των υποχρεώσεων που 
αναμένεται να είναι σταθερά σε χρονικό διάστημα ενός έτους) προς το ποσό της απαιτούμενης 
σταθερής χρηματοδότησης (με βάση τα χαρακτηριστικά ρευστότητας και την εναπομένουσα 
λήξη των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων που διακρατούνται και των εκτός ισολογισμού 
στοιχείων. 

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 (όπως ορίζεται) 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 

Κεφάλαιο Μετοχών της Κατηγορίας 1 ως προς το μέτρο των συνολικών ανοιγμάτων, όπως 
ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπως τροποποιήθηκε από τον  
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/876 (Κεφάλαιο Μετοχών της Κατηγορίας 1 /μέτρο συνολικού 
ανοίγματος). 

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

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.  

Δείκτης ΜΕΧ 
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 
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EE Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Όνομα Ορισμός 

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. 

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 στοιχείων 

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 (σε ετησιοποιημένη βάση) ως προς τον μέσο όρο των τοκοφόρων 
περιουσιακών στοιχείων (όπως ορίζεται) 

Καθαρές ΜΕΧ ΜΕΧ μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης 

Καθαρές ΜΕΧ εξαιρουμένων των ΜΕΧ 
που καλύπτονται από το ΠΠΣ 

ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) μείον τις συσσωρευμένες ζημιές 
απομείωσης 

ΚΕΔΙΠΕΣ Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων 

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) 

Mη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις 
(ΜΕΧ) 

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

ΜΕΧ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που 
καλύπτονται από το ΠΠΣ 

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (όπως ορίζεται) εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται 
από το ΠΠΣ. 
 

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

ΜΜΕ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Μβ Μονάδες βάσης 

MTT Μεσοπρόθεσμοι στόχοι 

ΠΠΣ Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων 

ΣΕΚ Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων 

ΣΠΣ Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία 

ΣΠΜΑ/TLTROs Στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 

Σύνολο εξόδων 
Αποτελούνται από Έξοδα προσωπικού, Αποσβέσεις και χρεολύσεις και  Διοικητικά και άλλα 
έξοδα. 

Σύνολο καθαρών εσόδων 
Αποτελούνται από καθαρά έσοδα από τόκους (όπως ορίζεται) και μη επιτοκιακά έσοδα (όπως 
ορίζεται). 

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 (συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων που 
ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενες προς πώληση), τις επενδύσεις σε χρεόγραφα (εξαιρουμένων 
οποιονδήποτε δεδουλευμένων τόκων) 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. 
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Όνομα Ορισμός 

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 

EMTN Programme Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων 

ESG Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση 

MREL Ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων 

O-SII Άλλο Συστημικά Σημαντικό Ίδρυμα (Other Systemically important institution) 

P2G Καθοδήγησης κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ 

P2R Απαίτησης ιδίων κεφαλαίων του Πυλώνα ΙΙ 

 
Project Starlight 

Το Project Starlight αναφέρεται στην πώληση ΜΕΧ χαρτοφυλακίου με μεικτή λογιστική αξία 
περίπου €0,7 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Ενότητα 
1.2.3  “Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων”. 

REO Ιδιόκτητα ακίνητα 

RRF Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

SFTs Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων 

RMBS Εξασφάλιση με τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια 

SRB Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης 

TREA Συνολικά ποσά ανοίγματος σε κίνδυνο 
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Βάση ετοιμασίας της Επεξηγηματικής Κατάστασης για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 
του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021: 
 

Η Επεξηγηματική Κατάσταση για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 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 το έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 

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

το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και την Παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε 

στις 30 Σεπτεμβρίου 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 το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι Ενδιάμεσες 

Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και η Παρουσίαση των Οικονομικών 

Αποτελεσμάτων του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 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 της Ελληνικής Τράπεζας (όρος που περιλαμβάνει την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια 

Εταιρεία Λτδ και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες) (ο «Όμιλος»), 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, 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. 


