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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 
Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 
 
 
 

 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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1.1  Λογαριασµός  Αποτελεσµάτων  
 

Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων

Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

€'000 €'000 %

Σύνολο καθαρών εσόδων 151.818  130.640  16%

Σύνολο εξόδων 64.684  71.079  (9%)

Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις 

προβλέψεις 87.134  59.561  46%

Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των 

χορηγήσεων 194.025  94.634  105%

Ζηµία πριν τη φορολογία      (106.891)     (35.073) 205%

Φορολογία            9.126          (515) 1872%

Κέρδος/(ζηµία) από δραστηριότητες που 

τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία            2.853       (9.923) (129%)

Ζηµία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών 

της µητρικής εταιρείας         (95.490)     (46.143) 107%

 
 
Ζηµία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας 
 
H ζηµία µετά τη φορολογία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής 
εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, ανέρχεται σε €95,5 εκατ., σε 
σύγκριση µε ζηµία €46,1 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
 
Κέρδος/(ζηµία) από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία 
 
Στις 5 Ιουνίου 2014, η Τράπεζα πώλησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της 
εξολοκλήρου θυγατρικής τράπεζας του Οµίλου στη Ρωσία, Limited Liability Company 
Commercial Bank “Hellenic Bank” (Θυγατρική). Η πώληση πραγµατοποιήθηκε σε 
καθαρά εµπορική βάση µε αντισυµβαλλόµενα µέρη Ρώσους επενδυτές, µετά από τη 
λήψη των απαιτούµενων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 
 
Το αρχικό τίµηµα πώλησης της Θυγατρικής το οποίο έχει καταβληθεί σε µετρητά, µέσω 
τραπεζικών λογαριασµών, ανέρχεται σε 1.150 εκατ. ρούβλια (€24 εκατ. περίπου) και 
υπόκειται σε αναπροσαρµογή µετά από θεώρηση των αποτελεσµάτων της περιόδου 
από την 1η Απριλίου 2014 µέχρι τις 5 Ιουνίου 2014 (ηµεροµηνία υπογραφής της 
συµφωνίας) από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα κοινής αποδοχής. Το κέρδος από την 
πώληση της Θυγατρικής ανέρχεται σε €2,8 εκατ. 
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Το κέρδος από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία για την εξαµηνία 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθε σε €2,9 εκατ. Για την αντίστοιχη περίοδο του 
2013 η ζηµία από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία περιλαµβάνει 
ζηµία ύψους €10,3 εκατ. από την πώληση του ∆ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας (∆ΚΕ) 
στις 26 Μαρτίου 2013 και κέρδος €0,4 εκατ. από τον τερµατισµό εργασιών της 
Θυγατρικής στην Ρωσία. 
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, η 
παρουσίαση της Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για το 2013 
αναπροσαρµόστηκε έτσι ώστε ο τερµατισµός των δραστηριοτήτων της Θυγατρικής να 
λαµβάνεται υπόψη ως αν να είχε συµβεί από την αρχή του έτους. 
 
 
Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων 
 
Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση 
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθε 
σε €194,0 εκατ. και αυξήθηκε κατά €99,4 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2013, ως 
αποτέλεσµα του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος, της αύξησης των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων και της συνεχιζόµενης µείωσης της αξίας των ακινήτων.  
 
 
Κέρδος από συνήθεις εργασίες   
 
Το κέρδος του Οµίλου από συνήθεις εργασίες  πριν τις προβλέψεις για την περίοδο που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, ανέρχεται στα €87,1 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση της τάξης 
του 46%, σε σύγκριση µε €59,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των 
αυξηµένων καθαρών εσόδων.  
 
 
1.2  Κατάσταση  Οικονοµικής  Θέσης  
 
Χορηγήσεις και Καταθέσεις 
 
Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στην Κύπρο, οι οποίες ανήλθαν σε €4,4 δισ. 
παρουσίασαν οριακή αύξηση σε σύγκριση µε το ∆εκέµβριο  του 2013.  
 
Ο δείκτης των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην 
Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, ανήλθε στο 53,0% σε σύγκριση µε 45,7% το 
∆εκέµβριο του 2013.  
 
Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες 
περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση 
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε €1.056,8 εκατ.   
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(∆εκέµβριος 2013: €830,2 εκατ.) και αποτελούν το 24,0% των συνολικών µεικτών 
χορηγήσεων (∆εκέµβριος 2013: 18,9%). Ταυτόχρονα, το 45,3% (∆εκέµβριος 2013: 
41,4%) των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων καλύπτεται από προβλέψεις για 
αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων.  

 
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών στην Κύπρο ανήλθαν σε €5,9 δισ. παρουσιάζοντας 
αύξηση 6% από τον ∆εκέµβριο του 2013.  
 
Ο Όµιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, ενδεικτικό της οποίας είναι η µηδενική 
χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η µη άντληση ρευστότητας από 
τον Έκτατο Μηχανισµό Ρευστότητας και η µη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. 
 
Ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων διαµορφώθηκε στο 75,2% ενώ ο 
δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 57,2%.  
 
 
1.3  Κεφαλαιακή  Επάρκεια  

 
Οι ∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου και της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2014 
διαµορφώνονται σε 12,3% (Μάρτιος 2014: Όµιλος: 13,7%, Τράπεζα: 13,9%), οι ∆είκτες 
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 11,2% (Μάρτιος 2014: Όµιλος: 12,4%, Τράπεζα: 12,5%) 
και οι ∆είκτες Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 7,7% (Μάρτιος 2014: Όµιλος: 8,9%, 
Τράπεζα: 9,1%), σύµφωνα µε τη Νέα Νοµοθεσία και Οδηγία της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας σχετικά µε τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα πιστωτικά ιδρύµατα 
(Capital Requirement Regulation (CRR)/Capital Requirement Directive (CRD IV)), 
ηµεροµηνίας 26 Ιουνίου 2013 που τέθηκε σε ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου 2014 και τις 
σχετικές εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, µε βάση τον Πυλώνα 1.  
 
Μέσα στα πλαίσια εφαρµογής των προνοιών του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 30 
Σεπτεµβρίου 2013 των Μετατρέψιµων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 («ΜΑΚ 1»), ως 
αποτέλεσµα της διαµόρφωσης ∆είκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου και 
της Τράπεζας κάτω από τον ελάχιστο ανάλογο εποπτικό απαιτούµενο δείκτη 8%, που 
έχει καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε σχετική εγκύκλιο της ηµεροµηνίας 29 
Μαΐου 2014, ΜΑΚ 1 συνολικής αξίας περίπου €15 εκατ. µετατρέπονται, υποχρεωτικά και 
αµετάκλητα, σε µετοχές ώστε ο χαµηλότερος εκ των δυο, ∆είκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 Ratio) της Τράπεζας και του Οµίλου να ανέλθει σε 
8%. Ως αποτέλεσµα, ο ∆είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου 
διαµορφώνεται σε 8,0% (Τράπεζα: 8,0%). 
 
Στις 30 Ιουνίου 2014, τα σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου ανήλθαν σε 
€4.337 εκατ. (Μάρτιος 2014: €4.428 εκατ., ∆εκέµβριος  2013: €4.399 εκατ.). 
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1.4  Στρατηγικοί  στόχοι  και  προοπτικές  

 
Με βάση τα δεδοµένα όπως διαµορφώνονται στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, οι 
στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη διαφύλαξη και 
ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας και 
στην αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Σηµαντικός στρατηγικός 
στόχος είναι επίσης η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της τράπεζας σε σχέση 
µε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων. 
 
Η κεφαλαιακή επάρκεια και άνετη ρευστότητα που διαθέτει η Ελληνική Τράπεζα της 
επιτρέπουν να στοχεύσει σε ορθολογική ανάπτυξη στην Κύπρο και τη χρηµατοδότηση 
αξιόχρεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών µέσα στα νέα πλαίσια κανονισµών 
χορηγήσεων της Κεντρικής Τράπεζας. 
 
Η Ελληνική Τράπεζα εκτιµά ότι κατά το υπόλοιπο του 2014 θα συνεχιστούν οι 
προκλήσεις για την Κυπριακή οικονοµία µε συνέχιση της ύφεσης της οικονοµίας µε 
συνεπακόλουθα την αύξηση της ανεργίας και τη µείωση της κατανάλωσης. Η συνέχιση 
του προγράµµατος δηµοσιονοµικής εξυγίανσης θα βελτιώσει την  ανταγωνιστικότητα της 
χώρας και θα οδηγήσει τελικά στην ανάκαµψη της οικονοµίας. Ο Όµιλος θεωρεί ότι η 
σταδιακή άρση των περιοριστικών µέτρων για διακίνηση κεφαλαίων στο εξωτερικό θα 
βοηθήσει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και 
ταυτόχρονα στις προοπτικές ανάπτυξης της Τράπεζας. 
 
Παράλληλα ο Όµιλος ετοιµάζεται εντατικά για την ένταξή του στον Ενιαίο Εποπτικό 
Μηχανισµό της Ευρώπης, στον οποίο θα ανήκουν οι 128 πιο σηµαντικοί 
χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 
διεκπεραιωθούν ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών, τα αποτελέσµατα των οποίων αναµένονται µέσα στον Οκτώβριο. Ο 
Όµιλος λαµβάνει µέτρα ούτως ώστε να στεφθεί µε επιτυχία η άσκηση αυτή. 
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Καθαρά έσοδα από τόκους

Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

€'000 €'000 %

Έσοδα από τόκους 146.804 162.014 (9%)

Έξοδα από τόκους        (41.156)        (77.786) (47%)

105.648 84.228 25%

 
 
Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Οµίλου για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2014, ανέρχονται σε €105,6 εκατ. σε σύγκριση µε €84,2 εκατ. για την εξαµηνία που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2013, σηµειώνοντας αύξηση 25% η οποία οφείλεται στην 
σηµαντική µείωση των εξόδων από τόκους κατά 47%, παρά την µείωση των εσόδων 
από τόκους κατά 9%. 
 
Συγκεκριµένα, η µείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται κυρίως στην αύξηση της 
αναστολής αναγνώρισης εσόδων. H µείωση των εξόδων από τόκους οφείλεται κυρίως 
στη µείωση των επιτοκίων στα καταθετικά προϊόντα, καθώς και στη µείωση των τόκων 
πληρωτέων στο δανειακό κεφάλαιο µετά την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 
αναστολή της πληρωµής των τόκων. 
 
Το επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 
ανήλθε σε 3,44% (∆εκέµβριος 2013: 2,75%).   
 

Μη επιτοκιακά έσοδα

Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

€'000 €'000 %

Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 27.724 26.379 5%

Καθαρό κέρδος από διάθεση και επανεκτίµηση 

συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων            8.402            8.807 (5%)

Άλλα έσοδα 10.044 11.226 (11%)

46.170 46.412 (1%)

 
 
Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε µείωση της τάξεως του 1%, 
φθάνοντας τα €46,2 εκατ. σε σύγκριση µε €46,4 εκατ. τον Ιούνιο του 2013   
 
Η µείωση των µη επιτοκιακών εσόδων οφείλεται κυρίως στον µειωµένο όγκο 
συναλλαγών από τραπεζικές εργασίες σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 
λόγω των συνεχιζόµενων επιπτώσεων της απόφασης του Eurogroup το Μάρτιο του 
2013, καθώς και στα µειωµένα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες. 
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Έξοδα

Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

€'000 €'000 %

Έξοδα προσωπικού 37.622        47.368        (21%)

Αποσβέσεις και χρεολύσεις 2.802          2.792          0%

∆ιοικητικά και άλλα έξοδα 24.260        20.919        16%

Σύνολο εξόδων 64.684        71.079        (9%)

 
 
Tο σύνολο των εξόδων του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, 
παρουσιάζει µείωση της τάξης του 9% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Τα έξοδα του Οµίλου περιλαµβάνουν  ποσό ύψους €2,4 εκατ. (Ιούνιος 2013: €3,1 εκατ.) 
του ειδικού φόρου επί των Πιστωτικών Ιδρυµάτων που επαναταξινόµηθηκε από την 
κατηγορία «Φορολογία» του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων.  
 
Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαµορφώθηκε στο 42,6% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 
54,4% για την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και στη µείωση των εξόδων. 
 
Έξοδα Προσωπικού 
 
Τα έξοδα προσωπικού αποτελούν το 58,2% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου 
(Ιούνιος 2013: 66,6%) και παρουσιάζουν µείωση 21% (€9,7 εκατ.) από την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο ως αποτέλεσµα του Ειδικού Σχεδίου Πρόωσης Αφυπηρέτησης 
(«Σχέδιο») και των µειώσεων στις αποδοχές του προσωπικού, βάσει συµφωνίας που 
έγινε ενώπιον του Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων µεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού 
Συνδέσµου Τραπεζών (ΚΕΣΤ) και της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου 
(ΕΤΥΚ), που αφορά την τριετία 2014-2016 και η οποία υπογράφτηκε στις 17 Μαρτίου 
2014, µε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2014. 
 
Με βάση το Σχέδιο 165 άτοµα αποχώρησαν µεταξύ των µηνών Ιουνίου και Σεπτεµβρίου 
του 2013. Στις 30 Ιουνίου 2014 ο αριθµός των ατόµων που εργοδοτούσε ο Όµιλος ήταν 
1.375 (Ιούνιος 2013: 1.558 άτοµα) και η Τράπεζα 1.264 άτοµα (Ιούνιος 2013: 1.409 
άτοµα). Στον αριθµό των υπαλλήλων που εργοδοτούσε ο Όµιλος στις 30 Ιουνίου 2013 
συµπεριλαµβάνονταν 30 υπάλληλοι που εργοδοτούνταν από την πρώην θυγατρική 
εταιρεία του Οµίλου Limited Liability Company Commercial Bank “Hellenic Bank”.  
 
∆ιοικητικά και άλλα έξοδα 
 
Τα διοικητικά και άλλα έξοδα του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2014, παρουσίασαν αύξηση 16% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η 
αύξηση οφείλεται κυρίως στην αποµείωση της αξίας των ακινήτων  που προορίζονται 
προς πώληση ύψους €3,7 εκατ. Εξαιρουµένης της αποµείωσης τα διοικητικά και άλλα 
έξοδα παρουσιάζουν µείωση ύψους 1%.  
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2.       ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) 

 

Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες

Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

€'000 €'000 %

Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην 

Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων   194.025     94.634 105%

 
 
Ο Όµιλος επικεντρώνεται στη συγκράτηση της φθίνουσας ποιότητας του χαρτοφυλακίου 
χορηγήσεων που προκλήθηκε από την οικονοµική κρίση και την πτώση στις τιµές των 
ακινήτων. 
 
Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση 
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθε 
σε €194,0 εκατ. και αυξήθηκε κατά €99,4 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2013, ως 
αποτέλεσµα του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος, της αύξησης των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων και της συνεχιζόµενης µείωσης της αξίας των ακινήτων.  
 
Ο δείκτης ετήσιου κόστους των προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων, µε βάση τα 
αποτελέσµατα της περιόδου, διαµορφώνεται σε 8,8% (∆εκέµβριος 2013: 7,1%).  
 
Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες 
περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση 
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε €1.056,8 εκατ.  
(∆εκέµβριος 2013: €830,2 εκατ.) και αποτελούν το 24,0% των συνολικών µεικτών 
χορηγήσεων (∆εκέµβριος 2013: 18,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµείωση: Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ιεθνές Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 5, «Μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες», η 
παρουσίαση της Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για το 2013 αναπροσαρµόστηκε έτσι ώστε η 
πώληση της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου στη Ρωσία Limited Liability Company Commercial Bank 
“Hellenic Bank” να λαµβάνεται υπόψη ως αν να είχε συµβεί από την αρχή του έτους. 
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3.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

 
Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης

Ιουν-14 ∆εκ-13

Μεταβολή      

Ιουν-14 - 

∆εκ-13 Ιουν-13

Μεταβολή      

Ιουν-14 - 

Ιουν-13

€'εκατ. €'εκατ. % €'εκατ. %

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 6.621 6.384 4% 6.639 (0%)

Μεικτές χορηγήσεις 4.403 4.394 0% 4.490 (2%)

   Κύπρος 4.378 4.360 0% 4.454 (2%)

   Ελλάδα 25 25 0% 25 0%

   Ρωσία 0 9 (100%) 11 (100%)

Καταθέσεις 5.852 5.513 6% 5.739 2%

   Κύπρος 5.852 5.512 6% 5.736 2%

   Ρωσία 0 1 (100%) 3 (100%)

 
 
Το σύνολο των Περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ανήλθε σε €6,6 δισ. 
παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σύγκριση µε το ∆εκέµβριο του 2013 η οποία οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση των µετρητών και καταθέσεων του Οµίλου µε τράπεζες. 
 
3.1  Μεικτές Χορηγήσεις  

 
Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν οριακή αύξηση σε σχέση µε 
το ∆εκέµβριο του 2013 και ανέρχονται σε €4,4 δισ.  
 
Στις 30 Ιουνίου 2014 και 31 ∆εκεµβρίου 2013, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου 
χορηγήσεων στην Κύπρο ανά κατηγορία χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη: 
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3.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια)  

 
3.1.1 Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις 
 
Στις 30 Ιουνίου 2014, οι µεικτές µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις σύµφωνα µε την νέα 
Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα για τον 
Ορισµό των Μη εξυπηρετούµενων και των Ρυθµισµένων χορηγήσεων που είναι σε ισχύ 
από την 1η Ιουλίου 2013, ανήλθαν σε €2.332 εκατ. (∆εκέµβριος 2013: €2.007 εκατ.). 
 
Με βάση τη νέα Οδηγία, µία χορήγηση θεωρείται µη εξυπηρετούµενη όταν: 

- παρουσιάζει καθυστέρηση ή υπέρβαση ορίου πέραν των ενενήντα ηµερών,  
- έχει ρυθµιστεί και κατά την ηµέρα της ρύθµισης ήταν µη εξυπηρετούµενη ή είχε 

καθυστερήσεις άνω των 60 ηµερών (µε εξαίρεση χορηγήσεις οι οποίες την 15η 
Μαρτίου 2013 ήταν εξυπηρετούµενες, ρυθµίστηκαν µεταξύ 18ην Μαρτίου 2013 και 
30ην Σεπτεµβρίου 2013 και η ρύθµιση δεν περιλαµβάνει καταβολή εφ’ άπαξ ποσού 
µεγαλύτερου ή ίσου του 20% του δανείου ή περίοδο χάριτος µεγαλύτερη των 12 
µηνών για την καταβολή τόκων και 24 µηνών για την καταβολή κεφαλαίου). 

- έχει ρυθµιστεί δύο ή περισσότερες φορές σε περίοδο 18 µηνών (µε εξαίρεση 
χορηγήσεις πλήρως καλυµµένες µε µετρητά). 

 

Ο δείκτης των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην 
Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, ανήλθε στο 53,0% (∆εκέµβριος 2013: 
45,7%). Ταυτόχρονα, ο δείκτης  των συνολικών προβλέψεων για αποµείωση της αξίας 
των χορηγήσεων στο σύνολο των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων ανήλθε σε  
45,3% (∆εκέµβριος 2013: 41,4%).  

 
3.2  Καταθέσεις  
 
Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 6% σε σύγκριση µε το ∆εκέµβριο του 
2013 φθάνοντας τα €5,9 δισ. και αποτελούνται από €4,4 δισ. καταθέσεις σε Ευρώ 
(∆εκέµβριος 2013: €4,2 δισ.) και €1,5 δισ. καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα (∆εκέµβριος 
2013: €1,3 δισ.)  
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3.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια)  

 
Στις 30 Ιουνίου 2014 και 31 ∆εκεµβρίου 2013, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου 
καταθέσεων στην Κύπρο ανά κατηγορία καταθέσεων ήταν η ακόλουθη: 
 

Στις 30 Ιουνίου 2014 και 31 ∆εκεµβρίου 2013, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου 
καταθέσεων στην Κύπρο µε βάση τη χώρα προέλευσης του πελάτη ήταν η ακόλουθη: 
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3.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια)  

 
Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο ανά νόµισµα στις 30 Ιουνίου 
2014 και 31 ∆εκεµβρίου 2013, ήταν η ακόλουθη: 

 
Τον Ιούνιο του 2014 ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων 
διαµορφώθηκε στο 75,2% ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις 
ανέρχεται στο 57,2%. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 οι δείκτες ανέρχονταν σε 79,7% και 
64,6% αντίστοιχα.   
 
3.3  Μετρητά και καταθέσεις µε τράπεζες 
 
Το σύνολο των µετρητών και καταθέσεων του Οµίλου µε τράπεζες ανήλθε στις 30 
Ιουνίου 2014 σε €2,5 δισ. (∆εκέµβριος 2013: €1,9 δισ.) από τα οποία το €1,4 δισ. 
αφορούσε µετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες. Τα ποσά αυτά είναι ενδεικτικά 
της άνετης ρευστότητας του Οµίλου, της οποίας επίσης ενδεικτικό αποτελεί και η 
µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η µη άντληση 
ρευστότητας από τον Έκτατο Μηχανισµό Ρευστότητας καθώς και η µη εξάρτηση από τη 
διατραπεζική αγορά. 
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3.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια)  

 
3.4 Επενδύσεις  

 
Το σύνολο των επενδύσεων του Οµίλου ανέρχεται σε €0,5 δισ. (∆εκέµβριος 2013: €0,7 
δισ.) το οποίο αντιπροσωπεύει το 8,3% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων 
(∆εκέµβριος 2013: 10,2%) και αποτελείται κυρίως από διεθνή τραπεζικά χρεόγραφα και 
από χρεόγραφα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
 
Στις 30 Ιουνίου 2014, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα αναλύεται µε 
βάση τον εκδότη τους, ως ακολούθως: 
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Ανατολικών χωρών 
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Τα Κυπριακά Κυβερνητικά Οµολόγα που είχε στην κατοχή του ο Όµιλος στις 30 Ιουνίου 
2014 µε βάση την ληκτότητα τους αναλύονται ως ακολούθως: 

   

13

144176

Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα - €εκατ.

>1 χρόνο 1 μέχρι 5 χρόνια 5 μέχρι 10 χρόνια

 
 
Οµόλογα Ονοµαστικής αξίας €155,4 εκατ. που συµπεριλαµβάνονταν στις 30 Ιουνίου 
2013 στην κατηγορία ληκτότητας "Από 1 µέχρι 5 χρόνια", έχουν ανταλλαχτεί την 1η 
Ιουλίου 2013 µε  Οµόλογα ληκτότητας "5 µέχρι 10 χρόνια", στα πλαίσια της 
αναδιάρθρωσης του Κυπριακού Χρέους. 
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3.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια)  

 
Στις 30 Ιουνίου 2014, οι επενδύσεις σε χρεόγραφα αναλύονται ως ακολούθως µε βάση 
το δείκτη εξωτερικής πιστοληπτικής διαβάθµισης: 
 

 
 
 
4.        ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 
Οι ∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου και της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2014 
διαµορφώνονται σε 12,3% (Μάρτιος 2014: Όµιλος: 13,7%, Τράπεζα: 13,9%), οι ∆είκτες 
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 11,2% (Μάρτιος 2014: Όµιλος: 12,4%, Τράπεζα: 12,5%) 
και οι ∆είκτες Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 7,7% (Μάρτιος 2014: Όµιλος: 8,9%, 
Τράπεζα: 9,1%), σύµφωνα µε τη Νέα Νοµοθεσία και Οδηγία της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας σχετικά µε τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα πιστωτικά ιδρύµατα 
(Capital Requirement Regulation (CRR)/Capital Requirement Directive (CRD IV)), 
ηµεροµηνίας 26 Ιουνίου 2013 που τέθηκε σε ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου 2014 και τις 
σχετικές εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, µε βάση τον Πυλώνα 1.  
 
Μέσα στα πλαίσια εφαρµογής των προνοιών του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 30 
Σεπτεµβρίου 2013 των Μετατρέψιµων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 («ΜΑΚ 1»), ως 
αποτέλεσµα της διαµόρφωσης ∆είκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου και 
της Τράπεζας κάτω από τον ελάχιστο ανάλογο εποπτικό απαιτούµενο δείκτη 8%, που 
έχει καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε σχετική εγκύκλιο της ηµεροµηνίας 29 
Μαΐου 2014, ΜΑΚ 1 συνολικής αξίας περίπου €15 εκατ. µετατρέπονται, υποχρεωτικά και 
αµετάκλητα, σε µετοχές ώστε ο χαµηλότερος εκ των δυο, ∆είκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 Ratio) της Τράπεζας και του Οµίλου να ανέλθει σε 
8%. Ως αποτέλεσµα, ο ∆είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου 
διαµορφώνεται σε 8,0% (Τράπεζα: 8,0%). 
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4.        ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (συνέχεια) 

 
Η υποχρεωτική µετατροπή εφαρµόζεται κατ’ αναλογία στο υπόλοιπο των ΜΑΚ 1 για 
κάθε επενδυτή κατά την ηµεροµηνία µετατροπής (συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν 
µέχρι και τις 29/8/2014, ηµεροµηνία αρχείου 3/9/2014). 
 
Η τιµή Υποχρεωτικής Μετατροπής των ΜΑΚ 1 σε µετοχές διαµορφώθηκε σε €0,10. Όλα 
τα ΜΑΚ 1 που θα µετατραπούν σε µετοχές ακυρώνονται αυτόµατα και κάθε δικαίωµα ή 
υποχρέωση που απορρέει από το Ενηµερωτικό τους ∆ελτίο παύει να ισχύει. 
 
Όλες οι µετοχές που θα προκύψουν από την υποχρεωτική µετατροπή θα εισαχθούν για 
διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες 
εγκρίσεις. 
 
Στις 30 Ιουνίου 2014, τα σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου ανήλθαν σε 
€4.337 εκατ. (Μάρτιος 2014: €4.428 εκατ., ∆εκέµβριος  2013: €4.399 εκατ.). 
 
5.      ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

 
Με βάση τα δεδοµένα όπως διαµορφώνονται στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, οι 
στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη διαφύλαξη και 
ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας και 
στην αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Σηµαντικός στρατηγικός 
στόχος είναι επίσης η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της τράπεζας σε σχέση 
µε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων. 
 
Η κεφαλαιακή επάρκεια και άνετη ρευστότητα που διαθέτει η Ελληνική Τράπεζα της 
επιτρέπουν να στοχεύσει σε ορθολογική ανάπτυξη στην Κύπρο και τη χρηµατοδότηση 
αξιόχρεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών µέσα στα νέα πλαίσια κανονισµών 
χορηγήσεων της Κεντρικής Τράπεζας. 
 
Η Ελληνική Τράπεζα εκτιµά ότι κατά το υπόλοιπο του 2014 θα συνεχιστούν οι 
προκλήσεις για την Κυπριακή οικονοµία µε συνέχιση της ύφεσης της οικονοµίας µε 
συνεπακόλουθα την αύξηση της ανεργίας και τη µείωση της κατανάλωσης. Η συνέχιση 
του προγράµµατος δηµοσιονοµικής εξυγίανσης θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της 
χώρας και θα οδηγήσει τελικά στην ανάκαµψη της οικονοµίας. Ο Όµιλος θεωρεί ότι η 
σταδιακή άρση των περιοριστικών µέτρων για διακίνηση κεφαλαίων στο εξωτερικό θα 
βοηθήσει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και 
ταυτόχρονα στις προοπτικές ανάπτυξης της Τράπεζας. 
 
Παράλληλα ο Όµιλος ετοιµάζεται εντατικά για την ένταξή του στον Ενιαίο Εποπτικό 
Μηχανισµό της Ευρώπης, στον οποίο θα ανήκουν οι 128 πιο σηµαντικοί 
χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 
διεκπεραιωθούν ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών, τα αποτελέσµατα των οποίων αναµένονται µέσα στον Οκτώβριο. Ο 
Όµιλος λαµβάνει µέτρα ούτως ώστε να στεφθεί µε επιτυχία η άσκηση αυτή. 
 



 

 

 

      1 

 

Η Ελληνική Τράπεζα παραµένει δυνατή και έτοιµη να διαδραµατίσει 

πρωταρχικό ρόλο στην ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας 

Οικονοµικά αποτελέσµατα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 

• Συνεχίζεται η ανάκαµψη των καθαρών επιτοκιακών εσόδων και µείωση των εξόδων 

• Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας πριν τις προβλέψεις κατά 46% 

• Επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου αλλά περαιτέρω βελτίωση του 

δείκτη των συνολικών προβλέψεων για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στο σύνολο 

των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων, οδήγησαν σε ζηµία µετά τη φορολογία 

που αναλογεί στους µετόχους ύψους σε €95,5 εκατ. 

• Αύξηση των καταθέσεων κατά 6%  

• Άνετη ρευστότητα µε δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις 57% και µηδενική 

χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

 

∆ηλώσεις της Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κας  Ειρένας Γεωργιάδου 

 

Αγαπητοί, 

 

Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ για πρώτη φορά µαζί σας µετά την ανάληψη των νέων µου καθηκόντων ως Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας.  Η κυπριακή οικονοµία και κοινωνία βρίσκονται µπροστά σε µια 

πρωτόγνωρη για αυτές κρίση. Σας διαβεβαιώνω για τη δέσµευσή µας ότι η Ελληνική Τράπεζα θα παίξει καταλυτικό ρόλο 

στην ανάκαµψη της οικονοµίας και οι σκόπελοι της οικονοµικής κρίσης θα ξεπεραστούν,  φέρνοντας καλύτερες µέρες για 

όλους.     

 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης τριµηνίας του 2014, έχουµε ενισχύσει  περαιτέρω τον Ισολογισµό της Ελληνικής Τράπεζας 

µε άνετη ρευστότητα και βελτιωµένο δείκτη των προβλέψεων για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στο σύνολο των 

µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων. Συγκεκριµένα, οι καταθέσεις παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 6% σε 

σύγκριση µε το τέλος του 2013, επιπρόσθετη ένδειξη του δυνατού ονόµατος της Ελληνικής Τράπεζας. Επίσης ο δείκτης 

καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις, ο οποίος ανέρχεται σε 57% είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη. 

 

Όσον αφορά τα θέµατα κεφαλαίου, συµµορφωνόµαστε µε τις ρυθµιστικές απαιτήσεις. Εν αναµονή των αποτελεσµάτων της 

συνολικής αξιολόγησης και τις προσκείµενες ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων από την ΕΚΤ, µελετούµε 

σχέδια  µε θέµατα κεφαλαίου και σε αυτήν την κατεύθυνση έχουµε αναθέσει στον οίκο Rothschild  την αξιολόγηση του 

θέµατος. Η κεφαλαιακή µας βάση και η πρόσβασή µας σε κεφάλαια µάς δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυσσόµαστε και να 

στηρίζουµε τους πελάτες µας.  

 

Ασχολούµαστε µε τα µη–εξυπηρετούµενα δάνεια µε υπεύθυνο τρόπο δείχνοντας όµως και µέγιστη ευαισθησία στις 

ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα λόγω της κρίσης, χωρίς όµως 

συµβιβασµούς στο καθήκον µας προς τους καταθέτες  και µετόχους µας. 

  

Παραµένουµε δεσµευµένοι στη στήριξη της κυπριακής οικονοµίας και από αυτήν την άποψη είµαστε ενθουσιασµένοι µε 

τον βασικό ρόλο που διαδραµατίζουµε στην ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας. Στο παρόν στάδιο είµαστε στη 

διαδικασία αναθεώρησης της στρατηγικής µας και προς αυτήν την κατεύθυνση και τον σκοπό αυτό συνεργαζόµαστε µε τον 

συµβουλευτικό οίκο Roland Berger.  

 

Ειρένα Γεωργιάδου –Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ελληνικής Τράπεζας 
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Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας παρουσίασε 

κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις ύψους €87,1 εκατ.,  σηµειώνοντας αύξηση της 

τάξης του 46%, σε σύγκριση µε €59,6 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω κυρίως της 

αύξησης των καθαρών εσόδων.  

 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Οµίλου ανέρχονται σε €105,6 εκατ. σε σύγκριση µε €84,2 εκατ. 

για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013, σηµειώνοντας αύξηση 25%. Η αύξηση επιτεύχθηκε 

χάρη στη σηµαντική µείωση των εξόδων από τόκους κατά 47%, παρά τη µείωση των εσόδων από 

τόκους κατά 9%. Τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν µείωση 21% (€9,7 εκατ.), σε σύγκριση µε 

την αντίστοιχη περσινή περίοδο, µε τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες να παρουσιάζουν µείωση 

9%. 

 

H ζηµία µετά τη φορολογία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας, ανέρχεται 

σε €95,5 εκατ. σε σύγκριση µε ζηµία €46,1 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

 

Το αρνητικό οικονοµικό περιβάλλον και η συνεχιζόµενη αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων 

συνεχίζει να επηρεάζει την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου. Ως αποτέλεσµα, οι 

προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων ανέρχονται σε €194,0  εκατ., σηµειώνοντας 

αύξηση ύψους €99,4 εκατ. σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

 

Με την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 και 

ως αποτέλεσµα της διαµόρφωσης ∆είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 

ratio) της Τράπεζας και του Οµίλου κάτω από 8%, ΜΑΚ 1 συνολικής αξίας περίπου €15 εκατ. 

µετατρέπονται κατ’ αναλογία σε µετοχές.   

 

Μετά την πιο πάνω µετατροπή των ΜΑΚ 1, οι ∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου  και της 

Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2014 διαµορφώνονται σε 12,3%, ο ∆είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 

11,2% και ο ∆είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 8,0%, σύµφωνα µε τη Νέα Νοµοθεσία και 

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα 

πιστωτικά ιδρύµατα (Capital Requirement Regulation (CRR)/Capital Requirement Directive (CRD 

IV)) ηµεροµηνίας 26 Ιουνίου 2013 που τέθηκε σε ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου 2014 και τις σχετικές 

εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, µε βάση τον Πυλώνα 1. 

 

Οι µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στην Κύπρο παρουσίασαν οριακή αύξηση σε σύγκριση µε το 

∆εκέµβριο του 2013 και ανέρχονται σε €4,4 δισ..  Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν στα €5,9 δισ. 

παρουσιάζοντας αύξηση 6% από το ∆εκέµβριο του 2013. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς 

καταθέσεις του Οµίλου ανέρχεται στο 57,2%, µε µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, µη άντληση ρευστότητας από τον Έκτακτο Μηχανισµό Ρευστότητας και χωρίς 

οποιαδήποτε εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. 
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Ο Όµιλος, θωρακίζοντας αποτελεσµατικά το ενεργητικό του και µε άνετη ρευστότητα και ισχυρό 

ισολογισµό, είναι σε θέση να διαδραµατίσει πρωταρχικό ρόλο στην ανάκαµψη της Κυπριακής 

οικονοµίας και εκφράζει την ετοιµότητά του να αυξήσει την κεφαλαιακή του επάρκεια, εάν χρειαστεί, 

µετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων ώστε να συµµορφωθεί 

µε τις πρόνοιες της ∆ανειακής Σύµβασης και τους αυστηρότερους ρυθµιστικούς δείκτες.  

 

Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

 
• Συνεχίζεται η ανάκαµψη των καθαρών επιτοκιακών εσόδων και µείωση των εξόδων 

• Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας πριν τις προβλέψεις κατά 46% 

• Επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου αλλά περεταίρω βελτίωση 

του δείκτη των συνολικών προβλέψεων για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στο 

σύνολο των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων, οδήγησαν σε ζηµία µετά τη 

φορολογία που αναλογεί στους µετόχους ύψους σε €95,5 εκατ. 

• Αύξηση των καταθέσεων κατά 6%  

• Άνετη ρευστότητα µε  δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις 57% και µηδενική 

χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

  

 Εξαµηνία που έληξε στις 
30 Ιουνίου 

 2014 
€'000 

 

2013 
€'000 

 
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες   

Κύκλος εργασιών 195.496 211.153 

 
Καθαρά έσοδα από τόκους 

 
105.648 

 
84.228 

Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα, προµήθειες, καθαρές κερδοζηµίες από διάθεση 
και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και άλλα 
έσοδα 

 
 

46.170 

 
 

46.412 

   
Σύνολο καθαρών εσόδων 151.818 130.640 

Σύνολο εξόδων (64.684) (71.079) 

Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις 87.134 59.561 

Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων (194.025) (94.634) 

Ζηµία πριν τη φορολογία (106.891) (35.073) 

Φορολογία 9.126 (515) 

Ζηµία για την περίοδο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (97.765) (35.588) 

 
  

∆ραστηριότητες που τερµατίστηκαν 
  

Κέρδος/(ζηµία) από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία 
 

2.853 
 

(9.923) 

Ζηµία για την περίοδο (94.912) (45.511) 

   

(Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί:   

Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες (98.343) (36.220) 
Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας από δραστηριότητες που 
τερµατίστηκαν 2.853 (9.923) 

Στο συµφέρον µειοψηφίας 578 632 
 
Ζηµία για την περίοδο (94.912) (45.511) 

   
   
 
Βασική ζηµία ανά µετοχή (σεντ)  (2,9) (7,3) 

 
Βασική ζηµία ανά µετοχή (σεντ) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (3,0) (5,7) 

 
 



 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
1.  Λογαριασµός αποτελεσµάτων 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 
 
Ζηµία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας 
 
H ζηµία µετά τη φορολογία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας για την περίοδο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2014, ανέρχεται σε €95,5 εκατ., σε σύγκριση µε ζηµία €46,1 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο. 
 
Κέρδος/(ζηµία) από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία 
 
Στις 5 Ιουνίου 2014, η Τράπεζα πώλησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εξολοκλήρου θυγατρικής τράπεζας 
του Οµίλου στη Ρωσία, Limited Liability Company Commercial Bank “Hellenic Bank” (Θυγατρική). Η πώληση 
πραγµατοποιήθηκε σε καθαρά εµπορική βάση µε αντισυµβαλλόµενα µέρη Ρώσους επενδυτές, µετά από τη λήψη 
των απαιτούµενων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 
 
Το αρχικό τίµηµα πώλησης της Θυγατρικής το οποίο έχει καταβληθεί σε µετρητά, µέσω τραπεζικών λογαριασµών, 
ανέρχεται σε 1.150 εκατ. ρούβλια (€24 εκατ. περίπου) και υπόκειται σε αναπροσαρµογή µετά από θεώρηση των 
αποτελεσµάτων της περιόδου από την 1η Απριλίου 2014 µέχρι τις 5 Ιουνίου 2014 (ηµεροµηνία υπογραφής της 
συµφωνίας) από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα κοινής αποδοχής. Το κέρδος από την πώληση της Θυγατρικής 
ανέρχεται σε €2,8 εκατ. 
 
Το κέρδος από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2014 ανήλθε σε €2,9 εκατ. Για την αντίστοιχη περίοδο του 2013 η ζηµία από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν 
µετά τη φορολογία περιλαµβάνει ζηµία ύψους €10,3 εκατ. από την πώληση του ∆ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας 
(∆ΚΕ) στις 26 Μαρτίου 2013 και κέρδος €0,4 εκατ. από τον τερµατισµό εργασιών της Θυγατρικής στην Ρωσία. 
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, η παρουσίαση της Κατάστασης 
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για το 2013 αναπροσαρµόστηκε έτσι ώστε ο τερµατισµός των δραστηριοτήτων της 
Θυγατρικής να λαµβάνεται υπόψη ως αν να είχε συµβεί από την αρχή του έτους. 
 
Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων 
 
Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού 
Αποτελεσµάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθε σε €194,0 εκατ. και αυξήθηκε κατά €99,4 
εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2013, ως αποτέλεσµα του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος, της αύξησης των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων και της συνεχιζόµενης µείωσης της αξίας των ακινήτων.  
 
Κέρδος από συνήθεις εργασίες   

 Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων

Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

€'000 €'000 %

Σύνολο καθαρών εσόδων 151.818  130.640  16%

Σύνολο εξόδων 64.684  71.079  (9%)

Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις 

προβλέψεις 87.134  59.561  46%

Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των 

χορηγήσεων 194.025  94.634  105%

Ζηµία πριν τη φορολογία      (106.891)     (35.073) 205%

Φορολογία            9.126          (515) 1872%

Κέρδος/(ζηµία) από δραστηριότητες που 

τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία            2.853       (9.923) (129%)

Ζηµία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών 

της µητρικής εταιρείας         (95.490)     (46.143) 107%



 
Το κέρδος του Οµίλου από συνήθεις εργασίες  πριν τις προβλέψεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, 
ανέρχεται στα €87,1 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 46%, σε σύγκριση µε €59,6 εκατ. την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των αυξηµένων καθαρών εσόδων.  
  
2.  Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

 
 
Το σύνολο των Περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ανήλθε σε €6,6 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σύγκριση 
µε το ∆εκέµβριο του 2013 η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των µετρητών και καταθέσεων του Οµίλου µε 
τράπεζες. 
 
Χορηγήσεις και Καταθέσεις 
 
Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες, οι οποίες ανήλθαν σε €4,4 δισ. παρουσίασαν οριακή αύξηση σε 
σύγκριση µε το ∆εκέµβριο του 2013. Ο δείκτης των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των 
χορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση 
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, ανήλθε στο 53,0% σε σύγκριση µε 45,7% το ∆εκέµβριο του 2013. Ταυτόχρονα, ο 
δείκτης  των συνολικών προβλέψεων για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στο σύνολο των µεικτών µη 
εξυπηρετούµενων χορηγήσεων ανήλθε σε  45,3% (∆εκέµβριος 2013: 41,4%). 
 
Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τόκους που 
αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, στις 30 Ιουνίου 2014 
ανήλθαν σε €1.056,8 εκατ. (∆εκέµβριος 2013: €830,2 εκατ.) και αποτελούν το 24,0% των συνολικών µεικτών 
χορηγήσεων (∆εκέµβριος 2013: 18,9%). 
 
Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 6% σε σύγκριση µε το ∆εκέµβριο του 2013 φθάνοντας τα €5,9 δισ. και 
αποτελούνται από €4,4 δισ. καταθέσεις σε Ευρώ (∆εκέµβριος 2013: €4,2 δισ.) και €1,5 δισ. καταθέσεις σε ξένα 
νοµίσµατα (∆εκέµβριος 2013: €1,3 δισ.). Ο Όµιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, ενδεικτικό της οποίας είναι η µηδενική 
χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η µη άντληση ρευστότητας από τον Έκτατο Μηχανισµό 
Ρευστότητας και η µη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. 
 
Τον Ιούνιο του 2014 ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων διαµορφώθηκε στο 75,2% ενώ ο δείκτης 
καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 57,2%. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 οι δείκτες ανέρχονταν σε 
79,7% και 64,6% αντίστοιχα.   
 
3.  Κεφαλαιακή Επάρκεια 
 
Οι ∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου και της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2014 διαµορφώνονται σε 12,3% 
(Μάρτιος 2014: Όµιλος: 13,7%, Τράπεζα: 13,9%), οι ∆είκτες Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 11,2% (Μάρτιος 2014: 
Όµιλος: 12,4%, Τράπεζα: 12,5%) και οι ∆είκτες Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 7,7% (Μάρτιος 2014: Όµιλος: 
8,9%, Τράπεζα: 9,1%), σύµφωνα µε τη Νέα Νοµοθεσία και Οδηγία της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε 
τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα πιστωτικά ιδρύµατα (Capital Requirement Regulation (CRR)/Capital 
Requirement Directive (CRD IV)), ηµεροµηνίας 26 Ιουνίου 2013 που τέθηκε σε ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου 2014 
και τις σχετικές εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, µε βάση τον Πυλώνα 1.  
 
Μέσα στα πλαίσια εφαρµογής των προνοιών του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 2013 των 
Μετατρέψιµων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 («ΜΑΚ 1»), ως αποτέλεσµα της διαµόρφωσης ∆είκτη Κυρίων Βασικών 
Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου και της Τράπεζας κάτω από τον ελάχιστο ανάλογο εποπτικό απαιτούµενο δείκτη 
8%, που έχει καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε σχετική εγκύκλιο της ηµεροµηνίας 29 Μαΐου 2014, ΜΑΚ 
1 συνολικής αξίας περίπου €15 εκατ. µετατρέπονται, υποχρεωτικά και αµετάκλητα, σε µετοχές ώστε ο χαµηλότερος 
εκ των δυο, ∆είκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 Ratio) της Τράπεζας και του Οµίλου  
 
 
 
 

 Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης

Ιουν-14 ∆εκ-13

Μεταβολή      

Ιουν-14 - 

∆εκ-13 Ιουν-13

Μεταβολή      

Ιουν-14 - 

Ιουν-13

€'εκατ. €'εκατ. % €'εκατ. %

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 6.621 6.384 4% 6.639 (0%)

Μεικτές χορηγήσεις 4.403 4.394 0% 4.490 (2%)

   Κύπρος 4.378 4.360 0% 4.454 (2%)

   Ελλάδα 25 25 0% 25 0%

   Ρωσία 0 9 (100%) 11 (100%)

Καταθέσεις 5.852 5.513 6% 5.739 2%

   Κύπρος 5.852 5.512 6% 5.736 2%

   Ρωσία 0 1 (100%) 3 (100%)



να ανέλθει σε 8%. Ως αποτέλεσµα, ο ∆είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου διαµορφώνεται σε 8,0% 
(Τράπεζα: 8,0%). 
 
Στις 30 Ιουνίου 2014, τα σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου ανήλθαν σε €4.337 εκατ. (Μάρτιος 2014: 
€4.428 εκατ., ∆εκέµβριος  2013: €4.399 εκατ.). 
 
4.  Στρατηγικοί στόχοι και προοπτικές 
 
Με βάση τα δεδοµένα όπως διαµορφώνονται στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου 
συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση 
υγιούς ρευστότητας και στην αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Σηµαντικός στρατηγικός στόχος 
είναι επίσης η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της τράπεζας σε σχέση µε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου 
µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων. 
 
Η κεφαλαιακή επάρκεια και άνετη ρευστότητα που διαθέτει η Ελληνική Τράπεζα της επιτρέπουν να στοχεύσει σε 
ορθολογική ανάπτυξη στην Κύπρο και τη χρηµατοδότηση αξιόχρεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών µέσα στα νέα 
πλαίσια κανονισµών χορηγήσεων της Κεντρικής Τράπεζας. 
 
Η Ελληνική Τράπεζα εκτιµά ότι κατά το υπόλοιπο του 2014 θα συνεχιστούν οι προκλήσεις για την Κυπριακή 
οικονοµία µε συνέχιση της ύφεσης της οικονοµίας µε συνεπακόλουθα την αύξηση της ανεργίας και τη µείωση της 
κατανάλωσης. Η συνέχιση του προγράµµατος δηµοσιονοµικής εξυγίανσης θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της 
χώρας και θα οδηγήσει τελικά στην ανάκαµψη της οικονοµίας. Ο Όµιλος θεωρεί ότι η σταδιακή άρση των 
περιοριστικών µέτρων για διακίνηση κεφαλαίων στο εξωτερικό θα βοηθήσει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και ταυτόχρονα στις προοπτικές ανάπτυξης της Τράπεζας. 
 
Παράλληλα ο Όµιλος ετοιµάζεται εντατικά για την ένταξή του στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό της Ευρώπης, στον 
οποίο θα ανήκουν οι 128 πιο σηµαντικοί χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό 
αυτό θα διεκπεραιωθούν ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, τα 
αποτελέσµατα των οποίων αναµένονται µέσα στον Οκτώβριο. Ο Όµιλος λαµβάνει µέτρα ούτως ώστε να στεφθεί µε 
επιτυχία η άσκηση αυτή. 

 
Σηµειώσεις: 

 
1. Οι συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου  2014 δεν 

έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. 
 

2. Οι συνοπτικές ενοποιηµένες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές 
καταστάσεις της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ και των θυγατρικών εταιρειών της που µαζί 
αναφέρονται ως ο Όµιλος.  

 
3. Οι συνοπτικές ενοποιηµένες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση» όπως αυτό υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2013.   
 

4. Οι συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 
παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το κυρίως νόµισµα λειτουργίας της Τράπεζας που παρουσιάζει 
καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων και δραστηριοτήτων των οντοτήτων του Οµίλου.  

 
5. Τα συγκριτικά ποσά που περιλαµβάνονται στις συνοπτικές ενοποιηµένες εξαµηνιαίες οικονοµικές 

καταστάσεις αναπροσαρµόστηκαν, όπου κρίθηκε αναγκαίο, για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην 
παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. 

6. Η επεξηγηµατική κατάσταση σύµφωνα µε τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και 
Κανονισµούς καθώς και οι συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2014, θα διατίθενται προς τους µετόχους και το κοινό στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της 
Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ στη Γωνία Λεωφ. Λεµεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 
Στρόβολος, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Οµίλου στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.hellenicbank.com. 


