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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέμα: Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας 

Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 

Ιουνίου 2020 

 

H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει 

ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 

24 Σεπτεμβρίου 2020 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα 

του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 

Ιουνίου 2020, και σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, επισυνάπτονται: 

 

(α)  οι Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του 

Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την 

εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020,  

 

(β) η σχετική Επεξηγηματική Κατάσταση,  

 

(γ)  το Δελτίο Τύπου που θα σταλεί για δημοσίευση στον τύπο,  

 

(δ)  η σχετική παρουσίαση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα και 

 

(ε) τα Συνοπτικά Ενοποιημένα Ενδιάμεσα Οικονομικά Αποτελέσματα και 

Επεξηγηματική Κατάσταση του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την 

εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 τα οποία θα δημοσιευθούν στην 

Εφημερίδα «Φιλελεύθερος» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020. 

     

Αντίτυπα των Οικονομικών Καταστάσεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 

Ιουνίου 2020, όπως έχουν εγκριθεί, είναι διαθέσιμα στο Κτίριο Διοίκησης της 

Ελληνικής Τράπεζας στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 

Στρόβολος, Λευκωσία (στον 5ον όροφο-Οικονομική Διεύθυνση).  Οι 

Οικονομικές Καταστάσεις αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 

στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.hellenicbank.com. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
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Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020



Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας
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OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Εξαµηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου

2020 2019
Σημ. €'000 €'000

Έσοδα από τόκους υπολογισμένα με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου 5 156.260 189.090
Άλλα έσοδα από τόκους 5 1.284 2.695
Έξοδα από τόκους 6 (17.000) (40.722)
Καθαρά έσοδα από τόκους 140.544 151.063

Έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών 7 29.315 28.076
Έξοδα δικαιωμάτων και προμηθειών 8 (3.769) (3.812)
Καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών 25.546 24.264

Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος
και χρηματοοικονομικών στοιχείων 9 3.518 5.351
Άλλα έσοδα 10 19.026 19.011
Σύνολο καθαρών εσόδων 188.634 199.689

Έξοδα προσωπικού (61.760) (59.014)
Αποσβέσεις και χρεολύσεις 21 (11.534) (10.496)
Διοικητικά και άλλα έξοδα 11 (51.201) (57.594)
Σύνολο εξόδων (124.495) (127.104)

Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές
απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 64.139 72.585
Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων 12 (41.838) (9.603)
Ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων 12 (588) (2.863)
Κέρδος πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης
εταιρείας 21.713 60.119
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας μετά τη
φορολογία 20 584 876
Κέρδος πριν τη φορολογία 22.297 60.995
Φορολογία 13 (4.628) (1.890)

Κέρδος για την περίοδο 17.669 59.105

Κέρδος που αναλογεί:
Στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας 17.667 58.340
Στο συμφέρον μειοψηφίας 2 765
Κέρδος για την περίοδο 17.669 59.105

Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή
(€σεντ) 14 4,28 18,43

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Oικονομικών Kαταστάσεων.
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Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας

Συνοπτικές Ενοποιηµένες Ενδιάμεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 



OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Τριµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου

2020 2019
€'000 €'000

Έσοδα από τόκους υπολογισμένα με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου 77.626 92.405
Άλλα έσοδα από τόκους 412 1.423
Έξοδα από τόκους (6.634) (18.036)
Καθαρά έσοδα από τόκους 71.404 75.792

Έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών 14.543 15.245
Έξοδα δικαιωμάτων και προμηθειών (1.785) (1.704)
Καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών 12.758 13.541

Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος
και χρηματοοικονομικών στοιχείων 3.091 2.893
Άλλα έσοδα 8.467 8.018
Σύνολο καθαρών εσόδων 95.720 100.244

Έξοδα προσωπικού (30.295) (29.813)
Αποσβέσεις και χρεολύσεις (5.696) (5.399)
Διοικητικά και άλλα έξοδα (25.206) (28.359)
Σύνολο εξόδων (61.197) (63.571)

Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές
απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 34.523 36.673
(Ζημιές απομείωσης)/αναστροφή ζημιών απομείωσης
χρηματοοικονομικών μέσων (13.074) 10.503
Ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων (274) (2.863)
Κέρδος πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης
εταιρείας 21.175 44.313
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας μετά τη
φορολογία 493 425
Κέρδος πριν τη φορολογία 21.668 44.738
Φορολογία (1.762) (517)

Κέρδος για την περίοδο 19.906 44.221

Κέρδος που αναλογεί:
Στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας 19.907 44.411
Στο συμφέρον μειοψηφίας (1) (190)
Κέρδος για την περίοδο 19.906 44.221

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Oικονομικών Kαταστάσεων.
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OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Εξαµηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου

2020 2019
Σημ. €'000 €'000

Κέρδος για την περίοδο 17.669 59.105

Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα
Στοιχεία που δεν θα επαναταξινομηθούν στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων
Φορολογία που σχετίζεται με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 27 (101) 36
Καθαρό πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε μετοχές και
άλλους τίτλους και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 27 55 34

(46) 70

Στοιχεία που θα ή πιθανόν να επαναταξινομηθούν στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες
περιόδους
Καθαρό (έλλειμα)/πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε
χρεόγραφα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εσόδων 27 (2.360) 6.117

(2.360) 6.117
Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για την περίοδο μετά τη φορολογία (2.406) 6.187
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο 15.263 65.292

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο που αναλογούν:
Στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας 15.261 64.527
Στο συμφέρον μειοψηφίας 2 765

15.263 65.292

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Oικονομικών Kαταστάσεων.
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OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Τριµηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου

2020 2019
€'000 €'000

Κέρδος για την περίοδο 19.906 44.221

Λοιπά συνολικά έσοδα
Στοιχεία που δεν θα επαναταξινομηθούν στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων
Φορολογία που σχετίζεται με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων (96) 31
Καθαρό έλλειμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε μετοχές και άλλους
τίτλους και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 181 16

85 47

Στοιχεία που θα ή πιθανόν να επαναταξινομηθούν στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες
περιόδους
Καθαρό πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε χρεόγραφα
αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων 1.328 2.950

1.328 2.950
Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο μετά τη φορολογία 1.413 2.997
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο 21.319 47.218

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο που αναλογούν:
Στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας 21.317 47.028
Στο συμφέρον μειοψηφίας 2 190

21.319 47.218

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Oικονομικών Kαταστάσεων.
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OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

30 Ιουνίου
2020

31 Δεκεμβρίου
2019

Σημ. €'000 €'000
Περιουσιακά στοιχεία

Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 15,29 2.835.113 4.961.971
Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 16,29 637.860 395.258
Χορηγήσεις σε πελάτες 17 5.991.443 5.979.148
Επενδύσεις σε χρεόγραφα 18 5.765.169 4.299.932
Επενδύσεις σε μετοχές και άλλους τίτλους και σε oργανισμούς
συλλογικών επενδύσεων 19 51.683 42.378
Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 20 8.410 7.826
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 21 179.112 181.602
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 21 49.441 49.086
Φορολογικές απαιτήσεις 590 601
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 22 9.426 15.937
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 23 418.034 373.812

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 15.946.281 16.307.551

Υποχρεώσεις

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 143.428 173.990
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών 14.238.249 14.601.654
Φορολογικές υποχρεώσεις 5.801 5.225
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 22 28.549 31.292
Λοιπές υποχρεώσεις 24 308.636 289.023
Δανειακό κεφάλαιο 25 129.666 129.666

Σύνολο υποχρεώσεων 14.854.329 15.230.850

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 26 206.403 206.403
Αποθεματικά 885.537 870.288

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της
μητρικής εταιρείας 1.091.940 1.076.691
Συμφέρον μειοψηφίας 12 10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.091.952 1.076.701

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 15.946.281 16.307.551

Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις 1.362.219 1.382.403

Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου Φοίβος Στασόπουλος Χρίστος Θεμιστοκλέους Lars Kramer
Πρόεδρος Διοικητικού

Συμβουλίου
Γενικός Διευθυντής,

Διεύθυνση Επιχειρήσεων
(Μεταβατικός Ανώτατος

Εκτελεστικός Διευθυντής)

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανώτατος Οικονομικός
Διευθυντής

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Oικονομικών Kαταστάσεων.

5

Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας

Συνοπτικές Ενοποιηµένες Ενδιάμεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 



OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας

Μετοχικό
κεφάλαιο
 (Σημ. 26)

Αποθεματικό
μείωσης

μετοχικού
κεφαλαίου
 (Σημ. 26)

Αποθεματικό
από έκδοση

μετοχών
υπέρ το άρτιο

 (Σημ. 26)
Αποθεματικό

προσόδου

Αποθεματικό
συναλλαγματικών

διαφορών

Αποθεματικά
επανεκτίμησης

 (Σημ. 27) Σύνολο
Συμφέρον

μειοψηφίας Σύνολο
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 206.403 260.269 553.414 (3.071) 33 59.643 1.076.691 10 1.076.701

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

Κέρδος για την περίοδο - - - 17.667 - - 17.667 2 17.669
Λοιπά συνολικά έξοδα - - - - - (2.406) (2.406) - (2.406)
Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από
πλεόνασμα επανεκτίμησης - - - 208 - (208) - - -

- - - 17.875 - (2.614) 15.261 2 15.263

Συναλλαγές με τους κατόχους μετοχών
Συνεισφορές και διανομές

Λογιζόμενη διανομή μερίσματος - - - (12) - - (12) - (12)
- - - (12) - - (12) - (12)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 206.403 260.269 553.414 14.792 33 57.029 1.091.940 12 1.091.952

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Oικονομικών Kαταστάσεων.
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OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας

Μετοχικό
κεφάλαιο
 (Σημ. 26)

Αποθεματικό
μείωσης

μετοχικού
κεφαλαίου
 (Σημ. 26)

Αποθεματικό
από έκδοση

μετοχών
υπέρ το άρτιο

 (Σημ. 26)
Αποθεματικό

προσόδου

Αποθεματικό
συναλλαγματικών

διαφορών

Αποθεματικά
επανεκτίμησης

 (Σημ. 27) Σύνολο
Συμφέρον

μειοψηφίας Σύνολο
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 99.237 260.269 515.609 (110.114) 33 55.312 820.346 4.201 824.547

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

Κέρδος για την περίοδο - - - 58.340 - - 58.340 765 59.105
Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - 6.187 6.187 - 6.187
Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από
πλεόνασμα επανεκτίμησης - - - 201 - (201) - - -

- - - 58.541 - 5.986 64.527 765 65.292

Συναλλαγές με τους κατόχους μετοχών
Συνεισφορές και διανομές

Έκδοση μετοχών 107.166 - 42.866 - - - 150.032 - 150.032
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου - - (5.086) - - - (5.086) - (5.086)

107.166 - 37.780 - - - 144.946 - 144.946

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 206.403 260.269 553.389 (51.573) 33 61.298 1.029.819 4.966 1.034.785

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Oικονομικών Kαταστάσεων.
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OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Εξαµηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου

2020 2019
Σημ. €'000 €'000

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος για την περίοδο 17.669 59.105
Αναπροσαρμογές στο κέρδος για την περίοδο 13.449 (44.982)
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 31.118 14.123
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης (582.336) 193.172
Καθαρή ροή μετρητών (σε)/από εργασίες πριν τη φορολογία (551.218) 207.295
Φορολογία που πληρώθηκε (370) (330)
Καθαρή ροή μετρητών (σε)/από εργασίες (551.588) 206.965

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και σε μετοχές και άλλους
τίτλους και σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων 42.993 52.466
Καθαρές (αγορές)/πωλήσεις/λήξη επενδύσεων σε χρεόγραφα και
μετοχές και άλλους τίτλους και σε οργανισμούς συλλογικών
επενδύσεων (1.473.708) (670.894)
Αγορές μείον εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού και λογισμικών προγραμμάτων (9.399) (16.676)
Μέρισμα που εισπράχθηκε από συνδεδεμένη εταιρεία - 1.715
Εισπράξεις από διάθεση περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται για
πώληση 3 -
Καθαρή ροή μετρητών σε επενδυτικές δραστηριότητες (1.440.111) (633.389)

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου - 144.945
Πληρωμές μισθωμάτων για υποχρεώσεις μίσθωσης (1.835) (2.427)
Μερίσματα 64 -

Καθαρή ροή μετρητών (σε)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1.771) 142.518
Καθαρή μείωση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών (1.993.470) (283.906)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου 5.092.821 4.432.108
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου 29 3.099.351 4.148.202

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 96 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Oικονομικών Kαταστάσεων.
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OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Οι Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (οι «Οικονομικές Καταστάσεις») για
την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 δεν έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές του
Ομίλου.

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») συστάθηκε και εδρεύει στην Κύπρο και είναι
δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113), των Περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών και των Περί Φορολογίας του Εισοδήματος
Νόμων. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας βρίσκεται στη Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Λεωφόρου
Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία. Η Τράπεζα είναι η ιθύνουσα εταιρεία του
Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας (ο «Όμιλος»).

Η κυριότερη δραστηριότητα του Ομίλου είναι η παροχή ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring)
καθώς και η διαχείριση και πώληση ακινήτων. 

2. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ

Οι Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 αποτελούνται από τις
Οικονομικές Καταστάσεις της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ και των θυγατρικών
εταιρειών της, που μαζί αναφέρονται ως ο Όμιλος.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την απόκτηση επιχείρησης από την Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) (η «Απόκτηση»), που θα αναφέρεται ως Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (η «πρώην ΣΚΤ») με ισχύ από την 1 Σεπτεμβρίου 2018. H Τράπεζα
υπέγραψε Συμφωνία Μεταφοράς Εργασιών (ΣΜΕ) για την απόκτηση ουσιαστικά όλων των
εξυπηρετούμενων εργασιών της ΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εργασιών
δανειοδοτήσεων, καταθέσεων και την παροχή άλλων τραπεζικών εργασιών, στο βαθμό που αποτελούν
μέρος των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν (τα «Περιουσιακά Στοιχεία») και των
αναληφθείσων υποχρεώσεων (οι «Υποχρεώσεις»), όπως αυτές διεξάγονταν από την ΣΚΤ (η
«Επιχείρηση»). Τα Περιουσιακά Στοιχεία αποτελούνται από ένα χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων
χορηγήσεων, Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα, μετρητά και άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία,
ενώ οι Υποχρεώσεις αποτελούνται από καταθέσεις πελατών και άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Η αρχή επιμέτρησης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 είναι ότι όλα τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία που
αποκτήθηκαν και οι υποχρεώσεις, που αποτελούν μέρος της επιχειρηματικής συνένωσης, επιμετρούνται
στην εύλογη τους αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Με ελάχιστες εξαιρέσεις στην συγκεκριμένη
αρχή επιμέτρησης, όλα τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν,
αναγνωρίζονται κατά την αρχική ενοποίηση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την ετοιμασία των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 είναι συνεπείς με τις λογιστικές πολιτικές που
εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2019 («τελευταίες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις»). Τυχόν αλλαγές σε αυτές ή
επιπρόσθετες λογιστικές πολιτικές περιγράφονται πιο κάτω.

Οι αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές αναμένονται επίσης να αντικατοπτριστούν στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
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3.1. Βάση ετοιμασίας

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34
«Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση» όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και
πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Οι Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση που
απαιτείται για ένα ολοκληρωμένο σύνολο οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Εντούτοις, επιλεγμένες διευκρινιστικές σημειώσεις
περιλαμβάνονται για να επεξηγούν γεγονότα και συναλλαγές που είναι σημαντικές για την κατανόηση στις
αλλαγές της οικονομικής θέσης του Ομίλου και της απόδοσης του σε σχέση με τις τελευταίες ετήσιες
Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το κυρίως νόμισμα λειτουργίας
της Τράπεζας. Όλα τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός όπου αναφέρεται
διαφορετικά.

3.2. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) και διερμηνειών

Από την 1 Ιανουαρίου 2020, ο Όμιλος υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετούνται από την ΕΕ τα οποία σχετίζονται με τις
εργασίες του. Η υιοθέτηση αυτών των ΔΠΧΑ δεν είχε σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου.

(i) Πρόσφατα υιοθετημένα ΔΠΧΑ και διερμηνείες

Τα παρακάτω Πρότυπα και διερμηνείες είναι εκείνα τα πρότυπα και οι διερμηνείες που σχετίζονται με τον
Όμιλο και που έχουν εφαρμοστεί στην ετοιμασία αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

«Τροποποιήσεις των παραπομπών στο Εννοιολογικό Πλαίσιο των ΔΠΧΑ» (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)

Τον Μάρτιο του 2018 το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, το αναθεωρημένο “Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση”
(Εννοιολογικό Πλαίσιο) που αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του 2010. Οι κύριες αλλαγές στις
αρχές του πλαισίου έχουν επιπτώσεις για το πώς και πότε τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται και διαγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ ορισμένες από τις έννοιες του
αναθεωρημένου Πλαισίου είναι εντελώς νέες (όπως η προσέγγιση "πρακτικής ικανότητας" σε σχέση με
υποχρεώσεις). Για να βοηθήσει τις οντότητες με την μετάβαση στο νέο πλαίσιο, το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα
ξεχωριστό συνοδευτικό έγγραφο «Τροποποιήσεις των παραπομπών στο Εννοιολογικό Πλαίσιο των
ΔΠΧΑ». Το έγγραφο αυτό επικαιροποιεί κάποιες παραπομπές σε προηγούμενες εκδόσεις του
Εννοιολογικού Πλαισίου στα ΔΠΧΑ, τα συνοδευτικά τους έγγραφα και τις Πρακτικές Καταστάσεις των
ΔΠΧΑ.
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ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (Tροποποιήσεις) και ΔΛΠ 8: «Λογιστικές
Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» (Tροποποιήσεις): Ορισμός της
Έννοιας της Σημαντικότητας (ισχύουν για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2020)

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν και ευθυγραμμίζουν τον ορισμό της έννοιας της «σημαντικότητας» και
παρέχουν καθοδήγηση για την βελτίωση της συνέπειας στην εφαρμογή αυτής της έννοιας κάθε φορά που
χρησιμοποιείται στα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές
καθορισμού που μέχρι στιγμής παρουσιάζονταν σε άλλα σημεία των προτύπων ΔΠΧΑ. Επιπλέον,
βελτιώνονται οι εξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο
ορισμός της σημαντικότητας είναι ο ίδιος σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ.

 Προηγούμενος ορισμός: Οι παραλείψεις ή οι ανακρίβειες των στοιχείων είναι σημαντικές εάν θα

μπορούσαν, επιμέρους ή συλλογικά, να επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνουν οι

χρήστες με βάση τις οικονομικές καταστάσεις (ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών

Καταστάσεων»).

 Νέος ορισμός: Οι πληροφορίες είναι σημαντικές όταν η παράλειψη, η ανακριβής αναφορά ή η

συγκάλυψή τους θα μπορούσε να εύλογα αναμένεται ότι θα επηρεάσει τις αποφάσεις που λαμβάνουν

οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων γενικής χρήσης βάσει των εν λόγω οικονομικών

καταστάσεων, οι οποίες παρέχουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες για συγκεκριμένη οικονομική

οντότητα. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» (Τροποποιήσεις): Ορισμός της Επιχείρησης (ισχύει για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)

Οι τροποποιήσεις περιορίζουν και διευκρινίζουν τον ορισμό μιας Επιχείρησης. Επίσης, επιτρέπουν μια
απλοποιημένη εκτίμηση του εάν ένα σύνολο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που έχει
αποκτηθεί είναι μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων παρά μια επιχείρηση. Ο τροποποιημένος ορισμός
τονίζει ότι η απόδοση μιας επιχείρησης καθορίζεται με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε πελάτες,
ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστιαζόταν στην απόδοση με τη μορφή μερισμάτων,  χαμηλότερο κόστος ή
άλλα οικονομικά οφέλη στους επενδυτές και σε άλλους. Εκτός από την τροποποίηση της διατύπωσης του
ορισμού, το ΣΔΛΠ έχει προσθέσει συμπληρωματικές οδηγίες. Η διάκριση μεταξύ μιας επιχείρησης και
μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων είναι σημαντική επειδή ο αγοραστής αναγνωρίζει υπεραξία μόνο
κατά την απόκτηση μιας επιχείρησης.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (Τροποποιήσεις), ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Τροποποιήσεις) και ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις» (Τροποποιήσεις): Μεταρρύθμιση των Επιτοκίων Αναφοράς (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν τα θέματα που επηρεάζουν την χρηματοοικονομική πληροφόρηση και
παρέχουν στοχευμένες εξαιρέσεις για χρηματοοικονομικά μέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις για
λογιστική αντιστάθμισης στην περίοδο πριν την μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς (μεταρρύθμιση
των IBOR). Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτικές και ισχύουν για όλες τις σχέσεις
αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις αβεβαιότητες σχετικά με τη μεταρρύθμιση των IBOR.
Όλες οι οικονομικές οντότητες με αντισταθμίσεις που επηρεάζονται από τη μεταρρύθμιση των IBOR
υποχρεούνται:

11

Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας

Συνοπτικές Ενοποιηµένες Ενδιάμεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 



OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια)

 να θεωρήσουν ότι το επιτόκιο αναφοράς στο οποίο βασίζονται οι αντισταθμισμένες ταμειακές ροές

δεν μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης των IBOR, όταν αξιολογείται εάν οι μελλοντικές

ταμειακές ροές είναι πολύ πιθανές. Επίσης, για τις διακοπείσες σχέσεις αντιστάθμισης, ισχύει η ίδια

υπόθεση για τον προσδιορισμό του κατά πόσο αναμένονται αντισταθμισμένες μελλοντικές ταμειακές

ροές.

 να εκτιμήσουν εάν η οικονομική σχέση μεταξύ του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και του μέσου

αντιστάθμισης υπάρχει βάσει των υποθέσεων ότι το επιτόκιο αναφοράς επί του οποίου βασίζεται το

αντισταθμιζόμενο στοιχείο και το μέσο αντιστάθμισης δεν μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα της

μεταρρύθμισης των IBOR.

 να μην διακόψουν τη σχέση αντιστάθμισης κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας που

προκύπτει από τη μεταρρύθμιση των IBOR, μόνο και μόνο επειδή τα πραγματικά αποτελέσματα της

αντιστάθμισης είναι εκτός του εύρους 80-125%.

 να εφαρμόζουν την ξεχωριστή αναγνωρίσιμη απαίτηση μόνο κατά την έναρξη της σχέσης

αντιστάθμισης. Παρόμοια εξαίρεση προβλέπεται επίσης για τον επαναπροσδιορισμό των

αντισταθμισμένων στοιχείων στις αντισταθμίσεις όπου ο αποκλεισμός και  επαναπροσδιορισμός

γίνονται συχνά – π.χ. μακροχρόνιες αντισταθμίσεις.

 να παύσει να εφαρμόζει μελλοντικά τις εξαιρέσεις κατά την νωρίτερη μεταξύ των ακόλουθων

ημερομηνιών:

(α) όταν παύει να υφίσταται η αβεβαιότητα όσον αφορά τον χρόνο και το ποσό των ταμειακών ροών
βάσει επιτοκίων αναφοράς και

(β) όταν διακόπτεται η σχέση αντιστάθμισης (ή όταν ανακαταταχθεί στα αποτελέσματα το συνολικό ποσό
που έχει συσσωρευτεί στο αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών).

Η εκτίμηση της αβεβαιότητας θα πρέπει να γίνεται στα επιμέρους στοιχεία για ομάδες   αντισταθμισμένων
στοιχείων.

 να γνωστοποιούν:

 τα σημαντικά επιτόκια αναφοράς στα οποία εκτίθενται οι σχέσεις αντιστάθμισης

 το μέγεθος της έκθεσης σε κίνδυνο που επηρεάζεται άμεσα από τη μεταρρύθμιση των IBOR

 τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τη διαδικασία μετάβασης σε εναλλακτικά επιτόκια

αναφοράς

 περιγραφή των σημαντικών παραδοχών ή κρίσεων στις οποίες προέβη κατά την εφαρμογή

αυτών των τροποποιήσεων και

 το ονομαστικό ποσό των μέσων αντιστάθμισης στις εν λόγω σχέσεις αντιστάθμισης.
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(ii) Νέα και αναθεωρημένα ΔΠΧΑ

Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
την 1 Ιανουαρίου 2020. Αυτά που σχετίζονται με τις εργασίες της Τράπεζας παρουσιάζονται πιο κάτω. Η
Τράπεζα δεν προτίθεται να υιοθετήσει αυτά τα Πρότυπα πριν την ημερομηνία ισχύος τους.

Πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2021 - τον Μάρτιο του 2020, η ημερομηνία εφαρμογής μεταφέρθηκε για την 1
Ιανουαρίου 2023)

Τον Μάιο του 2017, το ΔΣΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια», ένα νέο γενικό λογιστικό
πρότυπο για ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτει την αναγνώριση και επιμέτρηση, παρουσίαση και
γνωστοποίηση τους. Μόλις τεθεί σε ισχύ, το ΔΠΧΠ 17 θα αντικαταστήσει το ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια
Συμβόλαια» που εκδόθηκε το 2005. Το ΔΠΧΑ 17 εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους ασφαλιστηρίων
συμβολαίων (π.χ. ασφάλειες ζωής, γενικού κλάδου, άμεση ασφάλιση και αντασφάλιση), ανεξαρτήτως του
είδους των οντοτήτων που τις εκδίδουν, καθώς και σε ορισμένες εγγυήσεις και χρηματοοικονομικά μέσα
με χαρακτηριστικά διακριτικής συμμετοχής. Θα ισχύσουν ορισμένες εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής.
Οι ασφαλιστικές θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου δεν προτίθενται να εφαρμόσουν το πρότυπο νωρίτερα.
Οι εταιρείες ολοκλήρωσαν την ανάλυση απόκλισης που αποκάλυψε ότι η επίδραση του προτύπου στις
Οικονομικές τους Καταστάσεις αναμένεται να είναι σημαντική, και θα ξεκινήσουν την διαδικασία
εφαρμογής.

Τον Ιούνιο του 2020, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» με
στόχο να βοηθήσουν τις εταιρείες στην εφαρμογή του Προτύπου και να διευκολυνθούν στην επεξήγηση
της χρηματοοικονομικής τους απόδοσης. 

Οι θεμελιώδεις αρχές που έχουν εισαχθεί κατά την πρώτη έκδοση του ΔΠΧΑ 17 από το Συμβούλιο τον
Μάϊο του 2017, παραμένουν ανεπηρέαστες. Οι τροποποιήσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στην
ανατροφοδότηση από τους μετόχους, έχουν στόχο να:

 Μειώσουν τα κόστη απλοποιώντας κάποιες απαιτήσεις στο Πρότυπο,

 κάνουν πιο εύκολη την επεξήγηση της χρηματοοικονομικής απόδοσης, και

 διευκολύνουν την μετάβαση με αναβολή της ημερομηνίας ισχύς του Προτύπου στο 2023 και

παρέχοντας επιπρόσθετες ελαφρύνσεις για μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17.
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ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» (Τροποποιήσεις) και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» (Τροποποιήσεις): Πώληση ή Συνεισφορά
Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς του Εταιρείας ή της
Κοινοπραξίας του (η ημερομηνία ισχύς έχει μετατεθεί επ’ αόριστο)

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10
και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των
τροποποιήσεων είναι ότι το συνολικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια
επιχείρηση (όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3). Μέρος του κέρδους ή ζημιάς αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή
περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που δεν συνιστούν επιχείρηση. Τον Δεκέμβριο 2015, το ΣΔΛΠ
ανέβαλε την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ αυτή η τροποποίηση επ’ αόριστο μέχρι να υπάρξει 
αποτέλεσμα από την ερευνητική μελέτη για την μέθοδο της καθαρής θέσης. Ο Όμιλος στο παρόν στάδιο
αξιολογεί την αναμενόμενη επίδραση αυτών των τροποποιήσεων στις Οικονομικές του Καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των
Υποχρεώσεων ως Τρέχουσες ή Μη-τρέχουσες (ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2021 – τον Μάρτιο του 2022, η ημερομηνία ισχύς μεταφέρθηκε στην 1
Ιανουαρίου 2023)

Στις 23 Ιανουαρίου 2020, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 για να καθορίσει τις απαιτήσεις για
την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ως τρέχουσες και μη-τρέχουσες παρέχοντας μια πιο γενική
προσέγγιση στην ταξινόμηση των υποχρεώσεων με βάση το ΔΛΠ 1 και σε σχέση με τις συμβατικές
ρυθμίσεις που βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία αναφοράς. Ο Όμιλος στο παρόν στάδιο αξιολογεί
την αναμενόμενη επίδραση αυτών των τροποποιήσεων στις Οικονομικές του Καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», ΔΛΠ 16 «Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και
Εξοπλισμός», ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά
Στοιχεία» και Ετήσιες Βελτιώσεις 2018-2020 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)

Στις 14 Μαϊου 2020, το ΣΔΛΠ εξέδωσε διάφορες μικρές τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα:

 τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων, που επικαιροποιούν μια αναφορά στο ΔΠΧΑ 3

για το Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να αλλάζει τις λογιστικές

απαιτήσεις για συνενώσεις επιχειρήσεων.

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός, που απαγορεύουν σε μια

εταιρεία να αφαιρεί από το κόστος ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, ποσά από πώληση

ειδών που παρήχθησαν κατά την ετοιμασία από την εταιρεία του περιουσιακού στοιχείου για την

προοριζόμενη χρήση του. Αντ’ αυτού, η εταιρεία θα αναγνωρίσει αυτά τα έσοδα πωλήσεων και τα

σχετικά κόστη στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά

Στοιχεία, προσδιορίζουν ποια κόστη θα συμπεριλάβει μια εταιρεία όταν κάνει εκτίμηση κατά πόσο ένα

συμβόλαιο θα είναι ζημιογόνο.

 Ετήσιες βελτιώσεις με πολύ μικρές τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 πρώτη εφαρμογή των Διεθνή

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία, ΔΛΠ 41 Γεωργία

και στα Ενδεικτικά Παραδείγματα που βρίσκονται στο ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις.     
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Ο Όμιλος στο παρόν στο παρόν στάδιο αξιολογεί την αναμενόμενη επίδραση αυτών των τροποποιήσεων
στις Οικονομικές του Καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις – παραχωρήσεις ενοικίου σχετικές με τον κορωνοϊό
(COVID 19)» (ισχύει για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020)

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε στις 28 Μαϊου 2020 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις για να διευκολύνει τους
μισθωτές να λάβουν υπόψη παραχωρήσεις ελαφρύνσεων ενοικίου που σχετίζονται με τον κορωνοϊό
(COVID 19) όπως είναι η διακοπή ενοικίου για μια περίοδο και προσωρινές μειώσεις ενοικίου.  

Η τροποποίηση εξαιρεί τους μισθωτές από την υποχρέωση να συνάψουν ξεχωριστές συμβάσεις
μίσθωσης για να καθορίσουν κατά πόσο οι παραχωρήσεις ελαφρύνσεων ενοικίου που προκύπτουν ως
άμεση επίπτωση της πανδημίας του κορωνοϊού είναι τροποποιήσεις μίσθωσης και επιτρέπει στους
μισθωτές να υπολογίζουν τέτοιες ελαφρύνσεις ενοικίου ως να μην ήταν τροποποίηση μίσθωσης.
Εφαρμόζεται για ελαφρύνσεις ενοικίου σχετικές με το COVID 19 οι οποίες μειώνουν τις οφειλόμενες
πληρωμές μίσθωσης κατά ή πριν τις 30 Ιουνίου 2021. 

Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι μισθωτές θα υπολογίζουν τις αλλαγές στις πληρωμές
μισθωμάτων, περιλαμβανομένων και των παραχωρήσεων. Παρόλ’ αυτά, η εφαρμογή αυτών των
απαιτήσεων σε ένα πιθανά μεγάλο όγκο παραχωρήσεων ενοικίου σχετικών με το COVID-19 μπορεί να
είναι πρακτικά δύσκολο, ειδικά εν μέσω των πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ενδιαφέροντα
μέρη κατά την διάρκεια της πανδημίας. Αυτή η προαιρετική εξαίρεση παρέχει χρονική ανακούφιση στους
μισθωτές και τους επιτρέπει να συνεχίζουν την παροχή πληροφοριών για τις μισθώσεις τους οι οποίες
είναι χρήσιμες για τους επενδυτές. Η τροποποίηση δεν επηρεάζει τους εκμισθωτές. 

3.3. Βάση ενοποίησης

3.3.1. Συνενώσεις επιχειρήσεων

Ο Όμιλος λογιστικοποιεί τις συνενώσεις επιχειρήσεων με βάση την μέθοδο αγοράς όταν ο έλεγχος
μεταφέρεται στον Όμιλο (Σημ. 3.3.2.). Η αντιπαροχή που μεταφέρεται κατά την ημερομηνία απόκτησης
επιμετρείται γενικά στην εύλογη αξία, καθώς και τα αναγνωρίσιμα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που
αποκτώνται. Τυχόν λογιστική υπεραξία που προκύπτει εξετάζεται ετήσια για απομείωση. Τυχόν αρνητική
υπεραξία αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Τα κόστη συναλλαγών
αναγνωρίζονται όταν προκύψουν, εκτός αν σχετίζονται με την έκδοση χρεογράφων ή μετοχών.

Η αντιπαροχή που μεταφέρεται δεν περιλαμβάνει ποσά που σχετίζονται με την διευθέτηση προ
υπάρχοντών σχέσεων. Τέτοια ποσά αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Τυχόν ενδεχόμενη αντιπαροχή επιμετρείται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Εάν
μια υποχρέωση για πληρωμή ενδεχόμενης αντιπαροχής που εμπίπτει στον ορισμό του
χρηματοοικονομικού μέσου ταξινομείται ως στοιχείο ιδίων κεφαλαίων, τότε δεν επαναμετρείται, και ο
διακανονισμός του αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια. Διαφορετικά, άλλη ενδεχόμενη αντιπαροχή
επαναμετρείται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και μετέπειτα αλλαγές στην εύλογη αξία
της ενδεχόμενης αντιπαροχής αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
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3.3.2. Θυγατρικές

Ο Όμιλος ελέγχει μια οντότητα όταν εκτίθεται σε, ή έχει δικαίωμα σε μεταβλητές αποδόσεις ως
αποτέλεσμα της συμμετοχής του στην οντότητα και έχει την δυνατότητα να επηρεάσει αυτές τις
αποδόσεις μέσω της εξουσίας που ασκεί στην οντότητα. Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών
συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την ημερομηνία κατά την οποία
μεταφέρεται ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που ο έλεγχος σταματά. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές
εταιρείες παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Τράπεζας στο κόστος μετά την
αφαίρεση πρόβλεψης για απομείωση, όπου αυτό ισχύει.

Ο Όμιλος προωθεί την δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού (ΕΕΣ) για σκοπούς τιτλοποίησης
περιουσιακών στοιχείων ούτως ώστε να πραγματοποιήσει καθορισμένους στόχους. Ο Όμιλος ενοποιεί
αυτές τις ΕΕΣ όταν η ουσία της σχέσης μεταξύ του Ομίλου και των ΕΕΣ υποδηλώνει ότι ελέγχονται από
τον Όμιλο.

Υπόλοιπα μεταξύ εταιρειών του Ομίλου καθώς και έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από συναλλαγές
μεταξύ εταιρειών του Ομίλου εξαλείφονται κατά την ετοιμασία των Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων. 

3.3.3. Συμφέρον μειοψηφίας

Το συμφέρον μειοψηφίας επιμετρείται στο αναλογικό μερίδιο των αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών
στοιχείων της αποκτηθείσας εταιρείας κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Αλλαγές στη συμμετοχή του
Ομίλου σε μια θυγατρική που δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου, λογιστικοποιούνται ως
συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων.

3.3.4. Απώλεια ελέγχου

Όταν ο Όμιλος χάνει τον έλεγχο σε μια θυγατρική εταιρεία, αποαναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις της θυγατρικής, και οποιοδήποτε συμφέρον μειοψηφίας και άλλα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων.
Τυχόν κέρδος ή ζημιά που προκύπτει αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Οποιαδήποτε συμμετοχή που παρέμεινε στην πρώην θυγατρική επιμετρείται στην εύλογη αξία όταν ο
έλεγχος χάνεται.

3.3.5. Συνδεδεμένες εταιρείες

Συνδεδεμένες εταιρείες είναι οι οικονομικές οντότητες επί των οποίων ο Όμιλος έχει σημαντική επιρροή,
αλλά όχι έλεγχο των χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών πολιτικών τους. Θεωρείται ότι υπάρχει
σημαντική επιρροή όταν ο Όμιλος κατέχει μεταξύ 20 και 50 τοις εκατό των δικαιωμάτων ψήφου μίας
άλλης εταιρείας. Οι συνδεδεμένες εταιρείες παρουσιάζονται στο κόστος μείον πρόβλεψη για απομείωση
στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Τράπεζας ενώ στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις,
λογιστικοποιούνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος
το οποίο περιλαμβάνει κόστη συναλλαγών. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι Eνοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις περιλαμβάνουν το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή ζημιές και τα λοιπά συνολικά έσοδα των
συνδεδεμένων εταιρειών.

3.4. Συγκριτικά ποσά

Τα συγκριτικά ποσά που παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αναπροσαρμόζονται, όπου
κρίνεται αναγκαίο, για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια)

Συγκριτική πληροφόρηση σε σχέση με τα Διοικητικά και άλλα έξοδα και ζημιές απομείωσης
χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, αναπροσαρμόστηκε
για να συνάδει με τις αλλαγές στην παρουσίαση για την τρέχουσα περίοδο. Συγκεκριμένα, ζημιές
απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είχαν προηγουμένως περιληφθεί στα
διοικητικά και άλλα έξοδα, τώρα επαναταξινομούνται στις ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων. 

4. ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ

Η ετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων απαιτεί από τη Διεύθυνση να προβαίνει σε κρίσεις,
εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών και τα υπό αναφορά
ποσά των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές
στις οποίες στηρίζονται, βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι
οποίοι θεωρείται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις και τα αποτελέσματα των οποίων διαμορφώνουν τη
βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα εμφανείς από άλλες πηγές. Ως εκ τούτου, εμπεριέχουν κινδύνους και
αβεβαιότητες που σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από τις συνθήκες που θα συμβούν στο μέλλον.
Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.

Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε
λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται αν η
αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές
περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα περίοδο όσο και μελλοντικές περιόδους.

Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες όσον αφορά την επίδραση που μπορούν να έχουν
στα αποτελέσματα και την κατάσταση οικονομικής θέσης του Ομίλου και οι οποίες περιέχουν σημαντικές
εκτιμήσεις και κρίσεις παρατίθενται πιο κάτω:

4.1. Επιμέτρηση απομείωσης αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL)

Το ΔΠΧΑ 9, αντικατέστησε το προηγούμενο μοντέλο απομείωσης που ήταν βασισμένο στις
«πραγματοποιηθείσες πιστωτικές ζημιές» με ένα μοντέλο απομείωσης που είναι βασισμένο στις
«αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές» (ECL). Η επιμέτρηση της απομείωσης της αναμενόμενης πιστωτικής
ζημιάς για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος και στην
εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων (FVOCI) απαιτεί την κρίση της διοίκησης για τον
προσδιορισμό του τι θεωρείται σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου και για την δημιουργία
υποθέσεων και εκτιμήσεων για την ενσωμάτωση σχετικών πληροφοριών που αφορούν γεγονότα του
παρελθόντος, υπάρχουσες συνθήκες και προβλέψεις οικονομικών συνθηκών. Οι εν λόγω υποθέσεις
βασίζονται σε πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία, στο βαθμό που επιτρέπεται. Στις περιπτώσεις όπου
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, ο υπολογισμός απομείωσης περιλαμβάνει παραδοχές που βασίζονται
στην κρίση της διοίκησης.

Ο Όμιλος αξιολογεί σε ατομική βάση δάνεια, συμπεριλαμβανομένων δανείων οικονομικών ομάδων, τα
οποία θεωρούνται σημαντικά με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που θέτει η Τράπεζα. Αξιολογεί σε
συλλογική βάση δάνεια που δεν κρίθηκαν σημαντικά σε ατομική βάση και δάνεια που βρίσκονται στο
Στάδιο 1 με βάση την ατομική αξιολόγηση.

17

Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας

Συνοπτικές Ενοποιηµένες Ενδιάμεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 



OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

4. ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (συνέχεια)

Δάνεια που αξιολογήθηκαν σε ατομική βάση (Στάδιο 2 και 3)

Το ποσό της ζημιάς απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες που εξετάζονται σε ατομική
βάση, υπολογίζεται για α) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι απομειωμένα κατά
την ημερομηνία αναφοράς: ως η παρούσα αξία όλων των ταμειακών εκκροών (δηλ. η διαφορά μεταξύ
των ταμειακών ροών που οφείλονται στnν Τράπεζα σύμφωνα με το συμβόλαιο και τις ταμειακές ροές που
η Τράπεζα αναμένει να εισπράξει), β) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι απομειωμένα
κατά την ημερομηνία αναφοράς: ως η διαφορά μεταξύ της μεικτής  λογιστικής αξίας και της παρούσας
αξίας των εκτιμημένων μελλοντικών ταμειακών ροών.  Στις περιπτώσεις όπου το επιτόκιο της χορήγησης
είναι κυμαινόμενο, το αρχικό πραγματικό επιτόκιο υπολογίζεται με αναφορά στο αρχικό περιθώριο που
αντιστοιχεί στο τρέχον βασικό επιτόκιο και την αξία του τρέχοντος βασικού επιτοκίου κατά την ημερομηνία
αναφοράς. Οι εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές βασίζονται σε παραδοχές για έναν αριθμό
παραγόντων και ως εκ τούτου οι πραγματικές ζημιές μπορεί να διαφέρουν. Για να καθοριστεί το ποσό της
ζημιάς απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες εμπλέκεται η άσκηση κρίσεως σχετικά με το
ύψος και τον χρονισμό των εκτιμημένων μελλοντικών ταμειακών ροών. Οι εκτιμημένες μελλοντικές
ταμειακές ροές περιλαμβάνουν τυχόν αναμενόμενες ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες του
δανειολήπτη, τυχόν άλλες πηγές κεφαλαίων και τα αναμενόμενα έσοδα από τη ρευστοποίηση των
εξασφαλίσεων, όπου ισχύει. Το χρονοδιάγραμμα αυτών των ταμειακών ροών εκτιμάται σε κάθε
περίπτωση ξεχωριστά.

Δάνεια που αξιολογήθηκαν σε συλλογική βάση (Στάδιο 1 μέχρι 3)

Για τον υπολογισμό της ζημιάς απομείωσης σε συλλογική βάση οι χορηγήσεις ταξινομούνται σε ομάδες
με συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου και εφαρμόζονται κατάλληλα μοντέλα που λαμβάνουν
υπόψη την πρόσφατη ιστορική εμπειρία ζημιών από κάθε ομάδα με συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού
κινδύνου προσαρμοσμένη στις τρέχουσες συνθήκες με τη χρήση κατάλληλων συντελεστών πιθανότητας
αθέτησης (probabilities of default) και ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης (loss given default). Η
ομαδοποίηση λαμβάνει υπόψιν παράγοντες όπως τον τύπο του πελάτη, την βιομηχανία, το προϊόν,
ημέρες σε καθυστέρηση και το καθεστώς αναδιάρθρωσης. Οι αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις
ταξινομούνται σε ξεχωριστή ομάδα.

Για τον υπολογισμό των ECL, ο Όμιλος χρησιμοποιεί: (α) Έκθεση αθέτησης (Exposure at default, EAD),
(β) πιθανότητα αθέτησης (probability of default, PD), (γ) ζημιά λόγω αθέτησης (Loss given default LGD).
Οι υπολογισμοί αυτοί εμπεριέχουν εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης για να συμπληρωθούν, αξιολογηθούν
και προσαρμοστούν αναλόγως οι ιστορικές πληροφορίες και παρελθούσες εμπειρίες που καθορίζουν τις
παραμέτρους και συντελεστές υπολογισμού των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, κατά την ημερομηνία
αναφοράς. Για τον υπολογισμό της ζημιάς λόγω αθέτησης, οι κυριότερες παραδοχές έχουν να κάνουν με
την εκτίμηση της Τράπεζας για το χειρισμό των εμπράγματων εξασφαλίσεων όπως ο χρόνος που
απαιτείται για ρευστοποίηση μιας εμπράγματης εξασφάλισης και τη συνολική απομείωση της αξίας ενός
ακινήτου κατά τη ρευστοποίηση. Όσον αφορά τις χορηγήσεις που εξετάστηκαν σε ατομική βάση, οι
ιδιαιτερότητες του κάθε ακινήτου λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των σχετικών παραμέτρων.
Επιπρόσθετα, η διοίκηση οφείλει να χρησιμοποιεί σημαντική κρίση όσον αφορά τον καθορισμό κριτηρίων
για τα στάδια, για σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου, καθώς επίσης και τον καθορισμό του
αριθμού και της σχετικής στάθμισης των σεναρίων μελλοντικής εκπλήρωσης για κάθε τύπο
προϊόντος/αγοράς και των σχετικών ECL. Οι παράμετροι του μοντέλου των ECL έχουν επικαιροποιηθεί
για να συμπεριλάβουν την επιδείνωση του μακροοικονομικού ορίζοντα, την αύξηση της περιόδου
ρευστοποίησης και την αλλαγή σταδίων των χορηγήσεων. Ενημέρωση για μελλοντική πληροφόρηση
παρουσιάζεται στην Σημείωση 33. 
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4. ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (συνέχεια)

Η Τράπεζα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την ενίσχυση της μεθοδολογίας των προβλέψεων. Από το
2016, η Τράπεζα, βελτίωσε τη βάση δεδομένων των εξασφαλίσεων που σχετίζονται με ακίνητη περιουσία
η οποία επέτρεψε μια πιο αναλυτική προσέγγιση στη μεθοδολογία των προβλέψεων. Η νέα
πληροφόρηση για τις εξασφαλίσεις η οποία ενσωματώθηκε τόσο στις συλλογικές όσο και στις ατομικές
προβλέψεις λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων διαχωρίζοντας τα σε διάφορους τύπους
ακινήτων και υποκατηγορίες καθώς επίσης κατηγοριοποιώντας τα κατά επαρχία και κατά τοποθεσία του
ακινήτου σε κάθε επαρχία. Η παραδοχή για την συνολική απομείωση της αξίας ενός ακινήτου κατά την
ρευστοποίηση διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο και την τοποθεσία, με την απομείωση της αξίας
συμπεριλαμβανομένων εξόδων ρευστοποίησης να κυμαίνεται από 15% για ένα περιορισμένο αριθμό
τύπων ακινήτων που βρίσκονται σε κύριες/κεντρικές περιοχές μέχρι 40% για ακίνητα σε δευτερεύουσες
περιοχές. Η προκύπτουσα μέση συνολική απομείωση της αξίας ενός ακινήτου για χορηγήσεις που
εξετάστηκαν σε συλλογική βάση είναι περίπου 29,6% συμπεριλαμβανομένων εξόδων (2019: 29,7%).

Επιπρόσθετα, από τον Ιούνιο του 2017 η Τράπεζα προχώρησε με συγκεκριμένες αλλαγές στις
παραμέτρους και παραδοχές για τον υπολογισμό του ανακτήσιμου ποσού των ενυπόθηκων ακινήτων
που χρησιμοποιούνται στην μεθοδολογία για υπολογισμό των ζημιών απομείωσης χορηγήσεων και
σχετίζονται κυρίως με την εξάλειψη μελλοντικών αναπροσαρμογών του δείκτη τιμών ακινήτων και την
χρήση μεγαλύτερης απομείωσης της αξίας των ακινήτων κατά την ρευστοποίησή τους για συγκεκριμένες
κατηγορίες μη-κύριων ακινήτων. Οι τροποποιήσεις έγιναν στο πλαίσιο των Διεθνή Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και λαμβάνουν υπόψη τα επιταχυνόμενα πλάνα της Τράπεζας
για την μείωση των προβληματικών δανείων, τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά καθώς και τον συνεχή
διάλογο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στα πλαίσια της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης
και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) για το 2017.

Περαιτέρω βελτιώσεις στη μεθοδολογία των συλλογικών προβλέψεων έγιναν το 2018 και αφορούσαν την
εναρμόνιση της κατάστασης του χαρτοφυλακίου και των στρατηγικών διαχείρισης των ΜΕΔ που
ακολουθούνται από την Τράπεζα με την αξιολόγηση για συλλογικές προβλέψεις διαφοροποιώντας τις
υποθέσεις για τον χρονικό ορίζοντα που χρειάζεται για την ρευστοποίηση. Ο μέσος όρος της περιόδου
ρευστοποίησης του εξασφαλισμένου μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου που εξετάζεται σε συλλογική
βάση είναι στο παρόν στάδιο περίπου 5,6 χρόνια (2019: 5,04 χρόνια).

Κατά τη διάρκεια του 2019 σε συνέχεια της μεταφοράς του χαρτοφυλακίου της πρώην ΣΚΤ και ως μέρος
του γενικότερου σχεδίου ενσωμάτωσης, ο υπολογισμός προβλέψεων για το χαρτοφυλάκιο της πρώην
ΣΚΤ έχει πλήρως ενσωματωθεί με τα υφιστάμενα συστήματα της Τράπεζας.

Η Τράπεζα μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής απομόχλευσης εξετάζει διάφορες επιλογές. Ανάλογα, όταν
επιμετρά τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές του χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, το σενάριο πώλησης των
ανοιγμάτων θεωρείται σχετικό με την εκτίμηση της πιστωτικής ζημιάς που αναμενόταν να συμβεί. Κατά
συνέπεια, η Τράπεζα θεωρεί την πιθανότητα ανάκτησης με βάση το σενάριο πώλησης του ανοίγματος ως
μια από τις πιθανές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών για το χαρτοφυλάκιο ΜΕΧ. Η αξιολόγηση της πιθανότητας ανάκτησης μέσω πώλησης εξαρτάται
από τα γεγονότα και καταστάσεις κατά την ημερομηνία αναφοράς και περιλαμβάνει την κρίση της
διεύθυνσης.   

Οι συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης της αξίας χορηγήσεων του Ομίλου είναι εκ φύσεως αβέβαιες λόγω
της ευαισθησίας τους στις οικονομικές και πιστωτικές συνθήκες του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται
ο Όμιλος. Οι συνθήκες επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες με υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης και δεν
είναι ευαίσθητες σε κανένα παράγοντα ξεχωριστά. Είναι πιθανόν οι πραγματικές συνθήκες στο επόμενο
οικονομικό έτος να διαφέρουν από τις παραδοχές που έχουν γίνει, με αποτέλεσμα η λογιστική αξία των
χορηγήσεων να αναπροσαρμοστεί σημαντικά.
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4. ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (συνέχεια)

Για σκοπούς ενημέρωσης του πιθανού αντίκτυπου στις προβλέψεις για απομείωση δανείων από αλλαγές
στις κύριες παραδοχές απομείωσης, η Τράπεζα χρησιμοποιώντας τα μοντέλα συλλογικής αξιολόγησης σε
όλο το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, πραγματοποίησε ανάλυση ευαισθησίας με ημερομηνία αναφοράς 30
Ιουνίου 2020. Η πιθανή επίδραση όπως υπολογίζεται από την προσομοίωση στις προβλέψεις για
απομείωση των χορηγήσεων παρουσιάζεται πιο κάτω:

Αλλαγή στις σημαντικές παραδοχές προβλέψεων
Αύξηση / (μείωση) στις συσσωρευμένες
προβλέψεις απομείωσης χορηγήσεων

€’εκατ.
Αύξηση του χρονικού ορίζοντα που χρειάζεται για τη
ρευστοποίηση ενός ακινήτου κατά 1 χρόνο 26
Μείωση του χρονικού ορίζοντα που χρειάζεται για τη
ρευστοποίηση ενός ακινήτου κατά 1 χρόνο (26)
Αύξηση της συνολικής απομείωσης της αξίας ακινήτων κατά
τη ρευστοποίηση κατά 5% 46
Μείωση της συνολικής απομείωσης της αξίας ακινήτων κατά
τη ρευστοποίηση κατά 5% (42)

4.2. Προβλέψεις για εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις ή καταγγελίες/παράπονα και/ή απαιτήσεις
ή υπό διαιτησία διαφορές

Ο Όμιλος, για να αξιολογήσει εάν χρειάζεται να αναγνωριστεί πρόβλεψη, εξετάζει εάν υπάρχει παρούσα
δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος, για το οποίο
πιθανόν να απαιτηθεί μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη και για το οποίο μπορεί να
γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση της δέσμευσης.

Ο Όμιλος εξασφαλίζει νομική γνωμάτευση σχετικά με το ποσό της πρόβλεψης συγκεκριμένων
καταγγελιών/παραπόνων και/ή απαιτήσεων και υπό διαιτησία διαφορών.

Τα ποσά που αναγνωρίζονται ως προβλέψεις είναι η καλύτερη δυνατή εκτίμηση των δαπανών που
απαιτούνται για το διακανονισμό των υφιστάμενων υποχρεώσεων κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς.
Όταν μια ξεχωριστή υποχρέωση επιμετρείται, η πιο πιθανή κατάληξη μπορεί να θεωρηθεί η καλύτερη
δυνατή εκτίμηση της υποχρέωσης. Λόγω των κινδύνων και αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν τα γεγονότα
και τις καταστάσεις της κάθε δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμεί ή καταγγελίας/παραπόνου και/ή
απαίτησης ή υπό διαιτησίας διαφοράς, απαιτείται σημαντική άσκηση κρίσης για την εκτίμηση του πιθανού
αποτελέσματος.

4.3. Απομείωση υπεραξίας και επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες και συνδεδεμένες εταιρείες

Η διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης της απομείωσης της υπεραξίας και των επενδύσεων σε
θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες είναι εκ φύσεως αβέβαιη αφού απαιτείται από τη Διεύθυνση
σημαντική κρίση για τον καθορισμό μιας σειράς εκτιμήσεων, τα αποτελέσματα των οποίων είναι
σημαντικά για τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται. Η αξιολόγηση για απομείωση αποτελεί την καλύτερη
δυνατή εκτίμηση της Διεύθυνσης για τους παράγοντες που παρατίθενται πιο κάτω.

Αρχικά, απαιτείται από τη Διεύθυνση σημαντική κρίση για την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών
των οντοτήτων που εξαγοραστήκαν. Οι υπολογισμοί μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά από τις
ταμειακές ροές για περιόδους για τις οποίες είναι διαθέσιμες λεπτομερείς προβλέψεις και από παραδοχές
σχετικά με τη μακροχρόνια τάση των ταμειακών ροών για μετέπειτα περιόδους.
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4. ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (συνέχεια)

Οι προβλέψεις ταμειακών ροών συγκρίνονται με τις πραγματικές αποδόσεις και με τα επαληθευμένα
οικονομικά δεδομένα για μελλοντικά χρόνια. Παρόλα αυτά, οι προβλέψεις των μελλοντικών ταμειακών
ροών εξ’ ανάγκης και ορθά αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις της Διεύθυνσης για τις μελλοντικές
επιχειρηματικές προοπτικές. Επιπρόσθετα, το κόστος κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για την
προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών της, μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην εκτίμηση
της οντότητας. Για τις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ), η κύρια ένδειξη για απομείωση είναι η μείωση στη
λογιστική αξία των ακινήτων που κατέχουν η οποία καθορίζεται χρησιμοποιώντας εκτιμήσεις που
διενεργούνται από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές οι οποίοι εφαρμόζουν διεθνώς αποδεκτά
μοντέλα εκτιμήσεων, χρησιμοποιούν την γνώση που έχουν για την αγορά και την επαγγελματική τους
κρίση.

Τυχόν απομείωση της υπεραξίας των οντοτήτων που εξαγοράστηκαν επηρεάζει τα αποτελέσματα του
Ομίλου ενώ τυχόν απομείωση της αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες επηρεάζει τα
αποτελέσματα της Τράπεζας. Η παρούσα αξία εξαγοράς χαρτοφυλακίων σε ισχύ εξετάζεται για
απομείωση ετησίως, και όταν οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να έχει απομειωθεί.
Όταν το ανακτήσιμο ποσό είναι μικρότερο από την λογιστική αξία, τότε αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

4.4. Απομείωση άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων

Άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την
επιχειρηματική συνένωση με την πρώην ΣΚΤ. Ο προσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού στην
αξιολόγηση για απομείωση άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων απαιτεί εκτιμήσεις βασισμένες σε τιμές
συγκρίσιμων επιχειρήσεων, στην παρούσα αξία ή σε άλλες τεχνικές αποτίμησης, ή σε ένα συνδυασμό
αυτών, που απαιτούν από την διεύθυνση να κάνει υποκειμενικές κρίσεις και εκτιμήσεις.  Η εύλογη αξία
των άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας προσδιορίζεται μέσω της προεξόφλησης των
εκτιμώμενων καθαρών ταμειακών ροών που πραγματοποιούνται από το περιουσιακό στοιχείο που
απαιτούν τη χρήση διαφορετικών παραδοχών για τις μελλοντικές ταμειακές ροές, το ποσοστό φθοράς,
την εκτίμηση της ωφέλιμης οικονομικής ζωής του και το προεξοφλητικό επιτόκιο. Επειδή αυτές οι
εκτιμήσεις και κρίσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές διαφορές στα αναφερόμενα ποσά σε
περίπτωση αλλαγής των υποκείμενων περιστάσεων, ο Όμιλος θεωρεί ότι αυτές οι εκτιμήσεις είναι
κρίσιμες.

4.5. Εύλογη αξία επενδύσεων

Η καλύτερη ένδειξη της εύλογης αξίας των επενδύσεων είναι η τιμή διαπραγμάτευσης σε μια ενεργό
αγορά. Αν η αγορά στην οποία διαπραγματεύεται ένα χρηματοοικονομικό μέσο δεν είναι ενεργός τότε
χρησιμοποιείται μια μέθοδος αποτίμησης. Η πλειοψηφία των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται
από τον Όμιλο, βασίζονται αποκλειστικά σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς με αποτέλεσμα η
αποτίμηση της εύλογης αξίας να είναι αρκετά αξιόπιστη. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί μοντέλα που βασίζονται
σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα μόνο για την αποτίμηση των μη εισηγμένων επενδύσεων. Σε αυτές τις
περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων οι καθαρές θέσεις των οντοτήτων στις οποίες έχει γίνει η
επένδυση καθώς επίσης και εκτιμήσεις της Διεύθυνσης του Ομίλου για να ληφθούν υπόψη αβεβαιότητες
στις εύλογες αξίες που προκύπτουν από την έλλειψη δεδομένων και σημαντικές αρνητικές μεταβολές
στην τεχνολογία, στην αγορά, στο οικονομικό ή στο νομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η
οντότητα.

4.6. Επιχειρηματικά μοντέλα και πληρωμές μόνο κεφαλαίου και τόκων (SPPI)

Το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί να προσδιορίζεται η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με
βάση τόσο το επιχειρηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων όσο και το κατά πόσο οι συμβατικές ταμειακές ροές που παράγονται από ένα
περιουσιακό στοιχείο αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκου (SPPI).
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4. ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (συνέχεια)

Η αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου προϋποθέτει κρίση βάσει των πραγματικών περιστατικών
και των περιστάσεων κατά την ημερομηνία αξιολόγησης. Η Τράπεζα κατά την εκτίμησή της, εξέτασε τόσο
ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς παράγοντες όπως για παράδειγμα τον τρόπο αξιολόγησης και αναφοράς
στην διοίκηση της Τράπεζας της απόδοσης του επιχειρηματικού μοντέλου και των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που διακρατούνται στο επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς επίσης η συχνότητα, ο
όγκος και ο χρόνος των πωλήσεων κατά τις προηγούμενες περιόδους. 

Εάν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο κατέχεται είτε με το επιχειρηματικό μοντέλο
«διακράτηση στοιχείων με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών» είτε με το επιχειρηματικό
μοντέλο «διακράτηση στοιχείων με σκοπό τόσο την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και την
πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων», τότε απαιτείται αξιολόγηση για να προσδιοριστεί
κατά πόσο οι συμβατικές ταμειακές ροές είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων. Κατά την εκτίμηση
αυτή ο Όμιλος ασκεί κρίση για να εξετάσει εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές συμφωνούν με ένα βασικό
δανειοδοτικό πλαίσιο, δηλαδή ο τόκος περιλαμβάνει μόνο την αντιπαροχή για την χρονική αξία του
χρήματος, τον πιστωτικό κίνδυνο, άλλους βασικούς κινδύνους δανεισμού και το περιθώριο κέρδους.

4.7. Περιουσιακά Στοιχεία Αποζημίωσης

Η Τράπεζα προσδιόρισε και αναγνώρισε ένα περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης που σχετίζεται με τη
συμφωνία για το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΠΠΣ) που παρείχε ο πωλητής
(πρώην ΣΚΤ) στην επιχειρηματική συνένωση και εγγυάται η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η Τράπεζα καθόρισε ότι το ΠΠΣ είναι ένα περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης μέσα στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 3 για τους εξής λόγους: 

 Η Τράπεζα απέκτησε την επιχείρηση από την ΣΚΤ σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 και ως εκ τούτου είναι

μέσα στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 3,

 Το ΠΠΣ πληροί τον ορισμό του «περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης» στο ΔΠΧΑ 3 το οποίο

συμβαίνει όταν ο πωλητής σε μια συνένωση επιχειρήσεων αποζημιώνει συμβατικά τον αγοραστή για

το αποτέλεσμα μιας έκτακτης ανάγκης ή αβεβαιότητας που σχετίζεται με όλο ή μέρος ενός

συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης. Αυτό είχε στηριχθεί πάνω στην ακόλουθη

βάση:   
α) Το ΠΠΣ αποτελεί μια ενιαία συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και της ΣΚΤ, παρέχοντας πιστωτική

προστασία έναντι του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων που αποκτήθηκαν ως μέρος της Απόκτησης. Η
συμφωνία είναι εγγυημένη με Πράξη Εγγύησης μεταξύ της Τράπεζας και της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Η Τράπεζα έχει καθορίσει ότι το μέρος του λογαριασμού είναι η ρύθμιση στο σύνολο
της καθώς οι δύο συμφωνίες (ΠΠΣ και στοιχείο ΠΠΣ της Πράξης Εγγύησης) θεωρούνται
συνδεδεμένες.

β) Ο «πωλητής» μπορεί να θεωρηθεί τόσο η πρώην ΣΚΤ όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία καθώς η
Τράπεζα θα αποζημιωθεί είτε από την πρώην ΣΚΤ είτε από την Κυπριακή Δημοκρατία.  

Κατά την αρχική αναγνώριση, η Τράπεζα αναγνώρισε το περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης κατά την
ημερομηνία απόκτησης επιμετρώντας το στην εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η
αποτίμηση του περιουσιακού στοιχείου του ΠΠΣ πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητους εξωτερικούς
συμβούλους και αποτελείται από δύο στοιχεία: α) την παρούσα αξία των απαιτήσεων της Τράπεζας από
την πρών ΣΚΤ ή την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση ζημιών του ΠΠΣ και β) την παρούσα αξία των
πληρωτέων δικαιωμάτων από την Τράπεζα στην Κυπριακή Δημοκρατία (δικαιώματα εισδοχής και
εγγύησης). 
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4. ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (συνέχεια)

Η Τράπεζα προσδιόρισε και αναγνώρισε ένα περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης σε σχέση με τις
χορηγήσεις εκτός ισολογισμού. Σύμφωνα με την Συμφωνία Μεταφοράς Εργασιών (ΣΜΕ), η πρώην ΣΚΤ
θα αποζημιώνει σε πρώτη ζήτηση την Τράπεζα και θα την αποζημιώνει πλήρως για όλες τις ζημιές (μετά
την επιβολή εξασφαλίσεων σε μετρητά κατά την Ολοκλήρωση) που θα προκύψουν για την Τράπεζα, με
βάση ή σε σχέση με, είτε άμεσα ή έμμεσα, τις Υποχρεώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορες
χορηγήσεις εκτός ισολογισμού. Οι χορηγήσεις αποζημίωσης εκτός ισολογισμού σχετίζονται με δανειακές
δεσμεύσεις και συμβάσεις χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που εκδόθηκαν. 

Στο τέλος κάθε μεταγενέστερης περιόδου αναφοράς, ο Όμιλος επιμετρά ένα περιουσιακό στοιχείο
αποζημίωσης το οποίο αναγνωρίστηκε κατά την ημερομηνία αγοράς στην ίδια βάση με την υποχρέωση ή
το περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης, υποκείμενο σε οποιουσδήποτε περιορισμούς πάνω στο ποσό του
και στην εκτίμηση της διεύθυνσης για την εισπραξιμότητα του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης. Ο
Όμιλος θα διαγράψει το περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης μόνο όταν εισπράξει το περιουσιακό στοιχείο,
το πωλήσει ή χάσει το δικαίωμα του σε αυτό.

Η διαδικασία των απαιτήσεων εμπεριέχει την υποβολή από την Τράπεζα ενός αρχείου δεδομένων
υπολογισμού, βάσει του οποίου οι επακόλουθες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εντός 30
ημερολογιακών ημερών εκτός και αν προκύπτει διαφωνία, όπου σε τέτοια περίπτωση τα δύο μέρη
προσλαμβάνουν ένα από κοινού διορισμένο Αντιπρόσωπο Επαλήθευσης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης
του Προγράμματος, μια μη Εκτελεστική κοινή Επιτροπή η οποία επιβλέπει την εφαρμογή του ΠΠΣ, και
αποτελείται από ένα εκπρόσωπο και από τα δύο μέρη, όπως επίσης και ένα ανεξάρτητο μέλος και ένα
παρατηρητή εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, συζητά τα αμφισβητούμενα θέματα και διευκολύνει
την επίλυσή τους. 

4.8. Αποθέματα ακινήτων

Ο Όμιλος, στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής του δραστηριότητας, επανακτά ακίνητα μέσω της
ανταλλαγής χρέους και/ή μέσω της διαδικασίας κατάσχεσης. Αυτά τα ακίνητα κατέχονται είτε άμεσα είτε
μέσω εταιρειών που συστάθηκαν και ελέγχονται από την Τράπεζα (Εταιρεία(ες) Ειδικού Σκοπού «ΕΕΣ»)
για σκοπούς βελτιστοποίησης της ρευστοποίησης. Οι ΕΕΣ είναι κυρίως ιδιοκτήτες ενός ακινήτου. 

Τα αποθέματα ακινήτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης και περιλαμβάνονται στα
λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Η αρχική επιμέτρησή ενός ακινήτου που αποκτήθηκε βασίζεται στην
λογιστική αξία του χρέους που διευθετήθηκε, αντικατοπτρίζοντας την ουσία αυτών των συναλλαγών. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα ακινήτων που κατέχονται προς πώληση επιμετρούνται στη
χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Οποιαδήποτε απομείωση
στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά την περίοδο κατά την οποία
πραγματοποιείται η απομείωση. Οποιαδήποτε αναστροφή αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων κατά την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται η αναστροφή.

Η εκτιμημένη τιμή πώλησης καθορίζεται με βάση την εύλογη αξία των ακινήτων. Η εύλογη αξία
καθορίζεται μέσω εκτιμήσεων που διεξάγονται από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές ακινήτων οι
οποίοι εφαρμόζουν διεθνώς αποδεκτά μοντέλα εκτίμησης, χρησιμοποιούν την γνώση που έχουν για την
αγορά και την επαγγελματική τους κρίση και την κρίση της Διεύθυνσης και εμπειρικά στοιχεία. Ο
αναμενόμενος χρόνος πώλησης των περιουσιακών στοιχείων καθώς και πιθανές εκπτώσεις ρευστότητας
λαμβάνονται επίσης υπόψη. Η άσκηση αυτή, εμπεριέχει βαθμό αβεβαιότητας ανάλογα με τη φύση του
περιουσιακού στοιχείου που κατέχεται και των πληροφοριών αγοράς που είναι διαθέσιμες. Ο καθορισμός
του κόστους πώλησης ενδέχεται να απαιτεί επίσης επαγγελματική κρίση η οποία εμπεριέχει βαθμό
αβεβαιότητας.
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4. ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (συνέχεια)

4.9. Εύλογη αξία ακινήτων που κατέχονται για ιδία χρήση και για επένδυση

Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας είναι η συγκριτική μέθοδος
αγοράς η οποία χρησιμοποιεί τιμές και άλλες σχετικές πληροφορίες που απορρέουν από συναλλαγές της
αγοράς για παρόμοια ακίνητα αναπροσαρμοσμένα για τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και τα
χαρακτηριστικά του ακινήτου (φυσικά και νομικά). Αυτή η μέθοδος, κάποτε συνδυάζεται με τη μέθοδο του
αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης που ορίζεται ως το τρέχον κόστος αντικατάστασης ενός
περιουσιακού στοιχείου με το σύγχρονο ισοδύναμό του απομειομένο για τη φυσική φθορά και όλες τις
σχετικές μορφές απαξίωσης και βελτιστοποίησης. Επιπρόσθετα της συγκριτικής μεθόδου αγοράς, ο
Όμιλος χρησιμοποιεί σε ορισμένες περιπτώσεις την μέθοδο κεφαλαιοποίησης εισοδήματος η οποία
μετατρέπει μελλοντικά ποσά (ταμειακές ροές ή έσοδα και έξοδα) σε ένα ενιαίο στην παρούσα
(προεξοφλημένο) ποσό. 

4.10. Φορολογία

Φόροι Εισοδήματος

Ο Όμιλος υπόκειται σε εταιρικό φόρο στις χώρες που δραστηριοποιείται. Για τον προσδιορισμό της
πρόβλεψης εταιρικού φόρου κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης, απαιτούνται
εκτιμήσεις.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Απόκτησης και της άσκησης Επιμερισμού του Κόστους Αγοράς, ο
φορολογικός χειρισμός της αρνητικής υπεραξίας έπρεπε να θεσπιστεί. Για τους σκοπούς της ετοιμασίας
των οικονομικών καταστάσεων, το κέρδος θεωρήθηκε ως μη φορολογητέο για σκοπούς Εταιρικού
Φόρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου οποιοδήποτε ποσό ή
αντιπαροχή για φήμη και πελατεία εμπορική εύνοια μειωμένο με οποιοδήποτε ποσό δαπανήθηκε για την
αγορά τέτοιας φήμης και πελατείας εμπορικής εύνοιας, θεωρείται φορολογητέο. Το κέρδος που
αναγνωρίστηκε δεν μπορεί να θεωρηθεί ως φορολογητέα φήμη και πελατεία   εμπορική εύνοια. Σχετίζεται
αποκλειστικά με μη πραγματοποιθέντα κέρδη από επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν, και στο βαθμό αυτό θεωρήθηκε ως μη φορολογητέο. Η Τράπεζα θα
υπόκειται σε φορολογία κατά την πραγματοποίηση κέρδους αναλόγως με την φύση του. Ο τελικός
φορολογικός χειρισμός του κέρδους θα επιβεβαιωθεί με τον Έφορο Φορολογίας μέσω φορολογικής
γνωμάτευσης μετά από αίτημα το οποίο έχει υποβληθεί στο Γραφείο του Εφόρου Φορολογίας. Τον
Απρίλιο του 2020, ο Έφορος αποδέχτηκε την θέση της Τράπεζας σχετικά με τον φορολογικό χειρισμό
αυτού του κέρδους.  

Ο Όμιλος υπόκειται σε εταιρικό φόρο στις χώρες που δραστηριοποιείται. Για τον προσδιορισμό της
πρόβλεψης εταιρικού φόρου κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης, απαιτούνται
εκτιμήσεις. Με την εισαγωγή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (IFRS 9) από το
2018 για την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και ελλείψει οποιασδήποτε
οδηγίας εκ μέρους του Εφόρου Φορολογίας για τον φορολογικό χειρισμό των ζημιών απομείωσης στην
αξία των δανείων και απαιτήσεων η Τράπεζα εφαρμόζει συντηρητική προσέγγιση όσον αφορά το
φορολογικό τους χειρισμό. Αν ο τελικός φορολογικός χειρισμός, όπως αυτός καθοριστεί από τον Έφορο
Φορολογίας διαφέρει από τα αρχικά ποσά που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν (θετικά ή αρνητικά) την τρέχουσα φορολογία, τις
φορολογικές υποχρεώσεις και τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις της περιόδου
όπου συμφωνείται ο τελικός προσδιορισμός της φορολογίας με τις φορολογικές αρχές. Το ζήτημα αυτό
επί του παρόντος εξετάζεται από τον Έφορο Φορολογίας για τις τελικές του οδηγίες όσον αφορά τον
φορολογικό χειρισμό.
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4. ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (συνέχεια)

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από φορολογικές ζημιές, αναγνωρίζονται
στο βαθμό που είναι πιθανό ότι ο Όμιλος θα πραγματοποιήσει μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, έναντι των
οποίων αυτές οι ζημιές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων, σε σχέση με φορολογικές ζημιές βασίζεται σε κρίσεις σχετικά με την πιθανότητα, επάρκεια
και το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών φορολογικών κερδών καθώς επίσης και τη δυνατότητα
εφαρμογής μελλοντικών φορολογικών στρατηγικών. Αυτές οι κρίσεις βασίζονται στα διαθέσιμα ιστορικά
στοιχεία και εκτιμήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, μακροοικονομικές συνθήκες, μεταβολές στα
επιτόκια, ζήτηση και τιμές ακινήτων, το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα των εργασιών με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο και το στρατηγικό πλάνο
του Ομίλου. Οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη για τις κρίσεις εμπεριέχουν αβεβαιότητα η οποία
μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε σχέση
με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Άλλοι φόροι

Οι προβλέψεις των Νόμων για αναδιαρθρώσεις δανείων με ανταλλαγή ακίνητης ιδιοκτησίας θα λήξουν
στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει ένδειξη για περαιτέρω επέκτασή τους. 

4.11. ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»

Ο Όμιλος μισθώνει γη και κτήρια για τα υποκαταστήματα του. Η αναγνώριση μιας μίσθωσης απαιτεί
σημαντική κρίση βασισμένη στον ορισμό της μίσθωσης. Μία σύμβαση είναι, ή εμπεριέχει, μια μίσθωση
εάν η σύμβαση μεταφέρει το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου
για μία περίοδο έναντι αντιπαροχής.

Επιπλέον, όπου είναι πρακτικό/εφικτό, ο Όμιλος επιδιώκει να συμπεριλάβει δικαιώματα παράτασης σε
νέες μισθώσεις για να παρέχει λειτουργική ευελιξία. Τα δικαιώματα παράτασης μπορούν να ασκηθούν
από τις εταιρείες του Ομίλου και όχι από τον εκμισθωτή. Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος άσκησε κρίση για να
αξιολογήσει εάν είναι λογικά βέβαιο ότι θα ασκηθεί το δικαίωμα παράτασης ή  διακοπής της μίσθωσης, το
οποίο ως αποτέλεσμα επηρεάζει τον καθορισμό της περιόδου της μίσθωσης και επομένως, τον
καθορισμό του προεξοφλητικού επιτοκίου και το ύψος του ποσού των υποχρεώσεων από μισθώσεις και
του ποσού δικαιώματος χρήσης περιουσιακού στοιχείου που αναγνωρίζεται.

Ο Όμιλος μισθώνει επίσης οχήματα και εξοπλισμό. Για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, ο Όμιλος εφάρμοσε
την εξαίρεση είτε της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης είτε της χαμηλής αξίας περιουσιακού στοιχείου και
τέτοια περιουσιακά στοιχεία δεν παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ομίλου. Αντί
αυτού, αναγνωρίζονται πληρωμές σε μια σταθερή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
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5. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

€'000 €'000
Έσοδα από τόκους υπολογισμένα με την μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος

Έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 1.696 4.051
Έσοδα από τόκους από χορηγήσεις σε πελάτες 112.098 134.410
Έσοδα από τόκους από επενδύσεις σε χρεόγραφα 36.984 43.431
Έσοδα από τόκους περιουσιακών στοιχείων αποζημίωσης 35 827
Έσοδα από τόκους από αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις πελατών 739 -

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
Έσοδα από τόκους από επενδύσεις σε χρεόγραφα στην εύλογη αξία μέσω
λοιπών συνολικών εσόδων 4.708 6.371

156.260 189.090
Άλλα έσοδα από τόκους

Έσοδα από τόκους από άλλα χρηματοοικονομικά μέσα 1.284 2.695
157.544 191.785

Τα έσοδα από χορηγήσεις σε πελάτες περιλαμβάνουν τόκους στην καθαρή λογιστική αξία των
απομειωμένων χορηγήσεων ύψους €25,9 εκατ. (30 Ιουνίου 2019: €17,5 εκατ.).

Τα άλλα έσοδα από τόκους σχετίζονται με τόκους σε παράγωγα τα οποία επιμετρούνται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων (FVTPL), κυρίως ανταλλαγές επιτοκίων και προθεσμιακές πράξεις ξένου
συναλλάγματος.

Προς το τέλος του 2019 εφαρμόστηκαν αρνητικά επιτόκια σε συγκεκριμένες καταθέσεις πελατών. 

6. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

€'000 €'000
Έξοδα από τόκους για οφειλές σε άλλες τράπεζες 529 455
Έξοδα από τόκους για οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες 6.798 7.756
Έξοδα από τόκους για καταθέσεις και άλλους λογαριασμούς πελατών 7.054 30.065
Έξοδα από τόκους για λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα 2.361 2.304
Έξοδα από τόκους περιουσιακών στοιχείων αποζημίωσης - -
Έξοδα από τόκους υποχρεώσεων μίσθωσης 258 142

17.000 40.722

7. ΕΣΟΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

€'000 €'000
Τραπεζικά δικαιώματα και προμήθειες 27.124 26.895
Προμήθειες από ασφαλιστικές εργασίες 1.818 848
Δικαιώματα υπηρεσιών θεματοφυλακής και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 373 333

29.315 28.076
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8. ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

€'000 €'000
Τραπεζικά δικαιώματα και προμήθειες 2.179 2.112
Προμήθειες για ασφαλιστικές εργασίες 1.347 1.549
Άλλα δικαιώματα και προμήθειες 243 151

3.769 3.812

9. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

€'000 €'000
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση συναλλάγματος 2.831 3.646
Κέρδος από διάθεση επενδύσεων σε χρεόγραφα και άλλα χρηματοοικονομικά
μέσα:

Μέσα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 1 1
Πλεόνασμα/(έλλειμα) από επανεκτίμηση επενδύσεων σε χρεόγραφα και λοιπά
χρηματοοικονομικά μεσα:

Λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων (81) 67

Πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε μετοχές και άλλους τίτλους:
Μέσα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (48) 2.009

Μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων σε αντισταθμίσεις
εύλογης αξίας: 
Σχέση αντιστάθμισης: 

KKO-αντισταθμισμένο στοιχείο 1.752 11.724
Ανταλλαγές επιτοκίων- Αντισταθμιστικό μέσο (937) (12.096)

3.518 5.351

10. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

€'000 €'000
Έσοδα από μερίσματα 64 52
Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες 14.329 11.338
Κέρδος από διάθεση αποθεμάτων ακινήτων προς πώληση 1.158 5.078
Λοιπά έσοδα 3.475 2.474
Ζημιά από αποαναγνώριση υποχρέωσης μίσθωσης - 69

19.026 19.011
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11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

€'000 €'000
Λειτουργικές μισθώσεις γης και κτηρίων 185 1.024
Επισκευές και συντηρήσεις 9.844 6.961
Αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες 5.107 9.446
Ρυθμιστικά Εποπτικά τέλη 1.307 1.257
Ειδικός Φόρος Πιστωτικών Ιδρυμάτων 10.641 10.987
(Αποδέσμευση)/προβλέψεις για εκκρεμούσες δικαστικές διαφορές ή παράπονα
και/ή απαιτήσεις  (Σημ. 24) (933) 30
Διοικητικά έξοδα Εταιρείας διαχείρισης χρεών 7.368 9.725
Συνεισφορά στο Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων (Σημ. 34) 2.373 -
Λοιπά διοικητικά έξοδα 15.309 18.164

51.201 57.594

Λειτουργικές μισθώσεις γης και κτηρίων

Κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, αντί για έξοδα λειτουργικών μισθώσεων, ο Όμιλος έχει
αναγνωρίσει αποσβέσεις και έξοδα από τόκους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου
2020, ο Όμιλος αναγνώρισε κόστος αποσβέσεων από το δικαίωμα χρήσης (Σημ. 21) ύψους €1,7 εκατ.
(30 Ιουνίου 2019: €2,5 εκατ.) και έξοδα από τόκους που προήλθαν από τις υποχρεώσεις μίσθωσης (Σημ.
24) ύψους €258 χιλ. (30 Ιουνίου 2019: €142 χιλ.). 

Αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες

Οι αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν το κόστος
συμβουλευτικών υπηρεσιών και τον διορισμό οίκων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για να
βοηθήσουν σε διάφορα έργα(projects) της Τράπεζας και του Ομίλου.  

Διοικητικά έξοδα Εταιρείας διαχείρισης χρεών

Από τις 30 Ιουνίου 2017, η APS Cyprus διαχειρίζεται έναντι αμοιβής διαχείρισης πληρωτέα από την
Τράπεζα ΜΕΔ με αξία στις 30 Ιουνίου 2020 ύψους περίπου €1,5 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1,9 δισ.) και
χαρτοφυλάκιο ακινήτων με αγοραία αξία ύψους περίπου €280 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €270 εκατ.). Η
αμοιβή διαχείρισης προς την APS Cyprus αποτελείται από συνδυασμό ενός σταθερού και ενός
μεταβλητού στοιχείου. Το ύψος της αμοιβής προς την APS Cyprus εξαρτάται από την πρόοδο ανάκτησης
των χρεών με την πλειοψηφία των αμοιβών να βασίζεται στην αποτελεσματική διαχείριση του
χαρτοφυλακίου και των υπηρεσιών που παρέχονται σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που
κατέχονται.
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12. ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

€'000 €'000

Ζημιές απομείωσης χαρτοφυλακίου χορηγήσεων

12μηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην αξία των χορηγήσεων (Σημ. 17) (7.103) 14.588
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Στάδιο 2) στην αξία των χορηγήσεων  (Σημ. 17) (5.250) 110
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Στάδιο 3) στην αξία των χορηγήσεων (Σημ. 17) (39.490) (26.461)
Καθαρές ζημιές τροποποίησης που αναγνωρίστηκαν (1.710) (4.901)
Κέρδος από διαγραφή των απομειωμένων διευκολύνσεων που αποκτήθηκαν 4.444 7.279
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη την διάρκεια ζωής στην αξία του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων που αποκτήθηκε (POCI) (Σημ. 17) (7.808) 3.923

(56.917) (5.462)
Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και δανειακών δεσμεύσεων που
εκδόθηκαν
12μήνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Σημ. 24) 3.291 3.835
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Στάδιο 2) (Σημ. 24) (114) 313
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Στάδιο 3) (Σημ. 24) 34 (2.236)
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην αξία των απομειωμένων εκδομένων χρηματοοικονομικών
εγγυήσεων και δανειακών δεσμεύσεων που αποκτήθηκαν (POCI) (Σημ. 24) 353 315
Κέρδος από διαγραφή των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και των δανειακών δεσμεύσεων που
αποκτήθηκαν (Σημ. 24) 1.070 3.288

4.634 5.515
Ζημιές απομείωσης λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
12μήνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην αξία των άλλων ποσών εισπρακτέων (30) 300
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων αποζημίωσης (Σημ. 23) 10.735 (10.109)
12μηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην αξία των χρεογράφων (Σημ. 18) (184) (183)
12μήνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην αξία των καταθέσεων σε Κεντρικές Τράπεζες και σε
άλλες τράπεζες (Σημ. 15 και 16) (76) 336

10.445 (9.656)
Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων (41.838) (9.603)

Ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Αποθέματα ακινήτων (Σημ. 23) (588) (2.863)

(588) (2.863)
Συνολικές ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων

(42.426) (12.466)

13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

€'000 €'000
Εταιρικός φόρος (933) (450)
Φόροι που παρακρατήθηκαν στην πηγή (24) (22)
Αναβαλλόμενη φορολογία (3.671) (1.418)

(4.628) (1.890)
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13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)

Σύμφωνα με τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο 118(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε, τα
φορολογητέα κέρδη της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιρειών στην Κύπρο, υπόκεινται σε εταιρικό
φόρο με σταθερό συντελεστή 12,5%. Οι φορολογικές ζημιές εταιρειών που είναι μέλος ομίλου στην
Κύπρο, εκτός των εταιρειών που επηρεάζονται από το άρθρο 13(8)(δ)(i) του Περί Φορολογίας του
Εισοδήματος Νόμου, μπορούν να συμψηφιστούν, υπό προϋποθέσεις, με φορολογητέα κέρδη άλλων
εταιρειών του ομίλου στην Κύπρο για το ίδιο έτος. Φορολογικές ζημιές που δεν συμψηφίζονται δύνανται
να μεταφερθούν και να συμψηφιστούν με φορολογητέα κέρδη των επόμενων πέντε ετών της ίδιας
εταιρείας. Το άρθρο 13(8)(δ)(i) του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου προνοεί ότι, στις
περιπτώσεις όπου η πώληση μετοχών μίας εταιρείας οι οποίες κατέχονται από άλλη εταιρεία του ιδίου
συγκροτήματος φορολογούνται ως εμπορική πράξη τότε οι δύο εταιρείες δεν θεωρούνται μέλη του ιδίου
ομίλου για σκοπούς συμψηφισμού φορολογικών ζημιών.

Τα εισοδήματα θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού ή/και μόνιμης εγκατάστασης εξωτερικού, υπόκεινται σε
φορολογία με συντελεστές που ισχύουν στη χώρα όπου διεξάγονται οι εργασίες.

Στον υπολογισμό της φορολογικής υποχρέωσης λαμβάνονται υπόψη φορολογικές εκπτώσεις, αφαιρέσεις
και συμψηφισμοί βάσει των άρθρων 8, 9, 10 και 13 του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου
118(Ι)/2002.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, εταιρείες
που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως αυτά προσδιορίζονται από αυτόν τον
Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη
αναφέρονται, λογίζονται ότι έχουν διανέμει αυτά τα κέρδη ως μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά με
συντελεστή 17% είναι πληρωτέα αναφορικά με αυτή τη λογιζόμενη διανομή, στο βαθμό που οι μέτοχοι
(φυσικά και νομικά πρόσωπα) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού
έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και έχουν την κατοικία
καταγωγής τους στην Κύπρο. Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό
μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε από τα κέρδη του υπό αναφορά έτους. Η έκτακτη εισφορά για την άμυνα
καταβάλλεται από την Τράπεζα για λογαριασμό των μετόχων.

14. ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή
Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας (€ χιλ.) 17.667 58.340
Μέσος αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου
(χιλ.) 412.805 316.489
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (€ σεντ) 4,28 18,43

Στις 30 Ιουνίου 2020 και  30 Ιουνίου 2019 δεν υπήρχαν δικαιώματα προαίρεσης ή στοιχεία μετατρέψιμα
σε νέες μετοχές και κατά συνέπεια το βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή παραμένει το
ίδιο.

15. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Μετρητά 120.544 146.530
Καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 2.714.569 4.815.441

2.835.113 4.961.971
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15. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (συνέχεια)

Τα μετρητά και καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις ύψους €2.715
εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €4.816 εκατ.) με την ΕΚΤ (96% του συνόλου), η οποία έχει πιστοληπτική
διαβάθμιση AAA, με βάση τους τρείς πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης (Moody's, Fitch και S&P).

Το σύνολο των μετρητών και καταθέσεων με Κεντρικές Τράπεζες αναλύεται σε:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες διαθέσιμα για χρήση 2.699.263 4.830.309
Μη διαθέσιμες για χρήση καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 135.959 131.848

2.835.222 4.962.157
Συσσωρευμένες Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές (ECLs) (109) (186)
Σύνολο μετρητών και καταθέσεων σε Κεντρικές Τράπεζες 2.835.113 4.961.971

Κίνηση Συσσωρευμένων Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 186 118
Κίνηση περιόδου/έτους (Σημ. 12) (77) 68
Υπόλοιπο 109 186

Τα μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες ταξινομούνται στο Στάδιο 1. 

16. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 424.017 264.217
Διατραπεζικοί λογαριασμοί 213.843 131.041

637.860 395.258

Η ανάλυση των καταθέσεων σε άλλες τράπεζες με βάση την εναπομένουσα συμβατική λήξη τους είναι ως
ακολούθως:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Σε πρώτη ζήτηση 312.387 234.887
Εντός τριών μηνών 88.997 29.058
Μεταξύ τριών μηνών και ενός έτους 105.672 891
Μεταξύ ενός και πέντε ετών 130.804 130.422

637.860 395.258

Στις 30 Ιουνίου 2020, ποσό ύψους €132.745 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €132.966 χιλ.) έχει δεσμευθεί ως
εξασφάλιση με άλλες τράπεζες, το οποίο αποτελεί συνήθης πρακτική μεταξύ χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων.
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16. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (συνέχεια)

Καταθέσεις που διακρατούνται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι κυρίως σε ιδρύματα πιστοληπτικής
διαβάθμισης Α+ μέχρι Α-.

Το σύνολο των καταθέσεων σε άλλες τράπεζες αναλύεται σε:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών 399.832 262.486
Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 238.393 132.984

638.225 395.470
Συσσωρευμένες Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές (ECLs) (365) (212)
Σύνολο Καταθέσεων σε άλλες τράπεζες 637.860 395.258

Κίνηση Συσσωρευμένων Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 212 643
Κίνηση περιόδου/έτους (Σημ. 12) 153 (431)
Υπόλοιπο 365 212

Οι καταθέσεις σε άλλες τράπεζες ταξινομούνται στο Στάδιο 1.

17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η ανάλυση των χορηγήσεων σε πελάτες στις 30 Ιουνίου, είναι ως ακολούθως:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Χορηγήσεις σε πελάτες 6.830.043 7.244.190
Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης (838.600) (1.265.042)

5.991.443 5.979.148
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17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια)

Η κίνηση των χορηγήσεων σε πελάτες (πριν τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης) μεταξύ των σταδίων
σύμφωνα με την αύξηση στο επίπεδο πιστωτικού κινδύνου αναλύεται στον πιο κάτω πίνακα. Η καθαρή
κίνηση περιλαμβάνει νέο δανεισμό, τόκους που κεφαλαιοποιήθηκαν, αποπληρωμές και διαγραφές που
έγιναν κατά την περίοδο.

Όμιλος - 30 Ιουνίου 2020

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένες
κατά την

απόκτηση
(POCI) Σύνολο

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000
1 Ιανουαρίου 4.431.991 442.540 1.974.916 394.743 7.244.190
Μεταφορά από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 2 (265.689) 265.689 - - -
Μεταφορά από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 3 (27.714) - 27.714 - -
Μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 3 - (69.574) 69.574 - -
Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 2 - 27.011 (27.011) - -
Μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 1 74.096 (74.096) - - -
Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 1 17.416 - (17.416) - -
Καθαρή κίνηση κατά την διάρκεια της
περιόδου 87.972 18.307 (515.815) (6.358) (415.894)
Συναλλαγματική διαφορά 380 (62) 1.429 - 1.747

30 Ιουνίου 2020 4.318.452 609.815 1.513.391 388.385 6.830.043

Όμιλος - 31 Δεκεμβρίου 2019

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένες
κατά την

απόκτηση
(POCI) Σύνολο

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000
1 Ιανουαρίου 4.658.290 446.881 2.103.599 426.756 7.635.526
Μεταφορά από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 2 (148.630) 148.630 - - -
Μεταφορά από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 3 (126.234) - 126.234 - -
Μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 3 - (71.569) 71.569 - -
Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 2 - 51.629 (51.629) - -
Μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 1 97.743 (97.743) - - -
Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 1 29.097 - (29.097) - -
Καθαρή κίνηση κατά την διάρκεια της
περιόδου (80.852) (35.542) (250.462) (32.013) (398.869)
Συναλλαγματική διαφορά 2.577 254 4.702 - 7.533

31 Δεκεμβρίου 2019 4.431.991 442.540 1.974.916 394.743 7.244.190
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17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια)

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των χορηγήσεων:

Όμιλος - 30 Ιουνίου 2020

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένες
κατά την

απόκτηση
(POCI) Σύνολο

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000
1 Ιανουαρίου 30.241 31.257 1.223.453 (19.909) 1.265.042
Μεταφορά από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 2 (2.095) 2.095 - - -
Μεταφορά από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 3 (695) - 695 - -
Μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 3 - (9.053) 9.053 - -
Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 2 - 8.209 (8.209) - -
Μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 1 4.434 (4.434) - - -
Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 1 3.751 - (3.751) - -
Καθαρές διαγραφές ζημιών απομείωσης
χορηγήσεων (1.023) (202) (527.170) (812) (529.207)
Συμβατικός τόκος απομειωμένων χορηγήσεων 274 477 58.258 7.843 66.852
Αναστροφή της προεξόφλησης (195) (441) (17.132) (8.161) (25.929)
Επιβάρυνση για την περίοδο(Σημ. 12) 7.103 5.250 39.490 7.808 59.651
Συναλλαγματική διαφορά (1) (5) 2.197 - 2.191

30 Ιουνίου 2020 41.794 33.153 776.884 (13.231) 838.600

Όμιλος - 31 Δεκεμβρίου 2019

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένες
κατά την

απόκτηση
(POCI) Σύνολο

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000
1 Ιανουαρίου 42.260 26.640 1.291.037 (7.849) 1.352.088
Μεταφορά από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 2 (1.647) 1.647 - - -
Μεταφορά από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 3 (3.010) - 3.010 - -
Μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 3 - (4.494) 4.494 - -
Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 2 - 18.384 (18.384) - -
Μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 1 5.230 (5.230) - - -
Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 1 6.938 - (6.938) - -
Καθαρές διαγραφές ζημιών απομείωσης
χορηγήσεων (1.197) (1.875) (211.343) (2.415) (216.830)
Συμβατικός τόκος απομειωμένων χορηγήσεων - - 135.463 17.615 153.078
Αναστροφή της προεξόφλησης - - (39.182) (18.097) (57.279)
Επιβάρυνση/ (αναστροφή) για έτος (Σημ. 12) (18.341) (3.838) 60.399 (9.163) 29.057
Συναλλαγματική διαφορά 8 23 4.897 - 4.928

31 Δεκεμβρίου 2019 30.241 31.257 1.223.453 (19.909) 1.265.042

Αναστροφή της προεξόφλησης για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, ύψους €25,9 εκατ.
(2019: €57,3 εκατ.) σχετίζεται με έσοδα από τόκους σε απομειωμένες χορηγήσεις και αναγνωρίζεται στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Το συμβατικό ποσό των ζημιών απομείωσης που σχετίζονται με μη συμβατικές διαγραφές για την
εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν €504,7 εκατ. (2019: €127,5 εκατ.).
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17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια)

Βαθμίδες κινδύνου

Οι χορηγήσεις παρουσιάζονται καταταγμένες σε βαθμίδες κινδύνου με βάση το σύστημα πιστοληπτικής
διαβάθμισης του Ομίλου. Οι βαθμίδες κινδύνου έχουν ως εξής:

Βαθμίδα 1 (Χαμηλός Κίνδυνος):
Θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη άμεσης ικανότητας αποπληρωμής της πιστωτικής διευκόλυνσης.

Βαθμίδα 2 (Μέτριος Κίνδυνος):
Θεωρείται δεδομένη η δυνατότητα έμμεσης ανάκτησης της πιστωτικής διευκόλυνσης.

Βαθμίδα 3 (Υψηλός Κίνδυνος):
O οφειλέτης παρουσιάζει κίνδυνο υψηλότερο των Βαθμίδων 1 και 2 σχετικά με την ύπαρξη άμεσης και
έμμεσης ανάκτησης της πιστωτικής διευκόλυνσης. 

Χορηγήσεις σε καθυστέρηση

Οι χορηγήσεις σε καθυστέρηση αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις για τις οποίες η αποπληρωμή των
οφειλόμενων τόκων και κεφαλαίου είναι σε καθυστέρηση.

Εξασφαλίσεις

Με βάση την πολιτική του Ομίλου, οι πιστωτικές διευκολύνσεις που χορηγούνται πρέπει να στηρίζονται
στην ικανότητα αποπληρωμής των αντισυμβαλλομένων. Πέραν αυτού, εφαρμόζονται πολιτικές για την
αντιστάθμιση και μείωση του πιστωτικού κινδύνου μέσω της διακράτησης εξασφαλίσεων. Οι πολιτικές
αυτές καθορίζουν τα είδη των εξασφαλίσεων που διακρατούνται και τις μεθόδους αποτίμησής της εύλογης
αξίας τους.

Οι κύριες εξασφαλίσεις που κατέχει ο Όμιλος περιλαμβάνουν υποθήκες ακινήτων, δέσμευση μετρητών,
κυβερνητικές και τραπεζικές εγγυήσεις, επιβαρύνσεις σε περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων καθώς και
εταιρικές και προσωπικές εγγυήσεις. 

Οι εξασφαλίσεις σε ακίνητα σχετίζονται με εμπορικά ακίνητα, οικιστικά ακίνητα καθώς και μη
οικοδομήσιμη γη. Η Τράπεζα διατηρεί Πολιτική Εκτίμησης Ακινήτων η οποία παρέχει μια τυποποιημένη
προσέγγιση για αποδεκτές εκτιμήσεις ακινήτων από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές, την επιλογή
κριτηρίων και τις διαδικασίες για να αξιολογήσουν την απόδοση των εκτιμητών ακινήτων. Η Πολιτική
περιγράφει την συχνότητα των εκτιμήσεων, καθορίζει τα κριτήρια για έλεγχο των τιμών των εξασφαλίσεων
και καθιερώνει την χρήση του δείκτη ακινήτων. Η αγοραία αξία των ακινήτων αναπροσαρμόζεται σε
σημερινές αξίες με τη χρήση κατάλληλων δεικτών τιμών ακινήτων (ΚΤΚ και RICS). Η Τράπεζα
παρακολουθεί και επικυρώνει την ακρίβεια των δεικτών ακινήτων όσον αφορά την ικανότητά τους να
αναπροσαρμόζουν, σε σημερινές αξίες, τις τιμές των εξασφαλίσεων του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

Ρυθμισμένες χορηγήσεις

Σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), μια χορήγηση ταξινομείται ως
ρυθμισμένη εάν (i) οποιαδήποτε ενέργεια της Τράπεζας επιφέρει αλλαγές στους όρους ή/και
προϋποθέσεις μιας χορήγησης και (ii) η ρύθμιση συνιστά παραχώρηση εκ μέρους της Τράπεζας η οποία
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση υφιστάμενων ή αναμενόμενων δυσκολιών στην εκ μέρους του
δανειολήπτη εξυπηρέτηση της χορήγησης σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα αποπληρωμής.
Χορηγήσεις για τις οποίες λαμβάνονται ρυθμιστικά μέτρα τα οποία δεν λήφθηκαν διότι ο πελάτης δεν είναι
σε θέση να ανταποκριθεί στους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης λόγω οικονομικών δυσκολιών
δεν αποτελούν ρυθμισμένες χορηγήσεις.
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17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια)

Η σημαντικότερη παράμετρος για τη διενέργεια ρύθμισης των διευκολύνσεων ενός πελάτη είναι η ύπαρξη
ικανότητας αποπληρωμής, δηλαδή ο πελάτης να έχει κριθεί ως βιώσιμος. Στην Πολιτική
Αναδιαρθρώσεων της Τράπεζας περιλαμβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις στη βάση των οποίων η
Τράπεζα αποφασίζει την παραχώρηση ενός αναδιαρθρωμένου προγράμματος αποπληρωμής.

Οι προσφερόμενες λύσεις ρύθμισης και η χρονική διάρκεια αυτών αποφασίζονται στη βάση των
συγκεκριμένων δεδομένων των δανειοληπτών, στη βάση της κατάστασης της οικονομίας και στη βάση
νομοθετικών ή κανονιστικών Οδηγιών.

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ορθής αξιολόγησης του νέου προγράμματος αποπληρωμής στη βάση
της λύσης ρύθμισης εκ μέρους της Τράπεζας, με στόχο την αποφυγή μίας εκ νέου αθέτησης.

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα της ΕΑΤ

Η ΕΑΤ, δημοσίευσε το 2014 τα Πρότυπα Αναφοράς για τις ρυθμισμένες και τις μη εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις, τα οποία υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) μέσω του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1278. Ο όρος χορηγήσεις περιλαμβάνει όλα τα χρεωστικά μέσα (χορηγήσεις και
χρεόγραφα) και τα εντός και εκτός στοιχεία του ισολογισμού, εκτός από αυτά που κατέχονται για εμπορία
και κατηγοριοποιούνται ως τέτοια.

Σύμφωνα με τον πιο πάνω Κανονισμό, μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις θεωρούνται αυτές οι οποίες
ικανοποιούν ένα από τους πιο κάτω όρους:
(i) Σημαντικές χορηγήσεις οι οποίες παρουσιάζουν καθυστερήσεις πάνω από 90 μέρες,
(ii) Έχει αξιολογηθεί ότι ο οφειλέτης αδυνατεί να αποπληρώσει τις πιστωτικές του υποχρεώσεις
χωρίς την εκποίηση της εξασφάλισής του, ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών ή
τον αριθμό των ημερών σε καθυστέρηση,
(iii) Χορηγήσεις που θεωρούνται ως σε αθέτηση σύμφωνα με το Άρθρο 178 του Κανονισμού (ΕΕ)
Αρ. 575/2013,
(iv) Έχουν ληφθεί νομικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη από την Τράπεζα ή ο οφειλέτης έχει
χρεοκοπήσει,
(v) Έχει αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης για τη χορήγηση με βάση τα λογιστικά πρότυπα σε ισχύ,
(vi) Εξυπηρετούμενα, ρυθμισμένα δάνεια που βρίσκονται σε δοκιμαστική περίοδο (τα ρυθμισμένα
δάνεια βρίσκονται σε δοκιμαστική περίοδο δυο χρόνων από την ημέρα που ταξινομούνται ως
εξυπηρετούμενα) τα οποία ήταν ταξινομημένα ως μη εξυπηρετούμενα κατά την ρύθμισή τους ή
ταξινομήθηκαν ως μη εξυπηρετούμενα μετά τη ρύθμιση και τα οποία ξαναρυθμίζονται,
(vii) Εξυπηρετούμενα, ρυθμισμένα δάνεια που βρίσκονται σε δοκιμαστική περίοδο τα οποία ήταν
ταξινομημένα ως μη εξυπηρετούμενα κατά την ρύθμισή τους ή ταξινομήθηκαν ως μη εξυπηρετούμενα
λόγω της ρύθμισης τους ή ταξινομήθηκαν ως μη εξυπηρετούμενα μετά τη ρύθμιση και τα οποία
παρουσιάζουν οφειλές σε καθυστέρηση πάνω από 30 μέρες,
(viii) Περαιτέρω, στις ακόλουθες περιπτώσεις όλες οι χορηγήσεις ενός πελάτη θα ταξινομηθούν ως μη
εξυπηρετούμενες ως ακολούθως: (α) εάν ο οφειλέτης κατηγοριοποιείται ως Iδιώτης με βάση τον
Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 575/2013, και οι σημαντικές χρηματοδοτούμενες χορηγήσεις του οι οποίες
παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών υπερβαίνουν το 20% της μικτής λογιστικής αξίας
όλων των χρηματοδοτούμενων χορηγήσεων του, τότε όλες οι χορηγήσεις του εν λόγω οφειλέτη
(συμπεριλαμβανομένων και των μη χρηματοδοτούμενων χορηγήσεων) θα ταξινομηθούν ως μη
εξυπηρετούμενες και σε αντίθετη περίπτωση, μόνο τα προβληματικά δάνεια κατηγοριοποιούνται ως μη
εξυπηρετούμενα, (β) εάν ο οφειλέτης δεν κατηγοριοποιείται ως Iδιώτης με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ.
575/2013, όταν έστω μία χορήγηση του οφειλέτη είναι ταξινομημένη ως μη Εξυπηρετούμενη, τότε όλες οι
χορηγήσεις του οφειλέτη (συμπεριλαμβανομένων και των μη χρηματοδοτούμενων χορηγήσεων)
ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες.
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Τα πιο κάτω όρια σημαντικότητας εφαρμόζονται μόνο για χορηγήσεις με καθυστερήσεις πέραν των 90
ημερών.

 Για χορηγήσεις σε οφειλέτες που ανήκουν στην κατηγορία των Ιδιωτών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ)

αρ. 575/2013, εάν το ποσό σε καθυστέρηση μια πιστωτικής διευκόλυνσης ξεπερνά τα €100 και το 1%

του συνολικού ποσού των εντός του ισολογισμού χορηγήσεων, τότε η χορήγηση θα ταξινομηθεί ως

σημαντική.

 Για ανοίγματα σε οφειλέτες που δεν ανήκουν στην κατηγορία των Ιδιωτών με βάση τον Κανονισμό

(ΕΕ) Αρ. 575/2013, εάν το άθροισμα όλων των ποσών σε καθυστέρηση του οφειλέτη ξεπερνά τα

€500 και το 1% του συνολικού ποσού όλων των εντός του ισολογισμού χορηγήσεων, τότε όλες οι

χορηγήσεις θα ταξινομηθούν ως σημαντικές.   

Εάν βάσει των πιο πάνω κριτηρίων μια χορήγηση δεν θεωρείται σημαντική, δύναται να ταξινομηθεί ως
εξυπηρετούμενη έστω και αν παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών.

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις μπορεί να παύσουν να θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενες όταν όλοι
οι πιο κάτω όροι ικανοποιούνται:
(α) Η κατάσταση του οφειλέτη έχει βελτιωθεί στο βαθμό που είναι πιθανή η πλήρη εξόφληση,
σύμφωνα με τoυς αρχικούς ή τροποποιημένους όρους,
(β) ο οφειλέτης δεν έχει κανένα ποσό ληξιπρόθεσμο πέραν από 90 ημέρες.

Χορηγήσεις που ρυθμίστηκαν και κατά τη ρύθμιση ήταν μη εξυπηρετούμενες ή ταξινομήθηκαν μετά τη
ρύθμιση ως μη εξυπηρετούμενες ή που είναι μη εξυπηρετούμενες λόγω ρύθμισης μπορεί να παύσουν να
θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενες όταν όλοι οι πιο κάτω όροι ικανοποιούνται:
(α) Η ρύθμιση δεν οδηγεί στην αναγνώριση απομείωσης ή στην κατάταξη της χορήγησης ως σε
αθέτηση με βάση το Άρθρο 178 του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013.
(β) Έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από την ημερομηνία της ρύθμισης.
(γ) Η κατάσταση του οφειλέτη έχει βελτιωθεί στο βαθμό που είναι πιθανή η πλήρη εξόφληση,
σύμφωνα με τoυς αρχικούς ή τροποποιημένους όρους,
(δ) ο οφειλέτης δεν έχει κανένα ποσό ληξιπρόθεσμο πέραν από 90 ημέρες.

Σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα της ΕΑΤ, απόδειξη παραχώρησης συγκατάβασης στον οφειλέτη η οποία
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων ή αναμενόμενων δυσκολιών του οφειλέτη να
εξυπηρετήσει το χρέος του με βάση το τρέχον χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής περιλαμβάνει:
(α) η τροποποίηση της χορήγησης δεν θα προέκυπτε εάν ο οφειλέτης δεν αντιμετώπιζε οικονομικές
δυσκολίες,
(β) οι τροποποιημένοι όροι και προϋποθέσεις της σύμβασης σε σχέση με τους προηγούμενους
μπορεί  να θεωρηθούν ότι είναι υπέρ του οφειλέτη,
(γ) η τροποποιημένη σύμβαση περιλαμβάνει ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με άλλες συμβάσεις
που θα μπορούσε η Τράπεζα να προσφέρει σε οφειλέτες με παρόμοιο προφίλ κινδύνου.

Παραδείγματα χορηγήσεων που πρέπει να ταξινομούνται ως ρυθμισμένες με βάση τα τεχνικά πρότυπα
της ΕΑΤ συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:
(α) Xoρηγήσεις οι οποίες ήταν μη εξυπηρετούμενες κατά την ώρα της ρύθμισης.
(β) Xoρηγήσεις οι οποίες παρουσίασαν καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών τουλάχιστο μια φορά
εντός 3 μηνών πριν την ρύθμιση.
(γ) Χορηγήσεις οι οποίες γίνονται μη εξυπηρετούμενες λόγω ρυθμιστικών μέτρων που
επισυμβαίνουν λόγω μερικής διαγραφής χρεών ή ανταλλαγής χρεών με περιουσιακά στοιχεία.
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Οι ρυθμισμένες χορηγήσεις μπορεί να παύσουν να θεωρούνται ως ρυθμισμένες όταν όλοι οι πιο κάτω
όροι ικανοποιούνται:
(α) H σύμβαση θεωρείται ως εξυπηρετούμενη, συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης που
αναταξινομήθηκε από την κατηγορία μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μετά από την ανάλυση της
οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη, έδειξε ότι δεν πληρούσε πλέον τα κριτήρια για να θεωρείται ως μη
εξυπηρετούμενη,
(β) έχει μεσολαβήσει περίοδος 2 χρόνων από την ημερομηνία που η ρυθμισμένη χορήγηση
θεωρείται ως εξυπηρετούμενη και κατά την οποία η ρυθμισμένη χορήγηση είναι σε δοκιμαστική περίοδο,
(γ) το ποσό που αποπληρώθηκε (κεφάλαιο ή τόκος) τουλάχιστον κατά το ήμισυ της περιόδου υπό
επίβλεψη θεωρείται ως ικανοποιητικό και/ή σημαντικό,
(δ) καμία χορήγηση του οφειλέτη δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές πέραν των 30 ημερών
στο τέλος της περιόδου υπό επίβλεψη.

Με βάση τις πιο πάνω κατηγορίες οι χορηγήσεις σε πελάτες παρουσιάζονται ως ακολούθως:

Όμιλος - 30 Ιουνίου 2020

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένες
κατά την

απόκτηση
(POCI) Σύνολο

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000
Βαθμίδα 1 (χαμηλός κίνδυνος) 4.186.502 392.381 17.248 67.475 4.663.606
Βαθμίδα 2 (μέτριος κίνδυνος) 122.373 211.990 469.334 226.785 1.030.482
Βαθμίδα 3 (υψηλός κίνδυνος) 9.577 5.444 1.026.809 94.125 1.135.955
Μεικτό ποσό 4.318.452 609.815 1.513.391 388.385 6.830.043
Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης (41.794) (33.153) (776.884) 13.231 (838.600)
Λογιστική αξία 4.276.658 576.662 736.507 401.616 5.991.443

Χορηγήσεις σε καθυστέρηση
0+ μέχρι 30 ημέρες 96.555 9.518 14.129 14.331 134.533
30+ μέχρι 60 ημέρες 3.860 23.917 7.382 5.790 40.949
60+ μέχρι 90 ημέρες 1.919 15.691 7.369 6.459 31.438
90 ημέρες+ 392 1.144 1.261.733 239.626 1.502.895
Μεικτό ποσό 102.726 50.270 1.290.613 266.206 1.709.815
Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης (4.629) (4.640) (708.242) (9.967) (727.478)
Λογιστική αξία 98.097 45.630 582.371 256.239 982.337

Ρυθμισμένες χορηγήσεις
Λογιστική αξία 37.716 111.805 375.824 275.206 800.551
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Όμιλος - 31 Δεκεμβρίου 2019

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένες
κατά την

απόκτηση
(POCI) Σύνολο

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000
Βαθμίδα 1 (χαμηλός κίνδυνος) 4.295.852 184.224 24.760 73.574 4.578.410
Βαθμίδα 2 (μέτριος κίνδυνος) 127.516 209.712 557.972 221.335 1.116.535
Βαθμίδα 3 (υψηλός κίνδυνος) 8.623 48.604 1.392.184 99.834 1.549.245
Μεικτό ποσό 4.431.991 442.540 1.974.916 394.743 7.244.190
Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης (30.241) (31.257) (1.223.453) 19.909 (1.265.042)
Λογιστική αξία 4.401.750 411.283 751.463 414.652 5.979.148

Χορηγήσεις σε καθυστέρηση
0+ μέχρι 30 ημέρες 155.067 8.319 14.971 27.771 206.128
30+ μέχρι 60 ημέρες 8.555 78.558 25.777 20.561 133.451
60+ μέχρι 90 ημέρες 4.850 32.957 13.631 12.948 64.386
90 ημέρες+ 451 2.023 1.703.462 223.683 1.929.619
Μεικτό ποσό 168.923 121.857 1.757.841 284.963 2.333.584
Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης (4.601) (11.276) (1.151.027) (2.503) (1.169.407)
Λογιστική αξία 164.322 110.581 606.814 282.460 1.164.177

Ρυθμισμένες χορηγήσεις
Λογιστική αξία 100.759 128.936 381.517 281.171 892.383

Κίνηση λογιστικής αξίας των χορηγήσεων που ταξινομούνται στο Στάδιο 3 και ως απομειωμένες κατά την
απόκτησή τους (POCI):

Όμιλος - 30 Ιουνίου 2020

Στάδιο 3

Απομειωμένες
κατά την

απόκτηση
(POCI) Σύνολο

€'000 €'000 €'000
1 Ιανουαρίου 2020 751.463 414.652 1.166.115
Μεταφορά από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 3 27.019 - 27.019
Μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 3 60.521 - 60.521
Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 2 (18.802) - (18.802)
Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 1 (13.665) - (13.665)
Καθαρή κίνηση κατά την διάρκεια του έτους (69.261) (13.036) (82.297)
Συναλλαγματική διαφορά (768) - (768)

30 Ιουνίου 2020 736.507 401.616 1.138.123
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Όμιλος - 31 Δεκεμβρίου 2019

Στάδιο 3

Απομειωμένες
κατά την

απόκτηση
(POCI) Σύνολο

€'000 €'000 €'000
1 Ιανουαρίου 2019 812.562 434.605 1.247.167
Μεταφορά από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 3 123.224 - 123.224
Μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 3 67.075 - 67.075
Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 2 (33.245) - (33.245)
Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 1 (22.159) - (22.159)
Καθαρή κίνηση κατά την διάρκεια του έτους (195.799) (19.953) (215.752)
Συναλλαγματική διαφορά (195) - (195)

31 Δεκεμβρίου 2019 751.463 414.652 1.166.115

H αξία των εξασφαλίσεων των χορηγήσεων που ταξινομούνται στο Στάδιο 3 και ως απομειωμένες κατά
την απόκτησή τους (POCI) αναλύεται ως ακολούθως:

Όμιλος

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Οικιστικές 1.580.705 1.413.141
Εμπορικές 614.665 562.381
Μη οικοδομήσιμη γη 530.673 659.900
Εξασφαλίσεις σε ακίνητα 2.726.043 2.635.422
Άλλες εξασφαλίσεις 60.747 53.854

2.786.790 2.689.276

40

Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας

Συνοπτικές Ενοποιηµένες Ενδιάμεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 



OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια)

Οι χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα αναλύονται, με βάση τον κλάδο δραστηριότητας, πιο κάτω:

Όμιλος
Μεικτές

χορηγήσεις Λογιστική Αξία

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
30 Ιουνίου

2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000 €'000 €'000

Εμπόριο 117.479 129.626 82.140 87.859
Κατασκευές και Κτηματικά 330.987 373.837 199.606 212.575
Μεταποίηση 38.956 52.247 24.661 31.373
Τουριστικά 38.693 39.510 25.346 27.207
Λοιποί κλάδοι 97.147 117.190 69.770 85.790
Ιδιώτες 452.382 512.241 399.028 447.579

1.075.644 1.224.651 800.551 892.383

Η αξία των εξασφαλίσεων για τις χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα αναλύεται ως ακολούθως:

Όμιλος

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Οικιστικές 1.032.087 984.677
Εμπορικές 445.519 444.611
Μη οικοδομήσιμη γη 318.129 513.372
Εξασφαλίσεις σε ακίνητα 1.795.735 1.942.660
Άλλες εξασφαλίσεις 41.914 55.595

1.837.649 1.998.255

Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ)

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν στα €1.804 εκατ. (31
Δεκεμβρίου 2019: €2.276 εκατ.).

Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων ανήλθε σε 26,4% (31 Δεκεμβρίου 2019:
31,4%). Η μεικτή λογιστική αξία των ΜΕΧ περιλαμβάνει συμβατικούς τόκους που δεν αναγνωρίστηκαν
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Στις 30 Ιουνίου 2020, ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις ανήλθε σε 46,5% (31 Δεκεμβρίου 2019:
55,6%).
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17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια)

Σχέδιο Εστία

Σκοπός του Σχεδίου Εστία

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Ιούλιο του 2018 ανακοίνωσε ένα Σχέδιο με την ονομασία
«Εστία» (Σχέδιο Εστία) με στόχο την επίτευξη μιας κοινωνικά αποδεκτής και οικονομικά βιώσιμης λύσης
αναδιάρθρωσης για ευάλωτους δανειολήπτες και η προστασία των κύριων κατοικιών τους. Αυτό βασίζεται
σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, αρχές, όρους και προϋποθέσεις. Ως αποτέλεσμα, οι επιλέξιμοι
δανειολήπτες θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τις τράπεζες και τις Κυπριακές Αρχές και να
καταλήξουν σε  μια συμβιβαστική λύση αναδιάρθρωσης με σκοπό την εξασφάλιση της κύριας κατοικίας
τους.

Το Σχέδιο Εστία προσφέρεται για μια και μοναδική φορά και το οποίο θα εφαρμοστεί για περιορισμένο
χρονικό διάστημα και αποτελεί μία ευκαιρία για να μειωθεί σημαντικά το χρέος των επηρεαζόμενων
νοικοκυριών και να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη ικανότητα αποπληρωμής των δανείων που
εξασφαλίζονται με κύρια κατοικία.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Εστία, οι επιλέξιμοι δανειολήπτες  θα λάβουν χορηγία από την
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για αναδιαρθρωμένα δάνεια τα οποία είναι εξασφαλισμένα με
επιλέξιμη κύρια κατοικία, νοουμένου ότι εκπληρώνονται πλήρως οι συμβατικές τους υποχρεώσεις. Πιο
συγκεκριμένα, στο τέλος κάθε έτους το κράτος θα καταβάλλει μέσω του Αρμόδιου Φορέα στις τράπεζες,
χορηγία ίση με το ένα τρίτο (1/3) των συνολικών μηνιαίων πληρωμών τόκου και κεφαλαίου για τα
αναδιαρθρωμένα δάνεια που είναι εξασφαλισμένα με κύρια κατοικία.  Η χορηγία θα καταβάλλεται, υπό
την προϋπόθεση ότι οι δανειολήπτες αποπληρώνουν επιτυχώς στις τράπεζες τα δύο τρίτα (2/3) των
μηνιαίων πληρωμών τόκου και κεφαλαίου.

Το Σχέδιο Εστία εφαρμόζεται σε μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, ανεξαρτήτως
νομίσματος, που πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις, όρους και προϋποθέσεις και κοινωνικοοικονομικά
κριτήρια κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2017, μέχρι την πραγματική περίοδο υποβολής αιτήσεων για το
Σχέδιο. 

Πρόοδος Εργασιών

Στις 3 Δεκεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκρισή της για το Σχέδιο Εστία
σύμφωνα με τους Κανόνες περί Κρατικών Ενισχύσεων. Το Σχέδιο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 12 Ιουλίου 2019 και βρίσκεται σε εφαρμογή από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, μετά την πανδημία του κορωνοϊού, την επέκταση του
χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του Σχεδίου. 

Σημειώνεται ότι στην Τράπεζα, είναι σε εξέλιξη αριθμός δράσεων / ενεργειών σύμφωνα με το σχέδιο
δράσης που έχει καταρτιστεί για σκοπούς υλοποίησης του Σχεδίου Εστία και συμμόρφωσης με τις
πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης. 

Λεπτομέρειες του Σχεδίου υπάρχουν στον ιστότοπο της Τράπεζας στο
www.hellenicbank.com/portalserver/hb-en-portal/en/personal-banking/borrow/help-me-with/estia.
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17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια)

Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τον τομέα αντισυμβαλλόμενου στις 30 Ιουνίου 2020

Συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης

εκ των οποίων μη
εξυπηρετούμενες

χορηγήσεις

εκ των οποίων χορηγήσεις με
ρυθμιστικά μέτρα

εκ των οποίων μη
εξυπηρετούμενες

χορηγήσεις

εκ των οποίων χορηγήσεις με
ρυθμιστικά μέτρα

εκ των οποίων σε
μη

εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις

εκ των οποίων σε
μη

εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις

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

Σύνολο χορηγήσεων* 6.830.042 1.804.169 1.075.645 855.091 838.600 789.869 275.094 279.083

Γενικές Κυβερνήσεις 4.474 15 - - 81 - - -

Άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 72.666 21.643 17.259 17.259 10.982 9.637 7.028 7.028

Μη-χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 2.772.959 909.226 574.835 486.161 503.196 467.907 207.183 201.026

εκ των οποίων: Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 2.442.235 866.917 551.180 475.007 480.163 450.721 203.166 199.316

εκ των οποίων: Εμπορικές κτηματικές επιχειρήσεις 2.020.817 716.720 486.310 408.945 365.190 342.550 161.842 155.256

Ανά τομέα

1. Κατασκευές 416.776 276.725 159.807

2. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 604.461 231.636 135.256

3. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 250.374 134.755 43.686

4. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης 530.793 104.050 73.012

5. Μεταποίηση 345.753 72.348 43.102

6. Άλλοι τομείς 624.802 89.712 48.333

Ιδιώτες 3.979.943 873.285 483.551 351.671 324.341 312.325 60.883 71.029

εκ των οποίων: Στεγαστικά δάνεια 2.859.719 573.952 345.070 244.617 157.275 155.703 30.450 36.685

εκ των οποίων: Πίστωσης για κατανάλωση 472.593 121.577 44.893 32.449 70.731 65.065 4.830 6.299

*Μη συμπεριλαμβανομένων χορηγήσεων σε κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα.
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17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια)

Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τον τομέα αντισυμβαλλόμενου στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης

εκ των οποίων μη
εξυπηρετούμενες

χορηγήσεις

εκ των οποίων χορηγήσεις με
ρυθμιστικά μέτρα

εκ των οποίων μη
εξυπηρετούμενες

χορηγήσεις

εκ των οποίων χορηγήσεις με
ρυθμιστικά μέτρα

εκ των οποίων σε
μη

εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις

εκ των οποίων σε
μη

εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις

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

Σύνολο χορηγήσεων* 7.238.758 2.275.838 1.224.651 926.317 1.265.042 1.229.650 332.268 331.131

Γενικές Κυβερνήσεις 4.781 351 351 351 159 110 110 110

Άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 77.751 29.661 24.314 21.394 14.247 13.052 6.946 6.622

Μη-χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 2.922.723 1.144.640 656.607 528.339 725.061 698.550 253.783 244.307

εκ των οποίων: Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 2.651.895 1.127.624 632.676 527.705 704.471 685.090 249.671 244.163

εκ των οποίων: Εμπορικές κτηματικές επιχειρήσεις 2.136.152 864.211 552.677 436.594 511.998 490.857 197.549 187.484

Ανά τομέα

1. Κατασκευές 500.828 368.481 237.283

2. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 671.030 300.348 209.458

3. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 263.206 130.982 58.793

4. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης 497.018 109.648 71.255

5. Μεταποίηση 352.433 116.639 81.329

6. Άλλοι τομείς 638.208 118.542 66.943

Ιδιώτες 4.233.503 1.101.186 543.379 376.233 525.575 517.938 71.429 80.092

εκ των οποίων: Στεγαστικά δάνεια 2.901.119 629.741 380.762 256.441 205.520 204.696 34.464 40.143

εκ των οποίων: Πίστωσης για κατανάλωση 583.541 206.528 50.680 34.780 148.262 144.701 5.334 6.622

*Μη συμπεριλαμβανομένων χορηγήσεων σε κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα.
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17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια)

Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου* ανά ημερομηνία χορήγησης στις 30 Ιουνίου 2020

Συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων Χορηγήσεις σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Χορηγήσεις σε άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Χορηγήσεις σε ιδιώτες

Ημερομηνία
χορήγησης**

Συνολικές
χορηγήσεις

Μη
εξυπηρετούμενες

χορηγήσεις

Συσσωρευμένες
ζημιές

απομείωσης

Συνολικές
χορηγήσεις

Μη
εξυπηρετούμενες

χορηγήσεις

Συσσωρευμένες
ζημιές

απομείωσης

Συνολικές
χορηγήσεις

Μη
εξυπηρετούμενες

χορηγήσεις

Συσσωρευμένες
ζημιές

απομείωσης

Συνολικές
χορηγήσεις

Μη
εξυπηρετούμενες

χορηγήσεις

Συσσωρευμένες
ζημιές

απομείωσης

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

Εντός 1 έτους 571.651 598 5.098 341.591 218 4.263 4.679 - 17 225.381 380 818

1 - 2 έτη 498.924 4.656 3.642 258.289 1.958 2.912 18.060 - 280 222.575 2.698 450

2 - 3 έτη 666.076 22.551 8.219 335.829 6.266 6.030 12.146 - 11 318.101 16.285 2.178

3 - 5 έτη 994.041 198.105 31.478 350.932 54.255 18.650 4.310 101 28 638.799 143.749 12.800

5 - 7 έτη 323.214 63.586 17.723 53.087 18.643 10.002 781 - 4 269.346 44.943 7.717

7 - 10 έτη 1.363.866 397.201 164.201 354.738 187.548 93.418 8.276 2.949 898 1.000.852 206.704 69.885

Πέραν των 10
ετών 2.407.796 1.117.457 608.158 1.078.493 640.338 367.921 24.414 18.593 9.744 1.304.889 458.526 230.493

Σύνολο 6.825.568 1.804.154 838.519 2.772.959 909.226 503.196 72.666 21.643 10.982 3.979.943 873.285 324.341

*Μη συμπεριλαμβανομένων χορηγήσεων σε γενικές κυβερνήσεις.
**Ημερομηνία χορήγησης των δανείων ορίζεται ως η ημερομηνία δανειακής σύμβασης κάθε λογαριασμού. Για τα ρυθμισμένα δάνεια η ημερομηνία χορήγησης καθορίστηκε ως η ημερομηνία χορήγησης
του αρχικού δανείου που ρυθμίστηκε. Για το χαρτοφυλάκιο που αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα της Απόκτησης, η ημερομηνία χορήγησης ορίζεται ως η ημερομηνία χορήγησης των δανείων κατά την
ημερομηνία της Απόκτησης.
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17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια)

Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου* ανά ημερομηνία χορήγησης στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων Χορηγήσεις σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Χορηγήσεις σε άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Χορηγήσεις σε ιδιώτες

Ημερομηνία
χορήγησης**

Συνολικές
χορηγήσεις

Μη
εξυπηρετούμενες

χορηγήσεις

Συσσωρευμένες
ζημιές

απομείωσης

Συνολικές
χορηγήσεις

Μη
εξυπηρετούμενες

χορηγήσεις

Συσσωρευμένες
ζημιές

απομείωσης

Συνολικές
χορηγήσεις

Μη
εξυπηρετούμενες

χορηγήσεις

Συσσωρευμένες
ζημιές

απομείωσης

Συνολικές
χορηγήσεις

Μη
εξυπηρετούμενες

χορηγήσεις

Συσσωρευμένες
ζημιές

απομείωσης

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

Εντός 1 έτους 515.840 1.020 2.825 286.013 283 2.018 18.337 - 153 211.490 737 654

1 - 2 έτη 592.622 12.380 1.561 296.864 1.631 1.443 1.194 - 1 294.564 10.749 117

2 - 3 έτη 573.197 32.948 7.120 276.612 11.647 5.077 12.516 108 36 284.069 21.193 2.007

3 - 5 έτη 927.262 204.695 25.776 299.979 58.740 14.110 3.331 - 5 623.952 145.955 11.661

5 - 7 έτη 382.926 99.524 39.366 87.789 45.007 26.296 711 1 10 294.426 54.516 13.060

7 - 10 έτη 1.738.147 577.685 299.511 499.418 304.447 188.536 8.839 2.860 857 1.229.890 270.378 110.118

Πέραν των 10
ετών 2.503.983 1.347.235 888.724 1.176.048 722.885 487.581 32.823 26.692 13.185 1.295.112 597.658 387.958

Σύνολο 7.233.977 2.275.487 1.264.883 2.922.723 1.144.640 725.061 77.751 29.661 14.247 4.233.503 1.101.186 525.575

*Μη συμπεριλαμβανομένων χορηγήσεων σε γενικές κυβερνήσεις.
**Ημερομηνία χορήγησης των δανείων ορίζεται ως η ημερομηνία δανειακής σύμβασης κάθε λογαριασμού. Για τα ρυθμισμένα δάνεια η ημερομηνία χορήγησης καθορίστηκε ως η ημερομηνία χορήγησης
του αρχικού δανείου που ρυθμίστηκε. Για το χαρτοφυλάκιο που αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα της Απόκτησης, η ημερομηνία χορήγησης ορίζεται ως η ημερομηνία χορήγησης των δανείων κατά την
ημερομηνία της Απόκτησης.
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17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια)

Ανοίγματα που υπόκεινται στα μέτρα που εφαρμόστηκαν για αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού (COVID 19)

Ο πιο κάτω πίνακας παρέχει μια ανασκόπηση στις 30 Ιουνίου 2020 της πιστωτικής ποιότητας των δανείων και απαιτήσεων που υπόκεινται σε προσωρινή αναστολή της αποπληρωμής
δόσεων(moratorium) που εφαρμόστηκε λόγω της κρίσης του κορωνοϊού (COVID -19). Το είδος της αναστολής που δόθηκε ήταν η αναστολή των δόσεων κεφαλαίου και τόκων για μία περίοδο εννέα μηνών.
Το μορατόριουμ εφαρμόστηκε σε όλους τους επιλέξιμους ιδιώτες ή νομικές οντότητες σε διάφορους τομείς.

Μεικτή λογιστική αξία Συσσωρευμένες απομειώσεις, συσσωρευμένες αρνητικές αλλαγές στην εύλογη αξία λόγω
πιστωτικού κινδύνου

Μεικτή λογιστική
αξία

Εξυπηρετούμενα Μη εξυπηρετούμενα Εξυπηρετούμενα Μη εξυπηρετούμενα

Εκ των

οποίων

ανοίγματα

με ρυθμίσεις

Εκ των

οποίων

μέσα με

σημαντική

αύξηση σε

πιστωτικό

κίνδυνο από

την αρχική

αναγνώριση

αλλά χωρίς

απομειω-

μένη

πιστωτική

αξία (Στάδιο

2)

Εκ των

οποίων:

ανοίγματα

με

επιπρόσθε-

τες

ρυθμίσεις

Εκ των

οποίων

οφειλές

αβέβαιης

είσπραξης

που είναι μη

ληξιπρόθε-

σμες οφειλές

ή ληξιπρό-

θεσμες

οφειλές

<=90 μέρες

Εκ των

οποίων

ανοίγματα

με ρυθμίσεις

Εκ των

οποίων

μέσα με

σημαντική

αύξηση σε

πιστωτικό

κίνδυνο από

την αρχική

αναγνώριση

αλλά χωρίς

απομειω-

μένη

πιστωτική

αξία (Στάδιο

2)

Εκ των

οποίων:

ανοίγματα

με

επιπρόσθε-

τες

ρυθμίσεις

Εκ των

οποίων

οφειλές

αβέβαιης

είσπραξης

που είναι μη

ληξιπρόθε-

σμες οφειλές

ή ληξιπρό-

θεσμες

οφειλές

<=90 μέρες

Εισροές σε μη-

εξυπηρε-

τούμενα

ανοίγματα

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

Δάνεια και απαιτήσεις που

υπόκεινται στην προσωρινή

αναστολή 2.796.846 2.589.053 - 400.817 207.793 - 37.775 63.277 21.161 - 5.247 42.116 - 3.473 -

Εκ των οποίων: Νοικοκυριά 1.475.725 1.423.240 - 127.142 52.484 - 9.448 10.756 2.038 - (6.787) 8.718 - 1.192 -

Εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα

με οικιστική ακίνητη περιουσία 1.125.303 1.092.893 - 93.208 32.410 - 4.221 668 (1.745) - (4.767) 2.412 - 111 -

Εκ των οποίων: Μη

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 1.296.164 1.145.430 - 270.541 150.734 - 28.326 51.215 18.838 - 11.783 32.378 - 2.281 -

Εκ των οποίων: Μικρομεσαίες

επιχειρήσεις 1.196.050 1.051.963 - 257.857 144.088 - 28.326 47.783 16.229 - 9.442 31.554 - 2.281 -

Εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα

με εμπορική ακίνητη περιουσία 1.082.115 943.316 - 244.342 138.799 - 24.612 43.818 15.369 - 10.558 28.449 - 1.203 -
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17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια)

Η στήλη «Ανοίγματα με ρυθμίσεις» πιο πάνω αναφέρεται σε ρυθμίσεις που δόθηκαν μετά την ημερομηνία της αναστολής δόσεων στις 29 Μαρτίου 2020. Η προσωρινή αναστολή δόσεων αναφέρεται στην
αναστολή πληρωμών κεφαλαίου και τόκων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για φυσικά πρόσωπα, αυτοεργοδοτούμενους και επιχειρήσεις που εμπίπτουν στους επιλέξιμους δανειολήπτες χωρίς
καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών στις 29 Φεβρουαρίου 2020. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 29 Μαρτίου 2020.
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17. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια)

Ανοίγματα που υπόκεινται στα μέτρα που εφαρμόστηκαν για αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού (COVID 19)

Ο πιο κάτω πίνακας παρέχει μια ανασκόπηση του όγκου των δανείων και απαιτήσεων που υπόκεινται σε νομικό και μη-νομικό μορατόριουμ σύμφωνα με την εναπομείνουσα λήξη του μορατόριουμ στις 30
Ιουνίου 2020. Η διάρκεια του μορατόριουμ είναι εννέα μήνες και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Μεικτή λογιστική αξία

Αριθμός
οφειλετών

Εκ των οποίων
νομικό

μορατόριουμ

Εκ των οποίων
που έληξαν

Εναπομείνουσα λήξη του μορατόριουμ

<= 3 μήνες
> 3 μήνες

<=6 μήνες
> 6 μήνες

<= 9 μήνες
> 9 μήνες

<= 12 μήνες > 1 χρόνο

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

Δάνεια και απαιτήσεις για τα οποία προσφέρθηκε το
μορατόριουμ 22 2.834.314

Δάνεια και απαιτήσεις που υπόκεινται στο
μορατόριουμ (που χορηγηθήκαν) 21 2.796.846 2.796.846 - - 2.796.846 - - -

Εκ των οποίων: Νοικοκυριά 1.475.725 1.475.725 - - 1.475.725 - - -

Εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα με οικιστική ακίνητη
περιουσία 1.125.303 1.125.303 - - 1.125.303 - - -

Εκ των οποίων: Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 1.296.164 1.296.164 - - 1.296.164 - - -

Εκ των οποίων: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 1.196.050 1.196.050 - - 1.196.050 - - -

Εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα με εμπορική ακίνητη
περιουσία 1.082.115 1.082.115 - - 1.082.115 - - -

Το Συγκρότημα δεν χορήγησε νέα δάνεια και απαιτήσεις κάτω από κάποιο νέο σχέδιο δημόσιων εγγυήσεων που τέθηκε σε ισχύ με την κρίση του COVID 19.
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18. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εσόδων
Εισηγμένοι τίτλοι 343.864 496.062
Συσσωρευμένες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (34) (43)

343.830 496.019
Στοιχεία που ταξινομούνται στο αποσβεσμένο κόστος
Εισηγμένοι τίτλοι 5.422.180 3.804.561
Συσσωρευμένες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (841) (648)

5.421.339 3.803.913
5.765.169 4.299.932

Ανάλυση των επενδύσεων σε χρεόγραφα με βάση την συγκέντρωση ανά τομέα:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Συγκέντρωση ανά τομέα:
Κυβερνήσεις 3.269.216 3.037.046
Τράπεζες 1.954.803 983.869
Άλλοι τομείς 541.150 279.017

5.765.169 4.299.932

Στις 30 Ιουνίου 2020 η έκθεση του Ομίλου σε Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα ανήλθε σε €3,3 δισ. (31
Δεκεμβρίου 2019: €3,0 δισ.) και η πιστοληπτική διαβάθμιση τους με βάση τον οίκο Moody’s ήταν στο
Baa3 (2019: Baa3), όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 269 του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013.

Η κατηγορία «Άλλοι τομείς» αποτελείται κυρίως από χρεόγραφα υπερεθνικών οργανισμών.

Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ούτως ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα
οποιαδήποτε μέτρα χρειάζονται με σκοπό τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Τα χρεόγραφα ταξινομούνται στο Στάδιο 1.
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18. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (συνέχεια)

Κίνηση Συσσωρευμένων Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών:

30 Ιουνίου
2020

31 Δεκεμβρίου
2019

€'000 €'000
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 691 529
Κίνηση περιόδου/έτους (Σημ. 12) 184 162
Τελικό υπόλοιπο 875 691

Η ανάλυση των επενδύσεων σε χρεόγραφα ανά δείκτη πιστοληπτικής διαβάθμισης, με βάση τον
Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 575/2013 (CRR) και την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV) που χρησιμοποιήθηκαν για τον
υπολογισμό των Σταθμισμένων Περιουσιακών Στοιχείων (σύμφωνα με την Παράγραφο 4, Άρθρο 138 του
Κανονισμού), χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες πιστοληπτικές διαβαθμίσεις του οίκου Moody’s, είναι ως
ακολούθως:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Aaa 1.270.721 496.615
Aa2 194.751 28.660
Aa3 713.775 517.540
Α1 183.918 133.215
A2 74.454 25.405
A3 21.297 21.505
Baa1 μέχρι B3 3.269.217 3.037.047
Χωρίς διαβάθμιση 37.036 39.945

5.765.169 4.299.932

19. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Μετοχικοί και άλλοι τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Μη εισηγμένοι τίτλοι 6.698 6.571
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 37.365 28.242

44.063 34.813
Μετοχικοί τίτλοι που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εσόδων
Εισηγμένοι τίτλοι 1.441 1.386
Μη εισηγμένοι τίτλοι 6.179 6.179

7.620 7.565
51.683 42.378
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19. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (συνέχεια)

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Συγκέντρωση ανά τομέα:
Μετοχικοί και άλλοι τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Άλλες δραστηριότητες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εκτός από ασφαλιστική
και συνταξιοδοτική χρηματοδότηση 6.698 6.571
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 37.365 28.242

44.063 34.813
Μετοχικοί τίτλοι που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εσόδων
Άλλες δραστηριότητες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εκτός από ασφαλιστική
και συνταξιοδοτική χρηματοδότηση 6.178 6.178
Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων 1.184 1.038
Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου 2 3
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 251 341
Άλλοι εξιδεικευμένοι τομείς 5 5

7.620 7.565
51.683 42.378

Οι μη εισηγμένοι τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων περιλαμβάνουν την επένδυση
στην εταιρεία JCC Payment Systems Ltd ύψους €5.959 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €5.959 χιλ.). Για τον
καθορισμό της εύλογης αξίας της επένδυσης της Τράπεζας στη μη εισηγμένη εταιρεία JCC Payment
Systems Ltd, ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την καθαρή θέση της εταιρείας.

Οι μετοχικοί και άλλοι τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν επίσης την
συμμετοχή της Τράπεζας στην Visa Inc με μετοχές σειράς Γ, οι οποίες είναι μετατρέψιμες σε κοινές
μετοχές Κατηγορίας Α και αποτιμώνται με βάση την τιμή της υποκείμενης μετοχής σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς. Λόγω του ότι η μετατροπή θα πραγματοποιηθεί κατά τη δωδέκατη επέτειο της ημερομηνίας
ολοκλήρωσης της συναλλαγής (21 Ιουνίου 2016) μετά τη διευθέτηση τυχόν ανεπίλυτων και εκκρεμών
αιτημάτων κάλυψης, θεωρήθηκε συνετό να εφαρμοστεί κούρεμα 50% στην παρατηρήσιμη αξία των
μετοχών. Στις 30 Ιουνίου 2020, η αξία των μετοχών εκτιμήθηκε στις €6.698 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019:
€6.571 χιλ.).

Κατά το 2020, ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι
επενδύσεις σε μετοχές/μονάδες σε καλά διασπαρμένα επενδυτικά ταμεία.
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20. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής απομόχλευσης της Τράπεζας και των ενεργειών για αντιμετώπιση της
ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων της, η Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία με την APS Holding a.s
(APS Holding) τον Ιανουάριο του 2017 για τη διαχείριση των ακινήτων και του χαρτοφυλακίου των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της. Η συμφωνία προνοούσε την πώληση των δραστηριοτήτων της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων (ΔΔΚ) της Τράπεζας στην APS Debt Servicing Cyprus Ltd (APS
Cyprus), ενώ η ιδιοκτησία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων και των δανείων παραμένει στην Τράπεζα. Η
APS Holding κατέχει το 51% στην εταιρεία, ενώ η Ελληνική Τράπεζα το 49%. Η ολοκλήρωση της
συμφωνίας και η μεταφορά των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2017 ενώ η APS Cyprus
ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στις 3 Ιουλίου 2017. Μέσω της δημιουργίας της πρώτης πλατφόρμας
διαχείρισης χρεών και ακινήτων στην Κύπρο, η Τράπεζα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) με επιταχυνόμενο και πιο αποτελεσματικό ρυθμό,
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την αποδεδειγμένη πραγματογνωμοσύνη της APS Holding. Επιπλέον,
θα επιτρέψει στην Τράπεζα να διαθέσει καλύτερα τους πόρους της για τη διαχείριση και ανάπτυξη του
εξυπηρετούμενου δανειακού χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας την πλεονάζουσα ρευστότητά της προς
όφελος της αγοράς.

Η APS Cyprus απέκτησε τις εργασίες της ΔΔΚ της Τράπεζας περιλαμβανομένων των αναγκαίων πόρων
για την ανεξάρτητη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και των
ακινήτων που κατέχονται (REO portfolio). Ταυτόχρονα, η Τράπεζα έχει συνάψει δεκαετή συμφωνία με την
APS Cyprus για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΔ και ακινήτων της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι η
Τράπεζα διατηρεί την ιδιοκτησία των εν λόγω χαρτοφυλακίων ΜΕΔ και ακινήτων. Η συμφωνία έγινε βάσει
συνήθεις εμπορικούς όρους μετά από ανταγωνιστική διαδικασία δημοπρασίας που έγινε σε δύο στάδια.

Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Τράπεζα αναγνώρισε την επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία με
βάση την εύλογη αξία του παρακρατηθέν τόκου στην εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 10
ύψους €6.811 χιλ.

Η APS Cyprus διαχειρίζεται έναντι αμοιβής διαχείρισης πληρωτέα από την Τράπεζα, ΜΕΔ με αξία στις 30
Ιουνίου 2020 ύψους περίπου €1,5 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1,9 δισ.) και χαρτοφυλάκιο ακινήτων με
αγοραία αξία στις 30 Ιουνίου 2020 περίπου €280 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €270 εκατ.). Η αμοιβή
διαχείρισης προς την APS Cyprus αποτελείται από συνδυασμό ενός σταθερού και ενός μεταβλητού
στοιχείου. Το ύψος της αμοιβής προς την APS Cyprus εξαρτάται από την πρόοδο ανάκτησης των χρεών
με την πλειοψηφία των αμοιβών να βασίζεται στην αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και των
υπηρεσιών που παρέχονται σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που κατέχονται.

Αναβαλλόμενες δόσεις στο σύνολο της ονομαστικής αξίας ύψους €6.863 χιλ. πληρώνονται από την APS
Cyprus σε ετήσια βάση σε ίσες δόσεις των €980 χιλ. η κάθε μία, σε διάρκεια 7 χρόνων από την
ημερομηνία της αγοράς. Οι πληρωμές γίνονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε δωδέκατου μήνα που
ακολουθεί την ημερομηνία της αγοράς.

Για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας της αναβαλλόμενης αντιπαροχής, χρησιμοποιήθηκε
προεξοφλητικό επιτόκιο ύψους 2% τον χρόνο. Στις 30 Ιουνίου 2020 η λογιστική αξία της αναβαλλόμενης
αντιπαροχής ανήλθε σε €4.713 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €4.667 χιλ.).
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20. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (συνέχεια)

Κίνηση της επένδυσης σε συνδεδεμένη εταιρεία:
Όμιλος

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

1 Ιανουαρίου 7.826 8.997
Μέρισμα που πληρώθηκε - (2.695)
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας 584 1.524
30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου 8.410 7.826

Οι οικονομικές καταστάσεις της συνδεδεμένης εταιρείας που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή της
μεθόδου της καθαρής θέσης έχουν την ίδια ημερομηνία αναφοράς με την ημερομηνία αναφοράς της
Τράπεζας.

Τα κύρια οικονομικά στοιχεία της συνδεδεμένης εταιρείας παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 24.262 23.581
Σύνολο υποχρεώσεων (7.096) (7.609)
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 17.166 15.972
Κέρδος για την περίοδο/έτος 1.193 3.110

Συναλλαγές που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μεταξύ της
συνδεδεμένης εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο που έληξε:

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

€'000 €'000
Διοικητικά έξοδα Εταιρείας διαχείρισης χρεών (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (7.368) (9.725)
Άδεια χρήσης υπηρεσιών 242 242

Η άδεια χρήσης υπηρεσιών σχετίζεται με την χρήση των εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης και
υπηρεσιών που παρέχονται από την Τράπεζα προς την APS Cyprus.
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20. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (συνέχεια)

Υπόλοιπα μεταξύ της συνδεδεμένης εταιρείας και του Ομίλου:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Ποσά εισπρακτέα
Αναβαλλόμενη πληρωμή εισπρακτέα από την Τράπεζα 4.713 4.667
Ποσά πληρωτέα
Καταθέσεις με την Τράπεζα (7.491) (3.790)
Διοικητικά έξοδα Εταιρείας διαχείρισης χρεών πληρωτέα από τον Όμιλο
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (3.521) (5.664)

(11.012) (9.454)
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις υπό την μορφή μη χρησιμοποιημένων ορίων (500) (500)

Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ικανότητα της συνδεδεμένης εταιρείας να μεταφέρει
κονδύλια στην Τράπεζα υπό μορφή μερισμάτων σε μετρητά ή αποπληρωμής δανείων που έχουν δοθεί
από την Τράπεζα.

Στις 30 Ιουνίου 2020 δεν υπάρχει μη αναγνωρισμένο μερίδιο των ζημιών της συνδεδεμένης εταιρείας.

Για πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία μετά την περίοδο αναφοράς
γίνεται αναφορά στην Σημείωση 38.

21. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ακίνητα,
εγκαταστάσεις

και εξοπλισμός

Άυλα
περιουσιακά

στοιχεία
€'000 €'000

Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2020 181.602 49.086
Προσθήκες μείον εκποιήσεις 4.225 5.174
Αποσβέσεις/χρεολύσεις (6.715) (4.819)
Καθαρή λογιστική αξία 30 Ιουνίου 2020 179.112 49.441

Για συμβάσεις μίσθωσης με βάση το ΔΠΧΑ 16, αντί για έξοδα λειτουργικών μισθώσεων, ο Όμιλος έχει
αναγνωρίσει αποσβέσεις και έξοδα από τόκους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου
2020, ο Όμιλος αναγνώρισε αποσβέσεις ως αποτέλεσμα του δικαιώματος χρήσης περιουσιακού στοιχείου
ύψους €1,7 εκατ. και έξοδα από τόκους που προήλθαν από τις υποχρεώσεις μίσθωσης  (Σημ. 24) ύψους 
€258 χιλ. Στις 30 Ιουνίου 2020, τα Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός περιλαμβάνουν δικαίωμα
χρήσης περιουσιακών στοιχείων ύψους €12 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €14 εκατ.).
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22. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προέκυψε ως ακολούθως:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Προσωρινή διαφορά αρνητικής υπεραξίας 617 1.107
Φορολογικές ζημιές 1.788 6.162
Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 7.021 8.668

9.426 15.937

Η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προέκυψε ως ακολούθως:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Διαφορές από επανεκτίμηση ακινήτων και διαφορές μεταξύ αποσβέσεων και
κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 2.833 3.257
Προσωρινή διαφορά αρνητικής υπεραξίας 25.716 28.035

28.549 31.292

Η ανάλυση των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών στις 30 Ιουνίου 2020 παρουσιάζεται πιο κάτω:

Φορολογικές
ζημιές για τις

οποίες
αναγνωρίστηκε
αναβαλλόμενη

φορολογία
€'000

Λήγουν εντός 3 ετών 14.302

Ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται είναι 12,5%. Οι φορολογικές ζημιές καλύπτονται από την
ίδια δικαιοδοσία με την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

23. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Εύλογη αξία παραγώγων 933 13
Προπληρωμένα έξοδα 4.381 3.430
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για κάλυψη υποχρεώσεων ταμείων
συνδεδεμένων με επενδυτικές μονάδες 17.218 17.313
Περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης 2.278 6.449
Αποθέματα ακινήτων 184.890 177.348
Eπενδύσεις σε ακίνητα 12.160 12.160
Χρεώστες και άλλα ποσά εισπρακτέα 196.174 157.099

418.034 373.812
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23. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια)

Στις 30 Ιουνίου 2020, λοιπά περιουσιακά στοιχεία που ανέρχονται σε €418.034 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019:
€373.812 χιλ.) περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης

Τα περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης αναγνωρίστηκαν ως αποτέλεσμα της Απόκτησης. Η κίνηση της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αποζημίωσης αναλύεται πιο κάτω:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

1 Ιανουαρίου 6.450 71.011
Απαιτήσεις που επαναταξινομήθηκαν στους Χρεώστες και άλλα ποσά
εισπρακτέα (14.941) (64.508)
Δικαιώματα που πληρώθηκαν - 15.000
Αναστροφή της προεξόφλησης 35 995
Χρέωση για την περίοδο/το έτος (Σημ. 12) 10.735 (16.048)

2.279 6.450
Συσσωρευμένες Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές (1) (1)
30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου 2.278 6.449

Υπολογισμένο μη προεξοφλημένο ποσό 4.960 9.112

Στις 30 Ιουνίου 2020, το περιουσιακό Στοιχεία Αποζημίωσης ανήλθε σε €2.278 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019:
€6.449 χιλ.) και λογίζεται στο αποσβεσμένο κόστος, αντικατοπτρίζοντας την επαναεπιμέτρηση των
εκτιμωμένων μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από απαιτήσεις που θα υποβληθούν από
την Τράπεζα προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση ζημιών του ΠΠΣ και την παρούσα αξία των
πληρωτέων δικαιωμάτων από την Τράπεζα στην Κυπριακή Δημοκρατία, προεξοφλημένα με το αρχικό
πραγματικό επιτόκιο.

Σύμφωνα με του όρους που περιγράφονται στην συμφωνία ΠΠΣ, η Τράπεζα πλήρωσε το σχετικό
δικαίωμα ύψους €15 εκατ. και έχει υποβάλει τέσσερις απαιτήσεις, συνολικού ποσού €79,5 εκατ., σε
σχέση με τις καθαρές ζημιές του ΠΠΣ, καλύπτοντας μια περίοδο 18 μηνών.  Η πρώτη απαίτηση σχετίζεται
με τις καθαρές ζημιές του ΠΠΣ που προέκυψαν από την  ημερομηνία της Ολοκλήρωσης (3 Σεπτεμβρίου
2018) και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 για ποσό ύψους €64,5 εκατ. Η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη
απαίτηση,  σχετίζεται με τις καθαρές ζημιές του ΠΠΣ που προέκυψαν μεταξύ των περιόδων από 30
Ιουνίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019, από 30 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 και από
31 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι 31 Μαρτίου 2020 και ανήλθαν σε €8,4 εκατ., €0,2 εκατ. και €6,4 εκατ.
αντίστοιχα. Όλες οι απαιτήσεις έχουν αφαιρεθεί από το περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης και έχουν
αναγνωριστεί στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ως ποσά εισπρακτέα.

Μέρος των δύο απαιτήσεων έχει αμφισβητηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο και τα μέρη βρίσκονται σε
συζητήσεις για τις διαφορές αυτές σε σχέση με τους όρους της συμφωνίας ΠΠΣ. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα γίνουν οι οποιεσδήποτε απαιτούμενες προσαρμογές στο
περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης ΠΠΣ. 

α) Περιουσιακό Στοιχείο Αποζημίωσης – Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΠΠΣ)

Ποσό ύψους €747 χιλ. (πιστωτικό) (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.959 χιλ. (χρεωστικό)) σχετίζεται με την
συμφωνία για το πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων (ΠΠΣ) στην οποία εισήλθε η Τράπεζα
με την πρώην  ΣΚΤ.
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23. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια)

Το εκτιμώμενο μη προεξοφλημένο ποσό του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης του ΠΠΣ ανήλθε σε
€1.790 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €4.387 χιλ.). 

β) Περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης – ορισμένα στοιχεία εκτός ισολογισμού που αποκτήθηκαν 

Στις 30 Ιουνίου 2020, το περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης που σχετίζεται με τα ανοίγματα εκτός
ισολογισμού ανήλθε σε €3.025 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €4.490 χιλ.). 

Το εκτιμώμενο μη προεξοφλημένο ποσό των περιουσιακών στοιχείων αποζημίωσης εκτός ισολογισμού
στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε σε €3.170 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €4.725 χιλ.). 

Αποθέματα ακινήτων 

Η λογιστική αξία των αποθεμάτων ακινήτων για τον Όμιλο στις 30 Ιουνίου 2020 ανερχόταν στις €184.890
χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €177.348 χιλ.).

Τα αποθέματα ακινήτων περιλαμβάνουν οικίες, διαμερίσματα, γραφεία και άλλα εμπορικά ακίνητα,
βιομηχανικά κτήρια και μη οικοδομήσιμη γη (οικόπεδα και τεμάχια γης). Αυτά τα ακίνητα αποκτήθηκαν
είτε στα πλαίσια ανταλλαγής για διευθέτηση χρέους είτε είναι ακίνητα που χρησιμοποιούνταν
προηγουμένως από τον Όμιλο και τώρα είναι διαθέσιμα προς πώληση.

Η Τράπεζα, μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της, πραγματοποιεί
συναλλαγές για ανταλλαγή χρέους με περιουσιακά στοιχεία (debt to asset swaps) η ανακτά περιουσιακά
στοιχεία μέσω της διαδικασίας εκποιήσεων. Τέτοια ακίνητα, αποκτούνται είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω
των εξ’ ολοκλήρου θυγατρικών Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) οι οποίες δημιουργήθηκαν με σκοπό την
κατοχή και διαχείριση αυτών των ακινήτων. Μέχρι την έκδοση τίτλου στο όνομα της Τράπεζας/ΕΕΣ, η
ιδιοκτησία διασφαλίζεται με την κατάθεση της συμφωνίας απόκτησης στο κτηματολόγιο. Στις 30 Ιουνίου
2020, τα ακίνητα που κατέχονται από την Τράπεζα μέσω των ΕΕΣ ανήλθαν σε €60.933 χιλ. (31
Δεκεμβρίου 2019: €57.712 χιλ.).

Στις 30 Ιουνίου 2020, ιδιόκτητα ακίνητα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον και κατέχονται για πώληση
ανέρχονται σε €1.180 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.180 χιλ.). Το αντίστοιχο ποσό για τα αποθέματα
ακινήτων που αποκτήθηκαν ως ανταλλαγή για διευθέτηση χρέους πελατών ήταν €183.710 χιλ. (31
Δεκεμβρίου 2019: €176.168 χιλ.).

Κίνηση της αξίας των αποθεμάτων ακινήτων που αποκτήθηκαν από ανταλλαγή για διευθέτηση χρέους:

Τραπεζικές &
Χρηματοοικονομικές

υπηρεσίες
Ασφαλιστικές

Εργασίες Σύνολο
€'000 €'000 €'000

1 Ιανουαρίου 2020 175.975 193 176.168
Προσθήκες 16.249 - 16.249
Πωλήσεις (8.119) - (8.119)
Ζημιές απομείωσης (Σημ. 12) (588) - (588)
30 Ιουνίου 2020 183.517 193 183.710
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23. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια)

Τραπεζικές &
Χρηματοοικονομικές

υπηρεσίες
Ασφαλιστικές

Εργασίες Σύνολο
€'000 €'000 €'000

1 Ιανουαρίου 2019 162.605 262 162.867
Προσθήκες 67.733 93 67.826
Πωλήσεις (42.217) (162) (42.379)
Ζημιές απομείωσης (12.146) - (12.146)
31 Δεκεμβρίου 2019 175.975 193 176.168

Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτελούνται από ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται ή που δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από την Τράπεζα και κατέχονται για αποδόσεις ενοικίου. Η Τράπεζα αρχικά κατείχε
επενδύσεις σε ακίνητα που ενοικίαζε ή παρείχε δικαίωμα χρήσης σε θυγατρικές και συνδεδεμένες της
εταιρείες. Σύμφωνά με τη συμφωνία μεταφοράς εργασιών (ΣΜΕ) μεταξύ της Τράπεζας, της Συνεργατικής
Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (πρώην ΣΚΤ) και της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Τράπεζα
το 2019 απέκτησε ορισμένα ακίνητα από την πρώην ΣΚΤ όπου δυνάμει του νόμου έγινε μισθωτής για
κάποια μέρη αυτών των ακινήτων και κατά συνέπεια αποτελούν μέρος αυτών των επενδύσεων σε
ακίνητα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται αρχικά στο κόστος και μετέπειτα στην εύλογη αξία η
οποία ταξινομείται στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας.

Κατά τη διάρκεια της εξαμηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, ποσό ύψους €1,2 εκατ. αναγνωρίσθηκε
ως έσοδα από ενοίκια (Ιούνιος 2019: €1,2 εκατ.).

Χρεώστες και άλλα ποσά εισπρακτέα

Στις 30 Ιουνίου 2020 ποσό ύψους €79,5 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €64,5 εκατ.) που σχετίζεται με τις
απαιτήσεις του ΠΠΣ έχει αναταξινομηθεί στην κατηγορία Χρεώστες και άλλα ποσά εισπρακτέα.  

24. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Εύλογη αξία παραγώγων 15.084 15.697
Οφειλόμενα έξοδα 35.885 35.064
Υποχρεώσεις ταμείων συνδεδεμένων με επενδυτικές μονάδες 17.218 17.313
Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και δανειακές δεσμεύσεις που εκδόθηκαν 19.769 24.425
Προβλέψεις για εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις ή καταγγελίες/παράπονα
και/ή απαιτήσεις 6.572 7.505
Υποχρέωση μίσθωσης 12.273 13.976
Άλλοι πιστωτικοί λογαριασμοί 201.835 175.043

308.636 289.023
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24. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις και δανειακές δεσμεύσεις που εκδόθηκαν:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

1 Ιανουαρίου 24.425 36.747
Αποδέσμευση για την περίοδο/το έτος (Σημ. 12) (3.564) (5.928)
Αναστροφή της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και των
δανειακών δεσμεύσεων που αποκτήθηκαν (Σημ. 12) (1.070) (6.399)
Συναλλαγματική διαφορά (22) 5
30 Ιουνίου 2020/31 Δεκεμβρίου 2019 19.769 24.425

Προβλέψεις για εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις ή καταγγελίες/παράπονα και/ή απαιτήσεις:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

1 Ιανουαρίου 7.505 7.761
Αποδέσμευση για την περίοδο/το έτος (Σημ. 11) (933) (255)
Χρήση προβλέψεων - (1)
30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου 6.572 7.505

Τα ποσά που αναγνωρίζονται ως προβλέψεις είναι η καλύτερη εκτίμηση της δαπάνης που απαιτείται για
το διακανονισμό της υφιστάμενης υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη
τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν τα γεγονότα και τις καταστάσεις των εκκρεμουσών
δικαστικών υποθέσεων ή καταγγελιών/παραπόνων και/η απαιτήσεις. Η αναγνώριση οποιασδήποτε
πρόβλεψης δεν καθιστά παραδοχή αδικοπραγίας ή νομικής υποχρέωσης.

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Στις 22 Μαΐου 2017, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ανακοίνωσε την τελική της
απόφαση αναφορικά με την έκθεση που υπέβαλε στις 4 Ιανουαρίου 2010 η FBME Card Services Limited
κατά της Τράπεζας και άλλων τραπεζών καθώς και κατά της JCC Payment Systems Limited. Στην
απόφασή της, η ΕΠΑ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να επιβάλει στην Τράπεζα πρόστιμο ύψους €1,6 εκατ.
(το οποίο περιλαμβάνεται στις προβλέψεις για εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις ή
καταγγελίες/παράπονα και/ή απαιτήσεις) για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του περί Προστασίας του
Ανταγωνισμού Νόμου του 2014 και του αντίστοιχου άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιούλιο του 2017, η Τράπεζα έχει προσφύγει ενώπιον του Διοικητικού
Δικαστηρίου για την ακύρωση της προαναφερθείσας απόφασης της ΕΠΑ και στις 16 Μάϊου 2019 το
Διοικητικό Δικαστήριο έκδωσε την απόφαση του προς όφελος της Τράπεζας, η οποία είναι ακύρωση της
απόφασης της ΕΠΑ και πληρωμής του προστίμου. Η ΕΠΑ έχει εφεσιβάλει την απόφαση του Διοικητικού
Δικαστηρίου, στις 24 Ιουνίου 2019.
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25. ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο
Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 1 1.597 1.597

Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 128.069 128.070
Μετατροπή σε συνήθεις μετοχές - (1)

128.069 128.069

30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου 129.666 129.666

Οι πλήρεις λεπτομέρειες/όροι έκδοσης των χρεογράφων και αξιόγραφων της Τράπεζας περιλαμβάνονται
στο Ενημερωτικό Δελτίο και στα Συμπληρωματικά Ενημερωτικά Δελτία της κάθε έκδοσης.

Η πρώτη Περίοδος Μετατροπής για τα ΜΑΚ 1/ΜΑΚ 2 άρχισε στις 15 Ιανουαρίου 2016 και έληξε στις 29
Ιανουαρίου 2016. Κατά τη διάρκεια της τρίτης τριμηνίας του 2019, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι κατά την
Περίοδο Μετατροπής (15 31 Ιουλίου 2019) των ΜΑΚ 2 σε μετοχές, έλαβε μια Δήλωση Εθελοντικής
Μετατροπής για τη μετατροπή 1.000 ΜΑΚ 2 ονομαστικής αξίας €1,00 το καθένα σε συνήθεις μετοχές,
ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία, της Τράπεζας στην ελάχιστη μετατροπή τιμής των €6,50. Ως
αποτέλεσμα εκδόθηκαν 154 νέες συνήθεις μετοχές της Τράπεζας. Δεν υποβλήθηκε Δήλωση Εθελοντικής
Μετατροπής για ΜΑΚ 1.

26. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

30 Ιουνίου
2020

Αριθμός
μετοχών

31
Δεκεμβρίου

2019
Αριθμός
μετοχών

€'000 (χιλ.) €'000 (χιλ.)
Εγκεκριμένο
1.032 εκατ. μετοχές €0,50 η κάθε μία 516.000 1.032.000 516.000 1.032.000

30 Ιουνίου
2020

Αριθμός
μετοχών

31
Δεκεμβρίου

2019
Αριθμός
μετοχών

€'000 (χιλ.) €'000 (χιλ.)
Εκδοθέν
Πλήρως πληρωθείσες μετοχές
1 Ιανουαρίου 206.403 412.805 99.237 198.475
Έκδοση μετοχών - - 107.166 214.330
Έκδοση μετοχών από την μετατροπή ΜΑΚ 2 - - - -
Εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο 206.403 412.805 206.403 412.805

Κατά την διάρκεια του μήνα Μαρτίου 2019, εκδόθηκαν 214.330.364 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής
αξίας €0,50 η κάθε μία ως αποτέλεσμα της απόφασης της Τράπεζας για αύξηση του μετοχικού της
κεφαλαίου. Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω μετοχών άρχισε στις 28 Μαρτίου 2019. Μέσα στον
Αύγουστο του 2019, εκδόθηκαν 154 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία, ως
αποτέλεσματα της εθελοντικής μετατροπής ΜΑΚ 2 και η διαπραγμάτευση των μετοχών άρχισε στις 4
Σεπτεμβρίου 2019 (Σημ. 25).
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26. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχεια)

Στις 30 Ιουνίου 2020, 412.805.230 πλήρως πληρωθείσες μετοχές ήταν εκδομένες, με ονομαστική αξία
€0,50 η κάθε μια (31 Δεκεμβρίου 2019: 412.805.230 μετοχές με ονομαστική αξία €0,50 η κάθε μία).

Η Τράπεζα υπόκειται σε απαγόρευση από τις εποπτικές αρχές για διανομή μερίσματος και ως εκ τούτου
το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας  δεν προτείνει πληρωμή μερίσματος για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2019 στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων. Πληρωμή μερίσματος δεν είχε προταθεί ή
πληρωθεί για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη μεταφορά των συνήθων μετοχών της Τράπεζας, εκτός από τις πρόνοιες
του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου της Κύπρου που απαιτούν την έγκριση της Κεντρικής
Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) πριν την απόκτηση μετοχών της Τράπεζας πάνω από κάποια όρια και τις
απαιτήσεις του κανονισμού Κατάχρησης της Αγοράς της ΕΕ.

Η Τράπεζα δεν έχει οποιεσδήποτε μετοχές σε έκδοση που φέρουν συγκεκριμένα δικαιώματα ελέγχου.

Αποθεματικό μείωσης μετοχικού κεφαλαίου

Η διαφορά που προέκυψε από τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε συνήθους μετοχής το 2013 (από
€0,43 η κάθε μία σε €0,01 η κάθε μία) μεταφέρθηκε από το μετοχικό κεφάλαιο σε αποθεματικό με την
επωνυμία «αποθεματικό μείωσης μετοχικού κεφαλαίου» σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 64(1)(ε)
του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφάλαιο 113). Έκτοτε, δεν υπήρξε καμία αλλαγή στο υπόλοιπο αυτού του
αποθεματικού.

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής του αξίας
αναγνωρίζεται στο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Κατά τη διάρκεια του 2019 ποσό
ύψους €42,9 εκατ. πιστώθηκε ως αποτέλεσμα της έκδοσης των νέων μετοχών. Συγκεκριμένα τον Μάρτιο
του 2019, 214.330.364 νέες μετοχές εκδόθηκαν στην τιμή των €0,70 ανά συνήθη μετοχή (ονομαστική αξία
ανα μετοχή €0,50) ενώ τον Αύγουστο του 2019, 154 νέες μετοχές εκδόθηκαν λόγω της μετατροπής των
ΜΑΚ2 στην τιμή των €6,50 ανά συνήθη μετοχή (ονομαστική αξία ανά μετοχή €0,50) σύμφωνα με τις
πρόνοιες του σχετικού ενημερωτικού δελτίου. Κατά το 2019, ποσό €5,1 εκατ. το οποίο αφορούσε έξοδα
τα οποία συνδέονται άμεσα με την έκδοση του κεφαλαίου έχουν αφαιρεθεί από το Αποθεματικό έκδοσης
μετοχών υπέρ το άρτιο.
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27. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

€'000 €'000
Αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων
1 Ιανουαρίου 36.189 36.556
Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση ακινήτων (101) 36
Μεταφορά στο αποθεματικό προσόδου λόγω επιπρόσθετης απόσβεσης (208) (201)

35.880 36.391
Αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων
1 Ιανουαρίου 23.454 18.756
Καθαρό πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε μετοχές και άλλους
τίτλους και σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω
λοιπών συνολικών εσόδων 55 34
Καθαρό (έλλειμα)/πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε χρεόγραφα
στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων (2.360) 6.117

21.149 24.907
Σύνολο αποθεματικών επανεκτίμησης 30 Ιουνίου 57.029 61.298

Το πλεόνασμα από επανεκτίμηση γης και κτηρίων που μπορεί να προκύψει πιστώνεται στο αποθεματικό
επανεκτίμησης ακινήτων το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια. Σε περίπτωση που, μετά από
επανεκτίμηση, η επιβάρυνση για αποσβέσεις αυξάνεται, τότε ποσό ίσο με την αύξηση αυτή (μετά από
αφαίρεση της αναβαλλόμενης φορολογίας) μεταφέρεται κάθε χρόνο από το αποθεματικό επανεκτίμησης
ακινήτων, στο αποθεματικό προσόδου. Κατά τη διάθεση επανεκτιμημένων ακινήτων το σχετικό
συσσωρευμένο πλεόνασμα που περιλαμβάνεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων μεταφέρεται
επίσης στο αποθεματικό προσόδου. Το υπόλοιπο των αποθεματικών επανεκτίμησης δεν είναι διαθέσιμο
για διανομή στους μετόχους.

28. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

Στις 30 Ιουνίου 2020, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου, οι οποίες
δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση οικονομικής θέσης, ανέρχονταν σε €17.076 χιλ. (31 Δεκεμβρίου
2019: €10.297 χιλ.).

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις για εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις ή καταγγελίες/παράπονα και/ή
απαιτήσεις

Ο Όμιλος εμπλέκεται σε διάφορες νομικές διαδικασίες και κανονιστικά θέματα τα οποία προκύπτουν μέσα
από τις συνήθεις επιχειρηματικές εργασίες, όπου δημιουργείται μια υποχρέωση για την οποία ενδέχεται
να απαιτηθεί μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη. Η ύπαρξη αυτών των
υποχρεώσεων θα επιβεβαιωθεί μόνο από την παρουσία ή μη ενός ή περισσοτέρων αβέβαιων
μελλοντικών γεγονότων που δεν είναι εξ’ ολοκλήρου εντός του ελέγχου του Ομίλου.

Ως εκ τούτου η επίδραση της έκβασης αυτών των θεμάτων δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια αλλά
μπορεί να επηρεάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Ο Όμιλος θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς
τακτικές υπεράσπισης για ένα επιτυχές αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια των σχετικών νομικών διαδικασιών.
Δεν είναι πρακτικά εφικτό να δοθεί μια συνολική εκτίμηση της υποχρέωσης για αυτές τις νομικές
διαδικασίες για να παρουσιαστεί σαν κατηγορία στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
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28. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια)

Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή

Στις 12 Οκτωβρίου 2017 η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέδωσε απόφαση, σε συνέχεια παραπόνων συγκεκριμένων
δανειοληπτών, σχετικά με συγκεκριμένους όρους που περιλαμβάνονται στις τυποποιημένες συμβάσεις
στεγαστικών δανείων της Τράπεζας που συνήφθησαν το 2007 - 2008. Η απόφαση της ΥΠΚ προνοεί ότι
αυτές οι συμβάσεις περιέχουν ορισμένους άδικους/μη διαφανείς όρους και κάλεσε την Τράπεζα να
ενημερώσει την ΥΠΚ για οποιαδήποτε μέτρα προτίθεται να πάρει σε σχέση με αυτά τα ευρήματα. Παρόλο
που η Τράπεζα δεν συμμερίζεται τις απόψεις της ΥΠΚ και/ή αμφισβητεί την ερμηνεία που δόθηκε από την
ΥΠΚ στις συμφωνίες, εντούτοις συζήτησε με καλή πίστη με την ΥΠΚ και έδωσε κατάλογο με
συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες απευθύνονται σε συγκεκριμένες ανησυχίες της ΥΠΚ. Ανεξάρτητα από
τα πιο πάνω, πρέπει να σημειωθεί ότι η ΥΠΚ έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού
νόμου, να υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο για δικαστική απόφαση που θα εμποδίσει την
Τράπεζα να επιβάλει τους όρους που κρίθηκαν αθέμιτοι κατά των καταναλωτών. Μέσα στον Αύγουστο
του 2020 η ΥΠΚ καταχώρησε δήλωση στο αρμόδιο δικαστήριο για δικαστική απόφαση που θα
απαγορεύει άμεσα στην Τράπεζα να χρησιμοποιεί ορισμένους όρους οι οποίοι έχουν κριθεί αθέμιτοι από
την ΥΠΚ.   

Διαφορές που σχετίζονται με την Εργοδότηση

Τον Μάρτιο του 2020, 23 υπάλληλοι της Τράπεζας καταχώρησαν κατηγορητήριο εναντίον της Τράπεζας
και ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικών οργάνων για μη καταβολή
προσαυξήσεων από 1 Ιανουαρίου 2019. Η τελευταία συλλογική σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και της
Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων της Κύπρου (ETYK) (η συλλογική σύμβαση 2017-2018), η οποία
προέβλεπε ότι η Τράπεζα θα καταβάλει προσαυξήσεις στους υπαλλήλους της για τα έτη 2017 και 2018,
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Παρόλο που τόσο η ETYK όσο και η Τράπεζα είχαν ζητήσει την
επαναδιαπραγμάτευση της συλλογικής σύμβασης πριν τη λήξη της, η ETYK κατηγορεί την Τράπεζα ότι
δεν κατέβαλε προσαυξήσεις στους υπαλλήλους της για το 2019 σύμφωνα με τις πρόνοιες της συλλογικής
σύμβασης 2017-2018. Παρά τα αρκετά αιτήματα της Τράπεζας, η ETYK αρνήθηκε να ξεκινήσει
συζητήσεις για τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης. Μέχρι σήμερα δεν έχει συναφθεί νέα συλλογική
σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και της ETYK και, εν απουσία τέτοιας σύμβασης, η Τράπεζα δεν κατέβαλε
προσαυξήσεις για το έτος 2019 με βάση τις πρόνοιες της συλλογικής σύμβασης 2017-2018 που έχει
λήξει. Αντ' αυτού, για το 2019, η Τράπεζα κατέβαλε αυξήσεις στους μισθούς όλου του μόνιμου
προσωπικού κατά το 2018, βάσει ενός μοντέλου / συστήματος που λαμβάνει υπόψη την απόδοση και
τους μισθούς που καταβάλλονται στην αγορά (market rate). Το συνολικό ποσό που δόθηκε ως αυξήσεις
για το 2019 ανήλθε σε €3,6 εκατ. και μια οριζόντια αύξηση μισθών ύψους 2% επί του μεικτού μισθού για
το μόνιμο προσωπικό. Τον Νοέμβριο του 2019, η ETYK απειλούσε να προχωρήσει με ποινικές αγωγές
εναντίον της Τράπεζας σε σχέση με την μη καταβολή από την Τράπεζα ετήσιων προσαυξήσεων προς
τους υπαλλήλους της για το 2019. Οι απειλές έχουν υλοποιηθεί μέσω των απαιτήσεων των 23
υπαλλήλων στο προαναφερόμενο κατηγορητήριο. Η Τράπεζα έχει ζητήσει νομική συμβουλή σε σχέση με
αυτό το θέμα και η Τράπεζα υπερασπίζεται τις απαιτήσεις, σύμφωνα με την εν λόγω συμβουλή. Σε αυτό
το στάδιο η Τράπεζα δεν μπορεί να εκτιμήσει την έκθεσή της λόγω του ότι οι διαδικασίες βρίσκονται σε
πολύ προκαταρκτικό στάδιο.
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28. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια)

Επίσης, το 2020 επιδόθηκε στην Τράπεζα αριθμός αιτήσεων που καταχωρήθηκαν εναντίον της Τράπεζας
στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Οι εν λόγω αιτήσεις καταχωρήθηκαν από πρώην υπαλλήλους της
πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα τον Σεπτέμβριο του
2018, δυνάμει του Νόμου περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων
κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων,
(TUPE). Μέχρι σήμερα, δεν έχει συναφθεί νέα συλλογική σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και των
εκπροσώπων των εν λόγω υπαλλήλων, για το 2019 και τα επόμενα έτη. Οι ισχυρισμοί στις αιτήσεις
αφορούν θέματα μισθού. Συγκεκριμένα, οι εργοδοτούμενοι αιτούνται επαναφορά των μισθών και/ή
προσαυξήσεων στα επίπεδα που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Κατά τον ουσιώδη για τις αιτήσεις
χρόνο, οι εν λόγω εργοδοτούμενοι ήταν μέλη της ΠΕΟ. Το 2019, η ΠΕΟ απείλησε ότι θα καλέσει τους
επηρεαζόμενους εργοδοτούμενους να προσφύγουν σε αγωγές εναντίον της Τράπεζας για μη επαναφορά
μισθών και/ή προσαυξήσεων στα επίπεδα που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η εν λόγω απειλή έχει
υλοποιηθεί μέσω αυτών των αιτήσεων. Η Τράπεζα θα καταχωρήσει υπεράσπιση στις εν λόγω αγωγές. Σε
αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την έκθεση της Τράπεζας λόγω του ότι (α) η διαδικασία
βρίσκεται σε πολύ προκαταρκτικό στάδιο και (β) ακόμα και εάν οι απαιτήσεις είχαν αρνητικό αποτέλεσμα
για την Τράπεζα, η έκθεση της Τράπεζας εξαρτάται από το εάν θα αποζημιωνόταν σύμφωνα με τις
πρόνοιες της συμφωνίας μεταφοράς εργασιών (ΣΜΕ).

Τον Αύγουστο του 2020, η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) καταχώρησε αίτηση
εναντίον της Τράπεζας. H εν λόγω αίτηση αφορά 21 υπαλλήλους της πρώην ΣΚΤ, οι οποίοι είναι μέλη της
ΕΤΥΚ και οι οποίοι δεν έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα (κατά την ολοκλήρωση της Απόκτησης από την
Τράπεζα μέρους της επιχείρησης της πρώην ΣΚΤ, τον Σεπτέμβριο του 2018). Η ΕΤΥΚ καταχώρησε την
αίτηση εκ μέρους των υπαλλήλων, με τον ισχυρισμό ότι οι εν λόγω υπάλληλοι θα έπρεπε να είχαν
μεταφερθεί στην Τράπεζα σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου. Επιπρόσθετα, η ΕΤΥΚ ισχυρίζεται ότι οι
όροι της συλλογικής σύμβασης μεταξύ της ΕΤΥΚ και της Τράπεζας ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2017, σε
σχέση με υπαλλήλους της Τράπεζας οι οποίοι ήταν μέλη της ΕΤΥΚ θα έπρεπε να εφαρμοστούν και για
τους 21 υπαλλήλους. 

H ETYK αιτείται εκ μέρους των υπαλλήλων: (1) διαταγή του Δικαστηρίου η οποία θα αναγνωρίζει ότι η
Τράπεζα παρανόμως αρνείται να εργοδοτήσει τους υπαλλήλους, (2) διαταγή του Δικαστηρίου που να
διατάσσει την Τράπεζα να προσλάβει (και/ή επαναπροσλάβει) τους υπαλλήλους αναδρομικά από 3
Σεπτεμβρίου 2018, (3) την πληρωμή αποζημιώσεων από την Τράπεζα για ζημιές που προκλήθηκαν
συνεπεία παράνομων πράξεων ή παραλείψεων κατά παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεών της, και
(4) την καταβολή από την Τράπεζα οποιωνδήποτε μισθών και ωφελημάτων, που, βάσει των ισχυρισμών
τους, οι υπάλληλοι δικαιούνται δυνάμει των συλλογικών συμβάσεων.

Η Τράπεζα ενίσταται στην εν λόγω αίτηση.

Στο παρόν στάδιο, δεν μπορεί να εκτιμηθεί η έκθεση της Τράπεζας λόγω του ότι (α) η διαδικασία
βρίσκεται σε πολύ προκαταρκτικό στάδιο κaι (β) εάν η αξίωση θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην Τράπεζα,
η έκθεση της Τράπεζας θα εξακολουθούσε να εξαρτάται από το εάν θα αποζημιωθεί βάσει των προνοιών
της Συμφωνίας Μεταφοράς Εργασιών μεταξύ της πρώην ΣΚΤ και της Τράπεζας. 
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29. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά και διαθέσιμες για χρήση καταθέσεις σε
Κεντρικές Τράπεζες και καταθέσεις σε άλλες τράπεζες, των οποίων η αρχική ημερομηνία λήξης δεν
υπερβαίνει τους τρεις μήνες ως ακολούθως:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Μετρητά και μη υποχρεωτικές καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 2.699.154 4.830.123
Καταθέσεις με άλλες τράπεζες με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών 400.197 262.698
Σύνολο μετρητών και αντίστοιχων μετρητών 3.099.351 5.092.821

Ανάλυση των συνολικών μετρητών και καταθέσεων με Κεντρικές Τράπεζες και Καταθέσεις σε
άλλες τράπεζες παρουσιάζεται πιο κάτω:

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Μετρητά και μη υποχρεωτικές καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 2.699.154 4.830.123
Μη διαθέσιμες για χρήση καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 135.959 131.848
Σύνολο μετρητών και καταθέσεων σε Κεντρικές Τράπεζες 2.835.113 4.961.971

Καταθέσεις με άλλες τράπεζες με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών 399.832 262.486
Καταθέσεις με άλλες τράπεζες 238.028 132.772
Σύνολο Καταθέσεων σε άλλες τράπεζες 637.860 395.258

30. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα πρόσωπα

Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη/τον σύζυγο, τα τέκνα, γονείς και εταιρείες στις οποίες οι
Διοικητικοί Σύμβουλοι κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική
συνέλευση.

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Χορηγήσεις 366 378

Εξασφαλίσεις 361 377

Καταθέσεις 2.388 1.590

Ο πιο πάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει τελικά ποσά περιόδου/έτους των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των συνδεδεμένων τους προσώπων που έχουν παραιτηθεί κατά την διάρκεια του έτους. 

Επιπρόσθετα, στις 30 Ιουνίου 2020, υπήρχαν ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις προς τα Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα τους πρόσωπα που αφορούν πιστώσεις, εγγυήσεις και μη
χρησιμοποιηθέντα όρια, ύψους €21 χιλ. οι οποίες δεν ξεπερνούσαν το 1% των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων της Τράπεζας (31 Δεκεμβρίου 2019: €26 χιλ.).
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OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

30. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχεια)

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 τα έσοδα από τόκους σε σχέση με Μέλη Διοικητικού
Συμβουλίου και συνδεδεμένα τους πρόσωπα ανήλθαν σε €4 χιλ. (30 Ιουνίου 2019: €5 χιλ.), ενώ τα έξοδα
από τόκους σε σχέση με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα τους πρόσωπα ανήλθαν σε
μηδενικό υπόλοιπο (30 Ιουνίου 2019: €2 χιλ.).

Απολαβές και δικαιώματα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

€'000 €'000
Απολαβές και δικαιώματα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

Απολαβές και ωφελήματα υπό εκτελεστική ιδιότητα 456 455
Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις, κλπ 23 20

Σύνολο απολαβών για Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους 479 475

Σύνολο δικαιωμάτων μελών του Συμβουλίου 509 568

Εισφορές εργοδότη- Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Συμβούλοι 9 -

Άλλες συναλλαγές με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα πρόσωπα

Οι πωλήσεις ασφαλιστικών συμβολαίων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 από την
θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
συνδεδεμένα πρόσωπα όπως ορίζονται πιο πάνω, ανήλθαν σε €9 χιλ. (30 Ιουνίου 2019: €7 χιλ.) ενώ οι
πωλήσεις ασφαλιστικών συμβολαίων από την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, Hellenic Alico Life
Insurance Company ανήλθαν σε € 2 χιλ. (30 Ιουνίου 2019: € 1 χιλ.).

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, δεν υπήρχαν μη-επιτοκιακά έσοδα σε σχέση με Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα τους πρόσωπα (30 Ιουνίου 2019: μηδέν). 

Βασικά Διευθυντικά Στελέχη που δεν είναι Διοικητικοί Σύμβουλοι και συνδεδεμένα πρόσωπα

Βασικά Διευθυντικά Στελέχη είναι εκείνα τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για το
σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, άμεσα ή έμμεσα. O Όμιλος
θεωρεί τους Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας οι οποίοι δεν ήταν Διοικητικοί Σύμβουλοι, τα μέλη της
Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού (ALCO) καθώς και οποιαδήποτε διευθυντικά στελέχη
που αναφέρονται άμεσα στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή ότι αποτελούν τα Βασικά Διευθυντικά
Στελέχη σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 24.

Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη/τον σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες τα
βασικά διευθυντικά στελέχη που δεν ήταν Διοικητικοί Σύμβουλοι κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον
20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση.

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Χορηγήσεις 1.001 1.021

Εξασφαλίσεις 552 578

Καταθέσεις 3.641 3.785
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OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

30. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχεια)

Ο αριθμός των Βασικών Διευθυντικών Στελεχών στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν 16 (31 Δεκεμβρίου 2019: 16).

Στις 30 Ιουνίου 2020 υπήρχαν ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις προς τα Βασικά Διευθυντικά
στελέχη, που δεν ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνδεδεμένων με αυτά προσώπων,
ύψους €313 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €305 χιλ.).

Τα έσοδα από τόκους σε Βασικά Διευθυντικά Στελέχη και συνδεδεμένα τους πρόσωπα για την περίοδο
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε €5 χιλ. (30 Ιουνίου 2019: €6 χιλ.) ενώ τα έξοδα από τόκους σε
σχέση με Βασικά Διευθυντικά Στελέχη και συνδεδεμένα τους πρόσωπα ανήλθαν σε €2 χιλ. (30 Ιουνίου
2019: €9 χιλ.).

Απολαβές Βασικών Διευθυντικών Στελεχών Ομίλου

Οι απολαβές των Βασικών Διευθυντικών Στελεχών που δεν ήταν Διοικητικοί Σύμβουλοι ήταν ως
ακολούθως:

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

€'000 €'000
Απολαβές βασικών διευθυντικών στελεχών που δεν ήταν Διοικητικοί
Σύμβουλοι:

Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα 1.189 1.016
Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις, κλπ 102 90
Ωφελήματα αφυπηρέτησης 94 85
Αντιπαροχή για διακοπή σύμβασης εργοδότησης 47 -

1.432 1.191

Άλλες συναλλαγές με Βασικά Διευθυντικά Στελέχη που δεν είναι Διοικητικοί Σύμβουλοι και τα
συνδεδεμένα τους πρόσωπα.

Οι πωλήσεις ασφαλιστικών συμβολαίων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 από τη
θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, σε Βασικά Διευθυντικά Στελέχη και
συνδεδεμένα τους πρόσωπα, όπως ορίζονται πιο πάνω, ανήλθαν σε €9 χιλ. (30 Ιουνίου 2019: €10 χιλ.)
ενώ οι πωλήσεις ασφαλιστικών συμβολαίων από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, Hellenic Alico Life
Insurance Company ανήλθαν σε €14 χιλ. (30 Ιουνίου 2019: €12 χιλ.).

Μέτοχοι που ασκούν σημαντική επιρροή και συνδεδεμένα τους πρόσωπα

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 24 συνδεδεμένα πρόσωπα, μεταξύ άλλων, θεωρούνται Μέτοχοι που
ασκούν σημαντική επιρροή στην Τράπεζα ή/και που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα πέραν του είκοσι τοις
εκατό (20%) της ονομαστικής αξίας του εκδοθέντος κεφαλαίου της Τράπεζας.

Τα συνδεδεμένα πρόσωπά τους περιλαμβάνουν οντότητες οι οποίες ελέγχονται από τους Μετόχους που
ασκούν σημαντική επιρροή όπως ορίζονται πιο πάνω.

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000

Χορηγήσεις 2 6

Καταθέσεις 28.852 45.204
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OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

30. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχεια)

Στις 30 Ιουνίου 2020 υπήρχαν εξασφαλίσεις από Μετόχους που ασκούν σημαντική επιρροή και
συνδεδεμένα τους πρόσωπα, για παροχή εγγυητικών ύψους €401 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €401 χιλ.).

Στις 30 Ιουνίου 2020, υπήρχαν ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις προς τους Μετόχους που
ασκούν σημαντική επιρροή και συνδεδεμένα τους πρόσωπα που αφορούν πιστώσεις, εγγυήσεις και μη
χρησιμοποιηθέντα όρια, ύψους €711 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €707 χιλ.).

Δεν υπήρχαν έσοδα από τόκους σε σχέση με Μετόχους που ασκούν σημαντική επιρροή και συνδεδεμένα
τους πρόσωπα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 (30 Ιουνίου 2019: μηδέν), ενώ τα
αντίστοιχα έσοδα από τόκους από αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €31 χιλ. (έξοδα
από τόκους 30 Ιουνίου 2019: €1 χιλ.).

Άλλες συναλλαγές με Μετόχους που ασκούν σημαντική επιρροή και συνδεδεμένα πρόσωπα

Oι πωλήσεις ασφαλιστικών συμβολαίων από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, Παγκυπριακή
Ασφαλιστική Λτδ, σε Μετόχους που ασκούν σημαντική επιρροή και συνδεδεμένα τους πρόσωπα όπως
ορίζονται πιο πάνω, ανήλθαν σε €28 χιλ. (30 Ιουνίου 2019: €50 χιλ.).

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 εισπράχθηκαν μη-επιτοκιακά εισοδήματα ύψους €42 χιλ.
(30 Ιουνίου 2019: €39 χιλ.) που αφορούν Μετόχους που ασκούν σημαντική επιρροή και τα συνδεδεμένα
τους πρόσωπα. 

Στις 30 Ιουνίου 2020, Μέτοχοι που ασκούν σημαντική επιρροή και συνδεδεμένα τους πρόσωπα κατείχαν
Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 1 (MAK 1) ύψους €23,4 χιλ. και Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου
2 (ΜΑΚ 2) ύψους €8,0 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €8,0 εκατ.).

Όλες οι συναλλαγές με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασικά Διευθυντικά Στελέχη, Μετόχους που
ασκούν σημαντική επιρροή και συνδεδεμένα τους πρόσωπα γίνονται με βάση συνήθεις εμπορικούς
όρους. Όσον αφορά τα Βασικά Διευθυντικά Στελέχη, αριθμός διευκολύνσεων έχει παραχωρηθεί με βάση
τους ισχύοντες όρους όπως και για το υπόλοιπο προσωπικό του Ομίλου.

31. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ

Εύλογη αξία είναι το ποσό που θα μπορούσε να εισπραχθεί από την πώληση ενός περιουσιακού
στοιχείου ή να πληρωθεί για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης σε μία συνήθη συναλλαγή μεταξύ των
συμμετεχόντων στην κύρια ή, εν ελλείψει αυτής, στην πιο συμφέρουσα αγορά στην οποία ο Όμιλος έχει
πρόσβαση κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Η εύλογη αξία της υποχρέωσης αντανακλά τον κίνδυνο
μη εξυπηρέτησής της.

Ο Όμιλος επιμετρά την εύλογη αξία ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας τις τιμές που παρουσιάζονται σε μία
ενεργό αγορά, στην περίπτωση που αυτές είναι διαθέσιμες για αυτό το στοιχείο. Μια αγορά θεωρείται
ενεργός, εάν οι συναλλαγές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση παρουσιάζονται με επαρκή
συχνότητα και όγκο ώστε να παρέχονται τιμές σε συνεχή βάση.

Αν δεν υπάρχει χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά, τότε ο Όμιλος χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης
που μεγιστοποιούν τη χρήση των σχετικών παραμέτρων που παρατηρούνται στις αγορές και
ελαχιστοποιούν τη χρήση μη παρατηρήσιμων δεδομένων. Η τεχνική αποτίμησης που χρησιμοποιείται
ενσωματώνει όλες τις κύριες παραμέτρους που οι συμμετέχοντες στην αγορά θα λάμβαναν υπόψη στην
τιμολόγηση μίας συναλλαγής.
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OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

31. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ (συνέχεια)

Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων

Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν, σε επίπεδο Ομίλου, την λογιστική αξία και την εύλογη αξία των
χρηματοοικονομικών στοιχείων στη βάση της ιεραρχίας των τριών επιπέδων ανάλογα με το είδος των
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας. Τα επίπεδα ιεραρχίας της
εύλογης αξίας είναι τα ακόλουθα:

 Επίπεδο 1: Επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε αγορές με σημαντικό όγκο

συναλλαγών για πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.

 Επίπεδο 2: Δεδομένα εκτός των χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1, τα

οποία είναι παρατηρήσιμα για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

 Επίπεδο 3: Στοιχεία για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν είναι βασισμένα σε

παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (μη παρατηρήσιμα δεδομένα).

Για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις σε εύλογη
αξία, ο Όμιλος καθορίζει εάν έχουν γίνει μεταφορές μεταξύ των επιπέδων στην ιεραρχία με την
επαναξιολόγηση της κατηγοριοποίησης στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς.
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OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

31. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ (συνέχεια)

Όμιλος
Λογιστική

αξία Εύλογη αξία Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

30 Ιουνίου 2020 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά
στοιχεία που επιμετρούνται στην
εύλογη αξία:
Επενδύσεις σε χρεόγραφα που
ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω
λοιπών συνολικών εσόδων 343.830 343.830 342.507 1.323 -
Επενδύσεις σε μετοχές και άλλους
τίτλους και σε oργανισμούς
συλλογικών επενδύσεων 51.683 51.683 38.806 - 12.877
Παράγωγα 933 934 - 934 -

396.446 396.447 381.313 2.257 12.877

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά
στοιχεία που δεν επιμετρούνται
στην εύλογη αξία:
Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές
Τράπεζες 2.835.113 2.835.113 - 2.835.113 -
Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 637.860 637.861 - 637.861 -
Χορηγήσεις σε πελάτες 5.991.443 5.869.544 - - 5.869.544
Επενδύσεις σε χρεόγραφα που
ταξινομούνται στο αποσβεσμένο
κόστος 5.421.339 5.502.243 2.670.527 2.794.669 37.047
Απαιτήσεις ΠΠΣ εισπρακτέες 79.449 79.449 - - 79.449
Περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης 2.278 3.737 - - 3.737

14.967.482 14.927.947 2.670.527 6.267.643 5.989.777

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
που επιμετρούνται στην εύλογη
αξία:
Παράγωγα 15.084 15.084 - 15.084 -

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
που δεν επιμετρούνται στην εύλογη
αξία:
Οφειλές σε άλλες τράπεζες 143.428 143.427 - 143.427 -
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί
πελατών 14.238.249 14.238.249 - - 14.238.249
Υποχρέωση μίσθωσης 12.273 12.273 - - 12.273
Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και
δανειακές δεσμεύσεις που εκδόθηκαν 19.769 19.769 - - 19.769
Δανειακό κεφάλαιο 129.667 62.320 - 62.320 -

14.543.386 14.476.038 - 205.747 14.270.291
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31. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ (συνέχεια)

Όμιλος
Λογιστική

αξία Εύλογη αξία Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

31 Δεκεμβρίου 2019 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά
στοιχεία που επιμετρούνται στην
εύλογη αξία:
Επενδύσεις σε χρεόγραφα που
ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω
λοιπών συνολικών εσόδων 496.019 496.019 492.082 3.937 -
Επενδύσεις σε μετοχές και άλλους
τίτλους και σε oργανισμούς
συλλογικών επενδύσεων 42.378 42.378 29.628 - 12.750
Παράγωγα 13 13 - 13 -

538.410 538.410 521.710 3.950 12.750

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά
στοιχεία που δεν επιμετρούνται
στην εύλογη αξία:
Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές
Τράπεζες 4.961.971 4.961.971 - 4.961.971 -
Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 395.258 395.258 - 395.258 -
Χορηγήσεις σε πελάτες 5.979.148 5.778.705 - - 5.778.705
Επενδύσεις σε χρεόγραφα που
ταξινομούνται στο αποσβεσμένο
κόστος 3.803.913 3.902.144 1.272.230 2.589.940 39.974
Απαιτήσεις ΠΠΣ εισπρακτέες 64.508 64.508 - - 64.508
Περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης 6.449 9.496 - - 9.496

15.211.247 15.112.082 1.272.230 7.947.169 5.892.683

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
που επιμετρούνται στην εύλογη
αξία:
Παράγωγα 15.697 15.697 - 15.697 -

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
που δεν επιμετρούνται στην εύλογη
αξία:
Οφειλές σε άλλες τράπεζες 173.990 173.990 - 173.990 -
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί
πελατών 14.601.654 14.601.654 - - 14.601.654
Υποχρέωση μίσθωσης 13.976 13.976 - - 13.976
Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και
δανειακές δεσμεύσεις που εκδόθηκαν 24.425 24.425 - - 24.425
Δανειακό κεφάλαιο 129.666 71.333 - 71.333 -

14.943.711 14.885.378 - 245.323 14.640.055
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31. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ (συνέχεια)

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων παρουσιάζεται στους
πιο πάνω πίνακες κατά την ημερομηνία αναφοράς και δεν αντικατοπτρίζει οποιεσδήποτε προσδοκίες σε
σχέση με το μέλλον τους. 

Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν την κίνηση της εύλογης αξίας των επενδύσεων που έχουν
κατηγοριοποιηθεί στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας:

Επενδύσεις
στην εύλογη

αξία μέσω
λοιπών

συνολικών
εσόδων

Λοιπά
χρηματοοικονομικά

περιουσιακά
στοιχεία στην

εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων Σύνολο

€'000 €'000 €'000
1 Ιανουαρίου 2020 6.179 6.571 12.750
Κέρδη αναγνωρισμένα στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων στις κατηγορίες «Καθαρά
έσοδα από αμοιβές, προμήθειες, καθαρά κέρδη από
διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και
χρηματοοικονομικών μέσων και άλλα έσοδα» - 127 127
30 Ιουνίου 2020 6.179 6.698 12.877

Επενδύσεις
στην εύλογη

αξία μέσω
λοιπών

συνολικών
εσόδων

Λοιπά
χρηματοοικονομικά

περιουσιακά
στοιχεία στην

εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων Σύνολο

€'000 €'000 €'000
1 Ιανουαρίου 2019 5.583 4.527 10.110
Κέρδη αναγνωρισμένα στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων στις κατηγορίες «Καθαρά
έσοδα από αμοιβές, προμήθειες, καθαρά κέρδη από
διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και
χρηματοοικονομικών μέσων και άλλα έσοδα» - 1.464 1.464
30 Ιουνίου 2019 5.583 5.991 11.574

Κατά τη διάρκεια της εξαμηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 και του έτους που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2019 δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ του Επιπέδου 1 και του Επιπέδου 2.
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31. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ (συνέχεια)

Τεχνικές αποτίμησης επενδύσεων Επιπέδου 2 σε επενδύσεις σε χρεόγραφα και παράγωγα που
επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων και στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων

Για την αποτίμηση των επενδύσεων σε χρεόγραφα στην εύλογη αξία τους, οι οποίες έχουν
κατηγοριοποιηθεί στο επίπεδο 2 της ιεραρχίας, η Τράπεζα χρησιμοποιεί τα ομόλογα της Κυπριακής
Δημοκρατίας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο με την χρήση του προγράμματος EMTN
(European Medium Term Notes) για να υπολογίσει το περιθώριο πάνω από την καμπύλη επιτοκίων του
Γερμανικού Δημόσιου χρέους πάνω στο οποίο χτίζεται η καμπύλη απόδοσης η οποία χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό της εύλογης αξίας των συγκεκριμένων ομολόγων επιπέδου 2.

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται με τη χρήση μεθόδων αποτίμησης που
βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς αποτελούνται από συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων,
συμβόλαια ανταλλαγής συναλλάγματος, δικαιώματα προαίρεσης συναλλάγματος, προθεσμιακά
συμβόλαια ξένου συναλλάγματος και συμβόλαια ανώτατου/κατώτατου ορίου επιτοκίων. Οι μέθοδοι
αποτίμησης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά περιλαμβάνουν τα μοντέλα προθεσμιακής τιμολόγησης και
τα μοντέλα ανταλλαγής ταμειακών ροών, χρησιμοποιώντας υπολογισμούς παρούσας αξίας. Τα μοντέλα
χρησιμοποιούν διάφορα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων τις τρέχουσες ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος
και προθεσμιακές τιμές ξένου συναλλάγματος καθώς και καμπύλες επιτοκίων. Είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι η μεγάλη πλειοψηφία των θέσεων της Τράπεζας σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
πραγματοποιούνται μέσω αντισυμβαλλομένων με τους οποίους η Τράπεζα έχει συμφωνίες ISDA
(International Swaps and Derivatives Association) και CSA (Credit Support Annex), μέσω των οποίων
ανταλλάζονται μετρητά ως εξασφάλιση σε καθημερινή βάση.

Τεχνικές αποτίμησης επενδύσεων Επιπέδου 3 σε επενδύσεις σε μετοχές και άλλους τίτλους για
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων

Οι μετοχικοί και άλλοι τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν επίσης την
συμμετοχή της Τράπεζας στην Visa Inc με μετοχές σειράς Γ, οι οποίες είναι μετατρέψιμες σε κοινές
μετοχές Κατηγορίας Α και αποτιμώνται με βάση την τιμή της υποκείμενης μετοχής σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς. Λόγω του ότι η μετατροπή θα πραγματοποιηθεί κατά τη δωδέκατη επέτειο της ημερομηνίας
ολοκλήρωσης της συναλλαγής (21 Ιουνίου 2016) μετά τη διευθέτηση τυχόν ανεπίλυτων και εκκρεμών
αιτημάτων κάλυψης, θεωρήθηκε συνετό να εφαρμοστεί κούρεμα 50% στην παρατηρήσιμη αξία των
μετοχών. Το σημαντικό μη παρατηρήσιμο στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε πιο πάνω θεωρείται το κούρεμα
στην υπολογίσιμη αξία των μετοχών. Μία αλλαγή στο σημαντικό μη παρατηρήσιμο στοιχείο κατά 15% θα
είχε ως αποτέλεσμα μία αλλαγή στην αξία των μετοχών και άλλων τίτλων κατά €1.005 χιλιάδες (31
Δεκεμβρίου 2019: €986 χιλιάδες). 

Τεχνικές αποτίμησης επενδύσεων Eπιπέδου 3 σε μετοχές και άλλους τίτλους για
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων

Οι μετοχές και άλλοι τίτλοι που κατηγοριοποιούνται στο επιπέδο 3 περιλαμβάνουν μη εισηγμένες
επενδύσεις. Για αυτές τις επενδύσεις, ο Όμιλος χρησιμοποιεί μοντέλα που δεν βασίζονται σε
παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς και λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων, τις καθαρές θέσεις των
οντοτήτων στις οποίες έχει γίνει η επένδυση καθώς επίσης και εκτιμήσεις της Διεύθυνσης του Ομίλου για
να ληφθούν υπόψη αβεβαιότητες στις εύλογες αξίες που προκύπτουν από την έλλειψη δεδομένων και
σημαντικές αρνητικές μεταβολές στην τεχνολογία, στην αγορά, στο οικονομικό ή στο νομικό περιβάλλον
στο οποίο δραστηριοποιείται η οντότητα. Τα σημαντικά μη παρατηρήσιμα δεδομένα που
χρησιμοποιήθηκαν πιο πάνω θεωρούνται ότι είναι η καθαρή θέση του ενεργητικού των οντοτήτων. Η
μεταβολή των σημαντικών μη παρατηρήσιμων δεδομένων κατά 15% θα είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβολή
της αξίας των μετοχικών και άλλων τίτλων κατά €927 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €927 χιλ.).
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31. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ (συνέχεια)

Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων που δεν επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους αλλά για
τα οποία η εύλογη αξία γνωστοποιείται

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που ταξινομούνται και μεταγενέστερα επιμετρούνται στο
αποσβεσμένο κόστος, περιλαμβανομένου των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων ως αποτέλεσμα της Απόκτησης το 2018, παρουσιάζεται πιο κάτω. Τα αναγνωρίσιμα
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα της Απόκτησης είχαν αρχικά
αναγνωριστεί στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3, χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης όπως
περιγράφονται στην Σημείωση 48.8 των τελευταίων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Χρεόγραφα που ταξινομούνται στο αποσβεσμένο κόστος

Για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε χρεόγραφα τα οποία θα ταξινομούνταν στο
επίπεδο 1, ο Όμιλος χρησιμοποιεί τις χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργό αγορά. Για τον υπολογισμό της
εύλογης αξίας των επενδύσεων σε χρεόγραφα που θα ταξινομούνταν στο επίπεδο 2, ο Όμιλος
χρησιμοποιεί τα ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο
με την χρήση του προγράμματος EMTN (European Medium Term Notes) για να υπολογίσει το περιθώριο
πάνω από την καμπύλη επιτοκίων του Γερμανικού Δημόσιου χρέους πάνω στο οποίο χτίζεται η καμπύλη
απόδοσης η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας των συγκεκριμένων
επενδύσεων σε χρεόγραφα επιπέδου 2.

Χορηγήσεις σε πελάτες

Η εύλογη αξία των χορηγήσεων σε πελάτες βασίζεται στην παρούσα αξία των αναμενόμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών.

Η υποκειμενικότητα και ο βαθμός κρίσης που απαιτείται από τη Διεύθυνση είναι σημαντικά στα μοντέλα
προεξοφλημένων ταμειακών ροών δεδομένου ότι η Διεύθυνση απαιτείται να ασκήσει κρίση στην επιλογή
και εφαρμογή των παραμέτρων και παραδοχών, όπου μέρος ή το σύνολο των παραμέτρων δεν είναι
παρατηρήσιμα. Οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές έχουν υπολογιστεί βάσει των αναμενόμενων
ποσοστών ζημιών ανά κατηγορία δανείου, λαμβάνοντας υπόψη την προσδοκώμενη πιστοληπτική
ποιότητα των δανειοληπτών. Το προεξοφλητικό επιτόκιο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν: το κόστος
χρηματοδότησης, το κόστος κεφαλαίου, τις κανονιστικές απαιτήσεις για τήρηση ελάχιστης απαίτησης
ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), και την προσαρμογή για λειτουργικά έξοδα.

Για τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου του 2020, η Τράπεζα,
προκειμένου να ανταποκριθεί στις άνευ προηγουμένου συνθήκες της κρίσης λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού, αναθεώρησε τη μελλοντική πληροφόρηση που χρησιμοποίησε για τον υπολογισμό της
εύλογης αξίας σχετικά με τις κύριες μακροοικονομικές μεταβλητές, ήτοι τον ρυθμό ανάπτυξης ΑΕΠ, τον
πληθωρισμό, το ποσοστό ανεργίας και τους δείκτες τιμών ακινήτων. Τα μακροοικονομικά σενάρια και οι
μελλοντικές πληροφορίες που υιοθετήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020 παρέμειναν αμετάβλητα κατά τη
δεύτερη τριμηνία του 2020 για σκοπούς υπολογισμού της εύλογης αξίας των χορηγήσεων.

Επιπρόσθετα, η δραστηριότητα των εκποιήσεων έχει παγώσει δημιουργώντας καθυστερήσεις στην
διαχείριση των ΜΕΧ, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχει δοθεί
παράταση στην περίοδο ρευστοποίησης των ΜΕΧ.  

Οι πιο πάνω σχετικές με την πανδημία του κορωνοϊού αλλαγές που έγιναν στον υπολογισμό της εύλογης
αξίας, είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις παραδοχές της Τράπεζας για τον υπολογισμό των προβλέψεων.
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31. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ (συνέχεια)

Περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης

Η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης καθορίζεται με βάση τη Προσέγγιση του
Εισοδήματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 13. 

Στις 30 Ιουνίου 2020, ποσό ύψους €79,5 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €64,5 εκατ.) που σχετίζεται με τις
εισπρακτέες απαιτήσεις ΠΠΣ έχει αφαιρεθεί από το περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης και
αναγνωρίστηκε στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ως ποσό εισπρακτέο. Σύμφωνα με τους όρους της
συμφωνίας ΠΠΣ η διαδικασία των απαιτήσεων περιλαμβάνει την υποβολή από την Τράπεζα ενός αρχείου
δεδομένων υπολογισμού με τις προβλεπόμενες επακόλουθες πληρωμές να γίνονται εντός 30 ημερών
εκτός και αν υπάρχει διαφωνία (Σημ. 23).

Για τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου του 2020, η Τράπεζα,
προκειμένου να ανταποκριθεί στις άνευ προηγουμένου συνθήκες της κρίσης λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού, αναθεώρησε τη μελλοντική πληροφόρηση που χρησιμοποίησε για τον υπολογισμό των
εισπρακτέων απαιτήσεων ΠΠΣ, σχετικά με τις κύριες μακροοικονομικές μεταβλητές, ήτοι τον ρυθμό
ανάπτυξης ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, το ποσοστό ανεργίας και τους δείκτες τιμών ακινήτων. Τα
μακροοικονομικά σενάρια και οι μελλοντικές πληροφορίες που υιοθετήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020
παρέμειναν αμετάβλητα κατά τη δεύτερη τριμηνία του 2020 για σκοπούς υπολογισμού της πιθανότητας
αθέτησης των χορηγήσεων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας των εισπρακτέων
απαιτήσεων ΠΠΣ.

Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΠΠΣ):

Η εύλογη αξία υπολογίζεται ως το άθροισμα της:

α) Παρούσας αξίας των απαιτήσεων που θα υποβάλει η Τράπεζα σε περίπτωση ζημιών του ΠΠΣ. Οι
απαιτήσεις και ο χρονισμός αυτών των απαιτήσεων αντικατοπτρίζουν την επαναεπιμέτρηση των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από απαιτήσεις  που θα υποβληθούν από
την Τράπεζα σε περίπτωση ζημιών του ΠΠΣ. Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται ανά περιουσιακό στοιχείο.

β) Παρούσας αξίας των δικαιωμάτων που είναι πληρωτέα από την Τράπεζα προς στην Κυπριακή
Δημοκρατία 

Η παρούσα αξία του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης του ΠΠΣ έχει προεξοφληθεί σύμφωνα με το
αντίστοιχο επιτόκιο της αγοράς για ανοίγματα έναντι κρατικών ομολόγων με παρόμοια ληκτότητα.

Χορηγήσεις εκτός ισολογισμού:

Η εύλογη αξία υπολογίζεται στην:

α) Aνάκτηση ως αποτέλεσμα των εκτιμώμενων ζημιών που προκύπτουν από τις χορηγήσεις εκτός
ισολογισμού χωρίς να περιλαμβάνουν ποσά εντός του ισολογισμού.

β) Aνάκτηση ως αποτέλεσμα των εκτιμώμενων ζημιών που προκύπτουν από χορηγήσεις πιστωτικών
καρτών εκτός ισολογισμού περιλαμβάνοντας ποσά εντός του ισολογισμού.

Η ανάκτηση ως αποτέλεσμα των εκτιμώμενων ζημιών των δύο πιο πάνω στοιχείων έχει προεξοφληθεί με
τα αντίστοιχα επιτόκια της αγοράς που ισχύουν για τα κρατικά ανοίγματα με παρόμοια ληκτότητα.
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31. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ (συνέχεια)

Άλλες βασικές εισροές που εμπλέκονται στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων
αποζημίωσης που σχετίζονται με το ΠΠΣ και τις χορηγήσεις εκτός ισολογισμού περιλαμβάνουν τις
εκτιμήσεις και τις παραμέτρους που σχετίζονται με την επιμέτρηση αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών των
υποκείμενων δανείων και των χορηγήσεων εκτός ισολογισμού. Η ανάλυση ευαισθησίας για αυτά
παρουσιάζεται στη Σημείωση 4.

Δανειακό Κεφάλαιο:

Η εύλογη αξία του  δανειακού κεφαλαίου βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές σε μη ενεργό αγορά. Το
δανειακό κεφάλαιο έχει κατηγοριοποιηθεί στο επίπεδο 2.

Λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα:

Για εκείνα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν έχει
γίνει αναφορά πιο πάνω ή που δεν παρουσιάζονται ξεχωριστά στους πιο πάνω πίνακες, η εύλογη αξία
προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες.

Εύλογη αξία μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη
αξία

Η εύλογη αξία των ακινήτων που κατέχονται για ιδία χρήση και των επενδύσεων σε ακίνητα βασίζεται στις
εκτιμήσεις από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές και κατηγοριοποιείται στο επίπεδο 3 (Σημ. 4.8.).

32. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε δύο λειτουργικούς τομείς στη βάση της
παροχής υπηρεσιών, ως ακολούθως:

 Τομέας τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών - παρέχει κυρίως τραπεζικές και

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων χρηματοδοτικών και επενδυτικών υπηρεσιών,

υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring), καθώς

και διαχείριση και πώληση ακινήτων. Ο τομέας τραπεζικών και χρηματοοικονομικών εργασιών

περιλαμβάνει επίσης το μερίδιο αποτελεσμάτων σε συνδεδεμένη εταιρεία.

 Τομέας ασφαλιστικών εργασιών - παρέχει κυρίως ασφαλιστικές υπηρεσίες κλάδου ζωής και γενικού

κλάδου.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα έσοδα, έξοδα, ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και
μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, κέρδος/(ζημιά) πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων
συνδεδεμένης εταιρείας, το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας και τη φορολογία και
πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης και κεφαλαιουχικές δαπάνες  αναφορικά με τους λειτουργικούς τομείς του
Ομίλου.
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32. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια)

Τραπεζικές &
χρηματοοικονομικές

υπηρεσίες Ασφαλιστικές εργασίες
Συναλλαγές/υπόλοιπα

μεταξύ τομέων Σύνολο
Εξαµηνία που έληξε στις 30

Ιουνίου
Εξαµηνία που έληξε στις 30

Ιουνίου
Εξαµηνία που έληξε στις 30

Ιουνίου
Εξαµηνία που έληξε στις 30

Ιουνίου

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Κύκλος εργασιών 198.201 234.173 16.204 13.015 (5.002) (2.965) 209.403 244.223
Εκ των οποίων: Έσοδα από τρίτους 193.310 231.208 16.093 13.015 - - 209.403 244.223
Εκ των οποίων: Έσοδα μεταξύ τομέων 4.891 2.965 111 - (5.002) (2.965) - -

Καθαρά έσοδα από τόκους 140.572 151.059 (30) 4 2 - 140.544 151.063
Καθαρά έσοδα/(έξοδα) δικαιωμάτων και προμηθειών 29.892 30.193 (2.261) (3.505) (2.085) (2.424) 25.546 24.264
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου
συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων 3.672 4.776 (154) 575 - - 3.518 5.351
Άλλα έσοδα/(έξοδα) 4.671 7.585 14.466 11.506 (111) (80) 19.026 19.011
Σύνολο καθαρών εσόδων 178.807 193.613 12.021 8.580 (2.194) (2.504) 188.634 199.689
Έξοδα προσωπικού (58.971) (56.569) (2.789) (2.445) - - (61.760) (59.014)
Αποσβέσεις και χρεόλυση (11.363) (10.360) (215) (160) 44 24 (11.534) (10.496)
Διοικητικά και άλλα έξοδα (49.933) (56.601) (1.329) (1.049) 61 56 (51.201) (57.594)
Σύνολο εξόδων (120.267) (123.530) (4.333) (3.654) 105 80 (124.495) (127.104)
Κέρδος/(ζημιά) από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές απομείωσης
χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων 58.540 70.083 7.688 4.926 (2.089) (2.424) 64.139 72.585
Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων (41.807) (9.913) (35) 383 4 (73) (41.838) (9.603)
Ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (588) (2.863) - - - - (588) (2.863)
Κέρδος/(ζημιά) πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης
εταιρείας και την αρνητική υπεραξία 16.145 57.307 7.653 5.309 (2.085) (2.497) 21.713 60.119
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας μετά τη φορολογία 584 876 - - - - 584 876
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία 16.729 58.183 7.653 5.309 (2.085) (2.497) 22.297 60.995
Φορολογία (3.693) (1.440) (935) (450) - - (4.628) (1.890)
Κέρδος/(ζημιά) μετά τη φορολογία 13.036 56.743 6.718 4.859 (2.085) (2.497) 17.669 59.105

78

Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας

Συνοπτικές Ενοποιηµένες Ενδιάμεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 



OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

32. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια)

Τραπεζικές &
χρηματοοικονομικές

υπηρεσίες Ασφαλιστικές εργασίες
Συναλλαγές/υπόλοιπα

μεταξύ τομέων Σύνολο

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
30 Ιουνίου

2020

31
Δεκεμβρίου

2019
30 Ιουνίου

2020

31
Δεκεμβρίου

2019
30 Ιουνίου

2020

31
Δεκεμβρίου

2019
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 15.768.453 16.163.995 194.742 153.123 (16.914) (9.567) 15.946.281 16.307.551
Σύνολο υποχρεώσεων 14.718.845 15.125.012 151.045 114.830 (15.561) (8.992) 14.854.329 15.230.850
Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 8.410 7.826 - - - - 8.410 7.826
Κεφαλαιουχικές δαπάνες ακινήτων, δικαιώματος χρήσης
περιουσιακού στοιχείου, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και
λογισμικά προγράμματα 7.349 104.560 1.161 2.391 (429) (697) 8.081 106.254
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33. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το 2020 είχε ξεκινήσει με θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την κυπριακή οικονομία συνεχίζοντας
την ισχυρή επίδοση των προηγούμενων χρόνων, ωστόσο η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε
σημαντικές αβεβαιότητες και κινδύνους στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Η επιβολή περιοριστικών
μέτρων και η αυξημένη αβεβαιότητα οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου πτώση της οικονομικής
δραστηριότητας το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Μετά το ξέσπασμα του κορωνοϊού και την επιβολή των περιοριστικών μέτρων, η οικονομική δυναμική
εξασθένησε απότομα τον Μάρτιο 2020. Ως αποτέλεσμα, ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής επέκτασης
επιβραδύνθηκε σε 0,8% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 από 3,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2019,
παραμένοντας όμως σημαντικά υψηλότερος από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που παρουσίασε
ετήσια μείωση 3,1%. 

Η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και των σχετικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της νόσου COVID 19 είχε άμεσο αντίκτυπο στην Κυπριακή
Οικονομία η οποία παρουσίασε σημαντική μείωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Σύμφωνα με την
Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύτερο
τρίμηνο του 2020 είναι αρνητικός και υπολογίζεται σε -11,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2019. Τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε περιορισμούς στην
διακίνηση των πολιτών καθώς και στο κλείσιμο επιχειρήσεων διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων στο
οποίο αποδίδεται η πρωτοφανής μείωση του δεύτερου τριμήνου. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε ετησίως κατά 15% στη ζώνη του ευρώ.

Η πανδημία του κορωνοϊού συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία.
Τα μέτρα περιορισμού (lockdown) στην Κύπρο ξεκίνησαν στα μέσα Μαρτίου 2020 και ήδη από τις 4
Μαΐου 2020 έχει ξεκινήσει η σταδιακή τους χαλάρωση σύμφωνα με το σχέδιο της Kυβέρνησης. Η
δημοσιονομική πολιτική εκτιμάται ότι θα μετριάσει μερικώς την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών
μέσω άμεσων επιστροφών και εκπτώσεων φόρων στα νοικοκυριά, όπως επίσης και μέσω δανείων,
επιδοτήσεων και αλλαγών στις φορολογικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις. Η δημοσιονομική πολιτική στην
Ευρωζώνη εκτιμάται ότι θα είναι έντονα υποστηρικτική το 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στο
ίδιο ύφος, η νομισματική πολιτική κατέστη πιο προσαρμοστική, προκειμένου να υποστηρίξει την
οικονομική δραστηριότητα. Με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και με την ευρεία εφαρμογή
δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και παροχής ρευστότητας, η δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς
της οικονομίας δείχνει ήδη σαφή σημάδια ανάκαμψης τον Ιούνιο και μετά.

Οι αρνητικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονομική δραστηριότητα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό
από το εύρος της συνολικής έκτασης και του χρονικού διαστήματος περιορισμού του. Η συνολική έκταση
και διάρκεια των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού παρουσιάζουν υψηλό βαθμό
αβεβαιότητας αλλά αναμένεται να είναι προσωρινές. Το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
της Κύπρου προβλέπεται να υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό το 2020, με τις πιο σημαντικές αρνητικές
οικονομικές επιπτώσεις να αναμένονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020. Η γρήγορη ανταπόκριση
της Κυβέρνησης στη πανδημία επέτρεψε στην Κύπρο να περιορίσει την εξάπλωση του κορωνοϊού
εγκαίρως. Οι τομείς της Κυπριακής οικονομίας που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η
φιλοξενία (δραστηριότητες ξενοδοχείων και υπηρεσιών εστίασης) και οι μεταφορές. 

Η διαταραχή οφείλεται κυρίως, από τη µείωση της ζήτησης από το εξωτερικό, καθώς και την ενίσχυση της
εγχώριας αβεβαιότητας, που θα επηρεάσουν αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. Από
την άλλη πλευρά, οι αρνητικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ αναµένεται να µετριασθούν, λόγω της
αποδυνάμωσης των εισαγωγών, καθώς η εσωτερική ζήτηση θα εξασθενεί. Επιπλέον, η παράλληλη
απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου, εκτιμάται ότι θα είναι ευνοϊκή για την κυπριακή οικονομία,
αφού µειώνει το κόστος παραγωγής και ως εκ τούτου αναµένεται να συγκρατήσει τον ονομαστικό
πληθωρισμό, υποστηρίζοντας έτσι την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. 

80

Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας

Συνοπτικές Ενοποιηµένες Ενδιάμεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 



OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

33. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συνέχεια)

Στo πλαίσιo των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι Ευρωπαϊκές Αρχές και η
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας παρείχαν δέσμη δημοσιονομικής, νομισματικής και εποπτική
στήριξη στην οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Ειδικότερα, το Eurogroup που πραγματοποιήθηκε στις
4 Μαρτίου 2020 αποφάσισε ότι οι προσωρινές παρεκκλίσεις των κρατών μελών από την συμφωνηθείσα
δημοσιονομική πορεία λόγω ασυνήθιστων εξωγενών παραγόντων όπως π.χ. οι επιπτώσεις της
πανδημίας, είναι αποδεκτές. Η Κυπριακή Κυβέρνηση από τα μέσα Μαρτίου 2020 ανακοίνωσε μια ισχυρή
σειρά δημοσιονομικών μέτρων με στόχο την εξομάλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας
COVID 19. Το εγχώριο κόστος των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης εκτιμάται σε σχεδόν €1,6 δισ. και
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη στήριξη των μισθωτών ή αυτοτελώς εργαζομένων και των μικρών ή
άλλων επιχειρήσεων, μέσω της κάλυψης του μεγαλύτερου μέρους του μισθολογικού κόστους,
προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020 2023
της Κύπρου, όπως δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2020 από το Υπουργείο Οικονομικών, ο δημοσιονομικός
αντίκτυπος αυτών των μέτρων κατά το 2020 εκτιμάται στο 4,4% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος για το
2020 αναμένεται να αυξηθεί γύρω στο 117% του ΑΕΠ. Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα
για την περίοδο Ιανουαρίου Ιουνίου 2020 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των
€804,6 εκατ. (4,0% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €240,5 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου
Ιουνίου 2019 (1,1 % στο ΑΕΠ).

Επιπτώσεις πρόσφατων εξελίξεων

Οι εξελίξεις καθοδηγούνται επί του παρόντος από την επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης και από τη
μείωση της εξωτερικής ζήτησης. Η πλήρης εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων συνέτεινε σε μια ευρεία
συρρίκνωση της δραστηριότητας τον Απρίλιο και Μάιο του 2020. Τον Απρίλιο 2020, ο Δείκτης όγκου
κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 28,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους και έφτασε στις 82,4 μονάδες (βάση 2015=100). Για την περίοδο Ιανουαρίου-
Απριλίου 2020, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 4,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του
2019. Παράλληλα, οι διεθνείς αφίξεις ελαττώθηκαν κατά 85% ετησίως τους πρώτους επτά μήνες του
2020. Ωστόσο, οι δείκτες εμπιστοσύνης στην κατανάλωση και το λιανικό εμπόριο παρουσιάζουν
αυξανόμενα σημάδια βελτίωσης από τον Ιούνιο του 2020, επισημαίνοντας μια ανάκαμψη της εγχώριας
ζήτησης από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του Απριλίου – Μαΐου. Τον Ιούλιο 2020, ο Δείκτης
Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) για την Κύπρο αυξήθηκε κατά 4,5 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο
2020. Tον Ιούνιο 2020, ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 2,6% σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 121,6 μονάδες (βάση
2015=100). Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 3,6%
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

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 Ba2 από τους Moody's, BBB- από τον Fitch, BBB- από την S&P. Τον Σεπτέμβριο 2020 ο
οίκος S&P επιβεβαίωσε την αξιολόγησή του. Τον Απρίλιο 2020, ο οίκος Fitch επιβεβαίωσε την
προηγούμενη αξιολόγησή του αναθεωρώντας την προοπτική σε σταθερή, λόγω των πιθανών σημαντικών
επιπτώσεων από την πανδημία COVID-19 στην Κυπριακή οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. Επίσης,
τον ίδιο μήνα, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s εξέδωσε ενημέρωση σχετικά με την πιστοληπτική του
αξιολόγηση για την Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πανδημία COVID-19 θα
επηρεάσει τις βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές και δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά οι επιπτώσεις στην
πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Κυβέρνησης αναμένεται να είναι προσωρινές.
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33. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συνέχεια)

Πρόσφατα δεδομένα και εξελίξεις γύρω από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού κατά το πρώτο εξάμηνο του
2020, καταδεικνύουν ότι το 2020 η Κυπριακή οικονομία επηρεάζεται αρνητικά, από την εξάπλωση  της
πανδημίας, και συνεπακόλουθα τη διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία ενδέχεται να
επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένα δανειακά χαρτοφυλάκια. Η εν λόγω εξέλιξη ενδέχεται να
επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα ορισμένων δανειοληπτών στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών
τους και κατ΄ επέκταση το ύψος των αναμενόμενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου. Οι οικονομικές
επιπτώσεις εξαρτώνται σε σημαντικό βαθµό από το χρόνο που η κρίση αυτή θα διαρκέσει και
διαφοροποιούνται ανά περίπτωση καθώς κάθε τομέας της οικονομίας επηρεάζεται µε διαφορετικό τρόπο. 

Βασικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας και τις Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές

Υπό το φως της εξάπλωσης του COVID-19 στην υφήλιο, διάφορα μέτρα έχουν, και συνεχίζουν, να
εφαρμόζονται από Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να εμποδίσουν την μετάδοση του ιού μαζί με οικονομική
στήριξη και μέτρα ανακούφισης που στοχεύουν να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες του
ξεσπάσματος σε μισθωτούς, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτά τα μέτρα ανακούφισης
συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται μόνο, προσωρινή αναστολή στην αποπληρωμή δανείων,
πιστωτικών διευκολύνσεων και στεγαστικών δανείων, εγγυήσεις δανείων όπως και άλλα είδη
υποστήριξης των επιχειρήσεων που στοχεύουν σε μεμονωμένους οργανισμούς ή συγκεκριμένες
βιομηχανίες (π.χ. για σκοπούς ρευστότητας).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Στις 23 Μαρτίου 2020, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ενέκριναν τη «γενική
ρήτρα διαφυγής» του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η οποία προσωρινά παύει τις
διαρθρωτικές προσαρμογές τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν οι χώρες μέλη για την επίτευξη των
δημοσιονομικών τους στόχων. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια δημοσιονομική
πολιτική που θα αποκλίνει από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις που θα εφαρμόζοντας κανονικά στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί επαρκώς η
πανδημία του κορωνοϊού.

Στις 21 Ιουλίου 2020, οι ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν σε μια συμφωνία ενίσχυσης και προϋπολογισμού €1,8
τρισ. με στόχο να βοηθήσει τα μέλη να ανακάμψουν από την οικονομική επίπτωση της πανδημίας του
COVID 19. Το πακέτο περιλαμβάνει ένα ταμείο €750 δισ. που θα αποσταλεί ως δάνεια και επιχορηγήσεις,
καθώς και έναν επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους €1 τρισ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
επιχορηγήσεις αξίας €390 δισ. και δάνεια αξίας €360 δισ. Η εν λόγω συμφωνία υπόκειται στην έγκριση
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ανακοινώσει διάφορα µέτρα για την αντιµετώπιση των
οικονοµικών συνεπειών του κορωνοϊού και τη στήριξη της οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας με
πρώτιστο στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που υπάρχουν σήμερα. Με σχετικές Πράξεις
Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 27 Μαρτίου 2020, μαζί με το αναθεωρημένο πλαίσιο της Κυβέρνησης
όπως δημοσιεύθηκε στις 13 Απριλίου 2020 και ακολούθως στις 17 Ιουνίου 2020, προβλέπονται µέτρα
δημοσιονομικής στήριξης αξίας €1,6 δισ. (7,5% ως προς το Α.Ε.Π).

Τα µέτρα, µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν προσωρινή αναστολή δύο µηνών της υποχρέωσης καταβολής
του ΦΠΑ, οικονομική στήριξη για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί έκτακτα µέτρα περί
αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τους ή έχουν υποστεί µείωση του κύκλου
εργασιών τους μεγαλύτερης του 25%, αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους υπαλλήλους επιχειρήσεων
που βρίσκονται σε αναστολή των εργασιών τους, παροχή αποζηµίωσης ειδικού σκοπού στους
ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση, καθώς και
αποζημίωση ειδικού σκοπού προς τους υπαλλήλους που έχουν λάβει άδεια φροντίδας τέκνων.
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33. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συνέχεια)

Λόγω της πανδημίας που έχει προκληθεί από τον κορωνοϊό (Covid-19), στις 27 Μαρτίου 2020 η Βουλή
των Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει Νομοθεσία που εξουσιοδοτεί το Υπουργικό Συμβούλιο να λαμβάνει
αποφάσεις που αφορούν Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς (ΧΟ) και τις σχετικές αρμόδιες εποπτικές
αρχές με σκοπό την διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Στις 30 Μαρτίου 2020, ο
Υπουργός Οικονομικών, έκδωσε το πρώτο διάταγμα δυνάμει του σχετικού Νόμου. Ως αποτέλεσμα της
Νομοθεσίας και του διατάγματος, είναι ότι η καταβολή των δόσεων στις πιστωτικές διευκολύνσεις
επιλεγμένων κατηγοριών δανειοληπτών αναστέλλεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα,
ο Νόμος εξουσιοδοτεί το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, να αποφασίζει τη αναστολή στη
αποπληρωμή των δόσεων σε καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών. Ο Νόμος διαλαμβάνει ότι η
διακοπή στην καταβολή των δόσεων ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής γραπτού αιτήματος προς το
ΧΟ. Επίσης, ο Νόμος εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονομικών να εκδίδει διατάγματα με σκοπό την
εφαρμογή του σχετικού Νόμου.

Το σχετικό Υπουργικό Διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2020, διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Τα αιτήματα για διακοπή στη καταβολή των δόσεων ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης του
Διατάγματος (30 Μαρτίου 2020), μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

2. Οι δόσεις (συμπεριλαμβανομένων των τόκων) των δικαιούχων (που περιλαμβάνουν φυσικά πρόσωπα,
επιχειρήσεις, αυτοεργοδοτούμενους, και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου) αναστέλλονται μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2020.

3. Τα κριτήρια που έχουν τεθεί περιλαμβάνουν ότι οι δικαιούχοι: (i) δεν είχαν καθυστερήσεις στην
καταβολή της δόσης τους πέραν των 30 ημερών κατά την 29 Φεβρουαρίου 2020, και (ii) αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. Με νέο διάταγμα στις 7
Μαΐου 2020, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στο αρχικό διάταγμα προβλέπεται ότι καθίστανται
δικαιούχοι για αναστολή της καταβολής των δόσεων και όσοι έχουν διευθετήσει τις δόσεις τους με τρόπο
ώστε να μην υπάρχουν δόσεις σε καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών κατά την 30η Μαρτίου 2020, και
νοουμένου ότι οι καθυστερήσεις δεν υπερβαίνουν τα €100 για δάνεια λιανικής τραπεζικής και τα €500 για
επιχειρηματικά δάνεια.

4. Οι δικαιούχοι αποστέλλουν γραπτώς στους ΧΟ την εκδήλωση ενδιαφέροντος όπως αναφέρεται στο
παράρτημα του Διατάγματος. Ο ΧΟ δεν έχει το δικαίωμα απόρριψης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτός
από την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια.

5. Το σύνολο των δόσεων (κεφαλαίου και τόκων) που θα ανασταλούν θα προστεθούν στο υπόλοιπο του
δανείου και δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά και πληρωτέα με τη λήξη της αναστολής εκτός και αν
συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του ΧΟ.

6. Όλοι οι όροι της δανειακής σύμβασης (εκτός των όρων αποπληρωμής) και όλα τα σχετικά έγγραφα
εξασφαλίσεων θα συνεχίσουν να ισχύουν.

Τον Ιούνιο του 2020, η Κυπριακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδιο επιδότησης επιτοκίων νέων
Στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων. Για τα στεγαστικά δάνεια, η μέγιστη διάρκεια επιδότησης του
επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαία μονάδα (150
μονάδες βάσης). Το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων θα επιδοτηθεί για 4 χρόνια. Κατά τα δύο
πρώτα έτη, η επιδότηση θα ανέλθει σε 3,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το τρίτο και τέταρτο έτος, το
ποσοστό επιδότησης θα είναι 2 ποσοστιαίες μονάδες για μικρομεσαίες και 1,5 εκατοστιαίες μονάδες για
μεγάλες επιχειρήσεις.
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33. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συνέχεια)

Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές

Στις 18 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ένα έκτακτο πρόγραμμα
(Pandemic Emergency Purchase Program “PEPP”) αγοράς κρατικών και εταιρικών ομολόγων ύψους
€750 δισ. προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ευρωπαϊκή
οικονομία. Τον Ιούνιου του 2020, το συνολικό ποσό του PEPP αυξήθηκε σε €1,3 τρισ.

Ακολούθως, τον Μάρτιο του 2020, η ΕΚΤ ανήγγειλε ενέργειες για τον μετριασμό του αντίκτυπου του
κορωνοϊού στον τραπεζικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για την διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων και ρυθμισμένων χορηγήσεων.

Παράλληλα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε στις 12 Μαρτίου 2020 µέτρα εποπτικής και λειτουργικής φύσης για τον
μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ και η ΕΑΤ ανακοίνωσαν
τα ακόλουθα µέτρα χαλάρωσης των ελάχιστων απαιτήσεων κεφαλαίων και ρευστότητας για τις Τράπεζες
της Ευρωζώνης:

 Οι τράπεζες έχουν προσωρινά την δυνατότητα να λειτουργούν κάτω από τα επίπεδα ιδίων κεφαλαίων

που ορίζεται από τον Πυλώνα ΙΙ (P2G), το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίων (Capital

Conservation Buffer-CCB), το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας (Counter Cyclical Buffer

CCyB) και τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR),

 Επιπλέον, αποφασίσθηκε η πρόωρη εφαρμογή της αλλαγής που θα επιφέρει η υιοθέτηση της CRD V

σχετικά µε τις εποπτικές απαιτήσεις για τον Πυλώνα ΙΙ (P2R), επιτρέποντας να καλύπτεται από

πρόσθετα κεφάλαια της κατηγορίας 1 (ΑΤ1) και από κεφάλαια της κατηγορίας 2 (Tier 2) και όχι µόνο

από κεφάλαια κοινών µετοχών της κατηγορίας 1.

Στις 20 Μαρτίου 2020 η ΕΚΤ ανακοίνωσε εποπτικά µέτρα µε σκοπό να παρέχει περαιτέρω ευελιξία στις
τράπεζες σε ό,τι αφορά τον εποπτικό χειρισμό των δανείων που θα εξασφαλίζονται από κρατικές
εγγυήσεις. Στις 25 Μαρτίου 2020, η ΕΑΤ εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου να επεξηγήσει ένα σύνολο
επιπρόσθετων ερμηνευτικών θεμάτων στην εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου σχετικά µε την
κατηγοριοποίηση των δανείων σε αθέτηση, τον προσδιορισμό των ρυθμισμένων χορηγήσεων και τον
λογιστικό χειρισμό τους. Συγκεκριμένα, η ΕΑΤ διευκρίνισε ότι τα γενικευμένα µέτρα αναστολής πληρωμών
που έχουν ληφθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις και που αναφέρονται σε όλους τους δανειολήπτες, δεν
οδηγούν αυτόματα σε κατηγοριοποίηση της οφειλής σε αθέτηση, σε ρύθμιση ή σε οφειλή µε ένδειξη
αδυναμίας πληρωμής.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) σε συνεργασία µε την ΕΑΤ εξέδωσε επίσης
δημόσια δήλωση στις 25 Μαρτίου 2020. Και οι δύο αρχές θεωρούν ότι η εφαρμογή δημόσιων ή ιδιωτικών
αποφάσεων, που στοχεύουν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές συστημικές επιπτώσεις της πανδημίας του
κορωνοϊού (COVID-19), δεν πρέπει να θεωρηθούν ως µία αυτόματη ένδειξη που να οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι έχει λάβει χώρα σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου. Κατά την αξιολόγηση της
σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου, τα πιστωτικά ιδρύματα αναµένεται να κάνουν διάκριση
ανάµεσα σε δανειολήπτες για τους οποίους η πιστοληπτική ικανότητα δεν θα επηρεαζόταν σηµαντικά
µακροπρόθεσµα από την τρέχουσα κατάσταση, και σε δανειολήπτες για τους οποίους θα ήταν απίθανο
να αποκατασταθεί η πιστοληπτική ικανότητα. Τέλος, στο πλαίσιο των µέτρων αναφορικά µε την παροχή
εγγυήσεων για τα ανοίγματα εκδοτών, η ESMA επισημαίνει ότι η ύπαρξη τέτοιων πιστωτικών ενισχύσεων
ενδέχεται να έχει επίπτωση στον κατεξοχήν υπολογισµό των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου,
ανάλογα µε το εάν θεωρηθούν µέρος των συμβατικών όρων ή όχι και µε το εάν αναγνωριστούν διακριτά
από τον εκδότη.
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33. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συνέχεια)

Στις 27 Μαρτίου 2020 η ΕΚΤ προχώρησε σε σύσταση προς στις τράπεζες σχετικά με τις διανομές
μερισμάτων. Σύμφωνα με τη σύσταση, οι τράπεζες δεν πρέπει να καταβάλλουν μερίσματα για τα
οικονομικά έτη 2019 και 2020, τουλάχιστον, έως την 1 Οκτωβρίου 2020. Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να
απέχουν από την εξαγορά ιδίων μετοχών που αποσκοπούν στην αμοιβή των μετόχων.

Την 1 Απριλίου 2020 η ΕΑΤ κάλεσε τις ρυθμιστικές αρχές να ζητήσουν από τις εταιρείες να υιοθετήσουν
συντηρητικές πολιτικές αποδοχών και παρότρυνε όλες τις Ευρωπαϊκές τράπεζες να αναστείλουν
προσωρινά τη διανομή μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Στις 22 Απριλίου 2020 η ΕΚΤ ενέκρινε προσωρινά μέτρα για τον μετριασμό της επίδρασης στην
διαθεσιμότητα εξασφαλίσεων πιθανών υποβαθμίσεων αξιολόγησης που προκύπτουν από την οικονομική
επίπτωση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2020, η ΕΚΤ προέβη στην ανακοίνωση των ακολούθων
μέτρων:

 Να εφαρμόσει αισθητά πιο ευνοϊκούς όρους (όσον αφορά την τιμολόγηση και το μέγεθος) για την

περίοδο από τον Ιούνιο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2021 στα Targeted Longer-Term Refinancing

Operations (“TLTROs”) III,

 Συγκεκριμένα, τροποποιήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις των στοχευμένων πράξεων πιο

μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO III): Το επιτόκιο επί του TLTRO III μειώθηκε κατά 25

μονάδες βάσης και ανήλθε στο -0,5% για το διάστημα Ιουνίου 2020 – Ιουνίου 2021. Για τις τράπεζες

που πληρούν το κατώτατο όριο δανεισμού 0% που θεσπίστηκε στις 12 Μαρτίου 2020, το επιτόκιο

μπορεί να φτάσει ακόμα στο -1%. Η έναρξη της περιόδου αξιολόγησης δανεισμού μεταφέρθηκε στην

1 Μαρτίου 2020,

 Να διενεργήσει μια νέα σειρά πράξεων πιο μακροπρόθεσμης, αναχρηματοδότησης χωρίς ειδικούς

όρους (Pandemic Emergency LTROs) μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου 2020,

 Να προχωρήσει με επιπρόσθετες αγορές περιουσιακών στοιχείων καθαρού ύψους €120 δισ. έως το

τέλος του 2020, επιπλέον των «χωρίς ορίζοντα λήξης» καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων με

ρυθμό €20 δισ. ανά μήνα του προγράμματος “Asset Purchase Program”.   

Μελλοντική πληροφόρηση

Για σκοπούς προσδιορισμού της αναμενόμενης ζημιάς πιστωτικού κινδύνου, η Τράπεζα υπολογίζει τις
αναμενόμενες ταμειακές ροές βάσει της σταθμισμένης πιθανότητας τριών εναλλακτικών
μακροοικονομικών σεναρίων. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις απομείωσης του ΔΠΧΑ 9, οι μελλοντικές
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών συνθηκών και προβλέψεων μακροοικονομικών και
άλλων παραγόντων, ενσωματώνονται σε μια σειρά αμερόληπτων μελλοντικών οικονομικών σεναρίων για
σκοπούς ECL. Η εκτίμηση αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών ενσωματώνει πάντα τον αναμενόμενο
αντίκτυπο όλων των εύλογων και υποστηριζόμενων μελλοντικών πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη
τους μακροοικονομικούς παράγοντες. Η Τράπεζα ενσωματώνει τρία μελλοντικά μακροοικονομικά σενάρια
στη διαδικασία υπολογισμού των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών: ένα βασικό σενάριο, ένα αισιόδοξο
σενάριο και ένα απαισιόδοξο σενάριο. 

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις και οι συντελεστές στάθμισης κάθε σεναρίου κατασκευάζονται από το
Τμήμα Οικονομικών Ερευνών της Τράπεζας μέσω σύγχρονων οικονομετρικών τεχνικών και βασίζονται
σε δεδομένα αγοράς προσαρμοσμένα με βάση την κρίση των εμπειρογνωμόνων.
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33. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συνέχεια)

Για τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου του 2020, η Τράπεζα,
προκειμένου να ανταποκριθεί στις άνευ προηγουμένου συνθήκες της κρίσης λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού, αναθεώρησε τη μελλοντική πληροφόρηση που χρησιμοποίησε για τον υπολογισμό των
αναμενομένων πιστωτικών ζημιών σχετικά με τις κύριες μακροοικονομικές μεταβλητές, ήτοι τον ρυθμό
ανάπτυξης ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, το ποσοστό ανεργίας και τους δείκτες τιμών ακινήτων. Επιπρόσθετα, η
Διοίκηση άσκησε τον κατάλληλο βαθμό κρίσης σχετικά με τις προσδοκίες για τη σοβαρότητα και τη
χρονική διάρκεια των αρνητικών προοπτικών της οικονομίας, σύμφωνα με τις ανακοινώνεις που
εξέδωσαν η ΕΚΤ και άλλες τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές. Τα μακροοικονομικά σενάρια και οι μελλοντικές
πληροφορίες που υιοθετήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020 παρέμειναν αμετάβλητες κατά τη δεύτερη
τριμηνία του 2020.

Οι μακροοικονομικές μεταβλητές που επηρεάζουν το ύψος της αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς είναι το
ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας, καθώς και οι μελλοντικές αξίες των οικιστικών και εμπορικών ακίνητων. Η 
Τράπεζα έχει εισαγάγει μια σειρά σεναρίων που προβλέπουν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης για το
2020, που κυμαίνονται από -4,2% (αισιόδοξο σενάριο) με σχετικά ταχεία επιστροφή στην προ COVID-19
ανοδική πορεία, έως -8% (απαισιόδοξο σενάριο) με σημαντικό βαθμό στασιμότητας στην εγχώρια
οικονομική δραστηριότητα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Τα σενάρια συνεπάγουν αύξηση του ποσοστού
ανεργίας στο 10% κατά το τρέχον έτος, πριν επανέλθει στην πτωτική του πορεία.

Σχετικά με τις τιμές των ακίνητων, στη βάση του βασικού μακροοικονομικού σεναρίου δεν υπάρχουν
βάσιμες ενδείξεις ότι η παρούσα συγκυρία θα έχει σημαντική επίδραση στην εξέλιξη των τιμών των
ακινήτων που προβλέπονται για το άμεσο μέλλον, και ως εκ τούτου, οι μειώσεις των τιμών κυμαίνονται
από -1,5% έως -2% για οικιστικά και εμπορικά ακίνητα, αντίστοιχα. Στη βάση του απαισιόδοξου σεναρίου,
τα οικιστικά ακίνητα αναμένεται να μειωθούν κατά 4% το 2020, ενώ τα εμπορικά ακίνητα κατά 5%. 

86

Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας

Συνοπτικές Ενοποιηµένες Ενδιάμεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 



OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

33. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συνέχεια)

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις μακροοικονομικές μεταβλητές για το κάθε σενάριο και τους
αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης του σεναρίου:
Κυπριακή Οικονομία – Μακροοικονομικές παράμετροι

2020 2021 2022
Συντελεστής
Στάθμισης %

Σενάρια

Πραγματικό ΑΕΠ (% μεταβολή) (4,2) 7,8 4,0

Ανεργία (%) 7,0 6,0 5,6

Αισιόδοξο Πληθωρισμός (% μεταβολή) - 1,0 1,8 25%

Δείκτης Τιμών Κατοικιών (%
μεταβολή) (1,0) 2,5 3,5

Δείκτης Τιμών Εμπορικών Ακινήτων
(% μεταβολή) (1,5) 2,5 4,0

Πραγματικό ΑΕΠ (% μεταβολή) (5,0) 7,0 4,0

Ανεργία (%) 9,0 6,5 6,0

Βασικό Πληθωρισμός (% μεταβολή) (1,0) 0,5 1,0 50%

Δείκτης Τιμών Κατοικιών (%
μεταβολή) (1,5) 2,0 3,0

Δείκτης Τιμών Εμπορικών Ακινήτων
(% μεταβολή) (2,0) 2,0 3,5

Πραγματικό ΑΕΠ (% μεταβολή) (8,0) 4,0 3,5

Ανεργία (%) 10,0 7,5 6,5

Απαισιόδοξο Πληθωρισμός (% μεταβολή) (1,5) 0,4 1,0 25%

Δείκτης Τιμών Κατοικιών (%
μεταβολή) (4,0) - 2,0

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

Περίοδος Ρευστοποίησης

Ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού, η δραστηριότητα των εκποιήσεων έχει παγώσει
δημιουργώντας καθυστερήσεις στην διαχείριση των ΜΕΧ. Επιπρόσθετα, αναμένεται επίσης καθυστέρηση
στις πωλήσεις των ακινήτων που κατέχονται (REO) καθώς και στις διευθετήσεις με μετρητά μέσω
πιθανής αναχρηματοδότησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχει δοθεί μια παράταση έξι μηνών στην περίοδο
ρευστοποίησης των ΜΕΧ.  

Σημαντική αύξηση στον πιστωτικό κινδύνο

Σε συνέχεια της εξάπλωσης του κορωνοϊού και για σκοπούς εκτίμησης της σημαντικής αύξησης στον
πιστωτικό κίνδυνο για Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές (ECL), ο Όμιλος έχει λάβει υπόψη του όλους τους
σχετικούς παράγοντες, τις πολυπλοκότητες και την ρυθμιστική καθοδήγηση που εκδόθηκε σχετικά με τον
ποσοτικό προσδιορισμό της επίδρασης του κορωνοϊού και της προσωρινής αναστολής πληρωμών. Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας πλήρη γνώση των προκλήσεων και περιορισμών στην επιμέτρηση της
επίδρασης, η Τράπεζα εφάρμοσε μια ομοιόμορφη διαχείριση σε σχέση με την σημαντική αύξηση στον
πιστωτικό κίνδυνο.

Έχοντας ως δεδομένο την σημαντική μείωση στις αφίξεις τουριστών κατά την πρώτη εξαμηνία του 2020
και τον αρνητικό ορίζοντα στον τομέα Φιλοξενίας ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού μέχρι το
τέλος του έτους, όλες οι χορηγήσεις του κλάδου στο Στάδιο 1 που αξιολογούνται συλλογικά, έχουν
μετακινηθεί από το δεύτερο τρίμηνο του 2020 στο Στάδιο 2 μέχρι και το τέλος του έτους. 
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33. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συνέχεια)

Μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων μαζί με την Διεύθυνση
Επιχειρήσεων εξέτασαν όλα τα αντισυμβαλλόμενα μέρη που κατά την ατομική αξιολόγηση ήταν
εξυπηρετούμενα, για να εκτιμήσουν (1) την ανάγκη αλλαγής σταδίου λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση
του κορωνοϊού, και (2) τις αλλαγές στις παραμέτρους των Σταδίων 2 και 3 των ομάδων που
αξιολογήθηκαν σε ατομική βάση. Σε συνέχεια αυτής της άσκησης η οποία έγινε με συγκεκριμένη
μεθοδολογία, η οποία αποφασίστηκε για την αξιολόγηση της επίδρασης του κορωνοϊού, ορισμένες
Ομάδες από τον κλάδο Φιλοξενίας και Ακινήτων είχαν επαναταξινομηθεί στο Στάδιο 2 και όπου ήταν
αναγκαίο οι υποστηρίζουσες παραδοχές με βάση τις οποίες έχουν αξιολογηθεί, έχουν αναπροσαρμοστεί. 

Η απόδοση των επηρεαζόμενων κλάδων θα παρακολουθείται στενά και σε μεταγενέστερο στάδιο θα
εξετασθεί η αλλαγή πίσω στο Στάδιο 1, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις μετά την
λήξη της περιόδου προσωρινής αναστολής αποπληρωμής δόσεων δανείου και επιτρέποντας για μια
«δοκιμαστική περίοδο».

Επίδραση στις ζημιές απομείωσης δανειακού χαρτοφυλακίου

Η ενημέρωση της μελλοντικής πληροφόρησης στα μοντέλα του ΔΠΧΑ 9 για να συμπεριληφθεί η
επιδείνωση του μακροοικονομικού ορίζοντα, η αύξηση της περιόδου ρευστοποίησης και η μετακίνηση των
χορηγήσεων μεταξύ σταδίων όπως έχει γίνει περιγραφή πιο πάνω, οδήγησε σε αύξηση των
Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών κατά €38,5 εκατ. κατά την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020. 

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

Ο κλάδος των ακινήτων θεωρείται ως ένας βασικός μοχλός στην οικονομική δραστηριότητα. Η αγορά
ακινήτων στην Κύπρο αντιμετωπίζει στο παρόν στάδιο μια αρνητική επίδραση που προέρχεται από την
πανδημία του κορωνοϊού ως αποτέλεσμα της απότομης παύσης στην οικονομική δραστηριότητα. Η
επιβράδυνση της δραστηριότητας η οποία συνδέεται κυρίως με την μείωση στην ζήτηση από ξένους
επενδυτές είναι πιθανόν να συνεχίσει μεσοπρόθεσμα λόγω της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού.
Στον αντίποδα όμως μιας οικονομικής αβεβαιότητας, οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια, και η αγορά
ακινήτων έχει τον δικό της ρόλο παρέχοντας πρόσβαση σε ασφαλές εισόδημα και φυσικό περιουσιακό
στοιχείο. Η Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, τους μοχλούς πίεσης στις σχέσεις που έχουν
δημιουργηθεί και τους μηχανισμούς που έχει για την συχνή αποτίμηση των Ακινήτων που κατέχονται
(REOs) χρησιμοποιώντας ένα ευρύ κατάλογο ανεξάρτητων κτηματομεσιτών και μέσω της συνεχούς
παρακολούθησης επιβεβαιώνει ότι τα REOs δεν λογίζονται σε μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους
(δηλ. την εύλογη αξία μετά την αφαίρεση των εξόδων πώλησης).

Οι εξωτερικές εκτιμήσεις ετοιμάζονται στη βάση της «ουσιαστικής αβεβαιότητας στην εκτίμηση» σύμφωνα
με το ΠΟΕ 3 (VPS3) και VPGA 10 των επαγγελματικών προτύπων του Red Book του RICS. Κατά
συνέπεια, πρέπει να δοθεί λιγότερη βεβαιότητα – και μεγαλύτερος βαθμός προσοχής- στις εκτιμήσεις από
ότι θα δινόταν συνήθως. 
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34. ΣΧΕΔΙA ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (DEPOSIT INSURANCE SCHEMES)

Σχέδιο Ασφάλισης των Καταθετών (European Deposit Insurance Scheme)

Από την 1 Ιανουαρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης έχει θέσει
τα θεμέλια για την δημιουργία ενός τρίτου πυλώνα μέσω ενός σχεδίου ασφάλισης των καταθέσεων
(European Deposit Insurance Scheme  EDIS) το οποίο σταδιακά θα χρηματοδοτήσει πλήρως την
προστασία των καταθέσεων και θα υποστηρίζεται από μια στενή συνεργασία με το εθνικό σύστημα
εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ). Η πρόταση για το Σχέδιο Ασφάλισης Καταθέσεων κτίζεται πάνω στο
σύστημα των εθνικών ΣΕΚ και διέπεται από την Οδηγία 2014/49/ΕΕ. Ο πρώτος πυλώνας της Τραπεζικής
Ένωσης περιλαμβάνει ένα κοινό πλαίσιο για την εποπτεία των τραπεζών που πρέπει να εφαρμοστεί από
τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ/SSM), ενώ ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει ένα κοινό πλαίσιο
για την εξυγίανση των τραπεζών που πρέπει να εφαρμοστεί από τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης
(ΕΜΕ/SRM).

Το EDIS θα συσταθεί σε τρία διαδοχικά στάδια:

 Το πρώτο στάδιο είναι ένα σύστημα αντασφάλισης και είχε εφαρμογή για 3 χρόνια, μέχρι το 2020. Σε

αυτό το στάδιο, μόνο μετά την εξάντληση ιδίων πόρων ένα εθνικό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων

μπορούσε να είχε πρόσβαση σε κεφάλαια του EDIS και μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού.

Προκειμένου να περιορίσει τον ηθικό κίνδυνο και να αποφευχθεί το «πλεονέκτημα της πρώτης

κίνησης», το ΣΕΚ μπορούσε να επωφεληθεί από το EDIS  σε αυτό το στάδιο, μόνο εάν είχε

εκπληρώσει τις απαιτήσεις του και είχε συμπληρωθεί το εθνικό ταμείο στο απαιτούμενο επίπεδο, και

μόνο αν αυτά τα κεφάλαια είχαν πλήρως εξαντληθεί.

 Το δεύτερο στάδιο θα είναι ένα σύστημα συνασφάλισης και θα εφαρμόζεται για 4 χρόνια, μέχρι το

2024. Σε αυτό το στάδιο, ένα εθνικό σύστημα δεν θα πρέπει να εξαντληθεί πριν από την πρόσβαση

του στο EDIS. Το EDIS θα συνεισφέρει από την αρχή της ζημιάς και θα απορροφήσει σταδιακά

μεγαλύτερο ποσοστό των οποιονδήποτε ζημιών κατά την περίοδο των 4 ετών, σε περίπτωση της

διαδικασίας πληρωμής ή της διαδικασίας εξυγίανσης. Η πρόσβαση στο σύστημα αυτό θα

εξακολουθήσει να εξαρτάται από την τήρηση εκ μέρους των εθνικών ΣΕΚ των απαιτούμενων

επιπέδων χρηματοδότησης.

 Στο τελικό στάδιο από το 2024, το EDIS θα ασφαλίζει πλήρως τις καταθέσεις και θα καλύπτει όλες τις

ανάγκες ρευστότητας και τις ζημιές σε περίπτωση διαδικασίας πληρωμής ή διαδικασίας εξυγίανσης.

Ο ΕΜΕ προβλέπει ότι το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ/SRF) θα κτιστεί σε μια περίοδο 8 ετών με την εκ
των προτέρων καταβολή εισφορών από τον τραπεζικό τομέα.

Η συνεισφορά της Τράπεζα στο ΕΤΕ για το 2020 ανήλθε σε €5,2 εκατ. και πληρώθηκε τον Ιούνιο του
2020 και θα αφαιρεθεί από τον Ειδικό Φόρο για το 2020. Ο Ειδικός Φόρος επιβάλλεται στα πιστωτικά
ιδρύματα σε τριμηνιαία βάση, με συντελεστή 0,0375% επί των σχετικών καταθέσεων που κρατούνται από
το κάθε πιστωτικό ίδρυμα κατά την 31 Δεκεμβρίου, 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου και 30 Σεπτεμβρίου.

Εθνικό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ)

Το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ)
συστάθηκε στην Κύπρο ως ξεχωριστή νομική οντότητα και λειτουργεί από το 2000 υπό το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο, ο περί συστήματος εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων
Ιδρυμάτων Νόμος του 2016 και 2018, και οι δυνάμει αυτού Κανονισμοί και ο Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών
Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμος του 2016. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΣΕΚ,
συστάθηκε Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) η οποία αποτελείται από μέλη του προσωπικού του Υπουργείου
Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
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34. ΣΧΕΔΙA ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (DEPOSIT INSURANCE SCHEMES) (συνέχεια)

Ο σκοπός του ΣΕΚ (Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων) έχει δύο πτυχές: από τη μια την καταβολή
αποζημίωσης στους καταθέτες πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία καταβάλλουν εισφορά, στην περίπτωση
που αυτά δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις καταθέσεις τους, μέχρι του εγγυημένου ποσού ύψους
€100.000 (υπόκειται σε ορισμένες άλλες περιστάσεις), και από την άλλη την χρηματοδότηση της
εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης. 

Το Ευρωπαϊκό σύστημα των ΣΕΚ έχει ενδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια. Με βάση το νέο μοντέλο
χρηματοδότησης, οι τράπεζες μέλη πληρώνουν εισφορά κάθε χρόνο στο εθνικό για την χώρα τους ταμείο
ΣΕΚ και τα χρήματα αυτά παραμένουν διαθέσιμα (τα «διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα») στην περίπτωση
που ένα ΣΕΚ τα χρειάζεται για να αποζημιώσει τους καταθέτες μιας τράπεζας εάν αυτή αδυνατεί να
αποπληρώσει τις χρηματοδοτικές της υποχρεώσεις.  Ένα επίπεδο στόχος καθορίζεται, μέσω της Οδηγίας
περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, όπου τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για το κάθε
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων πρέπει να ανέλθουν στο 0,8% του ποσού των καλυπτόμενων καταθέσεων
των μελών του μέχρι τις 3 Ιουλίου 2024 (υπόκειται σε παράταση). Το ποσό της συνεισφοράς που θα
πληρωθεί από το κάθε ένα πιστωτικό ίδρυμα υπολογίζεται από το ΣΕΚ λαμβάνοντας υπόψη τις
καλυπτόμενες καταθέσεις και το επίπεδο ρίσκου του. Η συνεισφορά πρέπει να πληρωθεί εντός 21
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γραπτής ειδοποίησης του ιδρύματος από την Επιτροπή για
καταβολή της συνεισφοράς.

Τον Μάρτιο του 2020, η Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) του ΣΕΚ ενέκρινε μια νέα μεθοδολογία για τον
υπολογισμό των συνεισφορών με βάση το ρίσκο (RBC risk based contributions) στο ΣΕΚ (είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ). Η μεθοδολογία προνοεί για τον υπολογισμό και καταβολή των
εισφορών από τα εγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα στο TEK (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων) σε
εξαμηνιαία βάση. Η ΔΕ του ΣΕΚ θα συλλέγει εισφορές από τα πιστωτικά ιδρύματα μεταξύ των ετών 2020
και 2024, με στόχο να φθάσουν το επίπεδο του 0,8% επί των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των
εγκεκριμένων πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο ΣΕΚ μέχρι τις 3 Ιουλίου 2024 σε συνάρτηση
με την σχετική νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Επιπλέον, η ΔΕ έχει κοινοποιήσει το ποσό της
εισφοράς RBC που αναλογεί στην Τράπεζα για την πρώτη εξαμηνία του 2020, με τα δεδομένα που
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό να ήταν με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2018. Ως
αποτέλεσμα, η Τράπεζα κατέβαλε εισφορά στο ΣΕΚ στις 27 Απριλίου 2020 ποσό ύψους €2,4 εκατ., το
οποίο, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, αναγνωρίστηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων το πρώτο
τρίμηνο του 2020. 
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35. ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (BRRD)

Η Τράπεζα, στο πλαίσιo των διατάξεων της Οδηγίας για την Ανάκαμψη και την Εξυγίανση των
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (Bank Recovery and Resolution Directive  
BRRD), υπόκειται στην υποχρέωση για τήρηση της ελάχιστης απαίτησης 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 έγκαιρα και γρήγορα σε ’ένα μη υγιές ή προβληματικό ίδρυμα, ώστε να
διασφαλιστεί η συνέχεια των κρίσιμων χρηματοοικονομικών και οικονομικών λειτουργών 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 δομημένη
χρηματοδότηση με συγκεκριμένο ποσοστό υποχρεώσεων που να μπορούν να διαγραφούν ή να
μετατραπούν σε μετοχές σε περίπτωση πτώχευσης μιας τράπεζας (“bailed in”). Τέτοιες υποχρεώσεις, σε
συνδυασμό με τα ίδια κεφάλαια, αποτελούν τα ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL). 

Η Τράπεζα, έχει λάβει επίσημη ειδοποίηση από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB), για την τελική
του απόφαση για τη δεσμευτική υποχρέωση της Τράπεζας για τήρηση ελάχιστης απαίτησης ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL). Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση, μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2025, οι ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της
Τράπεζας θα πρέπει να ανέλθουν στο 9,47% των συνολικών υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων της σε
ενοποιημένη βάση (TLOF), οι οποίες ανέρχονταν σε €14.276.098.364 με βάση τα χρηματοοικονομικά και
εποπτικά δεδομένα στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Οι προαναφερθείσες ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων
και επιλέξιμων υποχρεώσεων υπολογίζονται από την Τράπεζα σε 28,5% των σταθμισμένων
περιουσιακών στοιχείων (RWAs). Με βάση τα ισχύοντα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ενιαίου Συμβουλίου
Εξυγίανσης καθώς και τις εσωτερικές εκτιμήσεις της Τράπεζας, ο δείκτης ελάχιστης απαίτησης ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της Τράπεζας υπολογίζεται σε 22,2% των
σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων στις 30 Ιουνίου 2020.

Παρά το ότι η απόφαση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ΕΣΕ/SRB) είναι βασισμένη στην ισχύουσα
νομοθεσία και στην χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Τράπεζα
καλείται να συμμορφωθεί με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σε
περίοδο έξι περίπου χρόνων. Κατά την περίοδο αυτή, η εποπτική απαίτηση ενδεχομένως να
διαφοροποιηθεί λόγω: (α) πιθανών αλλαγών στις απαιτούμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις και/ή (β)
διαφοροποιήσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας (δηλαδή αλλαγές στα σταθμισμένα
περιουσιακά στοιχεία, στα Ίδια Κεφάλαια, στις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις). Η Τράπεζα αναμένει
ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) θα αξιολογούνται και
θα αναπροσαρμόζονται σε συνεχή βάση. Οι προβλέψεις για τις δημοσιοποιήσεις των ελάχιστων
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων όπως αυτές δημοσιεύθηκαν από την ΕΑΤ και
το ΕΣΕ θα έχουν εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2024 το γρηγορότερο και η πρώτη ημερομηνία
αναφοράς για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με τα εφαρμοστέα τεχνικά πρότυπα είναι η 30 Ιουνίου
2021.

Σημειώνεται ότι, η απόφαση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) είναι ευθυγραμμισμένη με τις προσδοκίες της Τράπεζας
και το στρατηγικό της πλάνο για την περίοδο 2020-2022, που προβλέπει έκδοση των σχετικών τίτλων
από την Τράπεζα για συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων
υποχρεώσεων (MREL) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στα πλαίσια αυτά, το στρατηγικό πλάνο της
Τράπεζας για την περίοδο 2020-2022 περιλαμβάνει την έκδοση, μέσα στο 2022, τίτλων συμβατών με την
προαναφερθείσα απόφαση ύψους €100 εκατ.
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36. ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΕΑ 2020 ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ Η ΕΚΤ

Η Τράπεζα έχει επιλεγεί για να συμμετάσχει στη άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων ΔΕΕΑ
(Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης) που διεξάγει η ΕΚΤ για το έτος 2020. Όπως και το
2016 και το 2018, για την εκτέλεση της εντολής της και σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές
αρχές, η ΕΚΤ θα διεξάγει δύο ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων το 2020, την Ευρωπαϊκή
ευρεία άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και την
άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ΔΕΕΑ της ΕΚΤ, για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας
των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων υπό αντίξοες εξελίξεις της αγοράς. Τα αποτελέσματα των δύο αυτών
ασκήσεων, θα ληφθούν υπόψη στη συνολική αξιολόγηση της στο πλαίσιο της ΔΕΕΑ 2020.

Η άσκηση είχε ξεκινήσει στις 31 Ιανουαρίου 2020, εντούτοις, έχει αναβληθεί μέχρι το 2021 για να
μετριαστεί ο αντίκτυπος του κορωνοϊού στον τραπεζικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να δοθεί
προτεραιότητα στην συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών των Τραπεζών. 

37. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Οι ενδεικτικοί Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου με βάση τον Πυλώνα I, που υπερβαίνουν τις
ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Όµιλος (µε µεταβατικές
διατάξεις ΔΠΧΑ 9)1

Όμιλος (χωρίς τις
μεταβατικές διατάξεις

ΔΠΧΑ 9)1

Ελάχιστες
κανονιστικές
απαιτήσεις

(σε σταδιακή
εφαρμογή)

Δείκτες Κεφαλαιακής
Επάρκειας 30.06.2020 31.12.2019 Δ 30.06.2020 31.12.2019  20202

Δείκτης Κεφαλαιακής
Επάρκειας (%) %22,22 %22,56 -34 μβ %21,52 %22,06 %14,45
Δείκτης Κεφαλαίου της
Κατηγορίας 1 (%) %22,22 %22,56 -34 μβ %21,52 %22,06 %11,65
Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών
Μετοχών της Κατηγορίας 1
(CET 1) (%) %19,75 %19,98 -23 μβ %19,03 %19,47 %9,550
Κεφάλαια Κοινών Μετοχών
της Κατηγορίας 1 (€εκατ.) 1.039 1.007 +3% 992 974 δ/υ
Σταθµισµένα περιουσιακά
στοιχεία (ΣΠΣ) (€εκατ.) 5.260 5.039 +4% 5.210 5.003 δ/υ

1. Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2017, ο
οποίος δημοσιεύτηκε για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ)  αριθ. 575/2013, που αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για τον
μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9, ένα μέρος 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.
2. Εξαιρουμένου της καθοδήγησης κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ και με βάση τη ΔΕΕΑ του 2019 με ημερομηνία αναφοράς 31
Δεκεμβρίου 2018, σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2020,και συμπεριλαμβανομένου της τροποποιημένης σύνθεσης απαιτήσεων ιδίων
κεφαλαίων του Πυλώνα ΙΙ που είναι σε ισχύ από τον Μάρτιο 2020.
3. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/62 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου
2014.
4. Με βάση την τελική απόφαση που λήφθηκε, στις 4 Δεκεμβρίου 2019, για την πρόθεση της  EKT να υιοθετήσει απόφαση για
τον καθορισμό των απαιτήσεων  προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1024/2013.
5. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εγκύκλιο της ΚΤΚ ημερομηνίας 7 Μαΐου 2020, το απόθεμα ασφαλείας O-SII χωρίς
μεταβατικές διατάξεις παραμένει στο 1,5% με την σταδιακή εφαρμογή του όμως να αναβάλλεται κατά 12 μήνες, από την αρχική
περίοδο των 4 χρόνων, σαν μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων και νοικοκυριών για να αντεπεξέλθουν των οικονομικών
επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.
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37. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (συνέχεια)

Η μείωση κατά 23 μονάδες βάσης στον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) (με
μεταβατικές διατάξεις) σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2019, ήταν κυρίως αποτέλεσμα των πιο κάτω:
(i) της αύξησης του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, κυρίως ως αποτέλεσμα:

 των κερδών της εξαμηνίας (αύξηση 26 μονάδες βάσης),

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

Κεφαλαίο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, που μειώνεται από 85% για το 2019 σε 70% για το 2020

(μείωση 11 μονάδες βάσης) η οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε από ελαφρυντικά μέτρα προς

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) 2020/873,

με τα οποία η πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές που υπολογίζονται από την 1

Ιανουαρίου 2020 και μετά, προστίθεται πίσω στο Κεφαλαίο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1

σταδιακά για μεταβατική περίοδο πέντε ετών (100% για το 2020, αύξηση 40 μονάδες βάσης),

 μείωση στην αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, αφαιρετέα από το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της

Κατηγορίας 1 (αύξηση 12 μονάδες βάσης),

(ii) της συνολικής αύξησης των ΣΠΣ, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών
χρηματοδοτούμενων ανοιγμάτων κυρίως λόγω της αγοράς χρεογράφων (μείωση 87 μονάδες βάσης).

Η αναμενόμενη αύξηση στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, η οποία οφείλεται κυρίως σε νέες
δανειοδοτήσεις, έχει αντισταθμιστεί από την επωφελή μείωση στα ΣΠΣ του δανειακού
χαρτοφυλακίου που σχετίζεται με την πρόωρη υιοθέτηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2020/873 προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, των τροποποιήσεων ,όπως αναφέρονται
στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/876, του άρθρου 501 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013  που αφορά στις
διατάξεις για την προσαρμογή των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων έναντι ΜΜΕ
τα οποία δεν είναι σε αθέτηση (μείωση €191 εκατ., αύξηση στους δείκτες κατά 69 μονάδες
βάσης).

Οι αντίστοιχοι δείκτες κεφαλαίου της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν ως ακολούθως:

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας
Μεταβατικές

διατάξεις

ΔΠΧΑ 91

Χωρίς
μεταβατικές

διατάξεις

ΔΠΧΑ 91

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) %22,13 %21,44
Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) %22,13 %21,44
Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) (%) %19,67 %18,95
Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (€εκατ.) 1.036 988
Σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ) (€εκατ.) 5.265 5.215

Στις 30 Ιουνίου 2020 ο Δείκτης Μόχλευσης3 του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 7,24% (Τράπεζα: 7,22%) σε
σύγκριση με 6,87% (Τράπεζα: 6,85%) στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο Δείκτης Μόχλευσης3 του Ομίλου στις
30 Ιουνίου 2020, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκε σε 6,95% (Τράπεζα: 6,93%) σε
σύγκριση με 6,68% (Τράπεζα: 6,67%) στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης 2019 (ΔΕΕΑ 2019)

Μετά την τελική4 απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας η οποία βασίστηκε
στη ΔΕΕΑ, η οποία διεξήχθη σύμφωνα με το Άρθρο 4(1)(στ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 με
ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2018, και επιπλέον σε σχετική πληροφόρηση που λήφθηκε μετά
την ημερομηνία αυτή, η Τράπεζα απαιτείται να διατηρεί για το 2020, σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020,
σε ενοποιημένη βάση, σε σταδιακή εφαρμογή Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 14,45%, ο οποίος
αποτελείται από: 

93

Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας

Συνοπτικές Ενοποιηµένες Ενδιάμεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 



OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

37. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (συνέχεια)

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

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

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

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

υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων (με ισχύ από Μάρτιο 2020 με βάση την

τροποποιημένη σύνθεση απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του Πυλώνα ΙΙ, το ποσοστό αυτό μπορεί να

αποτελείται από Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 κατά 56,25%, από Πρόσθετο Κεφάλαιο

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

 τη σταδιακή εφαρμογή στη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας η οποία για το 2020

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

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

της Κατηγορίας 1 και το απόθεμα ασφαλείας O SII ύψους 0,75%5 το οποίο εφαρμόζεται σταδιακά σε

περίοδο πέντε ετών5 αρχίζοντας από την 1 Ιανουαρίου 2019.

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

 αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (CCyB) για το κάθε ίδρυμα υπολογιζόμενο ως ο

σταθμισμένος μέσος όρος των ποσοστών αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας που αφορούν στις

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

ασφαλείας (CCyB) για ανοίγματα στην Κύπρο, τα οποία αποτελούν την πλειοψηφία των ανοιγμάτων

της τράπεζας,  καθορίστηκε στο 0% από το 2018. Για τα υπόλοιπα ανοίγματα το αντικυκλικό

κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (CCyB) στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν επίσης στο 0%.

 το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου (το απόθεμα ασφαλείας που αφορούσε μόνο στα

ανοίγματα στην Εσθονία των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι αδειοδοτημένα στην Κύπρο,

τερματίστηκε στις 30 Μαΐου 2019).

Η τελική απόφαση4 της ΔΕΕΑ 2019 εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2020.

Με βάση την τελική επιστολή της ΔΕΕΑ, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα II, οι οποίες
εφαρμόζονται από την 1 Ιανουαρίου 2020, παρέμειναν οι ίδιες όπως το 2019 στο 3,2%. Επιπλέον, δεν
επιτρέπεται στη Τράπεζα να προβεί σε διανομή μερίσματος προς τους μετόχους.

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 με ισχύ από 1
Ιανουάριου 2020, έχουν καθοριστεί σε 14,45%, 9,55% και 11,65% αντίστοιχα2.

Εκτός από τα πιο πάνω, η ΕΚΤ όρισε σε ενοποιημένη βάση, αναθεωρημένη καθοδήγηση κεφαλαίου για
τον Πυλώνα ΙΙ (Pillar ΙΙ capital guidance), που πρέπει να πληρείται εξ’ ολοκλήρου από Κεφάλαιο Κοινών
Μετοχών της Κατηγορίας 1, η οποία παρέμεινε η ίδια όπως το 2019.

Οι δείκτες κεφαλαίου του Ομίλου, είναι πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις βάσει της τελικής
ΔΕΕΑ ως ακολούθως:

94

Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας

Συνοπτικές Ενοποιηµένες Ενδιάμεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 



OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

37. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (συνέχεια)

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας
30.06.2020

(µε µεταβατικές
διατάξεις ΔΠΧΑ 9)

30.06.2020 (χωρίς τις
μεταβατικές διατάξεις

ΔΠΧΑ 9)

Eλάχιστων κανονιστικών
απαιτήσεων

(σε σταδιακή εφαρμογή)

20202

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) %22,22 %21,52 %14,45
Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) %22,22 %21,52 %11,65
Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της
Κατηγορίας 1 (CET 1) (%) %19,75 %19,03 %9,55

38. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η Τράπεζα και η APS υπέγραψαν συμφωνία που επιτρέπει στην Τράπεζα να αποκτήσει τον έλεγχο του
διοικητικού συμβουλίου της APS Debt Servicing Cyprus Limited

Η Τράπεζα και η APS Holding Cyprus Ltd κατέληξαν σε συμφωνία στις 7 του Αυγούστου 2020 για την
αναθεώρηση των συμφωνιών που σύναψαν τον Ιανουάριο του 2017 σχετικά με την ίδρυση της APS Debt
Servicing Cyprus Ltd (η Εταιρεία). Οι αναθεωρημένες συμφωνίες τροποποιούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία της Εταιρείας από τούδε και στο εξής, επιτρέποντας
στην Τράπεζα να αναλάβει τη διακυβέρνηση και το λειτουργικό έλεγχο της Εταιρείας.

Τόσο η Τράπεζα όσο και η APS βλέπουν αυτή τη συναλλαγή ως ένα ευνοϊκό βήμα προς όφελος και των
δύο μερών. Η συνολική συναλλαγή έχει αποτιμηθεί στα €4,75 εκατομμύρια και αναμένεται να οδηγήσει σε
λογιστική ζημιά ύψους περίπου €4 εκατομμυρίων για την Τράπεζα κατά το οικονομικό έτος 2020, αλλά με
ασήμαντη επίδραση στους κεφαλαιακούς δείκτες της Τράπεζας.

Η εφαρμογή των αναθεωρημένων συμφωνιών υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις,
συμπεριλαμβανομένης της λήψης των συνήθων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων.

Από το 2017, η APS Cyprus παρέχει στην Τράπεζα υπηρεσίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων
και επί του παρόντος διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων ύψους
περίπου €2,6 δις.

Η σύναψη των αναθεωρημένων συμφωνιών εμπίπτει στη στρατηγική της Τράπεζας για απομόχλευση
των μη βασικών περιουσιακών στοιχείων της και θα επιτρέψει στην Τράπεζα να είναι σε θέση να
αναβαθμίσει γρήγορα τις εξωτερικές υπηρεσίες διαχείρισης μη εξυπηρετουμένων δανείων και ακινήτων
εάν χρειαστεί στο μέλλον.

Οι εκπρόσωποι της APS θα συνεχίσουν να παρέχουν εμπειρία στη διαχείριση δανείων και ακινήτων μέσω
της συμμετοχής τους στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και προσφέροντας παράλληλα τεχνογνωσία
και εμπειρογνωμοσύνη σε συνεχή βάση.

Αμοιβαία Συμφωνία Τερματισμού της Σύμβασης Εργοδότησης του κ. Ιωάννη Μάτση, Ανώτατου
Εκτελεστικού Διευθυντή της Τράπεζας και παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Τράπεζα ανακοίνωσε στις 27 Αυγούστου 2020, ότι η Σύμβαση Εργοδότησης του κ.Ιωάννη Μάτση,
Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου, είχε συμφωνηθεί αμοιβαίως να τερματιστεί με άμεση
ισχύει.

Η Τράπεζα θα ξεκινήσει τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή. Εν τω
μεταξύ, τα καθήκοντα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή θα εκτελεί ο κ. Φοίβος Στασόπουλος,
Γενικός Διευθυντής, Διεύθυνση Επιχειρήσεων.

Ο κ Ιωάννης Μάτσης παραιτήθηκε επίσης ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Τράπεζας.
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38. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (συνέχεια)

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του διορισμού του κ. Μιχάλη Σπανού στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Τράπεζας 

Σε συνέχεια ανακοίνωσης της Τράπεζας ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020, αναφορικά με τις αποφάσεις της
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, η Τράπεζα ανακοίνωσε στις 4 Σεπτεμβρίου
2020 ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 έχει εγκρίνει το διορισμό του κ. Μιχάλη
Σπανού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και επομένως ο κ. Σπανός έχει διοριστεί ως Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας με ισχύ από τις 3 Σεπτεμβρίου 2020.
Ως εκ τούτου και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Τράπεζας ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020, αναφορικά
με τον διορισμό Προσωρινών Διοικητικών Συμβούλων, το αξίωμα της κας. Ειρένας Α. Γεωργιάδου ως
Προσωρινής Διοικητικού Συμβούλου κενώνεται αυτόματα με ισχύ από τις 3 Σεπτεμβρίου 2020.

39. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι συνοπτικές ενοποιημένες εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2020.
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ΣΥΣΤΑΣΗ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») συστάθηκε και εδρεύει στην Κύπρο και είναι
δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113), των Περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών, και των Περί Φορολογίας του Εισοδήματος
Νόμων. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας βρίσκεται στη Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Λεωφόρου
Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία. Η Τράπεζα είναι η ιθύνουσα εταιρεία του
Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας (ο «Όμιλος»).

Η κυριότερη δραστηριότητα του Ομίλου κατά το έτος 2020 συνέχισε να είναι η παροχή ευρέος φάσματος
τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές,
ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων
(Factoring) καθώς και διαχείριση και πώληση ακινήτων.

Η Τράπεζα παρέχει τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω του δικτύου υποκαταστημάτων
της. Το δίκτυο της Τράπεζας περιλαμβάνει 68 υποκαταστήματα, 27 σημεία ταμειακής εξυπηρέτησης, και
2 κινητές τραπεζικές μονάδες στην Κύπρο καθώς και γραφεία αντιπροσωπείας στη Νότια Αφρική,
Ουκρανία και Ρωσία.

ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ

Οι Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 αποτελούνται από τις
Οικονομικές Καταστάσεις της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ και των θυγατρικών
εταιρειών της, που μαζί αναφέρονται ως ο Όμιλος. 

Στις 7 Αυγούστου 2020, η Τράπεζα και η APS Holding Cyprus Ltd κατέληξαν σε συμφωνία για την
αναθεώρηση των συμφωνιών που σύναψαν τον Ιανουάριο του 2017 σχετικά με την ίδρυση της APS Debt
Servicing Cyprus Ltd (η Εταιρεία). Οι αναθεωρημένες συμφωνίες τροποποιούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία της Εταιρείας από τούδε και στο εξής, επιτρέποντας
στην Τράπεζα να αναλάβει τη διακυβέρνηση και το λειτουργικό έλεγχο της Εταιρείας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσφατες εξελίξεις για την δομή του Ομίλου γίνεται αναφορά στην
Σημείωση 38 των Οικονομικών Καταστάσεων. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID 19)

Η πανδημία του κορωνοϊού και τα μέτρα που επιβλήθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού
οδήγησε σε απότομη μείωση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και είχε άμεσο αντίκτυπο στην
Κυπριακή Οικονομία η οποία παρουσίασε σημαντική μείωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Τα
προληπτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε περιορισμούς στην διακίνηση των
πολιτών καθώς και στο κλείσιμο επιχειρήσεων διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων στο οποίο
αποδίδεται η πρωτοφανής μείωση του δεύτερου τριμήνου.

Η πανδημία του κορωνοϊού συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία.
Οι τομείς της Κυπριακής οικονομίας που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η φιλοξενία
(δραστηριότητες ξενοδοχείων και υπηρεσιών εστίασης) και οι μεταφορές. Αναλόγως, οι περιορισμοί στην
ταξιδιωτική και οικονομική δραστηριότητα που τέθηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς για να
περιορίσουν την εξάπλωση του κορωνοϊού, είχαν αρνητική επίδραση στην Κυπριακή Οικονομία.  
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(συνέχεια)

Με στόχο την μείωση της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών, οι Ευρωπαϊκές Αρχές και η
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας παρείχαν δέσμη δημοσιονομικής, νομισματικής και εποπτική
στήριξη στην οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να αντιμετωπίσει
σταδιακά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών μέσω της επιβολής μορατόριουμ (προσωρινή
αναστολή) στην αποπληρωμή δανείων, πιστωτικών διευκολύνσεων και στεγαστικών δανείων, εγγυήσεις
δανείων, άμεσες πληρωμές και φορολογικές εκπτώσεις σε νοικοκυριά, καθώς και δανείων,
παραχωρήσεων και αλλαγών στις φορολογικές προβλέψεις των επιχειρήσεων. Η νομισματική πολιτική
έχει μετατοπιστεί σε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση για να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα. Όσον
αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις το Eurogroup αποφάσισε ότι οι προσωρινές παρεκκλίσεις των κρατών
μελών από την συμφωνηθείσα δημοσιονομική πορεία λόγω ασυνήθιστων εξωγενών παραγόντων όπως
π.χ. οι επιπτώσεις της πανδημίας, είναι αποδεκτές. 

Η Διεύθυνση αναγνωρίζει ότι η κατάσταση έχει συνεπακόλουθες επιπτώσεις στην ποιότητα του δανειακού
χαρτοφυλακίου και εφάρμοσε τον κατάλληλο βαθμό κρίσης σε σχέση με τις προσδοκίες για την
σοβαρότητα και διάρκεια του αρνητικού οικονομικού ορίζοντα, σε συνάρτηση με την ΕΚΤ και άλλων
Τραπεζικών ρυθμιστικών αναφορών.  

Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται στην Σημείωση 33 αυτών των Συνοπτικών Ενοποιημένων
Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Τα υπό αναφορά αποτελέσματα του Ομίλου ετοιμάζονται με βάση τα ΔΠΧΑ. Η Τράπεζα χρησιμοποιεί
επίσης Εναλλακτικά Μέτρα Απόδοσης (ΕΜΑ) τα οποία προκύπτουν από τα αποτελέσματα που
παρουσιάζονται με σκοπό να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στους αναγνώστες αυτών των
Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων βοηθώντας τους να προσδιορίσουν
μια πιο σταθερή βάση σύγκρισης της απόδοσης του Ομίλου μεταξύ των οικονομικών περίοδών και για να
παρέχουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σχέση με τα στοιχεία της απόδοσης.   

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τους ορισμούς των εναλλακτικών μέτρων απόδοσης που
χρησιμοποιούνται στην ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 και
τις συμφιλιώσεις με τα πιο συγκρίσιμα μέτρα που υπολογίστηκαν και παρουσιάστηκαν σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ σε αυτές τις Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις γίνεται αναφορά στις
σελίδες 107 μέχρι 112 των Οικονομικών Καταστάσεων. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ1

Το κέρδος του Ομίλου πριν τη φορολογία για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε σε
€22,3 εκατ., σημειώνοντας μείωση 64% σε  σύγκριση με κέρδος πριν την φορολογία ύψους €61,0 εκατ.
για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019. Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση ήταν
τα μειωμένα καθαρά έσοδα από τόκους και οι αυξημένες ζημιές απομείωσης ως αποτέλεσμα της
πανδημίας του κορωνοϊού. 

Το κέρδος για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε σε €17,7 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος
ύψους €59,1 εκατ. για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019. 

1. Οι Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και η παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του
Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.hellenicbank.com
(Σχέσεις Επενδυτών). Οι Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι διαθέσιμες στο εγγεγραμμένο
γραφείο της Τράπεζας.
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Ανάλυση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

Καθαρά έσοδα από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε
€140,5 εκατ., μειωμένα  κατά 7% σε σχέση με €151,1 εκατ. την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.
Η μείωση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως στο χαμηλότερο εισόδημα από το εξυπηρετούμενο
χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων (μείωση των επιτοκίων δανεισμού) και στη μείωση των εσόδων από
χρεόγραφα (λήξη €750 εκατ. Κυπριακών Κυβερνητικών Ομολόγων (ΚΚΟ) τον Δεκέμβριο του 2019), η
οποία καλύφθηκε εν μέρει από τις συνεχιζόμενες μειώσεις του μέσου κόστους των καταθέσεων. 

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε στo
1,84% (31 Δεκεμβρίου 2019: 1,92%, 30 Ιουνίου 2019: 1,93%). 

Μη επιτοκιακά έσοδα

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε στα
€48,1 εκατ., μειωμένο κατά 1% σε σχέση με €48,6 εκατ. την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019. Η
μείωση ήταν κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών κερδών από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου
συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα αυξημένα
καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών. 

Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών
στοιχείων ανήλθαν σε €3,5 εκατ. (30 Ιουνίου 2019: €5,4 εκατ.), με 34% μείωση σε σχέση με την  εξαμηνία
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε μη πραγματοποιηθείσες καθαρές ζημίες
επανεκτίμησης που προέκυψαν από επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρούνται στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων που κατέχει ο Όμιλος.

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν
σε €25,5 εκατ., αυξημένα κατά 5% σε σχέση με €24,3 εκατ. την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019,
κυρίως λόγω αυξημένων προμηθειών από ασφαλιστικές εργασίες μέρος εκ των οποίων είναι μη
επαναλαμβανόμενο.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε €124,5 εκατ. σε
σύγκριση με €127,1 εκατ. για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, μειωμένα κατά 2% κυρίως
λόγω της μείωσης στα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα.

Έξοδα Προσωπικού

Τα έξοδα προσωπικού για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε €61,8 εκατ. και
αντιπροσώπευαν το 50% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019:
46%). Τα έξοδα προσωπικού την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 σημείωσαν αύξηση της τάξης
του 5% σε σύγκριση με τα €59,0 εκατ. την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019. Οι κυριότεροι
παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση ήταν οι μισθολογικές αυξήσεις που ανακοίνωσε ο Όμιλος τον
Οκτώβριο του 2019 και τέθηκαν σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019.
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Διοικητικά και άλλα έξοδα2

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε €51,2
εκατ. σημειώνοντας μείωση 11% σε σύγκριση με €57,6 εκατ. την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου
2019. Τον Μάρτιο του 2020, η Τράπεζα ειδοποιήθηκε για την καταβολή της εισφοράς στο ΣΕΚ (Εθνικό
Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων) για το πρώτο
εξάμηνο του 2020. Η εισφορά ορίστηκε σε €2,4 εκατ. και σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, χρεώθηκε στα συνολικά
διοικητικά και άλλα έξοδα την 1 τριμηνία του 2020. Η συνεισφορά στο ΣΕΚ και οι αυξήσεις κατά την 1
εξαμηνία του 2020 στις επισκευές και συντηρήσεις αντισταθμίστηκαν από μειώσεις σε  άλλα στοιχεία των
συνολικών διοικητικών και άλλων εξόδων. Τα κύρια στοιχεία που συνέβαλαν σε αυτή την μείωση ήταν τα
μειωμένα διοικητικά έξοδα της Εταιρείας διαχείρισης χρεών, οι μειωμένες αμοιβές συμβουλευτικών και
άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών και τα μειωμένα λοιπά διοικητικά έξοδα.

Ανάλυση των διοικητικών και άλλων εξόδων παρουσιάζεται στη Σημείωση 11 αυτών των Συνοπτικών
Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 διαμορφώθηκε στο 66,0%
σε σύγκριση με 63,70%2 για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019. Αναπροσαρμόζοντας για τον
Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και την εισφορά στο ΣΕΚ, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την
εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν 59,1%.  

2. Τα συγκριτικά ποσά σχετικά με τα Διοικητικά και άλλα έξοδα και τις ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναπροσαρμόζονται, για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση της
τρέχουσας περιόδου. Συγκεκριμένα, οι ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που προηγουμένως
περιλαμβάνονταν στα διοικητικά και άλλα έξοδα αναταξινομούνται πλέον στις ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων.

Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων

Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων, ανήλθε στα €42,4 εκατ. για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 σημειώνοντας
σημαντική αύξηση σε σύγκριση με €12,5 εκατ. για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019. Η
αυξημένη χρέωση οφείλεται στις αυξημένες ζημιές απομείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, κυρίως
ως αποτέλεσμα της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού (€38,5 εκατ.). Η επίδραση της πανδημίας
στο μακροοικονομικό περιβάλλον οδήγησε σε αλλαγές στις παραμέτρους που εφαρμόστηκαν για τον
υπολογισμό των προβλέψεων κατά τη διάρκεια της 1 τριμηνίας του 2020 (οι αλλαγές περιλάμβαναν
αυξημένη πιθανότητα αθέτησης και αύξηση της περιόδου ρευστοποίησης). Ωστόσο, οι αυξημένες ζημιές
απομείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση του
περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης με αντίστοιχη πίστωση στις ζημιές απομείωσης άλλων
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, λόγω του επαναπροσδιορισμού των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από τις απαιτήσεις που θα γίνουν από την Τράπεζα σε
περίπτωση ζημιών που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης, οι οποίες οφείλονται
κυρίως στην επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων (ετησιοποιημένη βάση) για την εξαμηνία
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε στο 1,7% (30 Ιουνίου 2019: 0,2%). Εξαιρώντας την επίδραση της
πανδημίας του κορωνοϊού (€38,5 εκατ.) στο μακροοικονομικό περιβάλλον, όπως περιγράφεται πιο πάνω,
ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων για την  εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου 2020 μειώνεται κατά 113 μβ στο 0,6%.

Λεπτομερής ανάλυση της κίνησης των ζημιών απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020
παρουσιάζεται στη Σημείωση 12 αυτών των Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Οικονομικών
Καταστάσεων.
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Φορολογία

Η φορολογία για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε σε χρέωση ύψους €4,6 εκατ. (30
Ιουνίου 2019: €1,9 εκατ. χρέωση) και περιλάμβανε χρέωση ύψους €3,7 εκατ. που αφορά αναβαλλόμενη
φορολογία και χρέωση €0,9 εκατ. που αφορά εταιρικό φόρο, κυρίως σε φορολογητέα κέρδη από τις
θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου. Η χρέωση αναβαλλόμενης φορολογίας οφείλεται στη
χρήση συσσωρευμένων φορολογητέων ζημιών έναντι των φορολογητέων κερδών της τρέχουσας
εξαμηνίας.

Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

Στις 30 Ιουνίου 2020, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε €15,9 δισ., μειωμένα
κατά 2% σε σύγκριση με €16,3 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, κυρίως λόγω της μείωσης στις επενδύσεις
σε στοιχεία ενεργητικού ως αποτέλεσμα των μειώσεων στα μετρητά, στις καταθέσεις με άλλες τράπεζες
και Κεντρικές Τράπεζες.

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών

Στις 30 Ιουνίου 2020 , οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €14,6 δισ.) και
αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €13,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €13,6 δισ.) και
καταθέσεις σε ξένα νομίσματα, κυρίως Αμερικάνικα Δολάρια, ύψους €1,0 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1,0
δισ.). Η μείωση ύψους 2% οφειλόταν κυρίως στις εκροές καταθέσεων κατά την εξαμηνία που έληξε στις
30 Ιουνίου 2020 ως επακόλουθο των αρνητικών καταθετικών επιτοκίων που εφαρμόστηκαν τον Μάρτιο
του 2020 σε λογαριασμούς επιχειρηματικών πελατών / νομικών οντοτήτων.

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της Τράπεζας (πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και Ελληνική
Τράπεζα) στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε στο 30,0%  (31 Δεκεμβρίου 2019: 30,1%).

Χορηγήσεις σε πελάτες

Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε €6.830 εκατ., ελαφρώς μειωμένες
κατά 6% σε σύγκριση με €7.244 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων
χορηγήσεων ύψους €5.026 εκατ. αυξήθηκε κατά 1% ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων
χορηγήσεων ανήλθε σε €1.804 εκατ. μειωμένο κατά 21% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η
μείωση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) οφείλεται σε μη συμβατικές διαγραφές αξίας περίπου
€500 εκατ. που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης τριμηνίας του 2020. Οι αποπληρωμές
και η εξυγίανση ανήλθαν σε πάνω από €100 εκατ. κατά εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020,
υποδεικνύοντας πιο ποιοτική απομόχλευση. Κατά τη εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 χορηγήσεις
ύψους €529,2 εκατ. (περιλαμβάνονται τα περίπου €500 εκατ. μη συμβατικές διαγραφές που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη τριμηνία του 2020) διαγράφηκαν (Ο Όμιλος μειώνει, εν μέρει ή
πλήρως, τη λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όταν δεν υπάρχει εύλογη
προσδοκία ανάκτησης) (2019: €216,8 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της Τράπεζας (πηγή:
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και Ελληνική Τράπεζα) στις 30 Ιουνίου 2020  ανήλθε στο 21,1% (31
Δεκεμβρίου 2019: 21,4%).

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 42,1% στις 30 Ιουνίου 2020 (31
Δεκεμβρίου 2019: 40,9%).

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020
ανήλθε σε €439,4 εκατ. (2019: €812,3 εκατ.). Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή χορηγήσεων προς
φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εξετάζοντας παράλληλα και άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της κρίσης του κορωνοϊού (COVID-19) εφαρμόστηκε μορατόριουμ σε επιλέξιμα άτομα ή
νομικές οντότητες σε διάφορους τομείς (αναστολή δόσεων κεφαλαίου και τόκων για περίοδο εννέα
μηνών). Το ποσό των μεικτών χορηγήσεων σε πελάτες στις 30 Ιουνίου 2020 που υπόκεινται σε
μορατόριουμ για την αποπληρωμή δανείων ανήλθε σε  €2,8 δισ. Για περισσότερες πληροφορίες γίνεται
αναφορά στη Σημείωση 17. 
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Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.804 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και σημείωσαν μείωση 21% σε σύγκριση με
€2.276 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ,
ανήλθαν σε €1.333 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και σε €1.804 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019). Γενικά, η
μείωση των ΜΕΧ οφείλεται στις μη συμβατικές διαγραφές αξίας περίπου €0,5 δις. που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης τριμηνίας του 2020, καθώς και στις αποπληρωμές και
εξυγίανση που ανήλθαν σε περισσότερο από €100 εκατ. κατά την εξαμηνία που έληξες στις 30 Ιουνίου
2020, αντισταθμίζοντας τις αυξήσεις των ΜΕΧ κυρίως λόγω των αθετήσεων και των δεδουλευμένων
τόκων. Οι τερματισμένοι λογαριασμοί οι οποίοι περιλαμβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν στις 30 Ιουνίου 2020
σε €952 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.435 εκατ.). Οι μεικτές χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα στις 30
Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε €1.076 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.225 εκατ.).

Τα αποθέματα ακινήτων, τα οποία ως επί το πλείστων προέκυψαν από διακανονισμό χρεών των
πελατών, ανήλθαν σε €184,9 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: €177,3 εκατ.). Η μεταβολή
στο υπόλοιπο των αποθεμάτων ακινήτων από διακανονισμό χρεών των πελατών για την εξαμηνία που
έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 περιλάμβανε προσθήκες ύψους €16,2 εκατ., πωλήσεις ύψους €7,7 εκατ. και
ποσό απομείωσης ύψους €1,0 εκατ. 

Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν 26,4% σε σύγκριση
με 31,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο αντίστοιχος δείκτης εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από
την συμφωνία ΠΠΣ αναπροσαρμόζεται σε 19,5% (31 Δεκεμβρίου 2019: 24,9%). Ο δείκτης των καθαρών
MEX προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στις 30 Ιουνίου 2020 διαμορφώθηκε στο 6,1% (3,5%
εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ), σε σχέση με 6,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (31
Δεκεμβρίου 2019: 3,6% εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ). 

Οι συνολικές συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των χορηγήσεων, ανήλθαν σε €839 εκατ.
στις 30 Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.265 εκατ.) και αποτελούν το 12,3% των συνολικών μεικτών
χορηγήσεων (31 Δεκεμβρίου 2019: 17,5%). Οι συνολικές συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία
των μεικτών χορηγήσεων εξαιρουμένου των χορηγήσεων που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 16,0% (31
Δεκεμβρίου 2019: 23,3%). Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε στο 46,5% στις 30
Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: 55,6% ), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από την
συμφωνία ΠΠΣ αναπροσαρμόζεται σε 58,3% (31 Δεκεμβρίου 2019: 67,4%).

Κατά τη δεύτερη τριμηνία του 2020 η Τράπεζα προχώρησε με περίπου €0,5 δισ. μη συμβατικές
διαγραφές επί της μεικτής λογιστικής αξίας ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΧ και αντίστοιχα μείωσε το
συσσωρευμένο ποσό απομείωσης που σχετίζεται με αυτό το χαρτοφυλάκιο με το ίδιο ποσό. Το
χαρτοφυλάκιο που επηρεάζεται αποτελείτο από ΜΕΧ που παρουσίαζαν μεγάλες καθυστερήσεις και που
ήταν σε αθέτηση πέραν των 4 ετών. Δεν υπήρξε σημαντική επίδραση στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων της Τράπεζας ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας. Σε συνέχεια της εφαρμογής των μη
συμβατικών διαγραφών, η μεικτή λογιστική αξία αντικατοπτρίζει το εκτιμώμενο ανακτήσιμο υπόλοιπο για
κάθε χορήγηση. 

Επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού

Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού, ανήλθε σε €9,298 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020
(31 Δεκεμβρίου 2019: €9.707 εκατ.) και αντιπροσώπευε το 58,3% του συνόλου των περιουσιακών
στοιχείων του Ομίλου (31 Δεκεμβρίου 2019: 59,5%). Το σύνολο των επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού
περιλαμβάνει μετρητά και καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες, καταθέσεις σε άλλες τράπεζες, επενδύσεις
σε χρεόγραφα, επενδύσεις σε μετοχές και άλλους τίτλους και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και
επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία. Το σύνολο των επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού σημείωσε
μείωση ύψους 4% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2019, κυρίως λόγω της μείωσης στα μετρητά και
καταθέσεις με άλλες τράπεζες και Κεντρικές Τράπεζες.
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Το σύνολο των μετρητών και καταθέσεων του Ομίλου με άλλες τράπεζες και Κεντρικές Τράπεζες, ανήλθε
στις 30 Ιουνίου 2020 σε €3.473 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €5.357 εκατ.). Οι περισσότερες καταθέσεις σε
ξένο νόμισμα ήταν με τράπεζες αξιολογημένες με διαβάθμιση P 1 (Prime-1 βραχυπρόθεσμη διαβάθμιση
του οίκου Moody’s). Η μείωση ανήλθε στο 35% σε σύγκριση με 31 Δεκεμβρίου 2019 και οφείλεται σε νέες
επενδύσεις που έγιναν μέσα στην πρώτη εξαμηνία του 2020. 

Το σύνολο των επενδύσεων του Ομίλου σε χρεόγραφα ανήλθε σε €5.765 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 (31
Δεκεμβρίου 2019: €4.300 εκατ.), και αυξήθηκε κατά 34% το οποίο αντιπροσώπευε το 36,2% του συνόλου
των περιουσιακών στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2019: 26,4%).. Η καθαρή αύξηση ήταν κυρίως λόγω των
αγορών μέσα στην εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου  2020. Οι αγορές περιλάμβαναν επενδύσεις σε
χρεόγραφα (χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί), καλυμμένα χρεόγραφα, χρεόγραφα με εξασφάλιση
τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια (residential mortgage backed security - RBMS), εξασφαλισμένες
δανειακές υποχρεώσεις (Collateralised loan obligations  - CLOs) και Κυπριακά Κυβερνητικά Γραμμάτια. 

Τα ΚΚΟ (Η πιστοληπτική διαβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αξιολογηθεί ως Ba2 από Moody’s,
BBB- από Fitch και BBΒ- από S&P) που ο Όμιλος είχε στην κατοχή του στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε
€3.269 εκατ. και σε σύγκριση με €2.987 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αυξήθηκαν κατά 9% ως
αποτέλεσμα των αγορών. Από το σύνολο των ΚΚΟ που κατέχει ο Όμιλος, €1.145 εκατ. λήγουν σε
περίοδο λιγότερη του ενός έτους, €1.964 εκατ. λήγουν μεταξύ 1 και 5 ετών και τα υπόλοιπα €160 εκατ.
λήγουν μεταξύ 5 και 10 ετών.

Η επένδυση του Ομίλου σε συνδεδεμένη εταιρεία στις 30 Ιουνίου 2020 διαμορφώθηκε στα €8,4 εκατ. (31
Δεκεμβρίου 2019: €7,8 εκατ.) και αποτελούσε το μερίδιο της Τράπεζας στην APS Holding a.s και το
αντίστοιχο μερίδιο των αποτελεσμάτων.

Κεφαλαιακή Βάση και Επάρκεια

Ο Όμιλος διατηρεί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που ξεπερνούν κατά πολύ τις ελάχιστες κεφαλαιακές
απαιτήσεις όπως καθορίζονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Με βάση τον Πυλώνα I (με μεταβατικές διατάξεις), στις 30 Ιουνίου 2020 ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας
του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 22,22% (Τράπεζα: 22,13%) (31 Δεκεμβρίου 2019: 22,56% (Τράπεζα:
22,48%)), ο Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 σε 22,22% (Τράπεζα: 22,13%) (31 Δεκεμβρίου 2019:
22,56% (Τράπεζα: 22,48%)) και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) σε
19,75% (Τράπεζα: 19,67%) (31 Δεκεμβρίου 2019: 19,98% (Τράπεζα: 19,91%)).

Τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε €5.260 εκατ.
(Τράπεζα: €5.265 εκατ.) (31 Δεκεμβρίου 2019: €5.039 εκατ. (Τράπεζα: €5.043 εκατ.)).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/62 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2014, στις 30 Ιουνίου 2020 ο Δείκτης Μόχλευσης  του Ομίλου διαμορφώθηκε
σε 7,24% (Τράπεζα: 7,22%) (31 Δεκεμβρίου 2019: 6,87%  (Τράπεζα: 6,85%)).

Λεπτομέρειες για την κεφαλαιακή βάση και επάρκεια παρουσιάζονται στην Σημείωση 37 αυτών των
Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020
παρουσιάζονται στη Σημείωση 30 αυτών των Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Οικονομικών
Καταστάσεων.
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Διαχείριση Κινδύνων

Οι κύριοι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος περιγράφονται και αναλύονται στη Σημείωση 49 των
ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και στη Σημείωση 33
αυτών των Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. Η διαχείριση και
παρακολούθηση των κινδύνων είναι κεντροποιημένη κάτω από μια διεύθυνση, η οποία καλύπτει
ολόκληρο το φάσμα των λειτουργειών του Ομίλου.

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, σε συνέχεια της συμμετοχή της Τράπεζας στο διάταγμα της
Κυβέρνησης για προσωρινή αναστολή δόσεων κεφαλαίου και τόκου των δανειοληπτών που
επηρεάστηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού, αναθεώρησε το χαρτοφυλάκιο για να αναγνωρίσει
προληπτικά τη πιθανή επιδείνωση του πιστωτικού κινδύνου και εργάζεται για την ανάπτυξη μιας
μεθοδολογίας ενεργοποίησης καθυστερήσεων στα αρχικά στάδια για απαιτητικούς δείκτες κινδύνου. Η
Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων σε συνεργασία με τις Μονάδες Επιχειρήσεων έχει εργαστεί για τον
καθορισμό των κριτηρίων για τον εντοπισμό εκ των προτέρων προβληματικών δανειοληπτών / νέων
αθετήσεων που οφείλονται στην πανδημία του κορωνοϊού. Η Τράπεζα ενίσχυσε τις διαδικασίες
παρακολούθησης και διεξάγει παρακολούθηση με βάση τον πιστωτικό κίνδυνο σε δανειολήπτες που
ανήκουν σε τομείς που έχουν επηρεαστεί πολύ από τον κορωνοϊό. Η Τράπεζα αναθεωρεί συνεχώς και
επικαιροποιεί τις πολιτικές της και την διάθεση ανάληψης κινδύνου για να διασφαλίσει ότι υπολογίζουν τις
ιδιοσυγκρασίες του κορωνοϊού και παραμένουν κατάλληλες για μια αποτελεσματική διαδικασία
διαχείρισης καθυστερήσεων. Η Τράπεζα έχει εργαστεί για την εγκαθίδρυση μιας αποτελεσματικής
παρακολούθησης των υποκείμενων κινδύνων στο περιβάλλον του κορωνοϊού.      

Στρατηγικοί Στόχοι και Προοπτικές

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. 

Η πρόσφατη εμφάνιση της επιδημίας κορωνοϊού αναμένεται να έχει προσωρινή αλλά σημαντική αρνητική
οικονομική επίπτωση, ως εκ τούτου, η οικονομική απόδοση της Τράπεζας για το 2020 αναμένεται να
επηρεαστεί αρνητικά. Αντιμέτωπη με χαμηλότερα έσοδα από τα αναμενόμενα, λόγω της μειωμένης
ζήτησης νέων δανείων και των χαμηλότερων εσόδων από προμήθειες, ο στόχος είναι να περιοριστεί ο
αντίκτυπος μέσω της ανακατανομής κεφαλαίων σε εναλλακτικά στοιχεία ενεργητικού εντός της διάθεσης
ανάληψης κινδύνου της Τράπεζας, καθώς και μέσω πρωτοβουλιών μείωσης κόστους. Η Τράπεζα
αντιμετωπίζει επίσης αυξημένες απομειώσεις δανείων λόγω υψηλότερων πιθανοτήτων αθέτησης
εξυπηρετούμενων δανείων που οφείλονται στην επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος,
επιδείνωσης στην αλλαγή σταδίων σύμφωνα με τις πρόνοιες τους ΔΠΧΑ 9, καθώς επίσης και ζημιών που
προκύπτουν από την παράταση της επίλυσης των υφιστάμενων ΜΕΧ. Με ένα αρκετά μεγάλο μέρος του
χαρτοφυλακίου δανείων που έχει ήδη αξιολογηθεί μέσω προβλέψεων για όλη τη διάρκεια ζωής και με
περίπου 30% των εξυπηρετούμενων δανείων να καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας
Περιουσιακών Στοιχείων, το συνολικό κόστος κινδύνου βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα αναμένεται
να παραμείνει σε λογικά επίπεδα.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η Τράπεζα στοχεύει να παραμείνει εύρωστη και θα συνεχίσει να
επικεντρώνεται στην ενίσχυση και στη βελτίωση της θέσης της στην αγορά.

Η στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται σε δύο πτυχές: τη στοχευμένη ανάπτυξη μέσω νέου
δανεισμού και της προώθησης και ενίσχυσης των σχέσεων με τους πελάτες καθώς επίσης και τη μείωση
του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ. Η Τράπεζα προτίθεται να συνεχίσει να επιτελεί τον ρόλο της στην
στήριξη της εγχώριας οικονομίας διασφαλίζοντας παράλληλα την μετοχική της αξία, μέσω συνετών
πολιτικών που συμβαδίζουν με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας. Παράλληλα, η Τράπεζα
επανατοποθετεί τη στρατηγική της για τον Τομέα Διεθνούς Τραπεζικής, αντικατοπτρίζοντας το
μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ξεπλύματος χρήματος. Η
στρατηγική της Τράπεζας επίσης επικεντρώνεται στην τεχνολογία, στην ανάλυση,  στη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των πελατών και στην απλούστευση των διεργασιών.
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Μέσω της δημιουργίας της πρώτης πλατφόρμας διαχείρισης χρεών στην Κύπρο, η Τράπεζα είναι σε θέση
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ΜΕΧ με γρηγορότερο ρυθμό και με υψηλότερες ανακτήσεις.
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα επικεντρώνεται στη διαχείριση των ΜΕΧ με γρήγορους ρυθμούς μέσω της
εκποίησης χαρτοφυλακίων. 

Η Απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ έχει βελτιώσει το
χρηματοοικονομικό προφίλ της Τράπεζας και έχει επιταχύνει την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε
όλη την Κύπρο, με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Η Τράπεζα πετυχαίνει ήδη
σημαντικές συνέργειες, αντανακλώντας τα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά των δύο επιχειρηματικών
μοντέλων.

Η Τράπεζα διατηρεί επαρκή ρευστότητα, επιτρέποντας της να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που
παρουσιάζονται σε διάφορους τομείς της οικονομίας, με κύριο στόχο την οργανική ανάπτυξη. 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. Η επικέντρωση για νέο δανεισμό θα συνεχίσει να είναι σε
εταιρείες που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας, όπως στους τομείς
λιανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, μεταποίησης και τουρισμού. Παράλληλα, οι χορηγήσεις στον
ιδιωτικό τομέα επικεντρώνονται στα στεγαστικά δάνεια. Η Τράπεζα θα υποστηρίξει τους πελάτες της,
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που έχουν υποστεί επιπτώσεις λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.

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 προκλήσεις του λειτουργικού περιβάλλοντος, η Τράπεζα
θα παραμείνει σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να μετατρέπει τις εξελίξεις σε ευκαιρίες.

Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς

Τα γεγονότα μεταγενέστερα της οικονομικής θέσης στις 30 Ιουνίου 2020, παρουσιάζονται στη Σημείωση
38 αυτών των Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και (7) του Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες
προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν190(i)/2007), εμείς τα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για την σύνταξη των Oικονομικών Kαταστάσεων της
Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
2020, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων καλύτερα γνωρίζουμε:
(α) οι ενδιάµεσες Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 1 μέχρι 96

(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
9, εδάφιο (4) του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, και

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων,
της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια
Εταιρεία Λτδ και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις ως σύνολο και

(α) η Έκθεση Διαχείρισης  παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της
επιχείρησης καθώς και της θέσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ και των επιχειρήσεων
που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ως σύνολο, μαζί με
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Δρ Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος………………................

Marco Comastri Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος………………………...

Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος....................

Χρίστος Θεμιστοκλέους Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος....................

Stephen John Albutt Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος.......................

Δημήτριος Ευσταθίου Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος..........................

Kristofer Richard Kraus Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος..........................

Μάριος Μαραθεύτης Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος....................

Andrew Charles Wynn Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος.........................

Μιχάλη Σπανός Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος..........................

Lars Kramer Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος.....................................

Υπεύθυνος σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων

Lars Kramer, Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής………………………………………………………

Λευκωσία, 24 Σεπτεμβρίου 2020

106

Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας

Συνοπτικές Ενοποιηµένες Ενδιάμεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 



ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Ονομασία Ορισμός

Άλλα έσοδα Αποτελείται από έσοδα από Μερίσματα, Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές
εργασίες, Κέρδος από διάθεση αποθεμάτων ακινήτων προς πώληση και Λοιπά
έσοδα

Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας
(LCR)

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

Δείκτης εξόδων προς έσοδα Συνολικά έξοδα προς σύνολο καθαρών εσόδων

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ Καθαρές ΜΕΧ μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης ως προς τις Καθαρές
Χορηγήσεις  

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ προς περιουσιακά
στοιχεία

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

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ (εξαιρουμένων των
ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) προς
περιουσιακά στοιχεία

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

Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς
καταθέσεις

Καθαρές χορηγήσεις σε πελάτες ως προς το σύνολο των καταθέσεων και άλλων
λογαριασμών πελατών.

Δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης προς το σύνολο των μεικτών μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων

Δείκτης κάλυψης 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 κεφαλαίου κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1 (CET1)

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 προς Σταθμισμένα Περιουσιακά
Στοιχεία

Δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι
των χορηγήσεων

Ζημιές απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων (εξαιρουμένου τυχόν
κερδών/ζημιών τροποποίησης, τυχών οποιεσδήποτε απαιτήσεις από το ΠΠΣ και
αναστροφή στην εύλογη αξία των απομειωμένων πιστωτικών διευκολύνσεων που
αποκτήθηκαν) ως προς το σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στο τέλος της
περιόδου (ετησιοποιημένη βάση)

Δείκτης ΜΕΧ (εξαιρουμένων των
συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης των
ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ)

Μεικτές ΜΕΧ (ορισμός ΕΑΤ) εξαιρουμένων των συσσωρευμένων ζημιών
απομείωσης των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ως προς τις μεικτές
χορηγήσεις.

Δείκτης ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών
χορηγήσεων

Μεικτές ΜΕΧ (ορισμός ΕΑΤ) ως προς το σύνολο των μεικτών χορηγήσεων.

Δείκτης Μόχλευσης Μέτρο κεφαλαίου ως προς το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και στοιχείων
εκτός ισολογισμού (κεφάλαιο μετοχών της κατηγορίας 1 / μέτρο συνολικού
ανοίγματος).

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, επενδύσεις σε μετοχές και άλλους τίτλους και οργανισμούς
συλλογικών επενδύσεων και επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία.

Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία Αναφέρεται στην επένδυση της Τράπεζας στην APS Cyprus και αντιπροσωπεύει
το μερίδιο της Τράπεζας στην APS Cyprus και το αντίστοιχο μερίδιο
αποτελεσμάτων (Σημ. 16 των Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων
Οικονομικών Καταστάσεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020).

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

Μεικτές Χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα Χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα (ορισμός ΕΑΤ).
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια)

Ονομασία Ορισμός

ΜΕΧ Mεικτές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ορισμός ΕΑΤ).

Καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες μείον έξοδα από δικαιώματα και
προμήθειες.

Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από τόκους μείον έξοδα από τόκους.

Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση
ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών
στοιχείων

Αποτελείται από το Κέρδος από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος,
Κέρδος από διάθεση και επανεκτίμηση χρεογράφων και άλλων
χρηματοοικονομικών μέσων, πλεόνασμα από επανεκτίμηση μετοχών και άλλων
τίτλων και αλλαγές στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων στις
αντισταθμίσεις εύλογης αξίας.

Καθαρές ΜΕΧ Καθαρές ΜΕΧ μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.

Καθαρές χορηγήσεις Χορηγήσεις σε πελάτες μείον την αφαίρεση συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης.

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο Καθαρά έσοδα από τόκους ως προς τον μέσο όρο των τοκοφόρων περιουσιακών
στοιχείων, σε ετησιοποιημένη βάση. Τα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία
αποτελούνται από τα μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες, τις
καταθέσεις σε άλλες τράπεζες, τις χορηγήσεις σε πελάτες, τις επενδύσεις σε
χρεόγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης και οποιαδήποτε
εισπρακτέα ποσά που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης. Για
τον υπολογισμό του μέσου όρου των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων, η
Τράπεζα χρησιμοποιεί τον αριθμητικό μέσο όρο του συνόλου των τοκοφόρων
περιουσιακών στοιχείων σε κάθε ημερομηνία αναφοράς από την αρχή του έτους.

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

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

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

108

Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας

Συνοπτικές Ενοποιηµένες Ενδιάμεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 



ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕΙΣ

Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τις συμφιλιώσεις μεταξύ των Εναλλακτικών Μέτρων Απόδοσης και
των αποτελεσμάτων που αναφέρονται όπως υπολογίζονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ σε
αυτές τις Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις.

Όπου γίνεται αναφορά σε «Σημείωση» αφορά στην αντίστοιχη σημείωση στις Συνοπτικές Ενοποιημένες
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020. 

Εκτός από τις συμφιλιώσεις που παρουσιάζονται πιο κάτω, οι δείκτες στην Ενδιάμεση Έκθεση
Διαχείρισης για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 μπορούν να υπολογίζονται με στοιχεία που
παρουσιάζονται στις Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020. 

1. Συμφιλίωση μεικτών χορηγήσεων

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
30 Ιουνίου

2019
Σημ. €'000 €'000 €'000

Μεικτές εξυπηρετούμενες χορηγήσεις 5.025.874 4.968.352 5.116.671

Μεικτές ΜΕΧ 1.804.169 2.275.838 2.343.390

Μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες 17 6.830.043 7.244.190 7.460.061

2. Συμφιλίωση Μεικτών ΜΕΧ

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
Σημ. €'000 €'000

Μεικτό υπόλοιπο χορηγήσεων σε πελάτες στο Στάδιο 3 17 1.513.391 1.974.916

Συν: ΜΕΧ που ήταν απομειωμένες κατά την απόκτηση (POCI)
(Σημείωση) 17 290.778 300.922

Μεικτές ΜΕΧ 1.804.169 2.275.838

Σημείωση: οι Μεικτές ΜΕΧ περιλαμβάνουν ποσό ύψους €290.778 χιλ. απομειωμένων κατά την απόκτηση
(POCI) χορηγήσεων (2019: €300.922 χιλ.) από σύνολο €388.385 χιλ. χορηγήσεων που ήταν
απομειωμένες κατά την απόκτηση (POCI) (2019: €394.743 χιλ.) Αναφορά στη Σημείωση 17. 

3. Συμφιλιώσεις των παραμέτρων των δεικτών 

3.1. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
30 Ιουνίου

2019
Σημ. €'000 €'000 €'000

Έσοδα από τόκους 5 157.544 369.106 191.785

Έξοδα από τόκους 6 17.000 67.851 40.722

Καθαρά έσοδα από τόκους 140.544 301.255 151.063

Καθαρά έσοδα από τόκους (ετησιοποιημένα) 281.088 301.255 302.126

Τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία (μέσος όρος) 15.297.626 15.668.560 15.624.109
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ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕΙΣ (συνέχεια)

3.2. Δείκτης εξόδων προς έσοδα 

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

Σημ. €'000 €'000

Συνολικά έξοδα 124.495 127.104

Μείον:

Ειδικός Φόρος 11 10.641 10.987

Συνεισφορά στο ΣΕΚ 11 2.373 -

Αναπροσαρμοσμένα Συνολικά έξοδα 111.481 116.117

Σύνολο καθαρών εσόδων 188.634 199.689

3.3. Δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων

30 Ιουνίου
2020

30 Ιουνίου
2019

Σημ. €'000 €'000

Χρέωση για την περίοδο 17 59.652 7.840

Μείον:

Επίδραση του κορωνοϊού (COVID-19) 38.500 -

Χρέωση για την περίοδο εξαιρουμένου της επίδρασης του
κορωνοϊού 21.152 7.840

Ετησιοποιημένη χρέωση για την περίοδο 119.304 15.680

Ετησιοποιημένη χρέωση για την περίοδο εξαιρουμένου της
επίδρασης του κορωνοϊού 42.304 15.680

3.4. Δείκτης ΜΕΧ

30 Ιουνίου
2020

31
Δεκεμβρίου

2019
Σημ. €'000 €'000

Μεικτές ΜΕΧ 17 1.804.169 2.275.838

Μείον: Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης 17 838.600 1.265.042

Καθαρές ΜΕΧ 965.569 1.010.796

Μεικτές ΜΕΧ – που καλύπτονται από το ΠΠΣ 470.759 471.768

Μείον: Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης που σχετίζονται με το
ΠΠΣ 61.180 48.582

Καθαρές ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ 409.579 423.186

Καθαρές ΜΕΧ εξαιρουμένων των ΠΠΣ 555.990 587.610
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΜΑ Εναλλακτικά Μέτρα Απόδοσης 

ΠΠΣ Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων

APS Cyprus APS Debt Servicing Cyprus Ltd

ΚΤΚ Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

CET 1 Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1

ΚΚΟ Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα

ECL Αναμενόμενες ζημιές απομείωσης

ΜΕΧ Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

O-SII Άλλο συστημικά σημαντικό ίδρυμα

ΕΧ Εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

REO Ακίνητα που κατέχονται

ΣΠΣ Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία

ΔΕΕΑ Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης 
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ορισμένες αναφορές στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου 2020 συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική και τα σχέδια
του Ομίλου, τους τρέχοντες στόχους και προσδοκίες του, τις προβλέψεις, τις πεποιθήσεις, τις δυνατότητες
που σχετίζονται με την μελλοντική οικονομική του κατάσταση και απόδοση θεωρούνται αναφορές για το
μέλλον. 

Από την φύση τους, οι μελλοντικές αναφορές εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες διότι σχετίζονται με
γεγονότα και εξαρτώνται από περιστάσεις που θα συμβούν στο μέλλον. Επομένως, αυτοί οι κίνδυνοι και
οι αβεβαιότητες θα μπορούσαν να επηρεάσουν  αρνητικά το αποτέλεσμα και την οικονομική επίδραση
του τι περιγράφεται στο παρόν 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 στις
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, γίνονται κατά
την ημερομηνία σχολιασμού αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων και ο Όμιλος δεν αναλαμβάνει καμία
υποχρέωση να επικαιροποιήσει ή να αναθεωρήσει οποιεσδήποτε από αυτές τις αναφορές εκτός αν
απαιτείται διαφορετικά από τη εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι αναλύσεις και οι απόψεις που περιέχονται στο
παρόν ενδέχεται να βασίζονται σε παραδοχές και προβλέψεις που εάν τροποποιηθούν, μπορούν να
αλλάξουν τις αναλύσεις ή τις απόψεις που εκφράζονται.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

24 Σεπτεμβρίου 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προφίλ Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα»)  
Με έδρα της την Λευκωσία (Κύπρος), η Ελληνική Τράπεζα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός της Κύπρου και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές, ασφαλιστικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και υπηρεσίες 
θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring). Το δίκτυό της περιλαμβάνει 68  καταστήματα στη Κύπρο, καθώς και 4 γραφεία 
αντιπροσωπείας. Στις 30 Ιουνίου 2020, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων και το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Ελληνικής Τράπεζας ανήλθαν στα €15,9 δισ. και 
€1.094 εκατ. αντίστοιχα. 
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ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ 

ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝH ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

▪ Προληπτική στάση των αρχών και άνευ προηγουμένου δημοσιονομική υποστήριξη για τον περιορισμό του 

αντίκτυπου στην οικονομία και την κοινωνία 

▪ Ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο, ισχυρή κεφαλαιακή θέση και άφθονη ρευστότητα, για την αντιμετώπιση της 

κρίσης 

 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

▪ Κέρδος πριν τις ζημιές απομείωσης για την 1η εξαμηνία 2020 στα €64,1 εκατ. 

▪ Ζημιές απομείωσης για την 1η εξαμηνία 2020 στα €42,4 εκατ. με δείκτη ετήσιου κόστους ζημιών απομείωσης 

έναντι των χορηγήσεων στο 1,7% 

▪ Οι ζημιές απομείωσης για την 1η εξαμηνία 2020 περιλαμβάνουν €38,5 εκατ. χρέωση που σχετίζεται με το 

αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού  

▪ Το κέρδος μετά την φορολογία για την 1η εξαμηνία 2020 στα €17,7 εκατ.  

▪ Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία 2020 στα €140,5 εκατ. και καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στις 

1,84% 

▪ Λογιστική αξία ανά μετοχή στα €2,53 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  

▪ Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 19,75%1 ενώ ο 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,22%1  

▪ Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις και 

συγκρίνονται ευνοϊκά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

▪ Οι αποφάσεις των αρχών για χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία σε ένα 

δύσκολο οικονομικό περιβάλλον 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  

▪ Οι προσπάθειες για αντιμετώπιση των ΜΕΧ μέσω οργανικών και μη-οργανικών λύσεων συνεχίζονται 

▪ Δείκτης ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 19,5%  και Δείκτης κάλυψης 

ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 58,3% 

▪ Καθαρές ΜΕΧ2 προς περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 

3,5% 

 

ΔΟΜΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

▪ Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 487% και πλεόνασμα ρευστότητας στα €5,6 

δισ. 

▪ Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 42,1%  

▪ Μια ισχυρή, σταθερή βάση καταθέσεων κυρίως λιανικής τραπεζικής 

 

 

 

 
1 Με μεταβατικές διατάξεις. 
2 Καθαρές ΜΕΧ=ΜΕΧ μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Προσωρινός Ανώτατος Εκτελεστικός 

Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε: 

 

“Η πανδημία Covid-19 συνεχίζει να επηρεάζει την κυπριακή και την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, με τη σταδιακή 

επανεκκίνηση της εγχώριας οικονομίας και την εφαρμογή ενός ισχυρού δημοσιονομικού πακέτου στήριξης και 

ρευστότητας, συγκεκριμένοι τομείς έχουν ήδη παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης.  

 

Βασική μας προτεραιότητα όλο αυτό το διάστημα ήταν η προστασία της υγείας του προσωπικού και των πελατών 

μας, συνεχίζοντας να εξυπηρετούμε τη διευρυμένη πελατειακή μας βάση. Από την πρώτη στιγμή αυτής της κρίσης 

θέσαμε άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας της Τράπεζας με στόχο την απρόσκοπτη 

εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών μας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το προσωπικό.  

 

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 22,22% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 487%) 

είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τους βιώσιμους πελάτες μας σε αυτές τις άνευ προηγουμένου δύσκολες στιγμές. 

Κατά την 1η Εξαμηνία του 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων ανήλθε στα €439 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα, 

προχωρήσαμε στην αναστολή των δόσεων για περίπου από 21 χιλιάδες πελάτες με δάνεια ύψους €2.8 δισ, ενώ η 

Τράπεζα συμμετέχει σε όλα τα κυβερνητικά σχέδια που στοχεύουν στη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης.    

  

Ακολούθως της αποχώρησης του πρώην Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή μας κ. Ιωάννη Μάτση θα ήθελα να 

διαβεβαιώσω όλους τους πελάτες μας ότι για εμάς στην Ελληνική Τράπεζα οι εργασίες συνεχίζονται «ως συνήθως» 

δίνοντας έμφαση στη Σταθερότητα, στη Συνοχή και στην Ανθεκτικότητα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στους 

στρατηγικούς μας στόχους και στη μετεξέλιξη της Τράπεζας σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό Οργανισμό που 

προσφέρει ανώτερα προϊόντα και υπηρεσίες, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και απρόσκοπτη εμπειρία στους 

πελάτες μας.  

 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη σκληρή εργασία και τη δέσμευσή τους σε όλη αυτή τη 

δύσκολη περίοδο και να εκφράσω την εκτίμησή μου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους μας για τη 

συνεχή υποστήριξη και την ψήφο εμπιστοσύνης τους. Τους διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μία 

ευέλικτη και κερδοφόρα τράπεζα.” 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Βασικά στοιχεία Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων (€εκατ.) 

1η 
Εξαμηνία 

2020 

1η 
Εξαμηνία 

2019 
Ετήσια Δ 

2η Τριμηνία 
2020 

1η 
Τριμηνία 

2020 

Τριμηνιαία 
Δ 

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

64,1 72,6 -12% 34,5 29,6 +17% 

Zημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών 
μέσων και μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 3 

(42,4) (12,5) +240% (13,3) (29,1) -54% 

Κέρδος πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων 
συνδεδεμένης εταιρείας 

21,7 60,1 -64% 21,2 0,5 +3.847% 

Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης 
εταιρείας μετά τη φορολογία 

0,6 0,9 -33% 0,5 0,1 +439% 

Φορολογία (4,6) (1,9) +145% (1,8) (2,9) -39% 

Κέρδος/(ζημιά) για την περίοδο 17,7 59,1 -70% 19,9 (2,2) -989% 

Κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί στους κατόχους 
μετοχών της μητρικής εταιρείας 

17,7 58,3 -70% 19,9 (2,2) -989% 

       

Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης 
1η 

Εξαμηνία 
2020 

1η 
Εξαμηνία 

2019 
Ετήσια Δ 

2η Τριμηνία 
2020 

1η 
Τριμηνία 

2020 

Τριμηνιαία 
Δ 

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (%) 1,84% 1,93% -10 μβ 1,89% 1,80% +9 μβ 

Δείκτης εξόδων προς έσοδα (%) 66,0% 63,7% +235 μβ 63,9% 68,1% -419 μβ 

Δείκτης ετήσιου κόστους ζημιών απομείωσης 
έναντι των χορηγήσεων (%) 

1,7% 0,2% +154 μβ 0,9% 2,4% -156 μβ 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (%) 3,3% 12,6% -935 μβ 7,4% -0,8% +820 μβ 

Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ €) 4,28 18,43 -14,15   4,82 (0,54) +5,36 

 

 
3 Τα συγκριτικά ποσά σχετικά με τα Διοικητικά και άλλα έξοδα και τις Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναπροσαρμόζονται,  για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχουσας περιόδου. 
Συγκεκριμένα, οι ζημιές απομείωσης στην αξία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που προηγουμένως περιλαμβάνονταν στα 
διοικητικά και άλλα έξοδα αναταξινομούνται πλέον στις ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (€εκατ.) 30.06.2020 31.12.2019 Δ 

Μεικτές Χορηγήσεις σε πελάτες 6.830 7.244 -6% 

Μεικτές Μη Eξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) 1.804 2.276 -21% 

Μεικτές Eξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 5.026 4.968 +1% 

Καθαρές Χορηγήσεις σε πελάτες 5.991 5.979 +0% 

Eπενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού 9.298 9.707 -4% 

Εκ των οποίων μετρητά και καταθέσεων του Ομίλου με άλλες τράπεζες και Κεντρικές 
Τράπεζες 

3.473 5.357 -35% 

Εκ των οποίων επενδύσεις του Ομίλου σε χρεόγραφα  5.765 4.300 +34% 

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 15.946 16.308 -2% 

Καταθέσεις 14.238 14.602 -2% 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας 1.092 1.077 +1% 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ - με μεταβατικές διατάξεις) 5.260 5.039 +4% 

    

Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης 30.06.2020 31.12.2019 Δ 

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

19,75% 19,98% -23 μβ 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) (με μεταβατικές διατάξεις) 22,22% 22,56% -34 μβ 

ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων (%)  26,4% 31,4% -500 μβ 

Καθαρές ΜΕΧ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (%)  6,1% 6,2% -14 μβ 

Δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ (%) 46,5% 55,6% -910 μβ 

Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις (%) 42,1% 40,9% +113 μβ 

Καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή (€) 2,53 2,49 +0,04 

Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (%) 487,0% 512,0% -2.500 μβ 

 

 
μ.β.= μονάδες βάσης, 100 μονάδες βάσης = 1 εκατοστιαία μονάδα  

Για τους ορισμούς των Εναλλακτικών Δεικτών Απόδοσης, ανατρέξτε στο Παράρτημα 2. 
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

1.1 Ανάλυση Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 

 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθαν σε €140,5 εκατ., μειωμένα  κατά 7% σε 

σχέση με €151,1 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2019.  Η μείωση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως στο χαμηλότερο 

εισόδημα από το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων (μείωση των επιτοκίων δανεισμού) και στη μείωση 

των εσόδων από χρεόγραφα (λήξη €750 εκατ. Κυπριακών Κυβερνητικών Ομολόγων (ΚΚΟ) τον Δεκέμβριο του 

2019), η οποία καλύφθηκε εν μέρει από τις συνεχιζόμενες μειώσεις του μέσου κόστους των καταθέσεων. Τα 

καθαρά έσοδα από τόκους της 2ης τριμηνίας του 2020 ανήλθαν σε €71,4 εκατ. και σημείωσαν αύξηση 3% σε 

σύγκριση με €69,1 εκατ. την 1η τριμηνία του 2020 κυρίως λόγω μειωμένων εξόδων από τόκους ως αποτέλεσμα των 

συνεχιζόμενων μειώσεων στο μέσο κόστος των καταθέσεων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου για 

την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε στo 1,84% (2019: 1,92%,1η εξαμηνία του 2019: 1,93%).  

 

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε στα €48,1 εκατ., μειωμένο κατά 1% 

σε σχέση με €48,6 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2019. Η μείωση ήταν κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών κερδών 

από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων η οποία 

αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα αυξημένα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών. Τα καθαρά κέρδη 

από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων ανήλθαν σε €3,5 

εκατ. με 34% μείωση σε σχέση με την 1η εξαμηνία του 2019. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε μη πραγματοποιηθείσες 

καθαρές ζημιές επανεκτίμησης που προέκυψαν από επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρούνται 

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων που κατέχει ο Όμιλος. Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και 

προμηθειών για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθαν σε €25,5 εκατ., αυξημένα κατά 5% σε σχέση με €24,3 εκατ. την 

1η εξαμηνία του 2019, κυρίως λόγω αυξημένων προμηθειών από ασφαλιστικές εργασίες μέρος εκ των οποίων είναι 

μη επαναλαμβανόμενο. Τα άλλα έσοδα για την 1η εξαμηνία του 2020  ήταν €19,0 εκατ. και παρέμειναν  στα ίδια 

επίπεδα με την 1η εξαμηνία του 2019. Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων τη 2η τριμηνία του 2020 ανήλθε σε 

€24,3 εκατ. και σημείωσε αύξηση 2% σε σχέση με €23,8 εκατ. την 1η τριμηνία του 2020 κυρίως λόγω αύξησης των 

καθαρών κερδών από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων 

η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των άλλων εσόδων ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου κέρδους 

από τη διάθεση αποθεμάτων ακινήτων. 

 

Τα συνολικά έξοδα για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθαν σε €124,5 εκατ. σε σύγκριση με €127,1 εκατ. κατά την  

1η εξαμηνία του 2019, μειωμένα κατά 2% κυρίως λόγω της μείωσης στα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα. Σε 

τριμηνιαία βάση, τα συνολικά έξοδα της 2ης τριμηνίας του 2020 ανήλθαν σε €61,2 εκατ. μειωμένα κατά 3% σε 

σύγκριση με €63,3  εκατ. την 1η τριμηνία του 2020 κυρίως λόγω της μείωσης στα έξοδα προσωπικού. 

 

Τα έξοδα προσωπικού για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθαν σε €61,8 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 50% των 

συνολικών εξόδων του Ομίλου (1η εξαμηνία του 2019: 46%). Σε σύγκριση με τα €59,0 εκατ. την 1η εξαμηνία του 

2019, τα έξοδα προσωπικού την 1η εξαμηνία του 2020 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 5%. Οι κυριότεροι 

παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση ήταν μισθολογικές αυξήσεις που ανακοίνωσε ο Όμιλος τον Οκτώβριο του 

2019 και τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Τα έξοδα προσωπικού για τη 2η τριμηνία του 2020 ήταν 

μειωμένα κατά 4% σε σχέση με τα €31,5 εκατ. την 1η τριμηνία του 2020, κυρίως λόγω της εξοικονόμησης κόστους 

ως αποτέλεσμα του αντίκτυπου των περιοριστικών μέτρων του COVID-19 καθώς και λόγω χαμηλότερων 

υπερωριών και κόστος εποχικού προσωπικού. 

 

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα4 για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθαν σε €51,2 εκατ. σημειώνοντας 

μείωση 11% σε σύγκριση με €57,6 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2019. Τον Μάρτιο του 2020, η Τράπεζα ειδοποιήθηκε 

για την καταβολή της εισφοράς στο ΣΕΚ (Εθνικό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών 

και Άλλων Ιδρυμάτων) για το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η εισφορά ορίστηκε σε €2,4 εκατ. και σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ, χρεώθηκε στα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα την 1η τριμηνία του 2020. Η συνεισφορά στο ΣΕΚ και οι 

αυξήσεις κατά την 1η εξαμηνία του 2020 στις επισκευές και συντηρήσεις αντισταθμίστηκαν από μειώσεις σε  άλλα  

 
4 Τα συγκριτικά ποσά σχετικά με τα Διοικητικά και άλλα έξοδα και τις Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναπροσαρμόζονται,  για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχουσας περιόδου. 
Συγκεκριμένα, οι ζημιές απομείωσης στην αξία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που προηγουμένως περιλαμβάνονταν στα 
διοικητικά και άλλα έξοδα αναταξινομούνται πλέον στις ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων. 
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στοιχεία των συνολικών διοικητικών και άλλων εξόδων. Τα κύρια στοιχεία που συνέβαλαν σε αυτή την μείωση ήταν 

τα μειωμένα διοικητικά έξοδα της Εταιρείας διαχείρισης χρεών, οι μειωμένες αμοιβές συμβουλευτικών και άλλων 

επαγγελματικών υπηρεσιών και τα μειωμένα λοιπά διοικητικά έξοδα. Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα της 

2ης τριμηνίας του 2020 ανήλθαν σε €25,2 εκατ. και σε σύγκριση με €26,0 εκατ. κατά την  1η τριμηνία του 2020 

σημείωσαν μείωση 3% κυρίως λόγω της συνεισφοράς στο ΣΕΚ  που χρεώθηκε την προηγούμενη τριμηνία. 

 

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα4 για 1η εξαμηνία του 2020 διαμορφώθηκε στο 66,0% σε σύγκριση με 63,7% την 1η 

εξαμηνία του 2019 (αντανακλώντας τη μικρότερη μείωση στα συνολικά έξοδα σε σχέση με την μείωση στα συνολικά 

καθαρά έσοδα), ενώ τη 2η τριμηνία του 2020 ανήλθε στο 63,9% (1η τριμηνία 2020: 68,1%).  Αναπροσαρμόζοντας 

για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και την εισφορά στο ΣΕΚ, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η 

εξαμηνία του 2020 και τη 2η τριμηνία του 2020, ήταν 59,1% και 58,5% αντίστοιχα (1η τριμηνία του 2020: 59,7%). 

Αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων (1η εξαμηνία του 2019 η εισφορά στο ΣΕΚ ήταν 

μηδενική), ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η εξαμηνία του 2019 ανήλθε στο 58,1%. 

 

Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων4, ανήλθε στα €42,4 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2020 σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με 

€12,5 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2019. Η αυξημένη χρέωση οφείλεται στις αυξημένες ζημιές απομείωσης του 

χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, κυρίως ως αποτέλεσμα της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού (€38,5 εκατ.). Η 

επίδραση της πανδημίας στο μακροοικονομικό περιβάλλον οδήγησε σε αλλαγές στις παραμέτρους που 

εφαρμόστηκαν για τον υπολογισμό των προβλέψεων κατά τη διάρκεια της 1ης τριμηνίας του 2020 (οι αλλαγές 

περιλάμβαναν αυξημένη πιθανότητα αθέτησης και αύξηση της περιόδου ρευστοποίησης). Ωστόσο, οι αυξημένες 

ζημιές απομείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση του περιουσιακού 

στοιχείου αποζημίωσης με αντίστοιχη πίστωση στις ζημιές απομείωσης άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων, λόγω του επαναπροσδιορισμού των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από 

τις απαιτήσεις που θα γίνουν από την Τράπεζα σε περίπτωση ζημιών που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία 

αποζημίωσης, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι ζημιές απομείωσης 

χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για τη 2η τριμηνία του 

2020, ανήλθαν σε χρέωση  €13,3 εκατ. μειωμένη κατά 54% σε σύγκριση με €29,1 εκατ. την προηγούμενη τριμηνία. 

Οι μακροοικονομικές προσδοκίες που αντικατοπτρίστηκαν την 1η τριμηνία 2020 παρέμειναν αμετάβλητες κατά τη 

διάρκεια της 2ης τριμηνίας του 2020. Παρ’ όλα αυτά, επιπρόσθετη χρέωση ύψους €5,5 εκατ. αναγνωρίστηκε τη 2η 

τριμηνία του 2020 ως αποτέλεσμα της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού κυρίως λόγω αλλαγής σταδίων 

στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και σε αλλαγή σταδίων σε συγκεκριμένους πελάτες στον τομέα 

υπηρεσιών παροχής καταλύματος και ακινήτων που αξιολογήθηκαν σε ατομική βάση. 

 

Ο δείκτης ετήσιου κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων (ετησιοποιημένος) για την 1η 

εξαμηνία του 2020 και τη 2η τριμηνία του 2020 ήταν αντίστοιχα 1,7%  (1η εξαμηνία του 2019: 0,2%) και 0,9% (1η 

τριμηνία 2020: 2,4%). Εξαιρώντας την επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού (€38,5 εκατ.) στο μακροοικονομικό 

περιβάλλον, όπως περιγράφεται πιο πάνω, ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων 

για την 1η εξαμηνία του 2020 μειώνεται κατά 113 μβ στο 0,6%. 

 

Το κέρδος πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε σε 

€21,7  εκατ. σημειώνοντας μείωση 64% σε σχέση με την 1η εξαμηνία 2019 (€60,1 εκατ.). Οι κύριοι παράγοντες που 

συνέβαλαν στη μείωση ήταν τα μειωμένα καθαρά έσοδα από τόκους και οι αυξημένες ζημιές απομείωσης κατά την 

1η εξαμηνία του 2020. 

 

Το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας μετά τη φορολογία, ανήλθε σε κέρδος €0,6 εκατ. για  την 

1η εξαμηνία του 2020, σε σύγκριση με κέρδος €0,9 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2019 . 

 

Το κέρδος πριν τη φορολογία για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε σε €22,3 εκατ. (2η τριμηνία του 2020: €21,7 

εκατ., 1η τριμηνία του 2020 : €0,6 εκατ.). 

 

Η φορολογία για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε σε χρέωση ύψους €4,6 εκατ. (1η εξαμηνία του 2019: €1,9  εκατ. 

χρέωση) και περιλάμβανε χρέωση ύψους €3,7 εκατ. που αφορά αναβαλλόμενη φορολογία και χρέωση €0,9 εκατ. 

που αφορά εταιρικό φόρο, κυρίως σε φορολογητέα κέρδη από τις θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου. Η 

χρέωση αναβαλλόμενης φορολογίας οφείλεται στη χρήση συσσωρευμένων φορολογητέων ζημιών έναντι των 

φορολογητέων κερδών της τρέχουσας εξαμηνίας. 
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Το κέρδος για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε σε €17,7 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος ύψους €59,1 εκατ. την 1η 

εξαμηνία του 2019. 

 

1.2 Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

 

Στις 30 Ιουνίου 2020, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε €15,9 δισ., μειωμένα κατά 

2% σε σύγκριση με €16,3 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, κυρίως λόγω της μείωσης στις επενδύσεις σε στοιχεία 

ενεργητικού ως αποτέλεσμα των μειώσεων στα μετρητά, στις καταθέσεις σε άλλες τράπεζες και Κεντρικές 

Τράπεζες. 

 

1.2.1 Καταθέσεις και Χορηγήσεις σε πελάτες 

 

Στις 30 Ιουνίου 2020 , οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €14,6 δισ.) και 

αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €13,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €13,6 δισ.) και καταθέσεις σε ξένα 

νομίσματα, κυρίως Αμερικάνικα Δολάρια, ύψους €1,0 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1,0 δισ.). Η μείωση ύψους 2% 

οφειλόταν κυρίως στις εκροές καταθέσεων κατά την 1η εξαμηνία του 2020 ως επακόλουθο των αρνητικών 

καταθετικών επιτοκίων που εφαρμόστηκαν τον Μάρτιο του 2020 σε λογαριασμούς επιχειρηματικών πελατών/ 

νομικών οντοτήτων. 

 

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων5 της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε στο 30,0%  (31 Δεκεμβρίου 2019: 

30,1%). 

 

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη 1η εξαμηνία του 2020  ανήλθε σε €439,4  εκατ. (2019: 

€812,3 εκατ.). Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή χορηγήσεων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, 

εξετάζοντας παράλληλα και άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Ιουνίου 2020 

ανήλθαν σε €6.830 εκατ., ελαφρώς μειωμένες κατά 6% σε σύγκριση με €7.244 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το 

χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αυξήθηκε κατά 1% ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη 

εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε κατά 21% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η μείωση στις μη 

εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) οφείλεται σε περίπου €0,5 δισ. μη συμβατικών διαγραφών που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης τριμηνίας του 2020. Οι αποπληρωμές και η εξυγίανση ανήλθαν σε 

πάνω από €100 εκατ. κατά 1η εξαμηνία 2020, υποδεικνύοντας πιο ποιοτική απομόχλευση. Κατά τη 1η εξαμηνία 

2020 χορηγήσεις ύψους €527 εκατ6. διαγράφηκαν7 (2019: €216,8 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων5 της 

Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2020  ανήλθε στο 21,1% (31 Δεκεμβρίου 2019: 21,4%). 

 

Στο πλαίσιο της κρίσης του κορωνοϊού (COVID-19) εφαρμόστηκε μορατόριουμ σε επιλέξιμα άτομα ή νομικές 

οντότητες σε διάφορους τομείς (αναστολή δόσεων κεφαλαίου και τόκων για περίοδο εννιά μηνών). Το ποσό των 

μεικτών χορηγήσεων σε πελάτες στις 30 Ιουνίου 2020 που υπόκεινται σε μορατόριουμ για την αποπληρωμή 

δανείων ανήλθε σε  €2,8 δισ. 

 

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 42,1% στις 30 Ιουνίου 2020 (31 

Δεκεμβρίου 2019: 40,9%). 

 
1.2.2 Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων 

 

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.804 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και σημείωσαν μείωση 21% σε σύγκριση με €2.276 εκατ. 

στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ανήλθαν σε €1.333 εκατ. 

στις 30 Ιουνίου 2020 και σε €1.804 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019). Γενικά, η μείωση των ΜΕΧ οφείλεται στις μη 

συμβατικές διαγραφές αξίας περίπου €0,5 δισ. που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης τριμηνίας του 

2020, καθώς και στις αποπληρωμές και εξυγίανση που ανήλθαν σε περισσότερο από €100 εκατ. κατά την 1η 

εξαμηνία του 2020, αντισταθμίζοντας τις αυξήσεις των ΜΕΧ  κυρίως λόγω των αθετήσεων και των δεδουλευμένων 

τόκων.  Οι τερματισμένοι λογαριασμοί οι οποίοι περιλαμβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν στις 30 Ιουνίου 2020 σε €952 

 
5 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και Ελληνική Τράπεζα. 
6 Περιλαμβάνονται περίπου €0,5 δισ. μη συμβατικές διαγραφές που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2ο τρίμηνο του 2020. 
7 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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εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.435 εκατ.). Οι μεικτές χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν 

σε €1.076 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.225 εκατ.). 

 

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

ανήλθαν σε €184,9 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: €177,3 εκατ.). Η μεταβολή στο υπόλοιπο των 

αποθεμάτων ακινήτων από διακανονισμό χρεών των πελατών την 1η εξαμηνία του 2020 περιλάμβανε προσθήκες 

ύψους €16,2 εκατ.8, πωλήσεις ύψους €7,7 εκατ.8 και ποσό απομείωσης ύψους €1,0 εκατ.  

 

Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν 26,4% σε σύγκριση με 

31,4% στις31 Δεκεμβρίου 2019. Ο αντίστοιχος δείκτης εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από την συμφωνία 

ΠΠΣ αναπροσαρμόζεται σε 19,5% (31 Δεκεμβρίου 2019: 24,9%). Ο δείκτης των καθαρών MEX προς το σύνολο 

των περιουσιακών στοιχείων στις 30 Ιουνίου 2020 διαμορφώθηκε στο 6,1% (3,5% εξαιρουμένων των ΜΕΧ που 

καλύπτονται από το ΠΠΣ), σε σχέση με 6,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2019: 3,6% εξαιρουμένου 

των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ).  

Οι συνολικές συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των χορηγήσεων, ανήλθαν σε €839 εκατ. στις 30 

Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.265 εκατ.) και αποτελούν το 12,3% των συνολικών μεικτών χορηγήσεων (31 

Δεκεμβρίου 2019: 17,5%). Οι συνολικές συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των μεικτών χορηγήσεων 

εξαιρουμένου των χορηγήσεων που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 16,0% (31 Δεκεμβρίου 2019: 23,3%). Ο δείκτης 

κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε στο 46,5% στις 30 Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: 55,6% ), ενώ 

εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από την συμφωνία ΠΠΣ αναπροσαρμόζεται σε 58,3% (31 Δεκεμβρίου 

2019: 67,4%). Λαμβάνοντας υπόψη την αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων9 των ΜΕΧ, ο δείκτης κάλυψης των 

καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις ανήλθε στο 128,9% στις 30 Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: 

125,3%), 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 148,6% 

(31 Δεκεμβρίου 2019: 142,9%). 

 

Κατά τη 2η τριμηνία του 2020 η Τράπεζα προχώρησε με περίπου €0,5 δισ. μη συμβατικές διαγραφές επί της μεικτής 

λογιστικής αξίας ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΧ και αντίστοιχα μείωσε το συσσωρευμένο ποσό απομείωσης που 

σχετίζεται με αυτό το χαρτοφυλάκιο με το ίδιο ποσό. Το χαρτοφυλάκιο που επηρεάζεται αποτελείτο από ΜΕΧ που 

παρουσίαζαν μεγάλες καθυστερήσεις και που ήταν σε αθέτηση πέραν των 4 ετών. Δεν υπήρξε σημαντική επίδραση 

στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας. Σε συνέχεια της εφαρμογής 

των μη συμβατικών διαγραφών, η μειχτή λογιστική αξία αντικατοπτρίζει καλύτερα το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό 

για κάθε χορήγηση. Η Τράπεζα μπορεί στο μέλλον να πραγματοποιήσει επιπρόσθετες μη συμβατικές διαγραφές 

στην μεικτή λογιστική αξία των ΜΕΧ όπου υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα ανάκτησης με βάση την διαθέσιμη 

εξασφάλιση και στρατηγική ανάκαμψης που θα ακολουθηθεί.  

 

1.2.3 Επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού 

 

Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού, ανήλθε σε €9.298 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 (31 

Δεκεμβρίου 2019: €9.707 εκατ.) και αντιπροσώπευε το 58,3% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του 

Ομίλου (31 Δεκεμβρίου 2019: 59,5%). Το σύνολο των επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνει μετρητά 

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

μετοχές και άλλους τίτλους και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία. Το 

σύνολο των επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού σημείωσε μείωση ύψους 4% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 

2019, κυρίως λόγω της μείωσης στα μετρητά και καταθέσεις σε άλλες τράπεζες και Κεντρικές Τράπεζες. 

 

Το σύνολο των μετρητών και καταθέσεων του Ομίλου με άλλες τράπεζες και Κεντρικές Τράπεζες, ανήλθε 

στις 30 Ιουνίου 2020 σε €3.473 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €5.357 εκατ.). Οι περισσότερες καταθέσεις σε ξένο 

νόμισμα ήταν με τράπεζες αξιολογημένες με διαβάθμιση P-110. Η μείωση ανήλθε στο 35%  σε  σύγκριση με 31 

Δεκεμβρίου 2019 και οφείλεται  σε νέες επενδύσεις που έγιναν μέσα στην 1η εξαμηνία του 2020.  

 

Το σύνολο των επενδύσεων του Ομίλου σε χρεόγραφα ανήλθε σε €5.765 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 (31 

Δεκεμβρίου 2019: €4.300 εκατ.), και αυξήθηκε κατά 34% το οποίο αντιπροσώπευε το 36,2% του συνόλου των 

 
8 Λογιστική αξία. 
9 Βάσει της αγοραίας αξίας (με ανώτατο όριο την έκθεση του πελάτη). 
10 Prime-1 βραχυπρόθεσμη διαβάθμιση του οίκου Moody’s. 
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περιουσιακών στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2019: 26,4%). Η καθαρή αύξηση ήταν κυρίως λόγω των αγορών μέσα 

στην 1η εξαμηνία του 2020. Οι αγορές περιλάμβαναν επενδύσεις σε χρεόγραφα (χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί), 

καλυμμένα χρεόγραφα, χρεόγραφα με εξασφάλιση τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια (residential mortgage backed 

security - RBMS), εξασφαλισμένες δανειακές υποχρεώσεις (Collateralised loan obligations  - CLOs) και Κυπριακά 

Κυβερνητικά Γραμμάτια.  

 

Τα ΚΚΟ11 που ο Όμιλος είχε στην κατοχή του στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε €3.269 εκατ. και σε σύγκριση με 

€2.987 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αυξήθηκαν κατά 9% ως αποτέλεσμα των αγορών. Από το σύνολο των ΚΚΟ 

που κατέχει ο Όμιλος, €1.145 εκατ. λήγουν σε περίοδο λιγότερη του ενός έτους, €1.964 εκατ. λήγουν μεταξύ 1 και 5 

ετών και τα υπόλοιπα €160 εκατ. λήγουν μεταξύ 5 και 10 ετών. 

 

Η επένδυση του Ομίλου σε συνδεδεμένη εταιρεία στις 30 Ιουνίου 2020 διαμορφώθηκε στα €8,4 εκατ. (31 

Δεκεμβρίου 2019: €7,8 εκατ.) και αποτελούσε το μερίδιο της Τράπεζας στην APS Cyprus (APS Debt Servicing 

Cyprus Ltd) και το αντίστοιχο μερίδιο των αποτελεσμάτων. 

 

 
11 Η πιστοληπτική διαβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αξιολογηθεί ως Ba2 από Moody’s, BBB- από Fitch και BBΒ- από S&P. 
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1.2.4 Κεφαλαιακή Βάση και Επάρκεια 

 
Οι ενδεικτικοί 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)12 

Όμιλος (χωρίς τις 
μεταβατικές διατάξεις 

ΔΠΧΑ 9)12 

Ελάχιστες 
κανονιστικές 

απαιτήσεις (σε 
σταδιακή 

εφαρμογή)13 

30.06.2020 31.12.2019 Δ 30.06.2020 31.12.2019 2020 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 22,22% 22,56% -34 μβ 21,52% 22,06% 14,45% 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 22,22% 22,56% -34 μβ 21,52% 22,06% 11,65% 

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

19,75% 19,98% -23 μβ 19,03% 19,47% 9,55% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (€εκατ) 

1.039 1.007 +3% 992 974 δ/υ 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ) 
(€εκατ) 

5.260 5.039 +4% 5.210 5.003 δ/υ 

 

Η μείωση κατά 23 μονάδες βάσης στον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) (με 

μεταβατικές διατάξεις) σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2019, ήταν κυρίως αποτέλεσμα των πιο κάτω: 

 

i) της συνολικής αύξησης του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, κυρίως ως αποτέλεσμα: 

- των κερδών της εξαμηνίας (αύξηση 26 μονάδες βάσης), 

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

Κεφαλαίο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, που μειώνεται από 85% για το 2019 σε 70% για το 2020 

(μείωση 11 μονάδες βάσης) η οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε από ελαφρυντικά μέτρα προς 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) 2020/873, 

με τα οποία η πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές που υπολογίζονται από την 1 Ιανουαρίου 

2020 και μετά, προστίθεται πίσω στο Κεφαλαίο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σταδιακά για 

μεταβατική περίοδο πέντε ετών (100% για το 2020, αύξηση 40 μονάδες βάσης), μείωση στην 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, αφαιρετέα από το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 

(αύξηση 12 μονάδες βάσης) 

 

ii) της συνολικής αύξησης των ΣΠΣ, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών χρηματοδοτούμενων 

ανοιγμάτων κυρίως λόγω της αγοράς χρεογράφων (μείωση 87 μονάδες βάσης). 

Η αναμενόμενη αύξηση στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, η οποία οφείλεται κυρίως σε νέες δανειοδοτήσεις, έχει 

αντισταθμιστεί από την επωφελή μείωση στα ΣΠΣ του δανειακού χαρτοφυλακίου που σχετίζεται με την 

πρόωρη υιοθέτηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/873 προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-

19, των τροποποιήσεων ,όπως αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/876, του άρθρου 501 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013  που αφορά στις διατάξεις για την προσαρμογή των σταθμισμένων ως προς τον 

κίνδυνο ανοιγμάτων έναντι ΜΜΕ τα οποία δεν είναι σε αθέτηση (μείωση €191 εκατ., αύξηση στους δείκτες 

κατά 69 μονάδες βάσης). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2017, ο οποίος 

δημοσιεύτηκε για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ)αριθ. 575/2013, που αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9, ένα μέρος 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. 
13 Εξαιρουμένου της καθοδήγησης κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ και με βάση τη ΔΕΕΑ του 2019 με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2018, σε 

ισχύ από 1η Ιανουαρίου 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 30 Ιουνίου 2020 ήταν ως ακολούθως: 

 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 
Με μεταβατικές 

διατάξεις ΔΠΧΑ 912 
Χωρίς μεταβατικές 
διατάξεις ΔΠΧΑ 912 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 22,13% 21,44% 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 22,13% 21,44% 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) (%) 19,67% 18,95% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (€εκατ) 1036 988 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ) (€εκατ) 5.265 5.215 

 

Στις 30 Ιουνίου 2020 ο Δείκτης Μόχλευσης14 του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 7,24% (Τράπεζα: 7,22%) σε σύγκριση με 

6,87%  (Τράπεζα: 6,85%)  στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο Δείκτης Μόχλευσης14  του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2020, 

χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκε σε 6,95% (Τράπεζα: 6,93%)  σε σύγκριση με 6,68% (Τράπεζα: 

6,67%) στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης 2019 (ΔΕΕΑ 2019) 

Μετά την τελική απόφαση15 της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας η οποία βασίστηκε στη 

ΔΕΕΑ, η οποία διεξήχθη σύμφωνα με το Άρθρο 4(1)(στ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 με ημερομηνία 

αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2018, και επιπλέον σε σχετική πληροφόρηση που λήφθηκε μετά την ημερομηνία 

αυτή, η Τράπεζα απαιτείται να διατηρεί για το 2020, σε ισχύ από την 1η Ιανουάριου 2020, σε ενοποιημένη βάση, σε 

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

 

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

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

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

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

υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων (με ισχύ από Μάρτιο 2020 με βάση την 

τροποποιημένη σύνθεση απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του Πυλώνα ΙΙ, το ποσοστό αυτό μπορεί να 

αποτελείται από Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 κατά 56,25%, από Πρόσθετο Κεφάλαιο της 

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

• τη σταδιακή εφαρμογή στη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας η οποία για το 2020 

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

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

Κατηγορίας 1 και το απόθεμα ασφαλείας O-SII ύψους 0,75%16 το οποίο εφαρμόζεται σταδιακά σε περίοδο 

πέντε ετών16 αρχίζοντας από την 1 Ιανουαρίου 2019. 

 

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

• αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (CCyB) για το κάθε ίδρυμα υπολογιζόμενο ως ο σταθμισμένος 

μέσος όρος των ποσοστών αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας που αφορούν στις χώρες στις οποίες 

βρίσκονται τα ανοίγματα του ιδρύματος. Το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (CCyB) για 

ανοίγματα στην Κύπρο, τα οποία αποτελούν την πλειοψηφία των ανοιγμάτων της τράπεζας,  καθορίστηκε 

στο 0% από το 2018. Για τα υπόλοιπα ανοίγματα το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (CCyB) 

στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν επίσης στο 0% το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου (το απόθεμα 

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

αδειοδοτημένα στην Κύπρο, τερματίστηκε στις 30 Μαΐου 2019). 

Η τελική15 απόφαση της ΔΕΕΑ 2019 εφαρμόζεται από την 1 Ιανουάριου 2020. 
 

 
14 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/62 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2014. 
15 Με βάση την τελική απόφαση που λήφθηκε, στις 4 Δεκεμβρίου 2019, για την πρόθεση της  EKT να υιοθετήσει απόφαση για τον καθορισμό των       
απαιτήσεων  προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. 
16 Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εγκύκλιο της ΚΤΚ ημερομηνίας 7 Μαΐου 2020, το απόθεμα ασφαλείας O-SII χωρίς μεταβατικές διατάξεις 
παραμένει στο 1,5% με την σταδιακή εφαρμογή του όμως να αναβάλλεται κατά 12 μήνες ,από την αρχική περίοδο των 4 χρόνων, σαν μέτρο 
στήριξης των επιχειρήσεων και νοικοκυριών για να ανταπεξέλθουν των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. 



 

Επεξηγηματική Κατάσταση - Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020  13 
   

Με βάση την τελική επιστολή της ΔΕΕΑ, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα II, οι οποίες εφαρμόζονται από την 

1 Ιανουάριου 2020, παρέμειναν οι ίδιες όπως το 2019 στο 3,2%. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται στη Τράπεζα να προβεί 

σε διανομή μερίσματος προς τους μετόχους. 

 

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 με ισχύ από 1 Ιανουάριου 

2020, έχουν καθοριστεί σε 14,45%, 9,55% και 11,65% αντίστοιχα17. 

 

Εκτός από τα πιο πάνω, η ΕΚΤ όρισε σε ενοποιημένη βάση, αναθεωρημένη καθοδήγηση κεφαλαίου για τον 

Πυλώνα ΙΙ (Pillar ΙΙ capital guidance), που πρέπει να πληρείται εξ’ ολοκλήρου από Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της 

Κατηγορίας 1, η οποία παρέμεινε η ίδια όπως το 2019. 

 

Οι δείκτες κεφαλαίου του Ομίλου, είναι πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις βάσει τελικής ΔΕΕΑ ως 

ακολούθως: 

 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 
30.06.2020 (με 

μεταβατικές διατάξεις 
ΔΠΧΑ 9) 

30.06.2020 (χωρίς 
μεταβατικές διατάξεις 

ΔΠΧΑ 9) 

Ελάχιστες κανονιστικές 
απαιτήσεις 

(σε σταδιακή 
εφαρμογή) 

    202017 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 22,22% 21,52% 14,45% 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 22,22% 21,52% 11,65% 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της 

Κατηγορίας 1 (CET 1) (%) 
19,75% 19,03% 9,55% 

 

 
17 Εξαιρουμένου της καθοδήγησης κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ και με βάση τη ΔΕΕΑ του 2019 με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2018, σε 
ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2020,και συμπεριλαμβανομένου της τροποποιημένης σύνθεσης απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του Πυλώνα ΙΙ που είναι 
σε ισχύ από τον Μάρτιο 2020. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Το 2020 είχε ξεκινήσει με θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την κυπριακή οικονομία συνεχίζοντας την ισχυρή 

απόδοση των προηγούμενων χρόνων, ωστόσο η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε σημαντικές αβεβαιότητες και 

κινδύνους στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Η επιβολή περιοριστικών μέτρων και η αυξημένη αβεβαιότητα 

οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το πρώτο εξάμηνο του 2020. 

 

Μετά το ξέσπασμα του κορωνοϊού και την επιβολή των περιοριστικών μέτρων, η οικονομική δυναμική εξασθένησε 

απότομα τον Μάρτιο 2020. Ως αποτέλεσμα, ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 0,8% κατά 

το πρώτο τρίμηνο του 2020 από 3,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2019, παραμένοντας όμως σημαντικά υψηλότερος 

από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που παρουσίασε ετήσια μείωση 3,1%.  

 

Η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και των σχετικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης της νόσου COVID-19 είχε άμεσο αντίκτυπο στην Κυπριακή Οικονομία η οποία 

παρουσίασε σημαντική μείωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 είναι αρνητικός και 

υπολογίζεται σε -11.9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν 

αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε περιορισμούς στην διακίνηση των πολιτών καθώς και στο κλείσιμο επιχειρήσεων 

διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων στο οποίο αποδίδεται η πρωτοφανής μείωση του 2ο τριμήνου. Κατά το 

δεύτερο τρίμηνο του 2020, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε ετησίως κατά 15% στη ζώνη του ευρώ. 

 

Η πανδημία του κορωνοϊού συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία. Τα μέτρα 

περιορισμού (lockdown) στην Κύπρο ξεκίνησαν στα μέσα Μαρτίου 2020 και ήδη από τις 4 Μαΐου 2020 έχει 

ξεκινήσει η σταδιακή τους χαλάρωση σύμφωνα με το σχέδιο της Κυβέρνησης. Η δημοσιονομική πολιτική εκτιμάται 

ότι θα μετριάσει μερικώς την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών μέσω άμεσων επιστροφών και εκπτώσεων 

φόρων στα νοικοκυριά, όπως επίσης και μέσω δανείων, επιδοτήσεων και αλλαγών στις φορολογικές διατάξεις για 

τις επιχειρήσεις. Η δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη εκτιμάται ότι θα είναι έντονα υποστηρικτική το 2020 για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στο ίδιο ύφος, η νομισματική πολιτική κατέστη πιο προσαρμοστική, προκειμένου 

να υποστηρίξει την οικονομική δραστηριότητα. Με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και με την ευρεία εφαρμογή 

δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και παροχής ρευστότητας, η δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς της 

οικονομίας δείχνει ήδη σαφή σημάδια ανάκαμψης από τον Ιούνιο και μετά. 

 

Οι αρνητικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονομική δραστηριότητα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εύρος 

της συνολικής έκτασης και του χρονικού διαστήματος περιορισμού του. Η συνολική έκταση και διάρκεια των 

οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας αλλά 

αναμένεται να είναι προσωρινές. Το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Κύπρου προβλέπεται να 

υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό το 2020, με τις πιο σημαντικές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις να αναμένονται 

εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020. Η γρήγορη ανταπόκριση της Κυβέρνησης στη πανδημία επέτρεψε στην 

Κύπρο να περιορίσει την εξάπλωση του κορωνοϊού εγκαίρως. Οι τομείς της Κυπριακής οικονομίας που αναμένεται 

να επηρεαστούν περισσότερο είναι η φιλοξενία (δραστηριότητες ξενοδοχείων και υπηρεσιών εστίασης) και οι 

μεταφορές. 

 

Η διαταραχή οφείλεται κυρίως, από τη µείωση της ζήτησης από το εξωτερικό, καθώς και την ενίσχυση της εγχώριας 

αβεβαιότητας, που θα επηρεάσουν αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. Από την άλλη πλευρά, οι 

αρνητικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ αναµένεται να µετριασθούν, λόγω της αποδυνάμωσης των εισαγωγών, καθώς η 

εσωτερική ζήτηση θα εξασθενεί. Επιπλέον, η παράλληλη απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου, εκτιμάται ότι 

θα είναι ευνοϊκή για την κυπριακή οικονομία, αφού µειώνει το κόστος παραγωγής και ως εκ τούτου αναµένεται να 

συγκρατήσει τον ονομαστικό πληθωρισμό, υποστηρίζοντας έτσι την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.  
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Στo πλαίσιo των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι Ευρωπαϊκές Αρχές και η Κυβέρνηση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας παρείχαν δέσμη δημοσιονομικής, νομισματικής και εποπτική στήριξη στην οικονομία και το 

τραπεζικό σύστημα. Ειδικότερα, το Eurogroup που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2020 αποφάσισε ότι οι 

προσωρινές παρεκκλίσεις των κρατών μελών από την συμφωνηθείσα δημοσιονομική πορεία λόγω ασυνήθιστων 

εξωγενών παραγόντων όπως π.χ. οι επιπτώσεις της πανδημίας, είναι αποδεκτές. Η Κυπριακή Κυβέρνηση από τα 

μέσα Μαρτίου 2020 ανακοίνωσε μια ισχυρή σειρά δημοσιονομικών μέτρων με στόχο την εξομάλυνση των 

αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Το εγχώριο κόστος των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης 

εκτιμάται σε σχεδόν €1,6 δισ. και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη στήριξη των μισθωτών ή αυτοτελώς 

εργαζομένων και των μικρών ή άλλων επιχειρήσεων, μέσω της κάλυψης του μεγαλύτερου μέρους του μισθολογικού 

κόστους, προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020-2023 

της Κύπρου, όπως δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2020 από το Υπουργείο Οικονομικών, ο δημοσιονομικός αντίκτυπος 

αυτών των μέτρων κατά το 2020 εκτιμάται στο 4,4% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος για το 2020 αναμένεται να 

αυξηθεί γύρω στο 117% του ΑΕΠ. Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα για την περίοδο Ιανουαρίου-

Ιουνίου 2020 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €804,6 εκατ. (4,0% στο ΑΕΠ) σε 

σύγκριση με πλεόνασμα €240,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 (1,1 % στο ΑΕΠ). 

 

Πρόσφατα δεδομένα και εξελίξεις γύρω από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, 

καταδεικνύουν ότι το 2020 η Κυπριακή οικονομία επηρεάζεται αρνητικά, από την εξάπλωση  της πανδημίας, και 

συνεπακόλουθα τη διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις 

σε συγκεκριμένα δανειακά χαρτοφυλάκια. Η εν λόγω εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα 

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

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

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

επηρεάζεται µε διαφορετικό τρόπο.  

 

     Επιμέτρηση αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL) και μελλοντική πληροφόρηση 

 

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

αναμενόμενες ταμειακές ροές βάσει της σταθμισμένης πιθανότητας τριών εναλλακτικών μακροοικονομικών 

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

συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών συνθηκών και προβλέψεων μακροοικονομικών και άλλων παραγόντων, 

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

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

υποστηριζόμενων μελλοντικών πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τους μακροοικονομικούς παράγοντες. Η 

Τράπεζα ενσωματώνει τρία μελλοντικά μακροοικονομικά σενάρια στη διαδικασία υπολογισμού των αναμενόμενων 

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

 

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

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

αγοράς προσαρμοσμένα με βάση την κρίση των εμπειρογνωμόνων. 

 

Για τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου του 2020, η Τράπεζα προκειμένου να 

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

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

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

και τους δείκτες τιμών ακινήτων. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση άσκησε τον κατάλληλο βαθμό κρίσης σχετικά με τις 

προσδοκίες για τη σοβαρότητα και τη χρονική διάρκεια των αρνητικών προοπτικών της οικονομίας, σύμφωνα με τις 

ανακοινώνεις που εξέδωσαν η ΕΚΤ και άλλες τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές. Τα μακροοικονομικά σενάρια και οι 

μελλοντικές πληροφορίες που υιοθετήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020 παρέμειναν αμετάβλητες κατά τη δεύτερη 

τριμηνία του 2020. 
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Οι μακροοικονομικές μεταβλητές που επηρεάζουν το ύψος της αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς είναι το ΑΕΠ, το 

ποσοστό ανεργίας, καθώς και οι μελλοντικές αξίες των οικιστικών και εμπορικών ακίνητων. Η Τράπεζα έχει 

εισαγάγει μια σειρά σεναρίων που προβλέπουν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης για το 2020, που κυμαίνονται από 

 -4,2% (αισιόδοξο σενάριο) με σχετικά ταχεία επιστροφή στην προ COVID-19 ανοδική πορεία, έως -8% 

(απαισιόδοξο σενάριο) με σημαντικό βαθμό στασιμότητας στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα σε 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Τα σενάρια συνεπάγουν αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 10% κατά το τρέχον έτος, 

πριν επανέλθει στην πτωτική του πορεία. 

 

Σχετικά με τις τιμές των ακίνητων, στη βάση του βασικού μακροοικονομικού σεναρίου δεν υπάρχουν βάσιμες 

ενδείξεις ότι η παρούσα συγκυρία θα έχει σημαντική επίδραση στην εξέλιξη των τιμών των ακινήτων που 

προβλέπονται για το άμεσο μέλλον, και ως εκ τούτου, οι μειώσεις των τιμών κυμαίνονται από -1,5% έως -2% για 

οικιστικά και εμπορικά ακίνητα, αντίστοιχα. Στη βάση του απαισιόδοξου σεναρίου, τα οικιστικά ακίνητα αναμένεται 

να μειωθούν κατά 4% το 2020, ενώ τα εμπορικά ακίνητα κατά 5%.  
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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.  

 

Η πρόσφατη εμφάνιση της επιδημίας κορωνοϊού αναμένεται να έχει προσωρινή αλλά σημαντική αρνητική 

οικονομική επίπτωση, ως εκ τούτου, η οικονομική απόδοση της Τράπεζας για το 2020 αναμένεται να επηρεαστεί 

αρνητικά. Αντιμέτωπη με χαμηλότερα έσοδα από τα αναμενόμενα, λόγω της μειωμένης ζήτησης νέων δανείων και 

των χαμηλότερων εσόδων από προμήθειες, ο στόχος είναι να περιοριστεί ο αντίκτυπος μέσω της ανακατανομής 

κεφαλαίων σε εναλλακτικά στοιχεία ενεργητικού εντός της διάθεσης ανάληψης κινδύνου της Τράπεζας, καθώς και 

μέσω πρωτοβουλιών μείωσης κόστους. Η Τράπεζα αντιμετωπίζει επίσης αυξημένες απομειώσεις δανείων λόγω 

υψηλότερων πιθανοτήτων αθέτησης εξυπηρετούμενων δανείων που οφείλονται στην επιδείνωση του 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος, επιδείνωσης στην αλλαγή σταδίων σύμφωνα με τις πρόνοιες τους ΔΠΧΑ 9, 

καθώς επίσης και ζημιών που προκύπτουν από την παράταση της επίλυσης των υφιστάμενων ΜΕΧ. Με ένα αρκετά 

μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου δανείων που έχει ήδη αξιολογηθεί μέσω προβλέψεων για όλη τη διάρκεια ζωής 

και με περίπου 30% των εξυπηρετούμενων δανείων να καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών 

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

επίπεδα. 

 

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

ενίσχυση και στη βελτίωση της θέσης της στην αγορά. 

 

Η στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται σε δύο πτυχές: τη στοχευμένη ανάπτυξη μέσω νέου δανεισμού και της 

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

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

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

κινδύνου της Τράπεζας. Παράλληλα, η Τράπεζα επανατοποθετεί τη στρατηγική της για τον Τομέα Διεθνούς 

Τραπεζικής, αντικατοπτρίζοντας το μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα 

ξεπλύματος χρήματος. Η στρατηγική της Τράπεζας επίσης επικεντρώνεται στην τεχνολογία, στην ανάλυση,  στη 

βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και στην απλούστευση των διεργασιών. 

 

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

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

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

 

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

προφίλ της Τράπεζας και έχει επιταχύνει την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο, με μια 

διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Η Τράπεζα πετυχαίνει ήδη σημαντικές συνέργειες, 

αντανακλώντας τα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά των δύο επιχειρηματικών μοντέλων. 

 

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

διάφορους τομείς της οικονομίας, με κύριο στόχο την οργανική ανάπτυξη. 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. Η 

επικέντρωση για νέο δανεισμό θα συνεχίσει να είναι σε εταιρείες που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την 

παραγωγικότητα της χώρας, όπως στους τομείς λιανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, μεταποίησης και 

τουρισμού. Παράλληλα, οι χορηγήσεις στον ιδιωτικό τομέα επικεντρώνονται στα στεγαστικά δάνεια. Η Τράπεζα θα 

υποστηρίξει τους πελάτες της, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που έχουν υποστεί επιπτώσεις λόγω της κρίσης του 

κορωνοϊού. 

 

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 προκλήσεις του λειτουργικού περιβάλλοντος, η Τράπεζα θα παραμείνει σε εγρήγορση και θα 

συνεχίσει να μετατρέπει τις εξελίξεις σε ευκαιρίες. 
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (€εκατ.) 30.06.2020 31.12.2019 Δ 

Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 2.835 4.962 -43% 

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 638 395 +61% 

Χορηγήσεις σε πελάτες 5.991 5.979 +0% 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα 5.765 4.300 +34% 

Επενδύσεις σε μετοχές και άλλους τίτλους και σε οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων 

52 42 +22% 

Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 8 8 +7% 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 179 182 -1% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 49 49 +1% 

Φορολογικές απαιτήσεις 1 1 -2% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9 16 -41% 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 418 374 +12% 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 15.946 16.308 -2% 

        

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 143 174 -18% 

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών 14.238 14.602 -2% 

Φορολογικές υποχρεώσεις 6 5 +11% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 29 31 -9% 

Λοιπές υποχρεώσεις 309 289 +7% 

Δανειακό κεφάλαιο 130 130 0% 

Σύνολο υποχρεώσεων 14.854 15.231 -2% 

Μετοχικό κεφάλαιο 206 206 +0% 

Αποθεματικά 886 870 +2% 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους 1.092 1.077 +1% 

Συμφέρον μειοψηφίας 0 0 0% 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 15.946 16.308 -2% 

Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις 1.362 1.382 -1% 

 

Σημείωση: Οι αριθμοί μπορεί να μην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων. με τις αλλαγές σ
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

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

2020 
1η Εξαμηνία 

2019 
Ετήσια Δ 

2η Τριμηνία 
2020 

1η Τριμηνία 
2020 

Τριμηνιαία Δ 

Έσοδα από τόκους 157,5 191,8 -18% 78,0 79,5 -2% 

Έξοδα από τόκους (17,0) (40,7) -58% (6,6) (10,4) -36% 

Καθαρά έσοδα από τόκους 140,5 151,1 -7% 71,4 69,1 +3% 

Έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών 29,3 28,1 +4% 14,5 14,8 -2% 

Έξοδα δικαιωμάτων και προμηθειών (3,8) (3,8) -1% (1,8) (2,0) -10% 

Καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών 25,5 24,3 +5% 12,8 12,8 -0% 

Καθαρό κέρδος από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών 
στοιχείων 

3,5 5,4 -34% 3,1 0,4 +624% 

Άλλα έσοδα 19,0 19,0 +0% 8,5 10,6 -20% 

Σύνολο καθαρών εσόδων 188,6 199,7 -6% 95,7 92,9 +3% 

Έξοδα προσωπικού (61,8) (59,0) +5% (30,3) (31,5) -4% 

Αποσβέσεις και χρεολύσεις (11,5) (10,5) +10% (5,7) (5,8) -2% 

Διοικητικά και άλλα έξοδα18 (51,2) (57,6) -11% (25,2) (26,0) -3% 

Σύνολο εξόδων (124,5) (127,1) -2% (61,2) (63,3) -3% 

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

64,1 72,6 -12% 34,5 29,6 +17% 

Zημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων (41,8) (9,6) +335% (13,1) (28,8) -55% 

Zημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων18 (0,6) (2,9) +100% (0,3) (0,3) -13% 

Κέρδος πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας 21,7 60,1 -64% 21,2 0,5 +3.847% 

Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας μετά τη φορολογία 0,6 0,9 -33% 0,5 0,1 +439% 

Κέρδος πριν τη φορολογία 22,3 61,0 -63% 21,7 0,6 +3.351% 

Φορολογία (4,6) (1,9) +145% (1,8) (2,9) -39% 

Κέρδος/(ζημιά) για την περίοδο 17,7 59,1 -70% 19,9 (2,2) -989% 

Συμφέρον μειοψηφίας (0,0) (0,8) -100% (0,0) (0,0) +182% 

Κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας 17,7 58,3 -70% 19,9 (2,2) -989% 

 

Σημείωση: Οι αριθμοί μπορεί να μην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων. 

 
18 Τα συγκριτικά ποσά σχετικά με τα Διοικητικά και άλλα έξοδα και τις Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναπροσαρμόζονται,  για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχουσας περιόδου. Συγκεκριμένα, οι ζημιές απομείωσης στην αξία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που προηγουμένως περιλαμβάνονταν στα διοικητικά και άλλα 
έξοδα αναταξινομούνται πλέον στις ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Γλωσσάριο και Ορισμοί 

 

APS Cyprus  APS Debt Servicing Cyprus Ltd 

 ECL Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

Απόδοση 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 

ΔΕΕΑ Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης  

Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης 
Ρευστότητας (LCR) 

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

Δείκτης Texas ΜΕΧ/(Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων + συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης). 

Δείκτης εξόδων προς έσοδα Συνολικά έξοδα προς σύνολο καθαρών εσόδων 

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ προς καθαρές 
χορηγήσεις 

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

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ προς 
περιουσιακά στοιχεία 

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

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ (εξαιρουμένων 
των ΜΕΧ που καλύπτονται από το 
ΠΠΣ) προς περιουσιακά στοιχεία 

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

Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς 
καταθέσεις  

Καθαρές χορηγήσεις ως προς καταθέσεις και άλλους λογαριασμούς πελατών 

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

Δείκτης κάλυψης 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) προς το σύνολο των μεικτών ΜΕΧ (εξαιρουμένων των 
ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) 

Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών 
της κατηγορίας 1 (CET1) 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 ως προς Σταθμισμένα Περιουσιακά Στοιχεία 

Δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης 
έναντι των χορηγήσεων 

Ζημιές απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων (εξαιρουμένου τυχόν κερδών/ζημιών 
τροποποίησης, τυχών οποιεσδήποτε απαιτήσεις από το ΠΠΣ και αναστροφή στην εύλογη αξία 
των απομειωμένων πιστωτικών διευκολύνσεων που αποκτήθηκαν) ως προς το σύνολο των 
μεικτών χορηγήσεων στο τέλος της περιόδου (ετησιοποιημένη βάση) 

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

Μεικτές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ορισμός ΕΑΤ) εξαιρουμένων των ΜΕΧ που 
καλύπτονται από το ΠΠΣ, ως προς τις μεικτές χορηγήσεις.  
Τα στοιχεία που αφορούν το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων για τις 
προηγούμενες ημερομηνίες αναφοράς, αναδιατυπώθηκαν λόγω της βελτίωσης της ποιότητας 
των στοιχείων και της επικύρωσης της διαδικασίας.  

Δείκτης Μόχλευσης 
Μέτρο κεφαλαίου ως προς το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και στοιχείων εκτός 
ισολογισμού (κεφάλαιο μετοχών της κατηγορίας 1 /μέτρο συνολικού ανοίγματος) 

ΕΑΤ Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 

EKT Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα 

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, επενδύσεις σε 
μετοχές και άλλους τίτλους και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και επένδυση σε 
συνδεδεμένη εταιρεία. 

Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 

Αναφέρεται στην επένδυση της Τράπεζας στην APS Cyprus και αντιπροσωπεύει το μερίδιο της 
Τράπεζας στην APS Cyprus και το αντίστοιχο μερίδιο αποτελεσμάτων (Σημ. 16 των 
Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων για την εξαμηνία που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2020). 

Ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και 
προμηθειών 

Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες μείον έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες 

Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από τόκους μείον έξοδα από τόκους 
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Γλωσσάριο και Ορισμοί 

 

Καθαρά κέρδη από διάθεση και 
επανεκτίμηση συναλλάγματος και 
χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Περιλαμβάνει το κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση συναλλάγματος, κέρδος από διάθεση 

και επανεκτίμηση επενδύσεων σε χρεόγραφα και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, 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 εξαιρουμένων των άυλων περιουσιακών στοιχείων προς αριθμό εκδομένων 
μετοχών 

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

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

ΚΚΟ Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα  

ΚΤΚ Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

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

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

Μεικτές Χορηγήσεις με 
ρυθμιστικά μέτρα 

Χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα (ορισμός ΕΑΤ) 

ΜΕΧ Mεικτές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ορισμός ΕΑΤ) 

ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών 
χορηγήσεων 

Μεικτές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ορισμός ΕΑΤ) προς το σύνολο των μεικτών 
χορηγήσεων 

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

Μεικτές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ορισμός ΕΑΤ) προς το σύνολο των μεικτών 
χορηγήσεων 

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

ΠΠΣ Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων 

ΣΠΣ Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία 

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

Τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία 

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

του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020: 

 

Η Επεξηγηματική Κατάσταση για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, 

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

ελεγκτές του Ομίλου. 

 

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

που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020. 

 

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

την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 και την Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020. 

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

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

  

Η Επεξηγηματική Κατάσταση για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, οι Συνοπτικές 

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 και η Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.hellenicbank.com (Σχέσεις 

Επενδυτών). 

 

Δήλωση Αποποίησης ευθύνης – Αναφορές για το μέλλον 

Ορισμένες αναφορές στην Επεξηγηματική Κατάσταση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων 

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

πεποιθήσεις, τις δυνατότητες που σχετίζονται με την μελλοντική οικονομική του κατάσταση και απόδοση θεωρούνται αναφορές για το 

μέλλον.  

 

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

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

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

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

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

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

Ορισμένοι παράγοντες από αυτούς είναι εκτός του ελέγχου του Ομίλου και  συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, εγχώριες και 

παγκόσμιες οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες, κινδύνους που σχετίζονται με την αγορά όπως ο επιτοκιακός ή συναλλαγματικός 

κίνδυνος, απροσδόκητες κανονιστικές αλλαγές, ανταγωνισμός, τεχνολογικές συνθήκες και άλλα.  Οι αναφορές για το μέλλον που 

περιέχονται στην  Επεξηγηματική Κατάσταση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα, γίνονται κατά την ημερομηνία σχολιασμού αυτής της 

Κατάστασης και ο Όμιλος δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει ή να αναθεωρήσει οποιεσδήποτε από αυτές τις αναφορές 

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. 

 

 

 

http://www.hellenicbank.com/
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Μια στέρεη και ισχυρή τράπεζα  

σε θέση να στηρίξει την οικονομία  
 

• Κέρδος μετά τη φορολογία για την 1η εξαμηνία 2020 στα €17,7 εκατ.   

• Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 

19,8%1 και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 22,2%1, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες 

απαιτήσεις των εποπτικών αρχών 

• Σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο Δείκτης ΜΕΧ διαμορφώθηκε στο 19,5% 

(εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) και οι καθαρές ΜΕΧ3 προς 

περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στο 3,5% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται 

από το ΠΠΣ2). 

Δήλωση Προσωρινού Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, Φοίβου Στασόπουλου:  

Η πανδημία Covid-19 συνεχίζει να επηρεάζει την κυπριακή και την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, με 

τη σταδιακή επανεκκίνηση της εγχώριας οικονομίας και την εφαρμογή ενός ισχυρού δημοσιονομικού 

πακέτου στήριξης και ρευστότητας, συγκεκριμένοι τομείς έχουν ήδη παρουσιάσει σημάδια 

ανάκαμψης.  

Βασική μας προτεραιότητα όλο αυτό το διάστημα ήταν η προστασία της υγείας του προσωπικού και 

των πελατών μας, συνεχίζοντας να εξυπηρετούμε τη διευρυμένη πελατειακή μας βάση. Από την 

πρώτη στιγμή αυτής της κρίσης θέσαμε άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας της 

Τράπεζας με στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών μας, προστατεύοντας 

ταυτόχρονα το προσωπικό.  

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 22,2% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης 

Ρευστότητας 487%) είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τους βιώσιμους πελάτες μας σε αυτές τις άνευ 

προηγουμένου δύσκολες στιγμές. Κατά την 1η Εξαμηνία του 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων 

ανήλθε στα €439 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε στην αναστολή των δόσεων για περίπου 

από 21 χιλιάδες πελάτες με δάνεια ύψους €2.8 δισεκατομμύρια, ενώ η Τράπεζα συμμετέχει σε όλα 

τα κυβερνητικά σχέδια που στοχεύουν στη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης.     

Ακολούθως της αποχώρησης του πρώην Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή μας κ. Ιωάννη Μάτση θα 

ήθελα να διαβεβαιώσω όλους τους πελάτες μας ότι για εμάς στην Ελληνική Τράπεζα οι εργασίες 

συνεχίζονται «ως συνήθως», δίνοντας έμφαση στη Σταθερότητα, στη Συνοχή και στην Ανθεκτικότητα. 

Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στρατηγικούς μας στόχους και στη μετεξέλιξη της Τράπεζας σε 

έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό Οργανισμό που προσφέρει προϊόντα, υπηρεσίες και εξυπηρέτηση 

υψηλού επιπέδου και απρόσκοπτη εμπειρία στους πελάτες μας.  

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη σκληρή εργασία και τη δέσμευσή τους σε όλη 

αυτή τη δύσκολη περίοδο και να εκφράσω την εκτίμησή μου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους 
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μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και την ψήφο εμπιστοσύνης τους. Τους διαβεβαιώνω ότι θα 

συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μία ευέλικτη και κερδοφόρα τράπεζα.  

 

Άλλα βασικά στοιχεία:  

• Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία 2020 στα €140,5 εκατ. 

• Κέρδος πριν τη φορολογία για την 1η εξαμηνία 2020 στα €22,3 εκατ. 

• Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε σε 

€439,4 εκατ. 

• Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 58,3% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που 

καλύπτονται από τη Συμφωνία ΠΠΣ) στις 30 Ιουνίου 2020 

• Ο δείκτης εσόδων και εξόδων για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε στο 66%  

• Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 487% 

• Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 42,1%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη. 

 

 

 

Λευκωσία,  

25 Σεπτεμβρίου 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Group Financial Results 
for the six-month period
ended 30 June 2020
24 September 2020

Notes:
1. On 3 September 2018 the Bank announced the completion of the acquisition (“Acquisition”) of certain assets and liabilities of the Cyprus Cooperative Bank Ltd

(“CCB”). Hence the financial results of the CCB business acquired are fully consolidated as from that date. Due to the above, the Group’s financial results prior to
September 2018 do not reflect the Acquisition impact.

2. This Presentation is neither reviewed or audited by the external auditors
3. The Presentation should be read in conjunction with the Commentary and neither the Presentation or Commentary constitute statutory financial statements prepared in

accordance with International Financial Reporting Standards
4. Numbers may not add up due to rounding



Ongoing resilience to weather the pandemic induced economic crisis
 Authorities proactiveness and unprecedented fiscal support to contain the impact on the economy and society

 Resilient business model, strong capital position and ample liquidity a shield against the crisis

CET12 ratio of 19,8% and CAR2 of 22,2%
 2Q20 Capital ratios increase reflecting quarterly profit and regulatory relief measures, offset by higher RWAs

 Significantly above minimum capital requirements and compare favorably with EU average

 Authorities decision for lower capital requirements allows more flexibility during this challenging period 

1H20 Key messages – Profitable during challenging conditions

Organic and non-organic efforts to resolve NPEs continue 
 NPE ratio1 at 19,5%, and NPE1 provision coverage at 58,3% 

 Net NPEs1 to Assets at 3,5%

Resilient business model and strong 
financial position allows the support of 

customers, while keeping our 
employees safe and ensuring business 

continuity

1) Excluding APS-NPEs 2) On a transitional basis 3) P refers to average share price of €0,59 for the period 3 August - 22 September 2020 4) Refers to 1H20 CIR adjusted for Special Levy and DGS 5) Refers to 1H20
NIM 6) For a list of definitions and abbreviations, please refer to Glossary in slides 56-59

Net NPE1

3,5%

Texas Ratio1

71%
Cost to Income4

59%

CET1 ratio2

19,8%

NIM5

1,84%

LCR

487%

Profitable during an unprecedented quarter of economic lockdown
 2Q20 NII of €71,4 m (up 3% q-o-q) and 2Q20 NIM of 1,89% (vs 1,80% for 1Q20) 

 2Q20 Profit before provisions of €34,5 m (up by 17% q-o-q); 2Q20 Profit after tax of €19,9 m, despite impairment 
losses remaining elevated; 1H20 Profit after tax of €17,7 m

 TBVPS of €2,53 and P/TBVPS3 at c. 0,23 

2

Robust liquidity position
 LCR of 487% and a liquidity surplus of €5,6 b

 A solid, stable, primarily retail deposit base; Loans to deposits ratio of 42%



Cypriot authorities proactive in dealing with the pandemic crisis…

3

COVID-19 cases in Cyprus1

COVID-19 cases per 1 m population - EU2 COVID-19 deaths per 1 m population - EU2

1) Source: COVID-19 Dashboard, John Hopkins University as of  22 September 2020 2) Source: Worldometers - COVID-19 as of 23 September 2020 
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• Epidemiology statistics show that Cyprus has managed
comparatively better than EU to contain the virus spreading

• Lockdown measures gradually abolished as pandemic
spreading contained by the Cypriot authorities’ early action

• Successful management of the health crisis bodes well for the
economy going forward
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…and provide unprecedented fiscal support of c. 7,5% of GDP
A pragmatic, action-oriented approach by the Cypriot government 

4

Fiscal response1 (€ m )

1) Source: Presidential Speeches, Ministry of Finance Announcements (data subject to change / update)

Guarantee-based schemes announced1 (€ m)
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Toursim Sector

New Housing Loans Interest

New Business Loans Interest

Electricity Price Reduction

NHS Contibution Suspension

VAT Suspension

Min. of Educ.Employees

Repatriation Scheme

Special Sickness Allowance

Student's Support

Self-Employed Suspension Scheme

Special Absence Leave

Support to Agri/Media/Mining…

Tourism Support

Increase Health Budget

Targetted scheme (mainly tourism)

Operation Suspension Scheme

Expenditure
€890 m 

Revenue 
Losses 
€491 m 

Subsidies
€225 m 

Guarantees

400

800

1.000

EIF Guarantees

CyPEF

EIB Credit Line Of which Government 
contribution of €500 m 

Of which Government 
contribution of €400 m 

Of which Government 
contribution of €32 m 

ECB €750 b emergency private and public bond plan 
(Pandemic Emergency Purchase Program “PEPP”) launched in 
March 2020 to counter the impact of the COVAD-19 in the EZ, 
increased in June 2020 to € 1,3 tr



Business model, capital and liquidity a shield against the crisis
In a stronger position for this crisis compared to the 2013 crisis 

5

Better diversified business model, with leading retail banking market shares

1,56
3,98

4,00

2,85
5,56

6,83

Dec-12 Jun-20
Household loans NFCs & other loans

6,0%

29,5%

7,9%

38,5%

Dec-12 Jun-20
Loans Deposits

0,48

1,09

Dec-12 Jun-20

Stronger capital position, with capital ratios significantly above requirements 

8,2%

19,8%

13,6%

22,2%

Dec-12 Jun-20
CET1 ratio CAR

38%

82%

Dec-12 Jun-20

A more stable deposit base and with ample liquidity

295%

487%

Dec-15 Jun-20
LCR
Min. Requirement (100%)

€5,6 b 
surplus 
liquidity

• The Bank has entered the current crisis in a much stronger
position compared to the 2013 one, benefiting from a better
diversified, more resilient business model

 Strong capital position with a CAR of 22,2%

 Ample liquidity with an LCR of 487% and surplus liquidity of
€5,6 b

 A strong retail franchise with leading market shares

 A more stable deposit base with Cypriot deposits accounting for
82% of customer deposits

Gross loans € b Household market 
shares (%)

Shareholders 
equity € b

Capital ratios Cyprus deposits % 
Customer deposits

Liquidity Coverage 
Ratio (%) 

127%

58%

42%

28%

72%



140
373

116
427 273

535

3.107

2.286

351

68% 68% 66% 92% 47% 37% 46% 48% 31%

Construction Wholesale/Retail
Trade

RE activities Accomodation/Food Manufacturing Other sectors Households o/w Residential
mortgages

o/w Consumer
credit

%
Mitigating factors limit crisis impact 

A. Loan payments moratorium2; ending December 
2020 not an automatic trigger for credit risk 

B. Asset Protection Scheme
€ 1,5 b or 29% of performing loans covered by 
APS, whereby 90% of unexpected credit losses 
are guaranteed by the Cyprus Republic; €1,3 b 
of Household lending and €0,2 b of Non-financial 
corporations lending 

C. Loan servicing government subsidization

Well diversified loan book, with mitigating factors limiting crisis impact

1) Source: Table Analysis of loan portfolio according to counterparty sector. Classification based on Institutional sector codes and NACE codes (European Commission). “NFCs, other sectors” related to Non-financial corporations and
includes a number of different sectors including Professional, scientific and technical activities, Transport and storage, Human health services and social work activities 2) As per Law on Taking Suspension Measures from Financial 
institutions and Supervisory Authorities and the relevant Decree by the Minister of Finance, effective 30 March 2020

€1,2 b or 40% of 
Performing Household 
loans covered by APS

€0,2 b or 11% of Performing 
Non Financial Corporations 

loans covered by APS

6

Non Financial Corporations (€1.864 m )

Predominately retail, well diversified loan portfolio – Performing loans (€ m)1

% of loans with moratorium 

Sector expected to be most affected:
 Accommodation and Food service activities (exposure - €427 m)

Obligors 
(‘000)  

(o/w under APS)
Balances € b 

(o/w under APS)

Households 19,3 (10,0) 1,5 (0,8)

NFCs 1,8 (0,5) 1,3 (0,2)

Total 21,1 (10,5) 2,8 (1,0)

Total Performing loans of €5.026 m



427 94%

72

3%

11

Performing
Exposure

Collateral Liquidity

373
72%

118

20%

80

Performing
Exposure

Collateral Liquidity

75%

16%

5% 4%

<60% 60%-80% 80%-100% >100%

3.107 84%

8%

Performing
Exposure

Collateral

Other tangible collateral
Property collateral

Wholesale and Retail Trade (€ m) Households (€ m)

Accommodation and food service activities (€ m) LTV analysis of 
household 
exposure

7

Adequately covered for exposure to Households and to the most 
affected business sectors

Unutilised limits
Deposits

• On average, customers have significant liquidity to face the crisis
• 72% of exposure is covered with property collateral and another 

20% with other tangible collateral 
• c. €254 m or 68% are moratorium loans

• On average, customers have adequate liquidity to face the crisis 
• 94% of exposure is covered with property collateral 
• c. €392 m or 92% are moratorium loans

Performing Household lending 
• c. 92% of exposure is 

collateralised with property or 
other intangible collateral

• c. 41% of exposure is covered 
by APS 

• c. 46% of exposure is under 
moratorium

• A seasoned portfolio, with 
75% of exposure being loans 
with LTVs lower than 60%  

Other tangible collateral
Property collateral

Unutilised limits
Deposits

Property collateral
Other tangible collateral

1) Taking into account tangible collateral, capped at client exposure

1

1

1



• Fiscal measures of €1,7 bn, aimed at 
preserving employment and disposable 
income

• Projections incorporate the impact of:

 Lockdown measures enforced
 Reduced capacity utilization 

resulting from social distancing & 
enhanced hygiene protocols

 Reduced external demand

• An adjustment period of two months after 
the complete lifting of containment 
measures 

• A recession scenario in 2020 and a 
tickmark-style profile recovery, i.e. a sharp 
downturn followed by a slightly flatter 
upturn

• Substantial government support packages 
to mitigate the macroeconomic impact of 
COVID-19

• Economy starts rebounding in 4Q20, as 
confidence returns, releasing pent up 
demand

• An adjustment period of three to four 
months after the complete lifting of 
containment measures 

• A severe recession scenario in 2020 
accompanied by a prolonged recovery in 
2021 and elevated unemployment

• Reflects the risk that government support 
packages are insufficient to sustain the 
recovery

• A relatively better outlook than the base 
case scenario across macroeconomic 
parameters and property prices

• Highly effective restrictions or testing 

• A recession scenario in 2020 accompanied 
by a speedy recovery in 2021

• Reflects the upside risk that government 
support packages contain the demand 
shock

Economic scenarios framework Base case scenario (50% weighting) Pessimistic scenario (25% weighting) Optimistic scenario (25% weighting)

-4,2%

7,8%

4,0%

-5,0%

7,0%

4,0%

-8,0%

4,0%

3,5%

2019 2020 2021 2022

Optmistic Base Line Pessimistic
Scenarios:

Real GDP indexed (2019 = 100)

6,5%
6,1%

5,8%

8,0%

6,5%

6,0%

10,0%

7,5%

6,5%

2019 2020 2021 2022

Optimistic Base Line Pessimistic
Scenarios:

Unemployment Rate (%)

-1,5%

2,0%

3,0%

-1,0%

2,5%

3,5%

-4,0% 0,0%

2,0%

2019 2020 2021 2022

Optmistic Base Line Pessimistic
Scenarios:

RPPI indexed (2019 = 100)

-2,0%

2,0%

3,5%

-1,5%

2,5%

4,0%

-5,0% 0,0%

2,0%

2019 2020 2021 2022

Optimistic Base Line Pessimistic
Scenarios:

CPPI indexed (2019 = 100)

Updated IFRS 9 model scenarios for COVID-19 impact…

8

1 1

1) RPPI = Residential Property Price Index;  CPPI = Commercial Property Price Index
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…result in elevated impairment losses for 1H20

9

• 2Q20 Impairment losses of financial instruments and non-financial
assets of €13,3 m, compared to €29,1m in 1Q20

• With the Cypriot economy contracting in line with expectations
during 1Q20 (GDP reduced by -11,9% y-o-y in 1Q20), the
macroeconomic expectations reflected in 1Q20 financial results
(upwards adjusted PDs and extended liquidation period) remained
unchanged during 2Q20

• 2Q20 COVID-19 impact of €5,5 m compared to €33 m in 1Q20,
mainly due to restaging of the Accommodation sector and specific
Accommodation and Real Estate individually assessed clients

• 2Q20 Impairment losses comprise mainly of:
 Loan portfolio impairment losses (excluding any

modification gain/losses, any APS claims and reversals of
fair value of POCI) of €15,2 m

 €6,3 m charge related to the APS indemnification asset

 €6,4 m reversal related to financial guarantees and loan
commitments

• 2Q20 CoR of 89 bps, compared to 245 bps for 1Q20

• Expected FY20 CoR of around 100 bps, compared to 175 bps
for 1H20

Cost of risk (bps)

1Q20 2Q20
€ m CoR (bps) € m CoR (bps)

Loan portfolio impairments – COVID-19 related  33,0 182 5,5 32

Loan portfolio impairments – Other 11,4 63 9,7 57

Loan impairments 44,4 245 15,2 89

Impairments – Modifications losses and Gain on POCI 
derecognition (0,7) (2,1)

Impairments – Financial guarantees and loan commitments 1,8 (6,4)

Impairments – Indemnification asset  amortisation (17,0) 6,3

Impairments – Other financial assets 0,2 0,1

Impairments – Non financial assets 0,3 0,3

Impairments – Financial instr. and non-financial assets 29,1 13,3

COVID-19

707 640

Impairment losses charge 



169
129

77 75 69 68

45

22

42 40 35 25

214

151
119 115 104 93

233

179 180 183 186 186

Acquisition Date
(03/09/2018)

Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Latest

Branches Cash Offices ATMs

Branch number evolution2,3

2.509 2.507 2.561 2.577 2.591 2.598

97 333 454 450 429 2972.606
2.840

3.015 3.027 3.020 2.895

Acquisition Date
(03/09/2018)

Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Latest

Permanent Staff Temporary Staff

Staff number composition

Retail
546 k

IBC
13 k

Business
9 k

Other
3 k

30,0%

21,1%

Deposits

Loans

38,5%Household
deposits

29,5%Household
loans

Market shares (Jun-20)

569 k
clients

A leading, predominantly retail banking franchise, ...
Customer Breakdown1

1) Performing active customers: clients with no NPE exposures and linked to non-dormant accounts 2) Excluding mobile branches. Due to the Coronavirus measures announced by the Republic of Cyprus on 15 March 2020, as of 16 March 2020, the Bank is servicing 
customers through a reduced number of branches on the island. In line with the directives of the Ministry of Health to limit public movement, the Bank advises customers to visit branches only when necessary and to use the Bank’s alternative channels 3) Based on latest 
available data: 2 Mobile Branches, 7 Commercial Centers,2 Corporate Centers, 1 Transaction Banking Shipping, 3 International Business Centers and 4 Representative Offices

Retail
78,9%

Business
5,7%

Corporate
2,0%

IBU
11,5%

Other
2,0%

Deposits Breakdown

10



…With COVID-19 crisis changing the way customers transact

11

156 k # active digital users1

digitally engaged ratio269%

1) Active digital users refers to digital users who have logged in at least once to mobile or web in the last 3 months. Data as of 31 August 2020
2) Digitally engaged ratio: retail customers who have performed at least one transaction in digital channels over the number of active retail customers ( active retail customers = performed at least one transaction in any of the channels). Data as of August 2020
3) Monetary transactions activity in Branch, ATM and Online (Web and Mobile) by individual customers

32,4% 31,8% 29,9% 27,9% 26,8% 22,7% 18,5% 18,5% 18,2% 19,4% 17,6%

53,0% 53,2% 54,9% 55,5% 56,8% 57,4%
53,8% 58,3% 61,5% 60,1% 60,7%

14,6% 15,0% 15,2% 16,6% 16,4% 19,9% 27,7% 23,2% 20,3% 20,5% 21,7%

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

Branch ATM Online

Channel Usage (% of volume of transactions3)
• COVID-19 crisis is changing the way customers

transact with the Bank through the various channels
• Customers are doing less transactions through

branches and more digital ones, including Web
banking and Mobile

50% 52% 51%
56% 57%

64%

74%
71%

66% 65%
69%

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

Digitally engaged ratio 



2,50
2,16 2,02 1,80 1,81

1,33

0,45 0,47 0,48
0,47

58,2% 53,3%

26,5% 24,9% 24,9% 19,5%

32,4% 31,4% 31,6% 26,4%

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20

NPEs (€ b) (exc. APS-NPEs) APS-NPEs (€ b)
NPE ratio (exc. APS-NPEs) NPE ratio (inc. APS-NPEs)

Ongoing improvement in loan quality
NPE ratio below 20% for the first-time post the 2013 crisis 

NPE ratio at 19,5%

Net NPEs to Assets at 3,5%NPEs fully covered by provisions and collateral

55% 60% 65% 67% 70%
58%

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20

NPE provision coverage (exc. APS-NPEs) Net NPE collateral coverage (exc. APS-NPEs)

129%

16,1%
12,8%

4,3% 3,6% 3,4% 3,5%

2,6% 2,6% 2,7% 2,6%

16,1%

12,8%

7,0% 6,2% 6,1% 6,1%

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20

Net NPEs to Assets (exc. APS-NPEs)
Net NPEs to Assets (APS-NPEs)

Net NPE ratio at 9,3%

136%

1,13
0,87

0,70 0,59 0,54 0,56

0,42 0,42 0,43 0,41

38,6%
31,6%

11,1% 9,8% 9,1% 9,3%

17,9% 16,9% 16,3% 16,1%

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20

Net NPEs (€ b) (exc. APS-NPEs) Net APS-NPEs (€ b)
Net NPE ratio (exc. APS-NPEs) Net NPE ratio (inc. APS-NPEs)

151% 143%   

Net NPEs to Assets

12

149% 149%

€0,5 b of write-downs in 
2Q20 on legacy NPEs



55% 56% 58%

46%

55%
60%

65% 67%
70%

58%

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20

NPE provision coverage NPE provision coverage (exc. APS-NPEs)

1,37 1,29 1,35 1,27 1,32

0,84

17,7% 17,5% 18,2% 12,3%

32,0% 31,8%
24,2% 23,3% 24,1%

16,0%

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20

Accumulated provisions (€ b)
Accumulated provisions % gross loans
Accumulated provisions % gross loans exc. APS Loans

284
212

77 68
21 16

40

245
175

517

-17

106 68

-27 6

111

245

89

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

Cost of risk (ytd) Cost of risk (quarterly)

High coverage of problem loans
NPE provision coverage (both inc. or exc. APS-NPEs) compares well with EU average  

Accumulated provisions for impairments NPE provision coverage at 58% following non-contractual write-downs 

Cost of risk (bps)1

1) Includes impairment losses (excluding any modification gain/losses, any APS claims and reversals of fair value of purchased credit impaired facilities)  2) As per EBA Risk Dashboard 1Q2020

68
%

66
%

65
%

63
%

61
%

58
%
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%
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%

53
%

51
%

51
%

50
%

49
%

45
%

43
%

41
%

40
%

40
%

39
%

39
%

35
%

34
%

32
%

32
%

30
%

29
%

28
%

26
%

26
%

46%

HR RO HU PL SK HB CZ IT AT SI CY PT FR BG GR ES BE SE LU DE LV DK EE LT FI IS NO IE MT NL

NPE provision coverage
EU average

NPE provision coverage compares well with EU average2
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• Stock of properties of €185 m, of which €184 m relate to debt settlements

• More than 70% of borrowers with terminated exposures as of June 2020 have at
least 1 property where the foreclosure process has been initiated

• Successful sale rate at auctions exceeds 20%3

• Foreclosure process initiated in 2019 remained at high levels. Overall, during
2018 and 2019 foreclosure proceedings against more than 1.400 properties were
initiated. In 1H20, foreclosure progress was stalled due to COVID-19, with
momentum being expected to pick up in 3Q20 as the foreclosure postponement
framework will elapse4

388

752 83554

103
109

70

99
99

512

954
1.043

Dec-18 Dec-19 Jun-20
Land Commercial Residential

Movement of property stock (€ m)1

41% 47% 49%

49% 42% 42%

10% 11% 9%

Dec-18 Dec-19 Jun-20

Land Commercial Residential

REO value by type1

1) Book Value related to stock of property acquired in satisfaction of debt. Owner occupied property no longer in use of €1,1 m as at Jun-20 not included above 2) Relate to foreclosures 3) In terms of number of properties  4) Foreclosure initiation occurs when notice is 
successfully serviced to mortgagors

REOs account for only 1,2% of Total assets

REO numbers by type

54

254

109
40

82

101

540

136

355

114

2017 2018 2019 1H20

Repossessed Sold at auction

Properties Repossessed2

or Sold at Auction

177

373
436

70

2017 2018 2019 1H20

Properties held at auctions

147 163 176

49 (33)
0

68
(42)

(12) 10 (5) 0

181

6 (3) (1)
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2,28

1,61
1,80

(0,67)

0,19

NPEs
Dec-19

NPE
reduction

NPEs excl.
increases

NPE
increase

NPEs
Jun-20

1,44

0,56

Sep-15 Jun-20

-61%

Net NPE     
collateral 
coverage2

149%127% 

Net NPEs1 

€ b

NPE resolution progress
Significant deleveraging since peak, while maintaining a high net NPE collateral coverage 

• Net NPEs reduced by €0,9 b or 61%1 since peak
• Net NPE collateral coverage2 at 149%, allowing optionality for further organic and inorganic NPE resolution
• The operational independence of APS Cyprus has accelerated the NPE resolution and has allowed the Bank

to focus on multiple value-generating activities without interrupting the deleveraging process

1) Excluding APS-NPEs and NPE provisions under APS  2) Excluding the NPEs covered by the APS and the corresponding tangible collateral and provisions of the NPEs covered by the APS

Progress since NPE peak on legacy portfolio  

• An NPE reduction of c. €0,7 b was offset by NPE increases of c. €0,2 b, which are mainly due to defaults and
interest accrual

• Collections and cures amounted to more than €100 m during 1H20, representing high quality deleveraging
• Write-downs of c. € 0,5 b were executed during 2Q20 on a perimeter of NPLs of more than 4 years in default
• Excluding the ex-CCB portfolio, c. 80% of the residual NPE portfolio has been terminated and is in advanced 

stages of the recovery process

c. €0,7 b of organic deleveraging during 1H20

NPEs    
€ b

15



22%

12%

45%

15%

6%

2,50

0,30

1,80

(0,49)
(0,25)

(0,99)

(0,33)
(0,13)

0,45

0,48

0,54
0,03

NPEs
Dec-16

Cash
Collections

Debt-to-Asset &
Foreclosure

Write-Offs Cures NPE disposal NPEs
excl.

increases

CCB Portfolio Defaults Accrued
Interest

Other NPEs
Jun-20

NPE resolution progress /2 

• Between Dec-16 and Jun-20, deleveraging efforts led to
a €2,2 b NPE reduction

• Cash collections represented c.22% of total deleveraging,
while Cures & NPE disposal represented c.21% of total
deleveraging

• Write-downs of c. € 0,5 b were executed during Q2 2020
on a perimeter of NPLs of more than 4 years in default

• NPE reduction is offset by NPE increases of c. €1,5 b,
mainly driven by accrued interest, ex-CCB acquired
NPEs and defaults

1) Balance includes contractual and non-contractual write offs 2) NPE portfolio sale of €144 m gross contractual outstanding balance in June 2018 to B2Kapital Cyprus Ltd 

1 2

€2,2 b decrease

16

Cash 
Collections

Debt-to-Asset & 
Foreclosure

Cures

NPE disposal 2

Write-Offs

• Despite the disruptive prevailing
market conditions, the Bank continues
to examine both organic and inorganic
NPE deleveraging solutions

• Increased use of terminations and
foreclosures, subject to foreclosures
moratorium, will allow for stricter
deleveraging timelines going forward

NPEs – Sources of movement (€ b)

Of which 
€0,47 b are 
APS-NPEs



260 303

1.285

200 221

756

104 91

296
199 159

623

48%

59% 61%

Sub-performing Residential mortgage
backed

Legacy

Contractual NPEs Gross NPEs Net NPEs
Tangible Col. Value Provision Coverage

756

221
200
132

471

24
1.804

NPEs Portfolio

Other

APS-NPEs

Back-to-core

Sub-performing

Residential
mortgage backed
Legacy

1

NPE resolution opportunities
Structure and Strategic Outlook

Back to core Clients with the majority of their accounts exhibiting less than 30dpd and with satisfactory cash payments
received during last years. Expectation of curing in the next years

Sub-performing Clients with significant arrears and with lower than average LTVs. Strategies include restructurings or D2As

Residential mortgage 
backed

Foreclosure strategy may be pursued if clients remain uncooperative, subject to foreclosures moratorium,
though efforts to reach consensual agreements are proactively pursued also through ESTIA

Legacy Exposures in significant arrears with less room for possible restructurings or consensual agreements.
Provisions facilitate potential NPE transactions, while litigation & foreclosure strategies against non-
cooperative borrowers are being pursued. The majority of the facilities are terminated (c. 90%) and
foreclosures have been initiated as the majority consist of strategic defaulters

€ m

17

1) As per APS agreement the Bank paid the relevant fee of €15 m and submitted four claims amounting to €79,5 m relating to the APS Net Losses covering a total period of 18 months. The first claim related to APS Net Losses incurred from the date of completion (i.e. 3 
September 2018) and until 30 June 2019 for the amount of €64,5 m. The second, the third and the fourth claim related to APS net losses incurred during the period 30 June 2019 to 30 September 2019, during the period 30 September 2019 to 31 December 2019 and the 
period 31 December 2019 to 31 March 2020 and amounted to €8,4 million, €0,2 million and €6,4 million respectively. All claims have been deducted from the indemnification asset and have been recognized in other assets as receivable. The other party has disputed parts of 
the two claims and the parties are discussing those disputes in accordance with the terms of the APS Agreement. The APS claims process entails submission by the Bank of a calculation data file with ensuing payments be made within 30 calendar days, unless there is a 
dispute, in which case the two parties will engage their jointly appointed Verification Agent. The Monitoring Committee, a non-Executive joint Committee which oversees the application of APS, with a representative from both parties as well as an independent member and an 
observer from the RoC discusses disputed items and facilitates their resolution

Agreement for APS Cyprus

 Agreement between the Bank and APS
Holding Cyprus Ltd to restructure the
agreements for the establishment of
APS Cyprus Ltd allowing the Bank to
take over the governance and
operational control of APS Cyprus

 The transaction is expected to result in a
€4 m accounting loss for the Bank during
2020 with an insignificant impact on the
Bank’s capital ratios. The implementation
is subject to certain conditions precedent
including relevant approvals

 Agreement allows the Bank to be in a
position to quickly scale up its outsourced
debt servicing operations if required in the
future. APS’s representatives will continue
to provide expertise on an ongoing basis



1) On a transitional basis 
2) As per EBA Risk Dashboard Q1 2020
3) Not applied in 2Q20 and impact to depend on finalisation of treatment 

3.420 4.800 5.039 5.199 5.260

8,6%

5,4%
6,9% 6,9% 7,2%

Dec-17 Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20
Risk weighted assets (€ m) Leverage ratio

14,1%

15,8%

20,0%
19,2% 19,8%

17,7%
18,5%

22,6%
21,7% 22,2%

17,9% 18,5%

22,6%
21,7% 22,2%

Dec-17 Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20
CET1 ratio Tier 1 ratio CAR

Solid capital position
2Q20 Capital ratios increase reflecting quarterly profit and regulatory relief measures offset by higher RWAs
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T1 ratio (trans.)

EU average

Capital ratios compare well to EU average2

31%

18

33% 33%

• CET1 ratio of 19,8%1 and Capital
adequacy ratio of 22,2%1. Fully
loaded CET 1 and Capital
Adequacy ratios of 19,0% and
21,5%

• 2Q20 increase in capital ratios
reflecting the 2Q20 profit and the
regulatory capital relief measures,
offset by higher RWAs

Regulatory capital relief measures due 
to COVID-19

CET 1 
Benefit

Earlier adoption of CRR II amendments in 
relation to SME supporting factor

+c. 69 bps 
in 2Q20

Extension by 2 years of IFRS 9 transitional
arrangements (ECL added back in CET1 in a 
phased out period of 5 years) 

+c. 35 bps 
in 2Q20

Changes  in treatment of certain software 
assets to accelerate transition to digitalized 
banking to address the COVID-19 pandemic

+c. 15 bps
Estimated based on 

2Q20 results

104 
bps



Capital ratios significantly above minimum regulatory requirements
Supporting the Bank’s operations during this unprecedented crisis

Minimum phased-in required capital ratios based on ECB’s latest decision
on SREP1 and post ECB decision regarding P2R composition:

• Required OCR of 14,45% (trans.), including:
 P1R of 8% (up to 1,5% in AT1 and up to 2% in T2),

 P2R of 3,2%. Effective March 2020, P2R to be met with 56,25%
of CET1, 18,75% of AT1 and 25% of T2

 A phased-in combined buffer requirement (CBR) to be met with
CET1, which includes the fully loaded capital conservation buffer
(CaCB) of 2,5% (made up of CET1) and the revised O-SII buffer
of 0,75%2

• P2G, non-public, remains unchanged (to be met with CET1) and the
dividend distribution restriction is maintained

Based on above, the minimum capital ratios are 9,55% for CET1,
11,65% for Tier 1 and 14,45% for CAR, compared to previous
requirements of 10,95%, 12,45% and 14,45%, respectively

1) Based on ECB’s decision for SREP effective 1January 2020 (with reference date 31 December 2018)  2) The Combined Buffer Requirement (CBR) is made up of: (a) a Counter-Cyclical Capital Buffer (CCyB) for which the CBC has set the level at 0% for exposures located in 
Cyprus for 2019 and 9M2020 (b) gradual phase-in of the Capital Conservation Buffer (CaCB), starting 2016, with the CaCB for 2019 at 2,5% (fully phased-in from 2019 onwards) and (c)  the Other systemically important institution (O-SII) buffer which remains at 1,5% fully loaded 
with the phased in period of five years (following a 12 month deferral) starting from 1 January 2019  3) Own funds that are used to meet P2R shall not be used to meet P1R, CBR, and P2G per CRD5 4) Transitional basis 

Regulatory capital ratios post ECB decision regarding P2R composition  

19

4,50%
6,00%

8,00%

19,75%

1,80%

2,40%

3,20%

2,47%

2,50%

2,50%

2,50%

0,75%

0,75%

0,75%

9,55%

11,65%

14,45%

22,22%

CET1
requirement

T1
requirement

CAR
requirement

Reported position
Jun-20

CET1 ratio 

P1R

P2R

CaCB
O-SII

AT1 capital

CAR & T1 ratio

Supervisory Capital Relief Measures 
• ECB allows banks to operate temporarily below the P2G and the CaCB

• CBC delays by 12 months the O-SII gradual introduction. The phasing in 
of 0,375% on 1 January 2021 to be introduced on 1 January 2022
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Increasing deployment of liquidity

1) Most foreign currency placements with banks rated Prime-1 short term rating by Moody’s (P-1)   2) of which Equity securities totalled €52 m 

0,58 0,63 0,67 0,67

3,41 3,43 3,48 3,55

1,76 1,54 1,48 1,47
0,70 0,59 0,54 0,56
0,42 0,42 0,43 0,41
0,43 1,36 1,97 2,55

4,14 2,99
2,91

3,27

4,10 4,67 3,64
2,61

0,60 0,69
0,71 0,87

16,13 16,31 15,84 15,95

Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20

Assets Mix   (€ b)

Cash, CBC MRR & Bank
placements

ECB Placement

CGBs

Debt/Equity securities

Net APS NPEs

Net NPEs (exc APS NPEs)

APS Performing Loans

Performing Exposures (exc. APS
Performing Exposures)

Other

1

20

Cash, CB and other banks 
placements down by 35% 

to €3,47 b to Jun-20

Debt/Equity securities2

(incl. CGBs) increased by 
34% to €5,82 b Jun-20

Net Loans slightly up due 
to new lending and loan 

moratorium

€4,70 b 
29,1%

€4,57 b 
28,3%

€6,28 b 
39,0%

€5,36 b 
32,8%

€4,35 b 
26,6%

€5,98 b 
36,7%

€4,35 b 
27,5%

€4,88 b 
30,8%

€5,93 b 
37,5%

€3,47 b 
21,8%

€5,82 b 
36,5%

€5,99 b 
37,6%



Growing and diversifying the securities portfolio

Debt securities by maturity (€ m)Total debt securities by issuer (€ m)

• 57% of the securities are CGBs, compared to 91% in Dec-18
• Ongoing efforts to grow and diversify the securities portfolio; At Jun-20,

securities accounted for 36% of total assets, compared to 26% in Dec-19
• Investments in financial institutions (FIs) and securitizations accounted for 40%

of total portfolio in Jun-20, up from 16% in Sep-19
• Market value of CGBs of €3.339 m at 30 June 2020, compared to a book value

of €3.269 m
• About 62% of FIs exposure is senior debt, of which c. 76% is rated Aaa-Aa3 and

the remaining 24% is rated A1-A3; Covered bonds accounts for the remaining
38% of FI exposure, rated Aaa

21

4.136
3.718

2.987 2.909
3.269
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50 50

239

266

235 201
218

131 732

984 1.371

1.955
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44

302

324

4.526 4.778

4.300

4.833

5.765

Dec-18 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

CGBs Other Government Supranationals

Financial Institutions Securitisations

91%
78%

69% 60%
57%

1.145

116 104
0

1.415

101

486

12

549

0

1.063

186160
0

301
125

CGBs Supranationals Financial Institutions Securitisations

<1 year 1-3 years 3-5 years 5-10 years



168 176
81 102

95
168

70 95

181

289

157
228

150

179

131

171

594

812

439

595

2018 2019 6M20 8M20

Other

Retail

Business

Corporate

3,41 3,13 3,11

1,07
1,10 0,87

1,69
1,78

1,86

1,37
1,14

0,91

7,64
7,24

6,83

Dec-18 Dec-19 Jun-20

6.283

Net loans benefit from new lending and loan moratorium 

Total 2018 – 8M20: €2,4 b

New lending (€ m)Gross loans composition (€ b)1 and lending market share2

1) Category classification based on Table Analysis of loan portfolio according to counterparty sector. Amount of Total Gross Loans as per note Loans and Advances to Customers. 
NFCs = Non Financial Corporations  2) Source for system data: CBC

Performing loans 5.161

Household PEs 

Household NPEs

NFCs PEs 

NFCs NPEs 

Other 

Market share 19,5%

Net loans

21,4%

4.968
5.979

Construction & 
RE

9,3%

Hotels, Restaurants & 
Bars
6,0%

Manufacturing
14,8%

Wholesale & 
Retail Trade

10,7%

Services
8,4%

Transport, Storage & 
Telecommunication

12,4%
Private 

Individuals
33,4%

Other
5,0%

New lending by Industry

€4,49 b
58,7%

€3,06 b
40,1%

8M20
New 

Lending 
€595 m

€2,92 b
40,4%

€4,23 b
58,5%

22

21,1%

5.026
5.991

€2,77 b
40,6%

€3,98 b
58,3%



42%42%41%43%48%

89%89%90%91%
85%

Jun-20Mar-20Dec-19Dec-18Dec-17

Net loans % deposits Deposits % Total assets

A stable deposit base

1) As per EBA Risk Dashboard 1Q2020

Stable funding structure

• Customer deposits totaled €14,2 b at Jun-20, with deposits increasing during
2Q20 despite the introduction of negative deposit rates in March 2020

• CCB acquisition reduced reliance on non-Cypriot deposits, improving the
deposit base’s quality and stability. Cyprus deposits at 82% of customer
deposits at Jun-20, up from 57% at Jun-18

• A primarily retail deposit base, with 79% of Jun-20 deposits being retail, 11%
being International deposits and 8% being Corporate/Business deposits.

• A deposit-based funding structure, with a loans to deposits ratio of 42%
(compared to an average of 126% for EU banks)1, enabling asset expansion

• Among measures for addressing COVID-19 impact, ECB allows banks to
operate temporarily below the 100% LCR limit

Customer deposits (€ b)

3,20

12,15 11,98 11,55 11,63
1,01

1,14 1,15 0,90 1,14

1,60

1,43 1,46 1,69 1,48

5,81

14,71 14,59 14,14 14,24

Dec-17 Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20
Cyprus EU Countries Other

LCR compared to EU average1

LCR and NSFR exceeding minimum requirements

565% 512% 538%
487%

210% 200% 193% 179%

Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20

LCR NSFR Min. Requirement (100%)
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Surplus liquidity (€ b )

LCR 5,6 

NSFR 5,8

82%



-2,2 3,8

19,9

0,5 1,2 0,9

15,7

0,4 1,1

-1,5
PAT
1Q20

Int
Inc

Int
Exp

Non-Int
Inc

Staff
costs

Other
Exp

Provisions Associate
results

Taxes PAT
2Q20

• 2Q20 NII up by 3% q-o-q reflecting a 2% interest income reduction and a 36% interest expense
reduction. Interest income was negatively affected by lower income on performing loans (due to
lending base rates reduction) and reduced debt securities income. Interest expense benefited from
the ongoing reduction in the cost of deposits and the introduction of negative deposit rates in March
2020

• Total net income of €95,7 m up by 3% q-o-q, positively affected by higher NII and higher other non-
interest income mainly due to the recovery of the international capital markets during 2Q20

• 2Q20 Staff costs down by 4% q-o-q, due to the impact of the COVID-19 lockdown measures and to
lower overtime and seasonal staff costs

• 2Q20 Administrative and other expenses down by 3% q-o-q. The reduction mainly reflects (a) the
DGS contribution of €2,4m and a €1 m release for Pending litigations or complaints and/or claims
booked in 1Q20 and (b) a c. €1 m increase in consultancy and advisory fees in 2Q20

• 2Q20 Profit before provisions of €34,5 m, up by 17% q-o-q

• 2Q20 Impairment losses of €13,3 m, down by 54% q-o-q, mainly due to lower COVID-19 related
charges

• 2Q20 Profit after taxation of €19,9 m, compared to a loss of €2,2 m for 1Q20; 1H20 Profit after
taxation of €17,7 m

€ m 1H20 1H19 y-o-y 2Q20 1Q20 q-o-q

Interest income 157,5 191,8 (18%) 78,0 79,5 (2%)

Interest expense (17,0) (40,7) (58%) (6,6) (10,4) (36%)

Net interest income 140,5 151,1 (7%) 71,4 69,1 3%

Net Fee & commission income 25,5 24,3 5% 12,8 12,8 0%

Other non interest income 22,5 24,4 (7%) 11,6 11,0 5%

Total net income 188,6 199,7 (6%) 95,7 92,9 3%

Staff costs (61,8) (59,0) 5% (30,3) (31,5) (4%)

Depreciation and amortisation (11,5) (10,5) 10% (5,7) (5,8) (2%)

Admin. & other expenses (51,2) (57,6) (11%) (25,2) (26,0) (3%)

Total expenses (124,5) (127,1) (2%) (61,2) (63,3) (3%)

Profit before provisions 64,1 72,6 (12%) 34,5 29,6 17%

Impairment losses (42,4) (12,5) 240% (13,3) (29,1) (54%)

Share of results of associate 0,6 0,9 (33%) 0,5 0,1 -

Profit before taxation 22,3 61,0 (63%) 21,7 0,6 -

Taxation (4,6) (1,9) 145% (1,8) (2,9) (39%)

Profit /(Loss) for the period 17,7 59,1 (70%) 19,9 (2,2) -

Net interest margin 1,84% 1,93% (9 bps)1 1,89% 1,80% 9 bps

Cost to income ratio 66% 64%2 1 p.p.3 64% 68% (4 p.p.)

Return on Equity 3,3% 12,6% (9,3 p.p.) 7,4% (0,8%) 8 p.p.

Earnings/(Losses) per share (€ cent) 4,3 18,4 (14,2) 4,8 (0,5) 5,4

Income Statement highlights

Income Statement bridge analysis: 2Q20 vs 1Q20 

24
1) bps – basis points 2) Figure was adjusted due to reclassification of the impairment on non-financial assets 3) p.p. – percentage points
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60,6
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12,7
27,2 24,8 25,0 24,7 23,7 20,7 21,0

3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20

Interest Expense Interest Income Debt securities interest income

23 23 22 21 18 19

46,1

80,4 75,3 75,8 76,0 74,2 69,1 71,4

170
209 194 193 192 189 180 189

3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20

NII (€ m; quarterly) NIM (bps; quarterly)

Reducing deposits cost absorbs NII pressure from an enduring negative 
interest rate environment

NII components (€ m)NII, NIM and Interest Earning Assets1

• 2Q20 NIM of 189 bps, with q-o-q improvement driven
by higher NII. The current NIM reflects a highly liquid
balance sheet (net loans at 38% of total assets
compared to an average of 48% for Cypriot and 63%
for EU banks)2

• Ongoing efforts to reduce deposits cost; average
deposit cost at 0 bps in August 2020, down from 24
bps a year earlier. Negative rates of -60 bps on non-
household deposits > €100k applied from March 2020,
initially affecting roughly €1,4 b of deposits, resulting in
€739 k of interest income in 1H20

1) Quarterly average  2) As per EBA Risk Dashboard 4Q2019
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10,7
13,5 13,8

19,3

12,8 12,8

2,5

2,9 2,7

2,6

0,4
3,1

6,6

4,8 5,2

1,9

7,6

6,8
3,1 1,9 1,4

1,4

1,0
0,21,3 1,3 2,1

4,3

2,0 1,5
24,2 24,5 25,1

29,6

23,8 24,3

1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20

Net FCI Gain on FC & FI Insurance related income Property sale gains Other

Non-interest income evolution 
Breakdown of non-interest income (€ m)

1) Net gains on disposal and revaluation of foreign currencies and financial instruments

99,4

24%

1

100,2

24%

Other income 

101,1

25%

• 2Q20 Non-interest income increased by 2% q-o-q mainly due to the increase in
net gains on disposal and revaluation of foreign currencies and financial
instruments partly offset by the decrease in property sale gains

• Net gains on disposal and revaluation of foreign currencies and financial
instruments of €3,1 m, (up from €0,4 m in 1Q20) mainly due to the recovery of
the international capital markets during 2Q20

• 2Q20 insurance related income of €6,8 m down from €7,6 m in 1Q20, due to
seasonality effect

• In October 2019, the Bank bought out the minority shareholders of Hellenic
Alico Life Insurance, aiming to transform and reposition its insurance
subsidiaries to leverage on the Bank’s enlarged distribution network and
clientele base, in line with its continuous strategy to grow its non-interest
income

• Agreement with Allianz Global Investors (AGI) for marketing distribution of
wealth management products managed by AGI, as part of the Bank’s strategy
of delivering investment solutions to its expanded client base, enhancing the
product and service proposition to customers and growing non interest income

103,9

29%

26

92,9

26%

Total net income € m Non-interest income  % Total net income

11,0
8,0 8,7

7,7

10,6

95,7

25%

8,5



29,2 29,8
35,0 32,6 31,5 30,3

5,1 5,4

5,7
6,0 5,8 5,7

4,9 4,8

3,9 5,1
3,6 3,82,3 1,9

2,6
0,15,5 5,5

5,2
5,5

5,5 5,2

2,4

16,6 16,2

19,7 24,0

14,6
16,2

61,2 63,6

72,5 73,4

63,3
61,2

1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20

Other expenses DGS
Special Levy Acquisition & Integration exp.
APS Cyprus Fee Depreciation
Staff costs

• 2Q20 Staff costs of €30,3 m, down by 4% q-o-q, due to the COVID-19 lockdown
measures savings as well as lower overtime and seasonal staff costs

• 2Q20 Administrative and other expenses of €25,2 m, down from €26,0 m in
1Q20; The reduction mainly reflects (a) the DGS contribution of €2,4m and a €1
m release for Pending litigations or complaints and/or claims booked in 1Q20 and
(b) a c. €1 m increase in consultancy and advisory fees in 2Q20

• 2Q20 CIR of 64%, compared to 68% for 1Q20. Adjusting for the Special Levy and
DGS, adjusted 2Q20 CIR of 59% compared to 60% for 1Q20

Cost to income ratio benefits from integration and transformation 

Total expenses evolution (€ m) Cost to income ratio

64% 70% 64% 64% 67% 67% 68% 66%

82%

63% 64% 63%

72% 71%
68%

64%

58% 58% 58%

66% 65%

60%
59%

Dec-17
Adj

Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

Cumulative Quarterly Adjusted Quarterly

Administrative and other expenses

29,2 28,4

31,8 34,7

27

26,0
25,2

1

1) Dec-17 CIRs adjusted for VEES cost of €41,3 m   2) Figure was adjusted due to reclassification of the impairment on non-financial assets

2



VISION
be the preferred choice for Customer Experience and be
recognised as the Safest, most Reliable Partner

Strategic priorities

PASSIONATE

COMMITTED

RESPECTFUL

To achieve our 
targets through 

Focused 
growth

&
NPE 

deleveraging

• Responsibly support our staff and customers during this crisis

• Enhance primary relationships in Retail & Business to grow lending and fees by cross
selling, aiming for > €2 b of new lending for 2020-2022

• Target industries with growth opportunities, including Health, Education, Energy,
Transportation & Storage, Manufacturing, Accommodation & Food, Information &
Communication

• Transformation of Insurance subsidiaries through expansion of product offering and
growth of bancassurance income

• Responsibly grow international lending, syndicated lending & shipping portfolio,
including exploring new markets for international lending; aiming for > €1,5 b of new
lending for 2020-2022

• Grow and diversify the bond portfolio in a healthy risk/return way, as CGBs mature

• Deleverage the NPA portfolio through execution strategies at APS Cyprus and actively
explore options for NPE reduction acceleration

• Reduce deposits cost and grow investment services income through wealth
management offering, offering an alternative option to savers

• Achieve efficiencies and cost reductions through modernisation initiatives and digital
strategy implementation, including branch and employee numbers rationalisation

And always being

28



Integration journey success followed by Transformation objective
Transformation Committee smoothly normalizing the Transformation plan

29

Transformation planning and Governance

Full scale, overarching Transformation plan in
process to normalise i.e. resource mapping, design
of roadmap and critical path

Strong project management governance and clear
communication channels for resolution of issues

Set up of governance/committees at transformation
project level as well as Executive Transformation
Committee & Executive Prioritization Committee

Introduction of a balanced scorecard (non-financial
and operational KPIs) and utilization of live BI
dashboards

Loan Origination Process

Branch Operating Model

Digital Channels Strategy

Insurance initiatives

Main 
Transformational 

Projects



1) Excluding APS-NPEs 2) On a Fully Loaded basis

FY18 FY19 1H20

26,5% 24,9% 19,5%

65,5% 67,4% 58,3%

0,8% 0,4% 1,7%

43% 41% 42%

1,96% 1,92% 1,84%

70% 67% 66%

46,3% 11,4% 3,3%

15,3% 19,5% 19,0%

18,0% 22,1% 21,5%

Key Indicators and Outlook

Category Key performance 
Indicator

Asset quality 

NPE ratio1

NPE provision coverage1

Cost of risk

Funding Net loans to deposits ratio 

Profitability

Net interest margin

Cost to Income ratio

Return on equity

Capital 

CET1 ratio2

Capital adequacy ratio2

Outlook

• COVID-19 crisis leads to a revisit of the 2020 economic scenario

• With the Cypriot economy contracting in line with expectations during 1Q20 (GDP 
reduced by -11,9% y-o-y in 1Q10) the macroeconomic expectations reflected in 
1Q20 financial results remained unchanged during 2Q20

• Authorities proactive actions contain the spreading of COVID-19 with the economy 
back in business; Exceptional fiscal measures to mitigate impact and sustain 
economic activity 

• 2020 financial performance to be affected by revenue loss as loan production is 
impaired and by elevated impairment losses 

• Efforts to limit impact through capital reallocation to securities portfolio and other 
yielding assets, cost cutting initiatives and active management of funding costs 

• Updated IFRS 9 macroeconomic assumptions resulted in increased impairment 
losses for 1H20; 1H20 CoR of 175 bps, with FY20 expected at around 100 bps

• Given the uncertainty regarding the length and depth of the economic crisis, the 
Bank currently does not have enough visibility for the overall impact on its 
financial performance and therefore is not providing any medium-term 
guidance for its financial performance going forward

• Once there is increased visibility, the Bank will provide updated guidance
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Key takeaways

1) On a transitional basis 2) Excluding APS-NPEs 3) Excluding APS-NPEs 31 31

› Ongoing initiatives for supporting our clients 
› Safety measures and flexible working conditions for supporting our employees and ensuring business continuity 
› Engaging with the community to stand by them during this crisis

Our response to 
the crisis 

› Resilient business model and strong financial position to weather the crisis 
› CET11 ratio of 19,8%
› LCR of 487% and surplus liquidity of €5,6 b 
› NPE2 ratio reduced to 19,5%; Net NPEs3 to Assets of 3,5%

Balance sheet 
strength

› €595 m of new lending during 8M20
› Liquidity reemployment through new lending and investments in securities
› Committed to transformation and digitalization 
› NPE resolution

Moving forward 
with our plan



Investor Relations Team

Constantinos Pittalis

Investor Relations Manager

c.pittalis@hellenicbank.com

Maria Elia

m.g.elia@hellenicbank.com

Demetris Antoniades

D.A.Antoniades@hellenicbank.com

+35722500794
www.hellenicbank.com

ir@hellenicbank.com

Investor Relations

HB (shares) – CY0105570119

Securities ISIN numbers

HBCS1 (CCS1) – CY0144170111 HBCS2 (CCS2) – CY0144180110
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Other information 

mailto:c.pittalis@hellenicbank.com
mailto:m.g.elia@hellenicbank.com
mailto:D.A.Antoniades@hellenicbank.com
http://www.hellenicbank.com/


Appendix – Economic environment and Additional information
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A bird’s eye view of the Cypriot economy
…Cyprus is dealing with this crisis from a very strong position on its business cycle 
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Key macroeconomic indicators

GDP growth (y-o-y % change)

Real GDP growth and contributions (y-o-y % change)

Source: Ministry of Finance, HB – Economic Research 

Unemployment rate

Inflation (y-o-y % change)
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Selected high frequency indicators of economic activity
Economic Sentiment Indicator

Construction confidence indicator

Employment expectations indicator

Registration of Motor Vehicles (thousands)
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Group income statement

[€ m] 1H20 1H19 y-o-y 2Q20 1Q20 4Q19 3Q19 2Q19 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18
Interest income 157,5 191,8 (18%) 78,0 79,5 86,2 91,1 93,8 98,0 106,9 60,6 36,3 37,2
Interest expense (17,0) (40,7) (58%) (6,6) (10,4) (12,0) (15,1) (18,0) (22,7) (26,5) (14,4) (7,9) (7,9)
Net interest income 140,5 151,1 (7%) 71,4 69,1 74,2 76,0 75,8 75,3 80,4 46,1 28,4 29,3
Net fee and commission income 25,5 24,3 5% 12,8 12,8 19,3 13,8 13,5 10,7 16,9 11,1 11,1 9,7
Net gains on disposal and revaluation of foreign currencies and 
financial instruments 3,5 5,4 (34%) 3,1 0,4 2,6 2,7 2,9 2,5 1,7 2,4 2,7 20,3
Other income 19,0 19,0 0% 8,5 10,6 7,7 8,7 8,0 11,0 8,4 7,4 5,6 7,8
Total net income 188,6 199,7 (6%) 95,7 92,9 103,9 101,1 100,2 99,4 107,4 67,0 47,7 67,1
Staff costs (61,8) (59,0) 5% (30,3) (31,5) (32,6) (35,0) (29,8) (29,2) (28,2) (21,8) (18,0) (19,6)
Depreciation and amortisation (11,5) (10,5) 10% (5,7) (5,8) (6,0) (5,7) (5,4) (5,1) (3,6) (2,9) (2,4) (2,3)
Administrative and other expenses1 (51,2) (57,6) (11%) (25,2) (26,0) (34,8) (31,8) (28,4) (29,2) (35,9) (24,0) (23,5) (19,1)
Total expenses (124,5) (127,1) (2%) (61,2) (63,3) (73,4) (72,5) (63,6) (63,5) (67,6) (48,7) (43,9) (41,0)
Profit before impairment losses on financial instruments and 
non- financial assets 64,1 72,6 (12%) 34,5 29,6 30,5 28,6 36,7 35,9 39,7 18,3 3,7 26,1
(Impairment losses)/Reversal of Impairment losses on financial 
instruments and non- financial assets1 (42,4) (12,5) 240% (13,3) (29,1) (24,8) 0,5 7,6 (20,1) (12,9) (63,0) 4,2 3,2
Share of results of associate company net of taxation 0,6 0,9 (33%) 0,5 0,1 0,7 0,0 0,4 0,5 0,7 0,0 1,2 0,4
Negative goodwill - - - - - - - - - - 297,9 - -
Profit before taxation 22,3 61,0 (63%) 21,7 0,6 6,4 29,1 44,7 16,3 27,5 253,1 9,1 29,7
Taxation (4,6) (1,9) 145% (1,8) (2,9) 12,7 1,2 (0,5) (1,4) (3,4) 7,5 (2,4) (1,1)
(Loss)/Profit for the period 17,7 59,1 (70%) 19,9 (2,2) 19,1 30,2 44,2 14,9 24,1 260,7 6,7 28,6
Non-controlling interest 0,0 (0,8) (100%) 0,0 - 0,2 (0,1) (0,2) (0,6) (0,1) (0,1) (0,1) (0,5)
Profit attributable to shareholders of parent company 17,7 58,3 (70%) 19,9 (2,2) 19,3 30,1 44,0 14,3 24,0 260,6 6,6 28,1

3Q18 includes one-month results of 
the CCB business acquired

Before Acquisition

38
1) Comparative information regarding Administrative and other expenses and impairment losses on financial instruments and non- financial assets, are 
restated to conform with changes in the presentation of the current period. More specifically Impairment losses on non-financial assets previously included 
under administrative and other expenses are now reclassified under Impairment losses on financial instruments and non- financial assets 38



Group statement of financial position

[€ m] Jun-20 Mar-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 % Assets
Jun-20 Mar-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17

Cash and balances with Central Banks 2.835 3.943 4.962 4.391 2.294 17,8 24,9 30,4 27,2 33,5
Placements with other banks 638 411 395 308 348 4,0 2,6 2,4 1,9 5,1
Loans and advances to customers 5.991 5.932 5.979 6.283 2.767 37,6 37,5 36,7 39,0 40,4
Debt securities 5.765 4.833 4.300 4.526 1.019 36,2 30,5 26,4 28,1 14,9

Equity & Other securities & Collective Investment Units 52 48 42 35 30 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4

Investment in associate 8 8 8 9 8 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Property, plant and equipment 179 181 182 101 103 1,1 1,1 1,1 0,6 1,5
Intangible assets 49 49 49 47 34 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5
Deferred tax asset 9 13 16 16 12 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Other assets1 419 418 374 409 232 2,5 2,6 2,3 2,5 3,4
Total assets 15.946 15.835 16.308 16.126 6.847 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Deposits by banks 143 151 174 216 176 0,9 1,0 1,1 1,3 2,6

Customer deposits and other customer accounts 14.238 14.136 14.602 14.709 5.808 89,3 89,3 89,5 91,2 84,8

Other liabilities 343 348 326 247 160 2,2 2,2 2,0 1,5 2,3
Loan capital 130 130 130 130 140 0,8 0,8 0,8 0,8 2,0
Total liabilities 14.854 14.764 15.231 15.302 6.284 93,2 93,2 93,4 94,8 91,7
Share capital 206 206 206 99 99 1,3 1,3 1,3 0,6 1,4
Reserves 886 864 870 721 460 5,5 5,5 5,3 4,5 6,7
Shareholders’ equity 1.092 1.071 1.077 820 559 6,8 6,8 6,6 5,1 8,2
Non-controlling interest 0 0 0 4 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total liabilities and equity 15.946 15.835 16.308 16.126 6.847 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0

1) Other assets include the APS Indemnification Asset of €2,28m as at Jun-20 compared to €6,4m as at Dec-19. The asset is carried at amortized cost, reflecting re-measurement of the estimated future cash flows arising from 
claims to be made by the Bank in the event of APS losses and the present value of fees payable from the Bank to the RoC both discounted at the original effective interest rate. 39 39
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Capital and risk weighted assets breakdown

Capital breakdown  € m1 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20
CET 1 539 584 518 483 760 1.007 999 1.039

Additional Tier 1 114 116 119 122 130 130 130 130

Tier 1 653 700 637 605 889 1.137 1.129 1.169

Tier 2 81 18 9 5 0 0 0 0

Total regulatory capital 734 718 645 611 889 1.137 1.129 1.169

1) All numbers are on a transitional basis 2) Including Credit valuation adjustments (CVA)

RWAs € m1 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20
Credit Risk 3.480 3.458 3.271 3.006 4.010 4.276 4.436 4.497

Market Risk 7 10 9 4 1 1 1 1

Operational Risk2 540 490 463 410 789 762 762 762

Total RWAs 4.027 3.958 3.744 3.420 4.800 5.039 5.199 5.260

Capital evolution

41

19,22% 19,75%
22,22%

0,55% (0,26%) 0,47% (0,23%)
2,47%

CET1
Mar-20 (trans)

2Q20 Profit
Before

Provisions

2Q20
Provisions

Transitional arr.
and Other adj.

RWAs change CET1 Jun-20
(trans)

AT1 CAR Jun-20
(trans)
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SRB Decision 

• SRB decision for the Bank’s MREL requirement 
of 9,47% of Total Liabilities and Own Funds (of 
€14.276 m as at 31 December 2018) by 31 
December 2025. 

• The MREL requirement is calculated as 28,5% of 
RWAs and the Bank’s MREL position was 
estimated at 22,2% of RWAs at 30 June 2020 
(based on SRB’s eligibility criteria currently in 
effect and on the Bank’s internal estimate). 

• The SRB decision is based on current legislation 
and on the Bank’s financial position as at 31 
December 2018, will be assessed on an ongoing 
basis and it is expected that the requirement may 
change over time due to: (a) possible changes in 
regulatory capital requirements and/or (b) changes 
in the Bank’s financial position
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1) Figures do not add up due to adjustment for accrued interest 
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Gross loans performance analysis

Gross loans performance evolution (€ b)

Performing Loans % Gross Loans

X

X%

Performing Loans

4,97

68,6%

5,16

67,6%

5,12

67,4%

5,12

68,6%

5,02

68,2%

43 43

4,96

68,4%
5,03

73,6%



-0,02

0,04

-0,08 -0,02 -0,01 -0,05 -0,02 -0,05 -0,10 -0,03 -0,17 -0,03 -0,02 -0,03 -0,06 -0,02 -0,14 -0,01 -0,05
0,01

-0,48

2,64 2,68 2,60 2,58 2,57 2,52 2,50 2,46 2,35 2,33 2,16 2,13 2,11

2,08 2,02 2,01 1,87 1,86 1,80 1,81 1,33

2,53 2,47 2,48 2,34 2,34 2,28 2,29
1,80

Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

Quarterly change (€ b) NPEs (€ b) (exc. APS-NPEs) NPEs (€ b) (inc. APS-NPEs)

0,67
1,07 1,10 1,13 0,87

1,46
1,37 1,14 1,13

0,91

0,03
0,03

0,03 0,03

0,02

2,16
2,47

2,28 2,29

1,80

Dec-17 Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20

Other

Non Financial
Corporations

Households

Evolution of NPEs

NPEs by segment1 (€ b)

1)  Classification as per table Analysis of loan portfolio according to the counterparty sector as at 30 June 2020. Includes APS-NPEs   2) An NPE portfolio sale of €144 m (agreed in December 2017 and completed in June 2018) to B2Kapital Cyprus Ltd 

NPE formation
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Gross Loans arrears analysis



Non financial corporations lending: NPEs and NPE provision coverage

Construction Wholesale and 
retail trade

Real Estate 
activities

Accommodation 
and food service 

activities

Manufacturing Other sectorsNon-financial 
corporations

Provisions (%) of NPEs

NPEs (%) of gross loans

Gross loans (€ b)
6,1% 8,9% 3,7% 7,8% 9,1%5,1%40,6% 

44
,8

%

39
,2

%

32
,8

%

74
,3

%

73
,6

%

66
,4

%

47
,8

%

44
,8

%

38
,3

%

52
,4

%

49
,8

%

53
,8

%

27
,7

%

22
,1

%

19
,6

%

38
,0

%

33
,1

%

20
,9

%

23
,3

%

18
,6

%

14
,4

%

3,07 2,92 2,77

0,64 0,50 0,42 0,70 0,67 0,60 0,31 0,26 0,25 0,45 0,50 0,53 0,34 0,35 0,35 0,63 0,64 0,62

NPEs as per EBA definition. Classification based on Institutional sector codes and NACE codes (European Commission). 
“Other sectors” includes a number of different sectors including Professional, scientific and technical activities, Transport and storage, Human health services and social work activities. 
Source, including total Gross Loans: Table Analysis of loan portfolio according to counterparty sector

As a % of total gross loans at June 2020X%
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Households lending: NPEs and NPE provision coverage 

Households Of which 
Residential mortgage loans

Of which
Credit for consumption

Provisions (%) of NPEs

NPEs (%) of gross loans

Gross loans (€ b)

48,0% 47,7% 37,1% 33,5% 32,6% 27,4%

74,4% 71,8%
58,2%

Dec-18 Dec-19 Jun-20 Dec-18 Dec-19 Jun-20 Dec-18 Dec-19 Jun-20

23,9% 26,0% 21,9% 20,4% 21,7% 20,1% 31,6% 35,4% 25,7%

4,49 4,23 3,98 3,11 2,90 2,86
0,61 0,58 0,47

NPEs as per EBA definition. Classification based on Institutional sector codes (European Commission).
Source including total Gross Loans: Table Analysis of loan portfolio according to counterparty sector

58,3% 

As a % of total gross loans at June 2020X%

41,9% 6,9% 
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Estia Scheme
Resolution of NPEs backed by Primary Residence

Main
eligibility 
criteria of 
the Estia
Scheme

• Scheme eligibility criteria1:
o Borrowers with loans collateralised by a Primary Residence (PR) with Open Market Value

(OMV) less than €350 k
o 20% or more of the borrower’s exposures must exceed 90 days past due as at 30 September

2017
o Annual gross income per household up to €20 k for single persons and €60 k for couples with 4

or more dependents
o Other household’s net assets not to exceed in terms of OMV 80% of the PR’s OMV, with a cap

of €250 k
o Borrowers must be permanent residents of the Republic of Cyprus in the last 10 years

• Eligible loans can be restructured to the lowest of contractual balance and OMV, with 1/3 being
subsidized by the Government

• These loans are expected to be re-classified to performing in line with NPE criteria
• Budget was approved and released by the Parliament in January 2019
• Following the approval of the Estia Scheme by the European Commission and the approval of the final

terms & conditions by the Council of Ministers, the scheme has taken effect on the 2nd of September
2019

• As per the approvals of the Council of Ministers, the Estia Scheme deadlines were extended to allow for
new ESTIA scheme applications during the period 1-15th of June 2020. In addition, due to current
developments (COVID-19), the deadlines for the other milestones were also extended.

1) As per the final terms and conditions of the Memorandum of Understanding 2) Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance

Revised Milestones (deadlines)

31 December 2019 
Borrowers to submit applications

1-15 June 2020 
Submission of new applications

31 July 2020 
Submission of supporting documents

30 September 2020
The Bank is expected to submit the 
eligibility /viability assessment results to 
the MLSI2

30 October 2020
The Bank is expected to offer standardized
restructuring solutions to successful 
applicants

30 November 2020
Assessment and validation of applications 
by the MLSI and communication of 
outcome to Banks and applicants

47 47



Estia Scheme
Preliminary update in the application & review process

c. €165 m

Number of Applications1

1) As per the terms of the ESTIA scheme, all applications will be assessed by the MLSI for final approval

• In total, more than 500 applications have been 
received, relating to exposures amounting to c. 
€165m

• Out of the applications received, c. €110m have 
been reviewed by the responsible credit approving 
bodies or are in the process of a final internal 
assessment by the responsible units

• The incomplete applications (amounting to c. €55m) 
will not be part of the scheme due to missing 
documentation. Furthermore, a small number of 
applications with exposures amounting to c. €1m, 
were withdrawn from the scheme

• The Bank is determined to offer solutions to 
cooperative borrowers who may not meet the 
eligibility criteria as per the terms and conditions of 
the ESTIA scheme

• The applications received constitute only a small 
portion of the originally estimated eligible population. 
The Bank continues to attempt contact with all 
borrowers in an effort to reach a consensual 
agreement

48 48

c. €110 m c. €55 m

Reviewed or under review Incomplete



0,65 0,56 0,55 0,53 0,52 0,49

0,72 0,66 0,65 0,62 0,61 0,42

0,16 0,14 0,13 0,13 0,12
0,09

1,53 1,64 1,64 1,65 1,70 1,78

3,06 3,01 2,97 2,92 2,95 2,77

Dec-18 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

 Performing exposures - Non forborne

Performing exposures - Forbone

 NPEs - Non-Forbone

 NPEs - Forbone

Non Financial Corporations – Analysis of loan portfolio (€ b) 

Loan performance analysis by type of customer

Households – Analysis of loan portfolio (€ b)

0,68 0,71 0,73 0,72 0,75 0,52
0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,35
0,38 0,26 0,21 0,17 0,13 0,13

3,03 3,00 2,99 2,97 2,96 2,97

4,49 4,36 4,30 4,23 4,22 3,98

Dec-18 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

 Performing exposures - Non forborne

Performing exposures - Forbone

 NPEs - Forbone

 NPEs - Non-Forbone

Performing Loans % Gross Loans by type of customer

X

X%

Performing Loans

1,79
59%

3,26 
75%

3,41
76%

1,69 
55%

1,77
60%

3,20 
74%

1,78
61%

3,13 
74%

49 49

1,82
62%

3,09 
73%

1,86
67%

3,11 
78%



25% 24% 25% 27% 29% 25%

153% 162% 163% 163% 160% 171%

178% 186% 188% 190% 189% 196%

Dec-18 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

Provisioning coverage of forborne exposures

Tangible collateral of forborne exposures

Total coverage

0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12

0,48 0,39 0,38 0,37 0,37 0,33

0,07
0,06 0,05 0,05 0,05 0,04

0,04
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

0,15
0,13 0,13 0,12 0,11 0,10

0,72
0,61 0,55 0,51 0,48

0,45

1,61
1,38

1,30 1,22 1,17
1,08

Dec-18 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

Trade Construction and Real Estate Manufacturing Tourism Other sectors Retail

Gross forborne exposures by sector (€ b) 

Forborne exposures breakdown

Coverage of forborne exposures

Classification of forborne exposures

34% 30% 27% 24% 22% 21%

66% 70% 73% 76% 78% 79%

Dec-18 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

Performing Non-Performing Exposures

1) Tangible collateral, based on open market values

18,5%Forborne 
Exposures
% Gross 
Loans

21,1% 17,6% 16,9%

50 50

16,2%

1 

15,7%



IFRS 9 analysis by stage 

0,43 0,41 0,40 0,39 0,39 0,39

4,66 4,53 4,49 4,43 4,37 4,32

0,45 0,51 0,45 0,44 0,5 0,61

2,10 2,01 2,02 1,97 1,99 1,51

7,64 7,46 7,36 7,24 7,26
6,83

Dec-18 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

POCI Stage 1 Stage 2 Stage 3

Loans and Advances (€ b) 

-0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,010,04 0,03 0,03 0,03 0,05 0,04
0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03

1,29
1,19 1,21 1,22 1,25

0,78

1,35

1,24 1,25 1,27
1,32

0,84

Dec-18 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

POCI Stage 1 Stage 2 Stage 3

Impairment Losses (€ b)

5,6%

61,0%

5,9%

27,5%

5,5%

60,9%

6,1%

27,5%

5,5%

60,8%

6,8%

26,9%

5,4%

61,2%

6,1%

27,3%

51 51

5,4%

60,2%

6,9%

27,5%

5,7%

63,2%

8,9%

22,2%



Impairment losses on financial instruments and non- financial assets

€’ 000 2Q20 1Q20 4Q19 3Q19 2Q19 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18

Impairment losses on loan portfolio
12 month expected credit losses * 4.716 (11.819) (574) 4.327 4.352 10.236 2 (35.411) 706
Lifetime expected credit losses (Stage 2) * 530 (5.781) 732 2.996 7.885 (7.775) 4.265 (1.946) (4.545)
Lifetime expected credit losses (Stage 3) * (21.672) (17.819) (22.771) (11.167) (12.883) (13.578) (33.316) (11.625) 11.821
Net modification losses recognized (247) (1.463) (574) (168) (1.266) (3.634) (241) (1.263) (4.610)
Gain on derecognition of purchased credit impaired facilities 2.303 2.141 4.160 3.023 4.122 3.157 4.081 375 -
Lifetime expected credit losses on the value of purchased credit impaired (POCI) loan portfolio* 1.210 (9.018) 2.433 2.807 5.684 (1.762) 8.865 (1.084) -

(13.160) (43.759) (16.594) 1.818 7.895 (13.357) (16.344) (50.954) 3.372
Impairment losses on financial guarantees and loan commitments issued
12 month expected credit losses 5.056 (1.765) 2.247 (313) 2.233 1.601 1.154 (2.503) (138)
Lifetime expected credit losses (Stage 2) 42 (156) (258) 607 323 (10) (68) (87) (107)
Lifetime expected credit losses (Stage 3) 109 (75) (160) 1.589 10 (2.246) 2.126 (1.855) 957
Lifetime exp. cr. los. on value of purc. cr. impaired (POCI) of fin. Guar. issued and loan com. Issued 412 (58) 67 (79) 221 93 (1.643) 529 -
Gain on derecognition of financial guarantees and loan commitments acquired 820 250 1.034 2.078 1.514 1.774 2.060 - -

6.439 (1.804) 2.930 3.883 4.302 1.212 3.629 (3.916) 712
Impairment losses on other financial assets
12 month expected credit losses on the value of other receivables 43 (73) 74 130 77 223 179 - -
12 month expected credit losses on the value of indemnification asset 1 (1) 6 1 (1) 1 (8) - -
Amortisation of indemnification asset (6.278) 17.013 (494) (5.445) (1.671) (8.439) (7.138) - -
12 month expected credit losses on the value of debt securities (112) (73) (117) 138 (117) (66) 8.288 (7.735) (2)
12 month exp. credit losses on the value of Balances with Cen. Banks and Placements with other banks (7) (67) 34 (2) 15 316 (279) (380) 101

(6.353) 16.799 (496) (5.177) (1.697) (7.965) 1.042 (8.115) 99

Impairment losses on the value of non-financial assets (274) (314) (10.622) - (2.863) - (1.216) - -

Impairment losses on financial instruments and non- financial assets (13.348) (29.078) (24.783) 523 7.636 (20.109) (12.890) (62.985) 4.183

*    Impairment losses for CoR calculation (15.216) (44.437) (20.180) (1.037) 5.039 (12.179) (20.184) (50.066) 7.982
52
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Fitch Ratings 
Cyprus HB

Fitch Ratings last rating action: 7 April 2020

The downgrade of HB's Long-Term IDR and VR reflects heightened risks from the economic
fallout from the coronavirus crisis. The bank enters the economic downturn from a position
of weakness given its high NPE ratio of 25% at end-September 2019 (excluding NPE
guaranteed by the asset protection scheme (APS) from the Cypriot government), low
profitability and vulnerable capitalisation, particularly the level of capital tied to unreserved
NPE, despite a fully-loaded CET1 ratio of 18,5% at end-September 2019.
The RWN reflects our expectation that asset quality trend will weaken relative to our
previous expectations as the bank will be challenged to execute its derisking plan, which
was largely based on NPE disposal, ultimately resulting in higher capital encumbrance to
unreserved NPE. Earnings pressures will intensify due to weaker business volumes and
rising loan impairment charges, adding pressure to the bank's capitalisation. However, we
believe the bank should remain structurally profitable if the Cypriot economy rebounds in
2021.

B3

Ba2

Moody’s Investors Service last credit opinion: 18 June 2020

…reflects its (1) high capital buffers, with a CET1 ratio of 20,0%; (2) an improved retail
deposit-based funding structure and high liquid assets at 59% of total assets; and (3)
strengthened profitability….capital metrics and profitability remain vulnerable to the weakened
operating conditions and the still-very-high ratio of nonperforming exposures (NPEs)/gross
loans of 31,4%, or 25,0% if we exclude loans guaranteed by the government, as at year-end
2019…while we expect weaker profitability and new NPEs, stemming from the cororonavirus
induced economic disruption, to pressure Hellenic Bank's credit profile, government and
regulatory support measures will limit the impact. In addition, a successful disposal of the
bank's large stock of legacy NPEs in the next 12-18 months, will offset some of the current
pressure on asset quality.

The positive outlook…captures the bank's improved capital levels, profitability and overall
franchise, although these factors are in the short-term offset from the current downside risks
stemming from the coronavirus induced economic disruption.

B

BBB-

Credit ratings

B3
Long 

term Bank Deposit 
Rating

Caa1
Baseline 

Credit 
Assessment 

Positive 
Outlook

B
Long 

term Issuer Default 
Rating

b
Viability
rating 

Rating Watch 
Negative

BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
CCC
CC
C
C

Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3
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Shareholders information; Board composition
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TBVPS evolution (€)

Board Composition as at 24 September 2020Main shareholders1

Number of issued shares: 
412.805.230

Market capitalization on 
22 September 2020: €244 m 

1) Chart includes shareholders with a direct stake of >5%. In addition we note:
a) The Provident Fund Executive Directors of Wargaming and the Provident Fund Senior Management Personnel Wargaming own 0,21% each
b) Logicom Services Ltd, which has a direct holding of 1,42% in Hellenic Bank, also has a 29,62% holding in Demetra Holdings PLC (whose holding in Hellenic Bank is specified in the above table). Demetra Holdings owns 10,28% in Logicom Public Ltd.
2) Considered as non-independent under the independence criteria listed in the Directive on the Assessment of Suitability of the Members of the Management Body and Key Function Holders of Authorised Credit Institutions of 2020 of the CBC, which differ from those
in the CSE Corporate Governance Code, under which are considered as independent
3) ) The Interim Director, Andrew Charles Wynn, will serve until the relevant consent of the ECB / Central Bank of Cyprus is obtained for John Gregory Iossifidis or Andreas P. Persianis (both independent)

Evripides A. Polykarpou
Chairman, Independent

Marco Comastri 
Vice Chairman, Independent

Stephen John Albutt
Senior Independent Director

Kristofer Richard Kraus2

Non-Independent

Marios Maratheftis2

Non-Independent

Marianna Pantelidou Neophytou2

Non-Independent

Christos Themistocleous
Independent

Demetrios Efstathiou
Independent

Andrew Charles Wynn 3
Independent

Michael Spanos
Independent

Lars Kramer
Executive/Chief Financial Officer

Senvest
5,1%

Wargaming Group Limited
20,2%

Demetra Holdings 
Plc

21,0%

Provident Fund of 
Banking Sector 

Employees
6,3%

Poppy Sarl
17,3%

Third Point Hellenic 
Recovery Fund LP

12,6%

Other
17,5%
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2019 Sustainability highlights across our priority areas

55 55

ESG
Factors integrated into 

Allianz products 
distributed by the Bank

22,6%
Capital Adequacy 

Ratio

512%
Liquidity Coverage 

Ratio

€812m
New Lending 

153K1

Active digital 
users 

66%2

Digitally engaged 
ratio

3
Pronged plan to bolster 

the economy and support 
the society during 
COVID-19 crisis

100
Financial and Digital 

literacy initiatives
including seminars in 100 

villages  

Marketplace Society

Volunteerism through 
blood donations, 

reforestations and 
cleaning up waste 

€315K 

Scholarships 
to students

1) Active digital users refers to digital users who have logged in at least once to mobile or web in the last 3 months. Data as of 15 June 2020
2) Digitally Engaged Ratio: customers who have performed at least one transaction in any of the channels over the total number of customers. Data as of May 2020.

People

52%
of non-network staff 
worked from home 

during COVID-19

Environment

639 
Training 
courses

6
e-learning 
courses

165
Integration training 

courses

280
Hires of permanent and 

temporary staff
Performance Appraisal 

system upgrading

151
Cases totalling €225m 

assessed for E&S risks 

€8,5m
Renewable energy 

finance 28%
Energy consumption
reduction (kWh/m2)

83 
financing cases for 

Environmental and
social improvements



Glossary & Definitions
Abbreviation Name Definition

APS Asset Protection Scheme

APS Cyprus APS Debt Servicing Cyprus Ltd

AT1 Additional tier 1

Bps Basis points

CBC Central Bank of Cyprus

CaCB Capital Conservation Buffer

CBR Capital Buffer Requirement

CCyB Counter-Cyclical Capital Buffer

CET 1 Common equity tier 1

CGBs Cyprus Government Bonds

CIR Cost to Income Ratio Total expenses over total net income

COR Cost of risk Impairment losses (excluding any modification gain/losses, any APS claims and reversals of fair value of purchased credit impaired facilities) on 
the value of loans and advances divided by gross loans at the end of the period (annualised)

D2A Debt to asset Debt to asset arrangement between the Bank and the borrower

DTA Deferred tax asset

EPS Earnings/(loss) per share Profit/(loss) divided by the number of shares issued

EBA European Banking Authority

ECB European Central Bank

ECL Expected Credit Losses

CCB Cyprus Cooperative Bank Cooperative Asset Management Company Ltd, previously known as Cyprus Cooperative Bank Ltd (the ex-CCB)

FCI Fee and Commission Income
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Glossary & Definitions
Abbreviation Name Definition

Forborne Exposures According to the European Banking Authority’s (EBA) technical standards, forborne exposures are (i) exposures which involve changes 
in their terms and/or conditions and (ii) the forbearance measures consist of concessions towards a debtor which aim to address existing 
or anticipated difficulties on the part of the borrower to service debt in accordance with the current repayment schedule. Changes in the 
terms and conditions of a contract that do not occur because the customer is not able to meet the terms and conditions of the contract 
due to financial difficulties do not constitute forbearance measures 

Interest-bearing assets Consists of Cash and balances with Central Banks, placements with other banks, loans and advances to customers, investments in debt 
securities and indemnification assets and any receivables related to the indemnification asset. For calculating the average of the interest-
bearing assets and any receivables related to the indemnification asset, the Bank uses the arithmetic average of total interest-bearing 
assets at each reporting date from the beginning of the year

LCR Liquidity Coverage Ratio Is the sum of high quality liquid assets over the expected net liquidity outflows during the next 30 days, as these net outflows are 
specified under a stress scenario. At times of stress, institutions may use their liquid assets to cover their net liquidity outflows

Leverage ratio Capital measure divided by the total on- and off- balance sheet items (Tier 1/total exposure measure)

Loans to deposits ratio Net loans and advances to customers divided by customer deposits and other customer accounts

MLSI Ministry of Labour and Social Insurance

MTT Medium Term Targets

NFCI Net Fee and Commission Income

NIM Net Interest Margin ratio Net interest income divided by the average interest-bearing assets, annualised

Net Loans Loans and advances to customers net of accumulated impairment losses 

Net NPEs to assets NPEs less accumulated impairment losses divided by total assets 

Net NPE ratio NPEs less accumulated impairment losses divided by Net Loans 

Net NPE collateral coverage ratio NPE Collateral (taking into account tangible collateral, based on open market values (capped at client exposure) ) % (NPEs minus
Accumulated Impairment Losses). Numbers are adjusted with NPEs covered by the APS and the corresponding tangible collateral and 
provisions of the NPEs covered by the APS
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Glossary & Definitions
Abbreviation Name Definition

TBVPS Tangible book value per 
share

Equity attributable to shareholders of the parent company less intangible assets divided by the number of issued shares

NII Net Interest Income

NPEs Non-Performing Exposures 
(EBA definition)

(i) Material exposures that are over 90 days past due,
(ii) The debtor is assessed as unlikely to pay its credit obligations in full without realization of collateral, regardless of the existence of any past-due amount or of 
the number of days past due,
(iii) Exposures in respect of which a default is considered to have occurred in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013,
(iv) Exposures of debtors against whom legal action has been taken by the Bank or exposures of bankrupt debtors,
(v) Exposures that are found impaired as per the applicable accounting framework,
(vi) Forborne exposures that were NPE at forbearance or became NPE due to forbearance or NPE after forbearance and which are re-forborne while under 
probation (the probation period for forborne exposures begins once the contract is considered as performing and lasts for two years minimum),
(vii) Forborne exposures reclassified from NPE status i.e. that were NPE at forbearance or became
NPE due to forbearance or NPE after forbearance and present more than 30 days past due while under probation, 
(viii) Further to the above the all-embracing criteria apply as follows: (a) for debtors classified as retail debtors as per the Regulation (EU) No 575/2013, when the 
Bank has on-balance sheet exposures to a debtor that are material and are past due by more than 90 days the gross carrying amount of which represents more 
than 20% of the gross carrying amount of all on-balance sheet exposures to that debtor, all on and off-balance sheet exposures to that debtor shall be considered 
as non-performing, else only exposures that are non-performing will be classified as such and (b) for debtors classified as non-retail debtors as per the Regulation 
(EU) No 575/2013, when any on-balance sheet exposure to that debtor is non-performing, all on and off-balance sheet exposures to that debtor shall be 
considered as NPE.
NPEs = on BS non performing exposures

NPE provision coverage ratio Accumulated impairment losses divided by gross non-performing exposures

NPE ratio Gross non-performing exposures (EBA definition) divided by gross loans

NPE ratio excl. APS-NPES Gross non-performing exposures (EBA definition) excluding NPEs covered by the APS, divided by gross loans
Data on Asset Protection Scheme for the previous reporting dates is restated vis-à-vis data quality enhancements and validation of the process

NSFR Net Stable Funding 
Requirement

The amount of available stable funding (the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the one year horizon) over the amount of required stable 
funding (based on the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held and off balance sheet exposures).

O-SII Other Systemically important 
institution
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Glossary & Definitions
Abbreviation Name Definition

OCR Overall capital requirement

p.p. Percentage points

PEs Performing exposures

POCI Purchased credit-impaired

q-o-q Quarter on quarter

REOs Real Estate Owned

ROE Return on Equity Profit / (loss) attributable to shareholders of the parent company (annualized) divided by average equity attributable to shareholders of the 
parent company

ROTE Return on Tangible Equity Profit / (loss) attributable to shareholders of the parent company (annualized) divided by average tangible equity attributable to shareholders 
of the parent company

RI Rights Issue

RoC Republic of Cyprus

RWAs Risk Weighted Assets

SREP Supervisory Review and Evaluation Process

Tangible Equity Shareholders’ equity minus Intangible assets

Texas ratio NPEs / (Equity attributable to shareholders of the parent company plus Accumulated impairment losses) 

Write offs Reducing either partially or in full the carrying amount of a financial asset when there is no reasonable expectation of recovery

y-o-y Year-on-year

y-t-d Year-to-date
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Disclaimer

Certain statements in this presentation including any accompanying slides and subsequent discussions with respect to the business strategy and plans of the Hellenic Bank Group (term which includes
the Hellenic Bank Public Company Ltd and its subsidiary and associate companies) (the “Group”), its current goals and expectations, its projections, beliefs, possibilities relating to its future financial
condition and performance are forward - looking.

By their nature, forward - looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. Therefore these risks and
uncertainties could adversely affect the outcome and financial effect of what is described herein and the audience of this presentation are cautioned not to place undue reliance on such forward -
looking statements. When relying on forward - looking statements , investors should carefully consider that there are important factors that could cause actual results to differ materially from those in
forward-looking statements, certain of which are beyond the control of the Group, including, but not limited to, domestic and global economic and business conditions, market related risks such as
interest or exchange rate risk, unexpected changes to regulation, competition, technological conditions and other. The forward - looking statements contained in this presentation are made as at the
date of this presentation and the Group undertakes no obligation to update or revise any of same unless otherwise required by applicable law. Analyses and opinions contained herein may be based
on assumptions and projections that, if altered, can change the analyses or opinions expressed.

This presentation is delivered to interested parties for information purposes only and neither constitutes a recommendation with respect to any securities nor shall be used in connection with any
investment decision regarding any of the Group’s securities or in relation to any decision whether or how to vote on matters submitted to the Group’s shareholders. This presentation is not intended to
be relied upon as advice, should not be treated as such and does not form the basis for an informed investment decision. No representation or warranty, express or implied, is made concerning, and
no reliance should be placed on the accuracy, fairness, correctness or completeness of the information presented herein.

Nothing in this presentation constitutes an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, or recommendation, to acquire or dispose of any securities or to engage in any other transaction. This
presentation contains some publicly available information from inter alia, governmental and regulatory sources and the Group makes no representation or warranty, express or implied, as to the
accuracy, fairness, correctness or completeness of such information. Nothing contained herein shall constitute any representation or warranty, express or implied, as to future performance of any
security, credit, currency, rate or other market or economic measure. The Group’s past performance is not necessarily indicative of future results.

This presentation should not be taken or transmitted directly or indirectly to any country or jurisdiction where to do so would be prohibited. Any failure to comply with this restriction may constitute a
violation of applicable law.

To the fullest extent permissible by applicable law, the Group expressly disclaims any responsibility and/or liability for the accuracy of the information expressed in this presentation, any errors or
omissions in distributing the information and/or any uses to which the information is put. Each recipient of this presentation is strongly advised to seek its own independent advice in relation to any
investment, financial, legal, tax, accounting or regulatory issues. This presentation should not be construed as legal, tax, investment or other advice.
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ 
ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

• Κέρδος μετά τη φορολογία για την 1η εξαμηνία 2020 στα €17,7 εκατ. 

• Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 19,8%  και 
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 22,2%, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών 

αρχών 
• Σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό 

 

Βασικά στοιχεία Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων (€εκατ.) 

1η 
Εξαμηνία 

2020 

1η 
Εξαμηνία 

2019 
Ετήσια Δ 

 2η 
Τριμηνία 

2020 

1η 
Τριμηνία 

2020 

Τριμηνιαία 
Δ 

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

64,1 72,6 -12% 

 

34,5 29,6 +17% 

Zημιές απομείωσης 
χρηματοοικονομικών μέσων και μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 1 

(42,4) (12,5) +240% 

 

(13,3) (29,1) -54% 

Κέρδος πριν το μερίδιο 
αποτελεσμάτων συνδεδεμένης 
εταιρείας 

21,7 60,1 -64% 
 

21,2 0,5 +3.847% 

Μερίδιο αποτελεσμάτων 
συνδεδεμένης εταιρείας μετά τη 
φορολογία 

0,6 0,9 -33% 
 

0,5 0,1 +439% 

Φορολογία (4,6) (1,9) +145%  (1,8) (2,9) -39% 

Κέρδος/(ζημιά) για την περίοδο 17,7 59,1 -70%  19,9 (2,2) -989% 

Κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί στους 
κατόχους μετοχών της μητρικής 
εταιρείας 

17,7 58,3 -70% 
 

19,9 (2,2) -989% 

    
 

   
 
Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων1, ανήλθε στα €42,4 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2020 σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με 
€12,5 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2019. Η αυξημένη χρέωση οφείλεται στις αυξημένες ζημιές απομείωσης του 
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, κυρίως ως αποτέλεσμα της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού (€38,5 εκατ.). Η 
επίδραση της πανδημίας στο μακροοικονομικό περιβάλλον οδήγησε σε αλλαγές στις παραμέτρους που 
εφαρμόστηκαν για τον υπολογισμό των προβλέψεων κατά τη διάρκεια της 1ης τριμηνίας του 2020 (οι αλλαγές 
περιλάμβαναν αυξημένη πιθανότητα αθέτησης και αύξηση της περιόδου ρευστοποίησης). Ωστόσο, οι αυξημένες 
ζημιές απομείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση του περιουσιακού 
στοιχείου αποζημίωσης με αντίστοιχη πίστωση στις ζημιές απομείωσης άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων, λόγω του επαναπροσδιορισμού των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από 
τις απαιτήσεις που θα γίνουν από την Τράπεζα σε περίπτωση ζημιών που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία 
αποζημίωσης, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι ζημιές απομείωσης 
χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για τη 2η τριμηνία του 2020, 
ανήλθαν σε χρέωση  €13,3 εκατ. μειωμένη κατά 54% σε σύγκριση με €29,1 εκατ. την προηγούμενη τριμηνία. Οι 
μακροοικονομικές προσδοκίες που αντικατοπτρίστηκαν την 1η τριμηνία 2020 παρέμειναν αμετάβλητες κατά τη 
διάρκεια της 2ης τριμηνίας του 2020. Παρ’ όλα αυτά, επιπρόσθετη χρέωση ύψους €5,5 εκατ. αναγνωρίστηκε τη 2η 
τριμηνία του 2020 ως αποτέλεσμα της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού κυρίως λόγω αλλαγής σταδίων 
στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και σε αλλαγή σταδίων σε συγκεκριμένους πελάτες στον τομέα 
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και ακινήτων που αξιολογήθηκαν σε ατομική βάση. 
 
Το κέρδος πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε σε €21,7  
εκατ. σημειώνοντας μείωση 64% σε σχέση με την 1η εξαμηνία 2019 (€60,1 εκατ.). Οι κύριοι παράγοντες που 
συνέβαλαν στη μείωση ήταν τα μειωμένα καθαρά έσοδα από τόκους και οι αυξημένες ζημιές απομείωσης κατά την 
1η εξαμηνία του 2020. 
 
Η φορολογία για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε σε χρέωση ύψους €4,6 εκατ. (1η εξαμηνία του 2019: €1,9  εκατ. 
χρέωση) και περιλάμβανε χρέωση ύψους €3,7 εκατ. που αφορά αναβαλλόμενη φορολογία και χρέωση €0,9 εκατ. 
που αφορά εταιρικό φόρο, κυρίως σε φορολογητέα κέρδη από τις θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου.  

 
1 Τα συγκριτικά ποσά σχετικά με τα Διοικητικά και άλλα έξοδα και τις Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναπροσαρμόζονται,  για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχουσας 
περιόδου. Συγκεκριμένα, οι ζημιές απομείωσης στην αξία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που προηγουμένως 
περιλαμβάνονταν στα διοικητικά και άλλα έξοδα αναταξινομούνται πλέον στις ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 



 

Η χρέωση αναβαλλόμενης φορολογίας οφείλεται στη χρήση συσσωρευμένων φορολογητέων ζημιών έναντι των 
φορολογητέων κερδών της τρέχουσας εξαμηνίας. 
 
Το κέρδος για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε σε €17,7 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος ύψους €59,1 εκατ. την 1η 
εξαμηνία του 2019. 
 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (€εκατ.) 30.06.2020 31.12.2019 Δ 

Μεικτές Χορηγήσεις σε πελάτες 6.830 7.244 -6% 

Μεικτές Μη Eξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) 1.804 2.276 -21% 

Μεικτές Eξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 5.026 4.968 +1% 

Καθαρές Χορηγήσεις σε πελάτες 5.991 5.979 +0% 

Eπενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού 9.298 9.707 -4% 

Εκ των οποίων μετρητά και καταθέσεων του Ομίλου με άλλες τράπεζες και 
Κεντρικές Τράπεζες 

3.473 5.357 -35% 

Εκ των οποίων χορηγήσεις επενδύσεων του Ομίλου σε χρεόγραφα  5.765 4.300 +34% 

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 15.946 16.308 -2% 

Καταθέσεις 14.238 14.602 -2% 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής 
εταιρείας 

1.092 1.077 +1% 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ - με μεταβατικές διατάξεις) 5.260 5.039 +4% 

 
Στις 30 Ιουνίου 2020, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε €15,9 δισ., μειωμένα κατά 2% 
σε σύγκριση με €16,3 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, κυρίως λόγω της μείωσης στις επενδύσεις σε στοιχεία 
ενεργητικού ως αποτέλεσμα των μειώσεων στα μετρητά, στις καταθέσεις σε άλλες τράπεζες και Κεντρικές 
Τράπεζες. 

 
Στις 30 Ιουνίου 2020 , οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €14,6 δισ.) και 
αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €13,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €13,6 δισ.) και καταθέσεις σε ξένα 
νομίσματα, κυρίως Αμερικάνικα Δολάρια, ύψους €1,0 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1,0 δισ.). Η μείωση ύψους 2% 
οφειλόταν κυρίως στις εκροές καταθέσεων κατά την 1η εξαμηνία του 2020 ως επακόλουθο των αρνητικών 
καταθετικών επιτοκίων που εφαρμόστηκαν τον Μάρτιο του 2020 σε λογαριασμούς επιχειρηματικών πελατών/ 
νομικών οντοτήτων. 
 
Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων2 της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε στο 30,0%  (31 Δεκεμβρίου 2019: 
30,1%). 
 
Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη 1η εξαμηνία του 2020  ανήλθε σε €439,4  εκατ. (2019: 
€812,3 εκατ.). Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή χορηγήσεων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, 
εξετάζοντας παράλληλα και άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Ιουνίου 2020 
ανήλθαν σε €6.830 εκατ., ελαφρώς μειωμένες κατά 6% σε σύγκριση με €7.244 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το 
χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αυξήθηκε κατά 1% ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη 
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε κατά 21% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η μείωση στις μη 
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) οφείλεται σε περίπου €0,5 δισ. μη συμβατικών διαγραφών που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης τριμηνίας του 2020. Οι αποπληρωμές και η εξυγίανση ανήλθαν σε 
πάνω από €100 εκατ. κατά 1η εξαμηνία 2020, υποδεικνύοντας πιο ποιοτική απομόχλευση. Κατά τη 1η εξαμηνία 
2020 χορηγήσεις ύψους €527 εκατ3. διαγράφηκαν4 (2019: €216,8 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων2 της 
Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2020  ανήλθε στο 21,1% (31 Δεκεμβρίου 2019: 21,4%). 
 
Στο πλαίσιο της κρίσης του κορωνοϊού (COVID-19) εφαρμόστηκε μορατόριουμ σε επιλέξιμα άτομα ή νομικές 
οντότητες σε διάφορους τομείς (αναστολή δόσεων κεφαλαίου και τόκων για περίοδο εννιά μηνών). Το ποσό των 
μεικτών χορηγήσεων σε πελάτες στις 30 Ιουνίου 2020 που υπόκεινται σε μορατόριουμ για την αποπληρωμή 
δανείων ανήλθε σε  €2,8 δισ. 
 

 
2 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και Ελληνική Τράπεζα. 
3 Περιλαμβάνονται περίπου €0,5 δισ. μη συμβατικές διαγραφές που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2ο τρίμηνο του 2020. 
4 Διαγραφές: Ο Όμιλος μειώνει, εν μέρει ή πλήρως, τη λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όταν δεν 
υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης. 



 

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 42,1% στις 30 Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 
2019: 40,9%). 
 

Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων 
 
Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.804 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και σημείωσαν μείωση 21% σε σύγκριση με €2.276 εκατ. 
στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ανήλθαν σε €1.333 εκατ. 
στις 30 Ιουνίου 2020 και σε €1.804 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019). Γενικά, η μείωση των ΜΕΧ οφείλεται στις μη 
συμβατικές διαγραφές αξίας περίπου €0,5 δισ. που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης τριμηνίας του 
2020, καθώς και στις αποπληρωμές και εξυγίανση που ανήλθαν σε περισσότερο από €100 εκατ. κατά την 1η 
εξαμηνία του 2020, αντισταθμίζοντας τις αυξήσεις των ΜΕΧ  κυρίως λόγω των αθετήσεων και των δεδουλευμένων 
τόκων.  Οι τερματισμένοι λογαριασμοί οι οποίοι περιλαμβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν στις 30 Ιουνίου 2020 σε €952 
εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.435 εκατ.). Οι μεικτές χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα στις 30 Ιουνίου 2020 
ανήλθαν σε €1.076 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.225 εκατ.). 
 
Τα αποθέματα ακινήτων, τα οποία ως επί το πλείστων προέκυψαν από διακανονισμό χρεών των πελατών, 
ανήλθαν σε €184,9 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: €177,3 εκατ.). Η μεταβολή στο υπόλοιπο των 
αποθεμάτων ακινήτων από διακανονισμό χρεών των πελατών την 1η εξαμηνία του 2020 περιλάμβανε προσθήκες 
ύψους €16,2 εκατ.5, πωλήσεις ύψους €7,7 εκατ.5 και ποσό απομείωσης ύψους €1,0 εκατ.  
 
Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν 26,4% σε σύγκριση με 
31,4% στις31 Δεκεμβρίου 2019. Ο αντίστοιχος δείκτης εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από την 
συμφωνία ΠΠΣ αναπροσαρμόζεται σε 19,5% (31 Δεκεμβρίου 2019: 24,9%). Ο δείκτης των καθαρών MEX προς 
το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στις 30 Ιουνίου 2020 διαμορφώθηκε στο 6,1% (3,5% εξαιρουμένων των 
ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ), σε σχέση με 6,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2019: 3,6% 
εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ). 
 
Οι συνολικές συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των χορηγήσεων, ανήλθαν σε €839 εκατ. στις 30 
Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.265 εκατ.) και αποτελούν το 12,3% των συνολικών μεικτών χορηγήσεων 
(31 Δεκεμβρίου 2019: 17,5%). Οι συνολικές συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των μεικτών 
χορηγήσεων εξαιρουμένου των χορηγήσεων που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 16,0% (31 Δεκεμβρίου 2019: 
23,3%). Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε στο 46,5% στις 30 Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 
2019: 55,6% ), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από την συμφωνία ΠΠΣ αναπροσαρμόζεται σε 
58,3% (31 Δεκεμβρίου 2019: 67,4%). Λαμβάνοντας υπόψη την αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων6 των ΜΕΧ, 
ο δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις ανήλθε στο 128,9% στις 30 Ιουνίου 2020 
(31 Δεκεμβρίου 2019: 125,3%), 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 148,6% (31 Δεκεμβρίου 2019: 142,9%). 
 
Κατά τη 2η τριμηνία του 2020 η Τράπεζα προχώρησε με περίπου €0,5 δισ. μη συμβατικές διαγραφές επί της 
μεικτής λογιστικής αξίας ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΧ και αντίστοιχα μείωσε το συσσωρευμένο ποσό απομείωσης 
που σχετίζεται με αυτό το χαρτοφυλάκιο με το ίδιο ποσό. Το χαρτοφυλάκιο που επηρεάζεται αποτελείτο από ΜΕΧ 
που παρουσίαζαν μεγάλες καθυστερήσεις και που ήταν σε αθέτηση πέραν των 4 ετών. Δεν υπήρξε σημαντική 
επίδραση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας. Σε συνέχεια της 
εφαρμογής των μη συμβατικών διαγραφών, η μειχτή λογιστική αξία αντικατοπτρίζει καλύτερα το εκτιμώμενο 
ανακτήσιμο ποσό για κάθε χορήγηση. Η Τράπεζα μπορεί στο μέλλον να πραγματοποιήσει επιπρόσθετες μη 
συμβατικές διαγραφές στην μεικτή λογιστική αξία των ΜΕΧ όπου υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα ανάκτησης με 
βάση την διαθέσιμη εξασφάλιση και στρατηγική ανάκαμψης που θα ακολουθηθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Λογιστική αξία. 
6 Βάσει της αγοραίας αξίας (με ανώτατο όριο την έκθεση του πελάτη). 



 

Κεφαλαιακή Βάση και Επάρκεια 
 
Οι ενδεικτικοί 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)7 

Όμιλος (χωρίς τις 
μεταβατικές διατάξεις 

ΔΠΧΑ 9)77 

Ελάχιστες 
κανονιστικές 
απαιτήσεις 

(σε 
σταδιακή 

εφαρμογή)7 

30.06.2020 31.12.2019 Δ 30.06.2020 31.12.2019 2020 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 
(%) 

22,22% 22,56% -34 μβ 21,52% 22,06% 14,45% 

Δείκτης Κεφαλαίου της 
Κατηγορίας 1 (%) 

22,22% 22,56% -34 μβ 21,52% 22,06% 11,65% 

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

19,75% 19,98% -23 μβ 19,03% 19,47% 9,55% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (€εκατ) 

1.039 1.007 +3% 992 974 δ/υ 

Σταθμισμένα περιουσιακά 
στοιχεία (ΣΠΣ) (€εκατ) 

5.260 5.039 +4% 5.210 5.003 δ/υ 

 
 
Η μείωση κατά 23 μονάδες βάσης στον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) (με 

μεταβατικές διατάξεις) σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2019, ήταν κυρίως αποτέλεσμα των πιο κάτω: 

 

i) της συνολικής αύξησης του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, κυρίως ως αποτέλεσμα: 

- των κερδών της εξαμηνίας (αύξηση 26 μονάδες βάσης), 

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

Κεφαλαίο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, που μειώνεται από 85% για το 2019 σε 70% για το 

2020 (μείωση 11 μονάδες βάσης) η οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε από ελαφρυντικά μέτρα προς 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) 

2020/873, με τα οποία η πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές που υπολογίζονται από την 

1 Ιανουαρίου 2020 και μετά, προστίθεται πίσω στο Κεφαλαίο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 

σταδιακά για μεταβατική περίοδο πέντε ετών (100% για το 2020, αύξηση 40 μονάδες βάσης), 

μείωση στην αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, αφαιρετέα από το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών 

της Κατηγορίας 1 (αύξηση 12 μονάδες βάσης) 

 

ii) της συνολικής αύξησης των ΣΠΣ, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών χρηματοδοτούμενων 

ανοιγμάτων κυρίως λόγω της αγοράς χρεογράφων (μείωση 87 μονάδες βάσης). 

Η αναμενόμενη αύξηση στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, η οποία οφείλεται κυρίως σε νέες δανειοδοτήσεις, 

έχει αντισταθμιστεί από την επωφελή μείωση στα ΣΠΣ του δανειακού χαρτοφυλακίου που σχετίζεται με 

την πρόωρη υιοθέτηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/873 προς αντιμετώπιση της πανδημίας 

COVID-19, των τροποποιήσεων ,όπως αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/876, του άρθρου 501 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013  που αφορά στις διατάξεις για την προσαρμογή των σταθμισμένων ως προς 

τον κίνδυνο ανοιγμάτων έναντι ΜΜΕ τα οποία δεν είναι σε αθέτηση (μείωση €191 εκατ., αύξηση στους 

δείκτες κατά 69 μονάδες βάσης). 

 
Οικονομικό περιβάλλον 

 
Το 2020 είχε ξεκινήσει με θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την κυπριακή οικονομία συνεχίζοντας την 
ισχυρή απόδοση των προηγούμενων χρόνων, ωστόσο η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε σημαντικές 
αβεβαιότητες και κινδύνους στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Η επιβολή περιοριστικών μέτρων και η αυξημένη 
αβεβαιότητα οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το πρώτο εξάμηνο 
του 2020. 
 
Μετά το ξέσπασμα του κορωνοϊού και την επιβολή των περιοριστικών μέτρων, η οικονομική δυναμική εξασθένησε 
απότομα τον Μάρτιο 2020. Ως αποτέλεσμα, ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 0,8% 

 
7 Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2017, ο οποίος 

δημοσιεύτηκε για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ)αριθ. 575/2013, που αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9, ένα μέρος 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. 



 

κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 από 3,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2019, παραμένοντας όμως σημαντικά 
υψηλότερος από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που παρουσίασε ετήσια μείωση 3,1%.  
 
Η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και των σχετικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης της νόσου COVID-19 είχε άμεσο αντίκτυπο στην Κυπριακή Οικονομία η οποία 
παρουσίασε σημαντική μείωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 είναι αρνητικός 
και υπολογίζεται σε -11.9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Τα προληπτικά μέτρα που 
εφαρμόστηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε περιορισμούς στην διακίνηση των πολιτών καθώς και στο κλείσιμο 
επιχειρήσεων διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων στο οποίο αποδίδεται η πρωτοφανής μείωση του 2ο 
τριμήνου. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε ετησίως κατά 15% 
στη ζώνη του ευρώ. 
 
Η πανδημία του κορωνοϊού συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία. Τα 
μέτρα περιορισμού (lockdown) στην Κύπρο ξεκίνησαν στα μέσα Μαρτίου 2020 και ήδη από τις 4 Μαΐου 2020 έχει 
ξεκινήσει η σταδιακή τους χαλάρωση σύμφωνα με το σχέδιο της Κυβέρνησης. Η δημοσιονομική πολιτική εκτιμάται 
ότι θα μετριάσει μερικώς την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών μέσω άμεσων επιστροφών και εκπτώσεων 
φόρων στα νοικοκυριά, όπως επίσης και μέσω δανείων, επιδοτήσεων και αλλαγών στις φορολογικές διατάξεις για 
τις επιχειρήσεις. Η δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη εκτιμάται ότι θα είναι έντονα υποστηρικτική το 2020 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στο ίδιο ύφος, η νομισματική πολιτική κατέστη πιο προσαρμοστική, 
προκειμένου να υποστηρίξει την οικονομική δραστηριότητα. Με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και με την 
ευρεία εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και παροχής ρευστότητας, η δραστηριότητα σε 
συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας δείχνει ήδη σαφή σημάδια ανάκαμψης από τον Ιούνιο και μετά. 
 
Οι αρνητικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονομική δραστηριότητα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 
εύρος της συνολικής έκτασης και του χρονικού διαστήματος περιορισμού του. Η συνολική έκταση και διάρκεια 
των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας αλλά 
αναμένεται να είναι προσωρινές. Το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Κύπρου προβλέπεται να 
υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό το 2020, με τις πιο σημαντικές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις να αναμένονται 
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020. Η γρήγορη ανταπόκριση της Κυβέρνησης στη πανδημία επέτρεψε στην 
Κύπρο να περιορίσει την εξάπλωση του κορωνοϊού εγκαίρως. Οι τομείς της Κυπριακής οικονομίας που 
αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η φιλοξενία (δραστηριότητες ξενοδοχείων και υπηρεσιών 
εστίασης) και οι μεταφορές. 
 
Η διαταραχή οφείλεται κυρίως, από τη µείωση της ζήτησης από το εξωτερικό, καθώς και την ενίσχυση της 
εγχώριας αβεβαιότητας, που θα επηρεάσουν αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. Από την άλλη 
πλευρά, οι αρνητικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ αναµένεται να µετριασθούν, λόγω της αποδυνάμωσης των εισαγωγών, 
καθώς η εσωτερική ζήτηση θα εξασθενεί. Επιπλέον, η παράλληλη απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου, 
εκτιμάται ότι θα είναι ευνοϊκή για την κυπριακή οικονομία, αφού µειώνει το κόστος παραγωγής και ως εκ τούτου 
αναµένεται να συγκρατήσει τον ονομαστικό πληθωρισμό, υποστηρίζοντας έτσι την αγοραστική δύναμη των 
καταναλωτών.  
 
Στo πλαίσιo των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι Ευρωπαϊκές Αρχές και η Κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας παρείχαν δέσμη δημοσιονομικής, νομισματικής και εποπτική στήριξη στην οικονομία και 
το τραπεζικό σύστημα. Ειδικότερα, το Eurogroup που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2020 αποφάσισε ότι οι 
προσωρινές παρεκκλίσεις των κρατών μελών από την συμφωνηθείσα δημοσιονομική πορεία λόγω ασυνήθιστων 
εξωγενών παραγόντων όπως π.χ. οι επιπτώσεις της πανδημίας, είναι αποδεκτές. Η Κυπριακή Κυβέρνηση από τα 
μέσα Μαρτίου 2020 ανακοίνωσε μια ισχυρή σειρά δημοσιονομικών μέτρων με στόχο την εξομάλυνση των 
αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Το εγχώριο κόστος των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης 
εκτιμάται σε σχεδόν €1,6 δισ. και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη στήριξη των μισθωτών ή αυτοτελώς 
εργαζομένων και των μικρών ή άλλων επιχειρήσεων, μέσω της κάλυψης του μεγαλύτερου μέρους του 
μισθολογικού κόστους, προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Σταθερότητας 2020-2023 της Κύπρου, όπως δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2020 από το Υπουργείο Οικονομικών, ο 
δημοσιονομικός αντίκτυπος αυτών των μέτρων κατά το 2020 εκτιμάται στο 4,4% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος 
για το 2020 αναμένεται να αυξηθεί γύρω στο 117% του ΑΕΠ. Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα για 
την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €804,6 
εκατ. (4,0% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €240,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 (1,1 % στο 
ΑΕΠ). 
 
Πρόσφατα δεδομένα και εξελίξεις γύρω από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, 
καταδεικνύουν ότι το 2020 η Κυπριακή οικονομία επηρεάζεται αρνητικά, από την εξάπλωση  της πανδημίας, και 
συνεπακόλουθα τη διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές 
επιπτώσεις σε συγκεκριμένα δανειακά χαρτοφυλάκια. Η εν λόγω εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την 
ικανότητα ορισμένων δανειοληπτών στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους και κατ΄ επέκταση το ύψος των 
αναμενόμενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου. Οι οικονομικές επιπτώσεις εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από το 



 

χρόνο που η κρίση αυτή θα διαρκέσει και διαφοροποιούνται ανά περίπτωση καθώς κάθε τομέας της οικονομίας 
επηρεάζεται µε διαφορετικό τρόπο.  
 

     Επιμέτρηση αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL) και μελλοντική πληροφόρηση 
 

Για σκοπούς προσδιορισμού της αναμενόμενης ζημιάς πιστωτικού κινδύνου, η Τράπεζα υπολογίζει τις 
αναμενόμενες ταμειακές ροές βάσει της σταθμισμένης πιθανότητας τριών εναλλακτικών μακροοικονομικών 
σεναρίων. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις απομείωσης του ΔΠΧΑ 9, οι μελλοντικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών συνθηκών και προβλέψεων μακροοικονομικών και άλλων παραγόντων, 
ενσωματώνονται σε μια σειρά αμερόληπτων μελλοντικών οικονομικών σεναρίων για σκοπούς ECL. Η εκτίμηση 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών ενσωματώνει πάντα τον αναμενόμενο αντίκτυπο όλων των εύλογων και 
υποστηριζόμενων μελλοντικών πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τους μακροοικονομικούς παράγοντες. Η 
Τράπεζα ενσωματώνει τρία μελλοντικά μακροοικονομικά σενάρια στη διαδικασία υπολογισμού των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών: ένα βασικό σενάριο, ένα αισιόδοξο σενάριο και ένα απαισιόδοξο σενάριο.  
 
Οι μακροοικονομικές προβλέψεις και οι συντελεστές στάθμισης κάθε σεναρίου κατασκευάζονται από το Τμήμα 
Οικονομικών Ερευνών της Τράπεζας μέσω σύγχρονων οικονομετρικών τεχνικών και βασίζονται σε δεδομένα 
αγοράς προσαρμοσμένα με βάση την κρίση των εμπειρογνωμόνων. 
 
Για τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου του 2020, η Τράπεζα προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις άνευ προηγουμένου συνθήκες της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αναθεώρησε 
τη μελλοντική πληροφόρηση που χρησιμοποίησε για τον υπολογισμό των αναμενομένων πιστωτικών ζημιών 
σχετικά με τις κύριες μακροοικονομικές μεταβλητές, ήτοι τον ρυθμό ανάπτυξης ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, το 
ποσοστό ανεργίας και τους δείκτες τιμών ακινήτων. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση άσκησε τον κατάλληλο βαθμό 
κρίσης σχετικά με τις προσδοκίες για τη σοβαρότητα και τη χρονική διάρκεια των αρνητικών προοπτικών της 
οικονομίας, σύμφωνα με τις ανακοινώνεις που εξέδωσαν η ΕΚΤ και άλλες τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές. Τα 
μακροοικονομικά σενάρια και οι μελλοντικές πληροφορίες που υιοθετήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020 
παρέμειναν αμετάβλητες κατά τη δεύτερη τριμηνία του 2020. 
 
Οι μακροοικονομικές μεταβλητές που επηρεάζουν το ύψος της αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς είναι το ΑΕΠ, το 
ποσοστό ανεργίας, καθώς και οι μελλοντικές αξίες των οικιστικών και εμπορικών ακίνητων. Η Τράπεζα έχει 
εισαγάγει μια σειρά σεναρίων που προβλέπουν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης για το 2020, που κυμαίνονται 
από 
 -4,2% (αισιόδοξο σενάριο) με σχετικά ταχεία επιστροφή στην προ COVID-19 ανοδική πορεία, έως -8% 
(απαισιόδοξο σενάριο) με σημαντικό βαθμό στασιμότητας στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα σε 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Τα σενάρια συνεπάγουν αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 10% κατά το τρέχον 
έτος, πριν επανέλθει στην πτωτική του πορεία. 
 
Σχετικά με τις τιμές των ακίνητων, στη βάση του βασικού μακροοικονομικού σεναρίου δεν υπάρχουν βάσιμες 
ενδείξεις ότι η παρούσα συγκυρία θα έχει σημαντική επίδραση στην εξέλιξη των τιμών των ακινήτων που 
προβλέπονται για το άμεσο μέλλον, και ως εκ τούτου, οι μειώσεις των τιμών κυμαίνονται από -1,5% έως -2% για 
οικιστικά και εμπορικά ακίνητα, αντίστοιχα. Στη βάση του απαισιόδοξου σεναρίου, τα οικιστικά ακίνητα αναμένεται 
να μειωθούν κατά 4% το 2020, ενώ τα εμπορικά ακίνητα κατά 5%.  

  



 

Σημειώσεις: 
 

1. Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020  δεν 
έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Ομίλου. Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές του Ομίλου έχουν διενεργήσει 
επισκόπηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας» όπως εκδόθηκε 
από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης. 
 

2. Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020  
αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ και των θυγατρικών 
εταιρειών της που μαζί αναφέρονται ως ο Όμιλος.  

 

3. Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση» όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου και τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου 
Αξιών και της Περί Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις 
ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.   
 

4. Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 
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 ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την 

εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2030 αναπροσαρμόστηκαν, όπου κρίθηκε αναγκαίο, για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου.  

 
6. Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 

καθώς και η παρουσίαση θα διατίθενται προς τους μετόχους και το κοινό στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Ελληνικής 
Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, και έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών). 

 

http://www.hellenicbank.com/

