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Σημείωση σχετικά με τα Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, η Τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απόκτησης (η «Απόκτηση») ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ («ΣΚΤ»), που αναφέρεται ως Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών 
Στοιχείων Λτδ (η «πρώην ΣΚΤ») με ισχύ από την 1 Σεπτεμβρίου 2018. Τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης της ΣΚΤ που 

αποκτήθηκε, ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία αυτή. Παρ' όλα αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 δεν είναι συγκρίσιμα με τα οικονομικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, καθώς τα ενοποιημένα 
αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 περιλαμβάνουν μόνο την επίδραση της Απόκτησης για τέσσερις μήνες. 

 

 
 
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 77 καταστήματα στη Κύπρο, καθώς και 

4 γραφεία αντιπροσωπείας. Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων και το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Ελληνικής Τράπεζας ανήλθαν στα 

€16,3 δισ. και €1.077 εκατ. αντίστοιχα. 
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ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ 

ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID-19): ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

▪ Άμεσες προτεραιότητες: ασφάλεια πελατών και προσωπικού, η διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας και η 

προστασία του ισολογισμού, της ρευστότητας και του κεφαλαίου της Τράπεζας 

▪ Συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην υποστήριξη των πελατών μας 

▪ Σταδιακή ελάφρυνση των περιοριστικών μέτρων χάρη στην αποδοτική δράση των μέτρων των Κυπριακών 

αρχών 

▪ Υψηλή αβεβαιότητα σχετικά με το βάθος και τη διάρκεια της κρίσης 

 
ΣΕ ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ 

▪ Σημαντική και σταθερή βάση καταθέσεων με ισχυρότερο ισολογισμό για να αντεπεξέλθει στη κρίση 

▪ Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα για στήριξη των πελατών 

▪ Κυβερνητικά μέτρα που περιλαμβάνουν στήριξη ευάλωτων ομάδων και μορατόριουμ δόσεων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  

▪ Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 19,98%1 ενώ ο 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,56%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 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΧ 

▪ Σε καλή θέση για απομόχλευση και αντιμετώπιση των ΜΕΧ μέσω οργανικών και μη-οργανικών λύσεων 

▪ Δείκτης ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 25,0% (ή στο 31,4% 

περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) 

▪ Καθαρές ΜΕΧ2 προς περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 

3,6% (ή στο 6,2% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) 

▪ Δείκτης Texas3 (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) μειώθηκε στο 79% 

▪ Mορατόριουμ δόσεων και αναστολή διαδικασίας εκποιήσεων για τους επόμενους μήνες 

 

ΔΟΜΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

▪ Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 512% 

▪ Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 40,9% που επιτρέπει περαιτέρω ανάπτυξη 

▪ Σημαντική βάση καταθέσεων, με τις καταθέσεις να ανέρχονται στο 89,5% του ισολογισμού 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

▪ Καθαρά έσοδα από τόκους για την 4η τριμηνία του 2019 στα €74,2 εκατ. 

▪ Kέρδος μετά την φορολογία για την 4η τριμηνία στα €19,1 εκατ., σε σύγκριση με κέρδος μετά την 

φορολογία στα €30,3 εκατ. για την 3η τριμηνία του 2019, κέρδος μετά την φορολογία για το 2019 στα €108,4 

εκατ. 

▪ Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το έτος 2019 ανήλθε στις 192 μβ, o δείκτης εξόδων προς έσοδα στο 

67,5%  

▪ Κέρδη ανά μετοχή στα 29,5 σεντς για το 2019 και λογιστική αξία ανά μετοχή στα €2,49 στις 31 

Δεκεμβρίου 2019. 

 

 

                                                
1 Με μεταβατικές διατάξεις. Συμπεριλαμβανομένων των κερδών του 2019, πριν ληφθεί η απαραίτητη έγκριση στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση για τα αποτελέσματα του έτους. 
2 Καθαρές ΜΕΧ=ΜΕΧ μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. 
3 Δείκτης Texas= ΜΕΧ/(Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων + συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης). 
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Γιάννης Μάτσης, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του 

Ομίλου, δήλωσε: 

 

 

“ Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού αναδείχθηκε σε μια άνευ προηγουμένου κρίση για τον τομέα της 
υγείας σε όλο τον κόσμο, η οποία εξελίσσεται σε ένα ισχυρό σοκ για την παγκόσμια οικονομία, 
περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Στην Ελληνική Τράπεζα δράσαμε άμεσα, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο 
επιχειρησιακής συνέχειας της Τράπεζας λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την 
προστασία του προσωπικού και των πελατών μας. Βασική μας προτεραιότητα ήταν να συνεχίσουμε να 
εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, προστατεύοντας ταυτόχρονα την υγεία του προσωπικού και του κοινού 
ευρύτερα. Αυτός είναι και ο λόγος που λειτουργούμε με μειωμένο δίκτυο καταστημάτων, εστιάζοντας στη 
μετάβαση και εκπαίδευση των πελατών μας στα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης όπως είναι οι ATM, τα 
ψηφιακά κανάλια και το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών. 
 
Σας διαβεβαιώ ότι η Ελληνική Τράπεζα πατά σε γερές βάσεις, και το σημαντικότερο είναι ότι τα τελευταία δύο 
χρόνια έχει γίνει ακόμα πιο ισχυρή και καλύτερα εφοδιασμένη για να ανταπεξέλθει σε σημαντικές προκλήσεις, 
όπως είναι η παρούσα. Η Ελληνική Τράπεζα είναι έτοιμη να στηρίξει τους βιώσιμους πελάτες της, τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις, που θα επηρεαστούν από την κρίση του ιού Covid-19. 
 
Τα οικονομικά μας αποτελέσματα για το 2019 αποδεικνύουν την ευρωστία και τη σταθερότητα της διευρυμένης 
πλέον Ελληνικής Τράπεζας. Η σημαντική μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, η ενισχυμένη κερδοφορία 
(κέρδη μετά τη φορολογία €108,4 εκατ. το 2019), καθώς και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον Δείκτη 
Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,56%, αποδεικνύουν ότι η διευρυμένη Ελληνική Τράπεζα διαθέτει ένα στέρεο, 
βιώσιμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο προστατεύει τις καταθέσεις των πελατών της, 
προσφέρει εμπιστοσύνη στους δανειολήπτες και δημιουργεί αξία για τους μετόχους της.  
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη, ενδυνάμωση και 
εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι όλη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει 
προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων και των στρατηγικών μας πλάνων. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω 
τους πελάτες μας που μας εμπιστεύονται και συνεχίζουν να συνεργάζονται μαζί μας, αλλά και το προσωπικό 
μας για τη σκληρή και εντατική τους εργασία, παραμένοντας προσηλωμένοι στο έργο τους σε αυτές τις δύσκολες 
στιγμές. ” 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Βασικά στοιχεία 
Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων (€εκατ.) 

Έτος 
2019 

Έτος 
2018 

Ετήσια Δ 
4η 

Τριμηνία 
2019 

3η 
Τριμηνία 

2019 

Τριμηνιαία 
Δ 

2η 
Τριμηνία 

2019 

1η 
Τριμηνία 

2019 

Κέρδος από συνήθεις 
εργασίες πριν τις ζημιές 
απομείωσης 

χρηματοοικονομικών μέσων 
και μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

131,6 87,9 +50% 30,5 28,6 +7% 36,7 35,9 

(Zημιές 
απομείωσης)/Αναστροφή 
ζημιών απομείωσης 

χρηματοοικονομικών μέσων 
και μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 4 

(36,7) (68,5) -46% (24,8) 0,5 -4.836% 7,6 (20,1) 

Κέρδος πριν το μερίδιο 
αποτελεσμάτων 
συνδεδεμένης εταιρείας και 

την αρνητική υπεραξία  

94,9 19,4 +388% 5,7 29,1 -80% 44,3 15,8 

Μερίδιο αποτελεσμάτων 

συνδεδεμένης εταιρείας 
μετά τη φορολογία 

1,5 2,2 -30% 0,7 0,0 +100% 0,4 0,5 

Αρνητική υπεραξία 0,0 297,9 -100% 0,0 0,0 +0% 0,0 0,0 

Φορολογία 12,0 0,6 +1.982% 12,7 1,2 +987% (0,5) (1,4) 

Κέρδος για το έτος 108,4 320,0 -66% 19,1 30,3 -37% 44,2 14,9 

Κέρδος που αναλογεί στους 
κατόχους μετοχών της 

μητρικής εταιρείας 

107,7 319,3 -66% 19,3 30,1 -36% 44,0 14,3 

         

Εναλλακτικοί Δείκτες 

Απόδοσης 

Έτος 

2019 

Έτος 

2018 
Ετήσια Δ 

4η 

Τριμηνία 
2019 

3η 

Τριμηνία 
2019 

Τριμηνιαία 

Δ 

2η 

Τριμηνία 
2019 

1η 

Τριμηνία 
2019 

Καθαρό επιτοκιακό 

περιθώριο (μβ) 
192 196 -4 μβ 189 192 -4 μβ 193 194 

Δείκτης εξόδων προς έσοδα 
(%) 

67,5% 69,6% -2,1 ε.μ. 70,6% 71,7% -1,1 ε.μ. 63,4% 63,9% 

Δείκτης ετήσιου κόστους 
ζημιών απομείωσης έναντι 

των χορηγήσεων (%) 

0,4% 0,8% -0,4 ε.μ. 1,1% 0,1% +1,1 ε.μ. -0,3% 0,7% 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 

(%) 
11,4% 46,3% -34,9 ε.μ. 7,2% 11,5% -4,3 ε.μ. 17,5% 6,4% 

Κέρδος ανά μετοχή (σεντ €) 29,52 160,855 -131,33 5,28 8,64 -3,36 13,91 6,56 

 
ε.μ. = εκατοστιαίες μονάδες, μ.β.= μονάδες βάσης, 100 μονάδες βάσης = 1 εκατοστιαία μονάδα 

Για τους ορισμούς των Εναλλακτικών Δεικτών Απόδοσης, ανατρέξτε στο Παράρτημα 2. 

                                                
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 τρέχοντος 

έτους. 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 . 
5 Αναπροσαρμοσμένο βάσει του ΔΛΠ 33 λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση στον αριθμό μετοχών, σαν αποτέλεσμα της αύξησης κεφαλαίου. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (€εκατ.) 31.12.2019 31.12.2018 Δ 

Μεικτές Χορηγήσεις σε πελάτες 7.244 7.636 -5% 

Μεικτές Μη Eξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) 2.276 2.474 -8% 

Μεικτές Eξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 4.968 5.161 -4% 

Καθαρές Χορηγήσεις σε πελάτες 5.979 6.283 -5% 

Eπενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού 9.707 9.269 +5% 

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 16.308 16.126 +1% 

Καταθέσεις 14.602 14.709 -1% 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής 
εταιρείας 

1.077 820 +31% 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ - με μεταβατικές διατάξεις) 5.039 4.800 +5% 

 
 

Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης 31.12.2019 31.12.2018 Δ 

Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) (%) 19,98%6 15,82% +416 μβ 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 22,56%6 18,53% +403 μβ 

ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων (%)  31,4% 32,4% -1,0 ε.μ. 

Καθαρές ΜΕΧ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (%)  6,2% 7,0% -0,8 ε.μ. 

Δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ (%) 55,6% 54,6% +0,9 ε.μ. 

Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις (%) 40,9% 42,7% -1,8 ε.μ. 

Καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή (€) 2,49 2,247 0,25 

 
ε.μ. = εκατοστιαίες μονάδες, μ.β.= μονάδες βάσης, 100 μονάδες βάσης = 1 εκατοστιαία μονάδα 

Για τους ορισμούς των Εναλλακτικών Δεικτών Απόδοσης, ανατρέξτε στο Παράρτημα 2. 

                                                
6 Με μεταβατικές διατάξεις. Συμπεριλαμβανομένων των κερδών του 2019, πριν ληφθεί η απαραίτητη έγκριση στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση για τα αποτελέσματα του έτους. 
7 Αναπροσαρμοσμένη λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση κεφαλαίου. 
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2019 

 

1.1 Ανάλυση Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 

 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2019 ανήλθαν σε €301,3 εκατ., αυξημένα κατά 64% σε σχέση με €184,2 

εκατ. το 2018 κυρίως ως αποτέλεσμα της επίδρασης της Απόκτησης στα έσοδα από τόκους από χορηγήσεις σε 

πελάτες και χρεόγραφα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 4η τριμηνία του 2019 ανήλθαν σε €74,2 εκατ., 

μειωμένα κατά 2% σε σύγκριση με €76,0 εκατ. την 3η τριμηνία του 2019. Η μείωση οφειλόταν κυρίως στο 

χαμηλότερο εισόδημα από το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων (μείωση των επιτοκίων δανεισμού) 

και στη μείωση των εσόδων από χρεόγραφα, η οποία καλύφθηκε εν μέρει από τις συνεχιζόμενες μειώσεις του 

μέσου κόστους των καταθέσεων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου για το 2019 ανήλθε στις 192 

μβ (2018: 196 μβ).  

 

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για το 2019 ανήλθε στα €103,4 εκατ., μειωμένο κατά 2% σε σχέση 

με €105,0 εκατ. το 2018. 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 και άλλα έσοδα. H μείωση στα 

καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ήταν κυρίως λόγω του κέρδους ύψους €18,3 εκατ. από την πώληση Κυπριακών Κυβερνητικών 

Ομολόγων (ΚΚΟ) που περιλήφθηκε στα αποτελέσματα του 2018 (2019: €10,7 εκατ., 2018: €27,1 εκατ.). Τα 

καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για το 2019 ανήλθαν σε €57,3 εκατ., αυξημένα κατά 18% σε 

σχέση με €48,8 εκατ. το 2018, κυρίως λόγω της επίδρασης της Απόκτησης. Τα άλλα έσοδα για το 2019 ήταν 

€35,4 εκατ., αυξημένα κατά 21% σε σύγκριση με €29,1 εκατ. το 2018, κυρίως λόγω των της αύξησης των 

εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες ως αποτέλεσμα της Απόκτησης. Το σύνολο των μη επιτοκιακών 

εσόδων την 4η τριμηνία του 2019, ανήλθε σε €29,6 εκατ., αυξημένο κατά 18% σε σχέση με €25,1 εκατ. την 3η 

τριμηνία του 2019 κυρίως λόγω της εποχικότητας στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών. 

 

Τα συνολικά έξοδα για το 2019 ανήλθαν σε €273,0 εκατ. αυξημένα κατά 36% σε σύγκριση με €201,3 εκατ. για  

το 2018 κυρίως λόγω της επίδρασης της Απόκτησης και της ενσωμάτωσης. Το συνολικό κόστος ενσωμάτωσης 

ανήλθε σε €64,9 εκατ. εμπίπτοντας μέσα στο εκτιμώμενο επίπεδο των €71,1 εκατ.. Περίπου €31 εκατ. 

χρεώθηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ενώ ποσό περίπου €34 εκατ. κεφαλαιοποιήθηκε. Σε 

τριμηνιαία βάση, τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε €73,4 εκατ., ελαφρώς αυξημένα σε σύγκριση με τα €72,5 εκατ. 

της προηγουμένης τριμηνίας κυρίως λόγω της αύξησης στα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα η οποία 

αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση στα έξοδα προσωπικού. 

 

Τα έξοδα προσωπικού για το 2019 ανήλθαν σε €126,7 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 46% των συνολικών 

εξόδων του Ομίλου (2018: 43%). Σε σύγκριση με τα €87,6 εκατ. το 2018, τα έξοδα προσωπικού το 2019 

σημείωσαν αύξηση της τάξης του 45%, η οποία οφειλόταν κυρίως στην Απόκτηση. Τα έξοδα προσωπικού για 

την 4η τριμηνία του 2019 ανήλθαν στα €32,6 εκατ. και ήταν μειωμένα κατά 7% σε σχέση με τα €35,0 εκατ. την 

3η τριμηνία του 2019, κυρίως λόγω των μισθολογικών αυξήσεων που συμπεριλήφθηκαν στα αποτελέσματα της 

3ης τριμηνίας του 2019, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.  
 

Οι συνολικές αποσβέσεις και χρεολύσεις για το 2019 ανήλθαν σε €22,2 εκατ. και σημείωσαν αύξηση 98% 

σε σύγκριση με τα €11,2 εκατ. το 2018. Οι κυριότεροι παράγοντες αύξησης ήταν η επίδραση της Απόκτησης και 

η επίδραση του ΔΠΧΑ 168 που αρχικά εφαρμόστηκε την 1 Ιανουαρίου 2019. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής 

του ΔΠΧΑ 16, κατά την διάρκεια του 2019, ο Όμιλος αναγνώρισε απόσβεση του δικαιώματος χρήσης 

περιουσιακού στοιχείου ύψους €4,8 εκατ. και τόκους από την αντίστοιχη υποχρέωση μίσθωσης ύψους €0,3 

εκατ., αντί για έξοδα λειτουργικών μισθώσεων. Σε τριμηνιαία βάση οι συνολικές αποσβέσεις και χρεολύσεις 

αυξήθηκαν κατά 5%. 

 

                                                
8 Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις την 1η Ιανουαρίου 2019, χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση, 
σύμφωνα με το οποίο τα συγκριτικά ποσά δεν αναπροσαρμόζονται. 
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Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα9 για το 2019 ανήλθαν σε €124,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 21% σε 

σύγκριση με €102,5 εκατ. το 2018 αντικατοπτρίζοντας την επίδραση της Απόκτησης και της ενσωμάτωσης. Τα 

συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα για την 4η τριμηνία του 2019 ανήλθαν σε €34,8 εκατ. και σημείωσαν 

αύξηση 9% σε σύγκριση με €31,8, εκατ. την 3η τριμηνία του 2019. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 

διοικητικών εξόδων της Εταιρείας διαχείρισης χρεών και λόγω των λοιπών διοικητικών εξόδων. Η αύξηση αυτή 

αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και άλλων αμοιβών επαγγελματικών 

υπηρεσιών κυρίως λόγω των χαμηλότερων εξόδων ενσωμάτωσης την 4η τριμηνία του 2019. 

 

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα9 για το 2019 διαμορφώθηκε στο 67,5% σε σύγκριση με 69,6%9 για το 2018.  

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 4η τριμηνία του 2019 ήταν 70,6% και παρέμεινε σε παρόμοια επίπεδα 

με την προηγούμενη τριμηνία (3η τριμηνία του 2019: 71,7%) αντανακλώντας τη μικρή αύξηση σε τριμηνιαία 

βάση τόσο στα συνολικά έξοδα (1% αύξηση) όσο και στα συνολικά καθαρά έσοδα (3% αύξηση). 

 

Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων9, ανήλθε στα €36,7 εκατ. για το 2019 σημειώνοντας μείωση ύψους 46% σε 

σύγκριση με €68,5 εκατ. το 2018 κυρίως λόγω των αυξημένων ζημιών απομείωσης που χρεώθηκαν το 2018 

σαν αποτέλεσμα της Απόκτησης, όπου με βάση το ΔΠΧΑ 9, καταγράφηκε ζημιά απομείωσης κατά την πρώτη 

ημερομηνία αναφοράς μετά την αναγνώριση. Την 4η τριμηνία του 2019 σημειώθηκε χρέωση ύψους €24,8 εκατ., 

αντικατοπτρίζοντας περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα 

ανάκτησης μέσω μιας πώλησης χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, ενώ η 3η τριμηνία του 2019 σημείωσε αναστροφή €0,5 

εκατ. 

 

Ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων (ετησιοποιημένη βάση) για το 2019  

0,4% (2018: 0,8%). 

 

Το κέρδος πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας και την αρνητική υπεραξία για το 

2019 ανήλθε σε €94,9 εκατ. (2018: €19,4 εκατ.). 

 

Το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας μετά τη φορολογία, ανήλθε σε κέρδος €1,5 εκατ. για  

το 2019, σε σύγκριση με κέρδος €2,2 εκατ. το 2018. Η ετήσια μείωση (30%) του μεριδίου των αποτελεσμάτων 

οφειλόταν κυρίως στη μείωση του υπολοίπου του αρχικού χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση και στην 

επαναδιαπραγμάτευση των χαμηλότερων τελών διαχείρισης με την Τράπεζα για τα δάνεια που υπάγονται στην 

αρχική περίμετρο που μεταφέρθηκε. Κατά το 2019, η Τράπεζα ανάθεσε πρόσθετο χαρτοφυλάκιο δανείων στην 

APS Debt Servicing Cyprus Ltd (APS Cyprus) για διαχείριση ως αποτέλεσμα της Απόκτησης. 

 

To 2018, αρνητική υπεραξία ύψους €297,9 εκατ. αναγνωρίστηκε στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων ως 

αποτέλεσμα της Απόκτησης, αντικατοπτρίζοντας τη διαφορά μεταξύ του αντιτίμου που πληρώθηκε ύψους 

€74,2 εκατ. σε μετρητά και της καθαρής εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που 

αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. 

 

Το κέρδος πριν τη φορολογία για  το 2019 ανήλθε σε €96,4 εκατ., σε σύγκριση με κέρδος πριν τη φορολογία 

ύψους €319,5 εκατ. για το 2018 το οποίο συμπεριλάμβανε αρνητική υπεραξία ύψους €297,9 εκατ. ως 

αποτέλεσμα της Απόκτησης. Σε τριμηνιαία βάση, την 4η τριμηνία του 2019 το κέρδος πριν την φορολογία 

ανήλθε σε €6,4 εκατ., σε σύγκριση με κέρδος ύψους €29,1 εκατ. την 3η τριμηνία του 2019, κυρίως λόγω της 

αυξημένης χρέωσης για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων την 4η τριμηνία του 2019. 

 

Η φορολογία για το 2019 ανήλθε σε φορολογική πίστωση ύψους €12,0 εκατ. ( 2018: €0,6 εκατ. φορολογική 

πίστωση) και περιλάμβανε €0,7 εκατ. χρέωση για εταιρικό φόρο και €12,7 εκατ. αναβαλλόμενη φορολογία 

(πίστωση). Η πίστωση αναβαλλόμενης φορολογίας αντιπροσωπεύει την κίνηση της προσωρινής διαφοράς που 

προκύπτει από την αρνητική υπεραξία (πίστωση €12,0 εκατ.). 

 

                                                
9 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 τρέχοντος 

έτους. 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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Το κέρδος για το 2019 ανήλθε σε €108,2 εκατ. (4η τριμηνία 2019: €19,1 εκατ. κέρδος, 3η τριμηνία 2019: €30,3 

εκατ. κέρδος) σε σύγκριση με κέρδος ύψους €320,0 εκατ. για το 2018. 

 

Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής εταιρείας για το 2019 ανήλθε σε €107,7 εκατ. σε 

σύγκριση με κέρδος ύψους €319,3 εκατ. για το 2018. 

 

1.2 Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε €16,3 δισ., 

ελαφρώς αυξημένα σε σύγκριση με τα €16,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018, κυρίως λόγω της αύξησης στις 

επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού. 

 

1.2.1 Καταθέσεις και Χορηγήσεις σε πελάτες 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,6 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2018: €14,7 δισ.) και 

αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €13,6 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2018: €13,7 δισ.) και καταθέσεις σε 

ξένα νομίσματα, κυρίως Αμερικάνικα Δολάρια, ύψους €1,0 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2018: €1,0 δισ.).  

 

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων10 της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε στο 30,1% (31 Δεκεμβρίου 

2018: 30,9%). 

 

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά το έτος 2019 ανήλθε σε €812,3 εκατ. (2018: €594,4 

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

παράλληλα και άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

ανήλθαν σε €7.244 εκατ., μειωμένες κατά 5% σε σύγκριση με €7.636 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το 

χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε κατά 4% ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη 

εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε κατά 8% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Κατά το 2019, 

χορηγήσεις ύψους €216,8 εκατ. διαγράφηκαν11 (2018: €149,0 εκατ.) από τις οποίες τα €127,5 εκατ. σχετίζονται 

με μη συμβατικές διαγραφές. Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων10 της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

ανήλθε στο 21,4% (31 Δεκεμβρίου 2018: 19,5%). 

 

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 40,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (31 

Δεκεμβρίου 2018: 42,7%). 

 

1.2.2 Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων 

 

Κατά τη διάρκεια του 2019, μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής απομόχλευσης της Τράπεζας και ως 

επακόλουθο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της πώλησης ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων 

χορηγήσεων (ΜΕΧ) τον Ιούνιο του 2018 και της Απόκτησης τον Σεπτέμβριο του 2018, η Τράπεζα ξεκίνησε ένα 

στάδιο προετοιμασίας για να επανεξετάσει τη βιωσιμότητα διαφόρων μεθόδων μείωσης ΜΕΧ με στόχο τον 

εντοπισμό της επιλογής που ανταποκρίνεται καλύτερα στους στρατηγικούς της στόχους. Το στάδιο 

προετοιμασίας περιλάμβανε τον ορισμό του χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, την αξιολόγηση των εξασφαλίσεων με 

ακίνητα, την αποκατάσταση των δεδομένων και την ενίσχυση των δεδομένων (data tapes), τις μερίδες 

πληροφοριών των δανειοληπτών, τη νομική δέουσα επιμέλεια και τις επιλογές διαμόρφωσης συναλλαγών. Για 

την ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω και προκειμένου να καταλήξει στην καλύτερη 

δυνατή δομή, η Τράπεζα διόρισε διεθνείς συμβούλους και προχώρησε σε συζητήσεις μετά από υπογραφή 

συμφωνιών εμπιστευτικότητας με διάφορα τρίτα πρόσωπα που ενδέχεται να ενδιαφέρονται για πιθανή 

συνεργασία με την Τράπεζα. Η Τράπεζα δεσμεύεται και συνεχίζει να εργάζεται με τους συμβούλους της για την 

πώληση ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΧ. Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού 

(COVID-19) και τις επιπτώσεις στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μιας 

ενδεχόμενης πώλησης ΜΕΧ είναι πιθανόν να διαφέρει από το αρχικό χρονοδιάγραμμα της Τράπεζας. 

 

                                                
10 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και Ελληνική Τράπεζα. 
11 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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Οι ΜΕΧ12 ανήλθαν στα €2.276 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και σημείωσαν μείωση 8% σε σύγκριση με 

€2.474 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Σημαντικό μέρος της μείωσης των ΜΕΧ οφείλεται στην εξυγίανση και 

στις αποπληρωμές, αντικατοπτρίζοντας πιο ποιοτική απομόχλευση. Οι τερματισμένοι λογαριασμοί οι οποίοι 

περιλαμβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε €1.435 εκατ.. Οι μεικτές χορηγήσεις με όρους 

που ήταν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε €1.225 εκατ. (31 

Δεκεμβρίου 2018: €1.612 εκατ.).  
 

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

ανήλθαν σε €177,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2018: €164,1 εκατ.). Η μεταβολή στο 

υπόλοιπο των αποθεμάτων ακινήτων από διακανονισμό χρεών των πελατών για το 2019 περιλάμβανε 

προσθήκες ύψους €67,8 εκατ.13, πωλήσεις ύψους €42,4 εκατ.13 και ποσό απομείωσης ύψους €12,1 εκατ.  

 

Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν 31,4% (31 

Δεκεμβρίου 2018: 32,4%). Ο αντίστοιχος δείκτης εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από την συμφωνία 

ΠΠΣ αναπροσαρμόζεται σε 25,0% (31 Δεκεμβρίου 2018: 26,5%). Ο δείκτης των καθαρών MEX προς το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στις 31 Δεκεμβρίου 2019 διαμορφώθηκε στο 6,2% (3,6% 

εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ), σε σχέση με 7,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2018.  

Οι συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των χορηγήσεων, ανήλθαν σε €1.265 εκατ. στις 31 

Δεκεμβρίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2018: €1.352 εκατ.) και αποτελούν το 17,5% των συνολικών μεικτών 

χορηγήσεων (31 Δεκεμβρίου 2018: 17,7%). Οι συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των χορηγήσεων 

εξαιρουμένου των χορηγήσεων που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 23,2% (31 Δεκεμβρίου 2018: 24,2%). Ο 

δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε στο 55,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 

2018: 54,6%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από την Συμφωνία ΠΠΣ αναπροσαρμόζεται σε 

67,3% (31 Δεκεμβρίου 2018: 65,5%). Λαμβάνοντας υπόψη την αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων14 των 

ΜΕΧ, ο δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις ανήλθε στο 125,3% στις 31 

Δεκεμβρίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2018: 132,4%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από την 

Συμφωνία ΠΠΣ και των αντίστοιχων εμπράγματων εξασφαλίσεων και προβλέψεων των ΜΕΧ που καλύπτονται 

από την Συμφωνία ΠΠΣ, ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 142,9% (31 Δεκεμβρίου 2018: 150,5%).  
 

1.2.3 Επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού 

 

Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού, ανήλθε σε €9,7 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

(31 Δεκεμβρίου 2018: €9,3 δισ.) και αντιπροσώπευε το 59,5% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του 

Ομίλου (31 Δεκεμβρίου 2018: 57,5%). 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 άνοδο ύψους 5% σε 

σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2018, κυρίως λόγω της αύξησης στα μετρητά και καταθέσεις με άλλες τράπεζες 

και Κεντρικές Τράπεζες. 

 

Το σύνολο των μετρητών και καταθέσεων του Ομίλου με άλλες τράπεζες και Κεντρικές Τράπεζες, 

ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε €5,4 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2018: €4,7 δισ.) σημειώνοντας αύξηση 14%. Οι 

κύριοι παράγοντες της αύξησης ήταν οι καθαρές ταμειακές εισροές από τη λήξη επενδύσεων καθώς και οι 

καθαρές ταμειακές εισροές από τις αποπληρωμές δανείων. Οι περισσότερες καταθέσεις σε ξένο νόμισμα ήταν 

με τράπεζες αξιολογημένες με διαβάθμιση P-115. 

 

Το σύνολο των επενδύσεων του Ομίλου σε χρεόγραφα ανήλθε σε €4,3 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (31 

Δεκεμβρίου 2018: €4,5 δισ.), το οποίο αντιπροσώπευε το 26,4% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (31 

Δεκεμβρίου 2018: 28,1%). Οι επενδύσεις του Ομίλου σε χρεόγραφα αποτελούνταν κυρίως από KKO.  

 

                                                
12 Μεικτή λογιστική αξία, συμπεριλαμβανομένου των συμβατικών τόκων των απομειωμένων χορηγήσεων. Οι ΜΕΧ που προήλθαν από την 
Απόκτηση, αναγνωρίστηκαν αρχικά στην εύλογη αξία και στη συνέχεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος. 
13 Λογιστική αξία. 
14 Βάσει της αγοραίας αξίας (με ανώτατο όριο την έκθεση του πελάτη). 
15 Prime-1 βραχυπρόθεσμη διαβάθμιση του οίκου Moody’s. 
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Τα ΚΚΟ16 που ο Όμιλος είχε στην κατοχή του στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε €2.987 εκατ. και σε 

σύγκριση με €4.136 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018, μειώθηκαν κατά 28% ως αποτέλεσμα των ΚΚΟ που έληξαν 

κατά την διάρκεια της 4ης τριμηνίας του 2019. Από το σύνολο των ΚΚΟ που κατέχει ο Όμιλος, €874 εκατ. 

λήγουν σε περίοδο λιγότερη του ενός έτους, €1.955 εκατ. λήγουν μεταξύ 1 και 5 ετών και τα υπόλοιπα €158 

εκατ. λήγουν μεταξύ 5 και 10 ετών. 

 

Η επένδυση του Ομίλου σε συνδεδεμένη εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2019 διαμορφώθηκε στα €7,8 εκατ. 

(31 Δεκεμβρίου 2018: €9,0 εκατ.) και αποτελούσε το μερίδιο της Τράπεζας στην APS Cyprus και το αντίστοιχο 

μερίδιο των αποτελεσμάτων. Η μείωση της επένδυσης σε συνδεδεμένη εταιρεία οφείλεται κυρίως στο μέρισμα 

που καταβλήθηκε κατά το 2019. 

 

                                                
16 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 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

 

Στις 15 Μαρτίου 2019 η Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.  

Η άντληση κεφαλαίων ύψους €150 εκατ. αποτελείται από €100 εκατ. μέσω εξασφαλισμένης Έκδοσης 

Δικαιωμάτων Προτίμησης και €50 εκατ. μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Οι νέες συνήθεις μετοχές που 

προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 214.330.364 έχουν εισαχθεί στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στις 28 Μαρτίου 2019. Τον Αύγουστο του 2019 εκδόθηκαν 154 νέες 

συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία, ως αποτέλεσμα της εθελοντικής μετατροπής ΜΑΚ2 και η 

διαπραγμάτευση των πιο πάνω μετοχών άρχισε στις 4 Σεπτεμβρίου 2019. 

 

Ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας ενισχύεται σημαντικά 

μετά την Απόκτηση. Επιπλέον, στηρίζει το επιχειρησιακό πλάνο της Τράπεζας για περαιτέρω ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της και παρέχει περισσότερες επιλογές για γρηγορότερη επίλυση των μη εξυπηρετούμενων 

χορηγήσεων. Επίσης, διευκολύνει και βελτιώνει την πρόσβαση στις χρηματαγορές και ενισχύει την 

εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών στην Τράπεζα. 
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1.2.5 Κεφαλαιακή Βάση και Επάρκεια 

 
Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας17 του Ομίλου με βάση τον Πυλώνα I, που υπερβαίνουν τις ελάχιστες 

κανονιστικές απαιτήσεις, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

 

Δείκτες Κεφαλαιακής 
Επάρκειας 

Όμιλος (με μεταβατικές διατάξεις) 18 
Όμιλος (χωρίς μεταβατικές 

διατάξεις ΔΠΧΑ 9)18 

Ελάχιστες 
κανονιστικές 

απαιτήσεις 
(σε σταδιακή 
εφαρμογή) 

31.12.201917 
 31.12.2018 Δ 31.12.201917 31.12.2018

 
201919 

Δείκτης Κεφαλαιακής 

Επάρκειας (%) 
22,56% 18,53% +403 μβ 22,06% 18,00% 14,075% 

Δείκτης Κεφαλαίου της 

Κατηγορίας 1 (%) 
22,56% 18,53% +403 μβ 22,06% 18,00% 12,075% 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 1 

(CET 1) (%) 

19,98% 15,82% +416 μβ 19,47% 15,26% 
 

10,575% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών 

της Κατηγορίας 1 (€εκατ) 
1.007 760 +33% 974 723 δ/ε 

Σταθμισμένα περιουσιακά 
στοιχεία (ΣΠΣ) (€εκατ) 

5.039 4.800 +5% 5.003 4.737 δ/ε 

 

Η αύξηση 416 μονάδες βάσης στον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1)17 (με 

μεταβατικές διατάξεις) σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2018, ήταν ως αποτέλεσμα των πιο κάτω: 

 

i) της συνολικής αύξησης του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, κυρίως ως αποτέλεσμα: 

- των κερδών της τρέχουσας χρονιάς (αύξηση 217 μονάδες βάσης), 

- της αύξησης κεφαλαίου ύψους €145 εκατ., μετά την αφαίρεση εξόδων που σχετίζονται άμεσα με 

την έκδοση κεφαλαίου (αύξηση 302 μονάδες βάσης), 

- της αύξησης των λοιπών συνολικών εσόδων (αύξηση 12 μονάδες βάσης), λόγω της αύξησης στο 

αποθεματικό επανεκτίμησης των ομολόγων, 

- της μείωσης των μεταβατικών διατάξεων για το ΔΠΧΑ 9, της αύξησης των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από φορολογικές ζημιές που έχουν λήξει και της 

αύξησης στα άυλα περιουσιακά στοιχεία (καθαρή μείωση 18 μονάδες βάσης). 

 

 

ii) της συνολικής αύξησης των ΣΠΣ, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών 

χρηματοδοτούμενων ανοιγμάτων λόγω των νέων χορηγήσεων και των αγορών χρεογράφων (μείωση 99 

μονάδες βάσης). 

 

Οι αντίστοιχοι δείκτες  κεφαλαίου17 της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν ως ακολούθως: 

 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 
Με μεταβατικές 

διατάξεις18 
Χωρίς μεταβατικές 
διατάξεις ΔΠΧΑ 918 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 22,48% 21,99% 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 22,48% 21,99% 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) (%) 19,91% 19,40% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (€εκατ) 1.004 971 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ) (€εκατ) 5.043 5.007 

 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ο Δείκτης Μόχλευσης17,20 του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 6,87% (Τράπεζα: 6,85%) σε 

σύγκριση με 5,42% (Τράπεζα: 5,40%) στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Ο Δείκτης Μόχλευσης17,20 του Ομίλου, χωρίς τις 

                                                
17 Περιλαμβάνουν κέρδη για το 2019, πριν ληφθεί η έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση για τα αποτελέσματα του έτους. 
18 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. 
19 Εξαιρουμένου της καθοδήγησης κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ και με βάση τη ΔΕΕΑ του 2018 με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2017, 
σε ισχύ από 1η Ιουνίου 2019. 
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μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκε σε 6,68% (Τράπεζα: 6,67%) σε σύγκριση με 5,20% (Τράπεζα: 5,19%) 

στις 31 Δεκεμβρίου 2018. 

 

 

Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης 2019 (ΔΕΕΑ 2019) 

Μετά την τελική απόφαση21 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 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 (που πρέπει να αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από 

Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1), 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%22 το οποίο εφαρμόζεται σταδιακά σε 

περίοδο τεσσάρων ετών αρχίζοντας από την 1 Ιανουαρίου 2019. 

 

 

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

• το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (CCyB) για το οποίο η ΚΤΚ καθόρισε το ποσοστό στο 

0% για ανοίγματα στην Κύπρο για το 2018, 2019 και την 1η εξαμηνία του 2020 (το ποσοστό CCyB για 

την Τράπεζα για το 2018 και το 2019 ήταν 0%). 

• το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου (σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΚΤΚ στις 24 Ιουνίου 2019, 

αυτό το μέτρο τερματίστηκε στις 30 Μαΐου 2019). 

Η τελική21 απόφαση της ΔΕΕΑ 2019 εφαρμόζεται από την 1 Ιανουάριου 2020. 
 

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%, 10,95% και 12,45% αντίστοιχα. 

 

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. 

 

                                                                                                                                                                
20 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/62 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2014. 
21 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. 
22 Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εγκύκλιο της ΚΤΚ ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2018, το απόθεμα ασφαλείας O-SII χωρίς μεταβατικές 
διατάξεις αυξήθηκε από 1% στο 1,5%. 
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Οι δείκτες κεφαλαίου του Ομίλου, είναι πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις βάση της τελικής ΔΕΕΑ 

ως ακολούθως: 

 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 
31.12.2019 

(με μεταβατικές διατάξεις 

ΔΠΧΑ 9)17 

31.12.2019 
(χωρίς μεταβατικές 

διατάξεις ΔΠΧΑ 9) 17, 18 

Ελάχιστες 
κανονιστικές 
απαιτήσεις 

(σε σταδιακή 
εφαρμογή) 

    202023 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 22,56% 22,06% 14,45% 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 22,56% 22,06% 12,45% 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της 

Κατηγορίας 1 (CET 1) (%) 
19,98% 19,47% 10,95% 

 

                                                
23 Εξαιρουμένου της καθοδήγησης κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ και με βάση τη ΔΕΕΑ του 2019 με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2018, 
σε ισχύ από 1η Ιανουάριου 2020. 
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2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

H 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. 

 

Ενώ η Tράπεζα αναμένει ότι η πρόσφατη εμφάνιση της πανδημίας κορωνοϊού θα έχει προσωρινή αλλά 

σημαντική αρνητική οικονομική επίπτωση, η Τράπεζα παραμένει εύρωστη και επικεντρώνεται στην διαχείριση 

και την προστασία του ισολογισμού της κατά την περίοδο της πανδημίας, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να 

ενισχύει και να βελτιώνει τη θέση της στην αγορά για να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης μετά την 

πανδημία. 

 

Η μεσοπρόθεσμη στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται: 1) στη ανάπτυξη μέσω ψηλής ποιότητας 

δανεισμού και της προώθησης και ενίσχυσης των σχέσεων με τους πελάτες και 2) στη 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 τη διάθεση 

ανάληψης κινδύνου της Τράπεζας. Παράλληλα, η Τράπεζα επανατοποθετεί τη στρατηγική της για τον Τομέα 

Διεθνούς Τραπεζικής, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης περαιτέρω διεθνών δανείων και επενδυτικών 

ευκαιριών, γνωρίζοντας 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, αξιοποιώντας 

την τεχνογνωσία, την αποδεδειγμένη πραγματογνωμοσύνη και τεχνική εμπειρία της APS Cyprus. 

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα επικεντρώνεται στη διαχείριση των ΜΕΧ με γρήγορους ρυθμούς μέσω της εκποίησης 

χαρτοφυλακίων.  

 

Συνεπής με την στρατηγική ανάπτυξης, η Tράπεζα ολοκλήρωσε την Απόκτηση ορισμένων περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ τον Σεπτέμβριο του 2018 και εφάρμοσε την ενσωμάτωση της 

αποκτηθείσας επιχείρησης τον Σεπτέμβριο του 2019. Η Απόκτηση βελτίωσε το χρηματοοικονομικό προφίλ της 

Τράπεζας και ενίσχυσε της δραστηριότητές της σε όλη την Κύπρο, με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη 

πελατειακή βάση. Η Απόκτηση συμπλήρωσε το υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας, 

διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της εδραιώνοντας την παρουσία της στον τομέα της λιανικής 

τραπεζικής, επιπρόσθετα από την προηγούμενη επιχειρηματική της εστίασή. Η Τράπεζα πετυχαίνει ήδη 

σημαντικές συνέργειες μετά από την Aπόκτηση, αντανακλώντας τα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά των δύο 

επιχειρηματικών μοντέλων. 

 

Η Τράπεζα διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, επιτρέποντας της, καθώς η οικονομία ανακάμπτει μετά τον κορωνοϊό, 

να αναπτύξει περαιτέρω προγράμματα δανεισμού σε ολόκληρη την Κύπρο και επιλεγμένες διεθνείς ευκαιρίες 

δανεισμού και επενδύσεων. 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 εγχώριο δανεισμό θα 

συνεχιστεί προς 1) επιχειρήσεις που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της Κύπρου, 

συμπεριλαμβανομένων των λιανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, της μεταποίησης και του τουρισμού; 2) 

χορηγήσεις στον ιδιωτικό τομέα συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων. Μέσα από την πανδημική 

περίοδο η Ελληνική Τράπεζα θα υποστηρίξει τους πελάτες της, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που θα υποστούν 

επιπτώσεις λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. 

 

Η Τράπεζα συνεχώς παρακολουθεί το κυπριακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και 

αξιολογεί την κατάσταση, καθώς συνεχίζει την εφαρμογή του στρατηγικού της πλάνου. Συγχρόνως, παρά τις 

προκλήσεις του λειτουργικού περιβάλλοντος, η Τράπεζα παραμένει σε εγρήγορση των εξελίξεων και θα 

συνεχίσει να μετατρέπει τις εξελίξεις σε ευκαιρίες. 
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3. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

3.1.  Κορωνοϊός (COVID-19)  

Μια σημαντική πρόκληση για τη διεθνή και την τοπική κοινότητα είναι η πρόσφατη εμφάνιση πανδημίας 

κορωνοϊού της οποίας η εξάπλωση αναμένεται να προκαλέσει μια προσωρινή αλλά σημαντικά αρνητική 

επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία η οποία με τη σειρά της θα επηρεάσει την τοπική οικονομία. Οι τομείς της 

Κυπριακής οικονομίας που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η φιλοξενία (ξενοδοχεία και 

εστιατόρια), το εμπόριο (εκτός του εμπορίου τροφίμων), οι μεταφορές και η μεταποίηση.  

 

Με την εξάπλωση του κορωνοϊού σε ολόκληρο τον πλανήτη, οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες 

υπόκεινται σε πιέσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης, η οποία πλήττεται από ταξιδιωτικούς περιορισμούς, 

αποδυνάμωση της ζήτησης και διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού προκαλώντας την απότομη πτώση των 

χρηματιστηριακών αγορών. 

 

Η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού που 

περιλαμβάνουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς, μέτρα απομόνωσης, καθώς επίσης και οικονομική στήριξη στις 

ευάλωτες ομάδες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), περιλαμβανομένης και 

της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, έχουν εφαρμόσει επιπρόσθετα μέτρα 

νομισματικών διευκολύνσεων.  

 

Στις 12 Μαρτίου 2020, η ΕΚΤ ανακοίνωσε επίσης μία σειρά προσωρινών μέτρων για την ελάφρυνση των 

κεφαλαιακών και λειτουργικών απαιτήσεων για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες, υπό την άμεση εποπτεία της, 

θα μπορέσουν να συνεχίσουν να επιτελούν τον ρόλο τους ως προς τη χρηματοδότηση της πραγματικής 

οικονομίας. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται στις τράπεζες να λειτουργούν προσωρινά κάτω από το επίπεδο 

κεφαλαίου που ορίζεται από τις Οδηγίες του Πυλώνα 2 και το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (capital 

conservation buffer). Επίσης, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών αποφάσισε να αναβάλλει την άσκηση 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων («stress test») των τραπεζών της ΕΕ για το 2021. 

 

Στις 18 Μαρτίου 2020, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ένα έκτακτο πρόγραμμα αγοράς κρατικών και εταιρικών ομολόγων 

ύψους 750 δις. ευρώ προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού στην 

Ευρωπαϊκή οικονομία. Ακολούθως, 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 εφαρμόζονταν κανονικά στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί επαρκώς η πανδημία του 

κορωνοϊού. 

 
Το συμβάν θεωρείται ως μη διορθωτικό γεγονός και ως εκ τούτου δεν αντικατοπτρίζεται στην αναγνώριση και 

επιμέτρηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 

31 Δεκεμβρίου 2019. 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. 

 
Η προκαταρκτική αξιολόγηση της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεσή της στους τομείς που πλήττονται 

ιδιαίτερα, τη φύση της τρέχουσας κρίσης όπως περιγράφηκε παραπάνω, τα μέτρα που έλαβαν η Kυβέρνηση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι Εποπτικές Aρχές (ΕΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ενόψει της πανδημίας 

του κορωνοϊού (COVID-19), μαζί με την υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια, είναι ότι ο αντίκτυπος του COVID-19 

βρίσκεται μέσα σε διαχειρίσιμα όρια. 
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3.2. Εθνικό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 

Ιδρυμάτων (ΣΕΚ) 

Στις 23 Μαρτίου 2020, η Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) του ΣΕΚ ενημέρωσε ότι στην τελευταία της συνάντηση 

ενέκρινε την μεθοδολογία για τον υπολογισμό των συνεισφορών με βάση το ρίσκο (RBC risk based 

contributions) στο ΣΕΚ (είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ). Η εγκεκριμένη μεθοδολογία προνοεί για 

τον υπολογισμό και καταβολή των εισφορών από τα εγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα στο TEK (Tαμείο 
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 συνείσφερε στο ΣΕΚ στις 27 Απριλίου 2020 ποσό ύψους €2,4 εκατ., το οποίο 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, θα αναγνωριστεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων την 1η τριμηνία του 

2020. 

 
3.3 Eλάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum 
Requirement for own funds and Eligible Liabilities – MREL). 
 
Η Τράπεζα, στο πλαίσιο των διατάξεων της Οδηγίας για Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 

Επιχειρήσεων Επενδύσεων (BRRD), υπόκειται στην τήρηση της ελάχιστης απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και 

Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Το πλαίσιο, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, παρέχει στις 

Αρχές ένα αξιόπιστο εργαλείο για έγκαιρη παρέμβαση σε περίπτωση ιδρύματος υπό κατάρρευση για 

διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιμων χρηματοοικονομικών και οικονομικών λειτουργιών του ιδρύματος, 

ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις επιπτώσεις της κατάρρευσης ενός ιδρύματος στην οικονομία και το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της απαίτησης στις τράπεζες να διατηρούν δομή 

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

σε μετοχικό κεφάλαιο σε περίπτωση κατάρρευσης της τράπεζας. 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 22,6% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων στις 31 Δεκεμβρίου 2019.  

 

Παρά το ότι η απόφαση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (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 η/και (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 θα αξιολογούνται και θα αναπροσαρμόζονται σε συνεχή βάση.  

 

Σημειώνεται ότι, η απόφαση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων 

και επιλέξιμων υποχρεώσεων 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 μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2025. Στα πλαίσια αυτά, το στρατηγικό πλανο της Τράπεζας για την περίοδο 2020-2022 
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περιλαμβάνει την έκδοση, μέσα στο 2022, τίτλων συμβατών με την προαναφερθείσα απόφαση ύψους €100 

εκατ.
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (€εκατ.) Έτος 2019 Έτος 2018 Ετήσια Δ 
4η Τριμηνία 

2019 

3η Τριμηνία 

2019 
Τριμηνιαία Δ 

2η Τριμηνία 

2019 

1η Τριμηνία 

2019 

Έσοδα από τόκους 369,1 240,9 +53% 86,2 91,1 -5% 93,8 98,0 

Έξοδα από τόκους (Σημ.2) (67,9) (56,7) +20% (12,0) (15,1) -20% (18,0) (22,7) 

Καθαρά έσοδα από τόκους 301,3 184,2 +64% 74,2 76,0 -2% 75,8 75,3 

Έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών 64,9 55,3 +17% 21,2 15,6 +36% 15,2 12,8 

Έξοδα δικαιωμάτων και προμηθειών (7,5) (6,5) +16% (1,9) (1,9) -0% (1,7) (2,1) 

Καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών 57,3 48,8 +18% 19,3 13,8 +41% 13,5 10,7 

Καθαρό κέρδος από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και 

χρηματοοικονομικών στοιχείων 
10,7 27,1 -61% 2,6 2,7 -1% 2,9 2,5 

Άλλα έσοδα 35,4 29,1 +21% 7,7 8,7 -12% 8,0 11,0 

Σύνολο καθαρών εσόδων 404,6 289,2 +40% 103,9 101,1 +3% 100,2 99,4 

Έξοδα προσωπικού (126,7) (87,6) +45% (32,6) (35,0) -7% (29,8) (29,2) 

Αποσβέσεις και χρεολύσεις (Σημ.2) (22,2) (11,2) +98% (6,0) (5,7) +5% (5,4) (5,1) 

Διοικητικά και άλλα έξοδα (Σημ.3) (124,2) (102,5) +21% (34,8) (31,8) +9% (28,4) (29,2) 

Σύνολο εξόδων (273,0) (201,3) +36% (73,4) (72,5) +1% (63,6) (63,5) 

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

131,6 87,9 +50% 30,5 28,6 +7% 36,7 35,9 

(Zημιές απομείωσης)/Αναστροφή ζημιών απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων (23,2) (67,2) -65% (14,2) 0,5 -2.806% 10,5 (20,1) 

Zημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (Σημ.3) (13,5) (1,2) +1.009% (10,6) 0,0 +100% (2,9) 0,0 

Κέρδος πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας και την αρνητική 
υπεραξία  

94,9 19,4 +388% 5,7 29,1 -80% 44,3 15,8 

Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας μετά τη φορολογία 1,5 2,2 -30% 0,7 0,0 +100% 0,4 0,5 

Αρνητική υπεραξία 0,0 297,9 -100% 0,0 0,0 +0% 0,0 0,0 

Κέρδος πριν τη φορολογία 96,4 319,5 -70% 6,4 29,1 -78% 44,7 16,3 

Φορολογία 12,0 0,6 +1.982% 12,7 1,2 +987% (0,5) (1,4) 

Κέρδος για το έτος 108,4 320,0 -66% 19,1 30,3 -37% 44,2 14,9 

Συμφέρον μειοψηφίας (0,7) (0,8) -5% 0,2 (0,1) -213% (0,2) (0,6) 

Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας 107,7 319,3 -66% 19,3 30,1 -36% 44,0 14,3 

 

Σημείωση 1: Οι αριθμοί μπορεί να μην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων 
 

Σημείωση 2: Ο Όμιλος υιοθέτησε αρχικά το ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις την 1 Ιανουαρίου 2019, χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση, σύμφωνα με το οποίο τα συγκριτικά ποσά δεν 
αναπροσαρμόζονται. Κατά το 2019, ο Όμιλος αναγνώρισε αποσβέσεις του δικαιώματος χρήσης περιουσιακού στοιχείου και έξοδα από τόκους της αντίστοιχης υποχρέωσης μίσθωσης, αντί για έξοδα 
λειτουργικών μισθώσεων. Η χρέωση για τις αποσβέσεις ανήλθε σε €4,8 εκατ. και τα έξοδα από τόκους από αυτές τις μισθώσεις ανήλθαν σε €339 χιλ.  
 
Σημείωση 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 τρέχοντος έτους. 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. με 
τις αλλαγές σ
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (€εκατ.) 31.12.2019 31.12.2018 Δ 

Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 4.962 4.391 +13% 

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 395 308 +28% 

Χορηγήσεις σε πελάτες 5.979 6.283 -5% 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα 4.300 4.526 -5% 

Επενδύσεις σε μετοχές και άλλους τίτλους και σε οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων 

42 35 +22% 

Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία 8 9 -13% 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (Σημ.4) 182 101 +79% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 49 47 +5% 

Φορολογικές απαιτήσεις 1 0 +22% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 16 16 -2% 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία (Σημ.4) 374 408 -8% 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 16.308 16.126 +1% 

        

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 174 216 -20% 

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών 14.602 14.709 -1% 

Φορολογικές υποχρεώσεις 5 5 -2% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 31 44 -30% 

Λοιπές υποχρεώσεις (Σημ.4) 289 197 +47% 

Δανειακό κεφάλαιο 130 130 -0% 

Σύνολο υποχρεώσεων 15.231 15.302 -0% 

Μετοχικό κεφάλαιο 206 99 +108% 

Αποθεματικά 870 721 +21% 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους 1.077 820 +31% 

Συμφέρον μειοψηφίας 0 4 -100% 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 16.308 16.126 +1% 

Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις 1.382 1.366 +1% 

 

 

Σημείωση 4: Ο Όμιλος υιοθέτησε αρχικά το ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις την 1 Ιανουαρίου 2019, χρησιμοποιώντας την 

τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία τα συγκριτικά ποσά δεν αναπροσαρμόζονται. Η επίδραση 

της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου την 1 Ιανουαρίου 2019 ήταν η αύξηση των 

περιουσιακών στοιχείων ύψους €53,2 εκατ. και μια αντίστοιχη υποχρέωση μίσθωσης ύψους €53,2 εκατ., χωρίς καμία 

επίδραση στο αποθεματικό προσόδου ή στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου. Κατά τη διάρκεια του 2019 ποσό ύψους €48,5 εκατ. 

που είχε προηγουμένως συμπεριληφθεί στα Λοιπά περιουσιακά στοιχεία στη κατηγορία Χρεώστες και άλλα ποσά 

εισπρακτέα, αποπληρώθηκε εν μέρει σε μορφή ακίνητης ιδιοκτησίας συμβάλλοντας στην αύξηση στα Ακίνητα, εγκαταστάσεις 

και εξοπλισμός. 
 

Σημείωση 5: Οι αριθμοί μπορεί να μην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων 

 
 

 

Σημειώσεις στην Επεξηγηματική Κατάσταση για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2019:  

 

Η Επεξηγηματική Κατάσταση δεν έχει ελεγχθεί ούτε επισκοπηθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές του Ομίλου. Η Επεξηγηματική Κατάσταση 

πρέπει να διαβάζετε σε συνάρτηση με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και την Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων και ούτε η 

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

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

  

Οι Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Παρουσίαση Αποτελεσμάτων του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2019 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών). 

http://www.hellenicbank.com/
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Γλωσσάριο και Ορισμοί 

 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 
Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας (ετησιοποιημένη βάση) 

προς το μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 

(εξαιρουμένων των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων) 

Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας (ετησιοποιημένη βάση) 

προς το μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας 
εξαιρουμένων των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

ΔΕΕΑ Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης  

Δείκτη 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 αν 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 μετά τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης προς το σύνολο των καθαρών χορηγήσεων 
(μετά τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης) 

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ προς 
περιουσιακά στοιχεία 

ΜΕΧ μετά τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 

Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς 
καταθέσεις  

Καθαρές χορηγήσεις 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) προς ΜΕΧ μετά τις συσσωρευμένες ζημιές 
απομείωσης 

Δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ 
Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης προς το σύνολο των μεικτών μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων  

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) 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, προς τις μεικτές χορηγήσεις  

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 

Ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Καθαρές χορηγήσεις Χορηγήσεις πελατών μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης 

Καθαρή αξία εξαιρουμένων των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Καθαρή αξία εξαιρουμένων των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 
Καθαρά έσοδα από τόκους 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 

ΜΕΧ Εντός ισολογισμού μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις 

ΜΕΧ 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 

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.  

 


