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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 
Θέμα: Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας 

Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 
Σεπτεμβρίου 2021 

               
 
H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 29 
Νοεμβρίου 2021 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 
Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 
Σεπτεμβρίου 2021, και σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, επισυνάπτονται: 
 
(α)   η Επεξηγηματική Κατάσταση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για την 

εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και  
 
(β)   η σχετική Παρουσίαση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα (στα αγγλικά).  
  
Αντίτυπα της Επεξηγηματικής Κατάστασης και της Παρουσίασης για τα 
Οικονομικά Αποτελέσματα για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 
2021, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι διαθέσιμα στο 
Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. 
Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, Λευκωσία και αναρτώνται επίσης στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.hellenicbank.com.   
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.hellenicbank.com/
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 

2021 

29 Νοεμβρίου 2021  

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

φάσμα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και 
υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring) καθώς και διαχείριση και πώληση ακινήτων. Το δίκτυό της 
περιλαμβάνει 79 καταστήματα στην Κύπρο, από τα οποία 16 λειτουργούν ως ταμεία, καθώς και 3 γραφεία αντιπροσωπείας. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, το 
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων και το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Ελληνικής Τράπεζας ανήλθαν στα €18,7 δισ. και €1.148 εκατ. αντίστοιχα. 
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ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ 
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
 

ΙΣΧΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ 

▪ Για την εννιαμηνία του 2021 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,5% σε ετήσια βάση, 

επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας 

▪ Το λειτουργικό περιβάλλον επωφελείται από το πρόγραμμα εμβολιασμού, με >80% του ενήλικου 

πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί πλήρως μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου1. 

▪ Η Κύπρος αναμένεται να αντλήσει €1,2 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF-

Recovery and Resilience Facility) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2026 

 

ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ 

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

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

αγοράς στα νοικοκυριά 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

▪ Κέρδος μετά τη φορολογία για την εννιαμηνία του 2021 στα €21,0 εκατ. 

▪ Κέρδος πριν τις ζημιές απομείωσης για την εννιαμηνία του 2021 στα €66,8 εκατ. 

▪ Ζημιές απομείωσης για την εννιαμηνία του 2021 στα €43,6 εκατ., με Δείκτη κόστους ζημιών 

απομείωσης έναντι των χορηγήσεων στο 1,1% 

▪ Καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2021 στα €192,8 εκατ., με Καθαρό επιτοκιακό 

περιθώριο στο 1,6% 

▪ Η 3η τριμηνία του 2021 ήταν μια εξισορροπημένη τριμηνία αντικατοπτρίζοντας κυρίως χαμηλότερο 

κέρδος πριν τις ζημιές απομείωσης και τις ζημιές απομείωσης σχετικά με το δανειακό χαρτοφυλάκιο 

“Project Starlight”2 

▪ Αρνητικά καταθετικά επιτόκια απορροφούν την πίεση στα κέρδη λόγω της λήξης των Κυπριακών 

Κυβερνητικών Ομόλογων (ΚΚΟ) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ  

▪ Σταθερή κεφαλαιακή θέση, με Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας3 και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών 

Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1)3 στο 22,31% και 19,99%, αντίστοιχα, υπερβαίνοντας τις 

ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

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

▪ Δείκτης ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων4 στο 14,5% 

▪ Δείκτης κάλυψης καθαρών ΜΕΧ5 με εμπράγματες εξασφαλίσεις4 στο 174,3% 

▪ “Project Starlight”2: μια σημαντική συναλλαγή χαρτοφυλακίου ΜΕΧ αναμένεται να μειώσει σε μέσο-

μονοψήφιο το Δείκτη των ΜΕΧ4  

 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

▪ Άνετη ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 473% με την ρευστότητα της 

Ελληνικής Τράπεζας να μην επηρεάζεται από την κρίση της πανδημία 

▪ Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 41,1%  

                                                 
1 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 

2 Βλέπε Μέρος 1.2.3 «Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου». 
3 Με μεταβατικές διατάξεις περιλαμβάνουν μη ελεγμένα κέρδη για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. 
4 Εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ. 
5 Καθαρές ΜΕΧ = ΜΕΧ μείον Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. 
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Δήλωση Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή κ. Oliver Gatzke 
 

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

Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε: 

 

Παρά το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 εξακολουθεί να καθορίζει τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, 

κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους σημειώθηκε μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, η οποία ενισχύθηκε 

από το δημοσιονομικό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης.  

 

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, στηρίξαμε την ανάπτυξη της οικονομίας παραχωρώντας €628 εκατ. σε νέα δάνεια 

ενώ είχαμε καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €192,8 εκατ. και σύνολο μη επιτοκιακών εσόδων €74,2 εκατ.. Τα 

κέρδη για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθαν στα €21,0 εκατ.. Με ισχυρή κεφαλαιακή 

επάρκεια στο 22,3% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 473%) παραμένουμε 

προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας και επενδύουμε σε τομείς που αυξάνουν την 

ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια 

(ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), η Τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία. 

 

Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στη δραστική βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, μέσω της 

επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες έχουν μειωθεί στο 14,5% 

(Δείκτης ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ). Το έργο «Starlight» έχει τεθεί σε 

εφαρμογή και με την ολοκλήρωσή του θα επιταχυνθεί ο καθαρισμός του ισολογισμού μας, μειώνοντας το 

ποσοστό των ΜΕΧ σε μέσο-μονοψήφιο αριθμό. Παράλληλα, βλέπουμε με ικανοποίηση ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των δανειοληπτών (95%) που είχαν ενταχθεί κάτω από το μορατόριουμ δόσεων αποπληρώνουν 

και πάλι τις δόσεις τους. 

 

Ακόμα μια προτεραιότητα για εμάς είναι να επιταχύνουμε το ταξίδι του μετασχηματισμού μας, ώστε να 

ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητές μας και να επιτύχουμε βιώσιμη μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Παραμένουμε 

προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν οργανισμό φιλικό προς τον πελάτη, βελτιώνοντας την 

εμπειρία των πελατών μέσα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την 

ενίσχυση των προϊόντων μας. 

 

Θέλουμε να ενισχύσουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο 

τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Άλλες βασικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη 

διαχείριση του υψηλού δείκτη εξόδων και της πλεονάζουσας ρευστότητάς μας, καθώς και την εφαρμογή μιας 

αξιοκρατικής πολιτικής για το προσωπικό μας. 

 

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας 

δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην 

επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, για να χτίσουμε τη μελλοντική μας Τράπεζα. Επίσης, θέλω να εκφράσω 

την εκτίμησή μου προς όλα τα μέλη του προσωπικού για την αφοσίωση και τη σκληρή τους εργασία. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Βασικά στοιχεία Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
(€εκατ.) 

Εννιαμηνία 
2021 

Εννιαμηνία 
2020 

Ετήσια Δ 
3η 

Τριμηνία 
2021 

2η 
Τριμηνία 

2021 

Τριμηνιαία 
Δ 

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

66,8 94,6 -29% 14,5 29,4 -51% 

Zημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών 
μέσων και μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

(43,6) (49,7) -12% (14,3) (21,9) -35% 

Κέρδος πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων 
συνδεδεμένης εταιρείας 

23,2 44,9 -48% 0,2 7,5 -98% 

Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης 
εταιρείας μετά τη φορολογία 

0,0 1,1 -100% 0,0 0,0 - 

Φορολογία (2,1) (6,0) -64% (0,2) 0,7 -127% 

Κέρδος για την περίοδο 21,0 40,0 -47% 0,0 8,2 -100% 

Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους μετοχών 
της μητρικής εταιρείας 

21,0 40,0 -47% 0,0 8,2 -100% 

       

Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης 
Εννιαμηνία 

2021 
Εννιαμηνία 

2020 
Ετήσια Δ 

3η 
Τριμηνία 

2021 

2η 
Τριμηνία 

2021 

Τριμηνιαία 
Δ 

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (%) 1,55% 1,86% -31 μβ 1,41% 1,56% -15 μβ 

Δείκτης εξόδων προς έσοδα (%) 75,0% 66,7% +827 μβ 82,6% 68,9% +1.377 μβ 

Δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι 
των χορηγήσεων (%) 

1,1% 1,3% -18 μβ 0,6% 1,9% -133 μβ 

Απόδοση Eνσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (%) 2,6% 5,1% -252 μβ 0,0% 3,0% -298 μβ 

Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ €) 5,09 9,68 -4,59 0,00 1,98 -1,98 

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

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (€εκατ.) 30.09.2021 31.12.2020 Δ 

Μεικτές Χορηγήσεις σε πελάτες 6.710 6.802 -1% 

Μεικτές Μη Eξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) 1.428 1.503 -5% 

Μεικτές Eξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 5.283 5.298 -0% 

Καθαρές Χορηγήσεις σε πελάτες 6.007 6.097 -1% 

Eπενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού 12.090 9.143 +32% 

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

7.077 4.052 +75% 

Εκ των οποίων: Επενδύσεις σε χρεόγραφα  4.936 5.024 -2% 

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων 18.675 15.857 +18% 

Καταθέσεις 14.608 14.180 +3% 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής 
εταιρείας 

1.148 1.128 +2% 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ - με μεταβατικές διατάξεις) 5.586 5.556 +1% 

    
Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης 30.09.2021 31.12.2020 Δ 

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

19,99%6 20,01% -2 μβ 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) (με μεταβατικές διατάξεις) 22,31%6 22,34% -3 μβ 

Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (%) 473,0% 477,0% -400 μβ 

Δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (%) 189,0% 179,0% +1.000 μβ 

Δείκτης ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων (%)  21,3%7 22,1% -83 μβ 

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (%)  3,9%7 5,0% -116 μβ 

Δείκτης κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΧ (%) 49,3%7 46,9% +239 μβ 

Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις (%) 41,1% 43,0% -188 μβ 

Καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή (€) 2,66 2,61 +0,06 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

1.1 Ανάλυση Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
 
Καθαρά έσοδα από τόκους 

 
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €192,8 εκατ., μειωμένα κατά 9% σε 

σύγκριση με €212,2 εκατ. για την εννιαμηνία του 2020.  Η μείωση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως στα 

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

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

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

των καταθέσεων.  

 
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 3η τριμηνία του 2021 ανήλθαν σε €63,0 εκατ. και μειώθηκαν κατά 2% σε 

σύγκριση με €64,5 εκατ. την 2η τριμηνία του 2021. 

 
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ετησιοποιημένη βάση) του Ομίλου για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθε 

σε 1,55% (2020: 1,88%, εννιαμηνία του 2020: 1,86%). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο επηρεάστηκε 

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

περιουσιακών στοιχείων που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μετρητών και καταθέσεων σε Κεντρικές 

Τράπεζες μετά την αύξηση του δανεισμού σε Στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 

(ΣΠΜΑ/TLTROs)8. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για την 3η τριμηνία του 2021 ανήλθε σε 1,41%. 

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

(ετησιοποιημένη βάση) για την εννιαμηνία του 2021 και την 3η τριμηνία του 2021, αυξήθηκε στο 1,67% και 

1,62% αντίστοιχα. 

 

Μη επιτοκιακά έσοδα 

 
Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθε σε €74,2 εκατ. και αυξήθηκε 

κατά 3% σε σύγκριση με €71,9 εκατ. την εννιαμηνία του 2020. Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στα 

καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών και άλλα εσόδα η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη 

μείωση στα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και 

χρηματοοικονομικών μέσων. 

 
Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών 

μέσων ανήλθαν σε €5,3 εκατ. την εννιαμηνία του 2021 και σημείωσαν μείωση ύψους 15% σε σύγκριση με €6,3 

εκατ. την εννιαμηνία του 2020. Η μείωση ήταν κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης της μεταβολής στην εύλογη 

αξία χρηματοοικονομικών μέσων σε αντισταθμίσεις εύλογης αξίας που κατέχει ο Όμιλος. 

 

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €39,2 εκατ., 

αυξημένα κατά 1% σε σχέση με €38,6 εκατ. την εννιαμηνία του 2020. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα αυξημένα 

τραπεζικά δικαιώματα και προμήθειες της εννιαμηνίας του 2021 μετά την ανακοίνωση του αναθεωρημένου 

Καταλόγου Δικαιωμάτων και Χρεώσεων σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2021, και την αύξηση των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών που αντιστάθμισαν τη μείωση των άλλων τραπεζικών δικαιωμάτων που 

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

 
Τα άλλα έσοδα για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €29,8 εκατ., αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με 

€27,0 εκατ. την εννιαμηνία του 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων καθαρών κερδών από διάθεση 

αποθεμάτων ακινήτων και λοιπών εσοδών λόγω της καθαρής αποζημίωσης που εισπράχθηκε από την 

ασφαλιστική απαίτηση αντισταθμίζοντάς μερικώς τη μείωση των καθαρών εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες. 

Η μείωση των καθαρών εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες οφείλεται κυρίως λόγω των χαμηλότερων 

απαιτήσεων που προέκυψαν κατά την εννιαμηνία του 2020 ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων από την 

πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). 

 

                                                 
8 Βλέπε Μέρος 1.2.1 «Χρηματοδότηση και Ρευστότητα» στην υποενότητα «Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες» 
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Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την 3η τριμηνία του 2021 μειώθηκε κατά 31% στα €20,4 εκατ., σε 

σύγκριση με €29,8 εκατ. την 2η τριμηνία του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης στα καθαρά κέρδη από διάθεση 

και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων και άλλα έσοδα. Η μείωση στα 

καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών οφείλεται κυρίως λόγω της εποχικότητας την 2η τριμηνία του 

2021. Η μείωση στα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και 

χρηματοοικονομικών μέσων οφείλεται κυρίως στη μείωση των μη πραγματοποιηθέντων καθαρών κερδών 

επανεκτίμησης που προέκυψαν από την επένδυση της Τράπεζας στη Visa Inc. Preferred Stock. Η μείωση στα 

άλλα έσοδα οφείλεται κυρίως στα μειωμένα λοιπά έσοδα κυρίως λόγω της καθαρής αποζημείωσης που 

εισπράχθηκε από την ασφαλιστική απαίτηση που αναγνωρίστηκε την 2η τριμηνία του 2021. 

 

Έξοδα 

 
Τα συνολικά έξοδα για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €200,2 εκατ. και σε σύγκριση με €189,6 εκατ. την 

εννιαμηνία του 2020 αυξήθηκαν κατά 6% κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων προσωπικού. 

  

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

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

Cyprus από την 1η Δεκεμβρίου 2020 ενοποιούνται πλήρως. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 

2021, τα οικονομικά αποτελέσματα της APS Cyprus συνέβαλαν 3% στα συνολικά έξοδα του Ομίλου. 

    

Σε τριμηνιαία βάση, τα συνολικά έξοδα της 3ης τριμηνίας του 2021 ανήλθαν σε €68,9 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 

6% σε σύγκριση με €64,9 εκατ. την 2η τριμηνία του 2021 κυρίως λόγω των αυξημένων διοικητικών και άλλων 

εξόδων. 

 

Έξοδα προσωπικού 

 
Τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €105,5 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 53% 

των συνολικών εξόδων του Ομίλου (εννιαμηνία 2020: 49%). Σε σύγκριση με €93,0 εκατ. την εννιαμηνία του 

2020, τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2021 σημείωσαν αύξηση ύψους 13%. Οι κύριοι λόγοι ήταν 

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

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

 

Τα έξοδα προσωπικού για την 3η τριμηνία του 2021 ανήλθαν σε €35,3 εκατ. και παρέμειναν στα ίδια επίπεδα 

σε σύγκριση με €35,0 εκατ. την 2η τριμηνία του 2021. 

 
Διοικητικά και άλλα έξοδα 

 
Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €76,3 εκατ. και μειωθήκαν 

κατά 4% σε σύγκριση με €79,1 εκατ. την εννιαμηνία του 2020. Η μείωση στα Διοικητικά έξοδα Εταιρείας 

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

κατά την ενοποίηση, αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση στις Αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες 

επαγγελματικές υπηρεσίες και Λοιπά διοικητικά έξοδα. 

 

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα της 3ης τριμηνίας του 2021 ανήλθαν σε €27,2 εκατ. σε σύγκριση με 

€24,0 εκατ. τη 2η τριμηνία του 2021 σημείωσαν αύξηση ύψους 13%.  Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην 

συνεισφορά για την 2η εξαμηνία του 2021 στο ΣΕΚ η οποία χρεώθηκε κατά την 3η τριμηνία του 2021 και στην 

αύξηση στα Λοιπά διοικητικά έξοδα, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την μείωση στις Αμοιβές για 

συμβουλευτικές και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες. 

 

Κατά το 2020, η Τράπεζα ειδοποιήθηκε για την εισφορά βάσει ρίσκου που θα καταβάλλει στο ΣΕΚ9 (Εθνικό 

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

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

Ιδρυμάτων. Η συνολική συνεισφορά για το 2021 ορίστηκε σε €4,5 εκατ. (2020: €5,0 εκατ.) και σύμφωνα με τα 

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

2021 (€2,3 εκατ.). 

                                                 
9 Σύμφωνα με τον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2016 και 2018 
(ο «Νόμος»), και του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 2016. 
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Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την εννιαμηνία του 2021 διαμορφώθηκε στο 75,0%, σε σύγκριση με 66,7% 

για την εννιαμηνία του 2020 (αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα συνολικά έξοδα σε σύγκριση με την μείωση 

στα συνολικά καθαρά έσοδα), ενώ την 3η τριμηνία του 2021 ο δείκτης εξόδων προς έσοδα ανήλθε στο 82,6% 

(2η τριμηνία 2021: 68,9%). 

 

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

του 2021 και την 3η τριμηνία του 2021 ο δείκτης εξόδων προς έσοδα μειώθηκε στο 67,3% και 73,3% 

αντίστοιχα (2η τριμηνία 2021: 63,2%). Αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και την 

συνεισφορά στο ΣΕΚ, την εννιαμηνία του 2020 ο δείκτης εξόδων προς έσοδα ανήλθε στο 59,3%. 

 

Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων 

 

Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων, ανήλθε στα €39,9 εκατ. για την εννιαμηνία 

2021 σημειώνοντας μείωση ύψους 18% σε σύγκριση με €48,9 εκατ. την εννιαμηνία 2020. 

 

Οι ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων για την εννιαμηνία του 2021, περιλαμβάναν ζημιές 

απομείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και δανειακών δεσμεύσεων 

που εκδόθηκαν ύψους €50,6 εκατ. σε σύγκριση με €57,9 εκατ. την εννιαμηνία 2020. Η μείωση κατά 13% σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 προέκυψε κυρίως λόγω των αυξημένων ζημιών απομείωσης του 

χαρτοφυλακίου χορηγήσεων που αναγνωρίστηκαν την εννιαμηνία του 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα της 

επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19). 

 

Οι ζημιές απομείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και δανειακών 

δεσμεύσεων που εκδόθηκαν που παρουσιάζονται κατά την εννιαμηνία του 2021 οφείλονταν κυρίως στην 

στρατηγική απομόχλευσης της Τράπεζας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα επιπρόσθετες ζημιές απομείωσης του 

δανειακού χαρτοφυλακίου (Project Starlight10) που θα πωληθεί, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα ανάκτησης 

μέσω πώλησης στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Επιπλέον, οι ζημίες απομείωσης περιλαμβάνουν καθαρή 

επιδείνωση του χαρτοφυλακίου από νέες αθετήσεις και κάποια καθαρή επιδείνωση του εξυπηρετούμενου 

χαρτοφυλακίου στα βιβλία της Τράπεζας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αυξημένες αθετήσεις που 

παρουσιάστηκαν κατά την εννιαμηνία του 2021 οφείλονται εν μέρει στην εισαγωγή του νέου ορισμού αθέτησης 

της ΕΑΤ που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 

Οι ζημίες απομείωσης που παρουσιάζονται κατά την εννιαμηνία του 2021 αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη 

θετική επίδραση του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης που σχετίζεται με το Πρόγραμμα Περιουσιακών 

Στοιχείων (ΠΠΣ). Οι ζημιές απομείωσης λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν 

στα €10,6 εκατ. (πίστωση) σε σύγκριση με €9,0 εκατ. (πίστωση) την εννιαμηνία 2020. 

 

Οι ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων για την 3η τριμηνία του 2021, ανήλθαν σε €12,1 εκατ. 

σημειώνοντας μείωση ύψους 42% σε σύγκριση με €20,8 εκατ. την 2η τριμηνία του 2021. Οι ζημιές απομείωσης 

του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και δανειακών δεσμεύσεων που 

εκδόθηκαν για την 3η τριμηνία 2021 ανήλθαν σε €9,2 εκατ. και μειώθηκαν κατά 67% σε σύγκριση με €28,1 εκατ. 

την 2η τριμηνία του 2021. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η Τράπεζα αναγνώρισε την 2η τριμηνία του 2021 ζημιές 

απομείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου (Project Starlight10) που θα πωληθεί, λαμβάνοντας υπόψη την 

πιθανότητα ανάκτησης μέσω πώλησης στις 30 Ιουνίου 2021. Την 3η τριμηνία του 2021 επιπρόσθετες ζημιές 

απομείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου (Project Starlight10) αναγνωρίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την 

αύξηση της πιθανότητας ανάκτησης μέσω πώλησης για να αντικατοπτριστεί η πρόοδος που σημειώθηκε μέχρι 

το τέλος της τριμηνίας. Οι παράμετροι προβλέψεων για την 3η τριμηνία του 2021 παρέμειναν ίδιες σε σύγκριση 

με την 4η τριμηνία του 2020. 

 

                                                 
10 Βλέπε Μέρος 1.2.3 «Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου». 
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Οι ζημιές απομείωσης λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για την 3η τριμηνία του 

2021 ανήλθαν σε χρέωση ύψους €2,9 εκατ. σε σύγκριση με πίστωση ύψους €7,4 εκατ. την 2η τριμηνία του 

2021, κυρίως λόγω της επίδρασης του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης ΠΠΣ. Το μοντέλο επιμέτρησης 

ΠΠΣ αξιολογείται ώστε να διασφαλιστεί ευθυγράμμιση με τις πρακτικές της Τράπεζας, τις επικρατούσες 

συνθήκες της αγοράς, τη μεθοδολογία και παραμέτρους απομείωσης καθώς και τις συζητήσεις με την ΚΕΔΙΠΕΣ 

για το μοντέλο υπολογισμού των απαιτήσεων. 

 

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

εννιαμηνία 2021 και την 3η τριμηνία 2021 ανήλθαν στο 1,1% και 0,6% αντίστοιχα (εννιαμηνία 2020: 1,3%, 2η 

τριμηνία 2021: 1,9%). Αναπροσαρμόζοντας για την επίδραση του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης ΠΠΣ, ο 

δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων (ετησιοποιημένη βάση) την εννιαμηνία 

2021 και την 3η τριμηνία 2021 μειώθηκε στο 0,9% και 0,8% αντίστοιχα (εννιαμηνία 2020: 1,1%, 2η τριμηνία 

2021: 1,5%).  

 

Ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Οι ζημιές απομείωσης μη χρημαοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για την εννιαμηνία του 2021 

ανήλθαν σε €3,7 εκατ. και αυξήθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με €0,8 εκατ. για την εννιαμηνία του 2020. Οι 

ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για την εννιαμηνία 2021, 

περιλάμβαναν κυρίως ποσό ύψους €2,6 εκατ. (εννιαμηνία 2020: €0,8 εκατ.) που αφορούσαν ζημιές 

απομείωσης αποθεμάτων ακινήτων που προκύπτουν από την επανεκτίμηση των NRVs του χαρτοφυλακίου 

ιδιόκτητων ακινήτων (REOs) λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές εκπτώσεις λόγω μειωμένης ζήτησης. 

 

Οι ζημιές απομείωσης μη χρημαοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για την 3η τριμηνία του 2021 

ανήλθαν σε €2,2 εκατ. και αυξήθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με €1,1 εκατ. την 2η τριμηνία του 2021, όπως 

εξηγείτε πιο πάνω. 

 

Το κέρδος πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθε σε 

€23,2 εκατ. και σημείωσε μείωση 48% σε σύγκριση με €44,9 εκατ. για την εννιαμηνία του 2020. Ο κύριος 

παράγοντας της μείωσης ήταν κυρίως τα μειωμένα καθαρά έσοδα από τόκους και τα αυξημένα έξοδα 

προσωπικού για την εννιαμηνία του 2021. 

 

Το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας μετά τη φορολογία, για την εννιαμηνία του 2021 ήταν 

μηδενικό σε σύγκριση με κέρδος €1,1 εκατ. για την εννιαμηνία του 2020, λόγω του ότι τα οικονομικά 

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

 

Το κέρδος πριν τη φορολογία για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθε σε €23,2 εκατ. σε σύγκριση με €46,0 εκατ. 

την εννιαμηνία του 2020 (3η τριμηνία του 2021: €0,2 εκατ., 2η τριμηνία του 2021: €7,5 εκατ.). 

 
Η φορολογία για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθε σε χρέωση φορολογίας ύψους €2,1 εκατ. (εννιαμηνία του 

2020: €6,0 εκατ. χρέωση φορολογίας) και περιλάμβανε πίστωση αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους €13,6 εκατ. 

(εννιαμηνία του 2020: €4,2 εκατ. χρέωση) και τη χρέωση φόρου εισοδήματος ύψους €15,7 εκατ. στα 

φορολογητέα κέρδη (εννιαμηνία του 2020: €1,8 εκατ.).  Η πίστωση αναβαλλόμενης φορολογίας καθώς και η 

χρέωση φόρου εισοδήματος για την εννιαμηνία του 2021 προέκυψε κυρίως από την πραγματοποίηση 

αρνητικής υπεραξίας που αναλογεί στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων που αποκτήθηκε και δεν φορολογήθηκε 

έκτοτε. Η χρέωση αναβαλλόμενης φορολογίας για την εννιαμηνία του 2020 οφειλόταν κυρίως στη χρήση των 

φορολογητέων ζημιών που μεταφέρθηκαν έναντι των φορολογητέων κερδών. 

 

Η χρέωση φορολογίας για την 3η τριμηνία του 2021 ανήλθε σε €0,2 εκατ. σε σύγκριση με €0,7 εκατ. χρέωση 

φορολογίας την 2η τριμηνία του 2021 και περιλάμβανε πίστωση αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους €2,2 εκατ. 

(2η τριμηνία 2021: €11,6 εκατ.) και τη χρέωση φόρου εισοδήματος ύψους €2,4 εκατ. στα φορολογητέα κέρδη (2η 

τριμηνία 2021: €10,9 εκατ). 

 

Το κέρδος που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας για την εννιαμηνία του 2021 

ανήλθε σε €21,0 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος ύψους €40,0 εκατ. για την εννιαμηνία 2020 (3η τριμηνία του 2021: 

€0,0 εκατ., 2η τριμηνία του 2021: €8,2 εκατ. κέρδος). 
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1.2 Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε €18,7 δισ., και 

αυξήθηκε κατά 18% σε σύγκριση με €15,9 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, κυρίως λόγω της αύξησης στα μετρητά 

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

μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ/TLTROs). 

 

1.2.1 Χρηματοδότηση και Ρευστότητα 
 
Καταθέσεις 

 
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,6 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €14,2 δισ.). 

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

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

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

πελατών/νομικών οντοτήτων και τα μειωμένα επιτόκια καταθέσεων, οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 3%. 

 

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων11 της Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε σε 29,2% (31 

Δεκεμβρίου 2020: 29,6%). 

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

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

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

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

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

 

Ρευστότητα 

 

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

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

Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ). Ο Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 

2021  ανήλθε στο 473% σε σύγκριση με 477% στις 31 Δεκεμβρίου 2020, πολύ πιο πάνω από το ελάχιστο 

εποπτικό όριο που είναι 100%.  Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 το πλεόνασμα ρευστότητας του LCR ανήλθε σε €6,1 

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

 
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ο ΔΚΣΧ του Ομίλου ανήλθε στο 189% σε σύγκριση με 179% στις 30 Δεκεμβρίου 

2020.  Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 το πλεόνασμα ρευστότητας του ΔΚΣΧ ανήλθε σε €7,1 δισ. Σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/876 (CRR II) που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR), σε ισχύ 

από τον Ιούνιο του 2021, εισάγεται δεσμευτική απαίτηση για τον Δείκτη Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης 

στο 100%. 

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις απαιτήσεις ρευστότητας παρέχονται στις Δημοσιοποιήσεις με βάση τον 
Πυλώνα ΙΙΙ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, οι οποίες θα δημοσιευθούν από τον Όμιλο 
και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις με Επενδυτές). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και Ελληνική Τράπεζα. 
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1.2.2 Χορηγήσεις σε πελάτες 
 

Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθαν σε €6.710 εκατ., σημειώνοντας μείωση 

1% σε σύγκριση με €6.802 εκατ.12 στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων 

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

μειώθηκε κατά 5%, σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την εννιαμηνία 2021 ανήλθε σε €628 εκατ. 

(1η εξαμηνία 2021: €388 εκατ., 2020: €1.041 εκατ., εννιαμηνία 2020: €712 εκατ.). Η Τράπεζα συνέχισε την 

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

διαχείριση των πρόωρων καθυστερήσεων και αποφυγή νέων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. 

 

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

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

€0,6 δισ.). Αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις αυξήσεις στις ΜΕΧ κυρίως λόγω της εφαρμογής του νέου 

ορισμού αθέτησης της ΕΑΤ13, των νέων αθετήσεων και των δεδουλευμένων τόκων. Κατά τη διάρκεια της 

εννιαμηνίας του 2021, οι διαγραφές μείον ανακτήσεις ζημιών απομείωσης χορηγήσεων14 ανήλθαν σε €97,8 

εκατ.15 (2020: €686,1 εκατ.). Οι εισπράξεις και εξυγιάνσεις ανήλθαν περίπου σε €175 εκατ. κατά την εννιαμηνία 

του 2021 (2020: περίπου €200 εκατ.) αντιπροσωπεύοντας οργανική απομόχλευση που επιταχύνθηκε με τη 

λήξη των περιοριστικών μέτρων κατά του κορωνοϊού (COVID-19). 

 

Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων11 της Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν 22,4% (31 Δεκεμβρίου 2020: 

21,5%). 

 
Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 41,1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (31 

Δεκεμβρίου 2020: 43,0%). 

 
Αναστολή πληρωμής δόσεων κεφαλαίου και τόκων 

 

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

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

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

το σχέδιο (για περίοδο εννιά μηνών) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

2021. 

 

Το ποσό των μεικτών χορηγήσεων σε πελάτες που υπόκεινται στο πρώτο και στο δεύτερο 

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

χορηγήσεων ανήλθαν σε €2,6 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, και αποτελείται από μεικτές χορηγήσεις σε 

Νοικοκυριά ύψους €1,4 δισ. και μεικτές χορηγήσεις σε Μη-χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ύψους €1,2 δισ. 

 

                                                 
12 Εξαιρουμένων των ανοιγμάτων που ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση. 
13 Σύμφωνα με το τελικό προσχέδιο κανονιστικών προτύπων της ΕΑΤ σχετικά με το κατώτατο όριο πιστωτικών διευκολύνσεων που είναι 
ληξιπρόθεσμες (EBA/RTS/2016/06) και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εφαρμογή ορισμού αθέτησης σύμφωνα με το 
άρθρο 178 του Ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2016/07). 
14 Διαγραφές: Ο Όμιλος μειώνει, εν μέρει ή πλήρως, τη λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όταν δεν υπάρχει 
εύλογη προσδοκία ανάκτησης. 
15 Περιλαμβάνει περίπου €0,1 δισ. μη συμβατικές διαγραφές που εκτελέστηκαν την εννιαμηνία του 2021 
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Μετά τη λήξη της πρώτης αναστολής δόσεων, η συμπεριφορά στις πληρωμές συνεχίζει να είναι ενθαρρυντική, 

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

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

καθυστέρηση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Ωστόσο, η Τράπεζα συνεχίζει να υιοθετεί μια κατάλληλα συνετή 

προσέγγιση και είναι σε ετοιμότητα όσον αφορά τις διαδικασίες παρακολούθησης και την καθημερινή διαχείριση 

των λογαριασμών για την έγκαιρη αντιμετώπιση των καθυστερήσεων. Το συνολικό εξυπηρετούμενο 

χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της Τράπεζας που είναι σε καθυστέρηση παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε 

σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) (42% των εξυπηρετούμενων 

καθυστερήσεων τον Φεβρουαρίου 2020), τέλος Σεπτεμβρίου 2021. 

 
1.2.3 Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων 
 

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

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

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

κορωνοϊού (COVID-19). 

 

Κατά την εννιαμηνία 2021, χορηγήσεις συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €50,5 εκατ. και λογιστικής αξίας €8,7 

εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενες προς πώληση εκ των οποίων €51,3 εκατ. 

μεικτής λογιστικής αξίας και €7,5 εκατ. λογιστικής αξίας στις 30 Ιουνίου 2021 έχουν πωληθεί την 3η τριμηνία του 

2021. Τα στοιχεία και οι Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης (ΕΔΑ) που γνωστοποιούνται στην Επεξηγηματική 

Κατάσταση και αφορούν τις 31 Δεκεμβρίου 2020, δεν περιλαμβάνουν ανοίγματα που ταξινομούνται ως 

κατεχόμενα προς πώληση. Όπου τα στοιχεία και οι ΕΔΑ που γνωστοποιούνται παρέχονται σε διαφορετική 

βάση, αυτό αναφέρεται. 

 

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση, η Τράπεζα συνεργάζεται στενά με τους συμβούλους της για την 

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

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

σύμφωνα με ένα προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα όπου η υπογραφή της συναλλαγής 

στοχοθετείται/αναμένεται στις αρχές του 2022. Η εκτέλεση της συναλλαγής "Project Starlight" παραμένει 

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

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

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

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

ΠΠΣ). 

 

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

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

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

Τέτοιες επιλογές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα εισαγωγής έμπειρου στρατηγικού εταίρου για περαιτέρω 

βελτίωση των εργασιών ανάκτησης. 

 

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.428 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 σε σύγκριση με €1.503 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 

2020, σημειώνοντας μείωση ύψους 5% (οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ανήλθαν 

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

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η Τράπεζα έχει εφαρμόσει τον νέο ορισμό αθέτησης16, ο οποίος επηρεάζει τις μη 

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

αντίκτυπος αυτής της αλλαγής στον Όμιλο δεν ήταν σημαντικός. 

 

                                                 
16 Σύμφωνα με το τελικό προσχέδιο κανονιστικών προτύπων της ΕΑΤ σχετικά με το κατώτατο όριο πιστωτικών διευκολύνσεων που είναι 
ληξιπρόθεσμες (EBA/RTS/2016/06) και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εφαρμογή ορισμού αθέτησης σύμφωνα με το 
άρθρο 178 του Ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2016/07). 
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Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η μείωση των ΜΕΧ οφείλεται στις μη συμβατικές διαγραφές που 

πραγματοποιήθηκαν καθώς και στις εισπράξεις και εξυγιάνσεις κατά τη εννιαμηνία του 2021, αντισταθμίζοντας 

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

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

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

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

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

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

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

ασφάλειας και ανάκτησης που ακολουθείται. 

 

Οι τερματισμένοι λογαριασμοί οι οποίοι περιλαμβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν σε €863 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 

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

ανήλθαν σε €1.035 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €953 εκατ.). 

 

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

ανήλθαν σε €188,7 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: €208,4 εκατ.). Η μεταβολή στο 

υπόλοιπο των αποθεμάτων ακινήτων από διακανονισμό χρεών των πελατών την εννιαμηνία 2021 περιλάμβανε 

προσθήκες ύψους €12,3 εκατ.17 και πωλήσεις ύψους €30,1 εκατ.17.  

 
Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν 21,3% σε 

σύγκριση με 22,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο δείκτης των MEX εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται 

από τo ΠΠΣ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν 14,5% (31 Δεκεμβρίου 

2020: 15,7%). 

 

Ο δείκτης των καθαρών ΜΕΧ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 

διαμορφώθηκε στο 3,9% (1,9% εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ), σε σύγκριση με 5,0% 

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

 
Οι συνολικές συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των χορηγήσεων, ανήλθαν σε €703 εκατ. 

στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: €705 εκατ.) και αντιπροσώπευαν το 10,5% των συνολικών 

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

των μεικτών χορηγήσεων εξαιρουμένων των χορηγήσεων που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 12,2% στις 30 

Σεπτεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: 12,4%). 

 

Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε σε 49,3% στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 

2020: 46,9%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 

63,4% (31 Δεκεμβρίου 2020: 58,9%). Λαμβάνοντας υπόψη την αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων18 ο 

δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις ανήλθε σε 141,3% στις 30 Σεπτεμβρίου 

2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: 134,5%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ και των 

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

αναπροσαρμόζεται στο 174,3% (31 Δεκεμβρίου 2020: 155,5%). 

                                                 
17 Λογιστική αξία. 
18 Βάσει της αγοραίας αξίας (με ανώτατο όριο την έκθεση του πελάτη). 
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1.2.4 Επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού 
 

Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού, ανήλθε σε €12.090 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 

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

του Ομίλου (31 Δεκεμβρίου 2020: 58%). Το σύνολο των επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνει 

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

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

επενδύσεων σε στοιχεία ενεργητικού σημείωσε αύξηση ύψους 32% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2020, 

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

 

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

τράπεζες ανήλθε σε €7.077 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: €4.052 εκατ.). Οι 

περισσότερες καταθέσεις σε ξένο νόμισμα ήταν με τράπεζες αξιολογημένες με διαβάθμιση P-119. Η αύξηση των 

μετρητών και των υπολοίπων με τις Κεντρικές Τράπεζες κατά την εννιαμηνία του 2021 οφειλόταν κυρίως στο 

νέο δανεισμό ύψους €2.300 εκατ. σε στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 

(ΣΠΜΑ/TLTROs) τον Σεπτέμβριο του 2021 και στη λήξη του Κυπριακού Κυβερνητικού Γραμματίου 52 

εβδομάδων τον Απρίλιο του 2021 για ποσό ονομαστικής αξίας ύψους €330 εκατ. 

 

Το σύνολο των επενδύσεων σε χρεόγραφα ανήλθε σε €4.936 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (31 

Δεκεμβρίου 2020: €5.024 εκατ.), μειωμένο κατά 2% και αντιπροσώπευε το 26% του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2020: 32%). Η καθαρή μείωση οφείλεται κυρίως στις λήξεις κατά την εννιαμηνία του 

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

χρηματοοικονομικά ιδρύματα μη εξασφαλισμένων ομολόγων, καλυμμένα ομόλογα, Εξασφάλιση σε 

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

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

Διαχειριστή Περιουσιακών Στοιχείων με διακριτική ευχέρεια. 

 

Οι επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τιτλοποιήσεις αντιπροσωπεύουν το 38% και 12% των 

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

 

Τα Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα και Γραμμάτια20 που ο Όμιλος είχε στην κατοχή του στις 30 Σεπτεμβρίου 

2021 ανήλθαν σε €2.070 εκατ. και σε σύγκριση με €2.443 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ήταν μειωμένα κατά 

15%. Η μείωση οφειλόταν κυρίως στη λήξη Γραμμάτιων ύψους €330 εκατ.. Από το σύνολο των ΚΚΟ και 

Γραμματίων που κατείχε ο Όμιλος, €641 εκατ. λήγουν σε περίοδο μικρότερη του ενός έτους και τα υπόλοιπα 

€1.429 εκατ. λήγουν μεταξύ 1 και 5 ετών. 

                                                 
19 Prime-1 βραχυπρόθεσμη διαβάθμιση του οίκου Moody’s. 
20 Η πιστοληπτική διαβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αξιολογηθεί ως Ba2 από Moody’s, BBB- από Fitch και BBΒ- από S&P. 
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1.2.5 Κεφαλαιακή Βάση και Επάρκεια 
 
Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας21 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)22 ,23 

Όμιλος (χωρίς τις 
μεταβατικές διατάξεις ΔΠΧΑ 

9)22,23 

Ελάχιστες 
κανονιστικές 
απαιτήσεις 

(σε σταδιακή 
εφαρμογή) 

30.09.202121 31.12.2020 Δ 30.09.202121 31.12.2020 202124 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 22,31% 22,34% -3 μβ 21,58% 21,55% 14,45% 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 22,31% 22,34% -3 μβ 21,58% 21,55% 11,65% 

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

19,99% 20,01% -2 μβ 19,23% 19,18% 9,55% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (€εκατ) 

1.117 1.112 +0% 1.065 1.052 δ/υ 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ) 
(€εκατ) 

5.586 5.556 +1% 5.536 5.485 δ/υ 

 
Η μείωση κατά 2 μονάδες βάσης του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1)21 (με 

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

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

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

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

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

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

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

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

ελάχιστων προβλέψεων για παλαιά αποθέματα των ΜΕΧ όπως κοινοποιήθηκαν μέσω της 

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

Μετοχών της Κατηγορίας 1 (μείωση 15 μονάδες βάσης), 

- της μείωσης των λοιπών συνολικών εσόδων (μείωση 5 μονάδες βάσης), κυρίως λόγω της 

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

περιουσιακών στοιχείων (αύξηση 2 μονάδες βάσης), 

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

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

για το 2020 σε 50% για το 2021 και τα ελαφρυντικά μέτρα προς αντιμετώπιση της πανδημίας του 

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

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σε χορηγήσεις κατηγοριοποιημένες στο Στάδιο 1 και 2 που 

υπολογίζονται μετά την 1 Ιανουαρίου 2020, προστίθενται πίσω στο Κεφαλαίο Κοινών Μετοχών 

της Κατηγορίας 1 σταδιακά για μεταβατική περίοδο πέντε ετών (100% για το 2020 και 2021), 

(καθαρή μείωση 13 μονάδες βάσης), 

                                                 
21 Περιλαμβάνουν μη ελεγμένα κέρδη για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. 
22 Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 12 Δεκεμβρίου 2017, ο οποίος δημοσιεύτηκε 
για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων από 
την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9, μέρος των επιπτώσεων των προβλέψεων για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές προστίθεται πίσω στο Κεφάλαιο 
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, επιτρέποντας μια μεταβατική περίοδο πέντε ετών μέχρι την πλήρη εφαρμογή το 2023. 
23 Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/873 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 24 Σεπτεμβρίου 2020, ο οποίος δημοσιεύτηκε 
για την τροποποίηση του Κανονισμού (EΕ) 575/2013 και του Κανονισμού (EΕ) 2019/876, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο 2020 οι μεταβατικές 
διατάξεις του ΔΠΧΑ 9 παρατείνονται κατά δύο έτη (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024), για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σε χορηγήσεις 
κατηγοριοποιημένες στο Στάδιο 1 και 2 μετά την 1 Ιανουαρίου 2020, οι οποίες προστίθενται πίσω στο Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 σταδιακά για μεταβατική περίοδο πέντε ετών. 
24 Εξαιρουμένου της καθοδήγησης κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ και με βάση τη ΔΕΕΑ του 2019 που παραμένει σε ισχύ για το 2021 σύμφωνα με 
την ενημέρωση της ΕΚΤ που ελήφθη τον Νοέμβριο του 2020, και συμπεριλαμβανομένου της τροποποιημένης σύνθεσης απαιτήσεων ιδίων 
κεφαλαίων του Πυλώνα ΙΙ που είναι σε ισχύ από τον Μάρτιο 2020. 
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ii) της συνολικής αύξησης των ΣΠΣ, κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων σε χρεόγραφα, καθώς η 

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

νέων χορηγήσεων και παραγώγων (λόγω των αλλαγών στη μεθοδολογία που ακολουθείται με βάση 

τους αναθεωρημένους κανόνες του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων ΙΙ (CRR II)25), 

αντισταθμίζοντας τη μείωση σε καταθέσεις σε άλλες Τράπεζες και τη μείωση των καθαρών 

χρηματοδοτούμενων χορηγήσεων λόγω αποπληρωμών (μείωση 11 μονάδες βάσης), 

 
 

Οι αντίστοιχοι δείκτες  κεφαλαίου21 της Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν ως ακολούθως: 

 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 
Με μεταβατικές 

διατάξεις  
ΔΠΧΑ 922,23 

Χωρίς μεταβατικές 
διατάξεις  

ΔΠΧΑ 922,23 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 22,16% 21,43% 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 22,16% 21,43% 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) (%) 19,85% 19,09% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (€εκατ) 1.113 1.061 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (ΣΠΣ) (€εκατ) 5.605 5.554 

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

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

μη ελεγμένων κερδών για την εννιαμηνία, διαμορφώθηκαν σε 21,92%, 19,60% και 21,92% αντίστοιχα. 

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

Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις, 

διαμορφώθηκαν σε 21,18%, 18,83% και 21,18%, αντίστοιχα.  

 

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

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

διαμορφώθηκαν σε 21,82%, 19,51% και 21,82%, αντίστοιχα. Επιπλέον, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, 

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

στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκαν σε 21,08%, 18,75% και 21,08%, 

αντίστοιχα.  

 

Δείκτης Μόχλευσης  

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ο Δείκτης Μόχλευσης21,25 του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 6,49% (Τράπεζα: 6,47%) σε 

σύγκριση με 7,71% (Τράπεζα: 7,69%) στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο Δείκτης Μόχλευσης21,25 του Ομίλου στις 30 

Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκε σε 6,23% (Τράπεζα: 6,21%) σε σύγκριση με 

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

 

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

ελεγμένων κερδών για την εννιαμηνία, διαμορφώθηκε σε 6,38% (Τράπεζα: 6,37%). Παρομοίως, ο Δείκτης 

Μόχλευσης του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκε σε 6,12% 

(Τράπεζα: 6,11%). 

 

Ο Δείκτης Μόχλευσης21 του Ομίλου με μεταβατικές διατάξεις, ο οποίος είναι πάνω από το ελάχιστο ποσοστό 

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

Απαιτήσεων ΙΙ (CRR II)25, που ισχύει από τον Ιούνιο του  2021, μειώθηκε κατά 121 μονάδες βάσης σε σύγκριση 

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

Δείκτη Μόχλευσης».  

                                                 
25 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/876 (CRR II) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ημερομηνίας 20 Μαΐου 2019 για 
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR). 
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Ο κύριος λόγος της αύξησης του «Συνολικού ανοίγματος του Δείκτη Μόχλευσης» ήταν η αύξηση στα «Λοιπά 

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

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

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

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

οποία μείωσε περαιτέρω τον δείκτη. Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της έκθεσης σε παράγωγα που 

περιλαμβάνεται στο «Συνολικό άνοιγμα του Δείκτη Μόχλευσης» έχει αλλάξει σύμφωνα με τους αναθεωρημένους 

κανόνες του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR II)25. Ωστόσο, λόγω του μικρού μεγέθους των 

παραγώγων της Τράπεζας, αυτό δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τον Δείκτη Μόχλευσης. 

 

Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης 2020 (ΔΕΕΑ 2020) 

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

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

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

μετά την ημερομηνία αυτή, και οι απαιτήσεις που καθορίστηκαν από την απόφαση ΔΕΕΑ 201926 

εξακολουθούν να ισχύουν, συμπεριλαμβανομένου των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αυτή η ενημέρωση γίνεται 

στα πλαίσια σχετικής ανακοίνωσης της ΕΚΤ τον Μάιο του 2020, ότι η ΕΚΤ θα υιοθετήσει μια ρεαλιστική 

προσέγγιση σχετικά με τον κύκλο της ΔΕΕΑ για το 2020. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

κατά 25% ), και 

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

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

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

Κατηγορίας 1 και το απόθεμα ασφαλείας O-SII ύψους 0,75%27,28 το οποίο εφαρμόζεται σταδιακά σε 

περίοδο πέντε ετών αρχίζοντας από την 1 Ιανουαρίου 201927,28. 

 

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

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

υπολογιζόμενο ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των ποσοστών αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας 

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

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

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

ανοίγματα το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (CCyB) για την εννιαμηνία του 2021 ήταν 0%. 

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

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

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

                                                 
26 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. 
27 Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΚΤΚ με ημερομηνία 7 Μαΐου 2020, το απόθεμα ασφαλείας O-SII χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις της 
Τράπεζας παραμένει στο 1,5% με την σταδιακή εφαρμογή του όμως να αναβάλλεται κατά 12 μήνες, από την αρχική περίοδο των 4 χρόνων, 
ως μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων και νοικοκυριών για να ανταπεξέλθουν των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού 
(COVID-19). 
28 Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΚΤΚ με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2021, το απόθεμα ασφαλείας O-SII για την Τράπεζα χωρίς τις 
μεταβατικές διατάξεις μειώνεται από 1,5% σε 1%. Με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2022 το απόθεμα ασφαλείας O-SII για την Τράπεζα είναι 
0,875% και από το 2023 είναι 1%. 
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Με βάση την ενημέρωση της ΕΚΤ αναφορικά με την ΔΕΕΑ 2020, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα II, οι 

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

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

μετόχους, καθώς η απόφαση ΔΕΕΑ 2019 παραμένει σε ισχύ. 

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

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

έχουν καθοριστεί σε 14,45%, 9,55% και 11,65% αντίστοιχα24. 

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

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

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

 
Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας21 του Ομίλου, είναι πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις βάσει 
τελικής ΔΕΕΑ ως ακολούθως: 
 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 
30.09.2021 (με 

μεταβατικές διατάξεις 
ΔΠΧΑ 9)22,23 

30.09.2021 (χωρίς 
μεταβατικές διατάξεις 

ΔΠΧΑ 9)22,23 

Ελάχιστες κανονιστικές 
απαιτήσεις (σε σταδιακή 

εφαρμογή) 
    202124 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%) 22,31% 21,58% 14,45% 

Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 22,31% 21,58% 11,65% 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της 

Κατηγορίας 1 (CET 1) (%) 
19,99% 19,23% 9,55% 

 
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα εποπτικά κεφάλαια παρέχονται στις Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα 
ΙΙΙ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, οι οποίες θα δημοσιευθούν από τον Όμιλο και θα 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις με Επενδυτές). 
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1.2.6 Οδηγία για Ανάκαμψη και Εξυγίανση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων 
Επενδύσεων (BRRD) 
 
Ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement for own 

funds and Eligible Liabilities – MREL) 

 
Η Τράπεζα, στο πλαίσιο των διατάξεων της Οδηγίας για την Ανάκαμψη και την Εξυγίανση των Πιστωτικών 

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

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

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

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

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

λειτουργειών του, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της πτώχευσης του ιδρύματος στην 

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

μια δομή χρηματοδότησης με συγκεκριμένο ποσοστό υποχρεώσεων που να μπορούν να διαγραφούν ή να 

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

συνδυασμό με τα ίδια κεφάλαια, αποτελούν MREL. 

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

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

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

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

έλαβε άμεση εφαρμογή. 

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

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

επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) για την Τράπεζα. 

 
Σύμφωνα με το ΕΣΕ/SRB, οι ελάχιστες απαιτήσεις MREL της Τράπεζας τίθενται στο 24,10% των 

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

του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης (leverage ratio exposure, LRΕ) ανοιγμάτων, και αυτό θα πρέπει να 

πληρείται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Περαιτέρω, η Τράπεζα θα πρέπει να συμμορφωθεί με ενδιάμεση 

απαίτηση 16,57% των ΣΠΣ και 5,91% του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2022. Τα 

ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιεί η Τράπεζα για να πληροί τη συνδυασμένη απαίτηση αποθεμάτων (combined 

buffer requirements, CBR) δεν θα είναι επιλέξιμα για την πλήρωση των απαιτήσεων MREL που εκφράζονται 

σε όρους σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων. 

 
Με το να έχει λάβει ενδιάμεσους και τελικούς στόχους MREL μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2022 και μέχρι την 31 

Δεκεμβρίου 2025, αντίστοιχα, η Τράπεζα εφάρμοσε την σύσταση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης 

Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων ΕΜΤΝ Programme (το «Πρόγραμμα») (ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2021) ύψους 

€1,5 δισ. με στόχο την πρόσβαση σε διεθνείς κεφαλαιαγορές για την έκδοση MREL. 

 

Σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης 

Ομολόγων τύπου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred), Υψηλής Εξοφλητικής Μη-

Προτεραιότητας (Senior Non-Preferred) και Μειωμένης Εξασφάλισης (Dated Subordinated). 

 

Η Τράπεζα έχει Καταχωρήσει αίτηση προς το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου όπως Ομόλογα που θα 

εκδοθούν στα πλαίσια του Προγράμματος κατά τη διάρκεια των 12 μηνών από την ημερομηνία του 

Ενημερωτικού Δελτίου εισαχθούν για διαπραγμάτευση στην Αγορά Euro MTF και καταχωρηθούν στην 

Επίσημη Λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. 
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Οι MREL απαιτήσεις για την εκπλήρωση του τελικού στόχου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2025 αναμένεται να 

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

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

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

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

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

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

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

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

μακροοικονομική και δημοσιονομική θέση. Αυτό επέτρεψε να παραχωρηθεί ένα σημαντικό πακέτο 

δημοσιονομικής υποστήριξης που προσέφερε μια αποτελεσματική αντικυκλική αντίδραση στην κρίση. Με 

κόστος την αύξηση του δημόσιου χρέος, τα έκτακτα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 

κατέστησαν δυνατό τον περιορισμό των καταστροφικών συνεπειών της κρίσης στους συντελεστές παραγωγής. 

Αυτό κατέστη δυνατό με την προσωρινή αναστολή των κανόνων παρακολούθησης του προϋπολογισμού του 

Συμφώνου Σταθερότητας, δίνοντας περιθώριο σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτή η 

αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ το 2021 και συνεπώς ο προϋπολογισμός του έτους θα συνεχίσει να παρέχει 

στοχευμένη και προσωρινή στήριξη. Παράλληλα, ο τραπεζικός τομέας εισήλθε στην κρίση με επαρκή 

αποθέματα ασφαλείας κεφαλαίων και ρευστότητας, και ταυτόχρονα με την υποστήριξη της προσαρμοστικής 

νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, συνέχισε την παροχή χρηματοδότησης στην οικονομία. 

 

Η Κύπρος έχει επηρεαστεί σημαντικά από την παγκόσμια πανδημία με επιπτώσεις τόσο στην υγεία όσο και 

στην οικονομία. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, το ΑΕΠ της Κύπρου 

για το 2020 έχει συρρικνωθεί κατά 5,2% ενώ η οικονομία της ΕΕ έχει συρρικνωθεί κατά 5,9% και η οικονομία της 

ζώνης του ευρώ κατά 6,4%. Το πραγματικό ΑΕΠ της Κύπρου αυξήθηκε κατά 5,6% σε ετήσια βάση το α’ 

εξάμηνο του 2021. 

 

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

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

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

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

που παρουσιάστηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, ύψους -2,1% σε ετήσια βάση, ο ρυθμός μεταβολής του 

ΑΕΠ αυξήθηκε σημαντικά κατά 13,3% στο δεύτερο τρίμηνο του έτους. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 

έτους, οι τελικές καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,2% σε ετήσια βάση, ενώ και οι επενδύσεις 

αυξήθηκαν κατά 13,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. 

 

Κατά την περίοδο Απριλίου και Ιουνίου, οι οικονομικοί τομείς που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την 

επιβολή των περιοριστικών μέτρων στη μετακίνηση ήταν το εμπόριο και οι μεταφορές, ενώ η εστίαση και άλλοι 

συναφείς τομείς με αυτήν παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση. Βάση των διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων, η 

οικονομική δραστηριότητα αναμένεται ότι θα παρουσιαστεί ενισχυμένη και το δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους. 

Αυτή η προσδοκία, βασίζεται στη θετική αξιολόγηση των διαθέσιμων δεικτών που σχετίζονται με την 

απασχόληση, την κατανάλωση των νοικοκυριών, καθώς και των δεικτών επιχειρηματικού και καταναλωτικού 

κλίματος. 

 

Παρ’ όλα αυτά, η επικράτηση της παραλλαγής Δέλτα ή οποιασδήποτε άλλης μελλοντικής παραλλαγής του ιού, 

δημιουργεί κινδύνους για τη πορεία ανάκαμψης της οικονομίας. Παρά την εύθραυστη κατάσταση λόγω των 

αυξημένων κρουσμάτων, η Κύπρος παραμένει σε πορεία ανάκαμψης μετά την οικονομική κρίση που 

προκλήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). Βάση των πρόσφατων τάσεων που 

παρουσιάζονται στους οικονομικούς δείκτες υψηλής συχνότητας, αναμένεται ισχυρή ανάκαμψη κατά το δεύτερο 

εξάμηνο του 2021, με το ΑΕΠ να επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Μετά 

τη μείωση του ΑΕΠ κατά 5,2% το 2020, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ αναμένεται να ξεπεράσει το 4,0% κατά το 

2021, και να αυξηθεί κατά 4,2% κατά το 2022. Μεσοπρόθεσμα, η πραγματική οικονομική δραστηριότητα 

αναμένεται να ενισχυθεί από τα διαθέσιμα κονδύλια του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

όπου η Κύπρος αναμένεται να αντλήσει €1,2 δισ. για την περίοδο 2021-2026. 

 

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

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

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

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

οικονομικών πολιτικών. Αν και η πρόσφατη ιατρική πρόοδος στην αντιμετώπιση της πανδημίας δημιουργεί 

ελπίδες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 

αβεβαιότητες. Εάν αρχίσουν να αυξάνονται ή να εντείνονται νέες μολύνσεις, ενδέχεται να χρειαστούν 

μεγαλύτερης διάρκειας περιορισμοί, με δυσμενείς οικονομικές συνέπειες. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Επιπτώσεις πρόσφατων εξελίξεων 

 

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

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

προηγούμενο έτος. Με βάση τα διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις στοιχεία, τα οποία δείχνουν την τάση 

της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο 2021 μειώθηκε στα 14.660 πρόσωπα σε 

σύγκριση με 37.772 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. 

 

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2021 αυξήθηκε κατά 3,6% σε σχέση με τον 

Σεπτέμβριο του 2020, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,5%. Για την περίοδο 

Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021, σημειώθηκε αύξηση 1,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 

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

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

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

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

περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €483,4 

εκ. (2,1% επί του ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €599,8 εκ. (2,8% επί του ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 2020. Το ποσοστό χρέους προς το ΑΕΠ έφτασε το 119% στο τέλος του 2020 από 94% το 

προηγούμενο έτος, καταγράφοντας αύξηση περίπου 25 ε.μ. του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις 

του Υπουργείου Οικονομικών, το ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να ακολουθήσει πτωτική τάση και να 

μειωθεί στο 90% έως το τέλος του 2024, με την προϋπόθεση ότι το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα 

παραμείνει χαμηλό. Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα ευνοϊκή τουλάχιστον 

μέχρι και το 2023. 

  

Στον τραπεζικό τομέα, το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα τέλη Απριλίου 2021 ήταν €5 δισ. 

που αντιστοιχεί στο 17,4% των συνολικών χορηγήσεων, σε σύγκριση με 28% στα τέλη του 2019, ενώ ο δείκτης 

κάλυψης ήταν 51% κατά την τρέχουσα περίοδο. 

  

Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας βελτιώθηκαν σημαντικά τα τελευταία 

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

επιδόσεων. Η πιστοληπτική διαβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας βαθμολογείται σήμερα ως Ba1 από τους 

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

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

την προοπτική σε σταθερή, αντικατοπτρίζοντας την σημαντική επίπτωση από την παγκόσμια πανδημία COVID- 

19 που μπορεί να υπάρξει στην Κυπριακή οικονομία και δημοσιονομική θέση. Τον Ιούλιο του 2021, ο οίκος 

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

επενδυτική διαβάθμιση. 

 

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

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

οικονομικής δραστηριότητας, η οποία ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένα δανειακά 

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

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

υποχρεώσεών τους και συνεπώς το ύψος των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου. Οι οικονομικές 

επιπτώσεις εξαρτώνται σε σημαντικό βαθµό από το χρόνο που η κρίση αυτή θα διαρκέσει και διαφοροποιούνται 

ανά περίπτωση καθώς κάθε τομέας της οικονομίας επηρεάζεται µε διαφορετικό τρόπο. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές (ΑΠΖ), επιμέτρηση και μελλοντικές πληροφορίες 

 

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

αναμενόμενες ταμειακές ροές βάσει της σταθμισμένης πιθανότητας τριών εναλλακτικών μακροοικονομικών 

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

συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών συνθηκών και προβλέψεων μακροοικονομικών και άλλων παραγόντων, 

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

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

υποστηριζόμενων μελλοντικών πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τους μακροοικονομικούς παράγοντες. Η 

Τράπεζα ενσωματώνει τρία μελλοντικά μακροοικονομικά σενάρια στη διαδικασία υπολογισμού των 

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

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

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

αγοράς προσαρμοσμένα με βάση την κρίση των εμπειρογνωμόνων της. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

παρέμειναν αμετάβλητες κατά το πρώτο ενιάμηνο του 2021. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Σχετικά με τις εκτιμήσεις των μελλοντικών τιμών των ακινήτων για το βασικό μακροοικονομικό σενάριο που έχει 

εξεταστεί από την Τράπεζα, δεν υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις ότι η παρούσα  οικονομική κατάσταση θα έχει 

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

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

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

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

συντελεστές στάθμισης του σεναρίου: 

 
Κυπριακή Οικονομία – Μακροοικονομικές παράμετροι 

  2021 2022 
Συντελεστής 
Στάθμισης % 

Σενάρια     

Αισιόδοξο 

Πραγματικό ΑΕΠ (% μεταβολή) 4,8 4,5 

25% 

Ανεργία (%) 7,0 6,0 

Πληθωρισμός (% μεταβολή) 0,8 1,8 

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

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

Βασικό 

Πραγματικό ΑΕΠ (% μεταβολή) 4,0 4,2 

50% 

Ανεργία (%) 7,5 6,5 

Πληθωρισμός (% μεταβολή) 0,5 1,0 

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

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

Απαισιόδοξο 

Πραγματικό ΑΕΠ (% μεταβολή) 3,0 3,0 

25% 

Ανεργία (%) 8,5 7,5 

Πληθωρισμός (% μεταβολή) -- 1,0 

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

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

 

Σημαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο 

 

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

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

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

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

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

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

την σημαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

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

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

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

του 2020 στο Στάδιο 2. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

οικονομικής ανάκαμψης του κάθε κλάδου. 

 

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

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

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

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

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

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

πιο πρόσφατες προσδοκίες. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

συμπεριφορικές μετρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζητήματα αποδοχής κόστους 

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

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

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

σταθερότητα εισοδήματος, χρησιμοποίηση ανανεωμένων πιστωτικών διευκολύνσεων και 

προπληρωμών πελατών. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

πρόσφατες εξελίξεις. 

 

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

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

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

τοποθετούνται στο Στάδιο 2 κατά την εννιαμηνία που έληξε του 2021 αφού μία περίοδος δοκιμασίας εννέα 

μηνών μετά την αναστολή πληρωμής δόσεων κεφαλαίου και τόκων (μορατόριουμ) θεωρείται ως απαραίτητη, 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Παρομοίως, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, Ατομικά Αξιολογούμενες ομάδες στους «υψηλού κινδύνου» τομείς 

επανεξετάστηκαν βάση της πραγματικής επίδοσης. Βάση αυτής της αξιολόγησης για ομάδες ήδη στο Στάδιο 2 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

κορωνοϊού (COVID-19). 

 

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

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

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

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

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

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

της και της κοινωνίας.  

 

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα που συνεχίζει να προκαλεί η πανδημία, οι προοπτικές της κυπριακής 
οικονομίας είναι θετικές. Το δεύτερο τρίμηνο του 2021, η οικονομία αναπτύχθηκε με μεγαλύτερο ρυθμό από τον 
αναμενόμενο, φθάνοντας το 12.8% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020, υποδεικνύοντας ισχυρή 
ανάκαμψη για το έτος. Παρόλο που η Τράπεζα συνέχισε να διατηρεί την πιστωτική ποιότητα του 
χαρτοφυλακίου, η άρση των διαφόρων μέτρων στήριξης θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε 
συγκεκριμένα δανειακά χαρτοφυλάκια.  Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα ορισμένων 
δανειοληπτών στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους και κατ’ επέκταση το ύψος των 
αναμενόμενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου. Οι οικονομικές επιπτώσεις εξαρτώνται σε σημαντικό βαθµό από το 
χρόνο που η κρίση αυτή θα διαρκέσει και διαφοροποιούνται ανά περίπτωση. 
 

Η Τράπεζα παρακολουθεί στενά το επηρεαζόμενο δανειακό χαρτοφυλάκιο και εφαρμόζει μια αποτελεσματική, 
αποδοτική και ολοκληρωμένη διαχείριση των καθυστερήσεων και της κλιμακωτής αύξησης των πιστωτικών 
κινδύνων του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τη χρήση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και μοντέλων 
βαθμολόγησης συμπεριφοράς, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος πιθανών νέων αδυναμιών αποπληρωμής. 
Με ένα αρκετά μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου δανείων που έχει ήδη αξιολογηθεί μέσω προβλέψεων ζωής 
και με ένα μέρος των εξυπηρετούμενων δανείων να καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών 
Στοιχείων, το συνολικό κόστος κινδύνου βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα αναμένεται να παραμείνει σε 
λογικά επίπεδα. 
 

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

στην ενίσχυση και στη βελτίωση της θέσης της στην αγορά. 

 

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

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

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

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

προφίλ κινδύνου της Τράπεζας. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες το έτους η Τράπεζα παραχώρησε νέες 

χορηγήσεις ύψους €628 εκατ. σε βιώσιμα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η στρατηγική της Τράπεζας 

επικεντρώνεται στην τεχνολογία και στην ανάλυση, και στοχεύει για ψηφιακές βελτιώσεις και απλούστευση των 

διεργασιών, με έμφαση στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. 

 

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

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

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

 

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

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

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

συνέργειες, αντανακλώντας τα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά των δύο επιχειρηματικών μοντέλων. 

 

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

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

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

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

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

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

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

μεταφορών και αποθήκευσης, ενημέρωσης και επικοινωνίας και δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής 

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

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

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

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

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

μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. 



 

Επεξηγηματική Κατάσταση - Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021  30 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (€εκατ.) 
Σημ. στο 

Παράρτημα 
2 

Εννιαμηνία 
2021 

Εννιαμηνία 
2020 

Ετήσια Δ 
3η Τριμηνία 

2021 
2η Τριμηνία 

2021 
Τριμηνιαία 

Δ 

Έσοδα από τόκους   216,7 235,1 -8% 73,3 71,6 +2% 

Έξοδα από τόκους   (23,9) (22,9) +4% (10,2) (7,1) +44% 

Καθαρά έσοδα από τόκους 1 192,8 212,2 -9% 63,0 64,5 -2% 

Έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών   45,6 44,2 +3% 15,4 16,8 -8% 

Έξοδα δικαιωμάτων και προμηθειών   (6,5) (5,6) +16% (2,3) (1,8) +25% 

Καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών   39,2 38,6 +1% 13,1 14,9 -12% 

Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών 
στοιχείων 

  5,3 6,3 -15% 0,9 3,1 -71% 

Άλλα έσοδα   29,8 27,0 +10% 6,4 11,7 -46% 

Σύνολο καθαρών εσόδων   267,0 284,1 -6% 83,5 94,3 -11% 

Έξοδα προσωπικού   (105,5) (93,0) +13% (35,3) (35,0) +1% 

Αποσβέσεις και χρεολύσεις   (18,5) (17,5) +6% (6,5) (5,9) +9% 

Διοικητικά και άλλα έξοδα 2 (76,3) (79,1) -4% (27,2) (24,0) +13% 

Σύνολο εξόδων   (200,2) (189,6) +6% (68,9) (64,9) +6% 

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

  66,8 94,6 -29% 14,5 29,4 -51% 

Zημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων 3 (39,9) (48,9) -18% (12,1) (20,8) -42% 

Zημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 3 (3,7) (0,8) +344% (2,2) (1,1) +106% 

Κέρδος πριν το μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας   23,2 44,9 -48% 0,2 7,5 -98% 

Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένης εταιρείας μετά τη φορολογία   0,0 1,1 -100% 0,0 0,0 - 

Κέρδος πριν τη φορολογία   23,2 46,0 -50% 0,2 7,5 -98% 

Φορολογία   (2,1) (6,0) -64% (0,2) 0,7 -127% 

Κέρδος για την περίοδο   21,0 40,0 -47% (0,0) 8,2 -100% 

Συμφέρον μειοψηφίας   (0,0) (0,0) +0% (0,0) 0,0 +100% 

Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας   21,0 40,0 -47% (0,0) 8,2 -100% 

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (€εκατ.) 
Σημ. στο 

Παράρτημα 
2 

30.09.2021 31.12.2020 Δ 

Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες   6.622 3.635 +82% 

Kαταθέσεις σε άλλες τράπεζες   455 417 +9% 

Χορηγήσεις σε πελάτες 4,5,6,7 6.007 6.097 -1% 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα 8,9 4.936 5.024 -2% 

Επενδύσεις σε μετοχές και άλλους τίτλους και σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων   77 67 +14% 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός   180 183 -2% 

Αποθέματα ακινήτων   189 208 -9% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία   48 51 -6% 

Φορολογικές απαιτήσεις   0 1 -33% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   9 10 -3% 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση   0 9 -100% 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία   151 154 -2% 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   18.675 15.857 +18% 

          

Οφειλές σε άλλες τράπεζες   229 143 +60% 

Οφειλές σε σε Κεντρικές Τράπεζες   2.297 0 +100% 

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών   14.608 14.180 +3% 

Φορολογικές υποχρεώσεις   10 9 +12% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   15 29 -49% 

Λοιπές υποχρεώσεις   239 239 +0% 

Δανειακό κεφάλαιο   130 130 0% 

Σύνολο υποχρεώσεων   17.527 14.729 +19% 

Μετοχικό κεφάλαιο   206 206 +0% 

Αποθεματικά   941 921 +2% 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας 1.148 1.128 +2% 

Συμφέρον μειοψηφίας   0 0 0% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   1.148 1.128 +2% 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων   18.675 15.857 +18% 

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (€εκατ.) 

  Αναλογούν στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας      

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
μείωσης 

μετοχικού 
κεφαλαίου 

Αποθεματικό 
από έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο 

Αποθεματικό 
προσόδου 

Αποθεματικό 
συναλλαγματικών 

διαφορών 

Αποθεματικά 
επανεκτίμησης 

(Σημ. 10) 
Σύνολο 

Συμφέρον 
μειοψηφίας 

Σύνολο 

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

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021            206,4               260,3             553,4               46,2   -                   61,6          1.127,9                      0,0          1.127,9  

                    

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

                  

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

Λοιπά συνολικά έξοδα 
 -   -   -   -    -                    (2,8) 

             
(2,8)  -  

             
(2,8) 

Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από 
πλεόνασμα επανεκτίμησης  -   -   -                0,4   -                    (0,4)                 -     -                  -    

                  -                      -                    -                 21,4   -                    (3,2)              18,2                      0,0               18,2  

Συναλλαγές με τους κατόχους μετοχών                   

Συνεισφορές και διανομές                   

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

                  -                      -                    -                  1,6   -                       -                  1,6                       -                  1,6  

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2021            206,4               260,3             553,4               69,2   -                   58,4          1.147,7                      0,0          1.147,7  

 

 

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

 

Σημείωση: Οι αριθμοί μπορεί να μην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

1. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ (€000) 
Εννιαμηνία 

2021 
Εννιαμηνία 

2020 
Ετήσια Δ 

3η Τριμηνία 
2021 

2η Τριμηνία 
2021 

Τριμηνιαία Δ 

              

Έσοδα από τόκους υπολογισμένα με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου             

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος:             

Έσοδα από τόκους από μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες                  3.131                        -    +100%                  2.939                     192  +1.431% 

Έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε άλλες τράπεζες                    871                   1.892  -54%                    338                     261  +30% 

Έσοδα από τόκους από χορηγήσεις σε πελάτες              153.304               163.521  -6%                49.942                 51.316  -3% 

Έσοδα από τόκους από επενδύσεις σε χρεόγραφα                47.739                 56.427  -15%                16.005                 15.871  +1% 

Έσοδα από τόκους περιουσιακών στοιχείων αποζημίωσης                    113                       47  +140%                      33                       32  +3% 

Έσοδα από τόκους από αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις πελατών                  6.492                   4.986  +30%                  2.297                   2.320  -1% 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία:             

Έσοδα από τόκους από επενδύσεις σε χρεόγραφα στην εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εσόδων                  3.803                   6.385  -40%                  1.191                   1.240  -4% 

               215.453               233.258  -8%                72.745                 71.232  +2% 

Άλλα έσοδα από τόκους             

Έσοδα από τόκους από άλλα χρηματοοικονομικά μέσα                   1.230                   1.705  -28%                    538                     379  +42% 

Άλλα έσοδα                       -                       197  -100%                       -                          -    - 

Σύνολο εσόδων από τόκους              216.683               235.160  -8%                73.283                 71.611  +2% 

              

Έξοδα από τόκους             

Έξοδα από τόκους για οφειλές σε άλλες τράπεζες                   (617)                   (756) -18%                   (258)                   (175) +47% 

Εξοδα από τόκους για οφειλές σε Κεντρικές τράπεζες               (14.001)                 (8.960) +56%                 (6.914)                 (3.921) +76% 

Έξοδα από τόκους για καταθέσεις και άλλους λογαριασμούς πελατών                 (3.509)                 (8.975) -61%                 (1.064)                 (1.148) -7% 

Έξοδα από τόκους για άλλα χρηματοοικονομικά μέσα                 (5.508)                 (3.876) +42%                 (1.927)                 (1.806) +7% 

Έξοδα από τόκους περιουσιακών στοιχείων αποζημίωσης                       -                          -    -                       -                          -    - 

Έξοδα από τόκους υποχρεώσεων μίσθωσης                   (264)                   (374) -29%                     (85)                     (88) -3% 

Σύνολο εξόδων από τόκους               (23.899)               (22.941) +4%               (10.248)                 (7.138) +44% 

              

Καθαρά έσοδα από τόκους              192.784               212.219  -9%                63.035                 64.473  -2% 
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2. Διοικητικά και άλλα έξοδα (€000) 
Εννιαμηνία 

2021 
Εννιαμηνία 

2020 
Ετήσια Δ 

3η Τριμηνία 
2021 

2η Τριμηνία 
2021 

Τριμηνιαία Δ 

Επισκευές και συντηρήσεις               (15.893)               (15.132) +5%                 (5.513)                 (5.015) 10% 

Αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες               (10.437)                 (7.253) +44%                 (4.167)                 (3.748) 11% 

Ρυθμιστικά Εποπτικά τέλη                 (2.691)                 (2.139) +26%                 (1.019)                   (882) 16% 

Συνεισφορά στο Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων                (16.122)               (16.122) +0%                 (5.434)                 (5.342) 2% 

Ειδικός Φόρος Πιστωτικών Ιδρυμάτων                 (4.518)                 (5.033) -10%                 (2.305)                       -    100% 

Αποδέσμευση για εκκρεμούσες δικαστικές διαφορές ή παράπονα και/ή απαιτήσεις                    1.210                   1.027  +18%                  1.065                     145  634% 

Διοικητικά έξοδα Εταιρείας διαχείρισης χρεών                        -                    (9.688) -100%                       -                          -    - 

Λοιπά διοικητικά έξοδα               (27.801)               (24.736) +12%                 (9.820)                 (9.132) 8% 

                (76.252)               (79.076) -4%               (27.193)               (23.974) +13% 
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3. Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων (€000) 

Εννιαμηνία 
2021 

Εννιαμηνία 
2020 

Ετήσια Δ 
3η Τριμηνία 

2021 
2η Τριμηνία 

2021 
Τριμηνιαία Δ 

              

Ζημιές απομείωσης χαρτοφυλακίου χορηγήσεων             

12μηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές                  7.462                  (1.197) -723%                    865                   5.094  -83% 

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Στάδιο 2)                  5.180                  (6.033) -186%                  6.868                   3.029  +127% 

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Στάδιο 3)                (58.995)               (51.436) +15%               (15.668)               (36.289) -57% 

Επίπτωση της καθαρής τροποποίησης και επανεκτίμησης ταμειακών ροών                 (2.346)                 (2.973) -21%                 (2.655)                   (262) +913% 

Καθαρό κέρδος/ζημιά αποαναγνώρισης                  6.412                   7.375  -13%                  3.348                   3.523  -5% 
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη την διάρκεια ζωής στην αξία του χαρτοφυλακίου 
χορηγήσεων που αποκτήθηκε (POCI)                (10.394)                 (7.632) +36%                 (2.007)                 (3.864) -48% 

                (52.681)               (61.896) -15%                 (9.249)               (28.769) -68% 

Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και δανειακών δεσμεύσεων που 
εκδόθηκαν             

12μήνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές                  1.148                   4.530  -75%                   (144)                    559  -126% 

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Στάδιο 2)                    253                  (2.934) -109%                    214                    (150) -243% 

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Στάδιο 3)                   (308)                    583  -153%                   (682)                    123  -654% 
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην αξία των απομειωμένων εκδομένων 
χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και δανειακών δεσμεύσεων που αποκτήθηκαν ή 
προέκυψαν απομειωμένα κατά την απόκτηση (POCI)                    625                     402  +55%                    558                        -    +100% 
Κέρδος από αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και των δανειακών 
δεσμεύσεων που αποκτήθηκαν                    383                   1.457  -74%                      74                       95  -22% 

                   2.101                   4.038  -48%                      20                     627  -97% 

Ζημιές απομείωσης λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων             

12μήνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην αξία των άλλων ποσών εισπρακτέων                    266                        (2) -13.400%                      85                     162  -48% 

Χρεόλυση/απομείωση περιουσιακών στοιχείων αποζημίωσης και εισπρακτέου                  9.903                   9.150  +8%                 (2.983)                  6.612  -145% 

12μηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην αξία των χρεογράφων                    463                    (185) -350%                      39                     495  -92% 
12μήνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην αξία των καταθέσεων σε Κεντρικές Τράπεζες 
και σε άλλες τράπεζες                        6                       16  -63%                       (3)                      92  -103% 

                        -                          -    +0%                       -                          -    +0% 

                 10.638                   8.979  +18%                 (2.862)                  7.361  -139% 

              

Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων               (39.942)               (48.879) -18%               (12.091)               (20.781) -42% 

              

Ζημιές απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων             

Αποθέματα ακινήτων                 (2.648)                   (833) +218%                 (1.717)                   (552) +211% 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός                 (1.049)                       -    +100%                   (515)                   (534) -4% 

                  (3.697)                   (833) +344%                 (2.232)                 (1.086) +106% 

              

Συνολικές ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων               (43.639)               (49.712) -12%               (14.323)               (21.867) -34% 
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4. Η κίνηση των χορηγήσεων σε πελάτες (πριν τις συσσωρευμένες ζημιές 
απομείωσης) μεταξύ των σταδίων σύμφωνα με την αύξηση στο επίπεδο 
πιστωτικού κινδύνου (€'000) 

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 
Απομειωμένες 

κατά την 
απόκτηση (POCI) 

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2021          4.224.355              964.819           1.239.081              373.431           6.801.686  

Μεταφορά από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 2            (147.198)             147.198                        -                          -                          -    

Μεταφορά από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 3              (41.788)                       -                  41.788                        -                          -    

Μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 3                       -                 (63.480)               63.480                        -                          -    

Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 2                       -                  89.987               (89.987)                       -                          -    

Μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 1               71.337               (71.337)                       -                          -                          -    

Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 1                 6.107                        -                   (6.107)                       -                          -    

Καθαρή κίνηση κατά την διάρκεια της περιόδου               77.697               (76.831)              (89.186)              (16.232)            (104.552) 

Συναλλαγματική διαφορά               12.101                     574                     646                        -                  13.321  

30 Σεπτεμβρίου 2021          4.202.611              990.930           1.159.715              357.199           6.710.455  

            

      

Για συγκριτική πληροφόρηση βλέπε Σημ. 19 των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (www.hellenicbank.com - Σχέσεις Επενδυτών). 

            

            

5. Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των χορηγήσεων (€'000) Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 
Απομειωμένες 

κατά την 
απόκτηση (POCI) 

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2021               40.370                49.349              620.927                 (5.881)             704.765  

Μεταφορά από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 2                (1.473)                 1.473                        -                          -                          -    

Μεταφορά από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 3                   (933)                       -                       933                        -                          -    

Μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 3                       -                   (5.263)                 5.263                        -                          -    

Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 2                       -                  21.844               (21.844)                       -                          -    

Μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 1                 3.394                 (3.394)                       -                          -                          -    

Μεταφορά από το Στάδιο 3 στο Στάδιο 1                 1.302                        -                   (1.302)                       -                          -    

Διαγραφές μείον ανακτήσεις ζημιών απομείωσης χορηγήσεων                   (300)                (2.294)              (92.243)                (2.971)              (97.808) 

Συμβατικός τόκος απομειωμένων χορηγήσεων                    190                  2.274                60.838                10.716                74.018  

Αναστροφή της προεξόφλησης                   (145)                (1.690)              (18.095)              (10.336)              (30.266) 

Μείωση από διαγραφές                     (70)                   (527)                   (152)                (1.177)                (1.926) 

Επιβάρυνση για την περίοδο                (7.462)                (5.180)               58.995                10.394                56.747  

Συναλλαγματική διαφορά                      45                       23                 (2.151)                       -                   (2.083) 

30 Σεπτεμβρίου 2021               34.918                56.615              611.169                     745              703.447  

       

            

Για συγκριτική πληροφόρηση βλέπε Σημ. 19 των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (www.hellenicbank.com - Σχέσεις Επενδυτών). 
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6. Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τον τομέα αντισυβαλλόμενου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021         

  

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* 6.710.455 1.427.535 1.034.821 636.682 703.447 639.446 243.591 225.316 

Γενικές Κυβερνήσεις 5.744 241 241 241 102 5 5 5 

Άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 140.332 11.062 8.982 7.493 7.126 5.435 3.462 3.338 

Μη-χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 2.735.881 631.528 594.395 299.278 412.256 360.733 167.244 144.176 

εκ των οποίων: Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 2.351.865 623.106 578.645 292.611 405.180 356.725 162.736 140.790 

εκ των οποίων: Εμπορικές κτηματικές επιχειρήσεις 1.920.572 443.348 512.131 230.092 279.861 236.347 126.275 103.091 

Ανά τομέα                 

1. Κατασκευές 340.578 191.369     115.253       

2. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 539.507 166.737     115.913       

3. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 254.809 57.465     41.923       
4. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 

508.417 81.662     60.613       

5. Μεταποίηση 390.611 54.105     35.654       

6. Άλλοι τομείς  701.959 80.190     42.900       

Ιδιώτες 3.828.498 784.704 431.203 329.670 283.963 273.273 72.880 77.797 

εκ των οποίων: Στεγαστικά δάνεια 2.840.903 549.437 309.822 234.137 157.044 156.014 39.093 42.032 

εκ των οποίων: Πίστωσης για κατανάλωση 424.755 97.739 40.574 31.899 51.642 45.799 6.705 7.406 

  

*Μη συμπεριλαμβανομένων χορηγήσεων σε κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα. 

                  

Για συγκριτική πληροφόρηση βλέπε Σημ. 19 των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (www.hellenicbank.com - Σχέσεις Επενδυτών). 
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7. Ανοίγματα που υπόκεινται σε μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID 19) 

 
7.1 Πληροφορίες σχετικά με δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε αναστολές (σε νομικό και μη νομικό μορατόριουμ) 

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

Μεικτή 
λογιστική 

αξία 

  Εξυπηρετούμενα Μη-εξυπηρετούμενα  Εξυπηρετούμενα Μη-εξυπηρετούμενα  
 

Εισροές σε 
μη 

εξυπηρε-
τούμενα 

ανοίγματα 

   Εκ των 
οποίων 

ανοίγματα 
με 

ρυθμίσεις 

Εκ των 
οποίων 
μέσα με 

σημαντική 
αύξηση σε 
πιστωτικό 

κίνδυνο 
από την 

αρχική 
αναγνώρι-

ση αλλά 
χωρίς 

απομειω-
μένη 

πιστωτική 
αξία 

(Στάδιο 2) 

 Εκ των 
οποίων: 

ανοίγματα 
με 

ρυθμίσεις 

Εκ των 
οποίων 
οφειλές 

αβέβαιης 
είσπραξης 

που είναι 
μη ληξιπρό-

θεσμες 
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 
αναγνώρι-

ση αλλά 
χωρίς 

απομειω-
μένη 

πιστωτική 
αξία  

(Στάδιο 2 

 Εκ των 
οποίων: 

ανοίγματα 
με 

ρυθμίσεις 

Εκ των 
οποίων 
οφειλές 

αβέβαιης 
είσπραξης 

που είναι 
μη ληξιπρό-

θεσμες 
οφειλές ή 
ληξιπρό-

θεσμες 
οφειλές 

<=90 μέρες 

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

Δάνεια και απαιτήσεις που 
υπόκεινται στην 
προσωρινή αναστολή  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

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

Εκ των οποίων: 
Εξασφαλισμένα με οικιστική 
ακίνητη περιουσία 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

Εκ των οποίων: Μη 
χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Εκ των οποίων: 
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

Εκ των οποίων: 
Εξασφαλισμένα με 
εμπορική ακίνητη 
περιουσία 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Για συγκριτική πληροφόρηση βλέπε Σημ. 19 των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (www.hellenicbank.com - Σχέσεις Επενδυτών). 
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Μετά τη λήξη του πρώτου μορατόριουμ στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ένα δεύτερο σχέδιο αναστολής δόσεων κεφαλαίου και τόκων (μορατόριουμ δανείων) εισάχθηκε τον 

Ιανουάριο του 2021 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, όπως ανακοινώθηκε από την Κυπριακή Κυβέρνηση στις 15 Ιανουαρίου 2021, για πελάτες που επηρεάστηκαν από τη δεύτερη 

φάση των περιοριστικών μέτρων και της απαγόρευσης κυκλοφορίας, και υπόκεινται σε ορισμένα κριτήρια.  

 

Ο πίνακας παρέχει μια ανασκόπηση της πιστοληπτικής ποιότητας των δανείων και απαιτήσεων που υπόκεινται ρυθμίσεις σε νομικό και μη νομικό μορατόριου. Μετά τη λήξη 

και των δύο μορατόριουμ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 30 Ιουνίου 2021 αντίστοιχα, δεν έχουν εισαχθεί περαιτέρω νομικό μορατόριουμ που να εξηγούν τον λόγο για την 

υποβολή των μηδενικών στοιχείων. 
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7.2 Κατανομή δανείων και προκαταβολών που υπόκεινται σε αναστολές (σε νομικό και μη-νομικό μορατόριουμ) με βάση την εναπομείνουσα λήξη των αναστολών (μορατόριουμ) 

  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 20.303 2.602.015        

Δάνεια και απαιτήσεις που υπόκεινται στο μορατόριουμ (που χορηγηθήκαν) 19.835 2.560.822 -- 2.560.822 --  --   --   --   --  

Εκ των οποίων: Νοικοκυριά  1.365.206 -- 1.365.206 --  --   --   --   --  

Εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα με οικιστική ακίνητη περιουσία  1.060.902 -- 1.060.902 --  --   --   --   --  

Εκ των οποίων: Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις  1.174.791 -- 1.174.791 --  --   --   --   --  

Εκ των οποίων: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  1.091.659 -- 1.091.659 --  --   --   --   --  

Εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα με εμπορική ακίνητη περιουσία  1.025.831 -- 1.025.831 --  --   --   --   --  

 
Για συγκριτική πληροφόρηση βλέπε Σημ. 19 των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (www.hellenicbank.com - Σχέσεις Επενδυτών). 

 
Ο πιο πάνω πίνακας παρέχει μια ανασκόπηση του όγκου των δανείων και απαιτήσεων που υπόκεινται σε νομικό και μη-νομικό μορατόριουμ με βάση την εναπομείνουσα λήξη 

των αναστολών (μορατόριουμ) στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Επιπλέον, σε αυτόν τον πίνακα γίνεται αναφορά σε δάνεια και προκαταβολές σε νομικό μορατόριουμ που έχει λήξει. 

 
Ο Όμιλος δεν χορήγησε νέα δάνεια και απαιτήσεις κάτω από κάποιο νέο σχέδιο δημόσιων εγγυήσεων που τέθηκε σε ισχύ με την κρίση του κορωνοϊού (COVID-19), καθώς ένα 

τέτοιο σχέδιο δεν είχε ψηφιστεί από την Βουλή των Αντιπροσώπων και, ως εκ τούτου, δεν είχε εισαχθεί έως την ημερομηνία αναφοράς της παρούσας έκθεσης. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Επεξηγηματική Κατάσταση - Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021  41 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

8. Επενδύσεις σε χρεόγραφα (€'000) 30.09.2021 31.12.2020 

Στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων                                       

Εισηγμένοι τίτλοι              214.470               261.777  

Συσσωρευμένες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές                     (19)                     (27) 

               214.451               261.750  

Στοιχεία που ταξινομούνται στο αποσβεσμένο κόστος                                       

Εισηγμένοι τίτλοι           4.722.714            4.763.974  

Συσσωρευμένες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 
                

(1.338) 
                

(1.791) 

            4.721.376            4.762.183  

            4.935.827            5.023.933  

      

      
9. Ανάλυση των επενδύσεων σε χρεόγραφα με βάση την συγκέντρωση ανά τομέα 
(€'000) 

30.09.2021 31.12.2020 

Κυβερνήσεις           2.069.585            2.493.054  

Τράπεζες           1.851.959            1.848.096  

Άλλοι τομείς           1.014.283               682.783  
 

          4.935.827            5.023.933  

 
 

10. Ανάλυση των Αποθεματικών Επανεκτίμησης (€'000) 30.09.2021 31.12.2020 

Αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων     

1 Ιανουαρίου 
               

41.214  
               

36.189  

Πλεόνασμα από επανεκτίμηση γης και κτηρίων                       -    
                 

5.487  

Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση ακινήτων                    361  
                    

(45) 

Μεταφορά στο αποθεματικό προσόδου λόγω επιπρόσθετης απόσβεσης 
                  

(384) 
                  

(417) 

  
               

41.190  
               

41.214  

Αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εσόδων     

1 Ιανουαρίου 
               

20.386  
               

23.454  

Καθαρό πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε μετοχές και άλλους τίτλους και σε 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων                    120                     136  
Καθαρό έλλειμα από επανεκτίμηση επενδύσεων σε χρεόγραφα στην εύλογη αξία μέσω 
λοιπών συνολικών εσόδων 

                
(3.299) 

                
(3.204) 

  
               

17.207  
               

20.386  

      

Σύνολο αποθεματικών επανεκτίμησης 
               

58.397  
               

61.600  
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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 στο 

Παράρτημα 2.  

 

Οι αναφορές στη "Σημείωση" σχετίζονται με τις αντίστοιχες σημειώσεις στο Παράρτημα 2. 

 

Εκτός από τις συμφιλιώσεις που παρουσιάζονται πιο κάτω, οι δείκτες στην Επεξηγηματική Κατάσταση μπορούν 

να υπολογίζονται με στοιχεία που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2.  

 
1. Συμφιλίωση μεικτών χορηγήσεων σε πελάτες       

  
Σημ. στο 

Παράρτημα 
2 

30 Σεπτεμβρίου 
2021 
€'000 

31 Δεκεμβρίου 
2020 
€'000 

30 Σεπτεμβρίου 
2020 
€'000 

Μεικτές εξυπηρετούμενες χορηγήσεις                 5.282.920                5.298.471                5.097.750  

Μεικτές ΜΕΧ 6               1.427.535                1.503.215                1.650.324  

Μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες 4               6.710.455                6.801.686                6.748.074  

          

Μεικτές εξυπηρετούμενες χορηγήσεις – ταξινομημένα ως 
κατεχόμενα προς πώληση    --                             7   --  

Μεικτές ΜΕΧ – ταξινομημένα ως κατεχόμενα προς πώληση    --                     50.453   --  

Χορηγήσεις σε πελάτες ταξινομημένα ως κατεχόμενα 
προς πώληση    --                     50.460   --  

          

          

2. Συμφιλίωση Μεικτών ΜΕΧ         

    Σημ. στο 
Παράρτημα 2 

30 Σεπτεμβρίου 
2021 
€'000 

31 Δεκεμβρίου 
2020 
€'000 

Μεικτό υπόλοιπο χορηγήσεων σε πελάτες στο Στάδιο 3   4               1.159.715                1.239.081  

Συν: ΜΕΧ που ήταν απομειωμένες κατά την απόκτηση 
(POCI)                      267.820                   264.134  

Μεικτές ΜΕΧ                   1.427.535                1.503.215  
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3. Συμφιλιώσεις των παραμέτρων των δεικτών         
          
3.1. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο         

  
Σημ. στο 

Παράρτημα 
2 

30 Σεπτεμβρίου 
2021 
€'000 

31 Δεκεμβρίου 
2020 
€'000 

30 Σεπτεμβρίου 
2020 
€'000 

Έσοδα από τόκους 1 
                 

216.683  
                 

314.349  
                 

235.160  

Έξοδα από τόκους 1 
                   

23.899  
                   

28.898  
                   

22.941  

Καθαρά έσοδα από τόκους 1 
                 

192.784  
                 

285.451  
                 

212.219  

Καθαρά έσοδα από τόκους (ετησιοποιημένα)   
                 

257.045  
                 

285.451  
                 

282.959  

Τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία (μέσος όρος)   
             

16.552.779  
             

15.209.400  
             

15.223.067  

Τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία – αναπροσαρμοσμένα 
για τον δανεισμό ΣΠΠΜΑ (μέσος όρος)   

             
15.402.875   --   --  

          
          
3.2. Δείκτης εξόδων προς έσοδα         

  
  

Σημ. στο 
Παράρτημα 2 

30 Σεπτεμβρίου 
2021 
€'000 

30 Σεπτεμβρίου 
2020 
€'000 

Συνολικά έξοδα     
                 

200.237  
                 

189.553  

Μείον:         

Ειδικός Φόρος Πιστωτικών Ιδρυμάτων   2 
                   

16.122  
                   

16.122  

Συνεισφορά στο Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων    2 
                     

4.518  
                     

5.033  

          

Αναπροσαρμοσμένα Συνολικά έξοδα     
                 

179.597  
                 

168.398  

          

Σύνολο Καθαρών εσόδων     
                 

267.026  
                 

284.129  

          
          
3.3. Δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των 
χορηγήσεων 

      

    Σημ. στο 
Παράρτημα 2 

30 Σεπτεμβρίου 
2021 
€'000 

30 Σεπτεμβρίου 
2020 
€'000 

Ζημιές απομείωσης χαρτοφυλακίου χορηγήσεων για την 
περίοδο*   3 

                   
56.747  

                   
66.298  

Ζημιές απομείωσης χαρτοφυλακίου χορηγήσεων για την 
περίοδο* (ετησιοποιημένες)     

                   
75.663  

                   
88.397  

          

Ζημιές απομείωσης χαρτοφυλακίου χορηγήσεων για την 
περίοδο*   3 

                   
56.747  

                   
66.298  

Μείον: επίδραση του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης 
ΠΠΣ         

Χρεόλυση/απομείωση περιουσιακών στοιχείων αποζημίωσης 
και εισπρακτέου για την περίοδο   3 

                     
9.903  

                     
9.150  

Ζημιές απομείωσης στο δανειακό χαρτοφυλάκιο 
προσαρμοσμένες προς την επίδραση του περιουσιακού 
στοιχείου αποζημίωσης για την περίοδο 

  
  

                   
46.844  

                   
57.148  

Ζημιές απομείωσης στο δανειακό χαρτοφυλάκιο 
προσαρμοσμένες προς την επίδραση του περιουσιακού 
στοιχείου αποζημίωσης για την περίοδο 
(ετησιοποιημένες)     

                   
62.459  

                   
76.197  

          
* Εξαιρουμένου της «Επίπτωση της καθαρής τροποποίησης και επανεκτίμησης ταμειακών ροών» και του «Καθαρού κέρδους/ζημιάς 
αποαναγνώρισης» στο Παράρτημα 2 Σημ. 3. 
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3.4. Δείκτης ΜΕΧ         

    Σημ. στο 
Παράρτημα 2 

30 Σεπτεμβρίου 
2021 
€'000 

31 Δεκεμβρίου 
2020 
€'000 

Μεικτές ΜΕΧ   6               1.427.535                1.503.215  

Μείον: Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης                      703.447                   704.765  

Καθαρές ΜΕΧ                      724.088                   798.450  

          

Μεικτές ΜΕΧ - που καλύπτονται από το ΠΠΣ                      453.419                   437.428  

Μείον: Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης - που 
καλύπτονται από το ΠΠΣ                        85.564                     76.764  

Καθαρές ΜΕΧ - που καλύπτονται από το ΠΠΣ                      367.855                   360.664  

          

Καθαρές ΜΕΧ - εξαιρουμένου του ΠΠΣ                      356.233                   437.786  

          
          
3.5. Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις         

    Σημ. στο 
Παράρτημα 2 

30 Σεπτεμβρίου 
2021 
€'000 

31 Δεκεμβρίου 
2020 
€'000 

Χορηγήσεις σε πελάτες   4               6.007.008                6.096.921  

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών                  14.607.674               14.179.726  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Όνομα Ορισμός 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

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

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

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

ΔΕΕΑ Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης  

Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας 
(LCR) 

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

Δείκτης εξόδων προς έσοδα Συνολικά έξοδα (όπως ορίζεται) προς σύνολο καθαρών εσόδων (όπως ορίζεται) 

Δείκτης καθαρής σταθερής 
χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ) 

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

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

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

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ προς καθαρές 
χορηγήσεις 

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

Δείκτης καθαρών ΜΕΧ στο σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων 

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

Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς 
καταθέσεις 

Καθαρές χορηγήσεις σε πελάτες (όπως ορίζεται) ως προς τις καταθέσεις και άλλους 
λογαριασμούς πελατών 

Δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με 
εμπράγματες εξασφαλίσεις 

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

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

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

Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των 
ΜΕΧ 

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

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

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

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Σύνολο κεφαλαίου ως προς τα Σταθμισμένα Περιουσιακά Στοιχεία 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET1) 

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

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

Δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι 
των χορηγήσεων 

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

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

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

Μεικτές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα ορισμό της ΕΑΤ (ο νέος 
ορισμός της ΕΑΤ εφαρμόστηκε την 1 Ιανουαρίου 2021) εξαιρουμένων των ΜΕΧ που 
καλύπτονται από το ΠΠΣ, ως προς τις μεικτές χορηγήσεις.   

Δείκτης των ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών 
χορηγήσεων 

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

ΔΠΧΑ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφορέας 

ΕΑΤ Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 

EE Ευρωπαϊκή Ένωση 

EKT Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα 



 

 

Επεξηγηματική Κατάσταση - Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021  46 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Όνομα Ορισμός 

ΕΔΑ Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης 

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

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

Ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 

Ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από τόκους μείον έξοδα από τόκους 

Καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και 
προμηθειών 

Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες μείον έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες 

Καθαρά κέρδη από διάθεση και 
επανεκτίμηση συναλλάγματος και 
χρηματοοικονομικών στοιχείων 

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

Καθαρές χορηγήσεις Χορηγήσεις πελατών μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης 

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

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

ΚΕΔΙΠΕΣ Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων 

ΚΚΟ Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα 

ΚΤΚ Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

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

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

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

ΜΕΧ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που 
καλύπτονται από το ΠΠΣ 

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

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

ΜΜΕ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Μβ Μονάδες βάσης 

ΠΠΣ Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων 

ΣΕΚ Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων 

ΣΠΣ Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία 

ΣΠΜΑ/TLTROs Στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 

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

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

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

Τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία 

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

Χορηγήσεις που κατέχονται για πώληση 
Χορηγήσεις που κατέχονται για πώληση, που πληρούν τα κριτήρια του ΔΠΧΑ 5 για τα οποία η 
Τράπεζα αναμένεται να πουλήσει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ταξινόμησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Όνομα Ορισμός 

APS Cyprus  APS Debt Servicing Cyprus Ltd 

CBR Συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος (Combined buffer requirement) 

CCyB  Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (Countercyclical capital buffer) 

CLOs Eξασφαλισμένες δανειακές υποχρεώσεις 

CRR Κανονισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 

ECL Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

EMTN Programme Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων 

ESG Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση 

MREL Ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων 

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

P2G Καθοδήγησης κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ 

P2R Απαίτησης ιδίων κεφαλαίων του Πυλώνα ΙΙ 

REO Ιδιόκτητα ακίνητα 

RRF Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

SFTs Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων 

RMBS Εξασφάλιση με τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια 

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

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

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

ελεγκτές του Ομίλου. 

 

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

που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

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

την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 και την Παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε 

στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Ούτε η Επεξηγηματική Κατάσταση ούτε η Παρουσίαση αποτελούν θεσπισμένες οικονομικές καταστάσεις που 

έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

  

Η Επεξηγηματική Κατάσταση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, οι 

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

Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Ομίλου www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

που εάν τροποποιηθούν, μπορούν να αλλάξουν τις αναλύσεις ή τις απόψεις που εκφράζονται. 
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 9M21 Profit after tax of €21,0 m vs 9M20 Profit after tax of €40,0 m
 3Q21 was a break-even quarter mainly reflecting lower pre-provision profitability and Starlight related provisions
 Negative deposit rates absorb profitability pressure from maturing CGBs

 9M21 real GDP grew 5,5% y-o-y, confirms the strength of the Cypriot economy
 Operating environment benefits from vaccination program, with >80% of adults fully vaccinated as of mid-October1

 Cyprus expected to receive €1,2 bn from EU’s Recovery and Resilience Facility (RRF) between 2021-2026

 CAR2 and CET1 ratio2 (transitional basis) of 22,3% and 20,0% respectively, above minimum capital requirements
 No reliance on deferred tax credits in CET1
 LCR at 473%, with HB’s liquidity not adversely affected by the pandemic crisis

 NPE ratio3 at 14,5%
 Net NPEs3 are c.174% covered by tangible collateral
 Project Starlight: a material NPE trade expected to reduce NPE ratio to mid-single digits

 Lean management structure comprising a 5-member Management Board, with a newly appointed CEO and CFO
 New leadership to reshape and transform the Bank to enhance stakeholder value
 A retail focused bank with a solid customer base and major market shares in household business

Strong 
economic 
rebound 

Strong franchise 
with new 

leadership 

9M21 
performance

Solid capital and 
ample liquidity

Ongoing 
balance sheet 

clean up

1) As per Republic of Cyprus data release; 2) Including 9M21 unaudited profits; 3) NPEs excluding APS-NPEs

Strongly positioned to benefit from an improving economy

4
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 Swift government response, comprising of a package of budgetary, 
liquidity and policy measures to sustain the health system, support 
businesses and secure jobs 

 9M21 real GDP grew 5,5% y-o-y; high frequency indicators point to a 
much stronger y-o-y real GDP growth in 2021 of at least 4,0%

 Labour market developments showed resilience and flexibility

 Cyprus maintains a substantial liquidity buffer in excess of € 3 b; 
Sustained market access, with funding costs at historically low

 COVID-19 vaccination campaign accelerated in April 2021; >80% of 
Cyprus' adult population fully vaccinated, while campaign for 
boosters is ongoing

 Key growth drivers for the near future remain the expected rebound in 
household consumption, underpinned by rising confidence, stable 
labor income and a large stock of extra savings

 Over the medium-term, the Cyprus economy is expected to 
experience continued growth, bolstered to an important extent by the 
Recovery and Resilience Fund (RRF)

GDP growth (y-o-y % change)

The Cyprus Composite Leading Economic Index (CCLEI) (y-o-y % change)

Strong economic rebound, supported by authorities’ actions

5,2%
3,1%

1,4%

-12,5%

-4,5% -4,3%
-2,1%

13,3%

5,3%

1,9% 1,3%

-3,3%

-14,6%

-4,0% -4,4%
-1,2%

14,2%

3,7%

2018 2019 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21
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Oliver Gatzke 
Chief Executive 

Officer 

Antonis Rouvas 
Chief Financial 

Officer

Phivos Stasopoulos    
Chief Banking 

Officer 

Phivos Leontiou 
Interim Chief 

Operating Officer
Joseph Antoniou 
Chief Risk Officer 

Oliver Gatzke
New CEO approved in 

July-21 

6

Management Board  

comprising 5 executives replaced the previous Executive 
Committee comprising 12 executives

 Ex- CFO / CTO of Hamburg Commercial Bank AG focusing on financial 
restructuring and transformation

 Joined HSH Nordbank AG in 2013, co-led the first privatization of a state-
owned bank in Germany to international financial investors

 Prior with KPMG AG in Germany as a Partner Transactions & Restructuring 
Financial Services

Organisational change objectives

More effective management structure to support the Strategy implementation
 Streamlining executive decision making resulting in enhanced accountability and faster execution with less committees and fewer 

members for each committee
 Holistically managing the transformation with all relevant stakeholders to safeguard execution and expediate implementation

New leadership team to drive the Bank forward



Guiding principles to underpin strategy

7

Financially stable institution
 Solid capital and liquidity position
 Sustainable business model
 Efficiently allocating resources
 Assessment and management of risks

Clients & Products
 Client centricity
 Omni channel customer experience
 Enhanced product proposition

Digital
 Digitalisation as part of Hellenic Bank’s DNA
 Incorporate technology in decision making
 Top of the class service to clients

ESG
 Supporting society & local economy
 Implementing the ‘Green Deal’ into 

Cyprus’ economy

People
 Leadership and culture evolution
 Unlock human capital
 Meritocracy



On a path to achieving our strategic goals
Key priorities for new leadership to deliver on

Phase 1 
Integration of ex CCB

Target asset quality 
1

 Organic NPE deleveraging:
 Restructurings
 Collateral Sales 
 Settlements
 Debt to asset 

solutions
 Foreclosures

 Non-organic options 

Risk/return profile of 
loan book 

2

 Healthy growth and 
diversification with focus on 
ESG 

 Enhance primary relationships 
in Retail & Business to grow 
lending and fees through cross 
selling

 Responsibly grow international 
lending 

Improve customer 
experience 

3

 Digitalisation
 Distribution channels 

optimisation and enhanced 
product scope

Deploy and manage 
liquidity 

4

 Application of negative 
interest rates on 
customer deposits since 
March 2020

 Provide investment 
products to clients

Manage cost base

5

 Simplification and active 
cost management across 
all areas

 Streamlining headcount 
and improving efficiency

Phase 2
Transformation

Achieving our 
strategic 

goals 

8



3,8

2,9

6,7

Sep-21

11,5

3,1

14,6

Sep-21

Retail
474 k

IBC
10 k

Business
8 k

Other
7 k

499 k
clients 

Customer deposits 
€ b

Retail

Other

Market share

29,2%

38,1%

Deposits

Household deposits

Gross loans
€ b

Households

Other

Market share

22,4%

31,1%

Loans

Household loans

41% 
Loans/Deposits 
Vs 
114% for EU banks 

9

 9M21 Profit after tax of €5,6 m2

 Digital transformation to enhance customer experience 

 Grow product offering to expand business and market share

 Strengthening bancassurance model to increase sales potential

ATM

79 branches1

192 ATMS

200 k # active 
digital users

Current balance sheet offers lending growth opportunity A stable and strong deposit base 

Insurance operations turnaround to achieve potential Large customer base, serviced by multi-channel approach 

1) On 30 September 2021: 7 Commercial Centers,2 Corporate Centers, 1 Transaction Banking Shipping, 3 International Business Centers and 3 Representative Offices; 2) Figure prior to intersegment transactions/balances

A major retail banking franchise with growth opportunities



51%

64% 66% 67% 67%
72% 73% 73%

70%

77%
82% 81% 82% 84% 86% 87%

Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21

Digitally engaged ratio
Digital transactions ratio

Digitalisation to improve customer experience and optimise distribution 
channels

10

200 k
# active digital 

users
digitally engaged1

ratio

73%

214

151
119

88 79

233

179 180 192 192

Acquisition Date
(03/09/2018)

Dec-18 Dec-19 Dec-20 Sep-21

Branches / Cash offices
ATMs

87%
digital transactions 

ratio
Monthly mobile 

app logins

2,3 m

 Digital Strategy placing the customer at the core of the 
transformation

 Channels, Technology and Data Analytics key components of 
Digital Strategy

Increasing digitalization 

Branch network rationalisation

1) 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
September 2021. Data may have been restated to reflect the completed transactions timing



2019 2020 9M21 MTT1

NPE ratio 24,9% 15,7%2 14,5% Mid-single digit

Cost of risk 0,62% 1,02% 0,93% <0,6%

Income / Total assets 2,5% 2,4% 2,1% >2,5%

Cost to income ratio3 62% 61% 67% <60%

ROTE 12,0% 4,8% 2,6% c. 7%

CET 1 ratio (trans.) 20,0% 20,0% 20,0% >15%

Loans / Deposits ratio 40,9% 43,0% 41,1% >55%

11

Asset 
Quality

Profitability

Capital & 
Funding

…working on non-organic NPE reduction

…strong capital position provides flexibility

…grow lending and manage deposit base

…resilient performance to underpin sustainability

…streamlining, rationalisation and IT investment

…target industries with growth opportunities

…high coverage, prudent lending and APS coverage

Clear path towards medium term financial targets

1) The Medium -Term Targets (MTT) do not take into account any likely impact from any changes in regulatory requirements, any distribution and/or any Liability Management Exercise and are subject to revision based on the annual strategic plan
review; 2) Pro forma for agreed NPE transactions of gross book value of €50,5 m and of carrying amount was €8,7 m; 3) Refers to adjusted CIR for Special Levy and DGS



2 9M21 Financial Results
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 3Q21 NII down 2% q-o-q mainly due to higher interest expense for TLTRO; 9M21 NII
down 9% y-o-y, mainly due to lower income on maturing CGBs and on performing loans
(lending base rate reduction)

 3Q21 non-interest income down 31% q-o-q, mainly due to lower FCI reflecting
seasonality, reduced net gains from financial instruments (VISA investment), lower
insurance related income and lower Other due to an insurance claim reimbursement
recognised in 2Q21

 3Q21 Staff costs broadly flat q-o-q; 9M21 staff costs up 13% y-o-y due to (a) salary
increases in Dec-20 and (b) the acquisition of control of APS Cyprus

 3Q21 Administrative and other expenses up 13% q-o-q, mainly due to the 2H21 DGS
contribution charged in 3Q21

 3Q21 Profit before provisions down 51% q-o-q, due to lower Total net income (-11%)
and higher Total expenses (+6%)

 3Q21 Impairment losses down 35% q-o-q, mainly due to lower impairment losses for the
Starlight project for an NPE trade booked in 3Q21 compared to 2Q21; 9M21 impairment
losses down 12% y-o-y, as 9M20 impairment losses were elevated due to COVID-19

 3Q21 was a break-even quarter mainly reflecting lower pre-provision profitability and
Starlight related provisions

 9M21 Profit for the period of €21,0 m, down 47% y-o-y, mainly reflecting lower NII,
higher staff costs and reduced impairment losses

€ m 9M21 9M20 y-o-y 3Q21 2Q21 q-o-q

Interest income 216,7 235,1 (8%) 73,3 71,6 2%

Interest expense (23,9) (22,9) 4% (10,2) (7,1) 44%

Net interest income 192,8 212,2 (9%) 63,0 64,5 (2%)

Non-interest income 74,2 71,9 3% 20,4 29,8 (31%)

Total net income 267,0 284,1 (6%) 83,5 94,3 (11%)

Staff costs (105,5) (93,0) 13% (35,3) (35,0) 1%

Depreciation and amortisation (18,5) (17,5) 6% (6,5) (5,9) 9%

Admin. & other expenses (76,3) (79,1) (4%) (27,2) (24,0) 13%

Total expenses (200,2) (189,6) 6% (68,9) (64,9) 6%

Profit before provisions 66,8 94,6 (29%) 14,5 29,4 (51%)

Impairment losses (43,6) (49,7) (12%) (14,3) (21,9) (35%)

Share of results of associate 0,0 1,1 (100%) 0,0 0,0 -

Profit before taxation 23,2 46,0 (50%) 0,2 7,5 (98%)

Taxation (2,1) (6,0) (64%) (0,2) 0,7 (127%)

Profit for the period 21,0 40,0 (47%) 0,0 8,2 (100%)

Net interest margin 1,55% 1,86% (31 bps) 1,41% 1,56% (15 bps)

Cost to income ratio 75,0% 66,7% 8,3 p.p. 82,6% 68,9% 13,8 p.p.

Return on Tangible Equity 2,6% 5,1% (2,5 p.p.) 0,0% 3,0% (3,0 p.p.)

Earnings per share (€ cent) 5,1 9,7 (4,6) 0,0 2,0 (2,0)

13

Income Statement highlights



-5,9 -6,0 -6,5 -7,1 -10,2

56,5 58,7 54,6 54,5 56,1

21,1 20,5 17,2 17,1 17,2

77,6 79,2
71,8 71,6 73,3

3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21
Interest expense Other interest income Debt securities interest income

14,418,018,7

Central Bank placements interest expenseInterest income

NII components (€ m)NII and NIM performance  

Interest income from negative interest rates on customer deposits (€ m)

5,0

6,5

2,1 2,1 1,9 2,3 2,3

9M20 9M21 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21

212,2 192,8 71,7 73,2 65,3 64,5 63,0

186

155

190 194

172

156
141

167
170

162

9M20 9M21 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21
NII (€ m) NIM (bps) Adusted NIM (bps)

Negative deposit rates mitigate pressure from maturing CGBs

6,9

CGB interest income

14,2

3,93,22,32,2

14,3

 A lower NIM q-o-q reflecting an inflated denominator due to higher Central
Bank balances following the €2,3 b TLTRO;

 Adjusting for TLTRO, 3Q21 Adjusted NIM was 1,6%; NIM reflects a highly
liquid balance sheet (net loans at 32% of total assets versus an average of
39% for Cypriot and 60% for EU banks)1

 Ongoing efforts to reduce deposits cost; negative deposit rates of -60 bps
introduced in March 2020, currently applicable on c. €1,4 b of deposits2,
resulting in €6,5 m of interest income for 9M21

14
1) As per EBA Risk Dashboard 2Q21, 2) On non-household current deposits > €100k and on non-household savings and notice accounts



Non-interest income evolution 

38,6 39,2

13,1
19,0

11,1 14,9 13,1

6,3 5,3

2,7

7,2

1,3
3,1

0,9

20,0 18,4

5,6

3,2

8,2
5,8

4,3

7,1 11,4

2,4

4,5

3,4
5,9

2,1

71,9 74,2

23,8

33,9

24,0
29,8

20,4

9M20 9M21 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21

Other
Net income from insurance operations
Gains on foreign currencies and financial instruments
Net FCI

 3Q21 Non-interest income of €20,4 m compared to €29,8 m for 2Q21

 3Q21 Net FCI was lowered q-o-q due to seasonality in 2Q21; 3Q21 Net gains on
FC&FI were reduced q-o-q, mainly due to the decrease in unrealised net
revaluation gain arising from the Visa investment

 3Q21 Other of €2,1 m, with q-o-q decrease mainly due to an insurance claim
reimbursement recognised in 2Q21

 9M21 Non-interest income of €74,2 m up 3% y-o-y, driven by increased net FCI
and Other, but offset by reduced Net gains on FC&FI and reduced insurance
operations income

 9M21 Net FCI of €39,2 m, with the yearly increase driven by higher banking fees
and commissions reflecting revised pricing since February 2021 and an increase
in electronic transactions

 9M21 Other up y-o-y due to higher property disposal gains and an insurance
reimbursement claim, partially offset by reduced insurance related income
(affected by the lockdown in 9M20)

Total net income € m

94,395,5284,1 267,0

Breakdown of non-interest income (€ m)
83,5

1) Other comprises Dividend income, Net gain from the disposal of stock of property and Sundry income

Total non-interest income

107,2 89,3

15
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Non-interest expense evolution

93,0
105,5

31,2 39,1 35,3 35,0 35,3

17,5

18,5

5,9
5,9 6,0 5,9 6,5

21,2

20,6

8,1
5,3 7,6 5,3 7,7

15,1

15,9

5,3
6,2 5,4 5,0 5,5

42,8
39,7

14,4
19,6

12,2 13,6 13,9

189,6
200,2

65,1
76,1

66,4 64,9 68,9

9M20 9M21 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21

Staff costs Depreciation Special Levy and DGS

Repairs & maintenance Other expenses

 3Q21 Staff costs broadly flat q-o-q; 9M21 staff costs up 13% y-o-y mainly
due to
 salary increases in Dec-20 and reflected since then, and
 the acquisition of APS Cyprus control

 3Q21 Special Levy and DGS expense up to €7,7m due to 2H21 DGS
contribution charged in 3Q21

 9M21 CIR of 75,0% compared to 66,7% for 9M20, due to lower Total net
income and higher Total expenses. Adjusting for the Special Levy and
DGS, adjusted 9M21 CIR of 67,3%, compared to 59,3% for 9M20

Total expenses evolution (€ m) Cost to income ratio

66,7%

75,0%

68,1%
71,0%

74,3%
68,9%

82,6%

59,3%

67,3%

59,6%
66,0% 65,9% 63,2%

73,3%

9M20 9M21 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21

 CIR Adjusted CIR

1) Other expenses comprise Consultancy and other professional services fees, Regulatory Supervisory fees, Release of provision for pending litigations or complaints and/or claims and Other administrative expenses
16
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€ m Sep-21 Jun-21 q-o-q Dec-20 y-t-d

Cash and balances with Central Banks 6.622 6.656 (1%) 3.635 82%
Placements with banks 455 387 18% 417 9%
Net Loans 6.007 6.002 0% 6.097 (1%)
Debt securities 4.936 4.752 4% 5.024 (2%)
Equity and other securities 77 80 (5%) 67 14%

Property, plant and equipment 180 182 (1%) 183 (2%)
Intangible assets 48 50 (3%) 51 (6%)
Deferred tax asset 9 9 6% 10 (3%)
Other assets1 340 361 (6%) 372 (9%)
Total assets 18.675 18.479 1% 15.857 18%

Deposits by banks 229 131 75% 143 60%
Deposits by Central Banks 2.297 2.300 0% - 100%
Customer deposits 14.608 14.477 1% 14.180 3%

Other liabilities 264 293 (10%) 277 (5%)

Loan capital 130 130 0% 130 0%
Total liabilities 17.527 17.330 1% 14.729 19%
Share Capital 206 206 0% 206 0%
Reserves 941 942 0% 921 2%

Shareholders’ equity 1.148 1.149 0% 1.128 2%
Total liabilities and equity 18.675 18.479 1% 15.857 18%

171) Includes €7,5 m of Assets held for sale as at 30 June 2021 and €8,7m as at December 2020

Cash and balances with Central Banks up driven by the TLTRO of €2,3 b in 2Q21 
Net loans down 1% y-t-d; although new lending is gaining momentum benefiting 
from the subsidy scheme, loan repayments remain high
Debt securities up 4% q-o-q, as portfolio diversification continues

Customer deposits up 3% y-t-d, despite the negative deposits rated imposed

An underleveraged balance sheet with strong potential
Balance sheet up 18% y-t-d, mainly due to TLTRO



12,0 12,1 12,3 12,3

1,2 0,7 0,8 0,8
1,5 1,4 1,4 1,5
14,6 14,2 14,5 14,6

Dec-19 Dec-20 Jun-21 Sep-21

Cyprus EU Countries Other

41%41%43%41%

78%78%

89%90%

Sep-21Jun-21Dec-20Dec-19

Net loans % Customer deposits Customer deposits % Total assets

Stable funding structure

 Increasing Cypriot deposits despite negative deposit rates offered to non-
households since March 2020.

 A primarily retail deposit base; 79% of Sep-21 deposits being retail,
11% being International deposits and 8% being Corporate/Business deposits

 Deposit-based funding structure; L/D ratio of 41% (compared to an EU
banks average of 114%)1, enables asset expansion

 LCR of 473% and NSFR of 189%, significantly above minimum
requirements

Customer deposits (€ b) LCR and NSFR exceeding minimum requirements

512% 477% 510% 473%

200% 179% 187% 189%

Dec-19 Dec-20 Jun-21 Sep-21

LCR NSFR Min. Requirement (100%)

18

82%

Surplus liquidity (€ b )

LCR 6,1

NSFR 7,1

85% 85%

A stable deposit base

84%

1) As per EBA Risk Dashboard 2Q21



2.987 2.443 2.105 2.070

984 1.848
1.845 1.852

44
414 575 591285
319 227 4234.300

5.024 4.752 4.936

Dec-19 Dec-20 Jun-21 Sep-21
CGBs FIs Securitisations Other

Diversifying the securities portfolio

 Securities at 26% of assets in Sep-21
 CGBs account for 42% of debt securities, down from 69% in Dec-19
 Financial institutions (FIs) investments and securitizations account

for 49% of securities in Sep-21, up from 24% in Dec-19
 Other includes Supranational (77% of total) and Corporates

 €100 m discretionary asset management mandate for non-investment
grade Corporate bonds

 CGB market value of €2.123 m, compared to book value of €2.070 m
 About 66% of FIs exposure is senior debt, with c. 69% rated Aaa-Aa3

and the remaining 31% rated A1-A2; Covered bonds account for the
remaining 34% of FI exposure, rated Aaa

19

641

235
87

1.269

975

49 49
161

572

163
5769

364

130
15

100

CGBs FIs Securitisations Other

<1 year 1-3 years 3-5 years >5 years >10 years
26%

1) The ratings distribution is based on the Moody’s rating scale or where unavailable on the Fitch or S&P  

69%

23%

% of 
Assets

49%

37%

31% 26%

44%

39%

12%

Debt securities by maturity (€ m)Debt securities by issuer (€ m)

Securities ratings distribution1

26%

42%

38%

12%

31,5%

16,3%

7,6%
0,2%

43,8%

0,6%

54,1%

28,2%

13,1%

0,4% 3,2% 1,0%

Aaa Aa1-Aa3 A1-A3 Baa1-Baa3 Ba1-B3 Not Rated

inc. CGBs exc. CGBs



Solid capital position supports business plan and provides NPEs optionality

20,0% 20,0% 19,7% 20,0%

22,6% 22,3% 22,0% 22,3%22,6% 22,3% 22,0% 22,3%

 Dec-19  Dec-20  Jun-21 Sep-21
CET1 ratio Tier 1 ratio CAR

4,50% 6,00% 8,00%

19,99%

1,80%
2,40%

3,20%

2,32%

2,50%
2,50%

2,50%

0,75%
0,75%

0,75%
9,55%

11,65%
14,45%

22,31%

CET1
req.

T1
req.

CAR
req.

Reported position
Sep-21

CET1 ratio

P1R
P2R

CaCB
O-SII

AT1 capital
CAR & T1 ratio

 CAR and CET1 ratio (Trans.) of 22,3% and 20,0%, respectively. Fully loaded
CAR and CET1 ratio of 21,6% and 19,2%, respectively

 SREP minimum requirements of CAR, Tier 1 and CET1 of 14,45%, 11,65% and
9,55% respectively; SREP decision for dividend restriction continues to apply.

 9M21 CET1 (transitional) evolution mainly reflecting:
 9M21 profit (+40 bps),
 prudential provisions impact deducted from CET1 (-15 bps)
 change in IFRS9 (transitional arrangements) and COVID-19 relief measures

(-13 bps)
 higher RWAs (-11 bps)

Capital ratios significantly above the minimum requirements1Capital ratios (Transitional)
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EE LV HR BG CZ LT IS RO LU HB SE NO IE MT BE FI DK PL NL SK HU CY FR SI IT DE PT AT ES GR

CET 1 (trans.)

EU average

CET1 ratio compares well to EU average2

20

1) Based on ECB’s decision for SREP effective 1 January 2020 (with reference date 31 December 2018). Own funds that are used to meet P2R shall not be used to meet P1R, CBR, and P2G per CRD5. 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 until Sept-21 (b) Capital Conservation Buffer (CaCB) for 2019 at 2,5% (fully phased-in from 2019 onwards) and (c) the Other
systemically important institution (O-SII) buffer which was reduced on 29 November 2021 to 1,0% on a fully loaded basis and applicable as per: 0,75% effective 1 January 2021, 0,875% effective 1 January 2022 and 1,0% effective 1 January 2023; 2) As per
EBA Risk Dashboard 2Q21



MREL position

22,31%

16,57%

24,10%

3,375%

3,50%
22,31%

19,95%

27,60%

MREL ratio Sep-21 MREL Interim target
(incl. CBR)

MREL requirement by 2025
(incl.CBR)

MREL as % of TREA

 As per SRB, the MREL requirement is set at 24,10% of total risk
exposure amount (TREA) plus CBR, a total target of 27,60%, to be
met by 31 December 2025, including an interim requirement of 16,57%
plus CBR of TREA, a total target of 19,95%, to be met by 1 January
2022

 The Bank’s MREL ratio was 22,31% at 30 September 2021, which is
above the interim MREL requirement of 19,95% of TREA

 The Bank has established an EMTN Programme of a €1,5 bn size in
order to issue MREL
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206 233 273 329
166 223 240

1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21

176
276

21 45

168
166

54 88

289

348

185
291

179

250

128

205

812

1.041

388

628

FY19 FY20 1H21 9M21

Other

Retail

Business

Corporate

3,1 3,1 3,0

1,1 0,8 0,8

1,8 2,0 2,1

1,1
0,7 0,6

7,2
6,8 6,7

Dec-19 Dec-20 Sep-21

Total 2019 – 9M21: €2,5 b

New lending (€ m)Gross loans composition (€ b) and lending market share1

1) Source system data: CBC 

Household PEs 

Household 
NPEs

NFCs PEs 

NFCs NPEs 

Other 

Market share 21,4%

Construction 
& RE
5,7%

Hotels, Restaurants 
& Bars
2,6%

Manufacturing
11,2%

Wholesale & 
Retail Trade

11,5%

Services
5,2%

Transport, Storage 
& 

Telecommunication
12,6%

Private 
Individuals

44,0%

Other
7,2%

9M21
New lending 

€628 m

40,4%

58,5%
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21,5%

40,1%

57,5%

% of Gross Loans

22,4%

40,8%

57,1%

New lending momentum picking up 

New lending momentum € m 



12,8%

4,3% 3,6% 2,8% 2,2% 1,9%

7,0% 6,2%
5,0% 4,3% 3,9%

Dec-17 Dec-18 Dec-19 pro forma
Dec-20

pro forma
Jun-21

Sep-21

Net NPEs to Assets (exc. APS-NPEs) Net NPEs to Assets (inc. APS-NPEs)

53,3%

26,5% 24,9%

15,7% 15,1% 14,5%

32,4% 31,4%
22,1% 22,0% 21,3%

Dec-17 Dec-18 Dec-19 pro forma
Dec-20

pro forma
Jun-21

Sep-21

NPE ratio (exc. APS-NPEs) NPE ratio (inc. APS-NPEs)

NPE ratio at 14,5%

Net NPEs to Assets at 1,9%NPEs fully covered by provisions and collateral

60% 66% 67% 59% 59% 63%

Dec-17 Dec-18 Dec-19 pro forma
Dec-20

pro forma
Jun-21

Sep-21

NPE provision coverage (exc. APS-NPEs) Net NPE collateral coverage (exc. APS-NPEs)

Net NPE ratio at 5,9%

136%

31,6%

11,1% 9,9%
7,2% 6,8% 5,9%

17,9% 16,9%
13,1% 13,1% 12,1%

Dec-17 Dec-18 Dec-19 pro forma
Dec-20

pro forma
Jun-21

Sep-21

Net NPE ratio (exc. APS-NPEs) Net NPE ratio (inc. APS-NPEs)

150% 143%   

24

155%

1 2

164%

1 2

1 21 2

Balance Sheet clean up continues
Net NPEs to Assets down to 1,9%, with minimal impact from loan moratorium expiration

174%

1) Pro forma for agreed NPE transactions of gross book value of €50,5 m and of carrying amount was €8,7; 2) Pro forma for agreed NPE transactions of gross book value of €51,3 m and of carrying amount of €7,5 m. All loans held for sale have been disposed by 30 September 2021



55% 56%

47% 47%
49%

60%
65% 67%

59% 59%
63%

Dec-17 Dec-18 Dec-19 pro forma
Dec-20

pro forma
Jun-21

Sep-21

NPE provision coverage NPE provision coverage (exc. APS-NPEs)

31,8%

17,7% 17,5%

10,4% 10,2% 10,5%

31,8%

24,2% 23,3%

12,4% 11,9% 12,2%

Dec-17 Dec-18 Dec-19 pro forma
Dec-20

pro forma
Jun-21

Sep-21

Accumulated provisions % gross loans
Accumulated provisions % gross loans exc. APS Loans

86 62 151 143 113 102 50 101 93

143
114

151
126

49
72

50

152

77

Dec-18 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21

Cost of risk (ytd) Cost of risk (quarterly)

Accumulated provisions for impairments NPE provision coverage at 63%

Cost of risk (bps)

67
%

64
%

63
%

63
%

62
%

60
%

58
%

54
%

54
%

54
%

51
%

51
%

49
%

47
%

44
%

42
%

41
%

40
%

37
%

36
%

35
%

31
%

31
%

30
%

28
%

27
%

27
%

27
%

26
%

26
%

44%

RO HU HB SK HR PL PT SI CZ IT BG AT FR GR CY SE ES BE LU NO DE LV FI MT IE EE DK LT NL IS

NPE provision coverage
EU average

NPE provision coverage compares well with EU average1
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High coverage of problem loans
NPE provision coverage compares well with EU average, providing optionality for NPE resolution

1) As per EBA Risk Dashboard 2Q21



163

1.416

153

676

96
234

218% 214%

37% 65%

Non-Legacy Legacy

Contractual NPEs

Gross NPEs

Net NPEs

Collateral Coverage

Provision Coverage0,7

0,2
0,1

0,5

1,4

NPE Portfolio

Other

APS NPEs

Back-to-core

Non-Legacy

Legacy

€ b

261) Estimate and completion subject to market conditions and investor appetite

€ m

14,5%

Sep-21 Sep-21
proforma if

Starlight
completed

mid-single 
digit

Way forward: Starlight project for material non-organic reduction
 The Bank is working towards a material NPE portfolio trade (“Project Starlight”) to expedite its

balance sheet clean-up, with an agreement targeted by early 2022, subject to prevalent market
conditions and third-party interest

 The perimeter comprises legacy NPEs totalling a gross amount of c. €0,7 b1 at Sep-21

 Post completion, the Bank is expected to reach its medium-term target of mid-single digit NPE
ratio (excl. APS-NPEs)

 The Bank is assessing strategic options regarding the future of its debt servicer, APS Cyprus,
including the possibility of introducing an experienced strategic partner to further improve the
recovery operations

Starlight

NPE ratio excl. APS-NPEs 

NPE resolution opportunities
Starlight project for a material NPE portfolio trade progressing as per plan
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Grants €1.006 m

Loans €227 m

Strengthening the 
resilience and 

competitiveness of 
the economy

36,4%

Public health and 
civil protection

6,0%

Towards a digital 
era

7,2%

Labour market, social 
protection, education 
and human capital

14,0%

Accelerated transition 
to a green economy

36,3%

Policy axis / Component
Estimated budget  

(€ m) 

1. Public health, civil protection and lessons learned from the pandemic 74,1

1.1. Resilient and Effective Health System, Enhanced Civil Protection 74,1

2. Accelerated transition to a green economy                                                                                 447,6

2.1. Climate neutrality, energy efficiency and renewable energy penetration 269,0

2.2. Sustainable transport 91,3

2.3. Smart and sustainable water management 87,3

3. Strengthening the resilience and competitiveness of the economy 449,3

3.1. New growth model and diversification of the economy 166,4

3.2. Enhanced research and innovation 64,0

3.3. Business support for competitiveness 78,4

3.4. Modernizing public and local authorities, making justice more efficient and 
fighting corruption 96,0

3.5. Safeguarding fiscal and financial stability 44,5

4. Towards a digital era 89,4

4.1. Upgrade infrastructure for connectivity 53,0

4.2. Promote e-government 36,4

5. Labour market, social protection, education and human capital 172,9

5.1. Educational system modernisation, upskilling and retraining 94,0

5.2 Labour market, social protection, social welfare and inclusion 78,9

Total 1.233

1) €1,2 b to be allocated to Cyprus for the period 2021-2026 by the EU Recovery and Resilience Facility (the “RRF”).
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The Cyprus Recovery and Resilience Plan (RRP)

Recovery and Resilience Facility €1,2 b1



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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-6,5%

-1,9%
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6,4% 5,8% 4,1% 5,3%

-5,1%

5,5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 H1 2021

Agriculture & manufacturing Construction
Tourism and trade (retail and transportation) Financial services
Real estate Professional services
GDP growth

5,2%
3,1%

1,4%

-12,5%

-4,5% -4,3%
-2,1%

13,3%

5,3%

1,9% 1,3%
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-4,0% -4,4%
-1,2%

14,2%

3,7%

2018 2019 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21

Cyprus
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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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Sustainable fiscal surpluses provide cushion and options for the current crisis

Source: Ministry of Finance, Bloomberg, HB – Economic Research 

Public Finances (% of GDP)

Government Bonds

Maturity Profile of General Government Debt (€ m)

Cyprus credit rating relative to “investment grade”
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Group income statement

[€ m] 9M21   9M20   y-o-y   3Q21   2Q21   1Q21   4Q20   3Q20   2Q20   1Q20   4Q19   3Q19 2Q19 1Q19

Interest income 216,7 235,1 (8%) 73,3 71,6 71,8 79,2 77,6 78,0 79,5 86,2 91,1 93,8 98,0

Interest expense (23,9) (22,9) 4% (10,2) (7,1) (6,5) (6,0) (5,9) (6,6) (10,4) (12,0) (15,1) (18,0) (22,7)

Net interest income 192,8 212,2 (9%) 63,0 64,5 65,3 73,2 71,7 71,4 69,1 74,2 76,0 75,8 75,3
Fee and commission income 45,6 44,2 3% 15,4 16,8 13,4 21,9 14,9 14,5 14,8 21,2 15,6 15,2 12,8

Fee and commission expense (6,5) (5,6) 16% (2,3) (1,8) (2,3) (2,8) (1,8) (1,8) (2,0) (1,9) (1,9) (1,7) (2,1)

Net fee and commission income 39,2 38,6 1% 13,1 14,9 11,1 19,0 13,1 12,8 12,8 19,3 13,8 13,5 10,7
Net gains on disposal and revaluation of foreign currencies and financial 

instruments 5,3 6,3 (15%) 0,9 3,1 1,3 7,2 2,7 3,1 0,4 2,6 2,7 2,9 2,5

Other income 29,8 27,0 10% 6,4 11,7 11,7 7,7 8,0 8,5 10,6 7,7 8,7 8,0 11,0

Total net income 267,0 284,1 (6%) 83,5 94,3 89,3 107,2 95,5 95,7 92,9 103,9 101,1 100,2 99,4
Staff costs (105,5) (93,0) 13% (35,3) (35,0) (35,3) (39,1) (31,2) (30,3) (31,5) (32,6) (35,0) (29,8) (29,2)

Depreciation and amortisation (18,5) (17,5) 6% (6,5) (5,9) (6,0) (5,9) (5,9) (5,7) (5,8) (6,0) (5,7) (5,4) (5,1)

Administrative and other expenses (76,3) (79,1) (4%) (27,2) (24,0) (25,1) (31,1) (27,9) (25,2) (26,0) (34,8) (31,8) (28,4) (29,2)

Total expenses (200,2) (189,6) 6% (68,9) (64,9) (66,4) (76,1) (65,1) (61,2) (63,3) (73,4) (72,5) (63,6) (63,5)
Profit before impairment losses 66,8 94,6 (29%) 14,5 29,4 22,9 31,1 30,4 34,5 29,6 30,5 28,6 36,7 35,9
Impairment losses on financial instruments (39,9) (48,9) (18%) (12,1) (20,8) (7,1) (6,2) (7,0) (13,1) (28,8) (14,2) 0,5 10,5 (20,1)

Impairment losses on non-financial assets (3,7) (0,8) 344% (2,2) (1,1) (0,4) (11,2) (0,2) (0,3) (0,3) (10,6) 0,0 (2,9) 0,0

Profit before the share of results of associate company 23,2 44,9 (48%) 0,2 7,5 15,5 13,8 23,2 21,2 0,5 5,7 29,1 44,3 15,8
Share of results of associate company net of taxation 0,0 1,1 (100%) 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5 0,1 0,7 0,0 0,4 0,5

Profit before taxation 23,2 46,0 (50%) 0,2 7,5 15,5 14,3 23,7 21,7 0,6 6,4 29,1 44,7 16,3
Taxation (2,1) (6,0) (64%) (0,2) 0,7 (2,6) (3,8) (1,4) (1,8) (2,9) 12,7 1,2 (0,5) (1,4)

Profit for the period 21,0 40,0 (47%) 0,0 8,2 12,9 10,5 22,3 19,9 (2,2) 19,1 30,3 44,2 14,9
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Group statement of financial position

[€ m]
Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18

% of Assets

Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18
Cash and balances with Central Banks 6.622 6.656 3.822 3.635 4.962 4.391 35,5 36,0 23,9 22,9 30,5 27,2
Placements with other banks 455 387 398 417 395 308 2,4 2,1 2,5 2,6 2,4 1,9
Loans and advances to customers 6.007 6.002 6.073 6.097 5.979 6.283 32,2 32,5 38,0 38,4 36,7 39,0
Debt securities 4.936 4.752 5.007 5.024 4.300 4.526 26,4 25,7 31,3 31,7 26,4 28,1
Equity & Other securities & Collective Investment Units 77 80 79 67 42 35 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2
Investment in associate 0 0 0 0 8 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Property, plant and equipment 180 182 183 183 182 101 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 0,6
Stock of property 189 192 204 208 177 164 1,0 1,0 1,3 1,3 1,1 1,0
Intangible assets 48 50 51 51 49 47 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Tax receivable 0 0 0 1 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deferred tax asset 9 9 9 10 16 16 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Asset held for sale 0 7 9 9 0 0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Other assets 151 161 163 154 173 245 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,5
Total assets 18.675 18.479 15.998 15.857 16.284 16.126 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Deposits by banks 229 131 155 143 174 216 1,2 0,7 1,0 0,9 1,1 1,3
Deposits by Central Banks 2.297 2.300 0 0 0 0 12,3 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Customer deposits and other customer accounts 14.608 14.477 14.284 14.180 14.602 14.709 78,2 78,3 89,3 89,4 89,7 91,2
Tax payable 10 20 10 9 5 5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Deferred tax liability 15 17 29 29 31 44 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
Other liabilities 239 257 249 239 265 197 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6 1,2
Loan capital 130 130 130 130 130 130 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
Total liabilities 17.527 17.330 14.857 14.729 15.207 15.302 93,9 93,8 92,9 92,9 93,4 94,9
Share capital 206 206 206 206 206 99 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 0,6
Reserves 941 942 935 921 870 721 5,0 5,1 5,8 5,8 5,3 4,5
Shareholders’ equity 1.148 1.149 1.141 1.128 1.077 820 6,1 6,2 7,1 7,1 6,6 5,1
Non-controlling interest 0 0 0 0 0 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total liabilities and equity 18.675 18.479 15.998 15.857 16.284 16.126 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Evolution of deposits
Deposits by category (€ b) Deposits by currency (€ b)

1%
6%

93%

7%
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1) Source system data: CBC 
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Capital and risk weighted assets breakdown
Capital breakdown  € m1 Dec-18 Dec-19 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21
CET 1 760 1.007 1.112 1.120 1.098 1.117

Additional Tier 1 130 130 130 130 130 130

Tier 1 889 1.137 1.241 1.249 1.228 1.246

Tier 2 0 0 0 0 0 0

Total regulatory capital 889 1.137 1.241 1.249 1.228 1.246

1) All numbers are on a transitional basis; 2) Including Credit valuation adjustments (CVA)

RWAs € m1 Dec-18 Dec-19 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21
Credit Risk 4.010 4.276 4.821 4.805 4.843 4.847

Market Risk 1 1 1 1 1 1

Operational Risk2 789 762 734 735 738 739

Total RWAs 4.800 5.039 5.556 5.541 5.582 5.586
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4.800 5.039 5.556 5.541 5.582 5.586

5,4%
6,9% 7,7% 7,7%

6,5% 6,5%

Dec-18 Dec-19 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21

RWAs

Leverage ratio

Leverage Ratio3

RWAs
/Total assets

30% 31% 35% 35% 30%

Leverage ratio1

30%



149
373

197
427 337

622

3.044

2.291

327

62% 58% 60% 85% 36% 27% 42% 43% 28%

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 moratorium; ended December 2020 not 
an automatic trigger for credit risk 

B. Asset Protection Scheme
€ 1,1 b or 21% of total performing loans covered by 
APS, whereby originally 90% of unexpected credit 
losses were guaranteed by the Cyprus Republic; €1,0 b 
of Household lending and €0,2 b of Non-financial 
corporations lending 

C. Moratorium loans 2021 performance
Of moratorium loans with at least one loan instalment 
payment due by Sep21 totalling €2,1 b, excluding APS
loans, about 97% is not in arrears

31% of Performing 
Household loans APS 

covered

8% of Performing Non-
financial corporations loans 

APS covered

36

Non-financial corporations (€2.104 m )

Predominately retail, well diversified loan portfolio – Performing loans (€ m) 

% of moratorium loans

Obligors (‘000)  
(o/w under APS)

Balances € b 
(o/w under APS)

Households 18,1 (7,9) 1,4 (0,6)

NFCs 1,7 (0,4) 1,2 (0,1)

Total 19,8 (8,3) 2,6 (0,7)

Total Performing loans of €5.283 m 

Well diversified loan book, with mitigating factors limiting risks



3.044 85%
1.741

7%
214

Performing
Exposure

Collateral Liquidity

427 96%

70

2%

40

Performing
Exposure

Collateral Liquidity

373
68% 164

8% 141

Performing
Exposure

Collateral Liquidity

39%

27%

19%

8%
7%

< 40% <60% 60%-80% 80%-100% >100%

Wholesale and Retail Trade (€ m) Households (€ m)

Accommodation and food service activities (€ m)
LTV analysis of 
household 
exposure
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Unutilised limits
Deposits

• On average, customers have significant liquidity to face the crisis
• 68% of exposure is covered with property collateral and another 

8% with other tangible collateral 
• c. €217 m or 58% were under moratorium

• On average, customers have adequate liquidity to face the crisis 
• 96% of exposure is covered with property collateral 
• c. €364 m or 85% were under moratorium

Performing Household lending 
• c. 85% of exposure is 

collateralised with property 
and another 7% with other 
intangible collateral

• c. 31% of performing 
exposure is covered by APS 

• c. 42% of performing 
exposure was under 
moratorium

• A seasoned portfolio, with 
66% 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

Unutilised limits
Deposits
Other tangible collateral
Property collateral

Strong coverage of exposures to Households and most affected business sectors

1

1
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1,8 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4

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 Sep-20 pro
forma
Dec-20

pro
forma
Mar-21

pro
forma
Jun-21

Sep-21

Quarterly change (€ b) NPEs (€ b) (exc. APS-NPEs) NPEs (€ b) (inc. APS-NPEs)

0,67
1,07 1,10

0,78 0,79 0,78

1,46
1,37 1,14

0,71 0,67 0,63

0,03
0,03

0,03

0,02 0,01 0,01

2,16
2,47

2,28

1,50 1,47 1,43

Dec-17 Dec-18 Dec-19 Dec-20 Jun-21 Sep-21

Other

Non Financial
Corporations

Households

NPEs by segment (€ b)

NPE formation
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1,
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0,
5%

18
,2

%

Loans with no arrears 0+ to 30 days 30+ to 60 days 60+ to 90 days 90 days +

Dec-19 Dec-20 Jun-21 Sep-21

Gross Loans arrears analysis

1 2

Evolution of NPEs

1) An NPE portfolio sale of €144 m (agreed in December 2017 and completed in June 2018) to B2Kapital Cyprus Ltd, 2) Pro forma for agreed NPE transactions of gross book value of €52,3 m and of carrying amount of €8,7 m



1,50

1,21
1,43

(0,30) 0,22

NPEs
Dec-20

NPE
reduction

NPEs excl.
increases

NPE
increase

NPEs
Sep-21

1,4

0,4

Sep-15 Sep-21

(75%)

Net NPE     
collateral 
coverage 174%127% 

Net NPEs
€ bn

NPE resolution progress

 Net NPEs reduced by €1,0 b or 75%1 since peak

 Net NPE collateral coverage2 at 174%, allowing optionality for further organic and inorganic NPE resolution

 APS Cyprus operational independence has accelerated the NPE resolution, allowing the Bank to focus on multiple
value-generating activities without interrupting the deleveraging process

 Exposures of €51,3 m gross book value and €7,5 m carrying amount as at Jun-21 have been disposed in 3Q21

 An NPE reduction of c. €0,30 b up to 3Q21, offset by NPE increases of c. €0,22 b, of which defaults and
accrued interest accounted for 50% each

 Collections and cures amounted to c. €175 m, representing high quality deleveraging

NPEs    
€ bn

391) 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 

c. €0,3 bn of deleveraging during 9M21

NPE 

APS Agreement 

 The APS portfolio comprises 2 pools: 1) APS Pool 1 for high risk assets and a 12-year duration (expiring in Sep-30) and 2) APS Pool 2 for performing assets and a
10-year duration (expiring in Sep-28)

 The Bank has submitted 8 claims in relation to APS Net Losses, totalling €105,8 m. SEDIPES has delayed payments due to disputes regarding the amounts
 Following negotiations, part of the APS Net Losses claimed for the period 03 September 2018 up to 31 March 2021, €73,8 m were paid to the bank
 The remaining €32 m including the claims for the period 31 December 2020 up to 31 March 2021 have been recognized in Other Assets as a receivable
 In October 2021 the Bank submitted a claim (9th) - under review- for the period 31 March 2021 to June 2021 amounting to €5,9 m
 As at September 2021 the APS indemnification asset amounted to €13,8 m



Households Of which 
Residential mortgage loans

Of which
Credit for consumption

47,7%
36,8% 36,2% 32,6% 30,2% 28,6%

71,8%
53,8% 52,8%

 Dec-19  Dec-20 Sep-21  Dec-19  Dec-20 Sep-21  Dec-19  Dec-20 Sep-21

26,0%
19,8% 20,5% 21,7% 18,7% 19,3%

35,4%

21,1% 23,0%

4,23 3,91 3,83
2,90 2,88 2,84

0,58 0,44 0,42

Household lending

Gross loans (€ bn)

NPEs (%) of gross loans

Cumulative impairment losses (%) of NPEs

57,1% As a % of total gross loans at September 2021X%42,3% 6,3% 
Weighted average LTV55% 51% 84%
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39,2%
26,0% 23,1%

73,6%
59,5% 56,2% 44,8% 31,5% 30,9%

49,8% 43,9%
22,6% 22,1% 15,3% 16,1%

33,1%
16,2% 13,9% 18,6% 10,8% 11,4%

63,3% 57,8% 65,3% 64,4% 55,3% 60,2% 69,7% 67,4% 69,5%
44,9% 37,2%

73,0% 65,0% 72,2% 74,2% 69,7% 62,9% 65,9%
56,5% 55,1% 53,5%

Dec-19 Dec-20 Sep-21 Dec-19 Dec-20 Sep-21 Dec-19 Dec-20 Sep-21 Dec-19 Dec-20 Sep-21 Dec-19 Dec-20 Sep-21 Dec-19 Dec-20 Sep-21 Dec-19 Dec-20 Sep-21

Non-financial corporations lending
Construction Wholesale and 

retail trade
Real Estate 
activities

Accommodation 
and food service 

activities

Manufacturing Other sectors1Non-financial 
corporations

2,92 2,73 2,74

0,50 0,36 0,34 0,67 0,54 0,54 0,26 0,26 0,25 0,50 0,51 0,51 0,35 0,36 0,39 0,64 0,70 0,70

1) “Other sectors” includes a number of different sectors including professional, scientific and technical activities, transport and storage, human health services and social work activities 

Gross loans (€ bn)

NPEs (%) of gross loans

Cumulative impairment losses (%) of NPEs

5,1% 8,0% 3,8% 7,6% 10,5%5,8%40,8% 

As a % of total gross loans at September 2021
Weighted average LTV

X%
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74% 63% 87% 69% 58% 101% 76%

X%



Loan portfolio analysis by IFRS 9 staging 

0,39 0,37 0,37 0,37 0,36

4,43 4,22 4,20 4,14 4,20

0,44 0,96 0,97 0,98 0,99
1,97 1,24 1,26 1,20 1,16

7,24 6,80 6,80 6,69 6,71

 Dec-19  Dec-20 Mar-21  Jun-21 Sep-21

POCI Stage 1 Stage 2 Stage 3

-0,02 -0,01
0,03 0,04 0,04 0,04 0,03
0,03 0,05 0,05 0,05 0,06

1,22
0,62 0,64 0,60 0,61

1,27

0,70 0,72 0,69 0,70

 Dec-19  Dec-20 Mar-21  Jun-21 Sep-21

POCI Stage 1 Stage 2 Stage 3

Impairment Losses by IFRS 9 stages (€ bn)Gross loans by IFRS 9 stages (€ bn) 
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27% 24% 24% 23% 24%

163%
157% 163% 175% 169%

190%
180%

187%
198% 193%

Dec-19 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21

Provisioning coverage of forborne exposures Tangible collateral of forborne exposures

Total coverage

Forborne exposures breakdown

24% 26% 26% 32% 38%

76% 74% 74% 68% 62%

Dec-19 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21

Performing Non-Performing Exposures

1) Tangible collateral, based on open market values

Forborne 
Exposures
% Gross 
Loans

16,9%

43

1

14,0% 15,0%

0,13 0,11 0,10 0,10 0,09

0,37
0,26 0,26 0,25 0,24

0,05
0,03 0,03 0,03 0,03

0,04
0,04 0,04 0,12 0,16

0,12
0,09 0,09 0,10 0,11

0,51

0,43 0,42 0,41
0,40

1,22

0,95 0,95 1,01 1,03

Dec-19 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21

Trade Construction and RE Manufacturing Tourism Other sectors Retail

14,0%

Coverage of forborne exposuresGross forborne exposures by sector (€ bn) 

Classification of forborne exposures

15,4%



Impairment losses on financial instruments and non-financial assets

€’ 000 3Q21 2Q21 1Q21 4Q20 3Q20 2Q20 1Q20
Impairment losses on loan portfolio
12 month expected credit losses* 865 5.094 1.503 (8.018) 5.906 4.716 (11.819)
Lifetime expected credit losses (Stage 2)* 6.868 3.029 (4.717) 3.936 (783) 530 (5.781)
Lifetime expected credit losses (Stage 3)* (15.668) (36.289) (7.038) (20.518) (11.946) (21.672) (17.819)
Impact of net modification and cash flows re-estimation (2.655) (262) 571 1.555 (1.263) (247) (1.463)
Net derecognition gain/loss 3.348 3.523 (459) 3.262 2.931 2.303 2.141
Lifetime expected credit losses on the value of POCI loan portfolio* (2.007) (3.864) (4.523) (9.703) 176 1.210 (9.018)

(9.249) (28.769) (14.663) (29.486) (4.979) (13.160) (43.759)
Impairment losses on financial guarantees and loan commitments issued 
12 month expected credit losses (144) 559 733 (1.112) 1.239 5.056 (1.765)
Lifetime expected credit losses (Stage 2) 214 (150) 189 1.643 (2.820) 42 (156)
Lifetime expected credit losses (Stage 3) (682) 123 251 449 549 109 (75)
Lifetime exp. cr. los. on value of POCI of fin. Guar. issued and loan com. Issued 558 - 67 56 49 412 (58)
Gain on derecognition of financial guarantees and loan commitments acquired 74 95 214 1.014 387 820 250

20 627 1.454 2.050 (596) 6.439 (1.804)
Impairment losses on other financial assets 
12 month expected credit losses on the value of other receivables 85 162 19 18 28 43 (73)
12 month expected credit losses on the value of indemnification asset - - - (2) - 1 (1)
Amortisation of indemnification asset* (2.983) 6.612 6.274 22.109 (1.585) (6.278) 17.013
12 month expected credit losses on the value of debt securities 39 495 (71) (942) (1) (112) (73)
12 month exp. credit losses on the value of Balances with Cen. Banks and Bank Placements (3) 92 (83) 87 93 (7) (67)

(2.862) 7.361 6.139 21.271 (1.465) (6.353) 16.799

Impairment losses on the value of non-financial assets (2.232) (1.086) (379) (11.164) (245) (274) (314)

Impairment losses on financial instruments and non- financial assets (14.323) (21.867) (7.449) (17.329) (7.285) (13.348) (29.078)

*    Impairment losses for CoR calculation (12.925) (25.418) (8.501) (12.194) (8.232) (21.494) (27.424)
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 Stock of properties of €189 m, of which €187 m relate to debt settlements

 More than 70% of borrowers with terminated exposures as of September 
2021 have at least 1 property where the foreclosure process has been 
initiated

 Successful sale rate at auctions exceeds 20% (in terms of number of 
properties)

 Overall, during 2018 and 2019 foreclosure proceedings against more 
than 1.400 properties were initiated. Foreclosure progress was suspended 
for most of 2020 and part of 2021 following the government moratorium 
imposed

752 861 840

103
105 9599
112 91954
1.078 1.026

Dec-19 Dec-20 Sep-21

Land Commercial Residential

47% 46% 50%

42% 43% 38%

11% 11% 12%

Dec-19 Dec-20 Sep-21

Land Commercial Residential

REOs account for only 1,0% of total assets
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2018 2019 2020 Sep-21

Repossessed Sold at auction
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2018 2019 2020 Sep-21

163 176 207 187
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Movement of property stock (€ m)1 
Properties Repossessed
or Sold at Auction Properties held at auctions

REO value by type REO numbers by type

1) Book Value related to stock of property acquired in satisfaction of debt. Owner occupied property no longer in use of  €1,9 m not included above
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Our Sustainability strategy is a 
central aspect of delivering our 
vision and services. We are also 
guided by our long term ambitions 
for sustainability and corporate 
responsibility for the ESG aspects 
under each of four Sustainability 
priority areas.

PEOPLE SOCIETY

ENVIRONMENT MARKETPLACE

Employee Management and
Engagement
Labour Practices / Labour Rights
Training and Education
Health, Safety and Well-being

Consumer Protection and 
Responsible Marketing
Customer Privacy/Data 
Security
Community Investment and 
Impact on Society

Internal Environmental
Management/Impacts
Environmental/Social
Criteria into Investment

Governance and Risk Culture
Economic Performance &
Financial Resilience
Compliance
Customer Satisfaction
Anti-corruption
Transformation

Our ESG & Sustainability Strategy



Shareholder information and governance

Evripides A. Polykarpou, Chairman, Independent

Marco Comastri, Vice Chairman, Independent

Stephen John Albutt,  Senior Independent Director

Oliver Gatzke, Executive, Non-Independent 

Kristofer Richard Kraus3 , Non-Independent

Marios Maratheftis3, Non-Independent

Marianna Pantelidou Neophytou3, Non-Independent

Christos Themistocleous4, Independent

Demetrios Efstathiou, Independent

John Gregory Iossifidis, Independent

Andreas Persianis, Independent

Antonis Rouvas, Executive, Non-Independent

Main shareholders1

Senvest
5,1%

Wargaming Group Limited
20,2%

Demetra Holdings Plc
21,0%

Eurobank SA
9,9%

Poppy Sarl
17,3%

Other
26,5%

*

Board Composition (08 Nov 2021)

TBVPS evolution (€) 

3,07 3,11
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Other information

Investor Relations team   ir@hellenicbank.com
 Constantinos Pittalis, c.pittalis@Hellenicbank.com
 Maria Elia, m.g.elia@hellenicbank.com
 Demetris Antoniades, d.a.antoniades@hellenicbank.com

Securities ISIN
 HB shares – CY0105570119
 HBCS1 (CCS1) – CY0144170111
 HBCS2 (CCS2) – CY0144180110 

* On 22 July 2021, Eurobank SA announced the acquisition of a 9,9% stake in Hellenic Bank
Public Company Limited from Third Point Hellenic Recover Fund LP. Furthermore, it has
agreed to acquire an additional 2,7% from Third Point Hellenic Recovery Fund L.P., subject
to all customary regulatory approvals

2

Number of issued shares: 
412.805.230

Market capitalization on 
26 November 2021: €337 m

47

0,24 0,28 0,28 0,30 0,31P/TBVPS
5

1) Shareholders with direct stake >5% as at 9 November 2021. Furthermore, a) The Provident Fund Executive Directors of Wargaming and the Provident Fund Senior Management Personnel Wargaming own 0,21% each, b) Logicom Services Ltd, with a 3,3% direct holding in
Hellenic Bank, has a 29,62% holding in Demetra Holdings, while Demetra Holdings Plc owns 10,28% in Logicom Public Ltd, 2) Owned by investment funds managed by Pacific Investment Management Company LLC or a related party, 3) Considered as non-independent under
the independence criteria of 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, 4) The Interim Director, Christos Themistocleous, will serve until the relevant consent of the ECB / Central Bank of Cyprus is obtained for Kyriacos Riris or Miranda Xafa (both independent), 5) P refers to average share price of €0,82 for the period 4
October- 26 November 2021

mailto:ir@hellenicbank.com
mailto:c.pittalis@Hellenicbank.com
mailto:m.g.elia@hellenicbank.com
mailto:d.a.antoniades@hellenicbank.com


Credit ratings
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Cyprus HB

...not immediately at risk from the impact of the economic downturn from the pandemic, 
as its current financial position provides the bank with some rating headroom to absorb 
the likely reduction in profitability, higher credit risks and higher capital encumbrance 
from unreserved non-performing exposure (NPE) due to the coronavirus crisis.

…risks remain skewed to the downside in the medium term, especially if the recession 
proves deeper or the recovery weaker than our forecasts. In this case, HB's ratings would 
come under pressure from higher inflows of new impaired loans generating larger credit 
losses, weaker revenue generation, ultimately resulting in greater-than-expected capital 
erosion.

B1

Ba1

…reflects its strengthened overall solvency profile, more specifically its strong capital 
metrics and profitable operations, combined with improving asset quality. Hellenic Bank 
has maintained its strong capital buffers…and has remained profitable during 2020, 
despite higher loan loss provisions due to the pandemic.

…Hellenic Bank's improved overall solvency profile better positions it to deal with the 
inflow of new NPEs arising from the coronavirus-induced economic downturn. Downside 
risks related to potential new NPE formation remain elevated, due to the fluidity of the 
pandemic…

…also reflects the bank's upcoming MREL-eligible debt issuances, that the rating agency 
expects will enhance the buffers that are available to protect depositors…recently shown 
signs of improvements in its ability to organically reduce NPEs while a strong capital 
position also provides flexibility to the bank to seek inorganic NPE sales.
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Cyprus HB

B

BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
CCC
CC
C
C

BBB

Fitch Ratings Fitch Ratings last rating action: 02 October 2020

Moody’s Investors Service Moody’s Investors Service last credit opinion: 21 July 2021



Abbreviation Name Definition
Active customers Clients who transacted at least once in the last 3 months
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 September 2021. Data may have been restated to reflect the 
completed transactions timing

APS Asset Protection Scheme
APS Cyprus APS Debt Servicing Cyprus Ltd
AT1 Additional tier 1
Bps Basis points

Back to core Clients with the majority of their accounts exhibiting less than 30dpd and with 
satisfactory cash payments received during last years that are expected to cure in 
the next years. Also includes clients with imminent resolution 

CBC Central Bank of Cyprus
CaCB Capital Conservation Buffer
CAR Capital Adequacy Ratio Total capital divided by Risk Weighted Assets
CBR Capital Buffer Requirement
CCyB Countercyclical Capital Buffer
CET 1 Common equity tier 1
CGBs Cyprus Government Bonds
CIR Cost to Income ratio Total expenses divided by total net income
COR Cost of risk ratio Impairment losses on loan portfolio (excluding the impact of net modification and 

cash flows re estimation and net derecognition gain/loss) divided by gross loans at 
the end of the period (annualised). In addition, we present a cost of risk ratio 
adjusted for the amortization of the APS indemnification asset for the period 
between 4Q18 and 3Q21, as the said asset relates to the CCB acquired loans 
covered by the APS 

D2A Debt to asset Debt to asset arrangement between the Bank and the borrower
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 September 2021. Data may 
have been restated to reflect the completed transactions timing

DTA Deferred tax asset
EPS Basic earnings/(loss) per share Profit/(loss) attributable to shareholders of the parent company divided by the 

weighted average number of ordinary shares outstanding during the period
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

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 

Glossary & Definitions
Abbreviation Name Definition

Interest-bearing 
assets

Consist 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, 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

Legacy exposures Exposures that defaulted prior to 2017 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 
facilities is terminated, with foreclosures have been initiated 

Leverage ratio Capital measure divided by the total exposure measure (Tier 1/total exposure measure)

MREL Minimum 
requirement for 
own funds and 
eligible liabilities

MTT Medium Term 
Targets

NFCI Net Fee and 
Commission 
Income

NIM Net Interest Margin 
ratio

Net interest income (annualized) divided by the average interest-bearing assets (as defined) 

Net Loans Loans and advances to customers net of accumulated impairment losses 

Net Loans to 
deposits ratio

Net loans and advances to customers divided by customer deposits and other customer 
accounts

Net NPEs to total 
assets

NPEs less accumulated impairment losses divided by total assets 

Net NPEs excl. 
APS-NPEs to total 
assets ratio

NPEs (exc. APS-NPEs) less accumulated impairment losses (exc. APS-NPEs) 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)

Net NPEs collateral 
coverage ratio 
(excl. APS-NPEs)

NPEs Collateral (excl. APS-NPEs collateral) (taking into account tangible collateral, based on 
open market values, capped at client exposure) divided by NPEs net of accumulated 
impairment losses (excl. APS-NPEs)
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Abbreviation Name Definition
NII Net Interest Income Interest income less interest expense

Non-Legacy 
exposures

Exposures that turned into non-performing status post 2016. The Bank examines consensual 
solutions before proceeding with litigation and foreclosure strategies against non-cooperative 
borrowers. Less than 50% of the exposures are terminated

NPEs Non-Performing 
Exposures

EBA published in 2014 its technical standards with respect to non-performing and forborne 
exposures which were adopted by the European Commission (EC). Exposures include all debt 
instruments (loans and advances and debt securities) and off-balance sheet exposures, except 
those held for trading exposures. A further update to the default definition was made under 
Article 178 of the Capital Requirements Regulation (CRR) which came into effect from the 1st of 
January 2021 (utilizing the EBA Guidelines on the application of the default definition under 
Article 178). 
As per above regulations the following are considered as NPEs:
(i) Material exposures that are over 90 consecutive days past due,
(ii) The debtor is assessed as unlikely to pay its credit obligations in full without recourse by the 
institution such as realizing security.
(iii) 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.
Indications of unlikeliness to pay include the following:
(i) Institution sells the credit obligation at a material credit-related economic loss;
(ii) Exposures of debtors against whom legal action has been taken by the Bank or exposures of 
bankrupt debtors;
(iii) Exposures that are found impaired as per the applicable accounting framework;
(iv) 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);
(v) 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.
Note that all non-performing exposures are subject to a 3-month probation period whereby, no 
default entry criteria are met. Once the probation period ends, exposures are re-classified to 
performing with the exception of non-performing forborne facilities that continue to undergo a 12-
month probation period.

NPE provision 
coverage ratio

Accumulated impairment losses divided by gross non-performing exposures

NPE ratio Gross non-performing exposures as per applicable EBA definition (new EBA definition was 
applicable as at 1 January 2021) divided by gross loans

NPE ratio excl. 
APS-NPES

Gross non-performing exposures as per applicable EBA definition (new EBA definition was 
applicable as at 1 January 2021) 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

Glossary & Definitions
Abbreviation Name Definition
NSFR Net Stable Funding Ratio 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).

OCR Overall capital requirement

O-SII Other Systemically important institution

PEs Performing exposures

POCI Purchased credit-impaired

p.p. Percentage points

q-o-q Quarter on quarter

REOs Real Estate Owned

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

RWAs Risk Weighted Assets

SREP Supervisory Review and Evaluation 
Process

TBVPS Tangible book value per share

Tangible Equity Shareholders’ equity minus Intangible assets

Texas ratio NPEs / (Equity attributable to shareholders of the parent company 
plus Accumulated impairment losses) 

TLTROs Targeted longer-term refinancing 
operations

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

This Presentation should be read in conjunction with the Commentary for the nine-month period ended 30 September 2021 and neither this Presentation or Commentary constitute statutory financial 
statements prepared in accordance with International Financial Reporting Standards. This Presentation is neither reviewed or audited by the external auditors.

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.

Continues to the next page 
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