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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Alpha Bank Cyprus Limited (η “Τράπεζα”) υποβάλλει στα µέλη της  

την ετήσια έκθεση διαχείρισης µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τραπέζης  για 

το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017. 
 

ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Κατά το έτος 2017, η Τράπεζα συνέχισε να διεξάγει πλήρεις τραπεζικές εργασίες µε την παροχή 

ενός ευρέως φάσµατος τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. 

 

Η Τράπεζα είναι θυγατρική εταιρία της Alpha Bank Α.Ε., η οποία είναι εγγεγραµµένη στην 

Ελλάδα.  

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Από 1 Ιανουαρίου έως 
Σε Ευρώ εκ. Μεταβολή 31.12.2017 31.12.2016 

    

Καθαρά έσοδα από τόκους -27,7% 64,0 88,5 

Σύνολο εσόδων -28,7% 77,1 108,2 

Σύνολο εξόδων -33,7% (54,5) (82,2) 

Κέρδος από εργασίες πριν τις προβλέψεις -13,1% 22,6 26,0 

Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την 

κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 

 

83,1% 

 

(107,3) 

 

(58,6) 

Κέρδος / (ζηµία) έτους µετά τη φορολογία  181,5% (86,7) (30,7) 

Κέρδος / (ζηµία) ανά µετοχή  (49,7 σεντ) (17,6 σεντ) 

    

    

Σε Ευρώ εκ.  31.12.2017 31.12.2016 

    

∆άνεια και απαιτήσεις κατά Πελατών -10,9% 1.734,8 1.946,4 

Υποχρεώσεις προς Πελάτες 13,6% 2.204,9 1.940,6 

∆είκτης µεταβατικών κεφαλαίων κοινών 

µετοχών κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I)   

 

 -270 µον.βάσεως 

 

13,8% 

 

16,5% 

 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν για το έτος 2017 σε Ευρώ 64,0 εκατ.  παρουσιάζοντας 

µείωση 27,7% σε σύγκριση µε Ευρώ 88,5 εκατ. το 2016, που αποδίδεται στη µείωση του 

δανειακού χαρτοφυλακίου, την αύξηση των καταθέσεων καθώς και στη µείωση των επιτοκίων 

δανείων. 

 

Το σύνολο εσόδων της Τραπέζης για το έτος 2017 ανήλθε σε Ευρώ 77,1 εκατ. σε σύγκριση µε 

Ευρώ 108,2 εκατ. για το έτος 2016. Τα έσοδα του 2016 συµπεριλαµβάνουν µη επαναλαµβανόµενο 

έσοδο ύψους Ευρώ 6,6 εκατ. από την πώληση µετοχών της Visa Europe. Η συνολική µείωση των 

εσόδων κατά το 2017  ύψους 24,1%, εξαιρουµένου του µη επαναλαµβανόµενου εσόδου του 2016, 

 ωφείλεται κυρίως στη µείωση του  δανειακού χαρτοφυλακίου, στην αύξηση των καταθέσεων 

καθώς και στη µείωση των επιτοκίων δανείων.  
 

Το  σύνολο εξόδων της Τραπέζης ανήλθε στα Ευρώ 54,5 εκατ. για το 2017, σε σύγκριση µε Ευρώ 

82,2 εκατ. για το 2016. Τα έξοδα του 2016 συµπεριλαµβάνουν τη µη επαναλαµβανόµενη δαπάνη 

του προγράµµατος εθελουσίας εξόδου Προσωπικού, το κόστος του οποίου ανήλθε στα Ευρώ 31,6 

εκατ.  
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   (συνέχ.) 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ(συνέχ.) 

 

Κατά το 2017 αναγνωρίστηκε µη επαναλαµβανόµενη δαπάνη για πρόστιµο ύψους € 1,5 εκατ. που 

επιβλήθηκε από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού για χρεώσεις σε εγχώριες 

διατραπεζικές προµήθειες. Η Τράπεζα έχει προσφύγει ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου για 

την ακύρωση του προστίµου. Παρόλο που η υπόθεση εκκρεµεί στα τοπικά δικαστήρια, η Τράπεζα  

έχει αναγνωρίσει τη σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές της καταστάσεις.  Εξαιρουµένων των πιο 

πάνω µη επαναλαµβανόµενων εξόδων, το 2017 παρατηρείται µικρή αύξηση των εξόδων της κατά 

4,7%. Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα, διαµορφώνεται για το 2017 στο 70,7% σε σύγκριση µε 76,0% 

κατά το 2016. 
 

Οι προβλέψεις για αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν  το 2017 κατά 83,1% σε  

Ευρώ 107,3 εκατ. σε σύγκριση µε Ευρώ 58,6 εκατ. το 2016, που αποδίδεται στις ενέργειες 

εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τραπέζης. 

  

Οι συσσωρευµένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2017 σε 

Ευρώ 893,8 εκατ. και αποτελούν το 34,0% των συνολικών µεικτών χορηγήσεων αυξηµένες κατά 

4,4% σε σύγκριση µε το έτος 2016.  Ως µέρος των προβλέψεων, περιλαµβάνεται το υπόλοιπο 

προσαρµογής των συµβατικών υπολοίπων των δανείων που αποκτήθηκαν στην εύλογη αξία τους.  

 

Οι καθαρές χορηγήσεις το 2017 ανήλθαν σε Ευρώ 1.734,8 εκατ. παρουσιάζοντας µείωση της 

τάξεως του 10,9%, σε σύγκριση µε Ευρώ 1.946,4 εκατ. την 31 ∆εκεµβρίου 2016.  

 

Τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα σύµφωνα µε τον ορισµό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 

ανήλθαν σε Ευρώ 1.724,8 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 65,6% του συνόλου των δανείων σε 

σύγκριση µε 64,3% το 2016. Το 2017 ο δείκτης καλύψεως µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων 

σύµφωνα µε τον ορισµό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών διαµορφώθηκε στο 51,8% σε σύγκριση 

µε 47,5% το 2016.  

 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ηµερών κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2017 ανήλθαν σε 

Ευρώ 1.446,7 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 55,0% του συνόλου των δανείων. Την 31 

∆εκεµβρίου 2016 ανέρχονταν σε  Ευρώ 1.468,0 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 52,4% του συνόλου 

των δανείων.  

 

Οι καταθέσεις από Πελάτες την 31 ∆εκεµβρίου 2017 ανήλθαν σε Ευρώ 2.204,9 εκατ. 

παρουσιάζοντας αύξηση 13,6%, σε σύγκριση µε Ευρώ 1.940,6 εκατ. την 31 ∆εκεµβρίου 2016, 

ενισχύοντας έτσι, περαιτέρω την καταθετική της βάση. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς 

καταθέσεις βελτιώθηκε από 100,3% τον ∆εκέµβριο του 2016 σε 78,7% τον ∆εκέµβριο του 2017. 

 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2017 ο δείκτης κεφαλαίων κοινών µετοχών κατηγορίας Ι (CET Ι) της 

Τραπέζης ανήλθε σε 13,8%, ο δείκτης κεφαλαίων κατηγορίας Ι ανήλθε σε 17,3% και ο δείκτης 

συνολικών ιδίων κεφαλαίων σε 18,1%. ( µε τη χρήση µεταβατικών διατάξεων). 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Τα αποτελέσµατα της Τραπέζης παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων στη 

σελίδα 41 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 

Οι ζηµίες για το έτος που αναλογούν στους ιδιοκτήτες ανέρχονται σε €86.660 χιλ. (2016: ζηµίες 

€30.773 χιλ.). 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   (συνέχ.) 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την καταβολή µερίσµατος για το έτος 2017 (2016: 

€µηδέν). 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Η Τράπεζα έχει θεµελιώσει ένα πλαίσιο διεξοδικής και συνετής διαχειρίσεως των πάσης φύσεως 

κινδύνων που αντιµετωπίζει, σύµφωνα µε τις βέλτιστες εποπτικές πρακτικές και το οποίο, µε 

βάση την κοινή ευρωπαϊκή νοµοθεσία και το ισχύον σύστηµα κοινών τραπεζικών κανόνων, 

αρχών και προτύπων, εξελίσσεται διαρκώς µε την πάροδο του χρόνου ώστε να εφαρµόζεται στην 

καθηµερινή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Τραπέζης, καθιστώντας αποτελεσµατικό το 

ευρύτερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει. 

Βασική επιδίωξη της Τραπέζης κατά το 2017 ήταν η διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών 

εσωτερικής διακυβέρνησης και η συµµόρφωση µε τις ρυθµιστικές και εποπτικές διατάξεις 

διαχειρίσεως κινδύνων ώστε να διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη στη διεξαγωγή των 

επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων µέσω της παροχής κατάλληλων χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών. 

 

Από τον Νοέµβριο του 2014, ο Όµιλος Alpha Bank εµπίπτει στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού 

Μηχανισµού (SSM) του νέου συστήµατος χρηµατοπιστωτικής εποπτείας το οποίο περιλαµβάνει 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Τράπεζα της Ελλάδος και, ως ένα σηµαντικό 

πιστωτικό ίδρυµα, εποπτεύεται άµεσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Ο Ενιαίος 

Εποπτικός Μηχανισµός εργάζεται από κοινού µε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωοµάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους. 

 

Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2014 τέθηκε σε εφαρµογή η Οδηγία 2013/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 και ο Κανονισµός 

575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρώπης της 26ης Ιουνίου 

2013 («CRD IV»), που σταδιακά εισάγουν το νέο πλαίσιο επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, στα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙΙ. 

 

Σε αυτό το ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνων, ο Όµιλος Alpha Bank και 

κατ’επέκταση η Alpha Bank Cyprus καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες περαιτέρω ενδυνάµωσης 

του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και της στρατηγικής αναλήψεως και διαχειρίσεως των 

κινδύνων και επαναπροσδιορισµού του επιχειρηµατικού της µοντέλου προκειµένου να επιτύχει 

την πλήρη συµµόρφωση µε τις αυξηµένες κανονιστικές υποχρεώσεις. 

Η εν λόγω προσέγγιση της Τραπέζης, συγκροτεί ένα στέρεο θεµέλιο για τον συνεχή 

επαναπροσδιορισµό της στρατηγικής αναλήψεως κινδύνων, µέσω: (α) του προσδιορισµού του 

βαθµού στον οποίο η Τράπεζα επιθυµεί να αναλαµβάνει κινδύνους (risk appetite), (β) της 

εκτιµήσεως των ενδεχόµενων επιπτώσεων της στρατηγικής αναπτύξεως δραστηριοτήτων στον 

καθορισµό των ορίων αναλήψεως κινδύνων ώστε οι σχετικές αποφάσεις να συνδυάζουν την 

προβλεπόµενη κερδοφορία µε το ενδεχόµενο απωλειών και (γ) της αναπτύξεως κατάλληλων 

διαδικασιών παρακολουθήσεως της εφαρµογής της στρατηγικής αυτής µέσω ενός µηχανισµού 

κατανοµής ευθυνών αναλήψεως κινδύνων µεταξύ των µονάδων της Τραπέζης.  
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   (συνέχ.) 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνεχ.) 
 

Σηµειώνεται ότι για την Alpha Bank Cyprus Ltd, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως η αρµόδια 

αρχή για το χαρακτηρισµό ενός πιστωτικού ιδρύµατος ως «άλλο συστηµικά σηµαντικό ίδρυµα 

(Other Systemically Important Institution (O-SII)», µέσω σχετικής της επιστολής προς την 

Τράπεζα ηµερ. 4.8.2017, την χαρακτήρισε ως O-SII.  

 

Λεπτοµερής περιγραφή των κινδύνων και διαχείρισης τους, παρουσιάζεται στη σηµείωση 35 των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

Κεφαλαιακή Επάρκεια – ∆είκτες 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 ο δείκτης κεφαλαίων κοινών µετοχών κατηγορίας Ι (CET Ι) της 

Τραπέζης, ανήλθε σε 13,8%, ο δείκτης κεφαλαίων κατηγορίας Ι ανήλθε σε 17,3% και ο δείκτης 

συνολικών ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 18,1% οι οποίοι υπερβαίνουν τις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ, παρέχοντας στην Τράπεζα κεφαλαιακό απόθεµα. 

 

Οι ανωτέρω σχετικοί δείκτες δεν διαφοροποιούνται µε την πλήρη εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙΙ.  

 

Η Τράπεζα αποτελεί σηµαντική θυγατρική του οµίλου Alpha Bank, ο οποίος µετά και την επιτυχή 

ανακεφαλαιοποίηση του  περί τα τέλη του 2015, εξακολουθεί να διατηρεί  υψηλούς  δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας  µε σηµαντικό περιθώριο κεφαλαίων  για την κάλυψη των κινδύνων που 

έχει αναλάβει και προτίθεται να αναλάβει µελλοντικά µε βάση το επιχειρηµατικό του σχέδιο και 

σύµφωνα µε την εγκεκριµένη πολιτική του για την ανάληψη κινδύνων ( risk appetite framework).     

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπεζα (ΕΚΤ) τον ∆εκέµβριο 2016, κοινοποίησε στην Τράπεζα την 

τελική της απόφαση για το ελάχιστο όριο του συνολικού δείκτη ιδίων κεφαλαίων (Overall Capital 

Ratio – OCR) που υποχρεούται να διατηρεί σε συνεχή βάση για το έτος 2017. Ο εν λόγω 

απαιτούµενος δείκτης αποτελείται από 8%  µε βάση τον Πυλώνα Ι, 1,25% µε βάση τα αποθέµατα 

ασφαλείας που ισχύουν για το έτος 2017 και 3,0% σύµφωνα µε τις εποπτικές απαιτήσεις για τον 

Πυλώνα ΙΙ (διατηρούµενο υποχρεωτικά σε µορφή κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας Ι).   

 

Αντίστοιχα για το έτος 2018, οι απαιτήσεις µε βάση την απόφαση της ΕΚΤ δεν έχουν αλλάξει 

εκτός της προσθήκης 0,625% που αφορά την σταδιακή αύξηση του αποθέµατος ασφαλείας 

διατήρησης κεφαλαίου.  

 

Η Τράπεζα προέβη σε αυξήσεις κεφαλαίου κατά το 2013 και το 2015 µε σκοπό τόσο την αύξηση 

της κεφαλαιουχικής της βάσης όσο και την απορρόφηση της Emporiki Bank Cyprus Ltd. Ο 

ελάχιστος δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CETΙ) της Τραπέζης την 

31.12.2017 διαµορφώθηκε µε µεταβατικές διατάξεις στο 13,8%. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

CRR και την Οδηγία CRD IV όπως υιοθετήθηκε και τροποποιήθηκε αρχές Φεβρουαρίου 2017 

στην Κυπριακή νοµοθεσία µε αναδροµική ισχύ, ο ελάχιστος δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών 

Κατηγορίας Ι (CETΙ) για το έτος 2017 καθορίστηκε στο 5,75% για Πυλώνα Ι και για τα 

αποθέµατα ασφαλείας. Επίσης, η Τράπεζα υπόκειται σε επιπρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις για 

κινδύνους που δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις του Πυλώνα Ι (Πυλώνας ΙΙ). Η κεφαλαιακή 

επάρκεια της Τραπέζης στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 υπερβαίνει τις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ, παρέχοντας στην Τράπεζα σηµαντικό κεφαλαιακό 

απόθεµα. Σηµειώνεται ότι η εκτίµηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα ΙΙ γίνεται 

ετησίως από την εποπτική αρχή, µε συγκεκριµένη εποπτική διαδικασία η οποία  είναι δυναµική 

καθώς υπόκειται σε αλλαγές µε την πάροδο του χρόνου. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   (συνέχ.) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (συνέχ.) 
 

Κεφαλαιακή Επάρκεια – ∆είκτες (συνέχ.) 
 

 

To 2018 θα διενεργηθεί άσκηση προσοµοιώσεως ακραίων καταστάσεων (stress test) για τις 

Ευρωπαϊκές τράπεζες. H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) θα επιβλέψει την άσκηση για τις 

µεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες και η ΕΚΤ θα συντονίσει τη διεξαγωγή της ασκήσεως για τις 

τράπεζες που δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη κατηγορία. Τα αποτελέσµατα των ασκήσεων θα 

ληφθούν υπόψη στην εποπτική αξιολόγηση (SREP) για το 2018. Και οι δύο ασκήσεις θα 

πραγµατοποιηθούν στο υψηλότερο επίπεδο ενοποιήσεως και µε κοινή µεθοδολογία η οποία 

οριστικοποιήθηκε στις 17 Νοεµβρίου 2017 σύµφωνα µε ανακοίνωση της EAT. Ο Οµιλος Alpha 

Bank  συµµετέχει στην άσκηση προσοµοιώσεως ακραίων καταστάσεων υπό την επίβλεψη της 

ΕΚΤ η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2018 ενώ τα αποτελέσµατα πρόκειται να ανακοινωθούν τον 

Μάιο του 2018. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

9  (∆ΠΧΑ 9)  

 

Το νέο λογιστικό πρότυπο ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά από 1.1.2018 το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39, 

επιβάλλοντας σηµαντικές αλλαγές στην ταξινόµηση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων. Η Τράπεζα ολοκλήρωσε κατά το 2017 σχετικό Πρόγραµµα για την εφαρµογή του νέου 

προτύπου το οποίο σχεδιάσθηκε γύρω από δύο βασικούς άξονες (workstreams), τον άξονα της 

ταξινοµήσεως και αποτιµήσεως (classification and measurement workstream) και τον άξονα της 

αποµειώσεως (impairment workstream).  

 

Με την ολοκλήρωση του Προγράµµατος, διαµορφώθηκαν νέες πολιτικές για την ταξινόµηση, την 

αποτίµηση και την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το  

∆ιοικητικό Συµβούλιο. ∆ιαµορφώθηκαν, επίσης, νέες µεθοδολογίες και διαδικασίες για την 

υποστήριξη των εν λόγω νέων πολιτικών 

 

Η εκτίµηση της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 ανέρχεται σε Ευρώ 56 εκατ. Η Τράπεζα συνεχίζει να 

αξιολογεί, να ελέγχει και να βελτιώνει τις νέες λογιστικές διαδικασίες, τους εσωτερικούς ελέγχους 

και το πλαίσιο διακυβερνήσεως, όπως απαιτείται από την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 9. Σηµειώνεται 

ότι οι νέες λογιστικές πολιτικές, οι παραδοχές, οι κρίσεις και οι εκτιµήσεις ενδέχεται να 

µεταβληθούν έως ότου η Τράπεζα οριστικοποιήσει τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

31.12.2018.  Ως εκ τούτου, η επίπτωση που γνωστοποιείται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις 

ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2018. 

 

Για σκοπούς κεφαλαιακών απαιτήσεων, η Τράπεζα θα κάνει χρήση των µεταβατικών διατάξεων, 

βάσει των οποίων η επίδραση από την εφαρµογή του νέου προτύπου θα απορροφηθεί εντός πέντε 

ετών.  Βάσει αυτών, ο ∆είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CETΙ) εκτιµάται ότι 

θα επηρεαστεί κατά 10 µονάδες βάσεως (µ.β.) για το πρώτο έτος, ενώ η εκτιµώµενη επίπτωση από 

την πλήρη εφαρµογή εκτιµάται σε 270 µ.β., υπολογισµένη µε στοιχεία της 31.12.2017. 

 

Λεπτοµερής περιγραφή των ενεργειών και αποφάσεων για το ∆ΠΧΑ 9 καθώς για την επίδραση 

από την υιοθέτηση του, γίνεται στη σηµείωση 41 των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   (συνέχ.) 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Κατά το 2017 η Τράπεζα συνήψε συνεργασία µε την European Bank for  Reconstruction and 

Development (EBRD) µε την οποία η Τράπεζα συµµετέχει στο Πρόγραµµα ∆ιευκόλυνσης 

Εµπορικών Συναλλαγών µε το οποίο η EBRD καλύπτει  τον πολιτικό και εµπορικό κίνδυνο των 

επιστολών εµπορικών συναλλαγών που εκδίδονται από την Τράπεζα. 

 

Η Τράπεζα συµµετέχει επίσης στο σχέδιο δανειοδοτήσεως µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε 

συνεργασία µε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

 

Η Τράπεζα εντείνει τις προσπάθειες συγκρατήσεως των µη εξυπηρετουµένων δανείων 

προσφέροντας προϊόντα αναδιαρθρώσεως  στο πλαίσιο εφαρµογής των οδηγιών και κανονισµών 

της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου, καθώς και της συγκρατήσεως των λειτουργικών της 

εξόδων. Στα πλαίσια αυτά η Τράπεζα προσφέρει λύσεις ανταλλαγής δανείων µε ακίνητα. Ως 

αποτέλεσµα, η τράπεζα κατά το 2017 ανάκτησε ακίνητα αξίας Ευρώ 2,3 εκατ.   

 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

Κυπριακή Οικονοµία 

 

Επιδόσεις 

Η Κύπρος, µετά την έξοδο  της από το Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής το 2016 βιώνει µία 

πολύ  ισχυρή οικονοµική ανάκαµψη. Αξιοσηµείωτο είναι ότι έχει επιτύχει θετικούς ρυθµούς 

µεταβολής του ΑΕΠ τα τελευταία δώδεκα διαδοχικά (12) τρίµηνα.   

 

Η οικονοµία κατέγραψε το 2017 αξιοσηµείωτες επιδόσεις. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,9% σε 

σύγκριση µε 3,4% το 2016. Το χρέος µειώθηκε οριακά κάτω από το 100% του ΑΕΠ, η  ανεργία  

υποχώρησε κάτω από το 11% σε σύγκριση µε το 13% το 2016 ενώ ο πληθωρισµός  κατέγραψε για 

πρώτη φορά θετικό πρόσηµο  µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στο 0,7%. 

 

Η ισχυρή  επίδοση της οικονοµίας αποδίδεται στην έντονη ιδιωτική κατανάλωση, στην ισχυρή 

αύξηση των εξαγωγών και σε µικρότερο βαθµό στη δηµόσια κατανάλωση. Η ιδιωτική 

κατανάλωση επωφελήθηκε από την ταχεία επέκταση της απασχόλησης σε όλους τους τοµείς, 

γεγονός που οδήγησε σε σηµαντική µείωση της ανεργίας.  

 

Μεγάλη συνεισφορά στην ανάπτυξη έχει ο τουρισµός, οι υπηρεσίες και η ναυτιλία. Ο τουρισµός 

καταγράφει νέες υψηλές αποδόσεις τόσο αφίξεων, όσο και εσόδων. Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά  

15,0%  ενώ τα έσοδα κατά 11,7%.  

 

Το Σεπτέµβριο του 2017 η κυπριακή οικονοµία αναβαθµίστηκε από το διεθνή οίκο αξιολόγησης 

Standard and Poors σε ΒΒ+ µε αποτέλεσµα να παραµένει µόνο µία βαθµίδα  χαµηλότερα από την 

επενδυτική κατηγορία.  Η αξιολόγηση BB+ επιβεβαιώθηκε µε νέα αξιολόγηση τον Μάρτιο του 

2018. Σηµειώνεται ότι άλλοι οίκοι διατηρούν το αξιόχρεο της κυπριακής οικονοµίας µία βαθµίδα 

πιο κάτω από τις αξιολογήσεις του οίκου S&P.   
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   (συνέχ.) 

 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (συνέχ.) 
 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (συνέχ.) 
 

Κυπριακή Οικονοµία (συνέχ.) 
 

Προβλέψεις  

Σύµφωνα µε τις χειµερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κυπριακή οικονοµία θα 

συνεχίσει να παραµένει εύρωστη και αναµένεται να αναπτυχθεί κατά 3,2% το 2018 και 2,8% το 

2019. Προβλέπεται επίσης ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις µε κύριο άξονα τον τουρισµό και τις 

κατασκευές. 

 

Ο πληθωρισµός αναµένεται να αυξηθεί στο 1,2% το 2018 και στο 1,3% το 2019 κυρίως λόγω της 

αύξησης των τιµών πετρελαίου καθώς και της αύξησης της κατανάλωσης που υποβοηθείται απο 

τη δυναµική των µισθών. 

 

Λόγω των επιδόσεων της Κυπριακής οικονοµίας, αναµένεται ότι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης θα 

κρατήσουν την Κυπριακή ∆ηµοκρατία κοντα στην επενδυτική βαθµίδα, κάτι που επιφέρει θετικά 

αποτελέσµατα τόσο στην άντληση δανεισµού από τις διεθνείς αγορές, όσο και στο κόστος 

δανειοδότησης της. 

 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Moody’s, το θετικό κλίµα στην 

οικονοµία θα υποβοηθήσει στην µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. 

 

Για το σκοπό αυτό όλοι οι οικονοµικοί φορείς (Κυβέρνηση, Τράπεζες, Κεντρική Τράπεζα και 

άλλοι,) εντατικοποιούν τις προσπάθειες τους για εξεύρεση λύσεων που θα συµβάλουν στον 

περιορισµό του προβλήµατος.  

 

Ελληνική Οικονοµία – Περιβάλλον Λειτουργίας Μητρικής 
 

Το 2017 αποτέλεσε έτος ανακάµψεως της ελληνικής οικονοµίας, καθώς η οικονοµική 

δραστηριότητα ενδυναµώθηκε, ιδιαίτερα µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 2ης αξιολογήσεως, 

την έκδοση κρατικού οµολόγου πενταετούς διάρκειας, µετά από τρία έτη απουσίας της χώρας από 

τις αγορές, και την αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους 

αξιολογήσεως. Ο ρυθµός µεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το 2017 ανήλθε σε 

1,4% (ΕΛΣΤΑΤ πρώτη εκτίµηση) από -0,2% το 2016 (σταθερές τιµές 2010, εποχικά διορθωµένα 

στοιχεία).  

 

Οι κύριοι παράγοντες που στήριξαν την οικονοµία το 2017 ήταν: 

• Η  αύξηση των εξαγωγών. Οι εξαγωγές των αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν το 2017 

κατά 6,9, από πτώση 1,9% το 2016.  

• Η ενίσχυση της βιοµηχανικής δραστηριότητας. Το 2017, η βιοµηχανική παραγωγή 

αυξήθηκε κατά 4,1%, έναντι µικρότερης αυξήσεως κατά 2,5% το 2016.  

• Η µείωση του ποσοστού ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας, µολονότι παραµένει υψηλό στην 

Ελλάδα  σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, µειώνεται σταδιακά από τον Ιούλιο του 

2013, όταν κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό.  
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   (συνέχ.) 

 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (συνέχ.) 
 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (συνέχ.) 
 

Ελληνική Οικονοµία – Περιβάλλον Λειτουργίας Μητρικής (συνέχ.) 
 

Παρά τις ανωτέρω θετικές εξελίξεις και το ευνοϊκό τρέχον διεθνές περιβάλλον, όπως αυτό 

ορίζεται από τις αναπτυξιακές επιδόσεις της Ευρώπης και την υποστηρικτική νοµισµατική 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, διαπιστώνονται σηµαντικές προκλήσεις για την 

ελληνική οικονοµία που θα καθορίσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της σε µακροπρόθεσµο 

ορίζοντα. Οι προκλήσεις αυτές σχετίζονται κυρίως µε την εξειδίκευση των µέτρων για την 

ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους, τη δηµιουργία ενός αποθέµατος κεφαλαίων (buffer) για την 

κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών της Ελλάδος, τουλάχιστον έως το τέλος του 2019, γεγονός 

που θα σηµατοδοτήσει την οµαλή και διατηρήσιµη επάνοδο της χώρας στις αγορές και την 

επιτάχυνση του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων και των σχεδιαζόµενων έργων υποδοµής  που θα 

πυροδοτήσουν την προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων και θα συµβάλουν στην 

αναζωογόνηση πολλών ελληνικών επιχειρήσεων.  

 

Το 2018, οι προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται θετικές. Η ολοκλήρωση της 

τρίτης αξιολογήσεως και οι θετικές εκτιµήσεις για την ολοκλήρωση του τρίτου Προγράµµατος 

Στήριξης τον Αύγουστο, αναµένεται να ενισχύσουν την εµπιστοσύνη στην οικονοµία. Ο ρυθµός 

αυξήσεως του ΑΕΠ αναµένεται να διαµορφωθεί σε 2,4% (πρόβλεψη ΤτΕ 7 Φεβ. 2018) και η 

οικονοµική ανάπτυξη να στηριχθεί στις εξαγωγές, τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Η 

αύξηση των ιδιωτικών κυρίως επενδύσεων αναµένεται να ενισχυθεί, αντανακλώντας την 

περαιτέρω αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και την εξοµάλυνση των συνθηκών ρευστότητας 

στην οικονοµία. Υπάρχουν ωστόσο και σηµαντικές αβεβαιότητες που σχετίζονται τόσο µε 

εσωτερικούς όσο και µε εξωτερικούς παράγοντες. Στο εγχώριο περιβάλλον, ενδεχόµενες αναβολές 

στην εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων µπορεί να επιφέρουν 

επιβράδυνση της οικονοµικής ανακάµψεως. Στο διεθνές περιβάλλον, οι κίνδυνοι και οι 

αβεβαιότητες σχετίζονται µε πιθανές γεωπολιτικές εντάσεις. 

 

 

Προκλήσεις και αβεβαιότητες 
 

Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος αποτελούν τις µεγαλύτερες προκλήσεις για 

τον τραπεζικό τοµέα και την οικονοµία εν γένει. Πρόκληση παραµένει επίσης και το δηµόσιο 

χρέος παρά τη µείωση του κάτω απο το 100% σε σχέση µε το ΑΕΠ  
 

 Οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις είναι αναγκαίο να συνεχίσουν, ανεξαρτήτως της ολοκληρώσεως 

του Προγράµµατος Προσαρµογής της Κυπριακής Οικονοµίας. Τυχόν επικράτηση συνθηκών 

εφησυχασµού θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων και συνεπώς, στις 

προσπάθειες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για περαιτέρω ανάκαµψη του επενδυτικού 

ενδιαφέροντος και της οικονοµικής δραστηριότητας. 
 

Η έξοδος του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), αναµένεται να επηρεάσει 

την κυπριακή οικονοµία, καθώς αποτελεί τον µεγαλύτερο εµπορικό εταίρο της Κύπρου. Ωστόσο, 

η επίδραση του γεγονότος αυτού δεν µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια, καθώς στην παρούσα 

φάση δεν είναι γνωστή η συµφωνία που θα συνάψει η Βρετανία µε την Ε.Ε. 

 

Τυχόν εξελίξεις στο πολιτικό επίπεδο είναι σαφές ότι θα επηρεάσουν αναλόγως και το κλίµα στην 

οικονοµία. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   (συνέχ.) 

 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (συνέχ.) 

 

Προοπτικές 
 

Η κυπριακή οικονοµία αναµένεται τα επόµενα χρόνια, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διεθνών οίκων αξιολόγησης, να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Η 

Τράπεζα, υπό τις παρούσες συνθήκες και προοπτικές, έχει καταρτίσει και ακολουθεί το 

επιχειρησιακό της σχέδιο, µε σκοπό τη διαρκή εξυγίανση του ισολογισµού της και την ενίσχυση 

της κερδοφορίας της. Η Τράπεζα παράλληλα αναγνωρίζει τους κινδύνους και τις προκλήσεις που 

αντιµετωπίζει η κυπριακή οικονοµία, καθώς και τις ιδιαιτερότητες που σχετίζονται µε τη 

γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής αλλά και τη διασύνδεση µε την οικονοµική σταθερότητα 

της Ελλάδας και της Ευρωζώνης. 

 

Προτεραιότητες Τραπέζης 
 

Πρωταρχικός στόχος της Τραπέζης αποτελεί η διατήρηση επαρκούς θωράκισης των δεικτών 

κεφαλαιακής επάρκειας και επάρκειας ρευστότητας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει 

αποτελεσµατικά τυχόν νέες προκλήσεις. Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία µε 

τις αρµόδιες εποπτικές αρχές και λαµβάνει κάθε διαθέσιµο προληπτικό µέτρο. 

 

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Τραπέζης, µεταξύ άλλων, εστιάζει στις ακόλουθες κύριες 

προτεραιότητες:  

 

• την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων δανείων, 

προς εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου, 

• τον περαιτέρω εξορθολογισµό του κόστους χρηµατοδοτήσεως από καταθέσεις, 

• τον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και την αύξηση της παραγωγικότητας, µε ταυτόχρονη 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πελάτες µέσω νέων τεχνολογιών, 

• τη στοχευµένη παροχή νέων υπηρεσιών και νέων πιστωτικών διευκολύνσεων, µε σκοπό την 

ενίσχυση των εσόδων προµηθειών και των εσόδων τόκων.  

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ EΚΘΕΣΗ  

 

Η Alpha Bank Cyprus Ltd, ως θυγατρική της Alpha Bank ΑΕ, καλύπτεται ως προς τη δηµοσίευση 

µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, από την Ετήσια Χρηµατοοικονοµική Έκθεση Τραπέζης και 

Οµίλου Alpha Bank.  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΑΚΑΑ) 

 

Η Τράπεζα δηµοσιοποιεί πρόσθετες πληροφορίες, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σε σχέση µε τους εναλλακτικούς 

δείκτες µετρήσεως αποδόσεως (Ε∆ΜΑ), που εκδόθηκαν τον Οκτώβριο 2015, τέθηκαν σε ισχύ την 

3 Ιουλίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου µε την Εγκύκλιο 

Ε148 της 15 Ιουλίου 2016. Η Τράπεζα εκτιµά ότι κάποιοι εναλλακτικοί δείκτες µετρήσεως 

αποδόσεως (Ε∆ΜΑ) παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση, η οποία είναι χρήσιµη, τόσο για την 

αξιολόγηση της αποδόσεώς της όσο και για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Σχετική ανάλυση 

και πίνακας µε τους Ε∆ΜΑ παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεση διαχειρίσεως των Οικονοµικών 

Καταστάσεων της 31.12.2017. 
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                                                                                       ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

Ονοµασία Ορισµός Φόρµουλα 31.12.2017 31.12.2016 

 €’000 €’000 

∆είκτης έξοδα / έσοδα Ο δείκτης έξοδα / έσοδα  παρουσιάζει 

την σχέση µεταξύ των εξόδων της 

περιόδου και του παραγόµενου 

εισοδήµατος 

Σύνολο εξόδων περιόδου / Σύνολο εσόδων 

περιόδου  

54.545 

77.143 

 

 

∆είκτης 70,7% 

82.207 

108.216 

 

 

∆είκτης  76,0% 

 31.12.2017 31.12.2016 

∆είκτης δανείων και απαιτήσεων κατά 

πελατών προς καταθέσεις 

Ο δείκτης παρουσιάζει την σχέση 

καθαρών δανείων και απαιτήσεων κατά 

πελατών ως προς τις υποχρεώσεις προς 

πελάτες 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών µείον 

προβλέψεις για επισφάλειες µείον προσαρµογή 

δίκαιης αξίας δανείων που αγοράστηκαν  /  

Υποχρεώσεις προς πελάτες 

2.628.626 - 724.644 - 169.147 

2.204.910 

 

                 ∆είκτης 78,7% 

2.802.889 - 667.320 - 189.209 

1.940.628 

 

∆είκτης 100,3% 

 

∆είκτης δανείων και απαιτήσεων κατά 

πελατών σε καθυστέρηση πέραν των 90 

ηµερών 

 

Ο δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό 

δανείων και  απαιτήσεων κατά πελατών 

που παρουσιάζουν καθυστέρηση πέραν 

των 90 ηµερών σε σχέση µε το σύνολο 

των δανείων και απαιτήσεων κατά  

πελατών 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών σε 

καθυστέρηση πέραν των 90 ηµερών /  Σύνολο 

δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 

1.446.706 

2.628.626 

 

 

∆είκτης 55,0% 

1.467.964 

2.802.889 

 

 

∆είκτης 52,4% 

∆είκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων 

και απαιτήσεων κατά πελατών σύµφωνα 

µε τον ορισµό της Ευρωπαϊκής 

Τραπεζικής Αρχής (EBA)  

Ο δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό 

δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 

τα οποία θεωρούνται µη 

εξυπηρετούµενα σύµφωνα µε τον 

ορισµό της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής 

Αρχής σε σχέση µε το σύνολο των 

δανείων και απαιτήσεων κατά  πελατών 

Μη εξυπηρετούµενα δάνεια και απαιτήσεις κατά 

πελατών σύµφωνα µε τον ορισµό EBA / Σύνολο  

δανείων και  απαιτήσεων κατά πελατών 

1.724.821 

2.628.626 

 

 

 

∆είκτης 65,6% 

1.802.103 

2.802.889 

 

 

 

∆είκτης 64,3% 

∆είκτης κάλυψης δανείων και  

απαιτήσεων κατά πελατών 

Ο δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό 

κάλυψης του συνόλου των δανείων και 

απαιτήσεων κατά πελατών µε 

προβλέψεις για επισφάλειες 

Προβλέψεις για επισφάλειες πλέον προσαρµογή 

δίκαιης αξίας δανείων  που αγοράστηκαν  / Σύνολο 

δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών                                  

                                                                                             

724.644 + 169.147 

2.628.626 

 

∆είκτης 34,0% 

 

667.320 + 189.209 

2.802.889 

 

∆είκτης 30,6% 

∆είκτης κάλυψης   µη εξυπηρετούµενων 

δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 

σύµφωνα µε τον ορισµό της Ευρωπαϊκής 

Τραπεζικής Αρχής (EBA) 

Ο δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό 

κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων και απαιτήσεων  κατά πελατών 

σύµφωνα µε τον ορισµό της EBA, µε 

προβλέψεις για επισφάλειες 

Προβλέψεις για επισφάλειες πλέον προσαρµογή 

δίκαιης αξίας δανείων  που αγοράστηκαν  /  Μη 

εξυπηρετούµενα δάνεια και απαιτήσεις κατά 

πελατών σύµφωνα µε τον ορισµό EBA                                                                                           

724.644 + 169.147 

1.724.821 

  

∆είκτης 51,8% 

667.320 + 189.209 

1.802.103 

 

∆είκτης 47,5% 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   (συνέχ.) 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης αριθµεί 174.474.178 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 

0,85 έκαστη, συνολικού ύψους Ευρώ 148.303.051. Όλες οι µετοχές κρατούνται από εταιρίες του 

Οµίλου Alpha Bank µε αποτέλεσµα η Alpha Bank AE να κατέχει µε έµµεσο τρόπο το 100% του 

µετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank Cyprus Ltd. 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Η Τράπεζα διαθέτει σήµερα ένα σύγχρονο δίκτυο 22 καταστηµάτων (2016:22) και άλλων 

εξειδικευµένων µονάδων που πλαισιώνεται αποτελεσµατικά από τις υπηρεσίες εναλλακτικών 

δικτύων αυτόµατων µηχανηµάτων ανάληψης µετρητών (ATMs), ηλεκτρονικής Εταιρίας (internet 

banking) και ηλεκτρονικής Εταιρίας µέσω κινητού τηλεφώνου (mobile banking).   

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης 

παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 

 

Α. Μ. Μιχαηλίδης, Πρόεδρος  

Χρ. Χ. Γιαµπανάς, Αντιπρόεδρος 

K. ∆. Κουτεντάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος (από 28 Απριλίου 2017) 

∆ρ. Α. Κ. Κρητιώτης 

Κ. Ν. Παπαδόπουλος 

Ν. Μαυρογένης  

Λ. Γεωργιάδου (από 31 Ιανουαρίου 2017) 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   (συνέχ.) 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - 2017 

 

Εισαγωγή 

 

Η Alpha Bank Cyprus Ltd (εφεξής η «Τράπεζα») είναι θυγατρική εταιρία της Alpha Bank A.E., η 

οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Τα ποσοστά συµµετοχής της µητρικής 

στην Alpha Bank Cyprus Ltd έχουν ως εξής: 

 

Άµεσο ποσοστό συµµετοχής  98,73% 

Έµµεσο  ποσοστό συµµετοχής µέσω εταιρειών του Οµίλου  1,27% 

Σύνολο 100,00% 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης είναι υποχρεωµένο να εφαρµόζει το πλαίσιο εταιρικής 

διακυβέρνησης το οποίο ακολουθείται από την Τράπεζα και έχει σκοπό να διασφαλίζει την ορθή 

και αποτελεσµατική λειτουργία της Τραπέζης.  

Βασικός στόχος του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης είναι να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε 

τις σχετικές νοµικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, και ως εκ τούτου ακολουθούνται οι πρόνοιες 

της εκάστοτε ισχύουσας Οδηγίας προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου σχετικά µε τις Ρυθµίσεις ∆ιακυβέρνησης και ∆ιαχείρισης (εφεξής η «Οδηγία Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης»).  

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα ως µέλος του Οµίλου Alpha Bank για τη σωστή εφαρµογή του πλαισίου 

εταιρικής διακυβέρνησης,  συµµορφώνεται µε τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

του Οµίλου και ως εκ τούτου οι εργασίες της εποπτεύονται στενά από την Μητρική Εταιρία. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο  φροντίζει  για τη συνεχή εξέλιξη και διαµόρφωση των αρχών πλαισίου 

εταιρικής διακυβέρνησης µε βάση των διεθνών και τοπικών προτύπων.  

 

1. Κώδικας ∆εοντολογίας 

Η Τράπεζα εφαρµόζει τις βέλτιστες πρακτικές στις επιχειρηµατικές δραστηριότητές της, στη 

διοίκηση, στους κανόνες συµπεριφοράς των Στελεχών και των Υπαλλήλων µεταξύ τους και 

απέναντι στους συναλλασσοµένους, τους µετόχους και τους τρίτους σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις, 

αρχές και υποχρεώσεις οι οποίες καταγράφονται στον Κώδικα δεοντολογίας της. 

1.1. ∆εσµεύσεις 

Η Alpha Bank Cyprus Ltd και ο Όµιλος στον οποίο ανήκει θεµελιώνουν την επιχειρηµατική 

δραστηριότητά τους στις ακόλουθες βασικές δεσµεύσεις: 

• Έναντι των πελατών, η Alpha Bank Cyprus Ltd δεσµεύεται να δίδει απόλυτη 

προτεραιότητα στην εξυπηρέτησή τους και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας υποδοχής, 

ενηµερώσεως και προσφεροµένων υπηρεσιών. 

• Έναντι των µετόχων της, πάγια δέσµευση της Alpha Bank Cyprus Ltd είναι η δηµιουργία 

υπεραξίας και η εξασφάλιση εύλογης αποδόσεως των επενδύσεων.  

• Έναντι του Προσωπικού της, η Alpha Bank Cyprus Ltd δεσµεύεται να διασφαλίζει δίκαιη 

αµοιβή, άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες εξελίξεως βασισµένες στην 

αξιοκρατία και στην ίση µεταχείριση χωρίς διακρίσεις. 

• Έναντι του κοινωνικού συνόλου, η Alpha Bank Cyprus Ltd δεσµεύεται να συµβάλλει 

ενεργητικά στην πρόοδο και τη βελτίωση των βασικών στοιχείων της συνοχής του, όπως ο 

πολιτισµός, η παιδεία, η υγεία, το περιβάλλον. 
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1.2. Αρχές 

Κάθε δραστηριότητα της Alpha Bank Cyprus Ltd διέπεται από τις αρχές που επιβάλλονται από 

τον νόµο και την ηθική, όπως: 

• η ακεραιότητα και η εντιµότητα,  

• η αµεροληψία και η ανεξαρτησία,  

• η εχεµύθεια και η διακριτικότητα, 

• η συνειδητή, πειθαρχηµένη και λογική ανάληψη κινδύνου,  

• η πλήρης, σωστή και αληθής πληροφόρηση, 

• η ενεργός συµµετοχή στο κοινωνικό περιβάλλον. 

1.3. Υποχρεώσεις 

Από τις παραπάνω δεσµεύσεις και αρχές απορρέουν υποχρεώσεις για τα Στελέχη και τους 

Υπαλλήλους της Alpha Bank Cyprus Ltd, που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Προσωπικού, σε 

Πράξεις της Γενικής ∆ιευθύνσεως και σε Εγκυκλίους.  

 

Το Εγχειρίδιο Προσωπικού περιέχει διατάξεις που καλύπτουν τα γενικά καθήκοντα των 

Υπαλλήλων, την οφειλόµενη εχεµύθεια, τη συµπεριφορά εκτός Τραπέζης, τη δηµιουργία χρεών, 

την απαγόρευση τυχερών παιχνιδιών, τα αλλότρια καθήκοντα, την απαγόρευση της αποδοχής 

δώρων στο πλαίσιο της ασκήσεως των υπηρεσιακών καθηκόντων των Στελεχών και Υπαλλήλων 

της Alpha Bank Cyprus Ltd και τη σύγκρουση συµφερόντων κατά τη διενέργεια συναλλαγών. 

 

Με Εγκυκλίους ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην υιοθέτηση του ρυθµιστικού και 

κανονιστικού πλαισίου, όπως η εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας 

στους χώρους εργασίας της Τράπεζας και την απαγόρευση του καπνίσµατος σε όλους, 

ανεξαιρέτως τους χώρους της Τράπεζας.  

 

Τέλος, η Alpha Bank Cyprus Ltd εφαρµόζει τον Κώδικα Τραπεζικής ∆εοντολογίας του 

Συνδέσµου Τραπεζών Κύπρου του οποίου είναι µέλος. 

 

2. Εξωτερικοί Ελεγκτές 

Κατά το έτος 2017, διορίστηκε νέος ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της Τράπεζας  ο 

ελεγκτικός οίκος Deloitte Ltd. Η αντικειµενικότητα και η ανεξαρτησία του νέου εξωτερικού 

ελεγκτή, σύµφωνα µε τις κανονιστικές υποχρεώσεις, είναι διασφαλισµένη. 
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3. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 

3.1. Ο ρόλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 

Ο ρόλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι να ηγείται της Τράπεζας, εντός του κανονιστικού 

πλαισίου, και µέσω της πραγµατοποίησης αποτελεσµατικών ελέγχων να επιτρέπει την απαραίτητη 

αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διασφαλίζει επίσης ότι οι 

υποχρεώσεις του προς τους µετόχους, είναι κατανοητές και εκπληρώνονται. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την κύρια ευθύνη για την εσωτερική διακυβέρνηση ανά πάσα 

στιγµή. Ορίζει, επιβλέπει και λογοδοτεί για την υλοποίηση των ρυθµίσεων διακυβέρνησης που 

διασφαλίζουν την αποτελεσµατική και συνετή διοίκηση της Τράπεζας, συµπεριλαµβανοµένου του 

διαχωρισµού αρµοδιοτήτων και της πρόληψης αντικρουόµενων συµφερόντων.  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι έχει τις κατάλληλες δεξιότητες, 

γνώσεις, ποικιλοµορφία και εµπειρία για να εκτελεί αποτελεσµατικά το ρόλο του. Η πρώτιστη 

υποχρέωση και καθήκον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι να θέτει τους στρατηγικούς στόχους 

της Τράπεζας καθώς και η διαρκής διασφάλιση της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της 

Τράπεζας και η προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συµφέροντος, λαµβάνοντας υπόψη τα 

συµφέροντα όλων των ενδιαφεροµένων.  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Τράπεζας και τη διαχείριση της περιουσίας της 

και όλων των υποθέσεων της. 

 

Με δεδοµένο ότι η Τράπεζα είναι µέλος Οµίλου και αποτελεί θυγατρική εταιρία, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο εφαρµόζει τις ρυθµίσεις διακυβέρνησης, τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς που 

έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο Οµίλου, εκτός εάν νοµικές και εποπτικές απαιτήσεις στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία ή θέµατα αναλογικότητας καθορίζουν διαφορετικά. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιολογεί τυχόν αποφάσεις διακυβέρνησης σε επίπεδο Οµίλου ή πρακτικές 

για να διασφαλίζει ότι: 

(i) ∆εν είναι κατά παράβαση των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισµού αριθ. 575/2013 

σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα, των 

νοµοθεσιών και των οδηγιών που εκδίδονται δυνάµει του Περί Εργασιών Πιστωτικών 

Ιδρυµάτων Νόµου και, όπου εφαρµόζεται, άλλων νοµοθετικών πράξεων ή προτύπων, 

(ii) δεν είναι επιζήµιες για την ορθή και συνετή διαχείριση της Τράπεζας, για την οικονοµική 

ευρωστία της Τράπεζας και για τα έννοµα συµφέροντα των ενδιαφερόµενων µερών της 

Τράπεζας.  

 

3.1.1 Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος, για την αποτελεσµατική λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

να διασφαλίζει την αποτελεσµατική επικοινωνία µε τις Εποπτικές Αρχές και τα ενδιαφερόµενα 

µέρη καθώς και την αποτελεσµατική ανάπτυξη και αξιολόγηση των επιδόσεων των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και να διασφαλίζει την καταλληλότητα του µεγέθους και τη σύνθεση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπό το πρίσµα της ανάπτυξης και αύξησης της πολυπλοκότητας της 

Τράπεζας ή του Οµίλου και σύµφωνα µε άλλες εφαρµοστέες απαιτήσεις διακυβέρνησης, 

τηρώντας ταυτόχρονα την ισορροπία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την Ανεξαρτησία.  
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3. ∆ιοικητικό Συµβούλιο (συνέχ.) 

 

3.1.2 Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι 
 

Τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τα µέλη τα οποία έχουν συνάψει 

σύµβαση εργοδότησης µε την Τράπεζα και ασκούν καθήκοντα ∆ιευθυντή. Τα εκτελεστικά µέλη 

είναι αρµόδια για την υποβολή εισηγήσεων στρατηγικής στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την 

εκτέλεση και υλοποίηση των αποφάσεων που λαµβάνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

3.1.3 Μη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι 
 

Τα µη εκτελεστικά µέλη είναι αρµόδια για την παρακολούθηση των ενεργειών των ανώτατων 

διοικητικών στελεχών και συµβάλλουν στην ανάπτυξη των στρατηγικών.  

 

Οι µη εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι διαθέτουν  δεξιότητες, γνώσεις και εµπειρία που 

συνδυάζονται για να παρέχουν ανεξάρτητη άποψη στο Συµβούλιο . Η αποτελεσµατικότητα του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου εξαρτάται από τη διασφάλιση της ισορρόπησης της εµπειρίας σε 

τραπεζικές ή χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες των ∆ιοικητικών Συµβούλων. 

 

 

3.2. Κύριες Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελεί το όργανο λήψης αποφάσεων για όλα τα ουσιώδη θέµατα της 

Τράπεζας, και ως εκ τούτου τα κύρια καθήκοντα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βάσει του 

Κανονισµού Λειτουργίας του, καθορίζονται ως εξής: 

 

• Καθορισµός και επίβλεψη στρατηγικής της Τράπεζας. 

• Καθορισµός και επίβλεψη της δοµής της Τράπεζας και ρύθµιση και επίβλεψη της 

κατανοµής αρµοδιοτήτων και εξουσίας. 

• Καθορισµός, επίβλεψη και διαδοχή των βασικών λειτουργιών. 

• Επίβλεψη των ανώτατων διοικητικών στελεχών. 

• Καθορισµός και επίβλεψη του κώδικα επιχειρησιακής δεοντολογίας και των διαδικασιών 

προειδοποιητικών µηνυµάτων. 

• Έγκριση και εποπτεία της εφαρµογής του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής 

συµµόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας πληροφοριών. 

• Καθορισµός και επίβλεψη της πολιτικής και των πρακτικών αποδοχών. 

• Έγκριση των διαδικασιών εφοδιασµού και ανάθεσης εργασιών σε τρίτους. 

• ∆ιασφάλιση αξιόπιστων και διαφανών χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων. 

• Εξασφάλιση αποτελεσµατικής και διαφανούς επικοινωνίας. 

• Καθορισµός της Πολιτικής Αµοιβών. 

• Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση του πλαισίου διακυβέρνησης. 

• Καθορισµός και επίβλεψη της πολιτικής κινδύνων και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 
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3. ∆ιοικητικό Συµβούλιο (συνέχ.) 

3.2  Κύριες αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχ.) 

 

• Παρακολούθηση σύγκρουσης συµφερόντων των ∆ιοικητικών Συµβούλων. 

• Αποφάσεις για διορισµούς, επαναδιορισµούς των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Τράπεζας, 

για τον σχεδιασµό διαδοχής καθώς και τον τερµατισµό των υπηρεσιών του ∆ιευθύνοντος 

Συµβούλου.  

3.3 Έγκριση, αναθεώρηση και εξέταση Πολιτικών, Σχεδίων και Στρατηγικών   

Κατά τη διάρκεια του 2017  και µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας Έκθεσης, 

λαµβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της Οδηγίας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και µέσα στα πλαίσια 

συµµόρφωσης της Τραπέζης µε τις υποχρεώσεις του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, 

εγκρίθηκαν και/ή αναθεωρήθηκαν και/ή τροποποιήθηκαν και/ή εκδόθηκαν και/ή εξετάστηκε 

αριθµός Πολιτικών. 

 

3.4 Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Ισχύουν οι ακόλουθες πρόνοιες αναφορικά µε τη δοµή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

• O αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι µεταξύ επτά (7) και δεκατρία 

(13).  

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα µέλη, τα 

οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και µη εκτελεστικά.  

• Τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 

ανεξάρτητα. Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη πρέπει να πληρούν τα κριτήρια 

ανεξαρτησίας τα οποία τίθενται από τις διατάξεις της Περί της Αξιολόγησης της 

Ικανότητας και Καταλληλότητας των Μελών ∆ιοικητικού Οργάνου και ∆ιευθυντών 

Αδειοδοτηµένων Πιστωτικών Ιδρυµάτων Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

του 2014.  

• Τα εκτελεστικά µέλη είναι τουλάχιστον δύο (2) και όχι περισσότερο από εικοσιπέντε τοις 

εκατό (25%) των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ένας (1) εκ των οποίων πρέπει να 

είναι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι επαρκώς διαφοροποιηµένο όσον αφορά την ηλικία, το 

φύλο και το εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό υπόβαθρο ώστε να αποτυπώνει ένα 

αρκούντως ευρύ φάσµα εµπειριών και να διευκολύνει την εξαγωγή µιας ποικιλίας 

ανεξάρτητων γνωµοδοτήσεων και κριτικών προκλήσεων. 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατέχει συνολικά επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία 

ώστε να µπορεί να κατανοήσει τις δραστηριότητες της Τράπεζας, συµπεριλαµβανοµένων 

των κυριότερων κινδύνων. 

• Για τον διορισµό νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, λαµβάνεται η έγκριση της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
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3. ∆ιοικητικό Συµβούλιο (συνέχ.) 

 

Από 1 Ιανουαρίου 2017 µέχρι 30 Ιανουαρίου 2017 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είχε την ακόλουθη 

σύνθεση: 

 Ονοµατεπώνυµο Κατηγορία Μέλους Επάγγελµα 

Πρόεδρος Ανδρέας 

Μιχαηλίδης  

Ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό 

Λογιστής/ 

Σύµβουλος Επιχειρήσεων 

Αντιπρόεδρος Χρήστος 

Γιαµπανάς 

Μη εκτελεστικό Σύµβουλος Επιχειρήσεων 

Μέλη Γεώργιος 

Γεωργίου 

Εκτελεστικό –  

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Τραπεζικός 

Νικόλας 

Μαυρογένης 

Εκτελεστικό - Γενικός 

∆ιευθυντής Operations 

Τραπεζικός 

Ανδρέας 

Κρητιώτης 

Ανώτερο ανεξάρτητο µη  

εκτελεστικό  

Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 

Ασφαλιστικής Εταιρίας 

Κωνσταντίνος 

Παπαδόπουλος  

Ανεξάρτητο µη  

εκτελεστικό 

Λογιστής/ 

Σύµβουλος Επιχειρήσεων 

Νέο µέλος* Ανεξάρτητο µη  

εκτελεστικό 

 

*Στις 26 Αυγούστου 2016, η κυρία Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου υπόβαλε την παραίτηση της από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας η οποία και έγινε αποδεκτή. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017 το 

θέµα του διορισµού νέου µέλους ήταν σε εκκρεµότητα. 

 

Από 31 Ιανουαρίου 2017 µέχρι 28 Απριλίου 2017 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είχε την ακόλουθη 

σύνθεση: 

 

 Ονοµατεπώνυµο Κατηγορία Μέλους Επάγγελµα 

Πρόεδρος Ανδρέας 

Μιχαηλίδης  

Ανεξάρτητο µη  

εκτελεστικό 

Λογιστής/ 

Σύµβουλος Επιχειρήσεων 

Αντιπρόεδρος Χρήστος 

Γιαµπανάς 

Μη εκτελεστικό Σύµβουλος Επιχειρήσεων 

Μέλη Γεώργιος Γεωργίου Εκτελεστικό – 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Τραπεζικός 

Νικόλας 

Μαυρογένης 

Εκτελεστικό - Γενικός 

∆ιευθυντής Operations 

Τραπεζικός 

Ανδρέας 

Κρητιώτης 

Ανώτερο ανεξάρτητο  

µη εκτελεστικό 

Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 

Ασφαλιστικής Εταιρίας 

Κωνσταντίνος 

Παπαδόπουλος  

Ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό 

Λογιστής/ 

Σύµβουλος Επιχειρήσεων 

Λένια Γεωργιάδου Ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό 

Οικονοµολόγος 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   (συνέχ.) 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – 2017 (συνέχ.) 

 

3. ∆ιοικητικό Συµβούλιο (συνέχ.) 

 

Από 28 Απριλίου 2017 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2017 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είχε την ακόλουθη 

σύνθεση: 

 

 Ονοµατεπώνυµο Κατηγορία Μέλους Επάγγελµα 

Πρόεδρος Ανδρέας 

Μιχαηλίδης  

Ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό  

Λογιστής/ 

Σύµβουλος Επιχειρήσεων 

Αντιπρόεδρος Χρήστος 

Γιαµπανάς 

Μη εκτελεστικό Σύµβουλος Επιχειρήσεων 

Μέλη Κωνσταντίνος 

Κουτεντάκης 

Εκτελεστικό –  

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Τραπεζικός 

Νικόλας 

Μαυρογένης 

Εκτελεστικό - Γενικός 

∆ιευθυντής Operations 

Τραπεζικός 

Ανδρέας 

Κρητιώτης 

Ανώτερο ανεξάρτητο  

µη εκτελεστικό 

Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 

Ασφαλιστικής Εταιρίας 

Κωνσταντίνος 

Παπαδόπουλος  

Ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό 

Λογιστής/ 

Σύµβουλος Επιχειρήσεων 

Λένια Γεωργιάδου Ανεξάρτητο µη  

εκτελεστικό 

Οικονοµολόγος 

 

3.4.1 Αλλαγές στην σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια του 2017 

Τον Ιανουάριο του 2017 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διορισµού του νέου µέλους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, κυρίας Λένιας Γεωργιάδου, στην θέση της κυρίας Ειρήνης Ρουβιθά Πάνου η οποία 

αποχώρησε από το Συµβούλιο στις 26 Αυγούστου 2016 λόγω του διορισµού της στη θέση του 

Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). 

 

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε σχετική απόφαση της, τοποθετήθηκε θετικά στην 

εισήγηση της Τράπεζας για διορισµό της κυρίας Λένιας Γεωργιάδου στην θέση του ανεξάρτητου 

µη εκτελεστικού µέλους και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επικύρωσε στις 31 Ιανουαρίου 2017 το 

διορισµό της κυρίας Γεωργιάδου στην συγκεκριµένη θέση.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισµού του νέου µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Τράπεζας έχει ικανοποιηθεί και η σχετική πρόνοια της Οδηγίας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

σύµφωνα µε την οποία «Το µέγεθος και η σύνθεση του διοικητικού οργάνου καθορίζεται 

λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος και την πολυπλοκότητα του ιδρύµατος και τη φύση και το πεδίο 

εφαρµογής των δραστηριοτήτων του, διασφαλίζοντας ότι το διοικητικό όργανο αποτελείται από 

τουλάχιστον επτά (7) µέλη και όχι περισσότερα από δεκατρία (13) µέλη». 

 

Στις 28 Απριλίου 2017, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επικύρωσε τον διορισµό του κ. Κωνσταντίνου 

Κουτεντάκη στην θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και εκτελεστικού µέλους του Συµβουλίου 

σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Γεωργίου ο οποίος παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης. 

Επίσης µε τον διορισµό της κυρίας Γεωργιάδου έχει ικανοποιηθεί και ο στόχος για την 

εκπροσώπηση του ανεπαρκώς εκπροσωπούµενου φύλου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο οποίος έχει 

καθοριστεί στην Πολιτική ποικιλοµορφίας.  
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   (συνέχ.) 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – 2017 (συνέχ.) 

 

3. ∆ιοικητικό Συµβούλιο (συνέχ.) 

 

Σε ένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) µέλη, θα υπάρχει τουλάχιστον 

ένα (1) µέλος από κάθε φύλο. 

 

Κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την πιο κάτω 

σύνθεση: 

 Ονοµατεπώνυµο Κατηγορία Μέλους Επάγγελµα 

Πρόεδρος Ανδρέας 

Μιχαηλίδης  

Ανώτερο ανεξάρτητο  

µη εκτελεστικό 

Λογιστής/ 

Σύµβουλος Επιχειρήσεων 

Αντιπρόεδρος Χρήστος 

Γιαµπανάς 

Μη εκτελεστικό Σύµβουλος Επιχειρήσεων 

Μέλη Κωνσταντίνος 

Κουτεντάκης 

Εκτελεστικό – 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Τραπεζικός 

Νικόλας 

Μαυρογένης 

Εκτελεστικό - Γενικός 

∆ιευθυντής Operations 

Τραπεζικός 

Ανδρέας 

Κρητιώτης 

Ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό 

Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 

Ασφαλιστικής Εταιρίας 

Κωνσταντίνος 

Παπαδόπουλος  

Ανεξάρτητο µη  

εκτελεστικό 

Λογιστής/ 

Σύµβουλος Επιχειρήσεων 

Λένια Γεωργιάδου Ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό 

Οικονοµολόγος 

 

3.4.2 Βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Ανδρέας Μιχαηλίδης (Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου – Μη εκτελεστικό µέλος) 

Γεννήθηκε το 1942. Το 1970 έγινε µέλος του Institute of Chartered Accounts in England and 

Wales και εργάσθηκε στους Coopers and Lybrand. Από το 1972 έως το 1979 εργάσθηκε στην 

Τράπεζα Κύπρου ως ∆ιευθυντής Γενικού Λογιστηρίου και Γραµµατέας του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Το 1979 εργάσθηκε ως ελεγκτής αρχικά, στον οίκο Χρυσάνθου και Χριστοφόρου 

και αργότερα, ως συνέταιρος στην Peat Marwick Mitchell and Co (σήµερα KPMG). Από το 1992 

έως το 2010 διετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου εταιριών Emergo, όπου συνεχίζει να 

συµµετέχει ως µη εκτελεστικός σύµβουλος µερικών εταιριών του Οµίλου και έχει διατελέσει 

επίσης Πρόεδρος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου. Από τον Ιούλιο του 2011 

είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Alpha Bank Cyprus Ltd και από τις 26 Απριλίου 

2016 έχει διοριστεί στην θέση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Θητεία  -  ∆ιορίστηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 20 Ιουλίου του 2011 

Ανεξάρτητος - Ναι 

Συµµετοχή σε Επιτροπές -  Επιτροπή Κινδύνων και Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων  
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   (συνέχ.) 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – 2017 (συνέχ.) 

 

3. ∆ιοικητικό Συµβούλιο (συνέχ.) 

Χρήστος Γιαµπανάς (Αντιπρόεδρος- Μη εκτελεστικό µέλος) 

Γεννήθηκε το 1952. Σπούδασε Οικονοµικά και Στατιστική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο 

University of Surrey στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία στην 

Αθήνα, στην Εθνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) και συνέχισε στη Societe 

Generale (Αθήνα) και στην Barclays Bank (Αθήνα και Λονδίνο), όπου ανέλαβε και τη θέση του 

Country Manager Ελλάδος. Το 1998 άρχισε να εργάζεται στην Alpha Bank A.E. στον τοµέα του 

Corporate Banking. Το 2004 διορίσθηκε Executive President της Alpha Bank Romania και το 

2007 Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής της Alpha Bank A.E. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Alpha Bank Cyprus Ltd από τον Οκτώβριο 2007, του οποίου διορίσθηκε 

Αντιπρόεδρος τον Απρίλιο 2013. 

Θητεία  -  ∆ιορίστηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 11 Οκτωβρίου 2007 

Ανεξάρτητος – Όχι 

Συµµετοχή σε Επιτροπές - Επιτροπή Κινδύνων και Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων 

 

Κωνσταντίνος Κουτεντάκης (Εκτελεστικό µέλος– ∆ιευθύνων Σύµβουλος) 

Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Stanford της Πολιτείας της 

Καλιφόρνιας (BSc Electrical Engineering και MSc Engineering Economic Systems) και είναι 

κάτοχος MBA στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD-Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ιοικήσεως 

Επιχειρήσεων. Εργάζεται στον Όµιλο Alpha Bank από το 2002. Αρχικά, εργάστηκε στην Εταιρία 

Alpha Mutual Funds, η οποία δραστηριοποιείτο στον τοµέα παροχής επενδυτικών προϊόντων. Από 

το 2007 εργάστηκε στην Alpha Bank Α.Ε., όπου υπηρέτησε µεταξύ άλλων, ως ∆ιευθυντής Έργου 

Αναδιαρθρώσεως Στρατηγικής Πωλήσεων & ∆ικτύου Λιανικής Τραπεζικής, ∆ιευθυντής 

∆ιεύθυνσης Καταθέσεων και Επενδυτικών Προϊόντων, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 

Ιδιωτών, Personal Banking & CRM, και ως Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης 

∆ιαχείρισης Καταθέσεων & Επενδύσεων. Στις 28 Απριλίου 2017 ανέλαβε τη θέση του 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην Alpha Bank Cyprus Ltd. 

Θητεία  -  ∆ιορίστηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 28 Απριλίου 2017 

Ανεξάρτητος – Όχι  

Συµµετοχή σε Επιτροπές – Όχι 

Νικόλας Μαυρογένης (Εκτελεστικό µέλος – Γενικός ∆ιευθυντής Operations) 

Γεννήθηκε το 1969. Είναι απόφοιτος του Imperial College of Science and Technology, University 

of London (BEng Electrical and Electronics Engineering - 1991, MSc Engineering and Physical 

Science in Medicine – 1993 και MBA - 1994). Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία 

στην Alpha Bank Cyprus Ltd το 1994, όπου έχει υπηρετήσει, µεταξύ άλλων, ως Head of 

Brokerage Services, Head of Consumer Lending Department και Manager of the Organisation 

Division. Από τον Απρίλιο 2013, εκτελεί καθήκοντα Γενικού ∆ιευθυντή, Operations και είναι 

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Alpha Bank Cyprus Ltd. 

Θητεία  -  ∆ιορίστηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 26 Απριλίου 2013 

Ανεξάρτητος – Όχι 

Συµµετοχή σε Επιτροπές -  Όχι 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   (συνέχ.) 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – 2017 (συνέχ.) 

 

3. ∆ιοικητικό Συµβούλιο (συνέχ.) 

Ανδρέας Κρητιώτης (Ανώτερος Ανεξάρτητος ∆ιοικητικός Σύµβουλος – Μη εκτελεστικό µέλος) 

Γεννήθηκε το 1959. Είναι απόφοιτος του Imperial College of Science and Technology (BSc 

Chemical Engineering) και του Massachusetts Institute of Technology (MSc και PhD Chemical 

Engineering). Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία το 1986 στην εταιρία Bayer AG στη 

Γερµανία. Στην Κύπρο εργάσθηκε στην Τράπεζα Αναπτύξεως (1992 - 1996) και στην EuroLife ως 

Γενικός ∆ιευθυντής (1996 - 2007). Το 2008 ίδρυσε την εταιρία Cerithium Ltd στη Λευκωσία, µε 

αντικείµενο την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. Από το 2012 εκτελεί καθήκοντα Ανώτερου 

Εκτελεστικού ∆ιευθυντή της Universal Life Insurance Public Company Ltd. Από τον Απρίλιο του 

2010 είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Alpha Bank Cyprus Ltd . 

Θητεία  -  ∆ιορίστηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 7 Απριλίου 2010 

Ανεξάρτητος – Ναι 

Συµµετοχή σε Επιτροπές - Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Επιτροπή Ελέγχου 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος (Μη εκτελεστικό µέλος) 

Γεννήθηκε το 1952. Σπούδασε Οικονοµικά στο London School of Economics και είναι Fellow του 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Από το 1978 έως το 2012 εργάσθηκε 

στον ελεγκτικό οίκο Coopers & Lybrand (µετονοµάσθηκε αργότερα PriceWaterhouseCoopers), 

στον οποίο έγινε συνέταιρος το 1982. ∆ιετέλεσε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του οίκου και 

Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Συνεταίρος. Έχει διατελέσει επίσης Πρόεδρος του Συνδέσµου 

Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου (1993 – 1995), Πρόεδρος του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου 

Αξιών Κύπρου (1993 - 2000) και Πρόεδρος του Επιχειρηµατικού Συνδέσµου Κύπρου – Ελλάδος 

(2004 – 2008). Από τον Οκτώβριο του 2015 είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Alpha 

Bank Cyprus Ltd. 

Θητεία  -  ∆ιορίστηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2015 

Ανεξάρτητος – Ναι 

Συµµετοχή σε Επιτροπές - Επιτροπή Κινδύνων και Επιτροπή Ελέγχου 

 

Λένια Γεωργιάδου (Μη εκτελεστικό µέλος) 

Γεννήθηκε το 1947. Σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο London School of Economics µε 

πρακτική κατάρτιση στους τοµείς Χρηµατοοικονοµικής Αναλύσεως και Πολιτικής καθώς και 

Αξιολογήσεως Επενδύσεων και ∆ιοικήσεως στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και στο 

Πανεπιστήµιο του Petersburg αντιστοίχως. Ξεκίνησε την καριέρα της στην Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου το 1970,όπου κατείχε διάφορες θέσεις µέχρι την αποχώρησή της το 2010 από τη θέση της 

∆ιευθύντριας της Υπηρεσίας Τραπεζικών Εργασιών Εσωτερικού. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΠΕ Ταµασσού Ορεινής Πιτσιλιάς από το 2014 έως το 2016 και του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της General Insurance Co Ltd από τον Απρίλιο µέχρι τον Σεπτέµβριο 

2013. Επιπλέον, διετέλεσε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου και του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Eurolife Ltd από τον Απρίλιο 2013 µέχρι τον Σεπτέµβριο 2013. 

Θητεία  -  ∆ιορίστηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 31 Ιανουαρίου 2017 

Ανεξάρτητος – Ναι 

Συµµετοχή σε Επιτροπές - Επιτροπή Ελέγχου 
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3.5 Γραµµατέας της Τράπεζας 

Ο Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την διευκόλυνση της λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ως εξής: 

(i) ∆ιασφαλίζει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και οι Επιτροπές του έχουν συσταθεί και 

λειτουργούν σύµφωνα µε τους εσωτερικούς κανόνες και κανονισµούς του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, τις διατάξεις της εκάστοτε εν Οδηγίας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και των 

άλλων εφαρµοστέων νοµικών και εποπτικών απαιτήσεων.  

(ii) Ενεργεί ως πηγή πληροφοριών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

(iii) Σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταρτίζει πρόγραµµα 

τακτικών συνεδριάσεων του ∆Σ και των Επιτροπών του. 

(iv) ∆ιασφαλίζει ότι εάν χρειαστεί τα µη εκτελεστικά µέλη έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητες 

επαγγελµατικές συµβουλές µε έξοδα της Τραπέζης. 

(v) Συµµετέχει ενεργά στην προετοιµασία του προγράµµατος όλων των συνεδριάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών. 

(vi) ∆ιασφαλίζει την σωστή τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των Επιτροπών του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας 

Οδηγίας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  

(vii) Παρέχει υποστήριξη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τον καθορισµό σχεδιασµού διαδοχής 

και την εποπτεία της διαδοχής και εναλλαγής καθηκόντων των µη εκτελεστικών  µελών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 

Ο Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την διευκόλυνση της ανάπτυξης και αξιολόγησης των µελών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Μεταξύ άλλων: 

(i) Μεριµνεί για την οργάνωση εισαγωγικών προγραµµάτων επιµόρφωσης για τα νέα µη 

εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ώστε να βοηθηθεί η ένταξη τους στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης.  

(ii) Βοηθά τον Πρόεδρο στην αξιολόγηση και ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διασφαλίζει ότι υπάρχει ένα εν εξελίξει 

πρόγραµµα για την καλή ενηµέρωση των µελών όσον αφορά τις εξελίξεις στην Τράπεζα 

και θέµατα που σχετίζονται µε τις ευθύνες τους γενικότερα και. Έχει την ευθύνη 

διοργάνωσης των διάφορων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

(iii) Παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 

ανάπτυξη και πραγµατοποίηση αξιολογήσεων της απόδοσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

στο σύνολό του, των Επιτροπών και εκάστου Μέλους.  

3.6 Συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πραγµατοποιεί τακτικές συνεδριάσεις για την επαρκή και 

αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατά την διάρκεια του 2017 πραγµατοποιήθηκαν 

δεκατρείς (13) συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνουν έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση η οποία 

συνοδεύεται µε όλα τα σχετικά έγγραφα (Παραρτήµατα) πριν από κάθε συνεδρίαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι κατά την διάρκεια της 

συνεδρίασης. 

 

Απαρτία υπάρχει όταν στη συνεδρία, πενήντα τοις εκατό (50%) των µελών συν ένα µέλος, 

στρογγυλεµένο προς τα κάτω, είναι παρόντα. 
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Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διεξαγωγή τουλάχιστον µία φορά το χρόνο 

τακτικής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τη φυσική παρουσία όλων των µελών. 

 

Τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πραγµατοποιούν χωρίς την παρουσία των 

εκτελεστικών µελών, τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες δύναται να είναι µε την παρουσία των 

εξωτερικών ελεγκτών και/ή των επικεφαλής των τµηµάτων ελέγχου, ανάλογα µε την περίπτωση, 

και τουλάχιστον σε εξαµηνιαία βάση. 

 

Τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συναντώνται χωρίς την παρουσία του 

Προέδρου τουλάχιστον ετησίως για εκτίµηση της απόδοσης του Προέδρου. 

 

Η ρύθµιση για τη συµµετοχή σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις µέσω τηλεδιάσκεψης ή 

βιντεοδιάσκεψης δεν πρέπει να χρησιµοποιείται καταχρηστικά αλλά µε προσοχή στο επίπεδο του 

Μέλους ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διασφαλίζοντας ότι τουλάχιστον 50% του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου συν ένα (1) µέλος, στρογγυλοποιηµένο προς τα κάτω, των µελών είναι φυσικά 

παρόντες σε έκαστη τακτική συνεδρίαση. 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν δύνανται να απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, είτε φυσικά είτε µέσω τηλεδιάσκεψης/ βιντεοδιάσκεψης, για 

περισσότερο από δύο (2) συνεχόµενες συνεδριάσεις ή εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των ετήσιων 

συνεδριάσεων. 

 

Κάθε µέλος έχει εξουσία να διορίσει άλλο µέλος προκειµένου το διοριζόµενο µέλος να ψηφίσει 

για και εκ µέρους του διορίζοντος Μέλους σε συγκεκριµένη συνεδρία του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή Επιτροπής αυτού από την οποία θα απουσιάζει το διορίζον µέλος. Η άσκηση ψήφου 

µέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου περιορίζεται σε µία (1) για κάθε µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου που συµµετέχει στη συνεδρία και τα µέλη που ψηφίζουν µέσω πληρεξουσίου είναι 

υπόλογα για τη ψήφο του πληρεξούσιου αντιπροσώπου τους.   

 

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν είναι παρόν, εκτός εάν έχει προσκληθεί επισήµως να παραστεί ενόψει 

συζήτησης συγκεκριµένου θέµατος στην ηµερήσια διάταξη. Οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο είναι 

παρόν µόνο κατά τη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος και εγκαταλείπει την αίθουσα 

συσκέψεων αµέσως µετά, χωρίς καµία συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 

Για θέµατα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία, λαµβάνεται απόφαση µε πλειοψηφία. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 

 

3.7 Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µεριµνά ώστε η Τράπεζα να διαθέτει κατάλληλη µεθοδολογία και 

διαδικασία για την αξιολόγηση της απόδοσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο σύνολό του, κάθε 

Επιτροπής ξεχωριστά και κάθε Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ξεχωριστά τουλάχιστον σε 

ετήσια βάση.  
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Αν οποτεδήποτε πρόσωπο που κατέχει θέση ανεξάρτητου Μέλους, δεν πληροί ή φαίνεται να 

πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια ανεξαρτησίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται 

αµέσως του θέµατος, προχωρώντας µε τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων, 

συµπεριλαµβανοµένης της αποµάκρυνσης του εν λόγω Μέλους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή 

τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και/ ή το διορισµό νέου 

ανεξάρτητου Μέλους. Η χρονική περίοδος για την εφαρµογή όλων των αναγκαίων µέτρων 

αποκατάστασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα. Το εν λόγω µέλος πρέπει να 

απαλλαγεί από τα καθήκοντα του ως ανεξάρτητο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την 

ηµεροµηνία που εντοπίζεται η µη συµµόρφωση µε τα κριτήρια ανεξαρτησίας.  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µεριµνά ώστε να εφαρµόζεται διαδικασία µε την οποία τα µη 

εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να αξιολογούν οι ίδιοι τις ατοµικές τους 

δεξιότητες, γνώσεις και εµπειρία, και να καθορίζουν κατά πόσο περαιτέρω επαγγελµατική 

ανάπτυξη θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν την τεχνογνωσία τους και να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους.  

 

Το 2015 αξιολογήθηκε η σύνθεση, η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των Επιτροπών του από ανεξάρτητο εξωτερικό σύµβουλο. 

 

 

4. Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι η Τράπεζα διαθέτει κατάλληλο πλαίσιο εσωτερικού 

ελέγχου κατά το έτος 2017. 

 

Η αποτελεσµατικότητα και επάρκεια του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου επιθεωρείται και 

αξιολογείται κάθε χρόνο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τις Επιτροπές Ελέγχου και Κινδύνων 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Μέσα στα πλαίσια της αξιολόγησης αυτής, οι Επιτροπές Ελέγχου 

και Κινδύνων λαµβάνουν σε τακτική βάση Εκθέσεις από τα Τµήµατα Ελέγχου τις οποίες 

εξετάζουν και στην συνέχεια τις υποβάλλουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Η Τράπεζα διατηρεί ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου στην οποία απασχολείται προσωπικό έντεκα 

(11) ατόµων. Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης είναι ο κ. Βασίλειος Παπαδηµητρίου.  

 

Το 2017 έχει αξιολογηθεί το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της Τραπέζης από εξωτερικό Σύµβουλο, 

τον ελεγκτικό οίκο PricewaterhouseCoopers («PWC»), ο οποίος δεν είναι ο εγκεκριµένος 

ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτή της Τραπέζης, µε βάσει τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

5. Σύγκρουση Συµφερόντων 

Ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταγράφει διαδικασίες αναφορικά µε 

τη σύγκρουση συµφερόντων των ∆ιοικητικών Συµβούλων. Οι εν λόγω κανονισµοί καθορίζουν 

τον τρόπο εντοπισµού, γνωστοποίησης, διαχείρισης και αποφυγής ενδεχόµενης σύγκρουσης 

συµφερόντων ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ενεργούν µε γνώµονα το 

συµφέρον της Τραπέζης. Ο εν λόγω Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 
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6. Αµοιβές Εκτελεστικών Μελών 

 

Οι αµοιβές και τα ωφελήµατα των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών παρουσιάζοντα στη 

σηµείωση 40 των οικονοµικών καταστάσεων 

 

7. Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Κατά τη διάρκεια του 2017, συνεδρίασαν η Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή Κινδύνων (πρώην 

Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων) και η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (πρώην Επιτροπή 

∆ιορισµών/ Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης).  

 

Με τη συγκατάθεση της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου, τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της 

Επιτροπής Αποδοχών (πρώην Επιτροπή Αµοιβών) ασκούνται από την αντίστοιχη Επιτροπή της 

µητρικής εταιρίας, Alpha Bank A.E. 

 

7.1. Επιτροπή Ελέγχου 
 

7.1.1. Κύριες Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου 

Οι κύριες αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας της, είναι ως 

εξής: 

• Παρακολούθηση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου και ειδικότερα του πλαισίου και της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και της 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης. 

• Παροχή συµβουλών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε την επάρκεια και 

αποτελεσµατικότητα του πλαισίου επιχειρηµατικής δεοντολογίας. 

• Παρακολούθηση της θέσπισης των λογιστικών πολιτικών και πρακτικών και της 

διαδικασίας ετοιµασίας χρηµατοοικονοµικών αναφορών και διασφάλιση της 

ακεραιότητας, ακρίβειας και αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και κάθε 

επίσηµης ανακοίνωσης που αφορά τη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Τραπέζης. 

• Αξιολόγηση των ευρηµάτων και εισηγήσεων των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων 

και παρακολούθηση της υλοποίησης των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων. 

7.1.2. Συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου 

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά κάθε τρίµηνο ή και συχνότερα, εάν το απαιτούν οι 

περιστάσεις. Εντός του 2017 συνεδρίασε εννέα (9) φορές. 
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7.1.3. Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου 

Η Επιτροπή αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη και πάνω από το πενήντα τοις εκατό (50%) 

είναι ανεξάρτητα µέλη. 

 

Όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα, η κυρία Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου υπέβαλε την παραίτηση της 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η οποία και έγινε αποδεκτή κατά την τακτική συνεδρία του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 26 Αυγούστου 2016. 

 

Μετά την ηµεροµηνία παραίτησης της κυρίας Ειρήνης Ρουβιθά Πάνου, ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µέλος της Επιτροπής Ελέγχου και µέχρι την 

έγκριση της νέας σύνθεσης των Επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 Ιανουαρίου 2017 

(αφού προηγήθηκε η επικύρωση του διορισµού της κυρίας Λένιας Γεωργιάδου στην θέση του 

ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου), η Επιτροπή Ελέγχου 

ασκούσε τις εργασίες µε τους Ανδρέα Κρητιώτη στην θέση του Προέδρου και Κωνσταντίνο 

Παπαδόπουλο στη θέση του µέλους.  

 

Από 31 Ιανουαρίου 2017 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2017, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ήταν η 

εξής: 

 

• Ανδρέας Κρητιώτης, Πρόεδρος. 

• Λένια Γεωργιάδου. 

• Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. 

 

7.1.4.  Συµπεράσµατα της Επιτροπής Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαιώνει ότι έχει ικανοποιηθεί για την ανεξαρτησία των διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου. Το συµπέρασµα αυτό βασίζεται στα ακόλουθα: 

• Στη διοικητική διάρθρωση της Τραπέζης και στις συναντήσεις που έγιναν µε τον 

Εσωτερικό Ελεγκτή. 

• Στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων άλλων ελέγχων. 

7.2. Επιτροπή Κινδύνων 
 

7.2.1. Κύριες Αρµοδιότητες της Επιτροπής Κινδύνων 

Οι κύριες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κινδύνων, βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας της, είναι 

ως εξής: 

• ∆ιαµόρφωση και παρακολούθηση της εφαρµογής της στρατηγικής για την ανάληψη 

κινδύνων όλων των ειδών, στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής και πολιτικών του 

Οµίλου. 

• Ανάπτυξη και παρακολούθηση της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας του πλαισίου 

και της λειτουργίας της ∆ιαχείρισης Κινδύνων και της Ασφάλειας Πληροφοριών. 
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• Αξιολόγηση της επάρκειας των προβλέψεων και της αποτελεσµατικότητας των 

στρατηγικών και πολιτικών αναφορικά µε τη διατήρηση, σε συνεχή βάση, επαρκών 

ποσών, τύπων και διανοµής εσωτερικών κεφαλαίων και ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη 

των αναλαµβανόµενων κινδύνων. 

7.2.2. Συνεδρίες της Επιτροπής Κινδύνων 

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά κάθε τρίµηνο ή και συχνότερα, εάν το απαιτούν οι 

περιστάσεις. Εντός του 2017 συνεδρίασε έντεκα (11) φορές. 

 

7.2.3. Σύνθεση της Επιτροπής Κινδύνων 

Η Επιτροπή αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη και πάνω από το πενήντα τοις εκατό (50%) 

είναι ανεξάρτητα µέλη. 

 

Μετά την ηµεροµηνία παραίτησης της κυρίας Ρουβιθά Πάνου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µέλος της Επιτροπής Ελέγχου και µέχρι την έγκριση της νέας 

σύνθεσης των Επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 Ιανουαρίου 2017 (αφού 

προηγήθηκε η επικύρωση του διορισµού της κυρίας Λένιας Γεωργιάδου στην θέση του 

ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου), η Επιτροπή Κινδύνων 

ασκούσε τις εργασίες µε τους Ανδρέα Μιχαηλίδη στην θέση του Προέδρου και Χρήστο Γιαµπανά 

στην θέση του µέλους.  

 

Από 31 Ιανουαρίου 2017 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2017, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ήταν η 

εξής: 

 

• Ανδρέας Μιχαηλίδης, Πρόεδρος. 

• Χρήστος Γιαµπανάς. 

• Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. 

 

7.3. Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων 
 

7.3.1. Κύριες Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων 

Οι κύριες αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων βάσει του Κανονισµού 

Λειτουργίας της, είναι ως εξής: 

• Ετήσια τουλάχιστον αξιολόγηση της δοµής, του µεγέθους, της σύνθεσης και της 

απόδοσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως σύνολο και διασφάλιση της ύπαρξης οµαλής 

διαδοχής και διατήρησης της κατάλληλης ισορροπίας της ποικιλότητας, των δεξιοτήτων 

και εµπειριών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

• Ετήσια, τουλάχιστον, αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας του κάθε Μέλους, 

βάσει των σχετικών κριτηρίων που καθορίζονται στην Περί της Αξιολόγησης της 

Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών ∆ιοικητικού Οργάνου και ∆ιευθυντών των 

Αδειοδοτηµένων Πιστωτικών Ιδρυµάτων Οδηγίας της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου, 

και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

• Επανεξέταση της πολιτικής που εφαρµόζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την επιλογή, 

ανάπτυξη και το διορισµό ανώτατων διοικητικών στελεχών και για την πρόσληψη, 

εναλλαγή καθηκόντων και προαγωγή του προσωπικού. 
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• Επανεξέταση, σε συνεργασία µε τις επιτροπές ελέγχου και κινδύνου, της σύνθεσης, της 

εξουσίας και της ανεξαρτησίας των τµηµάτων ελέγχου. 

• Καθορισµός και εφαρµογή στόχου για την εκπροσώπηση του ανεπαρκώς 

εκπροσωπούµενου φύλου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σηµειώνεται εδώ ότι ο στόχος που 

έχει τεθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, είναι σε ένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο 

αποτελείται από επτά (7) µέλη, θα υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) µέλος από κάθε φύλο. Ο 

στόχος αυτός ικανοποιείτο µέχρι τις 26 Αυγούστου 2016, ηµεροµηνία κατά την οποία 

αποχώρησε η κυρία Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης.  

7.3.2. Συνεδρίες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων 

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά το χρόνο ή και συχνότερα, εάν το απαιτούν οι 

περιστάσεις. Εντός του 2017 συνεδρίασε επτά (7) φορές. 

 

7.3.3. Σύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων 

Η Επιτροπή αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη και πάνω από το πενήντα τοις εκατό (50%) 

είναι ανεξάρτητα µέλη. 

 

Από 1 Ιανουαρίου 2017 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2017, η σύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης 

Υποψηφίων ήταν η εξής:  

• Χρήστος Γιαµπανάς, Πρόεδρος. 

• Ανδρέας Κρητιώτης . 

• Ανδρέας Μιχαηλίδης. 

 

7.4. Συνοπτικός πίνακας συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Επιτροπών 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και παρουσίες µελών (φυσικές και µέσω βιντεοδιάσκεψης) 
κατά το 2017 

Όνοµα ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Ανδρέας Μιχαηλίδης  12/12 11/11  7/7 

Χρήστος Γιαµπανάς 12/12 11/11  7/7 

Γεώργιος Γεωργίου* 4/13    

Κωνσταντίνος Κουτεντάκης** 9/13    

Νικόλας Μαυρογένης 13/13    

Ανδρέας Κρητιώτης 12/13  9/9 7/7 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 13/13 11/11 9/9  

Λένια Γεωργιάδου*** 12/13  9/9  

Συνολικές συνεδρίες 13 11 9 7 

*   Παραιτήθηκε στις 28 Απρίλιου 2017 

** ∆ιορίστηκε στις 28 Απριλίου 2017 

*** ∆ιορίστηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017 
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Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσµάτων 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 45 µέχρι 177 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 Σηµ. 31.12.2017 31.12.2016 

  €’000 €’000 

    

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 2 100.757 122.249 

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 2    (36.711)    (33.767) 

Καθαρό έσοδο από τόκους 2 64.046            88.482 

    

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες  7.349 7.036 

Προµήθειες έξοδα      (1.159)     (1.115) 

Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 3    6.190    5.921 

    

Έσοδα από µερίσµατα 4 696 1.963 

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 5 3.137 8.715 

Λοιπά έσοδα 6       3.074       3.135 

        6.907     13.813 

Σύνολο εσόδων       77.143   108.216 

    

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7 (31.186) (32.742) 

Αποζηµίωση προγράµµατος εθελουσίας εξόδου 

προσωπικού 

 

7 

 

- 

 

(31.655) 

Γενικά διοικητικά έξοδα και άλλα έξοδα 8 (21.601) (15.855) 

Αποσβέσεις και χρεωλύσεις 19 &20     (1.758)     (1.955) 

Σύνολο εξόδων   (54.545)   (82.207) 

    

Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την 

κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 

 

9 

 

  (107.339) 

 

  (58.585) 

    

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) για το έτος πριν τη 

φορολογία 

 (84.741) 

 

(32.576) 

 

Φορολογία 11      (1.919) 1.803 

    

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά τη φορολογία     (86.660) (30.773) 
    

Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν  
απευθείας στην καθαρή θέση: 

   

    

Ποσά που αναταξινοµούνται στην κατάσταση  

αποτελεσµάτων 
   

    

Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού επενδύσεων 

διαθέσιµων προς πώληση 

 

30 

 

     4.266 

 

     305 
    

Σύνολο αποτελεσµάτων που καταχωρήθηκαν 
απευθείας στην καθαρή θέση 

  

     4.266 

 

     305 
    

Συνολικό αποτέλεσµα χρήσεως µετά τη 

φορολογία που αναλογεί στους  ιδιοκτήτες της 
Τραπέζης 

  

 

 

(82.394) 

 

 

 

(30.468) 
    

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή :                     

Βασικά και προσαρµοσµένα (€ σεντ) 12     (49,67) (17,64) 
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Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως  
       

  

   Μετοχικό    
   κεφάλαιο   
    (σηµ.27 ) 

∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 

(σηµ.29) 

 

 

Αποθεµατικά 

(σηµ.30)  

 

 

Αποτέλεσµα εις 
νέον (σηµ.31) 

 Μετατρέψιµα  

αξιόγραφα 

κεφαλαίου    

(σηµ. 28) 

 

 

Σύνολο  ιδίων 
κεφαλαίων  

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

 

Υπόλοιπο 1.1.2017 

 

148.303 

 

              90.467 

 

921 

 

107.138 

 

64.000 

 

410.829 

Μεταβολές χρήσεως 1.1 – 31.12.2017       

Αποτέλεσµα χρήσεως µετά το φόρο 

 εισοδήµατος 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(86.660) 

 

- 

 

(86.660) 

Λοιπά αποτελέσµατα µετά τη φορολογία που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση 

 

- 

 

- 

 

4.266 

 

- 

 

- 

 

4.266 

Συνολικό αποτέλεσµα χρήσεως µετά τη φορολογία            -             - 4.266 

 

(86.660) 

 

            - (82.394) 

 

31 ∆εκεµβρίου 2017 148.303 90.467       5.187    20.478 64.000 328.435 

       

Υπόλοιπο 1.1.2016 

Μεταβολές χρήσεως 1.1 – 31.12.2016 

148.303 90.467 616 137.911 64.000 441.297 

Αποτέλεσµα χρήσεως µετά τη φορολογία - - - (30.773) - (30.773)  

Λοιπά αποτελέσµατα µετά τη φορολογία που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση 

 

- 

 

- 

 

305 

 

- 

 

- 

 

305 

Συνολικό αποτέλεσµα χρήσεως µετά τη φορολογία            -             -       305 (30.773)             - (30.468) 

       

31 ∆εκεµβρίου 2016 148.303 90.467       921 107.138 64.000 410.829 

 
1)  Η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιµη για διανοµή υπό µορφή µερίσµατος. 
 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 45 µέχρι 177 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών  
  Από 1 Ιανουαρίου έως 

  31.12.2017 31.12.2016 

 Σηµ. €΄000 €΄000 

Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδος / (ζηµία) για το έτος πριν τo φόρο εισοδήµατος (84.741) (32.576) 

Προσαρµογή κερδών/(ζηµιών) προ φόρου εισοδήµατος:   

Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 19 1.470 1.603 

Χρεόλυση άϋλων στοιχείων ενεργητικού 20 288 352 

∆ιαγραφή ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού                                    19                                    - 95 

Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση               15&30 - (1.511) 

Κέρδος από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 6 - (6) 

Μερίσµατα που εισπράχθηκαν 4 (696) (1.963) 

Έξοδα από τόκους χρεογράφων 25 4.777 5.068 

Χρέωση / (πίστωση) στις προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές 26 16 (3) 

Ζηµιές αποµειώσεων και πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων που χρεώθηκε  

στην κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων 9

 

111.719 

 

65.884 

 

Καθαρή (αύξηση)/µείωση στοιχείων Ενεργητικού: 

32.833 36.943 

∆ιαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες (2.650) (18.799) 

∆ανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 99.806 24.303 

Απαιτήσεων από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (6.798) 2.741 

Λοιπών στοιχείων ενεργητικού (3.191) (4.897) 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) Υποχρεώσεων: 
Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα 

 

(24.248) 

 

(20.974) 

Υποχρεώσεων από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα    (7.449)    7.088 

Υποχρεώσεων προς πελάτες 264.282 88.840 

Λοιπών υποχρεώσεων          6.329              7 

Καθαρές ταµειακές ροές από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες πριν 
από φόρους 

 

358.914 

 

115.252 

Πληρωθέντες φόροι εισοδήµατος           (257)               - 

Καθαρές ταµειακές ροές από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες     358.657 115.252 

Ταµειακές ροές απο/(για) επενδυτικές δραστηριότητες:    

Πληρωµές για αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς  πώληση 15 (251.488) (433.278) 

Εισπράξεις από πωλήσεις / λήξεις επενδύσεων διαθέσιµων προς  πώληση 15 235.806 415.823 

Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 19 (936) (488) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού - 6 

Πληρωµές για αγορά άϋλων στοιχείων ενεργητικού 20 (258) (281) 

Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  4          696          1.963 

Καθαρές ταµειακές ροές από/ (για) επενδυτικές δραστηριότητες   (16.180)   (16.255) 

   

Ταµειακές ροές απο/(για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:   

Τόκοι χρεογράφων που πληρώθηκαν 25    (4.846)    (5.071) 

Καθαρές ταµειακές ροές από/ (για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    (4.846)    (5.071) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στο ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα για το 
έτος 

 

337.631 

 

93.926 

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως 33    389.363    295.437 

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της χρήσεως 33   726.994    389.363 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 45 µέχρι 177 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Σύσταση και κύρια δραστηριότητα 

 

Η Alpha Bank Cyprus Limited (η “Τράπεζα”) συστάθηκε στην Κύπρο το 1960 ως εταιρία 

περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιριών Νόµου, Κεφ. 113.  Η Τράπεζα 

µετατράπηκε σε δηµόσια στις 13 Σεπτεµβρίου 2000 σύµφωνα µε τον περί Εταιριών Νόµο, Κεφ. 

113. Στις 21 Ιανουαρίου 2003, µετατράπηκε από δηµόσια σε ιδιωτική εταιρία σύµφωνα µε τον περί 

Εταιριών Νόµο, Κεφ. 113. 

 

Στις 27 ∆εκεµβρίου 2006, η Τράπεζα µετονοµάστηκε από Alpha Bank Limited σε Alpha Bank 

Cyprus Limited σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιριών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου. Η 

εµπορική επωνυµία εξακολουθεί να είναι “Alpha Bank”. 

 

Η Τράπεζα θεωρεί ως µητρική εταιρία της την Alpha Bank A.E., η οποία είναι εγγεγραµµένη στην 

Ελλάδα. 

 

Η κυριότερη δραστηριότητα της Τραπέζης είναι η πλήρης διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών µε την 

παροχή ενός ευρέως φάσµατος τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. 

  

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

1.1 Βάση παρουσίασης   
 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1 - 31.12.2017 και έχουν συνταχθεί: 

α) σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά 

υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και 

β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού και 

υποχρεώσεων που αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους: 

 

- Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

- Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 

 

Επιπρόσθετα, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Περί 

Εταιριών Νόµου Κεφ. 113 της Κύπρου και τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Νόµους και 

Κανονισµούς και του Περί Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε 

Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου. 
 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες 

Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις. 

 

Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την Τράπεζα για τη λήψη αποφάσεων και τα 

οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 

σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. 
 

Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις 

τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγµατοποιούνται. 

 

Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Τράπεζα για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2016 και 2017, αφού ληφθούν υπόψη οι 

ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων οι οποίες εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από 1.1.2017: 



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ           

 

46 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.1 Βάση παρουσίασης  (συνέχ.) 
 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταµειακών Ροών»: 

Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων (Κανονισµός 2017/1990/6.11.2017) 

Την 29.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 

7 βάσει της οποίας µία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες να βοηθούν τους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές εκείνων των 

υποχρεώσεων των οποίων οι ταµειακές ροές ταξινοµούνται στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

στην κατάσταση ταµειακών ροών. Οι µεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν 

είναι απαραίτητο να είναι ταµειακές, περιλαµβάνουν: 

- τις µεταβολές που εντάσσονται στις ταµειακές ροές χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων, 

- τις µεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων 

εταιριών, 

- τις µεταβολές από συναλλαγµατικές διαφορές, 

- τις µεταβολές της εύλογης αξίας και 

- λοιπές µεταβολές. 

Ως αποτέλεσµα της ανωτέρω τροποποίησης, η εν λόγω γνωστοποίηση έχει προστεθεί στη 

σηµείωση 25.  

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήµατος»: 

Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες 

(Κανονισµός 2017/1989/6.11.2017) 

Την 19.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 

12 µε την οποία αποσαφήνισε τα ακόλουθα: 

• Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες χρεωστικών µέσων, τα οποία αποτιµώνται για λογιστικούς 

σκοπούς στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα µε το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την 

αξία των στοιχείων µέσω της πώλησης ή της χρήσης τους. 

• Η ανακτησιµότητα µίας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασµό µε τις 

λοιπές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός 

νόµος περιορίζει το συµψηφισµό συγκεκριµένων φορολογικών ζηµιών µε συγκεκριµένες 

κατηγορίες εισοδήµατος, οι σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται 

µόνο σε συνδυασµό µε άλλες εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας. 

• Κατά τον έλεγχο ανακτησιµότητας των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται 

οι εκπεστέες φορολογικές διαφορές µε τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαµβάνονται 

υπόψη οι εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων. 

• Οι εκτιµήσεις για τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαµβάνουν την ανάκτηση 

κάποιων στοιχείων ενεργητικού σε αξία µεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την προϋπόθεση 

ότι δύναται να αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επιτευχθεί.  

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Τράπεζα δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές της 

καταστάσεις. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.1 Βάση παρουσίασης  (συνέχ.) 

 

• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων  - κύκλος 2014-2016 (Κανονισµός 

2018/182/7.2.2018) 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

το Συµβούλιο εξέδωσε, την 8.12.2016, τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 µε τις οποίες διευκρίνισε 

πως οι οικονοµικές οντότητες δεν εξαιρούνται απ΄ όλες τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων 

του προτύπου αναφορικά µε τις συµµετοχές που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως κατεχόµενες προς 

πώληση (ή έχουν ενταχθεί σε µία οµάδα διάθεσης) ή ως διακοπείσες δραστηριότητες παρά 

µόνο από κάποιες συγκεκριµένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Τράπεζα δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές 

της καταστάσεις. 

 

Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα 

κατωτέρω νέα προτύπα και τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική 

για χρήσεις µε έναρξη µετά την 1.1.2017 και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Τράπεζα. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 2 «Παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»: Ταξινόµηση και αποτίµηση των παροχών που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Κανονισµός 2018/289/26.2.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 20.6.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

∆ΠΧΑ 2 µε το οποίο διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα: 

• κατά την αποτίµηση της εύλογης αξίας µίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των µετοχών 

και η οποία διακανονίζεται µε µετρητά, ο λογιστικός χειρισµός των επιπτώσεων από τους όρους 

κατοχύρωσης (vesting conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται µε την 

εκπλήρωση συγκεκριµένων προϋποθέσεων (non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική που 

εφαρµόζεται στις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται µε 

συµµετοχικούς τίτλους, 

• στις περιπτώσεις που η φορολογική νοµοθεσία επιβάλλει στην εταιρία να παρακρατά ένα ποσό 

φόρου (το οποίο αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις 

αµοιβές που σχετίζονται µε την αξία της µετοχής και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις 

φορολογικές αρχές, η συναλλαγή στο σύνολό της θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µία παροχή 

που εξαρτάται από την αξία των µετοχών και η οποία διακανονίζεται µε συµµετοχικούς 

τίτλους, αν ως τέτοια θα χαρακτηρίζονταν αν δεν υπήρχε το ζήτηµα του συµψηφισµού της 

φορολογικής υποχρέωσης, 

• στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την 

αξία της µετοχής έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινοµηθούν από παροχές που 

καταβάλλονται µε µετρητά σε παροχές που καταβάλλονται µε τη µορφή συµµετοχικών τίτλων, 

η συναλλαγή θα πρέπει να λογιστικοποιηθεί ως παροχή που διακανονίζεται µε συµµετοχικούς 

τίτλους από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιείται η τροποποίηση.  

 

Η Τράπεζα εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 

οικονοµικές της καταστάσεις. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.1 Βάση παρουσίασης  (συνέχ.) 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 4 

«Ασφαλιστήρια συµβόλαια»: Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοοικονοµικά Μέσα σε 

συνδυασµό µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (Κανονισµός 2017/1988/3.11.2017) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 12.9.2016 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 4 

µε την οποία διευκρινίζει ότι: 

- οι ασφαλιστικές εταιρίες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται µε την ασφάλιση, έχουν 

τη δυνατότητα να λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 έως την 

1.1.2021 και 

- όλες οι εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια και υιοθετούν το ∆ΠΧΑ 9 έχουν τη 

δυνατότητα, έως ότου εφαρµόσουν το ∆ΠΧΑ 17, να παρουσιάζουν τις µεταβολές στην εύλογη 

αξία επιλέξιµων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού στα λοιπά αποτελέσµατα που 

καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα αποτελέσµατα. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Τραπέζης. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

(Κανονισµός 2016/2067/22.11.2016) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση 

του οριστικού κειµένου του προτύπου ∆ΠΧΑ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο αντικαθιστά 

το υφιστάµενο ∆ΛΠ 39. Το νέο πρότυπο προβλέπει σηµαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά µε 

την ταξινόµηση και την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων καθώς και µε τη λογιστική 

αντιστάθµισης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Ταξινόµηση και αποτίµηση 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να 

ταξινοµούνται σε δύο µόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στο 

αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα 

κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειµένου να αποφασιστεί η αρχική 

κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα: 

i. Το επιχειρησιακό µοντέλο (business model) το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη 

διαχείριση των µέσων αυτών. Προβλέπονται οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιχειρησιακών 

µοντέλων: 

o επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηµατοοικονοµικών 

µέσων προκειµένου να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές τους ροές (hold to collect), 

o επιχειρησιακό µοντέλο του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο µε την είσπραξη 

συµβατικών ταµειακών ροών όσο και µε την πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων (hold to collect and sell), 

o λοιπά επιχειρησιακά µοντέλα 

ii. Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων.  
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.1 Βάση παρουσίασης  (συνέχ.) 

 

Προκειµένου ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο να καταταγεί στην κατηγορία της αποτίµησης στο 

αναπόσβεστο κόστος θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα τα εξής: 

• το µέσο να εντάσσεται σε επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο να έχει ως στόχο τη διακράτηση 

χρηµατοοικονοµικών µέσων προκειµένου να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές τους ροές, 

• οι συµβατικοί όροι που διέπουν το στοιχείο να προβλέπουν αποκλειστικά ταµειακές ροές 

κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε 

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI). 

Αν ένα µέσο πληροί τα ανωτέρω κριτήρια αλλά διακρατείται τόσο µε σκοπό την πώληση όσο και 

µε σκοπό την είσπραξη των συµβατικών ταµειακών ροών θα πρέπει να κατατάσσεται στην 

κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται 

απευθείας στην καθαρή θέση. 

Τα µέσα που δεν εντάσσονται σε καµία από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες ταξινόµησης 

αποτιµώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

Επιπρόσθετα, το ∆ΠΧΑ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε 

συµµετοχικούς τίτλους να ταξινοµηθούν σε κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των 

λοιπών αποτελεσµάτων τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειµένου να 

συµβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να διακρατείται για εµπορικούς σκοπούς. Επίσης, 

όσον αφορά στα ενσωµατωµένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που το κύριο συµβόλαιο εµπίπτει 

στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9, το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, 

ο δε λογιστικός χειρισµός του υβριδικού συµβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν 

ανωτέρω για την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

Σε ότι αφορά στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται µε 

εκείνες τις υποχρεώσεις που µία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιµήσει στην 

εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή, η µεταβολή της εύλογης αξίας θα 

πρέπει να καταχωρείται στα αποτελέσµατα, µε εξαίρεση το ποσό της µεταβολής που αποδίδεται 

στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή 

θέση. 

Αποµείωση 

Σε αντίθεση µε το υφιστάµενο ∆ΛΠ 39, µε βάση το οποίο µία εταιρία αναγνωρίζει ζηµίες λόγω 

πιστωτικού κινδύνου µόνο όταν οι ζηµίες αυτές έχουν συµβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την 

αναγνώριση των αναµενόµενων ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου. Ειδικότερα, κατά την αρχική 

αναγνώριση ενός µέσου, αναγνωρίζονται οι αναµενόµενες ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου για 

τις αναµενόµενες ζηµίες 12 µηνών. Στην περίπτωση, ωστόσο, που η πιστοληπτική ικανότητα των 

εκδοτών επιδεινωθεί σηµαντικά µετά την αρχική αναγνώριση ή στην περίπτωση των µέσων που 

χαρακτηρίζονται ως αποµειωµένα κατά την αρχική τους αναγνώριση, οι αναµενόµενες ζηµίες 

λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη τη διάρκεια ζωής των µέσων.  
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.1 Βάση παρουσίασης  (συνέχ.) 

 

Λογιστική αντιστάθµισης 

Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης είναι περισσότερο ευθυγραµµισµένες µε τη 

διαχείριση των κινδύνων της οικονοµικής οντότητας ενώ οι κυριότερες µεταβολές σε σχέση µε 

τις υφιστάµενες διατάξεις του ∆ΛΠ 39 συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• διευρύνεται ο αριθµός των στοιχείων που µπορούν να συµµετέχουν σε µία σχέση 

αντιστάθµισης είτε ως µέσα αντιστάθµισης είτε ως αντισταθµ ιζόµενα στοιχεία,  

• καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο µε βάση τις υφιστάµενες διατάξεις θα πρέπει να 

ικανοποιείται προκειµένου η αντιστάθµ ιση να θεωρείται αποτελεσµατική. Ο έλεγχος 

αποτελεσµατικότητας της αντιστάθµισης γίνεται πλέον µόνο προοδευτικά, ενώ υπό 

συγκεκριµένες συνθήκες η ποιοτική µόνο αξιολόγηση καθίσταται επαρκής, 

• στην περίπτωση που µία σχέση αντιστάθµισης παύει να είναι αποτελεσµατική αλλά ο στόχος 

της διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας ως προς τη σχέση αντιστάθµισης παραµένει ο ίδιος, η 

εταιρία θα πρέπει να προβεί σε εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθµισης ώστε να 

ικανοποιούνται τα κριτήρια της αποτελεσµατικότητας. 

Επισηµαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαµβάνονται εκείνες που αφορούν στην 

αντιστάθµιση ανοιχτών χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόµα 

διαµορφωθεί.  

Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και 

άλλων προτύπων και κυρίως του ∆ΠΧΑ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις. 

 

Η επίπτωση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές καταστάσεις της Τραπέζης 

παρουσιάζεται στη σηµείωση 41.  
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.1 Βάση παρουσίασης  (συνέχ.) 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 15: «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 

(Κανονισµός 2016/1905/22.9.2016) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες». Το νέο πρότυπο είναι το αποτέλεσµα της κοινής 

προσπάθειας του IASB και του Αµερικάνικου Συµβουλίου των Χρηµατοοικονοµικών Λογιστικών 

Προτύπων (FASB) να αναπτύξουν κοινές απαιτήσεις όσον αφορά τις αρχές αναγνώρισης εσόδων.  

Το νέο πρότυπο έχει εφαρµογή σε όλες τις συµβάσεις µε πελάτες πλην εκείνων που είναι στο πεδίο 

εφαρµογής άλλων προτύπων, όπως οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, τα ασφαλιστικά συµβόλαια και 

τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

Σύµφωνα µε το νέο πρότυπο, µια εταιρία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη µεταφορά των 

υπεσχηµένων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αµοιβή, 

την οποία η εταιρία αναµένει ως αντάλλαγµα για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Εισάγεται η 

έννοια ενός νέου µοντέλου αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βηµάτων, τα οποία 

επιγραµµατικά είναι τα εξής: 

• Βήµα 1: Προσδιορισµός της σύµβασης/συµβάσεων µε έναν πελάτη 

• Βήµα 2: Προσδιορισµός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύµβαση 

• Βήµα 3: Καθορισµός του τιµήµατος συναλλαγής 

• Βήµα 4: Κατανοµή του τιµήµατος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύµβασης 

• Βήµα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρία ικανοποιεί µια υποχρέωση απόδοσης 

Η έννοια της υποχρέωσης απόδοσης (performance obligation) είναι νέα και στην ουσία 

αντιπροσωπεύει κάθε υπόσχεση για µεταφορά στον πελάτη: α) ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας (ή 

µιας δέσµης αγαθών ή υπηρεσιών) που είναι διακριτή ή β) µιας σειράς διακριτών αγαθών ή 

υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια και έχουν το ίδιο µοντέλο µεταφοράς στον πελάτη. 

Η έκδοση του ∆ΠΧΑ 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και διερµηνειών:  

• ∆ΛΠ 11 «Συµβάσεις κατασκευής» 

• ∆ΛΠ 18 «Έσοδα» 

• ∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών» 

• ∆ιερµηνεία 15 «Συµβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων» 

• ∆ιερµηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και  

• ∆ιερµηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν υπηρεσίες διαφήµισης» 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.1 Βάση παρουσίασης  (συνέχ.) 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 15 «Έσοδα 

από συµβάσεις µε πελάτες»: ∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από συµβάσεις µε 

πελάτες (Κανονισµός 2017/1987/31.10.2017) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 12.4.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

∆ΠΧΑ 15 µε την οποία διευκρίνισε κυρίως τα ακόλουθα: 

- πότε ένα υπεσχηµένο αγαθό ή υπηρεσία είναι διακριτό από λοιπές υποσχέσεις σε µία σύµβαση 

γεγονός που λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση για το αν το υπεσχηµένο αγαθό ή 

υπηρεσία συνιστά υποχρέωση απόδοσης, 

- µε ποιο τρόπο πρακτικά αξιολογείται αν η φύση της υπόσχεσης της εταιρίας συνιστά παροχή 

των υπεσχηµένων αγαθών ή υπηρεσιών (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολέα) ή διευθέτηση 

ώστε τρίτο µέρος να παρέχει τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον 

εντολοδόχο), 

- ποιος παράγοντας καθορίζει αν η εταιρία αναγνωρίζει το έσοδο διαχρονικά ή σε µία συγκεκριµένη 

χρονική στιγµή στις περιπτώσεις των αδειών χρήσης επί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Τέλος, µε την τροποποίηση προστέθηκαν δύο πρακτικές λύσεις για τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 15 

όσον αφορά στις ολοκληρωµένες συµβάσεις στις οποίες εφαρµόζεται πλήρης αναδροµική 

εφαρµογή και όσον αφορά στις µεταβολές στις συµβάσεις κατά τη µετάβαση. 

 

Η Τράπεζα θα εφαρµόσει το νέο πρότυπο από 1.1.2018 χωρίς να προβεί σε αναµόρφωση της 

συγκριτικής πληροφορίας για το 2017. Οι διαφορές που θα προκύψουν από την υιοθέτηση του 

∆ΠΧΑ 15 θα αναγνωριστούν απευθείας στην καθαρή θέση της 1.1.2018.  

 

Σηµειώνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της Τραπέζης αποτελεί το καθαρό έσοδο από 

τόκους, το οποίο δεν θα επηρεαστεί από την εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Π 15.  

 

Στην Τράπεζα, τα συµβόλαια που θίγονται περισσότερο από το νέο πρότυπο σχετίζονται µε την 

εκτέλεση τραπεζικών εργασιών. 

 

Για τις προµήθειες που αναγνωρίζονται από υπηρεσίες που παρέχονται µε την πάροδο του χρόνου, 

το έσοδο αναγνωρίζεται καθώς παρέχεται η υπηρεσία στον πελάτη.  

 

Εάν µια υποχρέωση απόδοσης δεν ικανοποιείται µε την πάροδο του χρόνου, τότε αυτή 

ικανοποιείται σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών όπως η 

εκτέλεση συναλλαγών κατ’ εντολή των πελατών (για παράδειγµα µετατροπή συναλλάγµατος, 

αγορές/πωλήσεις τίτλων κτλ.) η διενέργεια και ολοκλήρωση της συναλλαγής που εκτελείται, 

σηµατοδοτεί το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η υπηρεσία µεταφέρεται στον πελάτη και κατά το 

οποίο αναγνωρίζεται το έσοδο.  

 

Η αξιολόγηση του λογιστικού χειρισµού που ακολουθείται µέχρι σήµερα για την αναγνώριση των 

εσόδων που προκύπτουν από τις ανωτέρω συµβάσεις βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης, 

ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάµενες λογιστικές πρακτικές της Τραπέζης εν πολλοίς 

συνάδουν µε τις απαιτήσεις του νέου προτύπου, η Τράπεζα δεν αναµένει ότι η εφαρµογή του νέου 

προτύπου θα έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.1 Βάση παρουσίασης  (συνέχ.) 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 16: «Μισθώσεις» (Κανονισµός 

2017/1986/31.10.2017) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 13.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ∆ΠΧΑ 16 

«Μισθώσεις» το οποίο αντικαθιστά: 

• το ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις», 

• τη ∆ιερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του αν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση», 

• τη ∆ιερµηνεία 15 «Λειτουργικές µισθώσεις – Κίνητρα» και 

• τη ∆ιερµηνεία 27 «Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που εµπεριέχουν το νοµικό τύπο µίας 

µίσθωσης» 

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σηµαντικά τη λογιστική των µισθώσεων για τους µισθωτές ενώ στην 

ουσία διατηρεί τις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17 για τους εκµισθωτές. Ειδικότερα, βάσει 

των νέων απαιτήσεων, καταργείται για τους µισθωτές η διάκριση των µισθώσεων σε λειτουργικές 

και χρηµατοδοτικές. Οι µισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύµβαση µισθώσεως που υπερβαίνει 

τους 12 µήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισµό τους το δικαίωµα χρήσης του µισθωµένου 

στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. Ο ανωτέρω χειρισµός 

δεν απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαµηλή.  

 

Η Τράπεζα εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου στις 

οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: 

Αναταξινοµήσεις από ή στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων (Κανονισµός 

2018/400/14.3.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 8.12.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 

40 µε την οποία διευκρίνησε ότι µια οικονοµική οντότητα θα αναταξινοµήσει ένα περιουσιακό 

στοιχείο στην ή από την κατηγορία επενδυτικών ακινήτων όταν και µόνο όταν µπορεί να αποδειχθεί 

η αλλαγή στη χρήση. Αλλαγή στη χρήση υφίσταται όταν το περιουσιακό στοιχείο έχει τα κριτήρια ή 

πάψει να έχει τα κριτήρια που ορίζουν τι είναι επένδυση σε ακίνητα. Μια αλλαγή στην πρόθεση της 

διοίκησης για τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, από µόνη της, δεν είναι αρκετή για να αποδείξει 

αλλαγή στη χρήση. Επίσης, τα παραδείγµατα στον κατάλογο των περιπτώσεων που αποδεικνύουν 

την αλλαγή στη χρήση επεκτάθηκαν για να συµπεριλαµβάνουν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή 

και όχι µόνο ολοκληρωµένα ακίνητα. 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 

οικονοµικές της  καταστάσεις. 

 

• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2014-2016 (Κανονισµός 

2018/182/7.2.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2018 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 

Συµβούλιο εξέδωσε, την 8.12.2016, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 1 

και ∆ΛΠ 28.  
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.1 Βάση παρουσίασης  (συνέχ.) 

 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Τραπέζης. 

 

Επίσης, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και 

τροποποιήσεις προτύπων καθώς και τις ∆ιερµηνείες 22 και 23 τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Τράπεζα. 

 

•Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 9 «Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα»: Χαρακτηριστικά προεξόφλησης µε αρνητική αποζηµίωση 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

∆ΠΧΑ 9 µε την οποία επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

ενεργητικού µε χαρακτηριστικά αρνητικής αποζηµίωσης, που διαφορετικά θα αποτιµώνταν στην 

εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, να αποτιµηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη 

αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η 

τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συµβατικοί όροι που διέπουν ένα 

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και 

τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες 

ηµεροµηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI) ανεξάρτητα από το γεγονός που 

προκαλεί την πρόωρη λήξη του συµβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυµβαλλόµενο 

µέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζηµίωση για την πρόωρη λήξη του συµβολαίου.   

Η Τράπεζα εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις 

οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 10 «Ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις» και του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς και κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς µεταξύ του επενδυτή και της 

συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας 

Ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής: ∆εν έχει ακόµα καθοριστεί 

Την 11.9.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα 

∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28 µε σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισµό µίας συναλλαγής 

πώλησης ή εισφοράς στοιχείων του ενεργητικού της µητρικής εταιρίας σε συγγενή ή κοινοπραξία 

της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το ∆ΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές 

ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσµα µίας συναλλαγής µε µία συγγενή ή κοινοπραξία, µία 

εταιρία χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση» βάσει του ∆ΠΧΑ 

3, θα αναγνωρίσει στα αποτελέσµατά της µόνο εκείνο το µέρος του κέρδους ή της ζηµίας που 

σχετίζεται µε το ποσοστό συµµετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο 

µέρος του κέρδους της συναλλαγής θα απαλείφεται µε το λογιστικό υπόλοιπο της συµµετοχής 

στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συµµετοχής 

στην πρώην θυγατρική, έτσι ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή 

η ζηµία από την εκ νέου αποτίµηση της συµµετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα µόνο στο 

βαθµό που αφορά το ποσοστό συµµετοχής των άλλων επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους 

απαλείφεται µε το λογιστικό υπόλοιπο της συµµετοχής στην πρώην θυγατρική.  

Αντίστοιχα, στο ∆ΛΠ 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η µερική αναγνώριση 

κέρδους ή ζηµίας στα αποτελέσµατα του επενδυτή θα λαµβάνει χώρα µόνο εάν τα πωληθέντα 

στοιχεία στη συγγενή ή στην κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισµό της «επιχείρησης». Σε 

αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα του 

επενδυτή. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.1 Βάση παρουσίασης  (συνέχ.) 

 

Την 17.12.2015 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ηµεροµηνία 

υποχρεωτικής εφαρµογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα 

ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής θα προσδιοριστεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία από το 

Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσµατα του 

έργου που εκπονεί για τη λογιστική της µεθόδου της καθαρής θέσης. 

Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Τραπέζης. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί υπό 

καθεστώς ρύθµισης»  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2016 

Την 30.1.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 14. Το νέο 

πρότυπο, που έχει προσωρινό χαρακτήρα, πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους αναβαλλόµενους λογαριασµούς υπό καθεστώς 

ρύθµισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων προβλέπεται από τις τοπικές νοµοθεσίες όταν µία 

εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιµή ρυθµίζεται από κάποιον κανονιστικό 

φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρµογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

και µόνο για τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθµίζονται από κάποιο φορέα και 

που σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασµούς 

στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη 

δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια. 

Σηµειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να µην προχωρήσει στην υιοθέτηση του εν 

λόγω προτύπου αναµένοντας την έκδοση του οριστικού προτύπου. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Τραπέζης. 

 

•∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2021 

Την 18.5.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17 το οποίο 

αντικαθιστά το ∆ΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια». Σε αντίθεση µε το ∆ΠΧΑ 4, το νέο πρότυπο 

εισάγει µία συνεπή µεθοδολογία αποτίµησης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Οι κυριότερες 

αρχές του ∆ΠΧΑ 7 είναι οι ακόλουθες:  

Μία εταιρία: 

• προσδιορίζει ως ασφαλιστήρια συµβόλαια τις συµβάσεις εκείνες µε τις οποίες η 

οικονοµική οντότητα αποδέχεται σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από άλλο µέρος (τον 

αντισυµβαλλόµενο) συµφωνώντας να αποζηµιώσει τον αντισυµβαλλόµενο εάν ένα συγκεκριµένο 

αβέβαιο µελλοντικό συµβάν επηρεάζει αρνητικά τον αντισυµβαλλόµενο, 

• διαχωρίζει συγκεκριµένα ενσωµατωµένα παράγωγα, διακριτά επενδυτικά στοιχεία και 

διαφορετικές υποχρεώσεις απόδοσης από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια,  

• διαχωρίζει τις συµβάσεις σε οµάδες που θα αναγνωρίσει και θα αποτιµήσει, 

• αναγνωρίζει και αποτιµά τις οµάδες των ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε βάση: 

i. µια αναπροσαρµοσµένη ως προς τον κίνδυνο παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών 

ροών (ταµειακές ροές εκπλήρωσης) που ενσωµατώνει όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε 

τις ταµειακές ροές εκπλήρωσης µε τρόπο που συνάδει µε τις παρατηρήσιµες πληροφορίες της 

αγοράς, πλέον (εάν αυτή η αξία είναι µια υποχρέωση) ή µείον (αν η αξία αυτή είναι περιουσιακό 

στοιχείο) 

ii. ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το µη δεδουλευµένο κέρδος στην οµάδα των συµβάσεων (το 

συµβατικό περιθώριο παροχής υπηρεσιών), 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.1 Βάση παρουσίασης  (συνέχ.) 

 

• αναγνωρίζει το κέρδος από µια οµάδα ασφαλιστηρίων συµβολαίων κατά τη διάρκεια της 

περιόδου που η οικονοµική οντότητα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και καθώς η οικονοµική 

οντότητα αποδεσµεύεται από τον κίνδυνο. Εάν µια οµάδα συµβολαίων είναι ή καθίσταται 

ζηµιογόνος, η οντότητα αναγνωρίζει αµέσως τη ζηµία, 

• παρουσιάζει ξεχωριστά τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, τα έξοδα ασφαλιστικών 

υπηρεσιών και τα έσοδα ή έξοδα χρηµατοδότησης της ασφάλισης και  

• γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων 

να εκτιµήσουν την επίδραση που έχουν οι συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

∆ΠΧΑ 17 στην οικονοµική θέση, στη χρηµατοοικονοµική απόδοση και στις ταµειακές ροές της. 

 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Τραπέζης. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» – 

Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισµός του Προγράµµατος Παροχών.  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

 

Την 7.2.2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 

19 µέσω της οποίας διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος 

υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού, πρέπει να γίνει 

επαναυπολογισµός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 προβλέπει 

ότι το τρέχον κόστος υπηρεσίας και ο τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) για το 

υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς, µετά την αλλαγή στο πρόγραµµα, θα πρέπει να υπολογιστούν µε 

βάση τις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά τον επανυπολογισµό της καθαρής υποχρέωσης ή 

απαίτησης. Επίσης, µε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας 

τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού στις απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην 

αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (asset ceiling). 

 

Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Τραπέζης. 

 

•Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες»: Μακροπρόθεσµες επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήση στο 

∆ΛΠ 28 για να αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισµός των µακροπρόθεσµων επενδύσεων σε 

µία συγγενή ή κοινοπραξία που περιλαµβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω συγγενή ή 

κοινοπραξία – για τις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης -πρέπει να γίνεται 

σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, συµπεριλαµβανοµένου των απαιτήσεων αποµείωσης. Κατά την 

εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9, δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τυχόν προσαρµογές στη λογιστική 

αξία των µακροπρόθεσµων επενδύσεων που έχουν προκύψει από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 28. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Τραπέζης. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.1 Βάση παρουσίασης  (συνέχ.) 

 

• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2015-2017 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 

Συµβούλιο εξέδωσε, την 12.12.2017, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους 

πρότυπα. 

Η Τράπεζα εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις 

οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

• ∆ιερµηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 8.12.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την ∆ιερµηνεία 22. Η 

∆ιερµηνεία πραγµατεύεται τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όταν µία εταιρία αναγνωρίζει ένα µη 

νοµισµατικό στοιχείο του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που προκύπτει από την είσπραξη ή 

πληρωµή προκαταβολής πριν η εταιρία να αναγνωρίσει το σχετικό στοιχείο του ενεργητικού, το 

έξοδο ή το έσοδο. Η ∆ιερµηνεία διευκρίνισε πως ως ηµεροµηνία της συναλλαγής, προκειµένου να 

καθοριστεί η συναλλαγµατική ισοτιµία που θα χρησιµοποιηθεί κατά την αναγνώριση του 

περιουσιακού στοιχείου, του εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να θεωρηθεί η ηµεροµηνία αρχικής 

αναγνώρισης του µη νοµισµατικού στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων (δηλαδή της 

προκαταβολής). Επίσης, στην περίπτωση που υφίστανται πολλαπλές προκαταβολές, θα πρέπει να 

ορίζεται διακριτή ηµεροµηνία συναλλαγής για κάθε πληρωµή ή είσπραξη. 

Η Τράπεζα εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω ∆ιερµηνείας στις 

οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

• ∆ιερµηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τους λογιστικούς χειρισµούς φόρου εισοδήµατος» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 7.6.2017 Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 23. Η 

∆ιερµηνεία αποσαφηνίζει την εφαρµογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίµησης του ∆ΛΠ 12 

όταν υπάρχει αβεβαιότητα αναφορικά µε το λογιστικό χειρισµό του φόρου εισοδήµατος. Η 

∆ιερµηνεία ειδικότερα διευκρινίζει τα εξής: 

• Μία οικονοµική οντότητα θα καθορίσει αν θα εξετάσει  τις αβεβαιότητες διακριτά ή σε 

συνδυασµό µε άλλες αβεβαιότητες ανάλογα µε το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα 

την επίλυση της αβεβαιότητας.   

• Οι εκτιµήσεις που γίνονται αναφορικά µε τον έλεγχο των λογιστικών χειρισµών από τις 

φορολογικές αρχές θα πρέπει να βασίζονται στο ότι οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν 

τα ποσά που έχουν δικαίωµα να εξετάσουν και στο ότι θα έχουν πλήρη γνώση της 

σχετικής πληροφόρησης όταν διενεργούν τον έλεγχο.  

• Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των 

φορολογικών βάσεων, των µη χρησιµοποιηθέντων φορολογικών ζηµιών,  των  µη 

χρησιµοποιηθέντων πιστωτικών φόρων και των φορολογικών συντελεστών η 

οικονοµική οντότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη της την πιθανότητα οι φορολογικές 

αρχές να αποδεχθούν την αβεβαιότητα στο χειρισµό του φόρου 

• Οι εκτιµήσεις της οικονοµικής οντότητας θα πρέπει να επαναξιολογούνται όταν 

λαµβάνουν χώρα αλλαγές στα γεγονότα και στις συνθήκες καθώς και όταν νέα 

πληροφόρηση καθίσταται διαθέσιµη. 

Η Τράπεζα εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω ∆ιερµηνείας στις 

οικονοµικές της καταστάσεις. 
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1.2 Λειτουργικοί τοµείς 
 

Λειτουργικός τοµέας είναι ένα τµήµα της Τραπέζης που ασχολείται µε επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες από τις οποίες µπορεί να προκύψουν έσοδα και έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων 

εσόδων και εξόδων που σχετίζονται µε συναλλαγές µε οποιαδήποτε από τα άλλα τµήµατα της 

Τραπέζης.  Τα αποτελέσµατα από εργασίες ενός λειτουργικού τοµέα, για τον οποίο υπάρχει 

διακριτή χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, µελετούνται τακτικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

για τη λήψη αποφάσεων ως προς την κατανοµή πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσής του.   

 

1.3 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

 

Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε την ισοτιµία 

κλεισίµατος της ηµεροµηνίας των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των 

οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά στοιχεία σε ξένο νόµισµα, του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων, αποτιµώνται µε τις τιµές κλεισίµατος της ηµεροµηνίας αυτής. Οι συναλλαγµατικές 

διαφορές, κέρδη ή ζηµίες, που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Τα µη νοµισµατικά 

στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων αποτιµώνται µε τις τιµές των ξένων νοµισµάτων 

που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισής τους. 

 

1.4 ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

 

Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών αποτελούνται 

από µετρητά και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα και άλλες αξίες η λήξη των οποίων δεν 

υπερβαίνει τους τρεις µήνες από την ηµεροµηνία απόκτησής τους.  Στην κατηγορία αυτή για 

σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών εξαιρούνται οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις στην 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για σκοπούς ρευστότητας. 

 

1.5 Αρχές Ταξινόµησης και αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων  
 

Ηµεροµηνία αναγνώρισης 
Αγορές ή πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν παράδοση τους 

εντός του χρονικού περιθωρίου που καθορίζεται από κανονισµούς ή τους πρότυπους κανόνες της 

σχετικής αγοράς, αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής, δηλαδή την ηµεροµηνία 

κατά την οποία η Τράπεζα δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Τα 

παράγωγα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της εµπορικής συναλλαγής.  Τα δάνεια και οι 

απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα, καταθέσεις από πελάτες, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα 

και τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται όταν η Τράπεζα εισπράξει ή χορηγήσει 

µετρητά στους αντισυµβαλλόµενους. 

 

Αρχική αναγνώριση χρηµατοοικονοµικών µέσων 
Η κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών µέσων κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από το 

σκοπό της απόκτησής τους και τα χαρακτηριστικά τους.  Όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

επιµετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον, έξοδα συναλλαγών που αποδίδονται άµεσα 

στην απόκτηση ή την έκδοση του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, εκτός στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου ή υποχρέωσης που επιµετρείται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 
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1.5 Αρχές Ταξινόµησης και αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων (συνέχ.) 
 

∆ιακοπή αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων 
H Τράπεζα προβαίνει στη διακοπή αναγνώρισης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου όταν εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του, ή όταν 

µεταβιβάζει τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του σε µία συναλλαγή στην οποία 

µεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου. Κάθε δικαίωµα και υποχρέωση που δηµιουργήθηκε ή διατηρήθηκε από 

την Τράπεζα κατά τη µεταβίβαση αναγνωρίζεται διακεκριµένα ως περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση. 

 

H Τράπεζα προβαίνει στη διακοπή αναγνώρισης µίας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης όταν η 

σχετική συµβατική υποχρέωση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

 

Συµψηφισµός 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων εµφανίζονται συµψηφιστικά στην 

κατάσταση οικονοµικής θέσης µόνο σε περιπτώσεις όπου η Τράπεζα έχει νοµικά το δικαίωµα και 

την πρόθεση να προβεί σε διακανονισµό του καθαρού υπολοίπου, είτε να εισπράξει το ποσό της 

απαίτησης εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση. 

Έσοδα και έξοδα παρουσιάζονται σε καθαρή βάση µόνο όταν επιτρέπεται από τα λογιστικά 

πρότυπα, ή όταν αφορούν κέρδη και ζηµίες τα οποία προκύπτουν από µία οµάδα παρόµοιων 

συναλλαγών. 

 

Επιµέτρηση σε αναπόσβεστο κόστος 
Το αναπόσβεστο κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης είναι το 

ποσό στο οποίο αρχικά επιµετρήθηκε το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, 

µετά την αφαίρεση των αποπληρωµών κεφαλαίου, πλέον ή µείον τη συσσωρευµένη απόσβεση 

κάθε διαφοράς µεταξύ του αρχικού αυτού ποσού και του καταβλητέου στη λήξη ποσού, 

υπολογιζόµενη µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και µετά την αφαίρεση τυχόν 

αποµείωσης. 

 

∆άνεια και απαιτήσεις 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που δηµιουργούνται µε τη χορήγηση µετρητών κατευθείαν στον 

πελάτη ως δάνεια και/ή απαιτήσεις, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία, 

συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων έκδοσης.  Μεταγενέστερα, τα δάνεια και οι απαιτήσεις από 

πελάτες αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος και εξετάζονται περιοδικά για την ύπαρξη ζηµιών 

αποµείωσης. 

 

Για τον υπολογισµό της αποµείωσης των δανείων, η Τράπεζα διενεργεί, σε κάθε ηµεροµηνία 

συντάξεως οικονοµικών καταστάσεων, έλεγχο αποµείωσης (impairment test), σύµφωνα µε την 

πολιτική διενέργειας αποµειώσεων του Οµίλου Αlpha Bank και τις σχετικές κατευθυντήριες 

οδηγίες καθώς και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία που περιγράφονται στο 

∆ΛΠ39 και στις σχετικές µε αυτό οδηγίες εφαρµογής.  Ειδικότερα, η όλη διαδικασία περιλαµβάνει 

τα ακόλουθα βήµατα: 
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1.5 Αρχές Ταξινόµησης και αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων (συνέχ.) 
 

∆άνεια και απαιτήσεις (συνέχ.) 
 

(α) Καθιέρωση κριτηρίων για τον έλεγχο σε ατοµική βάση ή σε επίπεδο χαρτοφυλακίου 
Η Τράπεζα, συµµορφούµενη µε τα πλαίσια της πολιτικής διενέργειας αποµειώσεων του Οµίλου 

Αlpha Bank και της σχετικής οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εξετάζει για 

αποµείωση σε ατοµική βάση τα δάνεια τα οποία θεωρεί από µόνα τους σηµαντικά. Η περίµετρος 

περιλαµβάνει δάνεια του τοµέα Wholesale Banking όπως επίσης και δάνεια του τοµέα Retail 

Banking.  

 

Η Τράπεζα έχει καθορίσει τα γεγονότα που αποτελούν το έναυσµα για τη διενέργεια του ελέγχου 

αποµείωσης (trigger event). 

Για τα λοιπά δάνεια ο έλεγχος της αποµείωσης πραγµατοποιείται σε συλλογικό επίπεδο. 

Για τη διενέργεια του ελέγχου αποµείωσης σε συλλογική βάση, η Τράπεζα τµηµατοποιεί το 

χαρτοφυλάκιο σε οµοειδείς πληθυσµούς, βάσει κοινών χαρακτηριστικών κινδύνων, και διαθέτει 

στατιστικά ιστορική βάση, όπου διεξάγει αναλύσεις µε τη βοήθεια των οποίων αποτυπώνει και 

καθορίζει τον έλεγχο αποµειώσεως, ανά διαφορετικό τµήµα του πληθυσµού.   

 

Τα δάνεια τα οποία υπόκεινται σε ατοµική αξιολόγηση κατά την οποία δεν προκύπτει ζηµία 

αποµείωσης αξιολογούνται σε συλλογική βάση αφού ενταχθούν σε οµάδες βάσει παρόµοιων 

χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου. 

 

Τα στατιστικά δεδοµένα εξετάζονται και εκτιµώνται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση. 

 

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του ελέγχου αποµείωσης σε συλλογική βάση η Τράπεζα αναγνωρίζει 

προβλέψεις για ζηµιογόνα γεγονότα τα οποία έχουν συµβεί αλλά δεν έχουν ακόµα κοινοποιηθεί 

(Incurred but not reported – IBNR).   

 

(β)        Μεθοδολογία προσέγγισης των µελλοντικών ταµειακών ροών σε αποµειωµένα δάνεια 

Για δάνεια που υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης σε συλλογική βάση η Τράπεζα έχει 

δηµιουργήσει βάση µε ιστορικά δεδοµένα που περιλαµβάνει τα ποσά µε τα οποία τελικά 

αποµειώνεται η αξία των δανείων (Loss Given Default-LGD), µετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης των εµπραγµάτων εξασφαλίσεων ή άλλων µέτρων που 

λαµβάνονται, στα πλαίσια της προσπάθειας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της από δάνεια 

και αφού ληφθούν υπόψη οι πάσης φύσεως ενοχικές και εµπράγµατες εξασφαλίσεις επί των 

δανείων. 

 

Για δάνεια που υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης σε ατοµική βάση, υπολογίζεται το ανακτήσιµο 

ποσό του κάθε δανείου, αφού προηγουµένως δοθεί σε κάθε ροή η διάσταση του χρόνου.  Η 

αναγωγή των ταµειακών ροών σε παρούσες αξίες γίνεται µε το επιτόκιο του λογαριασµού. 

 

Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται στο βαθµό που το ανακτήσιµο ποσό του δανείου υπολείπεται 

της λογιστικής του αξίας. 

 

(γ) Εκτοκισµός αποµειωµένων δανείων 
Όλα τα αποµειωµένα δάνεια εκτοκίζονται µε το επιτόκιο του λογαριασµού υπολογιζόµενο στο 

κεφάλαιο που έχει αποµείνει µετά την αποµείωση. 

 

 

 

 



 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ 31.12.2017 

 

61 
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1.5 Αρχές Ταξινόµησης και αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων (συνέχ.) 
 

∆άνεια και απαιτήσεις (συνέχ.) 
 

(δ) Χειρισµός Αποσβέσεων Απαιτήσεων 
 

Ως Απόσβεση Οφειλών (Write-off) ορίζεται η µείωση της λογιστικής αξίας ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου µε χρήση συσσωρευµένων αποµειώσεων, όταν δεν 

υφίσταται πιθανότητα ουσιαστικών περαιτέρω εισπράξεων. Η απόσβεση αφορά τη λογιστική 

διαγραφή µίας οφειλής ή µέρους αυτής, ήτοι την αφαίρεση του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ή 

µέρους αυτού από τον ισολογισµό, η οποία δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την παραίτηση της 

Τραπέζης από τη νοµική απαίτηση έναντι των πιστούχων. Σε περίπτωση που η Τράπεζα 

αποφασίζει να παραιτηθεί από τη νοµική απαίτηση έναντι των πιστούχων αυτό ονοµάζεται 

Περιορισµός Οφειλής (Debt Forgiveness) και η εν λόγω παραίτηση µπορεί να αφορά στοιχεία 

εντός ή/και εκτός ισολογισµού. 

Ως Απόσβεση Οφειλών µε Περιορισµό Οφειλής (Write-down) ορίζεται η οριστική διαγραφή 

µίας οφειλής ή µέρους αυτής ως αποτέλεσµα αποφάσεως ή συµφωνίας (δικαστική απόφαση, 

συµβατική συµφωνία, κ.λπ.) νοµικά δεσµευτικού χαρακτήρα, η οποία δεν είναι περαιτέρω 

διεκδικίσιµη. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω κατηγορία αποσβέσεων µπορεί να είναι  Οριστική, ήτοι 

χωρίς προϋποθέσεις, ή Υπό Αίρεση (Contingent Write-Down), ήτοι να ισχύει υπό την προϋπόθεση 

επιτεύξεως συγκεκριµένης επιδόσεως από τον Πελάτη (συνήθως επιτυχής υλοποίηση 

συγκεκριµένου προγράµµατος αποπληρωµής).  

 

 

(ε) Ανακτήσεις/εισπράξεις ποσών σε αποµειωµένα δάνεια 

Αν, µετά την ηµεροµηνία της αναγνώρισης της ζηµίας από αποµείωση, λάβουν χώρα γεγονότα, 

που οδηγούν σε µείωση των ήδη αναγνωρισθέντων ποσών αποµείωσης ή εισπραχθούν ποσά από 

διαγραφέντα δάνεια, τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα και συγκεκριµένα στις 

ζηµίες αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. 

 

Λεπτοµερής καταγραφή του πλαισίου αποµειώσεων περιλαµβάνεται στη σηµείωση 35 των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 

 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση είναι εκείνες που µπορούν να πωληθούν για σκοπούς 

ρευστότητας ή λόγω µεταβολών των κινδύνων της αγοράς και περιλαµβάνουν οµόλογα και 

µετοχές εταιριών, οµόλογα και γραµµάτια ∆ηµοσίου. 
 

Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αποτιµώνται στην εκτιµηµένη εύλογη αξία τους, µε βάση 

τις τρέχουσες αγοραίες τιµές για τίτλους εισηγµένους σε χρηµατιστήρια.  Επενδύσεις σε µη 

εισηγµένους τίτλους παρουσιάζονται στην εκτιµηµένη εύλογη αξία τους που υπολογίζεται 

χρησιµοποιώντας αναγνωρισµένα µοντέλα και δείκτες αποτίµησης όπως αυτά αναπροσαρµόζονται 

ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες του εκδότη ή που βασίζεται στη θεώρηση των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων, την υφιστάµενη κατάσταση και τις προοπτικές του εκδότη συγκρινόµενες µε 

αυτές παρόµοιων εταιριών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια για τις οποίες υπάρχουν τρέχουσες 

αγοραίες τιµές.   
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1.5 Αρχές Ταξινόµησης και αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων (συνέχ.) 
 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση (συνέχ.) 
 

Οι τόκοι από οµόλογα και γραµµάτια ∆ηµόσιου διαθέσιµα προς πώληση, αναγνωρίζονται στα 

έσοδα από τόκους µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Τα µερίσµατα από µετοχές διαθέσιµες 

προς πώληση αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα στα άλλα έσοδα από εργασίες όταν 

οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης τους.  

 

Κέρδη ή ζηµίες από τη µεταβολή στην εκτιµηµένη αξία αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, στο αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων. Κατά την εκποίηση επενδύσεων, η 

διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας της επένδυσης µεταφέρεται 

στην κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων µαζί µε οποιοδήποτε υπόλοιπο έχει αναγνωριστεί στο 

αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων σχετικά µε την επένδυση που εκποιήθηκε. Όταν η 

Τράπεζα κατέχει περισσότερες από µια επενδύσεις στον ίδιο τίτλο, θεωρείται ότι πωλούνται µε 

βάση τη µέθοδο του µέσου σταθµισµένου κόστους.  

 

 

Ζηµίες από την αποµείωση αυτών των επενδύσεων αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. Μια σηµαντική ή παρατεταµένη πτώση της εύλογης αξίας µιας επένδυσης σε 

συµµετοχικό τίτλο κάτω του κόστους κτήσεως αποτελεί αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης. Για 

την εφαρµογή των ανωτέρω η Τράπεζα έχει προσδιορίσει ως «σηµαντική» µια µείωση άνω του 

20% σε σχέση µε το κόστος της επένδυσης. Αντίστοιχα, «παρατεταµένη» θεωρείται µια πτώση της 

εύλογης αξίας κάτω του κόστους κτήσης για συνεχές διάστηµα που υπερβαίνει το ένα έτος. Κατά 

την αποµείωση των διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων η σωρευτική ζηµία που περιλαµβανόταν 

στην καθαρή θέση µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Αν µετά την αναγνώριση της ζηµίας 

από αποµείωση λάβουν χώρα γεγονότα, που οδηγούν σε µείωση των ήδη αναγνωρισθέντων ποσών 

αποµείωσης, τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσµατα χρήσης, µόνο στην 

περίπτωση που αφορούν οµόλογα. Αντιθέτως, ζηµίες αποµείωσης που αφορούν µετοχές ή µερίδια 

αµοιβαίων κεφαλαίων δεν αναστρέφονται στα αποτελέσµατα.  

 

Κατά τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 δεν συνέτρεξε λόγος αποµείωσης επενδύσεων 

διαθέσιµων προς πώληση. 

 

1.6 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  

 

Παράγωγα που κατατάσσονται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
 

Η Τράπεζα χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα (derivatives) όπως συµβόλαια 

ανταλλαγής συναλλάγµατος και επιτοκίων (currency and interest rate swaps) και επιτοκιακά 

συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (forward rate agreements) για να αντισταθµίσει τους 

κινδύνους στις τιµές αγοράς που προέρχονται από τις λειτουργικές και επενδυτικές της 

δραστηριότητες.   
 

Τα παράγωγα αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους.  Στη συνέχεια τα παράγωγα 

αναπροσαρµόζονται στην εύλογη αξία τους.  Η εύλογη αξία των συµβολαίων ανταλλαγής 

συναλλάγµατος και επιτοκίων θεωρείται η εκτιµηµένη αξία την οποία η Τράπεζα θα λάµβανε ή θα 

πλήρωνε για τερµατισµό του συµβολαίου ανταλλαγής συναλλάγµατος και επιτοκίων στο τέλος 

µιας περιόδου αναφοράς λαµβανοµένου υπόψη της τρέχουσας πιστωτικής φερεγγυότητας των 

συµβαλλόµενων µερών του συµβολαίου.  Η εύλογη αξία των επιτοκιακών συµβολαίων 

µελλοντικής εκπλήρωσης είναι η χρηµατιστηριακή τιµή αγοράς κατά το τέλος µιας περιόδου 

αναφοράς.  Αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών 

αποτελεσµάτων.   
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1.7 Προσδιορισµός εύλογης αξίας 
 

Ως εύλογη αξία ορίζεται η τιµή που θα εισέπραττε η Τράπεζα κατά την πώληση ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή η τιµή που θα κατέβαλε προκειµένου να µεταβιβάσει µία υποχρέωση, σε µία 

συνηθισµένη συναλλαγή ανάµεσα σε συµµετέχοντες της αγοράς, κατά την ηµεροµηνία της 

αποτίµησης, στην κύρια αγορά του περιουσιακού στοιχείου ή των υποχρεώσεων ή στην πιο 

συµφέρουσα αγορά για το στοιχείο, στην περίπτωση που δεν υφίσταται κύρια αγορά. 

 

Η Τράπεζα προσδιορίζει την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, που 

διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά, βάσει των διαθέσιµων τιµών της αγοράς.  Ως ενεργός 

ορίζεται η αγορά όταν τιµές οργανωµένης αγοράς είναι διαθέσιµες άµεσα και σε τακτική βάση από 

χρηµατιστήρια, εξωτερικούς διαπραγµατευτές (dealers-brokers), υπηρεσίες αποτιµήσεων ή 

εποπτικές αρχές, και οι τιµές αυτές αφορούν συνήθεις συναλλαγές µεταξύ συµµετεχόντων στην 

αγορά που πραγµατοποιούνται σε τακτική βάση.  Ειδικά για τις τιµές χρεογράφων, η Τράπεζα έχει 

υιοθετήσει συγκεκριµένο εύρος τιµών, µεταξύ των τιµών αγοράς και πώλησης που παρέχονται, 

ώστε να χαρακτηρίζονται ως τιµές ενεργού αγοράς. 

 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Τράπεζα προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας τεχνικές 

αποτίµησης οι οποίες είναι κατάλληλες για τις συγκεκριµένες συνθήκες, για τις οποίες υπάρχουν 

διαθέσιµα και επαρκή δεδοµένα για την αποτίµηση και οι οποίες αφενός µεν µεγιστοποιούν τη 

χρήση των σχετικών παρατηρήσιµων τιµών αφετέρου ελαχιστοποιούν τη χρήση µη 

παρατηρήσιµων τιµών.  Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν παρατηρήσιµα στην αγορά δεδοµένα, 

χρησιµοποιούνται στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιµήσεις και παραδοχές π.χ. 

προσδιορισµός αναµενόµενων ταµειακών ροών, επιτοκίων προεξόφλησης, πιθανότητας 

προπληρωµών ή αθέτησης αντισυµβαλλοµένου.  Σε κάθε περίπτωση, κατά την αποτίµηση στην 

εύλογη αξία, η Τράπεζα χρησιµοποιεί υποθέσεις που θα χρησιµοποιούνταν από τους 

συµµετέχοντες της αγοράς, θεωρώντας ότι ενεργούν µε βάση το µέγιστο οικονοµικό τους 

συµφέρον. 

 

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις τα οποία είτε αποτιµώνται στην εύλογη αξία είτε 

για τα οποία γνωστοποιείται η εύλογη αξία τους, κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την ποιότητα 

των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της εύλογης αξίας τους ως εξής: 

 

• ∆εδοµένα επιπέδου 1: τιµές (χωρίς προσαρµογές) ενεργού αγοράς 

• ∆εδοµένα επιπέδου 2: άµεσα ή έµµεσα παρατηρήσιµα (observable) δεδοµένα, 

• ∆εδοµένα επιπέδου 3: προκύπτουν από εκτιµήσεις της Τραπέζης καθώς δεν υπάρχουν 

παρατηρήσιµα δεδοµένα στην αγορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ           

 

64 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.7 Προσδιορισµός εύλογης αξίας (συνέχ.) 
 

Μη χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 

Η κυριότερη κατηγορία µη χρηµατοοικονοµικών µέσων για την οποία προσδιορίζεται εύλογη αξία 

είναι τα ακίνητα. 

Η διαδικασία που, κατά κανόνα, ακολουθείται κατά την αποτίµηση στην εύλογη αξία ενός 

ακινήτου είναι η ανάθεση της εκτίµησης στον εξωτερικό µηχανικό/εκτιµητή. 

Ο εκάστοτε εκτιµητής, για τον υπολογισµό της εύλογης αξίας του κάθε ακινήτου, επιλέγει εκ των 

ακόλουθων τριών βασικών µεθόδων: 

• Μέθοδος της αγοράς (ή συγκριτική µέθοδος), η οποία προσδιορίζει την εύλογη αξία του 

ακινήτου µε σύγκρισή του µε άλλα όµοια ακίνητα για τα οποία υπάρχουν στοιχεία 

συναλλαγών (αγοραπωλησιών). 

• Μέθοδος του εισοδήµατος, η οποία κεφαλαιοποιεί µελλοντικές χρηµατορροές που µπορεί 

να εξασφαλίσει το ακίνητο µε κατάλληλο επιτόκιο κεφαλαιοποίησης. 

• Μέθοδος του κόστους η οποία αντικατοπτρίζει το ποσό το οποίο θα απαιτούνταν κατά 

την τρέχουσα περίοδο για την υποκατάσταση του ακινήτου µε ένα άλλο, ανάλογων 

προδιαγραφών, αφού ληφθεί υπόψη η κατάλληλη προσαρµογή λόγω απαξιώσεως. 

 

Επισηµαίνεται πως η αποτίµηση στην εύλογη αξία ενός ακινήτου βασίζεται στην ικανότητα των 

συµµετεχόντων της αγοράς να δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη από τη µέγιστη και καλύτερη 

χρήση του ή από την πώλησή του σε άλλους συµµετέχοντες της αγοράς, οι οποίοι θα κάνουν 

χρήση του στοιχείου αυτού κατά το µέγιστο και καλύτερο τρόπο. 

 

1.8 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  
 

Η γη και κτίρια παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον αποσβέσεις για κτίρια και τις τυχόν 

συσσωρευµένες ζηµίες από την αποµείωση της αξίας τους.  Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός 

παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

συσσωρευµένες ζηµίες από την αποµείωση της αξίας τους.  Το ιστορικό κόστος περιλαµβάνει 

δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού.  Το κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλων δαπανών περιλαµβάνονται στη 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό 

στοιχείο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Τράπεζα 

σε σχέση µε το περιουσιακό στοιχείο και το κόστος του µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. 

 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος µείον η υπολογιζόµενη 

υπολειµµατική αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού σύµφωνα µε τη σταθερή 

µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους.  Η 

απόσβεση υπολογίζεται ως εξής: 

 

 

Κτίρια και βελτιώσεις σε κτίρια µε µακροχρόνια εκµίσθωση 10-50 έτη 

Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 4-10 έτη 

 

Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Εξετάζονται όµως για τυχόν αποµείωση της αξίας τους. 

 

Χρεόλυση κτιρίων µε µακροχρόνια εκµίσθωση υπολογίζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διαγραφεί η 

εκτιµηµένη αξία της µακροχρόνιας µίσθωσης µε ίσες ετήσιες επιβαρύνσεις κατά την περίοδο 

µίσθωσης. 
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1.8 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχ.) 
 

Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες οικονοµικές ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε 

κάθε ηµεροµηνία περιόδου αναφοράς εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

 

Σε περίπτωση διάθεσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, η διαφορά του προϊόντος 

πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση συνολικών 

αποτελεσµάτων του έτους.   

 

1.9 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 

Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεώς τους, προσαυξηµένο µε τα έξοδα 

που σχετίζονται µε τη συναλλαγή για την απόκτησή τους. Μετά την αρχική αναγνώριση 

αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

συσσωρευµένες ζηµίες από την αποµείωση της αξίας τους. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, 

µόνο όταν είναι πολύ πιθανό να προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. ∆απάνες συντηρήσεων 

και επισκευών των επενδύσεων σε ακίνητα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Για 

τον υπολογισµό των αποσβέσεων, η ωφέλιµη ζωή έχει καθορισθεί ίση µε αυτή των 

ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων και χρησιµοποιείται η σταθερή µέθοδος. 

 

1.10 Άϋλα πάγια 

 

Λογισµικά προγράµµατα εφαρµογής 

Τα λογισµικά προγράµµατα εφαρµογής παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης µείον τις συσσωρευµένες 

χρεολύσεις και τις συσσωρευµένες αποµειώσεις. Οι χρεολύσεις υπολογίζονται έτσι που να 

διαγράφεται το κόστος µείον η υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία των άϋλων στοιχείων 

ενεργητικού σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναµενόµενης 

ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους.  Η χρεόλυση υπολογίζεται ως εξής: 

 

Λογισµικά προγράµµατα εφαρµογής 3 έτη 

Λογισµικό πρόγραµµα της Τραπέζης 5 έτη 

 

Έξοδα που αφορούν τη συντήρηση των λογισµικών προγραµµάτων χρεώνονται στην κατάσταση 

συνολικών αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. 

 

1.11 Λειτουργική µίσθωση 

 

Μισθώσεις αναφορικά µε τις οποίες η Τράπεζα δεν αναλαµβάνει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους 

και τα ωφελήµατα που απορρέουν από την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται 

ως λειτουργικές µισθώσεις. 

 

Το ενοίκιο που καταβάλλεται σε µηνιαία βάση αναφορικά µε τις λειτουργικές µισθώσεις χρεώνεται 

στην κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων µε την ισοµερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της 

περιόδου µίσθωσης. 
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1.12 Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
 

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τραπέζης εξετάζεται στο τέλος κάθε περιόδου 

αναφοράς για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη αποµείωσης στην αξία των 

περιουσιακών στοιχείων.  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για αποµείωση, εκτιµάται η 

ανακτήσιµη αξία των περιουσιακών στοιχείων.  Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

είναι η µεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιµης τιµής στα πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής 

συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών από τη 

συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του.  Η αποµείωση 

αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων του έτους. 

 

1.13  Φορολογία 

 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και τους 

συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο όπου διεξάγονται οι εργασίες της Τραπέζης και 

καταχωρείται ως έξοδο στο έτος κατά το οποίο προκύπτουν τα εισοδήµατα. 

 

‘Εκτακτη εισφορά για την άµυνα σε τόκους 

Ο συντελεστής έκτακτης εισφοράς για την άµυνα σε τόκους είναι 30%. Ο συντελεστής έκτακτης 

εισφοράς για την άµυνα σε τόκους είναι πληρωτέος µόνο από φορολογικούς κάτοικους Κύπρου 

και ισχύει τόσο για φυσικά όσο και για νοµικά πρόσωπα τα οποία λαµβάνουν τόκους οι οποίοι δεν 

προκύπτουν από τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της εταιρίας. 

 

 

Φόροι ακίνητης ιδιοκτησίας 

Οι συντελεστές φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας µε νοµοθεσία που ψηφίστηκε τον Απρίλιο 2013, 

κυµαίνονται µεταξύ 0,6% και 1,9% της αξίας της ιδιοκτησίας ως είχε κατά την 1 Ιανουαρίου 1980. 

Η πιο πάνω φορολογία συµπεριλαµβάνεται στα «Γενικά διοικητικά και άλλα έξοδα» στην 

κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων. 

 

Ειδικός φόρος επι των καταθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων 

Ο ειδικός φόρος  που καταβάλλεται από τα τραπεζικά ιδρύµατα επί των καταθέσεων, 

εξαιρουµένων των καταθέσεων από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα,  µπήκε σε εφαρµογή στις 14 

Απριλίου 2011. Με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2013, αυξήθηκε από 0,11% σε 0,15%. Σύµφωνα µε 

τροποποίηση της νοµοθεσίας το 2015, ο φόρος καταβάλλεται ανα τρίµηνο και υπολογίζεται στο 

υπόλοιπο των καταθέσεων του τριµήνου που προηγείται της καταβολής του, αντί στις καταθέσεις 

∆εκεµβρίου του προηγούµενο έτους. Από το 2016 µέρος του φόρου επι των καταθέσεων 

πιστωτικών ιδρυµάτων καταβάλλεται στο Single Resolution Fund µέσω της Κεντρικής Τράπεζας 

της Κύπρου. Η πιο πάνω φορολογία συµπεριλαµβάνεται στα «Γενικά διοικητικά και άλλα έξοδα» 

στην κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων. 

 

1.14 Αναβαλλόµενος φόρος  
 

Αναβαλλόµενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο µέλλον και σχετίζεται 

µε λογιστικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως αλλά θεωρούνται 

φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα έξοδα µελλοντικών χρήσεων. Υπολογίζεται επί των προσωρινών 

διαφορών µεταξύ της φορολογικής βάσης των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και της 

αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η 

απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και νόµους) που 

έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
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1.14 Αναβαλλόµενος φόρος (συνέχ.) 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για µη χρησιµοποιηθείσες 

φορολογικές ζηµιές, και εκπεστέες προσωρινές διαφορές, στο βαθµό που είναι πιθανόν ότι 

µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν. Τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη καθορίζονται µε βάση τα επιχειρηµατικά 

σχέδια και την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις επανεκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνονται στο βαθµό που δεν 

είναι πλέον πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό όφελος θα πραγµατοποιηθεί. 

 

Οι µη αναγνωρισµένες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επαναξιολογούνται σε κάθε 

ηµεροµηνία αναφοράς και αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι µελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

 

Ο φόρος εισοδήµατος, τρέχων και αναβαλλόµενος, καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων, εκτός εάν αφορά στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση 

οπότε και ο φόρος που αναλογεί σε αυτά καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση 
 

1.15 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσω πλειστηριασµών ή µέσω 

διακανονισµού χρεών αλλά δεν είναι άµεσα διαθέσιµα προς πώληση ή δεν αναµένεται να 

πωληθούν εντός ενός έτους παρουσιάζονται στη γραµµή Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού. Αρχικά τα 

ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης και αποτιµώνται στη 

χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσης (ή της λογιστικής τους αξίας) και της εύλογης αξίας. 

 

 

1.16  Προγράµµατα παροχών στο προσωπικό 
 

Η Τράπεζα λειτουργεί προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών. Στα προγράµµατα 

καθορισµένων συνεισφορών η Τράπεζα καταβάλλει ένα καθορισµένο, κατά περίπτωση, ποσό 

εισφοράς σε έναν ανεξάρτητο φορέα. Η Τράπεζα δεν έχει περαιτέρω υποχρέωση, νοµική ή 

τεκµαρτή, να καταβάλλει επιπλέον εισφορές, σε περίπτωση που ο φορέας αυτός δεν έχει τα 

απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των παροχών, που σχετίζονται µε την υπηρεσία 

του προσωπικού στο τρέχον ή σε παρελθόντα έτη. Οι εισφορές αναγνωρίζονται στις δαπάνες 

προσωπικού εφαρµόζοντας την αρχή των δεδουλευµένων. 

 

Η Τράπεζα δεν λειτουργεί πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. 
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1.17 Προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές  
 

Προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές αναγνωρίζονται όταν: 

 

(α)  η Τράπεζα έχει παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη) ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος 

του παρελθόντος 

(β) πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για 

διακανονισµό της δέσµευσης και 

(γ) µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση για το ποσό της δέσµευσης. 

 

Η Τράπεζα εξασφαλίζει νοµική γνωµάτευση για το ύψος των προβλέψεων των συγκεκριµένων 

επιδικιών και των υπό διαιτησία διαφορών. 

 

Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη είναι η βέλτιστη εκτίµηση της δαπάνης που απαιτείται 

για το διακανονισµό της παρούσας υποχρέωσης κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, 

λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν τα γεγονότα και τις 

καταστάσεις της κάθε επιδικίας ή υπό διαιτησία διαφοράς. 

 

Όπου η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της πρόβλεψης 

είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών δαπανών που αναµένεται να απαιτηθούν για 

το διακανονισµό της υποχρέωσης. 

 

1.18 Χρεόγραφα κεφαλαίου 
 

Τα χρεόγραφα κεφαλαίου αναγνωρίστηκαν αρχικά µε βάση την αρχή ταξινόµησης και αποτίµησης 

χρηµατοοικονοµικών µέσων (σηµ. 1.5) και παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιµή κτήσης.  Η 

αποσβεσθείσα τιµή κτήσης είναι η εύλογη αξία των χρεογράφων που εκδόθηκαν µετά την 

αφαίρεση των πληρωµών τόκων, πλέον τη συσσωρευµένη απόσβεση χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 

του πραγµατικού επιτοκίου της τυχόν διαφοράς µεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού στη 

λήξη.  Τα χρεόγραφα κατατάσσονται ως δευτεροβάθµιο κεφάλαιο (Tier 2 Capital) για σκοπούς 

υπολογισµού του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 

 

Η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου είναι µία µέθοδος υπολογισµού του αναπόσβεστου κόστους 

ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (ή 

µιας οµάδας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων) 

και επιµερισµού των εσόδων ή εξόδων από τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.  Το 

πραγµατικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί επακριβώς τις εκτιµώµενες µελλοντικές 

πληρωµές ή εισπράξεις µετρητών που αντιστοιχούν στην αναµενόµενη διάρκεια του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου ή, όταν απαιτείται, για συντοµότερο διάστηµα, στην καθαρή λογιστική 

αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. 

 

 

1.19 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 

 

Η διαφορά µεταξύ της τιµής έκδοσης του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής του αξίας 

αναγνωρίζεται στο αποθεµατικό υπέρ το άρτιο. 

 

Έξοδα που συνδέονται άµεσα µε την αύξηση εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοση µετοχικού 

κεφαλαίου αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια το έτος που πραγµατοποιούνται. 
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1.20 Μετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου 

 

Τα µετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου είναι αόριστης διάρκειας χρηµατοοικονοµικά µέσα που 

εκδόθηκαν από την Τράπεζα και αναγνωρίστηκαν αρχικά µε βάση την αρχή ταξινόµησης και 

αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων (σηµ. 1.5) Η Τράπεζα µπορεί κατά την κρίση της, σε 

οποιοδήποτε χρόνο λαµβάνοντας υπόψη τη χρηµατοοικονοµική της κατάσταση καθώς και τη 

φερεγγυότητά της, να επιλέξει να ακυρώσει την πληρωµή τόκου σε µη σωρευτική βάση. 

 

Οποιαδήποτε ακυρωθείσα πληρωµή τόκου δε θα οφείλεται και δε θα καθίσταται πληρωτέα από την 

Τράπεζα. Τα µετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου µπορούν να εξαγοραστούν στο σύνολό τους κατ’ 

επιλογή της Τραπέζης και µετά από έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στην 

ονοµαστική τους αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους εξαιρουµένων 

οποιονδήποτε τόκων που ακυρώθηκαν, στις 30 Σεπτεµβρίου 2019 ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία 

πληρωµής τόκου που έπεται. Τα µετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου µετατρέπονται υποχρεωτικά 

σε συνήθεις µετοχές της Τραπέζης αν συµβεί ένα Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή 

Βιωσιµότητας. Η τιµή µετατροπής είναι σταθερή και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι 

χαµηλότερη από την ονοµαστική αξία της µετοχής της Τραπέζης.   

 

Αυτά τα χρηµατοοικονοµικά µέσα κατατάσσονται ως συµµετοχικοί τίτλοι, καθώς δεν 

περιλαµβάνουν συµβατική υποχρέωση για την Τράπεζα να αποπληρώσει σε µετρητά ή άλλο 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο τους κατόχους. Τα αξιόγραφα κατατάσσονται στα 

πρόσθετα κεφάλαια κατηγορίας Ι (Additional Tier Ι) για σκοπούς υπολογισµού του δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας. 

 

1.21 Τόκοι έσοδα και έξοδα 

 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων µε βάση την 

αρχή των δεδουλευµένων εσόδων.  Τα έσοδα από τόκους περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους 

από δάνεια και απαιτήσεις και από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς 

πώληση καθώς και από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 

Έξοδα από τόκους 

Έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εξόδων. 

 

1.22 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 
 

Ως αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων αναγνωρίζονται οι µεταβολές από την εκτίµηση 

της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τα κέρδη ή 

ζηµιές από τη διάθεσή τους και οι συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων σε ξένο νόµισµα. Στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων καταχωρούνται και 

οι ζηµίες αποµειώσεως οµολόγων, µετοχών και λοιπών τίτλων µεταβλητής αποδόσεως. Τυχόν 

διαφορές ανάµεσα στη λογιστική αξία χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που εξοφλούνται ή  

µεταβιβάζονται και του ανταλλάγµατος που καταβάλλεται επίσης αναγνωρίζονται στα 

χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα. 
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1.23  Έσοδα και έξοδα από αµοιβές και προµήθειες 
 

Έσοδα και έξοδα από δικαιώµατα και προµήθειες καταχωρούνται ανάλογα µε τη συµπλήρωση της 

συναλλαγής ώστε να συσχετίζονται µε το κόστος παροχής της υπηρεσίας και αναγνωρίζονται µε 

βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων.  

 

Για τις  αµοιβές και  προµήθειες το έσοδο αναγνωρίζεται καθώς παρέχεται η υπηρεσία στον 

πελάτη. Στις πλείστες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών όπως η εκτέλεση συναλλαγών κατ’ εντολή 

των πελατών (για παράδειγµα µετατροπή συναλλάγµατος , διεένεργεια εµβασµάτων κτλ) καθώς 

και η έκδοση εγγυητικών επιστολών και ενεγγύων πιστώσεων, η διενέργεια και ολοκλήρωση της 

συναλλαγής που εκτελείται, σηµατοδοτεί το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η υπηρεσία 

µεταφέρεται στον πελάτη και ως αποτελεσµα αναγνωρίζεται το έσοδο.  

 

1.24 Έσοδα από µερίσµατα 

 

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων κατά το 

δικαίωµα είσπραξης τους. 

 

1.25 ∆απάνες βελτίωσης, συντήρησης και επισκευών 
 

Οι δαπάνες για τροποποίηση ή βελτίωση των κτιρίων ή κτιρίων µε µακροχρόνια εκµίσθωση 

κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται µε βάση το συντελεστή που αναφέρεται στη σηµείωση 

ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 

 

Οι δαπάνες για συντήρηση και επισκευή κτιρίων αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών 

αποτελεσµάτων στο έτος που πραγµατοποιούνται. 
 

1.26  Συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων 
 

Τα συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων (εκτός από αυτά που θεωρούνται ασφαλιστήρια 

συµβόλαια) είναι συµβόλαια που απαιτούν από τον εκδότη να καταβάλει συγκεκριµένα ποσά για 

να ικανοποιήσει το δικαιούχο για ζηµία η οποία προέκυψε λόγω µη καταβολής πληρωµών από 

συγκεκριµένο χρεώστη που θα έπρεπε να γίνουν σύµφωνα µε τους όρους κάποιου 

χρηµατοοικονοµικού µέσου.  Τέτοιες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις δίδονται σε τράπεζες, 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και άλλους οργανισµούς εκ µέρους πελατών για εξασφάλιση δανείων 

και άλλων τραπεζικών διευκολύνσεων. 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις που παραχώρησε η Τράπεζα αναγνωρίζονται αρχικά στην 

εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία που δόθηκε η εγγύηση και στη συνέχεια αποτιµούνται στο 

µεγαλύτερο από: 

 

(α) Το ποσό της αρχικής αναγνώρισης µείον, όπου εφαρµόζεται, το ποσό της  συσσωρευµένης 

απόσβεσης που αναγνωρίστηκε, και 

 

(β) τη βέλτιστη εκτίµηση του κόστους που απαιτείται για να διακανονιστεί η σχετική  δέσµευση 

κατά το τέλος µιας περιόδου αναφοράς.  Οι εκτιµήσεις αυτές καθορίζονται  βάση εµπειρίας 

µε αντίστοιχες συναλλαγές, ιστορικού ζηµιών και συµπληρώνονται  από εκτιµήσεις της 

∆ιεύθυνσης. 

 

Οποιαδήποτε αύξηση στην υποχρέωση που σχετίζεται µε εγγυήσεις αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων.  Η Τράπεζα δεν αναγνώρισε οποιαδήποτε ποσά που 

αφορούν συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων στην κατάσταση συνολικών 

αποτελεσµάτων. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.27 Ορισµός Συνδεδεµένων µερών 
 

Σύµφωνα µε το IAS 24, συνδεδεµένα µέρη για την Τράπεζα θεωρούνται: 

α) η µητρική εταιρία Alpha Bank A.E. και νοµικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν για την Τράπεζα ή 

τη µητρική της: 

i.  Θυγατρικές εταιρίες, 

ii. Κοινοπραξίες, 

iii. Συγγενείς εταιρίες, 

β) Συνδεδεµένα µέρη για την Τράπεζα αποτελούν και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας καθώς και οι θυγατρικές του εταιρίες διότι στα πλαίσια του Ν.3864/2010 το Ταµείο 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας απέκτησε συµµετοχή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αλλά και σε 

σηµαντικές Επιτροπές της Alpha Bank A.E. και κατά συνέπεια θεωρείται ότι ασκεί σηµαντική 

επιρροή σε αυτά. 

 

γ) Φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα βασικά διοικητικά στελέχη και στενά συγγενικά 

πρόσωπα αυτών. Τα βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης και της µητρικής της εταιρίας,  ενώ ως 

στενά συγγενικά τους πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς α΄ βαθµού αυτών  

και τα εξαρτώµενα µέλη αυτών και των συζύγων τους. 

 

Επιπλέον, η Τράπεζα γνωστοποιεί συναλλαγές και υφιστάµενα υπόλοιπα µε εταιρίες, στις οποίες 

τα ανωτέρω πρόσωπα ασκούν έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Ειδικότερα η εν λόγω γνωστοποίηση 

αφορά συµµετοχές των ανωτέρω προσώπων σε εταιρίες µε ποσοστό ανώτερο του 20%. 

 

1.28 Συγκριτικά στοιχεία 

 

Τα συγκριτικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αναπροσαρµόζονται 

όπου χρειάζεται, για να συνάδουν µε το τρόπο παρουσίασης του τρέχοντος έτους. 

 

1.29  Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας 
 

Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την Τράπεζα για τη λήψη αποφάσεων και τα 

οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα 

και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. 

 

Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις 

τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους, αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγµατοποιούνται. 

 

Η Τράπεζα, στα πλαίσια εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών και της σύνταξης οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ διενεργεί εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν το ύψος 

των αναγνωρισθέντων εσόδων, εξόδων και περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων.  Η διενέργεια 

εκτιµήσεων και παραδοχών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αναγνώρισης λογιστικών µεγεθών 

που κυρίως σχετίζονται µε τα κάτωθι: 
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1.29  Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας (συνέχ.) 
 

(α) Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Η εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, που διαπραγµατεύονται σε ενεργό 

αγορά, βασίζεται στις διαθέσιµες τιµές της αγοράς.  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εύλογη αξία 

προσδιορίζεται βάσει µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό 

παρατηρήσιµα στην αγορά δεδοµένα.  Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν παρατηρήσιµα στην 

αγορά δεδοµένα, χρησιµοποιούνται στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιµήσεις και 

παραδοχές π.χ. προσδιορισµός αναµενόµενων ταµειακών ροών, επιτοκίων προεξόφλησης, 

πιθανότητες προπληρωµών ή αθέτησης αντισυµβαλλοµένου. Επιπλέον γνωστοποιήσεις για το 

προσδιορισµό της εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων γίνεται στη 

σηµείωση  1.7 

 

(β) Ζηµίες αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 
Η Τράπεζα προβαίνει σε εξέταση των χορηγήσεων σε πελάτες για να αξιολογήσει εάν  απαιτείται 

να προβεί σε διενέργεια πρόβλεψης, η οποία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Σε αυτό το πλαίσιο 

διενεργεί εκτιµήσεις οι οποίες βασίζονται σε παραδοχές που σχετίζονται µε παράγοντες οι οποίοι 

δύναται να επηρεάσουν  την παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. 

Ειδικότερα:  

• Προσδιορισµός αξίας ενυπόθηκων ακινήτων 

� Για τον υπολογισµό της τρέχουσας αξίας των ενυπόθηκων ακινήτων 

χρησιµοποιείται ανάλογος δείκτης τιµών, ενώ για τον υπολογισµό της µελλοντικής 

τους αξίας χρησιµοποιούνται  σχετικές προβλέψεις οι οποίες βασίζονται σε 

µελλοντικές µακροοικονοµικές συνθήκες. 

� Το ποσοστό µείωσης της αξίας των ενυπόθηκων ακινήτων κυµαίνεται αναλόγως 

του είδους των χαρακτηριστικών και της τοποθεσίας του ακινήτου. 

• Χρονικός ορίζοντας ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων 

� Ο χρονικός ορίζοντας ρευστοποίησης των ενυπόθηκων ακινήτων που 

χρησιµοποιείται για σκοπούς αποµειώσεων, κυµαίνεται αναλόγως των ιδιαιτέρων 

χαρακτηριστικών της κάθε περίπτωσης.  

• ∆ιαχειριστικά έξοδα για ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων 

� Χρησιµοποιείται διαφορετικό ποσοστό εξόδων επί της αξίας των ενυπόθηκων 

ακινήτων, αναλόγως του είδους του ακινήτου και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών 

της κάθε περίπτωσης.  
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1.29  Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας (συνέχ.) 
 

(β) Ζηµίες αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών µέσων (συνέχ.) 
 

Όσον αφορά τις πιστοδοτήσεις που αξιολογούνται σε ατοµική βάση,   η Τράπεζα λαµβάνει υπόψη 

όλες τις σχετικές παραµέτρους που επηρεάζουν τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές, 

όπως η οικονοµική κατάσταση του πιστούχου, τυχόν άλλες πηγές εισοδηµάτων, καθώς επίσης και 

την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των εξασφαλίσεων.  

 

Αναφορικά µε τον υπολογισµό της αποµείωσης πιστοδοτήσεων που αξιολογούνται σε συλλογική 

βάση, η Τράπεζα εφαρµόζει συγκεκριµένη προσέγγιση η οποία περιλαµβάνει την εκτίµηση 

πιθανοτήτων αθέτησης (probability of default), καθώς επίσης και ποσοστών ζηµιών σε περίπτωση 

αθέτησης (loss given default).  Οι συγκεκριµένοι παράµετροι υπολογίζονται ανά κατηγορία 

χαρτοφυλακίου µέσω  εφαρµογής κατάλληλων µεθοδολογιών οι οποίες βασίζονται σε πρόσφατη 

ιστορικότητα, η οποία δύναται.  να προσαρµοστεί βάσει εκτιµήσεων της ∆ιοίκησης της Τραπέζης. 

Σηµειώνεται ότι η εκτίµηση των πιθανών µελλοντικών ζηµιών αποµειώσεων είναι εκ προοιµίου 

αβέβαιη λόγω του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται η Τράπεζα αλλά και της 

υποκειµενικότητας που υπάρχει στον καθορισµό ορισµένων παραδοχών.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εκτιµήσεις επηρεάζονται από ένα πλήθος παραγόντων όπως η 

οικονοµική κατάσταση του πιστούχου, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των εξασφαλίσεων, οι 

ιστορικοί δείκτες ζηµιών ανά χαρτοφυλάκιο, ενδέχεται τα πραγµατικά αποτελέσµατα να διαφέρουν 

από τα εκτιµώµενα.   

 

Αντίστοιχες εκτιµήσεις υπεισέρχονται και στην αξιολόγηση της ύπαρξης ζηµιών αποµείωσης 

οµολόγων, γραµµατίων και µετοχών που κατατάσσονται ως επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. 

 

(γ) Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού. 

Η Τράπεζα, σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, εξετάζει για σκοπούς 

αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και 

εξοπλισµός και τα λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού και τα περιουσιακά στοιχεία από 

πλειστηριασµούς και συµφωνίες µε πελάτες.  Η εν λόγω άσκηση εµπεριέχει σε µεγάλο βαθµό τη 

χρήση εσωτερικών εκτιµήσεων για τον προσδιορισµό της ανακτήσιµης αξίας των στοιχείων, ήτοι 

της υψηλότερης ανάµεσα στην εύλογη αξία µείον τα έξοδα πώλησης και στην αξία λόγω χρήσης. 

Επιπλέον γνωστοποιήσεις για το προσδιορισµό της εύλογης αξίας των µη χρηµατοοικονοµικών 

µέσων γίνεται στη σηµείωση  1.7 

 

(δ) Φόρος εισοδήµατος 

Η Τράπεζα αναγνωρίζει τα ποσά τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος βάσει 

εκτιµήσεων σχετικά µε το ύψος των φορολογητέων κερδών, επί των οποίων προκύπτουν τα ποσά 

φόρου που αναµένεται να πληρωθούν ή να ανακτηθούν στην τρέχουσα και µελλοντικές χρήσεις.  

Οι εκτιµήσεις επηρεάζονται από παράγοντες όπως η πρακτική εφαρµογή των σχετικών 

νοµοθετικών διατάξεων, οι προσδοκίες σχετικά µε την ύπαρξη µελλοντικών φορολογητέων 

κερδών όπως περιγράφεται στη σηµείωση 21.  Μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι, µεταβολές της 

φορολογικής νοµοθεσίας και το ύψος των πραγµατοποιηθέντων φορολογητέων κερδών ενδέχεται 

να οδηγήσουν στην προσαρµογή του ποσού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τρέχοντα και 

αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος και στην καταβολή ποσών φόρου διαφορετικών από εκείνων 

που έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις της Τραπέζης. Οι όποιες προσαρµογές 

αναγνωρίζονται στη χρήση εντός της οποίας οριστικοποιούνται. 
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1.29  Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας (συνέχ.) 
 

(ε) Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 

Η Τράπεζα αναγνωρίζει προβλέψεις όταν εκτιµά ότι υφίσταται παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη 

υποχρέωση, που έχει προκληθεί από γεγονότα που έχουν ήδη συµβεί και είναι σχεδόν βέβαιο ότι η 

τακτοποίησή της θα δηµιουργήσει µία εκροή, το ύψος της οποίας εκτιµάται αξιόπιστα.  Αντιθέτως, 

στις περιπτώσεις που είτε η εκροή είναι πιθανή είτε αυτή δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, η 

Τράπεζα δεν προβαίνει στην αναγνώριση πρόβλεψης αλλά στη γνωστοποίηση της ενδεχόµενης 

υποχρέωσης, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητά της.  Η εκτίµηση για την πιθανότητα ή µη της 

εκροής καθώς και για το ύψος της επηρεάζονται από παράγοντες εκτός ελέγχου της Τραπέζης, 

όπως ενδεικτικά είναι οι δικαστικές αποφάσεις, η πρακτική εφαρµογή νοµοθετικών διατάξεων και 

η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων όταν πρόκειται για έκθεση σε 

εκτός ισολογισµού στοιχεία.   

 

Οι εκτιµήσεις, οι παραδοχές και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την Τράπεζα για τη λήψη 

αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται σε 

ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές.  Οι 

εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψεως αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις 

τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγµατοποιούνται. 
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1.29  Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας (συνέχ.) 
 

1.29.1 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
 

Η Τράπεζα, για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2017, βασίστηκε στην αρχή 

της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern).  

 

Για την εφαρµογή της εν λόγω αρχής η Τράπεζα λαµβάνει υπόψη τις τρέχουσες οικονοµικές 

εξελίξεις και προβαίνει σε εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση, στο προσεχές µέλλον, του οικονοµικού 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Οι κυριότεροι παράγοντες που δηµιουργούν 

αβεβαιότητες σε ότι αφορά την εφαρµογή της εν λόγω αρχής σχετίζονται µε το οικονοµικό 

περιβάλλον στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται η µητρική εταιρεία Alpha Bank 

ΑΕ, όσο και µε το υψηλό ποσοστό µη εξυπηρετουµένων δανείων που συνεχίζει να υφίσταται στο 

τραπεζικό σύστηµα της Κύπρου.  

Η Τράπεζα, κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2017, έλαβε υπόψη τους 

παρακάτω παράγοντες: 
 

• Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Η Τράπεζα προέβη σε αυξήσεις κεφαλαίου κατά το 2013 και το 2015 µε σκοπό τόσο την αύξηση 

της κεφαλαιουχικής της βάσης όσο και την απορρόφηση της Emporiki Bank Cyprus Ltd. Ο 

ελάχιστος δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CETΙ) της Τραπέζης την 

31.12.2017 διαµορφώθηκε µε µεταβατικές διατάξεις στο 13,8%. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό CRR 

και την Οδηγία CRD IV όπως υιοθετήθηκε και τροποποιήθηκε αρχές Φεβρουαρίου 2017 στην 

Κυπριακή νοµοθεσία µε αναδροµική ισχύ, ο ελάχιστος δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών 

Κατηγορίας Ι (CETΙ) για το έτος 2017 καθορίστηκε στο 5,75% για Πυλώνα Ι και για τα αποθέµατα 

ασφαλείας. Επίσης, η Τράπεζα υπόκειται σε επιπρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις για κινδύνους 

που δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις του Πυλώνα Ι (Πυλώνας ΙΙ). Η κεφαλαιακή επάρκεια της 

Τραπέζης στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 υπερβαίνει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 

Ι και του Πυλώνα ΙΙ, παρέχοντας στην Τράπεζα σηµαντικό κεφαλαιακό απόθεµα. Σηµειώνεται ότι 

η εκτίµηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα ΙΙ γίνεται ετησίως από την εποπτική αρχή, 

µε συγκεκριµένη εποπτική διαδικασία η οποία  είναι δυναµική καθώς υπόκειται σε αλλαγές µε την 

πάροδο του χρόνου. 

 

Σχετικά µε την επίπτωση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9, η Τράπεζα θα κάνει χρήση των 

µεταβατικών διατάξεων, βάσει των οποίων η επίδραση από την εφαρµογή του νέου προτύπου θα 

απορροφηθεί εντός πέντε ετών.  Βάσει αυτών, ο ∆είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 

Ι (CETΙ) εκτιµάται ότι θα επηρεαστεί κατά 10 µονάδες βάσεως (µ.β.) για το πρώτο έτος, ενώ η 

εκτιµώµενη επίπτωση από την πλήρη εφαρµογή εκτιµάται σε 270 µ.β., υπολογισµένη µε στοιχεία 

της 31.12.2017. Ως εκ τούτου και µε πλήρη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 µε στοιχεία 31.12.2017, η 

Τράπεζα υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Πυλώνα Ι και Πυλώνα ΙΙ.  

 

To 2018 θα διενεργηθεί άσκηση προσοµοιώσεως ακραίων καταστάσεων (stress test) για τις 

Ευρωπαϊκές τράπεζες. H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) θα επιβλέψει την άσκηση για τις 

µεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες και η ΕΚΤ θα συντονίσει τη διεξαγωγή της ασκήσεως για τις 

τράπεζες που δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη κατηγορία. Τα αποτελέσµατα των ασκήσεων θα 

ληφθούν υπόψη στην εποπτική αξιολόγηση (SREP) για το 2018. Και οι δύο ασκήσεις θα 

πραγµατοποιηθούν στο υψηλότερο επίπεδο ενοποιήσεως και µε κοινή µεθοδολογία η οποία 

οριστικοποιήθηκε στις 17 Νοεµβρίου 2017 σύµφωνα µε ανακοίνωση της EAT. Ο Οµιλος Alpha 

Bank  συµµετέχει στην άσκηση προσοµοιώσεως ακραίων καταστάσεων υπό την επίβλεψη της 

ΕΚΤ η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2018 ενώ τα αποτελέσµατα πρόκειται να ανακοινωθούν τον 

Μάιο του 2018. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.29  Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας (συνέχ.) 
 

1.29.1 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (συνέχ.) 
 

• Ρευστότητα 

Κατά το 2017 η Τράπεζα αύξησε τις καταθέσεις της κατά Ευρώ 264 εκατ, ή κατά 13,6%. Αυτό 

επιτρέπει στην Τράπεζα να διαχειρίζεται µε περισσότερη ευελιξία την ρευστότητα της.  
 

• Κυπριακή Οικονοµία 

Επιδόσεις 

Η Κύπρος, µετά την έξοδο  της από το Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής το 2016 βιώνει µία 

πολύ  ισχυρή οικονοµική ανάκαµψη. Αξιοσηµείωτο είναι ότι έχει επιτύχει θετικούς ρυθµούς 

µεταβολής του ΑΕΠ τα τελευταία δώδεκα διαδοχικά (12) τρίµηνα.   

 

Η οικονοµία κατέγραψε το 2017 αξιοσηµείωτες επιδόσεις. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,9% σε 

σύγκριση µε 3,4% το 2016. Το χρέος µειώθηκε οριακά κάτω από το 100% του ΑΕΠ, η  ανεργία  

υποχώρησε κάτω από το 11% σε σύγκριση µε το 13% το 2016 ενώ ο πληθωρισµός  κατέγραψε για 

πρώτη φορά θετικό πρόσηµο  µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στο 0,7%. 

 

Η ισχυρή  επίδοση της οικονοµίας αποδίδεται στην έντονη ιδιωτική κατανάλωση, στην ισχυρή 

αύξηση των εξαγωγών και σε µικρότερο βαθµό στη δηµόσια κατανάλωση. Η ιδιωτική 

κατανάλωση επωφελήθηκε από την ταχεία επέκταση της απασχόλησης σε όλους τους τοµείς, 

γεγονός που οδήγησε σε σηµαντική µείωση της ανεργίας.  

 

Μεγάλη συνεισφορά στην ανάπτυξη έχει ο τουρισµός, οι υπηρεσίες και η ναυτιλία. Ο τουρισµός 

καταγράφει νέες υψηλές αποδόσεις τόσο αφίξεων, όσο και εσόδων. Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά  

15,0%  ενώ τα έσοδα κατά   11,7%.  

 

Το Σεπτέµβριο του 2017 η κυπριακή οικονοµία αναβαθµίστηκε από το διεθνή οίκο αξιολόγησης 

Standard and Poors σε ΒΒ+ µε αποτέλεσµα να παραµένει µόνο µία βαθµίδα  χαµηλότερα από την 

επενδυτική κατηγορία.  Η αξιολόγηση BB+ επιβεβαιώθηκε µε νέα αξιολόγηση τον Μάρτιο του 

2018. Σηµειώνεται ότι άλλοι οίκοι διατηρούν το αξιόχρεο της κυπριακής οικονοµίας µία βαθµίδα 

πιο κάτω από τις αξιολογήσεις του οίκου S&P.   

 

Προβλέψεις  

Σύµφωνα µε τις χειµερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κυπριακή οικονοµία θα 

συνεχίσει να παραµένει εύρωστη και αναµένεται να αναπτυχθεί κατά 3,2% το 2018 και 2,8% το 

2019. Προβλέπεται επίσης ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις µε κύριο άξονα τον τουρισµό και τις 

κατασκευές. 

 

Ο πληθωρισµός αναµένεται να αυξηθεί στο 1,2% το 2018 και στο 1,3% το 2019 κυρίως λόγω της 

αύξησης των τιµών πετρελαίου, καθώς και της αύξησης της κατανάλωσης που υποβοηθείται από 

τη δυναµική των µισθών. 

 

Λόγω των επιδόσεων της Κυπριακής οικονοµίας, αναµένεται ότι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης θα 

κρατήσουν την Κυπριακή ∆ηµοκρατία κοντά στην επενδυτική βαθµίδα, κάτι που επιφέρει θετικά 

αποτελέσµατα τόσο στην άντληση δανεισµού από τις διεθνείς αγορές, όσο και στο κόστος 

δανειοδότησης της.  
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.29  Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας (συνέχ.) 
 

1.29.1 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (συνέχ.) 
 

• Κυπριακή Οικονοµία (συνέχ.) 
 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Moody’s, το θετικό κλίµα στην 

οικονοµία θα υποβοηθήσει στην µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. 

 

Για το σκοπό αυτό όλοι οι οικονοµικοί φορείς (Κυβέρνηση, Τράπεζες, Κεντρική Τράπεζα και 

άλλοι,) εντατικοποιούν τις προσπάθειες τους για εξεύρεση λύσεων που θα βοηθήσουν στην µείωση 

του προβλήµατος.   

 

• Ελληνική Οικονοµία – Περιβάλλον Λειτουργίας Μητρικής 

Το 2017 αποτέλεσε έτος ανακάµψεως της ελληνικής οικονοµίας, καθώς η οικονοµική 

δραστηριότητα ενδυναµώθηκε, ιδιαίτερα µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 2ης αξιολογήσεως, 

την έκδοση κρατικού οµολόγου πενταετούς διάρκειας, µετά από τρία έτη απουσίας της χώρας από 

τις αγορές, και την αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους 

αξιολογήσεως. Ο ρυθµός µεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το 2017 ανήλθε σε 

1,4% (ΕΛΣΤΑΤ πρώτη εκτίµηση) από -0,2% το 2016 (σταθερές τιµές 2010, εποχικά διορθωµένα 

στοιχεία).  
 

Οι κύριοι παράγοντες που στήριξαν την οικονοµία το 2017 ήταν: 

• Η  αύξηση των εξαγωγών. Οι εξαγωγές των αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν το 2017 

κατά 6,9, από πτώση 1,9% το 2016.  

• Η ενίσχυση της βιοµηχανικής δραστηριότητας. Το 2017, η βιοµηχανική παραγωγή 

αυξήθηκε κατά 4,1%, έναντι µικρότερης αυξήσεως κατά 2,5% το 2016.  

• Η µείωση του ποσοστού ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας, µολονότι παραµένει υψηλό στην 

Ελλάδα  σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, µειώνεται σταδιακά από τον Ιούλιο του 

2013, όταν κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό.  

 

Παρά τις ανωτέρω θετικές εξελίξεις και το ευνοϊκό τρέχον διεθνές περιβάλλον, όπως αυτό ορίζεται 

από τις αναπτυξιακές επιδόσεις της Ευρώπης και την υποστηρικτική νοµισµατική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, διαπιστώνονται σηµαντικές προκλήσεις για την ελληνική 

οικονοµία που θα καθορίσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Οι 

προκλήσεις αυτές σχετίζονται κυρίως µε την εξειδίκευση των µέτρων για την ελάφρυνση του 

δηµοσίου χρέους, τη δηµιουργία ενός αποθέµατος κεφαλαίων (buffer) για την κάλυψη των 

χρηµατοδοτικών αναγκών της Ελλάδος, τουλάχιστον έως το  που θα σηµατοδοτήσει την οµαλή και 

διατηρήσιµη επάνοδο της χώρας στις αγορές και την επιτάχυνση του προγράµµατος 

ιδιωτικοποιήσεων και των σχεδιαζόµενων έργων υποδοµής  που θα πυροδοτήσουν την 

προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων και θα συµβάλουν στην αναζωογόνηση πολλών 

ελληνικών επιχειρήσεων.  
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1.29  Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας (συνέχ.) 
 

1.29.1 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (συνέχ.) 
 

• Ελληνική Οικονοµία – Περιβάλλον Λειτουργίας Μητρικής (συνέχ.) 

Το 2018, οι προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται θετικές. Η ολοκλήρωση της τρίτης 

αξιολογήσεως και οι θετικές εκτιµήσεις για την ολοκλήρωση του τρίτου Προγράµµατος Στήριξης 

τον Αύγουστο, αναµένεται να ενισχύσουν την εµπιστοσύνη στην οικονοµία. Ο ρυθµός αυξήσεως 

του ΑΕΠ αναµένεται να διαµορφωθεί σε 2,4% (πρόβλεψη ΤτΕ 7 Φεβ. 2018) και η οικονοµική 

ανάπτυξη να στηριχθεί στις εξαγωγές, τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Η αύξηση των 

ιδιωτικών κυρίως επενδύσεων αναµένεται να ενισχυθεί, αντανακλώντας την περαιτέρω 

αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και την εξοµάλυνση των συνθηκών ρευστότητας στην οικονοµία. 

Υπάρχουν ωστόσο και σηµαντικές αβεβαιότητες που σχετίζονται τόσο µε εσωτερικούς όσο και µε 

εξωτερικούς παράγοντες. Στο εγχώριο περιβάλλον, ενδεχόµενες αναβολές στην εφαρµογή των 

µεταρρυθµίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων µπορεί να επιφέρουν επιβράδυνση της οικονοµικής 

ανακάµψεως. Στο διεθνές περιβάλλον, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες σχετίζονται µε πιθανές 

γεωπολιτικές εντάσεις. 
 

 

Κατά την εξέταση της ικανότητας της Τραπέζης να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 

 

• τη παρακολούθηση των ταµειακών εισροών και εκροών σε καθηµερινή βάση 

• την κεφαλαιακή βάση της Τραπέζης κατά την 31.12.2017  

• τη δυνατότητα πρόσβασης της Τραπέζης σε ταµεία του µηχανισµού στήριξης µέσω 

της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

• την  υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου Alpha Bank  
 

εκτιµά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της συνέχισης της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ 31.12.2017 

 

79 

 

2. ΚΑΘΑΡΟ ΕΣΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.12.2017 31.12.2016 

                                                                              Σηµ. €΄000 €΄000 

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα   

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 1.601 162 

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες  96.750 118.006 

Παράγωγα που κατέχονται για διαχείριση κινδύνων 1.536 2.685 

Κρατικά οµόλογα                                                      15        870     1.396 

   

Σύνολο  100.757 122.249 

   

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα   

Καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες (234) (529) 

Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύµατα (87) (226) 

Καταθέσεις από πελάτες (31.613) (27.944) 

Χρεόγραφα κεφαλαίου                                              25     (4.777)   (5.068) 

   

Σύνολο  (36.711) (33.767) 

   

Καθαρό έσοδο από τόκους   64.046 88.482 

 

Τα έσοδα από τόκους κατά το 2017 είναι µειωµένα λόγω της µείωσης των δανείων και της 

µείωσης των δανειακών επιτοκίων. (Σηµ.17) 

 

 

3. ΚΑΘΑΡΟ ΕΣΟ∆Ο ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

Χορηγήσεων 32 130 

Εγγυητικών επιστολών 536 500 

Εισαγωγών-εξαγωγών 228 246 

Πιστωτικών καρτών 695 818 

Συναλλαγών 1.665 1.485 

Συναλλάγµατος 488 495 

Ασφαλειών 687 610 

Καταθέσεων       1.859       1.637 

  

      6.190 

 

      5.921 
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4 . ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.12.2017 31.12. 2016 

 €΄000 €΄000 

   

Μετοχές διαθέσιµες προς πώληση        696        1.963 

   

        696        1.963 

 

Το ποσό αφορά µερίσµατα που έχει λάβει η Τράπεζα από τις επενδύσεις της στις εταιρίες JCC 

Payments Systems Limited και Visa Inc. 

 

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.12.2017 31.12.2016 
 €΄000 €΄000 

Συναλλαγµατικές διαφορές 2.175 814 

Aξιoγράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου:   

- Οµολόγων και γραµµατίων - 10 

- Μετοχών - 6.625 

Παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων     (24)     103 

Λοιπών χρηµατοοικονοµικών µέσων       986  1.163 

   

   3.137 8.715 

 

 
Την 21.6.2016 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Visa Europe από τη Visa Inc. Σύµφωνα µε τη 
σχετική  σύµβαση (όπως αυτή τροποποιήθηκε την 10.5.2016), κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
της συναλλαγής, η Visa Inc αγόρασε από τα µέλη της Visa Europe τις µετοχές που αυτά κατείχαν 
λόγω της ιδιότητάς τους ως µέλη. Το τίµηµα για την εν λόγω αγορά αποτελείται από: 
 
i. Την καταβολή συνολικά του ποσού των € 12,25 δισ. µε την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 
ii. Τη διανοµή προνοµιούχων µετοχών. 
iii. Την καταβολή του ποσού του € 1 δισ. κατά την τρίτη επέτειο από το κλείσιµο της συναλλαγής 
πλέον τόκων. 
 
Ο υπολογισµός του τιµήµατος της συναλλαγής βασίστηκε στα καθαρά έσοδα της Visa Europe που 
έχει συνεισφέρει το κάθε µέλος για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, εντός 
του δευτέρου τριµήνου του 2016 η Τράπεζα αναγνώρισε στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών 
πράξεων από µετοχές το ποσό των € 5,1 εκατ. το οποίο αποτελείται από το ποσό των µετρητών 
που έλαβε κατά το κλείσιµο της συναλλαγής καθώς και από την αναγνώριση της παρούσας αξίας 
της απαίτησης για είσπραξη του επιπρόσθετου ποσού κατά την τρίτη επέτειο. Επιπρόσθετα, η 
Τράπεζα αναγνώρισε τις προνοµιούχες µετοχές της Visa Inc που απέκτησε στο πλαίσιο της 
συναλλαγής. Οι µετοχές αυτές, οι οποίες ταξινοµήθηκαν στο διαθέσιµο προς πώληση 
χαρτοφυλάκιο, αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία τους ύψους € 1,5 εκατ. µε πίστωση των 
αποτελεσµάτων χρηµατοοικονοµικών πράξεων. 
 

 

 

 

 

 

 



 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ 31.12.2017 

 

81 

 

6. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α  

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

   

Κέρδος από πώληση στοιχείων ενεργητικού - 6 

Χρεώσεις για υπηρεσίες που παρέχονται σε εταιρίες του  

Οµίλου 

   

    3.074 

   

    3.129 

      3.074      3.135 

 

 

 

7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

  31.12.2017 31.12.2016 

  €΄000 €΄000 

    

Μισθοί και εισφορές εργοδότη  27.915 29.715 

Άλλες δαπάνες προσωπικού  1.269 740 

Εισφορά στο Ταµείο Προνοίας    2.002   2.287 

Αποζηµίωση προγράµµατος εθελουσίας εξόδου  

προσωπικού 

 

 

 

          - 

 

31.655 

    

    31.186 64.397 

 

Ο αριθµός προσωπικού της Τραπέζης στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 ανερχόταν σε 662  άτοµα. (2016: 

654 άτοµα). 

Η Τράπεζα κατά το 2016 ανακοίνωσε πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου Προσωπικού του οποίου 

έκαναν χρήση 249 άτοµα µε συνολικό κόστος αποζηµίωσης Ευρώ 31,6 εκατ.  
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8. ΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

   

∆ιαφηµίσεις και προωθήσεις 1.772 1.243 

Ενοίκια πληρωτέα 1.318 1.379 

Ειδικός φόρος επί των καταθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων  2.882 1.936 

Εισφορά στο Ταµείο Εξυγίανσης 244 913 

Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις 328 340 

Επαγγελµατικά έξοδα 3.034 1.461 

∆ικηγορικά έξοδα 1.382 1.387 

Συνδροµές για χρήση καρτών (VISA) 1.082 652 

Εφόδια και έξοδα συντήρησης ηλεκτρονικού υπολογιστή 782 772 

Ασφάλιστρα  325 503 

Ηλεκτρισµός  572 509 

Τηλεπικοινωνιακά έξοδα 590 670 

Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 365 369 

Φορος προστιθεµένης αξίας 2.107 1.463 

Άλλα έξοδα  4.818  2.258 

   

 21.601 15.855 
 

Στις 11.2.2016 ψηφίστηκε εναρµονιστική νοµοθεσία που υιοθετεί τις πρόνοιες της νέας 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/59/ΕΕ περί ανάκαµψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυµάτων. Στο νέο 

θεσµικό πλαίσιο προβλέπεται η δηµιουργία Ταµείου εξυγίανσης που θα ανέρχεται στο 1% των 

καλυµµένων καταθέσεων µέχρι τον ∆εκέµβριο 2024. Οι συνεισφορές των πιστωτικών ιδρυµάτων 

βασίζονται στο προφίλ κινδύνου τους και στο ύψος των καλυµµένων καταθέσεων τους. Για το 

2017 η Τράπεζα συνείσφερε το ποσό των €244 χιλ. (2016: €913 χιλ.) το οποίο καλύφθηκε µέσα 

από τις εισφορές που έχουν γίνει για τον «Ειδικό φόρο επί των καταθέσεων πιστωτικών 

ιδρυµάτων». Στα άλλα έξοδα του 2017 περιλαµβάνεται πρόστιµο που επιβλήθηκε από την 

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού στη Τράπεζα ύψους €1.545 χιλ. για χρεώσεις σε εγχώριες 

διατραπεζικές προµήθειες. Η Τράπεζα έχει προσφύγει ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου για 

την ακύρωση του προστίµου. 
 

 

9. ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

 Σηµ. €΄000 €΄000 

    

Ζηµίες αποµειώσεως δανείων και 

 απαιτήσεων  από  πελάτες 

 

17 

 

 111.719 

 

65.884 

Εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις      (4.380)    (7.299) 

    

    

     107.339    58.585 
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10. ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

 Οι ζηµίες για το έτος πριν τη φορολογία παρουσιάζονται µετά την χρέωση των ακολούθων: 

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

  31.12.2017 31.12.2016 

 Σηµ. €΄000 €΄000 

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων:    

Ως Εκτελεστικοί Σύµβουλοι 40(α) 351 488 

Ως Μη εκτελεστικοί Σύµβουλοι 40(α) 148 138 

Αµοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό  

  έλεγχο των ετήσιων λογαριασµών 

  

129 

 

76 

Αµοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για λοιπές µη 

 ελεγκτικές υπηρεσίες 

  

- 

 

48 

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

 εξοπλισµού 

 

19 

 

1.470 

 

1.603 

Χρεόλυση άυλων στοιχείων ενεργητικού 20 288 352 

Ενοίκια πληρωτέα 8 1.318 1.379 

 

 

11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

  31.12.2017 31.12.2016 

 Σηµ. €΄000 €΄000 

    

 Πρόβλεψη για φορολογικά θέµατα προηγούµενων ετών  - 300 

Αναβαλλόµενη φορολογία – χρέωση/(πίστωση) 21        1.919        (2.103) 

    

Χρέωση/(Πίστωση) έτους         1.919        (1.803) 

 

 

Η Τράπεζα φορολογείται για σκοπούς εταιρικού φόρου προς 12,5% στα φορολογητέα κέρδη του 

έτους.  Τα φορολογητέα εισοδήµατα δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα. 

 

Επιπρόσθετα, φορολογικές ζηµίες που αφορούν τα έτη από το 2006 και µετά, µπορούν να 

µεταφερθούν και να συµψηφιστούν µε φορολογητέα κέρδη µόνο των πέντε αµέσως επόµενων 

ετών.  Εταιρίες που ανήκουν στο ίδιο συγκρότηµα µπορούν να συµψηφίζουν τις ζηµίες µε τα 

κέρδη που προκύπτουν κατά το ίδιο φορολογικό έτος. 

 

Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του 2011.  Βρίσκεται σε εξέλιξη 

φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2012 µέχρι 2014.  Επειδή ο φορολογικός έλεγχος ενδέχεται 

να µην αναγνωρίσει την παραγωγικότητα ορισµένων δαπανών, είναι πιθανόν να επιβληθούν 

κάποιοι πρόσθετοι φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. 
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11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.) 

 

Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση τις λογιστικές 

ζηµίες της Τραπέζης 
 Από 1 Ιανουαρίου έως 

  31.12.2017  31.12.2016 

 % €΄000 % €΄000 

   

Λογιστικές ζηµίες πριν τη φορολογία  (84.741)  (32.576) 

     

Φόρος µε βάση τους φορολογικούς 

 συντελεστές (ονοµαστικός φορολογικός 

 συντελεστής) 

 

12,50 

 

(10.593) 

 

12,50 

 

(4.072) 

Φορολογική επίδραση εξόδων που  

  δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 

 

(3,97) 

 

3.366 

 

(1,93) 

 

628 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και 

 εσόδων που δε φορολογούνται 

 

0,37 

 

(316) 

 

4,13 

 

(1.346) 

Φορολογική επίδραση ζηµίας έτους (11,16)   9.462 (9,17)    2.987 

     

Φορολογία ως η κατάσταση συνολικών 

 αποτελεσµάτων (πραγµατικός 

 φορολογικός συντελεστής) 

 

 

2,26 

 

 

   1.919 

 

 

(5,53) 

 

 

   (1.803) 

 

Η Τράπεζα δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους € 36.156 χιλ.  για 

µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες οι οποίες µεταφέρονται και συµψηφίζονται µε φορολογητέα 

κέρδη µόνο τα πέντε αµέσως επόµενα έτη, επειδή δεν είναι πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο 

κέρδος θα είναι διαθέσιµο έναντι του οποίου η Τράπεζα µπορεί να χρησιµοποιήσει τα οφέλη. 

 

 

12. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

Οι ζηµίες ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τη ζηµία για το έτος που αναλογεί στους 

ιδιοκτήτες της Τραπέζης µε το µεσοσταθµικό αριθµό των εκδοµένων µετοχών κατά τη διάρκεια 

του έτους. 

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

 

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) που αναλογούν στους  

ιδιοκτήτες  

 

 

      (86.660) 

 

 

      (30.773) 

   

Εκδοµένες µετοχές την 1 Ιανουαρίου  174.474.178 174.474.178 

Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που θεωρείται ότι  

ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους 

 

174.474.178 

 

174.474.178 

   

Βασικές και προσαρµοσµένες ζηµίες ανά  

µετοχή (€ σεντ) 

 

            (49,67) 

 

            (17,64) 
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13. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

   

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 18.655 9.002 

Καταθέσεις µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 231.138 182.871 

   

 249.793 191.873 

 

Οι καταθέσεις µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου φέρουν τόκο µε βάση το διατραπεζικό 

επιτόκιο της σχετικής χρονικής περιόδου και νοµίσµατος. 

Οι καταθέσεις µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συµπεριλαµβάνουν υποχρεωτικές καταθέσεις 

για σκοπούς ρευστότητας στις 31.12.2017 οι οποίες ανέρχονται σε Ευρώ 21.449 χιλ. (2016: Eυρώ 

18.799 χιλ.) . 

 

Η έκθεση της Τραπέζης σε κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο επιτοκίων και ανάλυση των πιο πάνω 

περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία λήξης και κατά νόµισµα παρουσιάζεται στη 

σηµείωση 35 των οικονοµικών καταστάσεων.   

 

14. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

   

Καταθέσεις σε εταιρίες του Οµίλου Alpha Bank 530.712 233.540 

Καταθέσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα     36.056    58.689 

   

    566.768  292.229 

 

Στις απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων περιλαµβάνεται ποσό ύψους Ευρώ 426,9 εκατ που 

προέρχεται από Συµφωνίες Επαναγοράς (Reverse Repos).  

 

 Η έκθεση της Τραπέζης σε κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο επιτοκίων και ανάλυση των πιο πάνω 

καταθέσεων κατά την ηµεροµηνία λήξης παρουσιάζεται στη σηµείωση 35 των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση σε εύλογη αξία 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

   

Κυβερνητικά οµόλογα και γραµµάτια 131.789 114.514 

Οµόλογα και µετοχές εταιριών      5.988      3.315 

   

  137.777  117.829 

   

Εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια 133.917 116.178 

Μη εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια      3.860      1.651 

   

 137.777 117.829 

   

Γεωγραφική ανάλυση µε βάση την έδρα του εκδότη:   

                                    - Κύπρος 135.649 116.165 

                             - Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής      2.128     1.664 

   

  137.777  117.829 

 

Οι µη εισηγµένοι τίτλοι περιλαµβάνουν τη συµµετοχή της Τραπέζης στην εταιρία JCC Payments 

Systems Limited. 
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15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ (συνέχ.) 
 

Η κίνηση στα στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση παρουσιάζεται πιο κάτω: 
 

 Κυβερνητικά 

οµόλογα και 

γραµµάτια 

Οµόλογα και 

µετοχές εταιριών 

Σύνολο 

2017 €΄000 €΄000 €΄000 

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  114.514 3.315 117.829 

Αγορές  251.488 - 251.488 

Τίτλοι που έληξαν ή/και πωλήθηκαν (235.759) - (235.759) 

Τόκοι εισπρακτέοι 870 - 870 

Τόκοι που εισπράχθηκαν (917) - (917) 

Ποσό επανεκτίµησης που µεταφέρεται 

στην Καθαρή Θέση (Σηµ. 30) 

 

       1.593 

 

      2.673 

 

     4.266 

    

    

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     131.789      5.988 137.777 

 

 

 

   

 Κυβερνητικά 

οµόλογα και 

 γραµµάτια 

Οµόλογα και 

µετοχές 

εταιριών 

Σύνολο 

2016 €΄000 €΄000 €΄000 

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  96.907 1.651 98.558 

Αγορές  433.278 - 433.278 

Ανταλλαγές µετοχών - 1.501 1.501 

Τίτλοι που έληξαν ή/και πωλήθηκαν (417.158) - (417.158) 

Τόκοι εισπρακτέοι 1.396 - 1.396 

Τόκοι που εισπράχθηκαν (61) - (61) 

Ποσό επανεκτίµησης που µεταφέρεται 

στην Καθαρή Θέση (Σηµ. 30) 

 

     152 

 

      163 

 

      315 

    

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 114.514    3.315 117.829 

 

Η ανάλυση των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία λήξης παρουσιάζεται στη 

σηµείωση 35 των οικονοµικών καταστάσεων. 
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16. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 

 31.12.2017 31.12.2016 

 Περιουσιακά  Περιουσιακά  

 στοιχεία Υποχρεώσεις  στοιχεία Υποχρεώσεις  

Ονοµαστική αξία παραγώγων €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

     

Παράγωγα συναλλάγµατος     

Συµβόλαια ανταλλαγής συναλλάγµατος  506.886 4.255  36.631 565.390 

  506.886 4.255  36.631 565.390 

     

Σύνολο παραγώγων  506.886 4.255  36.631 565.390 

 

 

 

Εύλογη αξία παραγώγων 
 

31.12.2017 31.12.2016 

 Περιουσιακά  Περιουσιακά  

 Στοιχεία Υποχρεώσεις  Στοιχεία Υποχρεώσεις  

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Παράγωγα συναλλάγµατος     

Συµβόλαια ανταλλαγής συναλλάγµατος     6.942         18     144    7.467 

    6.942         18     144     7.467 

     

Σύνολο παραγώγων     6.942          18     144     7.467 
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17. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

   

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 2.459.479 2.613.680 

Προβλέψεις για αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων   (724.644)   (667.320) 

   

 1.734.835 1.946.360 

 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

Ανά κλάδο της οικονοµίας   
   

Βιοµηχανία 47.611 56.799 

Τουρισµός 78.588 82.309 

Εµπόριο 123.736 128.933 

Ακίνητα και κατασκευές 623.451 686.271 

Προσωπικά και επαγγελµατικά 1.372.293 1.459.722 

Άλλοι κλάδοι     213.800    199.646 

   

 2.459.479 2.613.680 

Ανά γεωγραφικό τοµέα   

-Κύπρος 1.801.248 1.939.611 

-Ελλάδα       28.595 9.651 

-Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες    541.524 591.924 

-Άλλες χώρες        88.112    72.494 

   

   2.459.479 2.613.680 

 

 

Η έκθεση της Τραπέζης σε πιστωτικό κίνδυνο και η ανάλυση των δανείων και απαιτήσεων κατα 

πελατων σε κλάδο δραστηριότητας και η ανάλυση κατά την ηµεροµηνία λήξης παρουσιάζεται στη 

σηµείωση 35 των οικονοµικών καταστάσεων. 
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17. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (συνέχ.) 

 

Αποθεµατικό αποµείωσης 
 

      Αποθεµατικό    

        αποµείωσης 

              €΄000 

2017 

1 Ιανουαρίου 667.320 

Ζηµίες αποµειώσεως δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (σηµ.9) 111.719 

Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το έτος 40.844 

Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν για διαγραφές (73.391) 

Συναλλαγµατική διαφορά   (21.848) 

  

  724.644 

2016 

1 Ιανουαρίου 583.282 

Ζηµίες αποµειώσεως δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (σηµ.9) 65.884 

Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το έτος 36.618 

Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν για διαγραφές (19.313) 

Συναλλαγµατική διαφορά         849 

  

   667.320 

 

 Η συναλλαγµατική διαφορά  προκύπτει από την αποτίµηση του υπολοίπου των προβλέψεων που 

διατηρούνται σε ξένο νόµισµα για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου των δανείων και απαιτήσεων κατά 

πελατών σε  ξένο νόµισµα.  

 

18. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 

       Γη 

  €΄000 

Αξία Κτήσεως  

31 ∆εκεµβρίου 2017       2.023 

  

Χρεολύσεις   

31 ∆εκεµβρίου 2017              - 

  

Καθαρή λογιστική αξία  

31 ∆εκεµβρίου 2016     2.023 

  

31 ∆εκεµβρίου 2017     2.023 

 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα κατά την 31.12.2017 ανέρχεται σε Ευρώ 6,4 εκατ. 

(2016 : Ευρώ 6,4 εκατ.). Οι εύλογες αξίες των ακινήτων υπολογίζονται σύµφωνα µε τις µεθόδους 

που αναφέρονται στη σηµείωση 1.7  και κατατάσσονται από πλευράς ιεραρχίας της εύλογης αξίας 

στο Επίπεδο 3 αφού κάνουν χρήση στοιχείων έρευνας υποθέσεων και δεδοµένων που αναφέρονται 

σε ακίνητα ανάλογων χαρακτηριστικών και συνεπώς περιλαµβάνουν ένα ευρύ πεδίο µη 

παρατηρήσιµων στην αγορά δεδοµένων. 
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19. Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

  Κτίρια και   

  βελτιώσεις σε κτίρια Εγκαταστάσεις  

  µε µακροχρόνια και  

 Γη (σηµ. 1) εκµίσθωση (σηµ.1) εξοπλισµός Σύνολο 

Τιµή κτήσης €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

1 Ιανουαρίου 2017 3.089 33.276 19.893 56.258 

Προσθήκες - 298 638 936 

Πωλήσεις          -           -      (2.470)  (2.470) 

∆ιαγραφές          -           -           -           - 

31 ∆εκεµβρίου 2017 3.089   33.574 18.061 54.724 

     

     

1 Ιανουαρίου 2016 3.089 33.796 19.980 56.865 

Προσθήκες - 148 340 488 

Πωλήσεις          -           -      (114)  (114) 

∆ιαγραφές          -      (668)      (313)  (981) 

31 ∆εκεµβρίου 2016 3.089   33.276 19.893 56.258 

     
Σηµ. 1: Το ανακτήσιµο ποσό της γης και των κτιρίων δεν υπολείπεται της λογιστικής τους αξίας.



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ           

 

 

92 

 

 

19. Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχ.) 

 

  Κτίρια και   

  βελτιώσεις σε κτίρια Εγκαταστάσεις  

  µε µακροχρόνια και  

 Γη (σηµ. 1) εκµίσθωση (σηµ.1) εξοπλισµός Σύνολο 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Αποσβέσεις     

1 Ιανουαρίου 2017 - 15.147 17.998 33.145 

Επιβάρυνση έτους - 807 663 1.470 

Στις πωλήσεις - - (2.471) (2.471) 

Στις διαγραφές                 -            -            -            - 

31 ∆εκεµβρίου 2017                 -   15.954  16.190  32.144 

     

     

1 Ιανουαρίου 2016 - 14.879 17.663 32.542 

Επιβάρυνση έτους - 845 758 1.603 

Στις πωλήσεις - - (114) (114) 

Στις διαγραφές                 -       (577)     (309)      (886) 

31 ∆εκεµβρίου 2016                 -   15.147  17.998  33.145 
     

Καθαρή λογιστική αξία     

1 Ιανουαρίου 2016      3.089   18.917   2.317  24.323 
     

31 ∆εκεµβρίου 2016      3.089   18.129   1.895  23.113 
     

31 ∆εκεµβρίου 2017      3.089   17.620   1.871  22.580 
Σηµ. 1: Το ανακτήσιµο ποσό της γης και των κτιρίων δεν υπολείπεται της λογιστικής τους αξίας.
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20. ΆΥΛΑ ΠΑΓΙΑ 

 

 Λογισµικά 

 προγράµµατα 

και 

προγράµµατα 

εφαρµογής  

  

 €΄000 

Τιµή κτήσης  

1 Ιανουαρίου 2017 8.659 

Προσθήκες      258 

31 ∆εκεµβρίου 2017   8.917 

  

1 Ιανουαρίου 2016 8.378 

Προσθήκες      281 

31 ∆εκεµβρίου 2016   8.659 

  

Χρεολύσεις   

1 Ιανουαρίου 2017 8.089 

Επιβάρυνση έτους       288 

31 ∆εκεµβρίου 2017    8.377 

  

1 Ιανουαρίου 2016 7.737 

Επιβάρυνση έτους       352 

31 ∆εκεµβρίου 2016    8.089 

  

Καθαρή λογιστική αξία  

1 Ιανουαρίου 2016       641 

  

31 ∆εκεµβρίου 2016       570 

  

31 ∆εκεµβρίου 2017       540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ           

 

 

94 

 

21. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
  ∆ιαφορές µεταξύ  

  αποσβέσεων και  

 Φορολογικές κεφαλαιουχικών  

 ζηµίες εκπτώσεων Σύνολο 

 €΄000 €΄000 €΄000 

31.12.2017    

    

1 Ιανουαρίου 15.074 (910) 14.164 

Πίστωση / (χρέωση) στην κατάσταση 

συνολικών αποτελεσµάτων 

 

  (1.677) 

 

       (242) 

 

   (1.919) 

      

31 ∆εκεµβρίου 13.397    (1.152) 12.245 

    

31.12.2016    

    

1 Ιανουαρίου 13.054 (993) 12.061 

Πίστωση/(χρέωση) στην κατάσταση  

συνολικών αποτελεσµάτων 

 

   2.020 

 

       83 

 

   2.103 

      

31 ∆εκεµβρίου 15.074    (910) 14.164 

 

 

Η Τράπεζα αναγνωρίζει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, στο βαθµό που θα έχει στο 

µέλλον φορολογητέα κέρδη ικανά να συµψηφίσουν τις εκπεστέες φορολογικές διαφορές και τις 

µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες. Οι σηµαντικότερες κατηγορίες αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων, τις οποίες έχει αναγνωρίσει η Τράπεζα, αφορούν στις µεταφερόµενες 

φορολογικές ζηµίες. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για τις µεταφερόµενες 

φορολογικές ζηµίες αφορούν τις χρήσεις 2013 - 2017. Οι φορολογικές ζηµίες δύνανται να 

συµψηφιστούν µε φορολογητέα κέρδη εντός πέντε ετών από το σχηµατισµό τους. Η Τράπεζα 

αναγνώρισε τις εν λόγω απαιτήσεις διότι σύµφωνα µε την εκτίµηση των µελλοντικών 

φορολογητέων κερδών της, για τις επόµενες χρήσεις µέχρι την εκπνοή του δικαιώµατος 

συµψηφισµού των φορολογικών ζηµιών, αυτές είναι ανακτήσιµες. Η εκτίµηση των µελλοντικών 

φορολογητέων κερδών βασίστηκε στις προβλέψεις για την εξέλιξη των λογιστικών 

αποτελεσµάτων όπως αυτά απεικονίζονται στο επικαιροποιηµένο επιχειρησιακό σχέδιο της 

Τραπέζης.  
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22. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

Απαιτήσεις απo εταιρίες του 

Οµίλου Alpha Bank  (Σηµ. 40) 

 

 549

  

198 

Άλλες απαιτήσεις και 

προπληρωµές 

 

2.928

  

2.028 

Περιουσιακά στοιχεία από 

πλειστηριασµούς και 

συµφωνίες µε πελάτες 

 

 

8.191 

 

 

5.884 

 

 

Μείον αποµείωση 

περιουσιακών στοιχείων από 

πλειστηριασµούς και 

συµφωνίες µε πελάτες 

   (367)    7.824         -   5.884 

    

   11.301    8.110 

 

Περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσω πλειστηριασµών  ή από ανταλλαγή δανείων µε 

ακίνητα  αλλά δεν είναι άµεσα διαθέσιµα προς πώληση ή δεν αναµένεται να πωληθούν εντός ενός 

έτους παρουσιάζονται στα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία 

µεταξύ του κόστους κτήσης (ή της λογιστικής τους αξίας) και της εύλογης αξίας τους. Κατά τη 

διάρκεια του 2017 η Τράπεζα απέκτησε από την διαδικασία ανταλλαγής δανείων µε ακίνητα, 

ακίνητα ύψους Ευρώ 2,3 εκατ. (2016: Ευρώ 5,3εκατ.). Κατά το 2017 υπολογίστηκε αποµείωση 

στα περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασµούς ύψους Ευρώ 367 χιλ. (2016: Μηδέν) που 

καταχωρήθηκε στα «Γενικά διοικητικά έξοδα και άλλα έξοδα» της κατάστασης αποτελεσµάτων». 

Οι εύλογες αξίες των ακινήτων υπολογίζονται σύµφωνα µε τις µεθόδους που αναφέρονται στη 

σηµείωση 1.7 και κατατάσσονται από πλευράς ιεραρχίας της εύλογης αξίας στο Επίπεδο 3 αφού 

κάνουν χρήση στοιχείων έρευνας, υποθέσεων και δεδοµένων που αναφέρονται σε ακίνητα 

ανάλογων χαρακτηριστικών και συνεπώς περιλαµβάνουν ένα ευρύ πεδίο µη παρατηρήσιµων στην 

αγορά δεδοµένων.  

 

 

23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

   

Ποσά που οφείλονται σε εταιρίες του Οµίλου Alpha   

Bank (Σηµ. 40)            48.821            83.172 

Ποσά που οφείλονται σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα     21.672     19.391 

   

 70.493 102.563 

 

Οι οφειλές προς την Alpha Bank Α.Ε.  εξασφαλίζονται µε «∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών» 

(Σηµ. 35.7) 
 

Η έκθεση της Τραπέζης σε κίνδυνο ρευστότητας και ανάλυση των πιο πάνω καταθέσεων κατά την 

ηµεροµηνία λήξης παρουσιάζεται στη σηµείωση 35 των οικονοµικών καταστάσεων. 
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24. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

Καταθέσεις:  

   Όψεως 553.782 462.458

   Ταµιευτηρίου 18.127 15.616

   Προθεσµίας ή µε προειδοποίηση 1.633.001 1.462.554

 

 2.204.910 1.940.628

Η έκθεση της Τραπέζης σε κίνδυνο ρευστότητας και ανάλυση των πιο πάνω καταθέσεων κατά την 

ηµεροµηνία λήξης παρουσιάζεται στη σηµείωση 35 των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

25. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Χρεόγραφα κεφαλαίου σε αναπόσβεστο κόστος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χρεόγραφα 

∆ιαπραγµατεύ- 

σιµα 

Χρεόγραφα Μη        Μη

∆ιαπραγµατεύ-  

σιµα 

Σύνολο 

  

    €΄000 

 

€΄000 

 

€΄000 

1 Ιανουαρίου 2017   100.221    16.110  116.331 

Τόκοι Πληρωτέοι       2.508        2.269      4.777 

Πληρωµές     (2.509)     (2.337)    (4.846) 

31 ∆εκεµβρίου  2017    100.220     16.042   116.262 

 Χρεόγραφα 

∆ιαπραγµατεύ- 

σιµα 

Χρεόγραφα Μη        Μη

∆ιαπραγµατεύ-  

σιµα 

Σύνολο 

  

€΄000 

 

€΄000 

 

€΄000 

1 Ιανουαρίου 2016   100.240    16.094  116.334 

Τόκοι Πληρωτέοι       2.608      2.460     5.068 

Πληρωµές     (2.627)     (2.444)    (5.071) 

31 ∆εκεµβρίου  2016    100.221     16.110   116.331 
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25. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (συνέχ.) 
 

Χρεόγραφα κεφαλαίου σε αναπόσβεστο κόστος (συνέχ.) 
 

Χρεόγραφα ∆ιαπραγµατεύσιµα 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης ενέκρινε την έκδοση 1 εκ. χρεογράφων κεφαλαίου 

δεκαετούς διάρκειας, ονοµαστικής αξίας €100 το καθένα τα οποία έχουν προσφέρει σε 

περιορισµένο αριθµό επενδυτών στην Κύπρο και το εξωτερικό.  Τα χρεόγραφα έχουν εκδοθεί στις 

30 Μαΐου 2008 και έχουν εισαχθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 

όπου και διαπραγµατεύονται. 

 

Τα χρεόγραφα κεφαλαίου µπορούν, κατ’ επιλογή της Τραπέζης να εξαγοραστούν στο σύνολό 

τους, στην ονοµαστική τους αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους στα πέντε έτη 

από την ηµεροµηνία έκδοσης τους, ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται, 

κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 

 

Τα χρεόγραφα κεφαλαίου φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή 

κάθε περιόδου τόκου και ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου. 

 

Το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι ίσο µε το επιτόκιο Euribor 3 µηνών που ισχύει στην αρχή κάθε 

περιόδου τόκου πλέον περιθώριο 2,80%. Τα χρεόγραφα κεφαλαίου δεν είναι εξασφαλισµένα και 

σε περίπτωση διάλυσης της Τραπέζης η αποπληρωµή τους θα ακολουθεί σε προτεραιότητα την 

αποπληρωµή των υποχρεώσεων της Τραπέζης προς τους καταθέτες της και τις άλλες 

υποχρεώσεις. 

 

Χρεόγραφα Μη ∆ιαπραγµατεύσιµα 

 

Τα Μη ∆ιαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα αποτελούν ∆ευτεροβάθµιο κεφάλαιο (Tier II) που 

εκδόθηκε από την Emporiki Bank Cyprus Ltd και κρατείται από εταιρίες του Οµίλου Alpha Bank. 

Τα χρεόγραφα έχουν καταχωρηθεί στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς της 

Emporiki Bank Cyprus Ltd για το ποσό των  €15.936 χιλ. Η  διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής 

αξίας και της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς (1.3.2015)  θα αποσβεστεί µέχρι την 

λήξη των χρεογράφων.  Ποσό ύψους €1.904χιλ.  που αποτελεί απόσβεση για τo 2017 έχει χρεωθεί 

στον λογαριασµό αποτελεσµάτων στους τόκους πληρωτέους (2016: €2.044χιλ.)  

 

Τα χρεόγραφα κεφαλαίου φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή 

κάθε περιόδου τόκου και ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου. 

 

Το κυµαινόµενο επιτόκιο που ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου για το υπόλοιπο κεφαλαίου 

που δεν έχει ακόµη λήξει εµφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

Ηµερ. έκδοσης Υπόλοιπο κεφαλαίου 

€000 

Επιτόκιο βάσης Περιθώριο 

17.3.2008 400 Euribor 6m 1,5% 

12.12.2008 270 Euribor 3m 3,5% 

22.12.2009 2.600 Euribor 3m 1,45% 

3.3.2011 16.000 Euribor 3m 2,16% 

Σύνολο 19.270   
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25. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (συνέχ.) 
 

Χρεόγραφα κεφαλαίου σε αναπόσβεστο κόστος (συνέχ.) 
 

Χρεόγραφα Μη ∆ιαπραγµατεύσιµα (συνεχ) 

 

Τα χρεόγραφα κεφαλαίου δεν είναι εξασφαλισµένα και σε περίπτωση διάλυσης της Τραπέζης, η 

αποπληρωµή τους θα ακολουθεί σε προτεραιότητα την αποπληρωµή των υποχρεώσεων της 

Τραπέζης προς τους καταθέτες της και τις άλλες υποχρεώσεις. 

 

Τα χρεόγραφα έχουν λήξη µέχρι το 2021 και η αποπληρωµή της ονοµαστικής τους αξίας  

αναλύεται κατωτέρω:  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  31.12.2017 

€΄000 

  

Εντός ενός έτους 1.970 

1 έως 3 έτη 11.966 

Πέραν των 3 ετών    5.334 

Σύνολο  19.270 

                                                  31.12.2016 

€΄000 

  

Εντός ενός έτους 1.970 

1 έως 3 έτη 8.603 

Πέραν των 3 ετών  10.667 

Σύνολο  21.240 
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26. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

   

Οφειλόµενα έξοδα 3.648 3.565 

Προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές (Σηµ. i) 63 47 

Άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί (Σηµ. ii) 16.666 12.265 

Υποχρεώσεις σε εταιρίες του Οµίλου Alpha Bank (Σηµ.40) 3.782 1.998 

Φόροι πληρωτέοι για λογαριασµό πελατών       527       722 

   

   24.686   18.597 

 

 

(i) Προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές 

 

 2017 2016 

 €΄000 €΄000 

   

1 Ιανουαρίου  47 50 

Πρόβλεψη για το έτος      16     (3) 

   

31 ∆εκεµβρίου       63      47 

 

Υπάρχουν ορισµένες απαιτήσεις και δικαστικές αγωγές κατά της Τραπέζης στα πλαίσια της 

συνήθους επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας η 

οριστική διευθέτησή τους δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική θέση ή 

λειτουργία της Τραπέζης. ΄Εναντι αυτών, η Τράπεζα έχει σχηµατίσει προβλέψη ποσού €63 χιλ. 

την 31.12.2017 που περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του Ισολογισµού «Λοιπές Υποχρεώσεις». 

 

(ii) Αλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί 

 

Στους άλλους πληρωτέους λογαριασµούς έχει αναγνωριστεί ποσό ύψους Ευρώ 1,5 εκατ. που 

αφορά στην επιβολή προστίµου από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού για χρεώσεις σε 

εγχώριες διατραπεζικές προµήθειες. Η Τράπεζα έχει προσφύγει ενώπιον του ∆ιοικητικού 

∆ικαστηρίου για την ακύρωση του προστίµου.   
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27. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 2017 2016 

 Αριθµός   Αριθµός   

 Μετοχών €΄000 µετοχών €΄000 

Εγκεκριµένο      

31 ∆εκεµβρίου      

(Συνήθεις µετοχές των €0,85 σεντ η     

  καθεµία) 600.000.000 510.000 600.000.000 510.000 

     

Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο     

1 Ιανουαρίου 174.474.178 148.303 174.474.178 148.303 

     

31 ∆εκεµβρίου      

(Συνήθεις µετοχές των €0,85 σεντ η      

  καθεµία) 174.474.178 148.303 174.474.178 148.303 

     

 

 

 

Μετοχική Σύνθεση  
 

  31.12.2017 31.12.2016 

 Μέτοχος Αρ. 

Μετοχών 
 

Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Αρ. 

Μετοχών 
 

Ποσοστό 
Συµµετοχής 

1. Alpha Bank AE  172.255.698 98,73% 172.255.698 98,73% 

2. Emporiki Venture Capital 

Developed Markets Ltd 

1.163.835 0,67% 1.163.835 0,67% 

3. Emporiki Venture Capital 

Emerging Markets Ltd 

   1.054.645     0,60%    1.054.645     0,60% 

 Σύνολο  174.474.178 100.00% 174.474.178 100.00% 

 

Οι µέτοχοι Emporiki Venture Capital Developed Markets Ltd  και Emporiki Venture Capital 

Emerging Markets Ltd ελέγχονται πλήρως (100%) από την Alpha Bank AE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ 31.12.2017 

 

101 

 

28. ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

   

Έκδοση µετατρέψιµων αξιογράφων κεφαλαίου 64.000 64.000 

 

Την 1
η
 Νοεµβρίου 2013, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση 75.294.118 µετατρέψιµων αξιογράφων 

κεφαλαίου αόριστης διάρκειας ονοµαστικής αξίας €0,85 το καθένα τα οποία έχουν αποκτηθεί από 

την µητρική εταιρία Alpha Bank A.E. 

 

Τα µετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο ίσο µε 7% το οποίο θα 

είναι πληρωτέο στις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους. 

 

Η Τράπεζα µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να ακυρώσει την πληρωµή τόκου σε µη 

σωρευτική βάση.  Η ακύρωση του τόκου δεν θα αποτελεί γεγονός αθέτησης υποχρέωσης και δεν 

δίνει το δικαίωµα στους κατόχους των µετατρέψιµων αξιογράφων κεφαλαίου να υποβάλουν 

αίτηση για εκκαθάριση ή διάλυση της Τραπέζης. 

 

Η Τράπεζα έχει ακυρώσει την πληρωµή τόκου  για τα έτη 2016 και 2017. 

 

Τα µετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου µπορούν να εξαγοραστούν στο σύνολό τους κατ’ επιλογή 

της Τραπέζης και µετά από έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στην ονοµαστική τους 

αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους εξαιρουµένων οποιονδήποτε τόκων που 

ακυρώθηκαν, στις 30 Σεπτεµβρίου 2019 ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που 

έπεται.  

 

Η υποχρεωτική ακύρωση πληρωµής τόκου εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου:  

• υπάρχει παραβίαση από την Τράπεζα των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων σύµφωνα 

µε την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισµό των 

Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων ως εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή 

• η Τράπεζα δεν διαθέτει τα απαιτούµενα διαθέσιµα προς διανοµή στοιχεία για την 

πληρωµή τόκου, ή  

• υπάρχει απαίτηση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κατά την κρίση της, ως 

εποπτική αρχή για ακύρωση καταβολής τόκου. 

 

Τα µετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου µετατρέπονται υποχρεωτικά σε συνήθεις µετοχές της 

Τραπέζης αν συµβεί ένα Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή Βιωσιµότητας. Η τιµή 

µετατροπής είναι σταθερή και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι χαµηλότερη από την 

ονοµαστική αξία της µετοχής της Τραπέζης. 

 

Αυτά τα χρηµατοοικονοµικά µέσα κατατάσσονται ως συµµετοχικοί τίτλοι, καθώς δεν 

περιλαµβάνουν συµβατική υποχρέωση για την Τράπεζα να αποπληρώσει σε µετρητά ή άλλο 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο τους κατόχους.  Τα µετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου 

κατατάσσονται στα πρόσθετα κεφάλαια κατηγορίας Ι (Additional Tier Ι) για σκοπούς 

υπολογισµού του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 
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29. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ  
 

 2017 2016 

 €΄000 €΄000 

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου    90.467  90.467 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου    90.467  90.467 
 

 

30. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 

α) Αποθεµατικό επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 

 

Το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση δεν είναι διανεµητέο, όµως 

σε περίπτωση εκποίησης επανεκτιµηµένων επενδύσεων, τυχόν υπόλοιπο του πλεονάσµατος 

επανεκτίµησης της επένδυσης που εκποιείται µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης 

επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση µέσω των αποτελεσµάτων στο αποθεµατικό προσόδου. 

 

 2017 2016 

 €΄000 €΄000 

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου  321     16 

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.12     

Επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 

       

           

            

     4.266       315  

Μεταφορά στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά 

την πώληση επενδύσεων          -                        

         

      (10)  

Σύνολο   4.266    305 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου   4.587   321 

 

β) Αποθεµατικό διαφοράς από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου 
 

  2017 2016 

  €΄000 €΄000 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου                       600                     600 

 

Σύνολο αποθεµατικών (α+β)  

                     

            5.187             921 
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31. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

 

Το αποθεµατικό προσόδου (αποτέλεσµα εις νέον) διανέµεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί 

Εταιριών Νόµου, Κεφ. 113. 
 

Εταιρίες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από 

τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο 

ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως 

έχουν διανέµει αυτό το ποσό ως µέρισµα. Έκτακτη εισφορά για την άµυνα προς 17% από το 2014 

και µετά θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι 

ιδιοκτήτες (άτοµα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του 

φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το 

ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα 

που ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη εισφορά για 

την άµυνα καταβάλλεται από την Τράπεζα για λογαριασµό των ιδιοκτητών. 

 

Οι πιο πάνω πρόνοιες της νοµοθεσίας δεν είναι υποχρεωτικές στην περίπτωση της Τραπέζης για 

το λόγο ότι οι ιδιοκτήτες της δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου. 
 

32. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

32.1 ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις   

Τραπεζικές εγγυήσεις   48.165   46.853 

   

Ανειληµµένες υποχρεώσεις   

Πιστώσεις εισαγωγής και βεβαιωµένες πιστώσεις   

  εξαγωγής 5.453 5.492 

Όρια δανείων και διευκολύνσεων που έχουν εγκριθεί   

  αλλά δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµη 130.703 119.865 

 136.156 125.357 

   

Σύνολο Λογαριασµών Τάξεως 184.321 172.210 
 

Οι πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές συνήθως αντισταθµίζονται µε αντίστοιχες υποχρεώσεις 

τρίτων µερών. 
 

Υποχρεώσεις από πιστώσεις που είναι υπό µορφή ενέγγυων πιστώσεων για εισαγωγές/εξαγωγές, 

αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις της Τραπέζης για πληρωµή προς τρίτους νοουµένου ότι 

ικανοποιούνται οι όροι της πίστωσης αφού παρουσιαστούν τα φορτωτικά και άλλα απαραίτητα 

έγγραφα.  Η αποπληρωµή από τον πελάτη είναι άµεση ή σε τακτή περίοδο µέχρι έξι µήνες. 
 

Τα όρια δανείων και διευκολύνσεων που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµη 

αντιπροσωπεύουν ανειληµµένες υποχρεώσεις παροχής διευκολύνσεων σε πελάτες.   Στα όρια 

δανείων και διευκολύνσεων περιλαµβάνονται τα όρια παρατραβήγµατος τα οποία παραχωρούνται 

για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και µπορούν να ακυρωθούν από την Τράπεζα ανά πάσα 

στιγµή.  

 

Η έκθεση της Τραπέζης σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά µε εκτός ισολογισµού στοιχεία 

παρουσιάζεται στη σηµείωση 35 των οικονοµικών καταστάσεων. 
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32.1  ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχ.) 
 

 Χρηµατο-  Ακίνητα &      

 πιστωτικοί  οικοδοµική Εµπορικές Τουριστική    

 οργανισµοί Βιοµηχανία βιοµηχανία δραστηριότητες βιοµηχανία Άλλα  Ιδιώτες  Σύνολο  
31.12.2017 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

         

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά         

  µε τους λογαριασµούς τάξεως:         

         

Τραπεζικές εγγυήσεις και πιστώσεις εξαγωγής 8.956 1.712 9.088 23.967 1.651 7.068 1.176 53.618 

Όρια δανείων και απαιτήσεων που έχουν 

  εγκριθεί αλλά δεν έχουν χρησιµοποιηθεί  

  ακόµη 

 

 

1.016 

 

 

20.875 

 

 

15.825 

 

 

30.040 

 

 

3.854 

 

 

19.166 

 

 

39.927 

 

 

130.703 

         

Σύνολο  9.972 22.587 24.913 54.007 5.505 26.234 41.103 184.321 

         

31.12.2016         

         

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά         

  µε τους λογαριασµούς τάξεως:         

         

Τραπεζικές εγγυήσεις και πιστώσεις εξαγωγής 5.576 1.621 8.044 21.449 1.637 12.712 1.306 52.345 

Όρια δανείων και απαιτήσεων που έχουν 

  εγκριθεί αλλά δεν έχουν χρησιµοποιηθεί  

  ακόµη 

 

 

1.006 

 

 

15.500 

 

 

17.258 

 

 

20.568 

 

 

4.111 

 

 

22.449 

 

 

38.973 

 

 

119.865 

         

Σύνολο 6.582 17.121 25.302 42.017 5.748 35.161 40.279 172.210 
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32.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

 

Οι ελάχιστες µελλοντικές υποχρεώσεις για ενοίκια σύµφωνα µε ενοικιαστήρια συµβόλαια τα 

οποία αφορούν λειτουργικές µισθώσεις και λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες µέχρι το 2032, 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

   

Εντός ενός έτους 1.309 1.249 

Μεταξύ ενός και πέντε ετών 3.644 3.389 

Πέραν των πέντε ετών  4.121 4.896 

   

 9.074 9.534 

 

32.3  ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

  

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2017, υπήρχαν εκκρεµείς αγωγές εναντίον της Τραπέζης σε σχέση µε τις 

δραστηριότητές της.  Με βάση νοµική συµβουλή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προέβη σε πρόβλεψη 

για επιδικίες ή σε διαιτησία υποθέσεις (σηµείωση 26) ή σε πρόβλεψη για αποµείωση επισφαλών 

απαιτήσεων, για κάποιες από αυτές τις υποθέσεις στις οικονοµικές καταστάσεις, όπου αναµενόταν 

ότι η Τράπεζα θα υποστεί ζηµία. 
 

∆εν υπάρχουν σε εκκρεµότητα οποιεσδήποτε επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της Τραπέζης ή 

αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Τραπέζης εκτός από αυτές που έχει γίνει πρόβλεψη. 

 

32.4  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  
 

Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του 2011 και βρίσκεται σε εξέλιξη 

φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2012-2014. Επειδή ο φορολογικός έλεγχος ενδέχεται να µην 

αναγνωρίσει την παραγωγικότητα ορισµένων δαπανών, είναι πιθανόν να επιβληθούν κάποιοι 

πρόσθετοι φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. 
 

 

33. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 
 

Το ταµείο  και ταµειακά ισοδύναµα που εµφανίζονται στην κατάσταση των ταµειακών ροών 

αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία του Ισολογισµού: 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

 Σηµ. €΄000 €΄000 

    

Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες  13 228.344 173.074 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών  

ιδρυµάτων 

 

14 

 

566.768 

 

292.229 

Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύµατα   (68.118)  (75.940) 

    

  726.994 389.363 
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34. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  
 

Η Τράπεζα, αξιολογώντας τον τρόπο παρουσίασης της πληροφόρησης κατά λειτουργικό 

τοµέα και λαµβάνοντας υπόψη την πληροφόρηση που λαµβάνει η ∆ιεύθυνση της Τραπέζης, η 

οποία είναι υπεύθυνη για την κατανοµή των πόρων και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας 

των τοµέων δραστηριότητας της Τραπέζης, προσδιόρισε τους ακόλουθους λειτουργικούς 

τοµείς: 

• Λιανική Τραπεζική 

• Corporate Banking 

• Treasury 

• Λοιπά 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα έσοδα, έξοδα, αποµειώσεις χορηγήσεων, κέρδος/(ζηµίες) 

προ φόρων και ορισµένες πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 

αναφορικά µε τους πιο πάνω λειτουργικούς τοµείς: 

 

                                            1.1-31.12.2017 

 

Λιανική 

Τραπεζική 

Corporate 

banking 
Treasury Λοιπά Σύνολο 

  €000 €000 €000 €000 €000 

      

Καθαρά Έσοδα Τόκων 39.159 23.472 1.415 -  64.046 

Καθαρά Έσοδα Προµηθειών 5.440 1.164   (414) 6.190 

Λοιπά Έσοδα 1.061       406 2.847 2.593    6.907 

Σύνολο Εσόδων 45.660 25.042 4.262 2.179 77.143 

      
Σύνολο Εξόδων (22.208) (9.636) -  (22.701) (54.545) 

    
Ζηµιές αποµειώσεως και 

προβλέψεις για την κάλυψη 

του πιστωτικού κινδύνου 

 

 

(55.401) 

 

 

(51.938) 

 

 

          -  

 

 

             -  (107.339) 

      

Καθαρό κέρδος / (ζηµία)  

πρίν τη φορολογία 
(31.949) (36.532) 4.262 (20.522) 

 

(84.741) 

 

Φορολογία 
- - - -

(1.919)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά τη 

φορολογία  

 

(31.949)

 

(36.532)

 

4.262

 

(20.522) (86.660)

  
    

Ενεργητικό 31.12.2017 1.042.184 692.651 954.338 55.631 2.744.804 

Υποχρεώσεις 31.12.2017 2.046.383 158.527 170.493 40.966 2.416.369 

Κεφαλαιουχικές ∆απάνες - - - 1.194 1.194 

Αποσβέσεις (1.023) (680) - (55) (1.758) 
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34. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) 

 

                                          1.1.-31.12.2016 

 

Λιανική 

Τραπεζική 

Corporate 

banking 
Treasury Λοιπά Σύνολο 

  €000 €000 €000 €000 €000 

      

Καθαρά Έσοδα Τόκων 55.487 31.979 1.016 - 88.482 

Καθαρά Έσοδα Προµηθειών 5.106 1.225 - (410) 5.921 

Λοιπά Έσοδα    1.048       595   9.515  2.655    13.813 

Σύνολο Εσόδων 61.641 33.799 10.531 2.245 108.216 

  
     

Σύνολο Εξόδων (20.178) (9.004) - (53.025) (82.207) 

  
    

Ζηµιές αποµειώσεως και 

προβλέψεις για την κάλυψη 

του πιστωτικού κινδύνου 

 

 

(23.127) 

 

 

(35.458) 

 

 

           - 

 

  

            - (58.585) 

  
     

Καθαρό κέρδος/(ζηµία)  

πρίν τη φορολογία 

 

18.336 

 

 

(10.663) 

 

 

10.531 

 

 

(50.780) 

 

 

(32.576) 

 

Φορολογία             -            -                   -                -         1.803 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά τη 

φορολογία  

    

  18.336 

  

(10.663) 

         

          10.531 

     

     (50.780) 

           

     (30.773) 

  
    

Ενεργητικό 31.12.2016 1.153.475 792.885 601.931 48.124 2.596.415 

Υποχρεώσεις 31.12.2016 1.773.075 167.552 202.563 42.396 2.185.586 

Κεφαλαιουχικές ∆απάνες - - - 769 769 

Αποσβέσεις (792) (358) - (805) (1.955) 

 

Λιανική Τραπεζική 

Εντάσσονται όλοι οι Ιδιώτες (Πελάτες λιανικής τραπεζικής), οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, και οι 

µικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό. ∆ιαχειρίζεται, µέσω 

του δικτύου Καταστηµάτων, όλα τα καταθετικά προϊόντα, προϊόντα στεγαστικής καταναλωτικής 

και επιχειρηµατικής πίστης, προϊόντα ρευστότητας, εγγυητικές επιστολές, πιστώσεις εισαγωγής 

και εξαγωγής, καθώς και τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες των ανωτέρω πελατών. 

 

Corporate Banking 

Εντάσσονται όλες οι Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. 

∆ιαχειρίζεται τα προϊόντα ρευστότητας, επιχειρηµατικής πίστης καθώς και τις εγγυητικές 

επιστολές και πιστώσεις εισαγωγής και εξαγωγής των ανωτέρω επιχειρήσεων. 

 

Treasury 

Περιλαµβάνει τη δραστηριότητα του Dealing Room στη διατραπεζική αγορά (FX Swaps, 

Οµόλογα, ∆ιατραπεζικές τοποθετήσεις – ∆ανεισµούς κλπ.) 

 

Λοιπά 

Εντάσσονται οι µη κατανεµηµένες στους υπόλοιπους τοµείς λειτουργικές δαπάνες των κεντρικών 

υπηρεσιών της Τραπέζης. 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

Η Τράπεζα έχει θεµελιώσει ένα πλαίσιο διεξοδικής και συνετής διαχειρίσεως των πάσης φύσεως 

κινδύνων που αντιµετωπίζει, σύµφωνα µε τις βέλτιστες εποπτικες πρακτικές και το οποίο, µε 

βάση την κοινή ευρωπαϊκή νοµοθεσία και το ισχύον σύστηµα κοινών τραπεζικών κανόνων, 

αρχών και προτύπων, εξελίσσεται διαρκώς µε την πάροδο του χρόνου ώστε να εφαρµόζεται στην 

καθηµερινή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Τραπέζης, καθιστώντας αποτελεσµατικό το 

ευρύτερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει. 

Βασική επιδίωξη της Τραπέζης κατά το 2017 ήταν η διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών 

εσωτερικής διακυβερνήσεως και η συµµόρφωση µε τις ρυθµιστικές και εποπτικές διατάξεις 

διαχειρίσεως κινδύνων ώστε να διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη στη διεξαγωγή των 

επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων µέσω της παροχής κατάλληλων χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών. 

 

Οργάνωση ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων 
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για τον καθορισµό, την έγκριση και την 

εποπτεία της εφαρµογής του Πλαισίου ∆ιάθεσης Ανάληψης Κινδύνων, διασφαλίζοντας 

παράλληλα ότι αυτά συνάδουν µε τους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους της 

Τραπέζης, τον κεφαλαιακό της προγραµµατισµό και όλες τις εποπτικές και άλλες απαιτήσεις της.  

Παράλληλα, το διοικητικό όργανο εγκρίνει και επανεξετάζει περιοδικά όλες τις στρατηγικές και 

τις πολιτικές για την ανάληψη, διαχείριση, παρακολούθηση και το µετριασµό των κινδύνων στους 

οποίους είναι εκτεθειµένο το ίδρυµα και τηρείται ενήµερο µέσω της Επιτροπής Κινδύνων για 

οποιεσδήποτε µεταβολές στο προφίλ κινδύνου του ιδρύµατος, ενέργειες και αποφάσεις οι οποίες 

ενέχουν σηµαντικούς κινδύνους για το ίδρυµα, ανεπάρκειες που διαπιστώνονται σε σχέση µε το 

Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων κλπ. 

 

Επιτροπή Κινδύνων  
 

Η Επιτροπή Κινδύνων του ∆Σ εισηγείται προς το ∆Σ τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων και 

διαχείρισης κεφαλαίων η οποία ανταποκρίνεται στους επιχειρηµατικούς στόχους του Οργανισµού 

και έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης και εφαρµογής των όσων 

προνοούνται. Επιπλέον, παρακολουθεί µεταξύ άλλων την εφαρµογή των πολιτικών και 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και διασφαλίζει ότι το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου έχει 

ενσωµατωθεί στη διαδικασία λήψης των επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

 

Τοµέας ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων 
 

 Με βάση τις διατάξεις της σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
1
 και των 

κατευθυντήριων γραµµών των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών σε σχέση µε την εσωτερική 

διακυβέρνηση, οι ∆ιευθύνσεις Κινδύνων της Τραπέζης, υπό τον Γενικό ∆ιευθυντή Risk, 

αποτελούν ανεξάρτητες µονάδες ελέγχου (Control Functions), οι οποίες αναφέρονται για θέµατα 

της αρµοδιότητας τους στην Επιτροπή Κινδύνων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µέσω αυτής 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε κοινοποίηση στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.  

 

 

 

                                                
1 «Οδηγία προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα σχετικά µε τις ρυθµίσεις ∆ιακυβέρνησης και ∆ιαχείρισης», ΚΤΚ, 2014. 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

Στην Τράπεζα λειτουργούν υπό τον Γενικό ∆ιευθυντή Risk η ∆ιεύθυνση Πιστωτικού Κινδύνου 

και η ∆ιεύθυνση Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων οι οποίες έχουν την ευθύνη για 

την υλοποίηση του πλαισίου διαχειρίσεως κινδύνων, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της 

Επιτροπής ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων. 

 

Στη ∆ιεύθυνση Πιστωτικού Κινδύνου υπάγονται τα ακόλουθα Τµήµατα:  

• Τµήµα Πολιτικής  

• Τµήµα Εποπτικών Απαιτήσεων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  

• Τµήµα Πιστωτικού Ελέγχου  

• Τµήµα Ανάλυσης ∆εδοµένων  

• Τµήµα Μεθοδολογιών  

Στην ∆ιεύθυνση Κινδύνου Αγοράς και Λειτουργικού Κινδύνου υπάγονται τα ακόλουθα Τµήµατα: 

• Τµήµα Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας 

• Τµήµα Λειτουργικού Κινδύνου 

Επιπρόσθετα, υπό την άµεση εποπτεία του Γενικού ∆ιευθυντού Risk και Group Chief Risk 

Officer λειτουργεί το Τµήµα «Επικύρωση Υποδειγµάτων ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων». 
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35.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος  
 

Πιστωτικός Κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιστούχων ή 

αντισυµβαλλόµενων σύµφωνα µε τους συµφωνηθέντες µε την Τράπεζα συµβατικούς όρους και 

προκύπτει λόγω αδυναµίας ή απροθυµίας των πιστωτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  

Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της Τραπέζης και τα 

παρεχόµενα προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

Η διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου υλοποιείται στη βάση του Πλαισίου ∆ιαχείρισης 

Πιστωτικού Κινδύνου που έχει καθοριστεί από τον Όµιλο και υιοθετηθεί από την Τράπεζα. Το εν 

λόγω Πλαίσιο περιλαµβάνει όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, συστήµατα και µεθοδολογίες που 

χρησιµοποιούνται µε στόχο τον έγκαιρο εντοπισµό, αξιολόγηση και παρακολούθηση του 

πιστωτικού κινδύνου και την αποτελεσµατική εφαρµογή µέτρων µετριασµού του. Μέσω του 

Πλαισίου ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου διασφαλίζεται από τη µια συµµόρφωση του Οµίλου 

και συνεπακόλουθα της Τραπέζης, µε τις σχετικές εποπτικές οδηγίες και απαιτήσεις και από την 

άλλη, η υιοθέτηση βέλτιστων τραπεζικών πρακτικών µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική 

διαχείριση και περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου.  

Τα όσα προνοούνται στο Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου εφαρµόζονται µέσω 

κατάλληλης δοµής διακυβέρνησης, η οποία καθορίζει σαφείς ρόλους και αρµοδιότητες σε κάθε 

βαθµίδα ιεραρχίας της Τραπέζης που εµπλέκεται σε δραστηριότητες που ενέχουν την ανάληψη 

πιστωτικού κινδύνου: 

Για σκοπούς διαχειρίσεως του Πιστωτικού Κινδύνου οι πιστοδοτήσεις διαχωρίζονται σε 

Wholesale και Retail. Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται, διαλαµβάνουν µεταξύ άλλων την 

διαβάθµιση και αξιολόγηση του πελάτη ως προς την ικανότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων 

του, περιγράφουν τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν από την ετοιµασία και υποβολή της 

αίτησης του πελάτη στο σχετικό εγκριτικό κλιµάκιο µέχρι και το στάδιο της έγκρισης και της 

υλοποίησης της. Στις πρόνοιες των διαδικασιών περιλαµβάνεται και η παρακολούθηση των 

πελατών και η συναλλακτική συµπεριφορά των λογαριασµών µετά την εκταµίευση. Οι 

διαδικασίες αναθεωρούνται σε τακτική βάση στοχεύοντας σε µεγαλύτερη τυποποίηση και 

καλύτερη µέτρηση και παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου. 

 

Εγκρίσεις παραχωρούνται µόνο από εγκριτικά κλιµάκια και το επίπεδο τους καθορίζεται 

συναρτήσει του ποσού, του είδους και της διαβάθµισης του πελάτη, του προϊόντος και της 

προσφερόµενης εξασφάλισης. Η Πιστωτική Πολιτική της Τραπέζης εµπίπτει εντός της 

γενικότερης Πολιτικής του Οµίλου και των Κανονισµών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 

 

Επιµέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου και Εσωτερικές ∆ιαβαθµίσεις 

Σηµαντικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται τόσο κατά την εγκριτική διαδικασία όσο και για την 

ταξινόµηση της πιστοληπτικής ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Τραπέζης αποτελούν τα 

υποδείγµατα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πιστούχων. 

Σκοπός των συστηµάτων διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου είναι η εκτίµηση της πιθανότητας µη 

εκπληρώσεως των υποχρεώσεων των πιστούχων έναντι του Οµίλου Αlpha Bank. 
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35.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

Σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής, κατά την διαδικασία αξιολόγησης 

πιστοδοτήσεων νέων πελατών, η Τράπεζα χρησιµοποιεί δύο στατιστικά υποδείγµατα πιστωτικού 

κινδύνου τα οποία βασίζονται σε δηµογραφικά στοιχεία. Για την αξιολόγηση αιτηµάτων 

υφιστάµενων πελατών, πέραν των προαναφερθέντων, χρησιµοποιείται και επιπρόσθετη κλίµακα 

διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα µε την συµπεριφορά του πελάτη στα υφιστάµενα 

προϊόντα.  

Σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιο Wholesale, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 

πιστούχων και η κατάταξή τους σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου πραγµατοποιείται µέσω 

συστηµάτων διαβαθµίσεως. 

Η ταξινόµηση των πιστούχων της Τραπέζης µε τη χρήση συστηµάτων διαβαθµίσεως πιστωτικού 

κινδύνου αποτελεί βασικό εργαλείο για:  

• Τη λήψη αποφάσεως από τα αρµόδια Συµβούλια για τη χορήγηση/ανανέωση ορίου 

πιστοδοτήσεων και την εφαρµογή της κατάλληλης τιµολογιακής πολιτικής (περιθώρια 

επιτοκίων κ.λπ.). 

• Την πρόβλεψη της µελλοντικής συµπεριφοράς των πελατών που ανήκουν σε µία οµάδα µε 

κοινά χαρακτηριστικά. 

• Τον έγκαιρο εντοπισµό των προβληµατικών πιστοδοτήσεων και την άµεση µεθόδευση των 

απαραίτητων ενεργειών για την ελαχιστοποίηση της ενδεχόµενης ζηµίας για την Τράπεζα. 

• Την αξιολόγηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τραπέζης και του 

αναλαµβανόµενου από αυτή πιστωτικού κινδύνου. 

Σκοπός των συστηµάτων διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου είναι η εκτίµηση της πιθανότητας µη 

εκπληρώσεως των υποχρεώσεων των πιστούχων έναντι της Τραπέζης. 

Τα συστήµατα διαβαθµίσεως που χρησιµοποιούνται από την Τράπεζα είναι το Alpha Bank Rating 

System (ABRS) και το Moody’s Risk Advisor (MRA) στα οποία ενσωµατώνονται διαφορετικά 

µοντέλα (υποδείγµατα) διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου. 

Για την εκτίµηση του ενδεχοµένου ασυνέπειας των πιστούχων της Τραπέζης τα µοντέλα 

διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου αξιολογούν µία σειρά παραµέτρων, οι οποίες µπορούν να 

οµαδοποιηθούν ως εξής:  

● Χρηµατοοικονοµική: οικονοµική δυνατότητα πιστούχου (δείκτες ρευστότητας, δανειακής 

επιβαρύνσεως κ.λπ.). 

● Συγκριτική θέση πιστούχου στο πλαίσιο του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιείται και κυρίως έναντι των ανταγωνιστριών εταιριών του κλάδου στον οποίο 

ανήκει. 

● Συναλλακτική συµπεριφορά πιστούχου έναντι της Τραπέζης αλλά και έναντι τρίτων 

(οφειλές σε καθυστέρηση, δυσµενή στοιχεία κ.λπ.). 

● Ποιοτικά χαρακτηριστικά πιστούχου (ακεραιότητα και συνέχεια της διοικήσεως, 

καταλληλότητα παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού κ.λπ.). 
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35.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 

 

Τα υποδείγµατα διαβαθµίσεως του πιστωτικού κινδύνου που χρησιµοποιούνται σήµερα από την 

Τράπεζα διαφοροποιούνται αναλόγως: 

● Του κύκλου εργασιών των πιστοδοτούµενων επιχειρήσεων. 

● Του ύψους του Συνολικού Πιστωτικού Κινδύνου των επιχειρήσεων. 

● Των ειδικών χαρακτηριστικών της χρηµατοδοτήσεως. 

● Των διαθεσίµων στοιχείων για την αξιολόγηση του πιστούχου. Ειδικώς για τα 

οικονοµικά στοιχεία, οι διαφοροποιήσεις σχετίζονται µε την κατηγορία των τηρούµενων 

λογιστικών βιβλίων, τον τύπο των λογιστικών σχεδίων (για χρηµατοοικονοµικές 

υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες κ.λπ.), καθώς και µε το αν οι οικονοµικές 

καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 

Για κάθε ένα από τα υποδείγµατα διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιούνται διαφορετικές παράµετροι, η κάθε µία από τις οποίες συνεισφέρει µε 

συγκεκριµένο τρόπο στη σχετική αξιολόγηση. 

Η στατιστική επιβεβαίωση των υποδειγµάτων διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου επανεξετάζεται 

ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη προβλεπτική τους ικανότητα, σύµφωνα και µε τις διεθνείς 

βέλτιστες πρακτικές και το εποπτικό και ρυθµιστικό πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνου. 

Κλίµακα διαβαθµίσεως πιστούχων 

Οι πιστούχοι διαβαθµίζονται στις ακόλουθες διαβαθµίσεις πιστωτικού κινδύνου: 

ΑΑ, Α+, Α, Α-, ΒΒ+, ΒΒ, ΒΒ-, Β+, B, Β-, ΓΓ+, ΓΓ, ΓΓ-, Γ, ∆, ∆0, ∆1, ∆2, Ε 

Για σκοπούς συµπληρώσεως του πίνακα «Ποιοτική ∆ιαβάθµιση των χωρίς Καθυστέρηση και µη 

Αποµειωµένων ∆ανείων και Απαιτήσεων κατά πελατών», στην Υψηλή ∆ιαβάθµιση εµπίπτουν οι 

κλίµακες διαβαθµίσεως AA, A+, A, A- και BB+, στη Ικανοποιητική ∆ιαβάθµιση οι κλίµακες 

διαβαθµίσεως ΒΒ, ΒΒ-, Β+, B, Β-, ΓΓ+ και ΓΓ, και στα Υπό Επιτήρηση (υψηλότερου κινδύνου) 

ΓΓ- και υποδυέστερα. 

Η Τράπεζα έχει επίσης αναπτύξει στατιστικά µοντέλα αξιολόγησης αιτηµάτων τα οποία έχει 

ενσωµατώσει στις εγκριτικές διαδικασίες. 

Για χρηµατοδοτήσεις ειδικής µορφής (Σύνθετες Χρηµατοδοτήσεις και Χρηµατοδοτήσεις 

Ναυτιλίας) έχουν αναπτυχθεί ειδικά µοντέλα (slotting) µε την κάτωθι κλίµακα κατηγοριοποιήσεως: 

Ισχυρή (Κατηγορία 1), Καλή (Κατηγορία 2), Ικανοποιητική (Κατηγορία 3), Ασθενής 
(Κατηγορία 4), Σε Αθέτηση (Κατηγορία 5). 
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35.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

Μεθοδολογία Αξιολογήσεως Αποµειώσεως 
 

Η Τράπεζα προβαίνει σε εξέταση των χορηγήσεων σε πελάτες για να αξιολογήσει εάν χρειάζεται να 

προβεί σε αποµείωση η οποία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η Τράπεζα εξετάζει εάν υπάρχουν 

αντικειµενικές ενδείξεις αποµειώσεως προκειµένου να διενεργηθεί εξατοµικευµένος έλεγχος 

αξιολογήσεως αποµείωσης. Το χαρτοφυλάκιο εξετάζεται σε ατοµική βάση και σε συλλογική βάση. 

 

Ατοµική Αξιολόγηση Αποµειώσεως 
 

Η Τράπεζα έχει ορίσει ως «Ατοµικά σηµαντικά» τα δάνεια προς τους πελάτες του Wholesale 

Banking µε συνολικά υπόλοιπα µεγαλύτερα ή ίσα των €300 χιλ.  Επιπλέον, συµπεριλαµβάνονται οι 

συνδεδεµένες µε αυτούς εταιρείες (που βρίσκονται στον ίδιο Όµιλο) και οι συνδεδεµένοι µε αυτούς 

φορείς εταιρειών (που βρίσκονται στον ίδιο Όµιλο) µε υπόλοιπα άνω του ενός (€1) εκατ. Επίσης, για 

πελάτες του τοµέα Retail Banking η Τράπεζα έχει ορίσει ως ατοµικά σηµαντικά τα δάνεια προς τους 

πελάτες µε υπόλοιπα του ενός (€1) εκατ. και άνω. 

 

Επιπρόσθετα στα πιο πάνω, η Τράπεζα εξετάζει σε ατοµική βάση πιστωτικές διευκολύνσεις σε 

οµάδες συνδεδεµένων πρόσωπων, οι οποίες υπερβαίνουν το 3% του µετοχικού κεφαλαίου και των 

αποθεµατικών της Τραπέζης, όπως ορίζει η Οδηγία της ΚΤΚ «Οδηγία προς τα αδειοδοτηµένα 

πιστωτικά ιδρύµατα για την αποµείωση δανείων και τις διαδικασίες διενέργειας προβλέψεων του 

2014 έως 2016». 

 

 

Η αξιολόγηση αποµειώσεως σε ατοµική βάση διενεργείται σε τριµηνιαία βάση µε την ακόλουθη 

διαδικασία: 

 

Η Τράπεζα εξετάζει εάν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις αποµειώσεως προκειµένου να 

διενεργηθεί εξατοµικευµένος έλεγχος αξιολογήσεως αποµείωσης. Η διαδικασία προσδιορισµού των 

δανείων προς αποµείωση και της εκτίµησης των προβλέψεών τους περιλαµβάνει τα παρακάτω 

βήµατα: 

 

• Αναγνώριση των δανείων τα οποία θα αξιολογηθούν εξατοµικευµένα και για τα οποία έχουν 

εντοπιστεί γεγονότα που συνιστούν αντικειµενικές ενδείξεις ότι υφίσταται ζηµία λόγω 

αποµειώσεως αξίας. 

• Υπολογισµός πρόβλεψης σε εξατοµικευµένη βάση, για τα δάνεια που αναγνωρίστηκαν στο 

προηγούµενο βήµα, ως η διαφορά µεταξύ του ανακτήσιµου ποσού από προεξόφληση 

µελλοντικών ροών και της λογιστικής αξίας του δανείου. 

• Στις περιπτώσεις που δεν σχηµατίστηκε πρόβλεψη κατόπιν της εξατοµικευµένης 

αξιολόγησης, τα δάνεια αυτά θα εξετάζονται σε συλλογική βάση για αποµείωση, µε βάση 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου. 
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35.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

Τα σηµαντικά δάνεια, ελέγχονται εξατοµικευµένα εφόσον ικανοποιείται µια από τις παρακάτω 

συνθήκες: 

• Καθυστερήσεις / Υπερβάσεις > 90 ηµερών  

• Μη Εξυπηρετούµενη Χορήγηση (ορισµός ΕΒΑ NPE) 

• ∆ιαβάθµιση πιστούχου ΓΓ- ή δυσµενέστερη (αφορά πελάτες Wholesale µόνο) 

• Ληγµένη διαβάθµιση πιστούχου (αφορά πελάτες Wholesale µόνο) 

•  ∆υσµενέστερη για την Τράπεζα ρύθµιση οφειλών κατ’ απαίτηση του δανειολήπτη (EBA 

Forborne) 

• Σηµαντική δυσκολία του δανειολήπτη εξυπηρετήσεως υποχρεώσεων προς τρίτους 

• Σηµαντική επιδείνωση της οικονοµικής καταστάσεως της επιχειρήσεως / του ιδιώτη 

πιστούχου 

• Σηµαντικές δυσµενείς αλλαγές και διαφοροποιήσεις στην αγορά ή στον κλάδο 

δραστηριότητας (αφορά τον κλάδο construction και real estate) 

• Παρεµβάσεις και ενέργειες κυβερνητικών αρχών έναντι του δανειολήπτη (αφορά πελάτες 

του Retail) 

• Ανεπιθύµητες αλλαγές στη µετοχική σύνθεση ή τη διοίκηση της επιχειρήσεως ή σοβαρά 

διοικητικά προβλήµατα (αφορά πελάτες Wholesale µόνο) 

• Απρόβλεπτα, ακραία γεγονότα όπως φυσικές καταστροφές, απάτη κλπ. 

• Καθυστερήσεις από 30 µε 90 ηµέρες σε ένα τουλάχιστο λογαριασµό του πελάτη. 

 

Συλλογική Αξιολόγηση Αποµειώσεως  
 

Κατά τη συλλογική αξιολόγηση αποµειώσεως εξετάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες για πελάτες 

του Τοµέα Wholesale Banking και Retail Banking: 

• ∆άνεια µε υπόλοιπα µικρότερα από αυτά που έχουν οριστεί ως «ατοµικά σηµαντικά» 

• Τα δάνεια τα οποία υπόκεινται σε ατοµική αξιολόγηση από την οποία δεν προκύπτει 

ζηµία, κατά τον εξατοµικευµένο έλεγχο αποµειώσεως, αξιολογούνται και σε συλλογική 

βάση αφού ενταχθούν σε οµάδες βάσει παρόµοιων χαρακτηριστικών πιστωτικού 

κινδύνου. 

• Τα δάνεια για τα οποία δεν υπάρχουν εναύσµατα αποµειώσεως αξίας και συνεπώς δεν 

εξετάζονται εξατοµικευµένα, αξιολογούνται συλλογικά και κατηγοριοποιούνται βάσει 

παρόµοιων χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου. 

Η προϋπόθεση εντοπισµού συγκεκριµένων δανείων µε αντικειµενική ένδειξη ζηµιών 

αποµειώσεως προκειµένου αυτή να αναγνωρισθεί, µπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση 

της αναγνώρισης αποµειώσεως του δανείου, η οποία έχει ήδη πραγµατοποιηθεί. Στο 

πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ39, είναι κατάλληλη η αναγνώριση ζηµίας 

αποµειώσεως για εκείνες τις ζηµίες που «πραγµατοποιήθηκαν αλλά δεν έχουν δηλωθεί» 

(Incurred But Not Reported - IBNR). 
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35.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

Η διαδικασία προσδιορισµού των δανείων προς αποµείωση και της εκτιµήσεως των προβλέψεών 

τους περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: 

• Αναγνώριση των δανείων τα οποία θα αξιολογηθούν συλλογικά.  

• Υπολογισµός προβλέψεως σε συλλογική βάση των δανείων που αναγνωρίστηκαν στο 

προηγούµενο βήµα. 

• Εντοπισµός των δανείων που πρέπει να αξιολογηθούν συλλογικά για ζηµιογόνα γεγονότα 

τα οποία έχουν συµβεί αλλά δεν έχουν ακόµη κοινοποιηθεί (Ιncurred Βut Νot Reported, 

“IBNR”). 

Για σκοπούς προβλέψεων σε συλλογικό επίπεδο, τα δάνεια κατατάσσονται βάσει παρόµοιων 

χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου. Το ποσοστό αποµειώσεως υπολογίζεται µε βάση τα 

χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου της οµάδας και του χαρτοφυλακίου στην οποία ανήκει ο 

πιστούχος ή η πιστοδότηση. Για τον προσδιορισµό τους χρησιµοποιούνται στατιστικές µέθοδοι ή 

εµπειρική εκτίµηση.  

Η εξέταση στο χαρτοφυλάκιο Wholesale Banking γίνεται σε επίπεδο πελάτη και στο 

χαρτοφυλάκιο Retail Banking σε επίπεδο λογαριασµού.  

Για να καθορίσει το ποσό των απαιτούµενων προβλέψεων η Τράπεζα χρειάζεται να εκτιµήσει το 

ύψος και το χρονισµό των µελλοντικών ταµειακών ροών. Τέτοιες εκτιµήσεις βασίζονται σε 

παραδοχές για ένα αριθµό παραγόντων. Οι παραδοχές περιλαµβάνουν τις µελλοντικές αλλαγές 

στις αξίες ακινήτων / ποσό ανάκτησης καθώς και το χρονικό ορίζοντα ρευστοποίησης. 

Οποιεσδήποτε αλλαγές στις παραδοχές ή διαφορές µεταξύ των παραδοχών που έγιναν και των 

πραγµατικών αποτελεσµάτων θα µπορούσε να οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές στα ποσά των 

απαιτούµενων προβλέψεων. 

 

Περιβαλλοντικός και Κοινωνικής Ευθύνης Κίνδυνος 

Στο πλαίσιο διαχειρίσεως του πιστωτικού κινδύνου και της πιστωτικής πολιτικής, έχει ενταχθεί η 

εξέταση της απαρέγκλιτης τηρήσεως των αρχών της περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης 

χορηγήσεως πιστοδοτήσεων προς επιχειρήσεις. 

Ο κύριος στόχος είναι η διαχείριση του δυνητικά προερχόµενου κινδύνου από τις δραστηριότητες 

των πιστούχων του Οµίλου οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται µε ζηµία προς το περιβάλλον και 

την κοινωνία, ή τυχόν µε άµεση απειλή τέτοιας ζηµίας, και κατ΄επέκταση να επιδρούν αρνητικά 

στις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου. 
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35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

Ρυθµίσεις  

Η διατήρηση ενός υγιούς δανειακού χαρτοφυλακίου προϋποθέτει τη συνεχή παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των πιστούχων, προκειµένου να είναι εφικτή η έγκαιρη διάγνωση µελλοντικών 

προβληµάτων ρευστότητας που θα επηρεάσουν την οµαλή αποπληρωµή των υποχρεώσεών τους 

στην Τράπεζα και τον Όµιλο. 

Τα πιστωτικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται συνήθως από την Τράπεζα για τη διαχείριση 

προβληµάτων ρευστότητας που αντιµετωπίζουν οι πιστούχοι στην αποπληρωµή των οφειλών τους 

είναι οι ρυθµίσεις των χρηµατοδοτήσεων µέσω της επαναδιαπραγµατεύσεως των αρχικών όρων 

της δανειακής συµβάσεως. 

Με τον Κανονισµό (Ε.Ε.) αριθ. 575/2013 προσδιορίσθηκε το πλαίσιο των εποπτικών 

υποχρεώσεων για τη διαχείριση από τα πιστωτικά ιδρύµατα των πιστοδοτήσεων σε καθυστέρηση 

και των µη εξυπηρετούµενων πιστοδοτήσεων. 

Επίσης µε βάση τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2015/227 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης 

Ιανουαρίου 2015 και τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η 

Τράπεζα και ο Όµιλος αναλαµβάνουν τις προκύπτουσες εποπτικές υποχρεώσεις σχετικά µε τις 

ρυθµισµένες πιστοδοτήσεις. 

Οι Ρυθµίσεις οφειλών προτείνονται σε συνεργάσιµους και βιώσιµους δανειολήπτες που 

βρίσκονται σε οικονοµική δυσχέρεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι µακροπρόθεσµα 

αποτελεσµατικές και βιώσιµες, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις αιτίες που οδήγησαν στην εµφάνιση 

οικονοµικών δυσκολιών (financial difficulty) όσο και τη δυνατότητα αποπληρωµής του 

δανειολήπτη. 

Η ύπαρξη ευνοϊκότερων όρων επαναδιαπραγµατεύσεως και τροποποιήσεως των όρων της 

συνεργασίας µε τον πιστούχο (concession) σε οικονοµική δυσχέρεια, ορίζονται σε σχέση µε: 

• τους αντίστοιχους όρους που ισχύουν και εφαρµόζονται σε πιστούχους οι οποίοι δεν 

αντιµετωπίζουν οικονοµική δυσχέρεια. 

• τους αντίστοιχους όρους που ισχύουν στην αγορά για πιστούχους µε τα ίδια 

χαρακτηριστικά κινδύνου. 

Αποσβέσεις Απαιτήσεων 
 

Ως Απόσβεση Οφειλών (Write-off) ορίζεται η µείωση της λογιστικής αξίας ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου µε χρήση συσσωρευµένων αποµειώσεων, όταν δεν 

υφίσταται πιθανότητα ουσιαστικών περαιτέρω εισπράξεων. Η απόσβεση αφορά τη λογιστική 

διαγραφή µίας οφειλής ή µέρους αυτής, ήτοι την αφαίρεση του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ή 

µέρους αυτού από τον ισολογισµό, η οποία δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την παραίτηση της 

Τραπέζης από τη νοµική απαίτηση έναντι των πιστούχων. Σε περίπτωση που η Τράπεζα 

αποφασίζει να παραιτηθεί από τη νοµική απαίτηση έναντι των πιστούχων αυτό ονοµάζεται 

Περιορισµός Οφειλής (Debt Forgiveness) και η εν λόγω παραίτηση µπορεί να αφορά στοιχεία 

εντός ή/και εκτός ισολογισµού. 
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35.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

Ως Απόσβεση Οφειλών µε Περιορισµό Οφειλής (Write-down) ορίζεται η οριστική διαγραφή 

µίας οφειλής ή µέρους αυτής ως αποτέλεσµα αποφάσεως ή συµφωνίας (δικαστική απόφαση, 

συµβατική συµφωνία, κ.λπ.) νοµικά δεσµευτικού χαρακτήρα, η οποία δεν είναι περαιτέρω 

διεκδικίσιµη. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω κατηγορία αποσβέσεων µπορεί να είναι  Οριστική, ήτοι 

χωρίς προϋποθέσεις, ή Υπό Αίρεση (Contingent Write-Down), ήτοι να ισχύει υπό την 

προϋπόθεση επιτεύξεως συγκεκριµένης επιδόσεως από τον Πελάτη (συνήθως επιτυχής υλοποίηση 

συγκεκριµένου προγράµµατος αποπληρωµής).  

Ενδεικτικές προϋποθέσεις, και όχι περιοριστικές, για την υποβολή προτάσεων αποσβέσεως µέρους ή 

του συνόλου των οφειλών δύναται να αποτελούν τα κάτωθι: 

• Καταγγελία των οικείων Συµβάσεων των Πελατών 

• Έκδοση ∆ιαταγών Πληρωµής καθ’ όλων των ενεχοµένων των εν λόγω Συµβάσεων 

• Ολοκλήρωση των ενεργειών έρευνας ακίνητης περιουσίας 

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εγγραφή βαρών. 

• Εκπλειστηριασµός τουλάχιστον ενός ακινήτου, προκειµένου να έχουν οριστικοποιηθεί οι 

προνοµιακές απαιτήσεις (µέσω του πίνακα κατατάξεως) και κατ’ επέκταση η πιθανή ζηµία 

της Τραπέζης. 

• Στις περιπτώσεις όπου η πιθανότητα περαιτέρω ανακτήσεως της οφειλής κρίνεται ιδιαιτέρως 

χαµηλή, λόγω: 

o εντάξεως των οφειλετών σε ειδική εκκαθάριση, 

o αποδεδειγµένης υπάρξεως σηµαντικού ύψους προνοµιακών απαιτήσεων και λήψη 

αποφάσεως για την παύση των νοµικών ενεργειών διαχειρίσεως προς αποφυγή του µη 

εισπράξιµου κόστους εκτελέσεως, 

o ασύµφορου περαιτέρω δικαστικού αγώνα για τη διεκδίκηση της οφειλής (π.χ. 

εξασφαλίσεις χαµηλής αξίας) 

για τη διενέργεια της αποσβέσεως, απαιτείται ισόποση πρόβλεψη αποµειώσεως τουλάχιστον κατά 

το προηγούµενο από την πρόταση τρίµηνο. 

Πλαίσιο Πιστωτικού Ελέγχου 
 

Η Τράπεζα προκειµένου να διασφαλίσει την ορθή εφαρµογή των πολιτικών πιστωτικού κινδύνου 

βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασµού ενός ολοκληρωµένου πλαισίου πιστωτικού ελέγχου (Credit 

Control). 

Ειδικότερα, το εν λόγω πλαίσιο θα προβλέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων (on site) και 

ελέγχων σε κεντρικό επίπεδο (desktop) σε Επιχειρησιακές Μονάδες Banking της Τραπέζης οι 

οποίοι θα καλύπτουν το πλαίσιο της πιστωτικής πολιτικής, της αναλύσεως του χαρτοφυλακίου, 

της πληρότητας και ορθότητας των δεδοµένων στα συστήµατα µέσω δειγµατοληπτικών ελέγχων. 
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35.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ: 

 

∆άνεια σε Καθυστέρηση (Past Due Loans) 

 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι σε καθυστέρηση εάν η οφειλή του 

αντισυµβαλλόµενου βρίσκεται σε καθυστέρηση πάνω από µια ηµέρα. 

 

Μη Εξυπηρετούµενες Πιστοδοτήσεις (Non Performing Exposures) 

Μία πιστοδότηση θεωρείται µη εξυπηρετούµενη εάν ισχύει µία εκ των κάτωθι προϋποθέσεων: 

• Είναι σε καθυστερήση άνω των 90 ηµερών 

• Είναι σε στάδιο δικαστικών ενεργειών (Legal)  

• Φέρει ένδειξη Αδυναµίας Πληρωµής (Unlikeliness to Pay) 

• Είναι αποµειωµένη 

• Είναι µη εξυπηρετούµενη ρύθµιση (forborne non performing exposure) σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2015/227 της Επιτροπής της 9ης 

Ιανουαρίου 2015. 

Αναλυτικότερα: 

• Πιστοδοτήσεις που είχαν χαρακτηρισθεί ως µη εξυπηρετούµενες πριν τη ρύθµιση. 

• Ρυθµισµένες πιστοδοτήσεις οι οποίες έχουν προέλθει από την κατηγορία των 

εξυπηρετούµενων, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµισµένων υπό παρακολούθηση τα 

οποία είτε επαναρυθµίζονται είτε ξεπερνούν τις 30 ηµέρες καθυστέρησης. 

Εξυπηρετούµενες Πιστοδοτήσεις (Performing Exposures) 

Μία πιστοδότηση θεωρείται εξυπηρετούµενη εάν ικανοποιούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 

συνθήκες: 

• Είναι σε καθυστέρηση λιγότερο από 90 ηµέρες. 

• ∆εν ευρίσκεται σε δικαστικές ενέργειες. 

• ∆εν εµφανίζει ένδειξη αδυναµίας πληρωµής (unlikeliness to pay) . 

• ∆εν θεωρείται αποµειωµένη 

 ή 

• Χαρακτηρίζεται ως εξυπηρετούµενη ρύθµιση (forborne performing exposure) σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2015/227 της Επιτροπής της 9ης 

Ιανουαρίου 2015. 
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35.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

Πιστοδοτήσεις µε µέτρα ανοχής (Forborne Loans) 

 

Οι πιστοδοτήσεις µε µέτρα ανοχής ορίζονται οι πιστοδοτήσεις οι οποίες περιλαµβάνουν 

παραχωρήσεις (concessions) προς τον οφειλέτη ο οποίος αντιµετωπίζει ή πρόκειται να 

αντιµετωπίσει δυσκολίες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του (financial difficulty)  

 

Πιστοδοτήσεις µε Ενδείξεις Αδυναµίας Πληρωµής (Unlikely to pay) 
 

Ως πιστοδοτήσεις µε Ένδειξη Αδυναµίας Πληρωµής (Unlikely to pay) ορίζονται οι πιστοδοτήσεις 

σε οφειλέτες οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί ως απίθανο να πληρώσουν τις πιστωτικές του 

υποχρεώσεις χωρίς την εκποίηση της εξασφάλισης τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχόν 

ληξιπρόθεσµων οφειλών ή τον αριθµό των ηµερών σε καθυστέρηση. 

 

Αποµειωµένες Πιστοδοτήσεις (Impaired Exposures) 

Ως αποµειωµένες ορίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις πιστοδοτήσεων: 

α. Οι πιστοδοτήσεις, για τις οποίες έχει υπολογιστεί ποσό αποµειώσεως κατά την ατοµική 

αξιολόγηση. 

β. Οι πιστοδοτήσεις σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών ή σε στάδιο δικαστικών ενεργειών, για 

τις οποίες έχει διενεργηθεί αποµείωση σε συλλογική βάση. 

γ. Οι πιστοδοτήσεις µε ένδειξη Αδυναµίας Πληρωµής  

δ. Οι Μη Εξυπηρετούµενες Ρυθµίσεις (Forborne Non Performing Exposures) οι οποίες βρίσκονται 

σε καθυστέρηση έως 89 ηµέρες. 

 

Συσσωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης 
 

Οι συσωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης, για σκοπούς παρουσίασης των γνωστοποιήσεων 

πιστωτικού κινδύνου, περιλαµβάνουν το υπόλοιπο προσαρµογής των συµβατικών υπολοίπων των 

δανείων που αποκτήθηκαν στην εύλογη αξία τους, καθώς για σκοπούς παρακολούθησης του 

πιστωτικού κινδύνου, η Τράπεζα  παρακολουθεί την εν λόγω προσαρµογή ως µέρος των 

προβλέψεων. Το ποσό για το 2017 ανέρχεται σε 169.147 χιλ. (2016: 189.209 χιλ.). Επισηµαίνεται 

ότι στη σηµείωση 17 ∆άνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών η εν λόγω προσαρµογή εµφανίζεται 

αφαιρετικά του υπολοίπου των δανείων προ προβλέψεων. 
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35.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

 

Χαρτοφυλάκια απαιτήσεων από πιστοδοτήσεις Τοµέα Wholesale Banking και Retail 

Banking 

 

Οι επιχειρηµατικές πιστοδοτήσεις Wholesale Banking εµπίπτουν σε µια από τις ακόλουθες 

κατηγορίες ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της πιστοδοτήσεως του πιστούχου, όπως φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

Πιστούχοι 

αρµοδιότητας Τοµέα 

Wholesale Banking 

Χαρτοφυλάκιο Χαρακτηριστικά 

Μεγάλων 

Επιχειρήσεων 

(Corporate) 

Όµιλοι εταιριών µε κύκλο εργασιών >€2,5 

εκ. ή πιστωτικό όριο > €1 εκ. 

Μεσαίες Επιχειρήσεις 

(SME) 

Όµιλοι εταιριών µε κύκλο εργασιών µεταξύ 

€0,5 εκ. και €2,5 εκ. ή πιστωτικό όριο µεταξύ 

€150 χιλ. και €1 εκ. 

 

Οι πιστοδοτήσεις προς πελάτες πέραν των χαρακτηριστικών που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα 

εµπίπτουν στον Τοµέα Retail Banking. 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1  Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ 

 
 31.12.2017 31.12.2016 

 

Αξία 

ανοιγµάτων 

προ 

αποµειώσεων 

Ποσό 

αποµειώσεων 

Καθαρή αξία 

ανοιγµάτων σε 

πιστωτικό 

κίνδυνο 

Αξία 

ανοιγµάτων 

προ 

αποµειώσεων 

Ποσό 

αποµειώσεων 

Καθαρή αξία 

ανοιγµάτων σε 

πιστωτικό 

κίνδυνο 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Α. Πιστωτικός κίνδυνος ανοιγµάτων 
συσχετιζόµενος µε εντός ισολογισµού 

στοιχεία       

∆ιαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες 231.138 - 231.138 182.871 - 182.871 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών 

ιδρυµάτων 566.768 - 566.768 292.229 - 292.229 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 2.628.626 893.791 1.734.835 2.802.889 856.529 1.946.360 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµ ικά µέσα 6.942 - 6.942 144 - 144 

Eπενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση :       

- ∆ιαθέσιµα προς πώληση (κρατικοί) 131.789 - 131.789 114.514 - 114.514 

- ∆ιαθέσιµα προς πώληση (λοιποί) 5.988 - 5.988 3.315 - 3.315 

Αλλα στοιχεία ενεργητικού 3.477 - 3.477 2.226 - 2.226 

Συνολική αξία εντός ισολογισµού 

στοιχείων που υπόκεινται σε 
πιστωτικό κίνδυνο (α) 3.574.728 893.791 2.680.937 3.398.188 856.529 2.541.659 

Λοιπά εντός ισολογισµού στοιχεία που 

δεν υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο 64.234 367 63.867 54.756 - 54.756 

Σύνολο Ενεργητικού 3.638.962 894.158 2.744.804 3.452.944 856.529 2.596.415 

       

Β. Πιστωτικός κίνδυνος ανοιγµάτων 
συσχετιζόµενος µε εκτός ισολογισµού 
στοιχεία:       

Εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες 

πιστώσεις και λοιπές εγγυήσεις 53.618 - 53.618 52.345 - 52.345 

Μη αντληθείσες δανειακές συµβάσεις 

και πιστωτικά όρια που δεν µπορούν να 

ανακληθούν  130.703 - 130.703 119.865 - 119.865 

Συνολική αξία εκτός ισολογισµού 

στοιχείων που υπόκεινται σε 
πιστωτικό κίνδυνο (β) 184.321 - 184.321 172.210 - 172.210 

Συνολική αξία ανοιγµάτων που 

υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο 
(α+β) 3.759.049 893.791 2.865.258 3.570.398 856.529 2.713.869 

 

Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειµένη η Τράπεζα απεικονίζεται στην στήλη «Καθαρή αξία 

ανοιγµάτων σε πιστωτικό κίνδυνο» 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ (αποµειωµένα ή µή – προβλέψεις αποµείωσης - αξία εξασφαλίσεων) 
 

 31.12.2017 

 

Μη αποµειωµένα  

∆άνεια και Απαιτήσεις 

Αποµειωµένα  

∆άνεια και Απαιτήσεις  

Συσσωρευµένες προβλέψεις 

αποµείωσης   

 

Χωρίς 

καθυστέρηση 

και µη 

αποµειωµένα 

Σε καθυστέρηση 

και µη 

αποµειωµένα 

Ατοµική 

αξιολόγηση 

Συλλογική 

αξιολόγηση 

Συνολική αξία 

προ 

αποµείωσης 

Ατοµική 

αξιολόγηση 

Συλλογική 

αξιολόγηση 

Συνολική  

καθαρή αξία 

µετά την 

αποµείωση 

Αξία 

εξασφαλίσεων 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Ιδιώτες και µικρές 
 επιχειρήσεις          

Στεγαστικά 340.511 62.327 93.535 711.572 1.207.945 42.276 337.120 828.549 745.611 

Καταναλωτικά 50.163 6.994 41.489 151.905 250.551 22.253 80.619 147.679 80.000 

Πιστωτικές κάρτες 7.569 439 770 5.935 14.713 529 3.442 10.742 1.287 

Μικρές επιχειρήσεις    16.910   1.893     5.644   42.240      66.687    2.576    17.799       46.312       31.739 

 415.153 71.653 141.438 911.652 1.539.896 67.634 438.980 1.033.282 858.637 

          

Μεσαίες και µεγάλες 
  επιχειρήσεις          

Μεγάλες επιχειρήσεις 420.166 23.764 442.176 8.266 894.372 260.216 9.893 624.263 523.794 

Μεσαίες επιχειρήσεις    9.039  10.503 161.874 12.348 193.764 109.728 7.340 76.696 81.556 

 429.205 34.267 604.050 20.614 1.088.136 369.944 17.233 700.959 605.350 

          

∆ηµόσιος Τοµέας           594             -              -             -            594               -          -            594            590 

          

Σύνολο 844.952 105.920 745.488 932.266 2.628.626 437.578 456.213 1.734.835 1.464.577 

 

Στις συσσωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης βάσει «Συλλογικής Αξιολόγησης» περιλαµβάνεται ποσό ύψους €22.884 χιλ.  που αφορά IBNR  προβλέψεις.  Τα αποµειωµένα δάνεια και 

απαιτήσεις περιλαµβάνουν και ρυθµίσεις µε καθυστέρηση κάτω των 90 ηµερών ποσού ύψους €247.179 χιλ. 
Οι συσσωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης, για σκοπούς παρουσίασης των ανωτέρω γνωστοποιήσεων, περιλαµβάνουν το υπόλοιπο προσαρµογής των συµβατικών υπολοίπων των δανείων 

που αποκτήθηκαν στην εύλογη αξία τους, καθώς για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου, η Τράπεζα παρακολουθεί την εν λόγω προσαρµογή ως µέρος των προβλέψεων. 

Επισηµαίνεται ότι στη σηµείωση 17 «∆άνεια και Απαιτήσεις από  Πελάτες» η εν λόγω προσαρµογή εµφανίζεται αφαιρετικά του υπολοίπου των δανείων προ προβλέψεων. 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 

 

∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ (αποµειωµένα ή µή – προβλέψεις αποµείωσης - αξία εξασφαλίσεων) 
(συνέχ.) 

 

 31.12.2016 

 

Μη αποµειωµένα  

∆άνεια και Απαιτήσεις 

Αποµειωµένα  

∆άνεια και Απαιτήσεις  

Συσσωρευµένες προβλέψεις 

αποµείωσης   

 

Χωρίς 

καθυστέρηση 

και µη 

αποµειωµένα 

Σε καθυστέρηση 

και µη 

αποµειωµένα 

Ατοµική 

αξιολόγηση 

Συλλογική 

αξιολόγηση 

Συνολική αξία 

προ 

αποµείωσης 

Ατοµική 

αξιολόγηση 

Συλλογική 

αξιολόγηση 

Συνολική  

καθαρή αξία 

µετά την 

αποµείωση 

Αξία 

εξασφαλίσεων 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Ιδιώτες και µικρές 
  επιχειρήσεις          

Στεγαστικά 391.027 65.991 115.165 746.938 1.319.121 57.947 318.642 942.532 932.631 

Καταναλωτικά 50.879 8.030 35.092 148.267 242.268 18.783 67.645 155.840 85.134 

Πιστωτικές κάρτες 8.002 319 704 5.542 14.567 371 3.212 10.984 1.216 

Μικρές επιχειρήσεις    17.272   1.924     3.667   42.730      65.593    1.462    20.062       44.069       35.285 

 467.180 76.264 154.628 943.477 1.641.549 78.563 409.561 1.153.425 1.054.266 

          

Μεσαίες και µεγάλες 
  επιχειρήσεις          

Μεγάλες επιχειρήσεις 461.942 35.942 453.723 12.012 963.619 250.855 18.457 694.307 580.396 

Μεσαίες επιχειρήσεις    13.301  19.645 146.040 18.049 197.035 88.866 10.227 97.942 99.037 

 475.243 55.587 599.763 30.061 1.160.654 339.721 28.684 792.249 679.433 

          

∆ηµόσιος Τοµέας           686             -              -             -            686               -          -            686 

           

686 

          

Σύνολο 943.109 131.851 754.391 973.538 2.802.889 418.284 438.245 1.946.360 1.734.385 
 

Στις συσσωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης βάσει «Συλλογικής Αξιολόγησης» περιλαµβάνεται ποσό ύψους €30.110 χιλ.  που αφορά IBNR προβλέψεις.  Τα αποµειωµένα δάνεια και 

απαιτήσεις περιλαµβάνουν και ρυθµίσεις µε καθυστέρηση κάτω των 90 ηµερών ποσού ύψους €306.656 χιλ. 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

 31.12.2017 

 

Υψηλής 

∆ιαβάθµισης 

Ικανοποιητικής 

∆ιαβάθµισης 

Υπό 

παρακολούθηση 

(υψηλότερου 

κινδύνου) 

Σύνολο των 

χωρίς 

καθυστέρηση 

και µη 

αποµειωµένων 

Αξία 

εξασφαλίσεων 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις     

Στεγαστικά - 340.511 - 340.511 289.514 

Καταναλωτικά - 50.163 - 50.163 20.043 

Πιστωτικές κάρτες 8 7.504 57 7.569 1.026 

Μικρές επιχειρήσεις             - 16.910             - 16.910 10.780 

             8 415.088        57 415.153  321.363 

      

Μεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις     

Μεγάλες επιχειρήσεις 55.030 326.515 38.621 420.166 308.159 

Μεσαίες επιχειρήσεις           4      4.892      4.143  9.039    7.558 

   55.034    331.407   42.764     429.205  315.717 

      

∆ηµόσιος τοµέας            -         543           51         594        591 

      

Σύνολο 55.042 747.038 42.872 844.952 637.671 

 

 31.12.2016 

 

Υψηλής 

∆ιαβάθµισης 

Ικανοποιητικής 

∆ιαβάθµισης 

Υπό 

παρακολούθηση 

(υψηλότερου 

κινδύνου) 

Σύνολο των 

χωρίς 

καθυστέρηση 

και µη 

αποµειωµένων 

Αξία 

εξασφαλίσεων 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις     

Στεγαστικά - 390.564 463 391.027 357.645 

Καταναλωτικά - 50.879 - 50.879 21.078 

Πιστωτικές κάρτες 11 7.938 53 8.002 1.032 

Μικρές επιχειρήσεις             - 17.272             - 17.272 11.467 

             11 466.653        516 467.180  391.222 

      

Μεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις     

Μεγάλες επιχειρήσεις 28.179 219.926 213.837 461.942 330.697 

Μεσαίες επιχειρήσεις      278      5.728      7.295  13.301    10.676 

   28.457    225.654   221.132     475.243  341.373 

      

∆ηµόσιος τοµέας            -         579           107         686        686 

      

Σύνολο 28.468 692.886 221.755 943.109 733.281 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
 

                              31.12.2017 

 

Ιδιώτες και  

µικρές επιχειρήσεις 

Μεσαίες και µεγάλες 

επιχειρήσεις 
Σύνολο των 

καθυστερηµένων 

και µη 

αποµειωµένων  Στεγαστικά Καταναλωτικά 

Πιστωτικές 

κάρτες 

Μικρές 

επιχειρήσεις 

Μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Μεσαίες 

επιχειρήσεις 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 
        

1 - 30 ηµέρες 40.106 5.342 248 1.485 3.136 411 50.728 

31 - 60 ηµέρες 14.838 684 112 259 203 367 16.463 

61 - 90 ηµέρες 7.383 968 79 149 1.300 202 10.081 

91 - 180 ηµέρες - - - - 345 - 345 

181 - 360 ηµέρες - - - - 6.190 1.105 7.295 

> 360 ηµέρες          -        -        -        - 12.590   8.418 21.008 

Σύνολο 62.327  6.994        439 1.893 23.764    10.503 105.920 

        

Αξία 

εξασφαλίσεων 49.286 2.784          42 831 21.207    10.055 84.205 
 

 
31.12.2016 

 

Ιδιώτες και  

µικρές επιχειρήσεις 

Μεσαίες και µεγάλες 

επιχειρήσεις Σύνολο των 

καθυστερηµένων και 

µη αποµειωµένων  Στεγαστικά Καταναλωτικά 

Πιστωτικές 

κάρτες 

Μικρές 

επιχειρήσεις 

Μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Μεσαίες 

επιχειρήσεις 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 
        

1 - 30 ηµέρες 43.282 5.460 198 1.437 8.399 1.141 59.917 

31 - 60 ηµέρες 12.400 1.372 92 175 2.153 342 16.534 

61 - 90 ηµέρες 10.309 1.198 29 312 380 482 12.710 

91 - 180 ηµέρες - - - - 4.800 1.071 5.871 

181 - 360 ηµέρες - - - - 9.824 595 10.419 

> 360 ηµέρες          -        -        -        - 10.386   16.014 26.400 

Σύνολο 65.991  8.030        319 1.924 35.942    19.645 131.851 

        

Αξία 

εξασφαλίσεων 59.399 2.736           - 1.202 33.815    14.683 111.835 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

 
31.12.2017 

                                      Ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις 

     Μεσαίες και µεγάλες 

επιχειρήσεις 

Σύνολο 

αποµειωµένων  Στεγαστικά Καταναλωτικά 

Πιστωτικές 

κάρτες 

Μικρές 

επιχειρήσεις 

Μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Μεσαίες 

επιχειρήσεις 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 
        

Χωρίς 

καθυστέρηση 48.447 14.193 9 3.268 16.929 2.791 85.637 

1 - 30 ηµέρες 28.664 3.358 - 1.272 1.639 - 34.933 

31 - 60 ηµέρες 19.889 3.842 11 1.121 2.855 43 27.761 

61 - 90 ηµέρες 24.237 6.062 - 3.132 6.525 1.237 41.193 

91 - 180 ηµέρες 14.498 2.455 19 324 4.813 1.083 23.192 

181 - 360 ηµέρες 10.776 2.496 16 598 8.600 1.316 23.802 

> 360 ηµέρες 291.288 60.564 2.798 18.337 145.699 51.643 570.329 

Καθαρή αξία         

  αποµειωµένων        

  δανείων και         

  απαιτήσεων 437.799 92.970  2.853 28.052 187.060 58.113 806.847 

        

Αξία 

εξασφαλίσεων 406.810 57.173      219 20.128 194.428 63.943 742.701 

 
31.12.2016 

                                     Ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις 

          Μεσαίες και µεγάλες 

επιχειρήσεις 

Σύνολο 

αποµειωµένων  Στεγαστικά Καταναλωτικά 

Πιστωτικές 

κάρτες 

Μικρές 

επιχειρήσεις 

Μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Μεσαίες 

επιχειρήσεις 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 
        

Χωρίς καθυστέρηση 79.081 10.540 27 3.632 43.425 1.490 138.195 

1 - 30 ηµέρες 30.709 4.545 - 961 3.076 449 39.740 

31 - 60 ηµέρες 24.768 4.031 - 1.554 376 - 30.729 

61 - 90 ηµέρες 13.958 4.725 - 1.539 4.406 1.091 25.719 

91 - 180 ηµέρες 7.121      3.594        13      560    7.723         332       19.343 

181 - 360 ηµέρες 14.624 1.392 1.499 948 11.759 967 31.189 

> 360 ηµέρες 329.357 70.201 1.258 16.092 137.669 62.018 616.595 

Καθαρή αξία         

  αποµειωµένων        

  δανείων και         

  απαιτήσεων 499.618 99.028  2.797 25.286 208.434 66.347 901.510 

        

Αξία εξασφαλίσεων 515.588 61.320      184 22.615 215.884 73.678 889.269 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

 

 
31.12.2017 

  

                                                         Λιανική Τραπεζική  Μεσαίες/Μεγάλες Επιχειρήσεις Σύνολο 

 Στεγ/κα Καταν/τικά Πιστωτικές 

κάρτες 

Μικρές 

επιχ/σεις 

Μεγάλες 

επιχ/σεις 

Μεσαίες 

επιχ/σεις 

 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Υπόλοιπο 1.1.2017 862.103 183.359 6.246 46.397 465.735 164.089 1.727.929 

Αξία δανείων που χαρακτηρίστηκαν ως 

  αποµειωµένα εντός της περιόδου 63.660 22.283 677 

 

5.242 

 

41.046 

 

22.294 

 

155.202 

Αξία δανείων που εξήλθαν από την κατηγορία 

  των αποµειωµένων δανείων 

 

(34.088) 

 

(5.924) 

 

(76) 

 

(2.762) 

 

(10.816) 

 

(2.883) 

 

(56.549) 

Εισπράξεις από αποµειωµένα δάνεια (4.317) (1.730) - (299) (2.735) (510) (9.591) 

∆ιαγραφές αποµειωµένων δανείων και 

  απαιτήσεων 

 

(40.214) 

 

(3.136) 

 

(142) 

 

(579) 

 

(35.574) 

 

(7.696) 

 

(87.341) 

Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις (42.037) (1.458) - (115) (7.214) (1.072) (51.896)  

Υπόλοιπο 31.12.2017 805.107 193.394 6.705 47.884 450.442 174.222 1.677.754 

Συσσωρευµένη πρόβλεψη αποµείωσης (367.308) (100.424) (3.852) (19.832) (263.382) (116.109) (870.907) 

Καθαρή αξία αποµειωµένων δανείων και 
  απαιτήσεων 437.799 

 

92.970 

 

2.853 

 

28.052 

 

187.060 

 

58.113 

 

806.847 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

 

 
31.12.2016 

  

                                                        Λιανική Τραπεζική Μεσαίες/Μεγάλες Επιχειρήσεις Σύνολο 

 Στεγ/κα Καταν/τικά Πιστωτικές 

κάρτες 

Μικρές 

επιχ/σεις 

Μεγάλες 

επιχ/σεις 

Μεσαίες 

επιχ/σεις 

 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Υπόλοιπο 01.01.2016 824.927 187.109 5.930 43.344 440.013 161.237 1.662.560 

Αξία δανείων που χαρακτηρίστηκαν ως 

  αποµειωµένα εντός της περιόδου 89.853 18.350 969 

 

5.792 

 

50.393 

 

19.408 

 

184.765 

Αξία δανείων που εξήλθαν από την κατηγορία 

  των αποµειωµένων δανείων 

 

(51.195) 

 

(10.079) 

 

(84) 

 

(2.443) 

 

(13.380) 

 

(7.369) 

 

(84.551) 

Εισπράξεις από αποµειωµένα δάνεια (4.602) (1.928) (484) (366) (4.526) (1.023) (12.929) 

∆ιαγραφές αποµειωµένων δανείων και 

  απαιτήσεων 

 

(5.350) 

 

(7.809) 

 

(95) 

 

(103) 

 

(12.124) 

 

(3.095) 

 

(28.576) 

Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις 8.470 (2.284) 10 173 5.359 (5.069) 6.660  

Υπόλοιπο 31.12.2016 862.103 183.359 6.246 46.397 465.735 164.089 1.727.929 

Συσσωρευµένη πρόβλεψη αποµείωσης (362.485) (84.331) (3.449) (21.111) (257.301) (97.742) (826.419) 

Καθαρή αξία αποµειωµένων δανείων και 
  απαιτήσεων 499.618 

 

99.028 

 

2.797 

 

25.286 

 

208.434 

 

66.347 

 

901.510 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

Περιορισµός Εκθέσεως Πιστωτικού Κινδύνου 

 

Η λήψη εξασφαλίσεων λειτουργεί ως αντιστάθµισµα έναντι του πιστωτικού κινδύνου που µπορεί 

να προκύψει από την ενδεχόµενη αδυναµία του πιστούχου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

Ως εξασφαλίσεις πιστοδοτήσεων νοούνται τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώµατα, 

τα οποία τίθενται στη διάθεση της Τραπέζης, είτε από τους πιστούχους είτε από τρίτα πρόσωπα, 

προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως συµπληρωµατικές πηγές ρευστοποιήσεως των σχετικών 

απαιτήσεων. 

 

(α) Πολιτικές και διαδικασίες εκτίµησης και διαχείρισης των εξασφαλίσεων 

Οι εξασφαλίσεις δύναται να χρησιµοποιηθούν για να αντισταθµίσουν τον κίνδυνο µη 

αποπληρωµής των υποχρεώσεων των πιστούχων ή των αντισυµβαλλόµενων σύµφωνα µε τους 

συµφωνηθέντες όρους. 

Τα κυριότερα είδη εξασφαλίσεων για πελάτες του τοµέα «Λιανικής» είναι οι υποθήκες επί 

ακινήτων, καταθέσεις, τραπεζικές εγγυητικές επιστολές και οι µετοχές.  

Για χορηγήσεις µε εξασφάλιση ακινήτου, έχουν τεθεί όρια ως προς την παράµετρο loan to value 

(LTV), τα οποία είναι ανάλογα µε το σκοπό του δανείου και το είδος της εξασφάλισης. Η 

συνεισφορά του πελάτη στο χρηµατοδοτούµενο ακίνητο είναι σηµαντική γιατί επηρεάζει άµεσα 

την ικανότητα αποπληρωµής του πελάτη και το κίνδυνο που αναλαµβάνει η Τράπεζα. 

Για τους πελάτες του τοµέα «Επιχειρήσεων», η αποπληρωµή του δανείου εξαρτάται από τη 

βιωσιµότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, τις συνθήκες που επικρατούν στον 

κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρία καθώς και τους απρόβλεπτους παράγοντες οι οποίοι 

δύναται να επηρεάσουν, αρνητικά ή θετικά, την λειτουργία της εταιρίας. 

Στις περιπτώσεις όπου ο πρωτοφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, η προσκόµιση ασφάλειας ζωής 

και µόνιµης ολικής ανικανότητας είναι υποχρεωτική.  

Κατά την αξιολόγηση της εξασφάλισης η Τράπεζα υπολογίζει τις ενδεχόµενες ταµειακές ροές που 

θα εισπραχθούν σε περίπτωση εκποίησης της εξασφάλισης. 

Ως εκ τούτου, λαµβάνονται υπόψη τα πιο κάτω: 

• η ποιότητα της εξασφάλισης 

• η αγοραία / εµπορική αξία 

• ενδεχόµενες δυσκολίες κατά την εκποίηση  

• το χρονικό περιθώριο που απαιτείται για την εκποίηση 

• τα κόστη που συνδέονται µε την εκποίηση 

• τα υφιστάµενα βάρη επί των ακινήτων (π.χ υποθήκες, κατασχέσεις, memos)  

• τυχόν προνοµιακές απαιτήσεις που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια εκποίησης 

εταιρικών περιουσιακών στοιχείων (από Κρατικούς φορείς, υπαλλήλους) 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 

 

Οι εκτιµήσεις ακινήτων διενεργούνται ως ακολούθως: 

• Από την εταιρία του Οµίλου, Alpha Real Estate Services LLC “ARES”,  

• Από εγκεκριµένο εξωτερικό εκτιµητή ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο 

συνεργαζόµενων εκτιµητών που εγκρίνει η Τράπεζα και ο οποίος αναθεωρείται σε ετήσια 

βάση. 

 (β) Κυριότερα είδη εξασφαλίσεων αποδεκτά για σκοπούς υπολογισµού του Πυλώνα Ι    
 

Οι κύριες µορφές εξασφαλίσεων που λαµβάνει η Τράπεζα είναι οι υποθήκες επί ακινήτων, οι 

δεσµεύσεις καταθέσεων, οι εγγυητικές επιστολές και η ενεχυρίαση µετοχών. 

 

(i) Ακίνητα 

 

Με βάση τις οδηγίες του Οµίλου για ακίνητα τα οποία εξασφαλίζουν διευκολύνσεις πελατών του 

τοµέα επιχειρήσεων (µεγάλες και µικροµεσαίες), περιοδικές επανεκτιµήσεις πρέπει να διεξάγονται 

ως ακολούθως: 

• Κάθε δύο έτη για κτήρια η κατασκευή των οποίων έχει ολοκληρωθεί και κατοικούνται ή 

προορίζεται να κατοικηθούν, ενοικιάζονται ή προορίζεται να ενοικιαστούν, 

• Μια φορά τον χρόνο για ακίνητα όπως γραφεία, καταστήµατα, πολυκαταστήµατα, ξενοδοχεία, 

βιοµηχανικές αποθήκες τεµάχια γης εντός σχεδίου πόλης, τεµάχια γης κατάλληλα για 

οικοδόµηση τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης, χωράφια κ.α. 

 

Στην περίπτωση κατοικιών, επανεκτίµηση πρέπει να γίνεται κάθε τρία έτη. 

 

(ii) ∆έσµευση Κατάθεσης 
 

Η δέσµευση κατάθεσης γίνεται σε λογαριασµούς καταθέσεων της Τραπέζης µε την υπογραφή του 

Εντύπου «Γενικό ∆ικαίωµα Επισχέσεως». 

  

Η δέσµευση µπορεί να είναι συνολική πάνω στο εκάστοτε υπόλοιπο του λογαριασµού, ή µερική 

πάνω σε συγκεκριµένο / προκαθορισµένο ποσό του λογαριασµού. 

 

 Ένας καταθετικός λογαριασµός µπορεί να δεσµευτεί και να εξασφαλίζει τρίτα άτοµα. Ποσά εντός 

λογαριασµού καταθέσεων µπορούν να δεσµευτούν  και να αποτελούν εξασφάλιση σε πέραν της 

µιας πιστωτικής διευκόλυνσης. 

 

 (iii) Ενεχυρίαση Μετοχών  

Η ενεχυρίαση µετοχών δηµόσιων εταιρειών εισηγµένων ή όχι σε χρηµατιστήρια είναι αποδεκτή 

µορφή εξασφάλισης για την Τράπεζα. 

 

(iv) Τραπεζικές Εγγυητικές Επιστολές 
 

Οι εγγυητικές επιστολές (Ε/Ε) εκδίδονται από οποιανδήποτε Τράπεζα ή Συνεργατικό Πιστωτικό 

Ίδρυµα (ΣΠΙ) προς όφελος της Τραπέζης και αποτελούν εξασφάλιση για παροχή τραπεζικών 

διευκολύνσεων.  
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 

 

Για την αποδοχή νέας Ε/Ε ή ανανέωση υφιστάµενης, προωθείται αίτηµα προς τον Όµιλο για λήψη 

σχετικής έγκρισης. Ο Όµιλος τηρεί προκαθορισµένα όρια εγγυητικών επιστολών για κάθε 

Τραπεζικό Ίδρυµα ξεχωριστά τα οποία και παρακολουθεί. 

 

(γ) Κίνδυνος Συγκέντρωσης 

O Κίνδυνος Συγκεντρώσεως αποτελεί µια ειδική µορφή πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει από 

το µικρό βαθµό διαφοροποιήσεως µεταξύ αντισυµβαλλοµένων ή οµίλων αντισυµβαλλοµένων, 

κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, γεωγραφικών περιοχών, προϊόντων ή εξασφαλίσεων.  

Η Τράπεζα παρακολουθεί σε τακτή βάση τον κίνδυνο συγκεντρώσεως µέσω ενός πλαισίου 

αναφορών µε αντίστοιχη ενηµέρωση της ∆ιοικήσεως και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σύµφωνα 

µε το εποπτικό πλαίσιο, η Τράπεζα υιοθετεί και εφαρµόζει τις εποπτικές οδηγίες περί των 

µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, ενώ οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του κινδύνου 

συγκέντρωσης αντισυµβαλλοµένων και κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας εκτιµώνται στα 

πλαίσια του Πυλώνα 2 της Βασιλείας ΙΙ. 

Επιπλεόν η Τράπεζα έχει περιλάβει στο Πλαίσιο ∆ιάθεσης Ανάληψης Κινδύνων (Risk Appetite 

Framework) της, συγεκριµένους δείκτες κινδύνου συγκέντρωσης οι οποίοι παρακολουθούνται σε 

τακτή βάση µε στόχο την έγκαιρη λήψη διορθωτικών µέτρων από τα αρµόδια σώµατα της 

Τραπέζης, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

Τεχνικές µείωσης πιστωτικού κινδύνου (συνέχ.) 
 

∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 Στεγαστικά ∆άνεια  

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

   

< 50% 111.597 169.351 

50% - 70% 98.450 167.626 

71% - 80% 58.638 92.973 

81% - 90% 61.623 83.364 

91% - 100% 57.186 72.069 

101% - 120% 117.577 171.303 

121% - 150% 170.936 191.039 

> 150%    531.936    371.396 

Συνολική αξία ∆ανείων και Απαιτήσεων 1.207.943 1.319.121 

   

Μέσος Όρος του ∆είκτη (%)        93,0%        77.6% 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 

 31.12.2017 

 Αξία εξασφαλίσεων 

 

Εξασφαλίσεις 

επί ακίνητης 

περιουσίας 

Χρηµατ/κές 

εξασφαλίσεις 

Λοιπές 

εξασφαλίσεις 

Σύνολο 

εξασφαλίσεων 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

     

Ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις 836.177 19.498 2.962 858.637 

Μεσαίες και µεγάλες 

 επιχειρήσεις 548.296 10.160 46.894 605.350 

∆ηµόσιος τοµέας                -      540         50           590 

     

Σύνολο  1.384.473 30.198 49.906 1.464.577 

 

 31.12.2016 

 Αξία εξασφαλίσεων 

 

Εξασφαλίσεις 

επί ακίνητης 

περιουσίας 

Χρηµατ/κές 

εξασφαλίσεις 

Λοιπές 

εξασφαλίσεις 

Σύνολο 

εξασφαλίσεων 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις 1.032.624 18.686 2.956 1.054.266 

Μεσαίες και µεγάλες 

 επιχειρήσεις 623.739 49.915 5.779 679.433 

∆ηµόσιος τοµέας                -      551         135           686 

     

Σύνολο  1.656.363 69.152 8.870 1.734.385 

Η Τράπεζα δεν έχει λάβει εξασφαλίσεις τις οποίες να δύναται να πωλήσει ή να επαναχωρήσει σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει αθέτηση υποχρεώσεων από τον οφειλέτη. 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

Τεχνικές µείωσης πιστωτικού κινδύνου (συνέχ.) 
 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

31.12.2017 

 

 Υπόλοιπα Ισολογισµού Πωλήσεις χρήσεως 
  

Αξία 

ανακτηθέντων 

εξασφαλίσεων 

31.12.2017 

 

 

Εκ των οποίων 

εντός της χρήσης 

2017 

 

Συσσωρευµένη 

πρόβλεψη 

αποµείωσης 31.12. 

2017 

 

 

Εκ των οποίων 

εντός της χρήσης 

2017 

 

Καθαρή Αξία 

ανακτηθέντων 

εξασφαλίσεων 

31.12. 2017 

 

 

 

Καθαρή Αξία 

Πώλησης 

 

 

Καθαρό 

κέρδος/(ζηµία) 

από την πώληση 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

        

Ακίνητη περιουσία        8.191            2.307             367              367        7.824             -               - 

 

31.12.2016 

 

 Υπόλοιπα Ισολογισµού Πωλήσεις χρήσεως 
  

Αξία 

ανακτηθέντων 

εξασφαλίσεων 

31.12.2016 

 

 

Εκ των οποίων 

εντός της χρήσης 

2016 

 

Συσσωρευµένη 

πρόβλεψη 

αποµείωσης 31.12. 

2016 

 

 

Εκ των οποίων 

εντός της χρήσης 

2016 

 

Καθαρή Αξία 

ανακτηθέντων 

εξασφαλίσεων 

31.12. 2016 

 

 

 

Καθαρή Αξία 

Πώλησης 

 

 

Καθαρό 

κέρδος/(ζηµία) 

από την πώληση 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

        

Ακίνητη περιουσία        5.884            5.325                 -                 -         5.884             -               - 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΤΟΜΕΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 

31.12.2017 

 

Κύπρος Ελλάδα Υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες Άλλες χώρες 

Σύνολο Αποµειωµένα 

Συσσωρευµένες 

προβλέψεις 

αποµείωσης 

Σύνολο Αποµειωµένα 

Συσσωρευµένες 

προβλέψεις 

αποµείωσης 

Σύνολο Αποµειωµένα 

Συσσωρευµένες 

προβλέψεις 

αποµείωσης 

Σύνολο Αποµειωµένα 

Συσσωρευµένες 

προβλέψεις 

αποµείωσης 

 
€΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Ιδιώτες και Μικρές 
επιχειρήσεις 903.079 591.606 277.990 1.631 1.260 617 575.337 421.546 214.308 59.849 38.678 13.700 

Στεγαστικά  584.431 356.350 157.930 1.458 1.150 557 563.398 409.932 207.892 58.658 37.675 13.018 

Καταναλωτικά  237.732 181.007 95.894 152 103 55 11.561 11.352 6.281 1.106 932 642 

Πιστωτικές κάρτες 14.317 6.365 3.791 21 7 5 290 262 135 85 71 40 

Μικρές επιχειρήσεις 66.599 47.884 20.375 - - - 88 - - - - - 

Μεσαίες και 
Μεγάλες 
επιχειρήσεις 1.025.802 623.080 383.904 28.528 376 2.585 3.105 1.208 323 30.701 - 364 

Πιστωτικά ιδρύµατα 57.877 7.553 4.312 - - - - - - - - - 

Βιοµηχανίας 41.625 34.198 19.254 326 - 18 1.896 - - - - - 

Ακινήτων  77.762 32.254 19.422 - - - - - - - - - 

Κατασκευαστικός  577.122 381.212 250.100 396 - 133 1.209 1.208 323 440 - - 

Εµπόριο  114.732 72.210 45.877 5.639 366 1.605 - - - - - - 

Μεταφορές  3.892 3.813 2.160 20.504 - 251 - - - - - - 

Ναυτιλία  5.935 - 107 - - - - - - 30.261 - 364 

Τουριστικός  75.704 40.699 12.666 1.279 2 544 - - - - - - 

Υπηρεσίες  22.480 21.360 11.215 31 7 7 - - - - - - 

Λοιποί κλάδοι 48.673 29.781 18.791 353 1 27 - - - - - - 

∆ηµόσιος τοµέας 594 - - - - - - - - - - - 

Σύνολο  1.929.475 1.214.686 661.894 30.159 1.636 3.202 578.442 422.754 214.631 90.550 38.678 14.064 

 

Σηµ.: Στις συσσωρευµένες προβλέψεις αποµειώσεις συµπεριλαµβάνονται και τα ποσά των ζηµιών που πραγµατοποιήθηκαν και δεν έχουν δηλωθεί (IBNR).  To IBNR αφορά 

πρόβλεψη δανείων στα µη αποµειωµένα δάνεια και απαιτήσεις. 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΤΟΜΕΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (συνέχ.) 

 

31.12.2016 

 

Κύπρος Ελλάδα Υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες Άλλες χώρες 

Σύνολο 
Αποµειω- 

µένα 

Συσσωρευµέν

ες προβλέψεις 

αποµείωσης 

Σύνολο 
Αποµειω-

µένα 

Συσσωρευµέν

ες προβλέψεις 

αποµείωσης 

Σύνολο 
Αποµειω-

µένα 

Συσσωρευµέν

ες προβλέψεις 

αποµείωσης 

Σύνολο Αποµειωµένα 

Συσσωρευµέν

ες προβλέψεις 

αποµείωσης 

 
€΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Ιδιώτες και Μικρές 
επιχειρήσεις 930.930 591.600 244.168 1.973 1.632 648 635.079 456.932 226.022 73.567 47.941 17.286 

Στεγαστικά  621.429 367.553 140.000 1.829 1.510 612 623.764 446.228 219.464 72.099 46.812 16.513 

Καταναλωτικά  229.900 171.717 79.223 126 115 32 10.885 10.492 6.454 1.357 1.035 719 

Πιστωτικές κάρτες 14.203 5.941 3.428 18 7 4 243 212 104 103 86 47 

Μικρές επιχειρήσεις 65.398 46.389 21.517 - - - 187 - - 8 8 7 

Μεσαίες και 
Μεγάλες 
επιχειρήσεις 1.146.615 622.033 363.985 9.884 6.665 4.178 2.061 - - 2.094 1.126 242 

Πιστωτικά ιδρύµατα 73.508 5.267 3.851 - - - - - - - - - 

Βιοµηχανίας 51.327 34.513 18.886 687 156 101 2.061 - - - - - 

Ακινήτων  80.370 32.220 16.572 - - - - - - - - - 

Κατασκευαστικ

ός 638.841 389.441 

238.21

0 

1.07

3 967 592 - - - 

2.09

4 1.126 242 

Εµπόριο 120.056 69.573 40.714 

6.08

0 

4.63

7 2.761 - - - - - - 

Μεταφορές 10.108 4.088 2.068 - - - - - - - - - 

Τουριστικός 79.162 33.259 9.926 

1.66

9 810 686 - - - - - - 

Υπηρεσίες 23.961 20.926 10.174 30 5 2 - - - - - - 

Λοιποί κλάδοι 69.282 32.746 23.584 345 90 36 - - - - - - 

∆ηµόσιος 
τοµέας 686 - - - - - - - - - - - 

Σύνολο 
2.078.2

31 

1.213.63

3 

608.15

3 

11.8

57 

8.29

7 4.826 637.140 

456.93

2 

226.02

2 

75.6

61 49.067 17.528 

 

Σηµ.: Στις συσσωρευµένες προβλέψεις αποµειώσεις συµπεριλαµβάνονται και τα ποσά των ζηµιών που πραγµατοποιήθηκαν και δεν έχουν δηλωθεί (IBNR).  To IBNR αφορά 

πρόβλεψη δανείων στα µη αποµειωµένα δάνεια και απαιτήσεις. 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

 

 31.12.2017 

  

 

Έσοδα  

από µη-αποµειωµένα 

∆άνεια και 

Απαιτήσεις 

Έσοδα  

από αποµειωµένα  

∆άνεια και Απαιτήσεις 

Σύνολο εσόδων  

από τόκους  

 €΄000 €΄000 €΄000 

    

Ιδιώτες 18.212 37.678 55.890 

Επιχειρηµατικά 20.906 19.954 40.860 

    

Σύνολο εσόδων από τόκους  39.118 57.632 96.750 

 

 

 31.12.2016 

  

 

Έσοδα  

από µη-αποµειωµένα 

∆άνεια και 

Απαιτήσεις 

Έσοδα  

από αποµειωµένα  

∆άνεια και Απαιτήσεις 

Σύνολο εσόδων  

από τόκους 

 €΄000 €΄000 €΄000 

    

Ιδιώτες 21.817 47.784 69.601 

Επιχειρηµατικά 25.200 23.205 48.405 

    

Σύνολο εσόδων από τόκους  47.017 70.989 118.006 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

 31.12.2017 

    

 

Συνολικό Ποσό  

∆ανείων και 

Απαιτήσεων 

Συνολικό Ποσό 

Ρυθµισµένων  

∆ανείων και 

Απαιτήσεων 

Ποσοστό 

Ρυθµισµένων 

∆ανείων και 

Απαιτήσεων  

 €΄000 €΄000 (%) 

Χωρίς καθυστέρηση και µη     

αποµειωµένα 844.952 162.142 19,18 

Σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένα 105.920 49.555 46,78 

Αποµειωµένα 1.677.754   543.919 32,41 

Συνολική αξία (προ αποµείωσης) 2.628.626 755.616 28,74 

Ατοµική πρόβλεψη αποµείωσης (437.577) (61.900) 14,14 

Συλλογική πρόβλεψη αποµείωσης   (456.214)   (123.108) 26,98 

Συνολική καθαρή αξία 1.734.835     570.608 32,89 

    

Αξία εξασφαλίσεων 1.464.578   474.072 32,36 

 

 

 31.12.2016 

    

 

Συνολικό Ποσό  

∆ανείων και 

Απαιτήσεων 

Συνολικό Ποσό 

Ρυθµισµένων  

∆ανείων και 

Απαιτήσεων 

Ποσοστό 

Ρυθµισµένων 

∆ανείων και 

Απαιτήσεων  

 €΄000 €΄000 (%) 

Χωρίς καθυστέρηση και µη     

αποµειωµένα 943.109 184.925 19,61 

Σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένα 131.851 40.607 30,80 

Αποµειωµένα 1.727.929   526.630 30,48 

Συνολική αξία (προ αποµείωσης) 2.802.889 752.162 26,84 

Ατοµική πρόβλεψη αποµείωσης (418.284) (51.899) 12,41 

Συλλογική πρόβλεψη αποµείωσης   (438.245)   (121.263) 27,67 

Συνολική καθαρή αξία 1.946.360     579.000 29,75 

    

Αξία εξασφαλίσεων 1.734.385   547.175 31,55 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ  

 ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

  
31.12.2017 

€΄000 

Μετάθεση Πληρωµής τόκου 3.945 

Πρόγραµµα µειωµένων πληρωµών 13.294 

Παροχή περιόδου χάριτος 98.736 

Επέκταση διάρκειας δανείου 22.756 

Κεφαλαιοποίηση καθυστερούµενων δόσεων 318.610 

∆ιαγραφή µέρους του χρέους 31.850 

Επέκταση διάρκειας δανείου και πληρωµής τόκου µόνο 39.510 

Λοιπά     41.907 

Συνολική καθαρή αξία   570.608 

 

  
31.12.2016 

€΄000 

Μετάθεση Πληρωµής τόκου 3.482 

Πρόγραµµα µειωµένων πληρωµών 22.967 

Παροχή περιόδου χάριτος 116.605 

Επέκταση διάρκειας δανείου 14.939 

Κεφαλαιοποίηση καθυστερούµενων δόσεων 320.034 

∆ιαγραφή µέρους του χρέους 43.211 

Επέκταση διάρκειας δανείου και πληρωµής τόκου µόνο 33.414 

Λοιπά      24.348    

Συνολική καθαρή αξία    579.000 

 

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

   

Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις   

Στεγαστικά 363.855 382.671 

Καταναλωτικά 53.708 43.928 

Πιστωτικές κάρτες - 1 

Μικρές επιχειρήσεις     15.557     13.553 

   433.120   440.153 

Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις   

Μεγάλες επιχειρήσεις 127.783 130.351 

Μεσαίες επιχειρήσεις     9.705     8.496 

 137.488 138.847 

   

Συνολική καθαρή αξία 570.608 579.000 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

  

                                  31.12.2017 

                                 €΄000 

Κύπρος 416.776 

Ελλάδα 386 

Υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες 128.011 

Άλλες χώρες  25.435 

Συνολική Καθαρή Αξία  570.608 

 

  

                                  

               31.12.2016 

                                 €΄000 

Κύπρος 410.535 

Ελλάδα 801 

Υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες 140.866 

Άλλες χώρες  26.798 

Συνολική Καθαρή Αξία  579.000 

 
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Καταθέσεις 
µε την 
Κεντρική 

Τράπεζα 

Κύπρου 

∆άνεια και 
Απαιτήσεις από 
πιστωτικά 

ιδρύµατα 

Παράγωγα 

Χρηµατοοικονο- 
µικά µέσα  

Επενδύσεις 
διαθέσιµες 
προς πώληση 

Σύνολο 

31.12.2017 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

      

ΑΑ- µέχρι ΑΑΑ - 171 - - 171

Α- µέχρι Α+ - 35.806 - 2.128 37.934

Κάτω από Α- 231.138 530.791 6.942 131.789 900.660

Χωρίς βαθµό - - - 3.860 3.860

     

Aξία ανοιγµάτων 
προ αποµειώσεων 

 

231.138 

 

566.768 

 

6.942 

 

137.777 942.625

      

      

31.12.2016      

      

ΑΑ- µέχρι ΑΑΑ - 177 - - 177 

Α- µέχρι Α+ - 35.633 - 1.664 37.297 

Κάτω από Α- 182.871 256.419 144 114.514 553.948 

Χωρίς βαθµό - - - 1.651 1.651 

      

Aξία ανοιγµάτων 
προ αποµειώσεων 

 

182.871 

 

292.229 

 

144 

 

117.829 593.073 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 

 
 

 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ - ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

31.12.2017 

 

∆ιαθέσιµα σε 
Κεντρικές Τράπεζες 

€΄000 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών 
ιδρυµάτων 

€΄000 

Παράγωγα χρηµ/κα µέσα 

Ενεργητικού 

€΄000 

Επενδύσεις 
διαθέσιµες προς 

πώληση 

€΄000 

Σύνολο 
 

€΄000 

 

Ενήµερα και µη αποµειωµένα 231.138 566.768  6.942 137.777  942.625  

Σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένα - - - - - 

Αποµειωµένα - - - - - 

Αξία ανοιγµάτων προ αποµειώσεων 231.138 566.768  6.942 137.777  942.625 

     
  

Μείων: 
     

Συσσωρευµένες αποµειώσεις - - - - -

Καθαρή αξία ανοιγµάτων 231.138 566.768  6.942 137.777  942.625 

 

31.12.2016 

 

∆ιαθέσιµα σε 
Κεντρικές Τράπεζες 

€΄000 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών 
ιδρυµάτων 

€΄000 

Παράγωγα χρηµ/κα µέσα 

Ενεργητικού 

€΄000 

Επενδύσεις 
διαθέσιµες προς 

πώληση 

€΄000 

Σύνολο 
 

 

€΄000 

Ενήµερα και µη αποµειωµένα 182.871 292.229  144 117.829  593.073  

Σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένα - - - - - 

Αποµειωµένα - - - - - 

Αξία ανοιγµάτων προ αποµειώσεων 182.871 292.229  144 117.829  593.073 

     
  

Μείων: 
     

Συσσωρευµένες αποµειώσεις - - - - - 

Καθαρή αξία ανοιγµάτων 182.871 292.229  144 117.829  593.073 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 
 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ - Ανάλυση κατά κλάδο 
 

31.12.2017 

Πιστωτικά 

ιδρύµατα & 

λοιπές 
χρηµατοοικον

οµικές 
υπηρεσίες 

Βιοµηχανία & 

βιοτεχνίες 

Εκµετάλλευση 

ακίνητης 
περιουσίας 

Κατασκευαστικές 
Χονδρικό & 

λιανικό 
εµπόριο 

∆ηµόσιος 
Τοµέας 

Μεταφορικές 
Τουριστικές - 
Ξενοδοχειακές 

Λοιποί 
κλάδοι 

Ιδιώτες και 
Μικρές 

επιχειρήσεις 
Σύνολο Προβλέψεις 

Συνολική καθαρή 

αξία 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

Πιστωτικός κίνδυνος ανοιγµάτων 

συσχετιζόµενος µε εντός ισολογισµού 

στοιχεία: 

∆ιαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες 

 

231.138  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

- 
 

231.138  

 

-  
 

231.138  

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών 

ιδρυµάτων 

 

566.768  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

- 
566.768  

 

-  
566.768  

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 

 

58.143  

 

49.066  

 

78.952  

 

586.060 

 

135.124  

 

594  

 

25.233  

 

80.809  

 

119.366  

 

1.495.279
 

2.628.626 

 

893.791 
 

1.734.835 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 6.942  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6.942  -  6.942  

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 5.988  -  -  -  -  131.789  -  -  -  - 137.777  -  137.777  

Αλλα στοιχεία ενεργητικού 3.477 - - - - - - - - - 3.477 - 3.477 

Συνολική αξία εντός ισολογισµού 

στοιχείων που υπόκεινται σε πιστωτικό 
κίνδυνο (α) 

 

872.456 

 

49.066  78.952  586.060  135.124  132.383  25.233  80.809  119.366  1.495.279 3.574.728 893.791 2.680.937 

Λοιπά εντός ισολογισµού στοιχεία που 

δεν υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο 

 

-  

 

- 

 

64.234 

 

367  

 

63.867 

Σύνολο στοιχεία ενεργητικού 

 

936.690 

 

49.066  

 

78.952  

 

586.060  

 

135.124  

 

132.383  

 

25.233  

 

80.809  

 

119.366  

 

1.495.279 

 

3.638.962 

 

894.158 

 

2.744.804 

Πιστωτικός κίνδυνος ανοιγµάτων 
συσχετιζόµενος µε εκτός ισολογισµού 

στοιχεία: 

                  
 

      

Εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες 
πιστώσεις και λοιπές εγγυήσεις 

8.956 1.712 1.547 7.541 23.967 - 184 1.651 6.884 1.176 53.618  -  53.618  

Μη αντληθείσες δανειακές συµβάσεις 
και πιστωτικά όρια που δεν µπορούν να 

ανακληθούν (committed) 

1.015 20.874 3.438 12.388 30.040 - 1.205 3.854 17.961 39.928 130.703  -  130.703  

Συνολική αξία εκτός ισολογισµού 

στοιχείων που υπόκεινται σε πιστωτικό 
κίνδυνο (β) 

9.971 22.586 4.985 19.929 54.007 -  1.389 5.505 24.845 41.104 184.321 -  184.321  

Συνολική αξία ανοιγµάτων που 

υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο (α+β) 882.427 71.652 83.937 605.989 189.131 132.383 26.622 86.314 144.211 1.536.383 

 

 

3.759.049 

 

 

893.791 

 

 

2.865.258 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 
 

35.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (συνέχ.) 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ - Ανάλυση κατά κλάδο 
 

31.12.2016 

Πιστωτικά 

ιδρύµατα & 

λοιπές 
χρηµατοοικονο

µικές 
υπηρεσίες 

Βιοµηχαν
ία & 

βιοτεχνίε
ς 

Εκµετάλλευσ
η ακίνητης 
περιουσίας 

Κατασκευαστικ
ές 

Χονδρικό & 

λιανικό 
εµπόριο 

∆ηµόσιος 
Τοµέας 

Μεταφορικές 
Τουριστικές – 

Ξενοδοχειακές 
Λοιποί 
κλάδοι 

Ιδιώτες και 
Μικρές 

επιχειρήσεις 
Σύνολο Προβλέψεις 

Συνολική καθαρή 

αξία 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

 

€΄000

Πιστωτικός κίνδυνος ανοιγµάτων 

συσχετιζόµενος µε εντός ισολογισµού 

στοιχεία: 

∆ιαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες  

 

182.871  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

- 
 

182.871  

 

-  
 

182.871  

 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών 

ιδρυµάτων 

 

292.229  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

- 
 

292.229  

 

-  
 

292.229  

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 

 

73.508  

 

54.075  

 

80.370  

 

642.008 

 

126.136  

 

686  

 

10.108  

 

80.831  

 

93.618  

 

1.641.549 

 

2.802.889 

 

856.529 

 

1.946.360 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 144  -  -  -  -  -  -  -  -  - 144  -  144  

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 3.315  -  -  -  -  114.514  -  -  -  - 117.829  -  117.829  

Αλλα στοιχεία ενεργητικού 2.226 - - - - - - - - - 2.226 - 2.226 

Συνολική αξία εντός ισολογισµού 

στοιχείων που υπόκεινται σε πιστωτικό 
κίνδυνο (α) 

554.293  54.075  80.370  642.008  126.136  115.200  10.108  80.831  93.618  1.641.549 3.398.188 856.529 2.541.659 

Λοιπά εντός ισολογισµού στοιχεία που δεν 

υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο 

 

-  

 

- 
 

54.756 

 

-  
 

54.756 

Σύνολο στοιχεία ενεργητικού 

 

609.049 

 

54.075  

 

80.370  

 

642.008  

 

126.136  

 

115.200  

 

10.108  

 

80.831  

 

93.618  

 

1.641.549 

 

3.452.944 

 

856.529 

 

2.596.415 

 

Πιστωτικός κίνδυνος ανοιγµάτων 
συσχετιζόµενος µε εκτός ισολογισµού 

στοιχεία: 

                  
 

      

Εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις 
και λοιπές εγγυήσεις 

5.576 1.621 5 8.038 21.449 12 213 1.637 12.488 1.306 52.345  -  52.345  

Μη αντληθείσες δανειακές συµβάσεις και 
πιστωτικά όρια που δεν µπορούν να 

ανακληθούν (committed) 

1.005 15.500 3.572 13.687 20.568 2 2.974 4.112 19.472 38.973 119.865  -  119.865  

Συνολική αξία εκτός ισολογισµού 

στοιχείων που υπόκεινται σε πιστωτικό 
κίνδυνο (β) 

6.581 17.121 3.577 21.725 42.017 14  3.187 5.749 31.960 40.279 172.210  -  172.210  

Συνολική αξία ανοιγµάτων που 

υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο (α+β) 
560.874 71.196 83.947 663.733 168.153 115.214  13.295 86.580 125.578 1.681.828 3.570.398 856.529 2.713.869 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

35.2 Κίνδυνος Αγοράς 

Ο Κίνδυνος Αγοράς είναι ο κίνδυνος µείωσης της οικονοµικής αξίας ή των εισοδηµάτων που 

δυνατόν να προκύψει από δυσµενείς εξελίξεις στην τιµή ή στη µεταβλητότητα που 

παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγµατος, µετοχών/οµολόγων ή προϊόντων. Ζηµιές 

δύναται να προκύψουν από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και κατά τη διαχείριση των 

στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού. 

 

Η πολιτική διαχείρισης του Κίνδυνου Αγοράς και τα αποδεκτά όρια αυτού καθορίζονται από 

την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού (Asset and Liability Committee) εντός 

των οποίων λειτουργεί η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης 

Ενεργητικού και Παθητικού ενεργεί εντός των παραµέτρων που τίθενται από τις σχετικές 

Πολιτικές του Οµίλου και ειδικότερα στα Εγχειρίδια Πολιτικών και ∆ιαδικασιών στους 

τοµείς του κινδύνου αγοράς και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 

35.2.1 Κίνδυνος επιτοκίων 
 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος προκύπτει από τις διαφορετικές ηµεροµηνίες αναπροσαρµογής στα 

τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Τραπέζης. Η διαχείριση του κινδύνου 

επιτοκίου γίνεται σε µηνιαία βάση και σύµφωνα µε τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη 

διαχείριση στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού που έχουν αναπτυχθεί. 

 

Η Τράπεζα αναλύει τα επιτοκιακά ανοίγµατα ανά χρονική περίοδο και νόµισµα (interest rate gap 

analysis) για όλα τα τοκοφόρα στοιχεία, ανάλογα µε το πότε επαναπροσδιορίζεται το επιτόκιο 

τους, για τα στοιχεία κυµαινόµενου επιτοκίου, ή µε το πότε λήγουν, για τα στοιχεία σταθερού 

επιτοκίου. Επιπλέον οι απαιτήσεις ή οι υποχρεώσεις, οι οποίες δεν έχουν τακτή συµβατική 

ηµεροµηνία λήξεως ή ηµεροµηνία επαναπροσδιορισµού επιτοκίου κατανέµονται σε χρονικές 

περιόδους βάσει στατιστικής µελέτης της κινήσεως των εν λόγω λογαριασµών. 

 

Βάσει αυτής της ανάλυσης και των σεναρίων µεταβολής των επιτοκίων που εφαρµόζονται, 

υπολογίζεται η αντίστοιχη µεταβολή στο καθαρό έσοδο τόκων ως επίσης και στην καθαρή θέση 

για τα διαθέσιµα προς πώληση στοιχεία (available for sale). Στα σενάρια µείωσης των επιτοκίων 

εφαρµόζεται µεταβολή µέχρι του σηµείου που µηδενίζεται το επιτόκιο. 

 

 

 

 

Σενάριο Μεταβολής 
Επιτοκίων (παράλληλη 

µετατόπιση καµπύλης 
αποδόσεων) 

Ευαισθησία Καθαρού 

εσόδου τόκων (για χρονική 

περίοδο ενός έτους) 
(€’000) 

Ευαισθησία της Καθαρής 
Θέσεως 

 

(€’000) 

+200 µ.β. 23.379 -2.338 

-200 µ.β. 1.907 0 



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ           

 

 

144 

 

35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

35.2 Κίνδυνος Αγοράς (συνέχ.) 

35.2.1 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (συνέχ.) 
  1 µήνας   1 έτος    

 1 µέχρι 30 µέχρι 4 µέχρι 7 µέχρι µέχρι Πέραν των Θέση µη   

 µέρες 3 µήνες 6 µήνες 12 µήνες 5 έτη 5 ετών Τοκοφόρα Σύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000
         

Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες  231.138 - - - - - 18.655 249.793 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 566.707 61 - - - - - 566.768 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 32.088 56.157 62 - 30.003 9.000 10.467 137.777 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 6.942 - - - - - - 6.942 

∆άνεια και απαιτήσεις από εταιρίες 266.742 344.098 55.545 10.226 66.317 - - 742.928 

∆άνεια και απαιτήσεις από φυσικά πρόσωπα 617.608 317.921 26.036 6.902 23.440 - - 991.907 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, εγκαταστάσεις και 

εξοπλισµός, άυλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

25.143 

 

25.143 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

23.546 

 

23.546 
         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.721.225 718.237 81.643 17.128 119.760 9.000 77.811 2.744.804 
         

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 65.478 2.640 2.375 - - - - 70.493 

Υποχρεώσεις προς πελάτες 342.953 253.677 369.781 872.695 300.821 64.983 - 2.204.910 

Χρεόγραφα κεφαλαίου 247 116.015 - - - - - 116.262 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 18 - - - - - - 18 

Λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις - - - - - - 24.686 24.686 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 408.696 372.332 372.156 872.695 300.821 64.983 24.686 2.416.369 
         

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         

Μετοχικό κεφάλαιο - - - - - - 148.303 148.303 

Μετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου - - - - - - 64.000 64.000 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο - - - - - - 90.467 90.467 

Αποθεµατικά - - - - - - 5.187 5.187 

Αποτέλεσµα είς νέον - - - - - - 20.478 20.478 

Σύνολο καθαρής θέσης - - - - - - 328.435 328.435 

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής θέσης 408.696 372.332 372.156 872.695 300.821 64.983 353.121 2.744.804 

ΑΝΟΙΓΜΑ 1.312.529 345.905 (290.513) (855.567) (181.061) (55.983) (275.310) - 

           ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 1.312.529 1.658.434 1.367.921 512.354 331.293 275.310 - - 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

35.2 Κίνδυνος Αγοράς (συνέχ.) 

35.2.1 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (συνέχ.) 
  1 µήνας   1 έτος    

 1 Μέχρι 30 µέχρι 4 µέχρι 7 µέχρι µέχρι Πέραν των Θέση µη   

 Μέρες 3 µήνες 6 µήνες 12 µήνες 5 έτη 5 ετών Τοκοφόρα Σύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 
         

Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες  182.871 - - - - - 9.002 191.873 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 82.770 209.459 - - - - - 292.229 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 15.318 58.746 - - 31.214 9.000 3.551 117.829 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 144 - - - - - - 144 

∆άνεια και απαιτήσεις από εταιρίες 272.345 396.863 55.741 11.758 74.525 - - 811.232 

∆άνεια και απαιτήσεις από φυσικά πρόσωπα 720.199 366.352 29.268 7.471 11.838 - - 1.135.128 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, εγκαταστάσεις και 

εξοπλισµός, άυλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

25.706 

 

25.706 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

22.274 

 

22.274 
         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.273.647 1.031.420 85.009 19.229 117.577 9.000 60.533 2.596.415 
         

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 62.738 13.697 22.627 3.501 - - - 102.563 

Υποχρεώσεις προς πελάτες 315.008 316.213 355.774 478.870 420.816 53.947 - 1.940.628 

Χρεόγραφα κεφαλαίου - 116.331 - - - - - 116.331 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 7.467 - - - - - - 7.467 

Λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις - - - - - - 18.597 18.597 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 385.213 446.241 378.401 482.371 420.816 53.947 18.597 2.185.586 
         

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         

Μετοχικό κεφάλαιο - - - - - - 148.303 148.303 

Μετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου - - - - - - 64.000 64.000 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο - - - - - - 90.467 90.467 

Αποθεµατικά - - - - - - 921 921 

Αποτέλεσµα είς νέον - - - - - - 107.138 107.138 

Σύνολο καθαρής θέσης - - - - - - 410.829 410.829 

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής θέσης 385.213 446.241 378.401 482.371 420.816 53.947 429.426 2.596.415 

ΑΝΟΙΓΜΑ 888.434 585.179 (293.392) (463.142) (303.239) (44.947) (368.893) - 

           ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 888.434 1.473.613 1.180.221 717.079 413.840 368.893 - - 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

 35.2 Κίνδυνος Αγοράς (συνέχ.) 

 

35.2.2 Κίνδυνος Συναλλάγµατος  
 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει από τη διατήρηση ανοικτής θέσης (open position) 

σε ένα ή περισσότερα ξένα νοµίσµατα.  Πολιτική της Τραπέζης είναι οι θέσεις να κλείνουν 

άµεσα µε χρήση συναλλαγών spot ή παραγώγων συναλλάγµατος. Σε περίπτωση που 

παραµείνουν ανοικτές θέσεις, υπόκεινται στα όρια συναλλαγµατικού κινδύνου που έχουν 

θεσπιστεί και παρακολουθούνται στα πλαίσια της πολιτικής διαχειρίσεως 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η ανοικτή συναλλαγµατική θέση κατά τη διάρκεια του 

2017 κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα, ως εκ τούτου η επίπτωση στα έσοδα της Τραπέζης από 

µεταβολές στις ισοτιµίες είναι αµελητέα και συνεπώς δεν κρίνεται αναγκαία η ετοιµασία 

εναλλακτικών σεναρίων µεταβολής ισοτιµιών. 

 
                        Συναλλαγµατική    Θέση (€'000) 

31.12.2017 

  USD GBP JPY CHF Λοιπά Ευρώ Σύνολο 
Σύνολο 
Ενεργητικού 81.743 66.266 37.698 726.259 1.344 1.831.494 2.744.804 

Σύνολο 
Υποχρεώσεων και 
Καθαρής Θέσεως (70.895) (25.686) (16.550) (294.620) (1.205) (2.335.848) (2.744.804) 

Συναλλαγµατική 

Θέση Στοιχείων 
Ισολογισµού 10.848 40.580 21.148 431.639 139 (504.354) 

Προθεσµιακή 

Συναλλαγµατική 

Θέση Παραγώγων (10.840) (40.576) (21.110) (431.550) - 504.076 

Συνολική 

Συναλλαγµατική 

Θέση 8 4 38 89 139 (278)   

 

 

 

Συναλλαγµατική Θέση (€'000) 

31.12.2016  

  USD GBP JPY CHF Λοιπά Ευρώ Σύνολο 

Σύνολο Ενεργητικού 71.510 83.703 42.796 828.490 1.259 1.568.657 2.596.415 

Σύνολο 
Υποχρεώσεων και 
Καθαρής Θέσεως (82.886) (26.393) (26.549) (304.241) (1.177) (2.155.169) (2.596.415) 

Συναλλαγµατική 

Θέση Στοιχείων 
Ισολογισµού (11.376) 57.310 16.247 524.249 82 (586.512)   

Προθεσµιακή 

Συναλλαγµατική 

Θέση Παραγώγων 11.384 (57.231) (16.208) (524.257) - 586.312   

Συνολική 

Συναλλαγµατική 

Θέση 8 79 39 (8) 82 (200)   
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

 35.2 Κίνδυνος Αγοράς (συνέχ.) 

 

35.3 Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου και Χωρών 

Ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου είναι ο κίνδυνος αθετήσεως των συµβατικών υποχρεώσεων 

του αντισυµβαλλοµένου πριν από τον οριστικό διακανονισµό των χρηµατοροών των 

υφισταµένων συναλλαγών του έναντι της Τραπέζης. Ζηµία θα προκύψει όταν το σύνολο των 

συναλλαγών έχει θετική αποτίµηση για τον Όµιλο κατά τη στιγµή της αθετήσεως των 

συµβατικών υποχρεώσεων του αντισυµβαλλοµένου. 

 

Ο κίνδυνος χώρας αφορά στο σύνολο των κινδύνων που σχετίζονται µε επενδύσεις στη 

χώρα. Ο κίνδυνος, ανά χώρα, αφορά στην άµεση έκθεση (η οποία περιλαµβάνει την έκθεση 

στην Κεντρική Κυβέρνηση, στoν ∆ηµόσιο Τοµέα και στην Κεντρική Τράπεζα), την έµµεση 

έκθεση (η οποία αφορά στη χρηµατοδότηση εταιριών του Οµίλου στη χώρα), καθώς και την 

έκθεση στον τραπεζικό, αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα. 

 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για το ποσοστό καλύψεως και τυχόν υπερβάσεις των ορίων 

αντισυµβαλλοµένων πιστωτικών ιδρυµάτων πραγµατοποιούνται σε ηµερήσια βάση. 

 

35.4 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο Κίνδυνος Ρευστότητας αφορά την δυνατότητα της Τραπέζης να διατηρεί επαρκή 

ρευστότητα για την εκπλήρωση των συναλλακτικών της υποχρεώσεων είτε 

προγραµµατισµένων είτε έκτακτων. Ο κίνδυνος αυτός περιλαµβάνει και την πιθανότητα 

ανανέωσης των υποχρεώσεων µε ψηλότερο κόστος ή την πώληση στοιχείων ενεργητικού µε 

έκπτωση. 

Η διαχείριση ρευστότητας πραγµατοποιείται µέσω της έγκαιρης αναγνωρίσεως των 

σχετικών αναγκών, του εντοπισµού όλων των διαθέσιµων πηγών και του 

αποτελεσµατικότερου τρόπου καλύψεως των αναγκών ρευστότητας από πλευράς κόστους. 

 

Η Τράπεζα παρακολουθεί τη ληκτότητα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και 

λαµβάνει µέτρα για διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας υπό τις παρούσες οικονοµικές 

συνθήκες. Παράλληλα βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι εποπτικοί δείκτες αξιολόγησης 

ρευστότητας. 

 

Μέσω της ανάλυσης ληκτοτήτων Ρευστότητας (Liquidity Gap Analysis), υπολογίζονται οι 

χρηµατοροές που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων και 

ταξινοµούνται σε χρονικές περιόδους, σύµφωνα µε τη συµβατική ηµεροµηνία λήξεως ή µε 

την εκτιµώµενη ηµεροµηνία λήξεως βασιζόµενη σε στατιστική ανάλυση. Εξαίρεση στο 

ανωτέρω, αποτελούν τα χαρτοφυλάκια αξιογράφων, τα οποία µπορούν να συµβάλλουν 

άµεσα σε άντληση ρευστότητας, και κατανέµονται στην πρώτη περίοδο µε την προϋπόθεση 

ότι δεν έχουν χρησιµοποιηθεί για άντληση ρευστότητας είτε από την Κεντρική Τράπεζα είτε 

στη διατραπεζική µέσω συναλλαγών repos. 

 

Κατά την διάρκεια του 2017 όλοι οι εποπτικοί δείκτες ρευστότητας κυµάνθηκαν σε επίπεδα 

πέραν του εποπτικού ορίου.  
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 
 

 35.2 Κίνδυνος Αγοράς (συνέχ.) 

 

35.4 Κίνδυνος Ρευστότητας (συνέχ.) 

Η Τράπεζα υπολογίζει και παρακολουθεί τον δείκτη ρευστών διαθεσίµων σε Ευρώ και σε 

Ξένο Νόµισµα όπως επίσης και τον ∆είκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) σύµφωνα µε τις 

σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Τραπεζών. 

 

Ο ∆είκτης ρευστών διαθεσίµων σε Ευρώ, υπολογίζει το σύνολο των ρευστών διαθεσίµων ως 

ποσοστό των συνολικών καταθέσεων και των λοιπών υποχρεώσεων µε ληκτότητα µέχρι 12 

µήνες ενώ µέσω του δείκτη ρευστών διαθεσίµων σε ξένο νόµισµα  παρακολουθούνται τα 

καθαρά στοιχεία ενεργητικού άµεσης ρευστότητας ως ποσοστό των πελατειακών 

καταθέσεων ξένων νοµισµάτων. 

 

Μέσω του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) εξετάζεται η επάρκεια των ρευστών 

διαθεσίµων ως ποσοστό των καθαρών εκροών για τις επόµενες 30 ηµέρες όπως 

υπολογίζονται σε συνθήκες κρίσης. Τα ρευστά διαθέσιµα θα πρέπει να επαρκούν  για να 

καλύψουν τις εκροές για µια ελάχιστη περίοδο 30 ηµερών.  

 

 

2017 
31/12/2017 

% 

Μέγιστο έτους  
% 

Ελάχιστο έτους 
% 

Μέσος όρος 
έτους 

% 

Εποπτικό 
Όριο 

31/12/2017  

% 

Ευρώ 36,94 36,94 24,98 32,30 18,00 

Ξένο 

Νόµισµα 

 

74,22 

 

77,01 

 

74,06 

 

74,77 

 

50,00 

∆είκτης 

Κάλυψης 

Ρευστότητας 

(LCR) 

 

 

 

1164,70 

 

 

 

1164,70 

 

 

 

410,25 

 

 

 

670,26 

 

 

 

80,00 

 

 

 

2016 
31/12/2016 

% 

Μέγιστο έτους  
% 

Ελάχιστο 
έτους 

% 

Μέσος όρος 
έτους   

% 

Εποπτικό 
Όριο 

31/12/2016 

% 

Ευρώ 25,29 26,22 21,39 23,93 20,00 

Ξένο 

Νόµισµα 

 

74,02 

 

74,02 

 

70,46 

 

72,65 

 

70,00 

∆είκτης 

Κάλυψης 

Ρευστότητας 

(LCR) 

 

 

 

678,86 

 

 

 

702,11 

 

 

 

318,45 

 

 

 

524,47 

 

 

 

70,00 

 



            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ 31.12.2017 

 

149 

 

35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 
35.4 Κίνδυνος Ρευστότητας (συνέχ.) 

 Σύνολο 
Ισολογισµου 

 

Σε πρώτη 

ζήτηση µέχρι 
30 ηµέρες 

 

1 µέχρι 3 

µήνες 

 

4 µέχρι 6 

µήνες 

 

7 µέχρι 12 

µήνες  

 

Πέραν του 

ενός έτους 

 

Συνολο1
  

31.12.2017        

Περιουσιακά στοιχεία €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000  

Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες 249.793 249.793 - - - -  

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 566.768 565.604 1.164 - - -  

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 137.777 124.598 - - - 13.179  

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 6.942 6.942 - - - -  

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών µετά τις προβλέψεις 1.734.835 64.001 95.951 91.363 152.378 1.331.142  

Επενδύσεις σε ακίνητα 2.023 2.023 - - - -  

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, εγκαταστάσεις και 

εξοπλισµός 

22.580 22.580 - - - -  

Άϋλα πάγια  540 540 - - - -  

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 12.245 12.245 - - - -  

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 11.301 11.301 - - - -  

 2.744.804 1.059.627 97.115 91.363 152.378 1.344.321  

Υποχρεώσεις         

Χρεόγραφα κεφαλαίου 116.262 - 1.096 100.694 1.736 17.681 121.207 

Υποχρεώσεις προς  πιστωτικά ιδρύµατα 70.493 19.736 4.275 7 26 46.977 71.021 

Υποχρεώσεις προς πελάτες 2.204.910 166.116 273.048 383.772 902.410 490.267 2.215.613 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 18 - - - - - - 

   Εισροες  4.273     4.273 

   Εκροες  (4.255)     (4.255) 

Λοιπές υποχρεώσεις 24.686 24.686 - - - - 24.686 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.416.369 210.556 278.419 484.473 904.172 554.925 2.432.545 

        

Στοιχεία εκτός Ισολογισµού        

Εγγυητικές Επιστολές 48.165 10.833 6.289 4.306 22.230 4.507 48.165 

Όρια χορηγήσεων που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν ακόµα 

χρησιµοποιηθεί 

 

136.156 27.231 108.925 - - - 136.156 

 184.321 38.064 115.214 4.306 22.230 4.507 184.321 

 

Σηµ. 1: Οι υποχρεώσεις παρουσιάζονται µε βάση την εκτιµώµενη πληρωµή στην λήξη τους. 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 
35.4 Κίνδυνος Ρευστότητας (συνέχ.) 
 

 Σύνολο 
Ισολογισµου 

 

Σε πρώτη 

ζήτηση µέχρι 
30 ηµέρες 

 

1 µέχρι 3 

µήνες 

 

4 µέχρι 6 

µήνες 

 

7 µέχρι 12 

µήνες  

 

Πέραν του 

ενός έτους 

 

Συνολο1
  

31.12.2016        

Περιουσιακά στοιχεία €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000  

Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες 191.873 191.873 - - - -  

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 292.229 62.102 230.127 - - -  

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 117.829 106.378 - - - 11.451  

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 144 - - - - 144  

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών µετά τις προβλέψεις 1.946.360 65.096 99.373 103.787 130.510 1.547.594  

Επενδύσεις σε ακίνητα 2.023 2.023 - - - -  

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, εγκαταστάσεις και 

εξοπλισµός 

23.113 23.113 - - - -  

Άϋλα πάγια  570 570 - - - -  

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 14.164 14.164 - - - -  

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 8.110 8.110 - - - -  

 2.596.415 473.429 329.500 103.787 130.510 1.559.189  

Υποχρεώσεις         

Χρεόγραφα κεφαλαίου 116.331 - 1.109 704 2.980 121.220 126.013 

Υποχρεώσεις προς  πιστωτικά ιδρύµατα 102.563 2.106 5.458 17 54 95.762 103.397 

Υποχρεώσεις προς πελάτες 1.940.628 163.709 334.484 367.638 502.064 583.207 1.951.102 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 7.467 - - - - - - 

   Εισροες  572.679     572.679 

   Εκροες  (565.390)     (565.390) 

Λοιπές υποχρεώσεις 18.597 18.597 - - - - 18.597 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.185.586 191.701 341.051 368.359 505.098 800.189 2.206.398 

        

Στοιχεία εκτός Ισολογισµού        

Εγγυητικές Επιστολές 46.853 14.900 3.818 18.682 3.989 5.464 46.853 

Όρια χορηγήσεων που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν ακόµα 

χρησιµοποιηθεί 

 

125.357 

 

25.071 

 

100.286 

 

- 

 

- 

 

- 

 

125.357 

 172.210 39.971 104.104 18.682 3.989 5.464 172.210 

Σηµ. 1: Οι υποχρεώσεις παρουσιάζονται µε βάση την εκτιµώµενη πληρωµή στην λήξη τους. 
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.5 Λειτουργικός Κίνδυνος 
 

Ο Λειτουργικός Κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος εµφανίσεως οικονοµικών ή ποιοτικών 

επιπτώσεων λόγω ανεπάρκειας ή αποτυχίας των εσωτερικών διαδικασιών και των πληροφοριακών 

συστηµάτων, του ανθρωπίνου παράγοντα (εκουσίως ή ακουσίως), καθώς και της ελεύσεως 

εξωτερικών γεγονότων. Στον Λειτουργικό Κίνδυνο περιλαµβάνεται και ο Νοµικός Κίνδυνος. 

 

Η Τράπεζα αναγνωρίζει την ανάγκη προσδιορισµού, εκτιµήσεως, παρακολουθήσεως και µειώσεως 

του Λειτουργικού Κινδύνου που εµπεριέχεται στις δραστηριότητές της, καθώς επίσης και την 

ανάγκη  τηρήσεως επαρκών κεφαλαίων για την αντιµετώπιση του εν λόγω κινδύνου.  

 

Προς αυτή την κατεύθυνση η Τράπεζα, σε συνεργασία µε τον Όµιλο, έχει καταρτίσει  Πλαίσιο 

∆ιαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου στο οποίο περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων τα εξής θέµατα:  

 

• ∆οµή διακυβέρνησης του Λειτουργικού Κινδύνου βάσει της οποίας τη συνολική εποπτεία 

για την ∆ιαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου ασκεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Τραπέζης  

• Η λειτουργία Επιτροπής ∆ιαχειρίσεως Λειτουργικού Κινδύνου η οποία έχει την εποπτεία 

της υλοποίησης της Πολιτικής ∆ιαχειρίσεως Λειτουργικού Κινδύνου της Τραπέζης και των 

δραστηριοτήτων και ενεργειών που σχετίζονται µε την αποτελεσµατική διαχείριση του 

λειτουργικού κινδύνου 

•  Συλλογή και διαχείριση γεγονότων λειτουργικού κινδύνου συµπεριλαµβανοµένης της 

διαχείρισης των αγωγών εναντίον της Τραπέζης 

• Καθορισµός και παρακολούθηση δεικτών λειτουργικού κινδύνου για συγκεκριµένες 

δραστηριότητες της Τραπέζης 

• Τεχνικές αναγνώρισης και αξιολόγησης των λειτουργικών κινδύνων συµπεριλαµβανοµένου 

και της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης λειτουργικού κινδύνου 

• Εισαγωγή τεχνικών µείωσης του λειτουργικού κινδύνου οι οποίες αφορούν τόσο στην 

εφαρµογή σχεδίων δράσης που βελτιώνουν το υπάρχον σύστηµα εσωτερικού ελέγχου όσο 

και την ασφάλιση έναντι συγκεκριµένων κινδύνων 

• Τη δηµιουργία και υποβολή αναφορών  

• Τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τραπέζης έναντι του Λειτουργικού 

Κινδύνου 

 

Το Πλαίσιο αναθεωρείται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Τραπέζης, σε συνεργασία µε την 

αντίστοιχη ∆ιεύθυνση του οµίλου εφόσον κριθεί απαραίτητο.   

 

Κατά το 2017, για σκοπούς υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το Λειτουργικό 

Κίνδυνο, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει την Τυποποιηµένη Προσέγγιση (Standardized Approach) και 

έχει εναρµονιστεί  µε τις απαιτούµενες προϋποθέσεις  για µετάβαση στην συγκεκριµένη 

Προσέγγιση.  

 

Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια του έτους στα πλαίσια της βελτίωσης της εφαρµογής του πλαισίου 

διαχείρισης λειτουργικού κίνδυνου έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση της Πολιτικής ∆ιαχείρισης 

Κίνδυνου Απάτης και έχει επίσης τεθεί σε εφαρµογή η αναθεωρηµένη Πολιτική Αναθέσεως 

∆ραστηριοτήτων σε Τρίτους  βάσει της οποίας ενισχύονται οι πρακτικές αξιολογήσεις των 

κινδύνων που προκύπτουν από την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες.  

 

Τέλος, κατά τη συνήθη πρακτική της Τραπέζης, η µέθοδος Αυτοαξιολογήσεως Λειτουργικού 

Κινδύνου (RCSA) εφαρµόστηκε κατά την διάρκεια του έτους σύµφωνα µε τον γενικό σχεδιασµό. 

Σηµειώνεται ότι η µέθοδος αυτή προβλέπει την αναγνώριση και την αξιολόγηση των ενδεχόµενων 

λειτουργικών κινδύνων και την υιοθέτηση διορθωτικών σχεδίων δράσης.  
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35. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχ.) 

 

35.6 Κανονιστική συµµόρφωση 

 

Στην Τράπεζα λειτουργεί ανεξάρτητη ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης όπως προβλέπεται 

από τις πρόνοιες της οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου «Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας 

και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργανωτικής ∆οµής Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης και των 

συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών».  

 

Η ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµορφώσεως της Τραπέζης είναι διοικητικά ανεξάρτητη από άλλες 

µονάδες µε αρµοδιότητες διαχειρίσεως κινδύνου ή εκτελεστικές αρµοδιότητες ή καθήκοντα 

ελέγχου/εσωτερικού ελέγχου. Υπάγεται απευθείας στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, εποπτεύεται από 

τον Επικεφαλής Κανονιστικής Συµµορφώσεως του Οµίλου και αναφέρεται στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µέσω της Επιτροπής Ελέγχου. 

 

Σκοπός της ∆ιευθύνσεως Κανονιστικής Συµµορφώσεως είναι η πρόληψη και η αποτελεσµατική 

διαχείριση των κινδύνων µη συµµόρφωσης προς το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο (Κίνδυνος 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης) που µπορεί να προκύψουν από την επιχειρησιακή δραστηριότητα της 

Τραπέζης. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη θέσπιση κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών και την 

υιοθέτηση µηχανισµών αναγνωρίσεως, ελέγχου και παρακολουθήσεως των σχετικών κινδύνων, µε 

στόχο τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της φήµης της Τραπέζης. 

 

Επίσης, µέσω του Λειτουργού Συµµόρφωσης, όπως ο ρόλος ορίζεται σε Οδηγία της Κεντρικής 

Τράπεζας σχετική για την Παρεµπόδιση Ξεπλύµατος Παράνοµου Χρήµατος και Χρηµατοδότησης 

της Τροµοκρατίας, θεσπίζει και εφαρµόζει τις κατάλληλες διαδικασίες µε στόχο την έγκαιρη και 

διαρκή συµµόρφωση της Τραπέζης µε το εκάστοτε ισχύον εποπτικό και ρυθµιστικό πλαίσιο που 

αφορά στην πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από το ξέπλυµα παράνοµου χρήµατος και τη χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας.  
 

35.7 Μεταβιβάσεις / ∆εσµεύσεις Χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
 

Η Τράπεζα στις 31.12.2017 είχε ενεχυριασµένα  «∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών» λογιστικής  

αξίας €198 εκατ. στην Alpha Bank AE  για σκοπούς αντλήσεως ρευστότητας (31.12.2016: €231 

εκατ.) 

Η Τράπεζα διατηρεί δεσµευµένες καταθέσεις ύψους €21.449 χιλ. (2016 : €18.799) που αφορούν την 

υποχρέωση της Τραπέζης να διατηρεί καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για σκοπούς 

ρευστότητας. 

 

 

35.8 Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις που υπόκεινται σε συµψηφισµό 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 υπήρχαν παράγωγες συναλλαγές απαιτήσεων ύψους Ευρώ 6.942 χιλ. 

(2016 : 144 χιλ.) και υποχρεώσεων ύψους Ευρώ 18 χιλ., (2016 : 7.467 χιλ.) οι οποίες διέπονται από 

συµβάσεις της ∆ιεθνούς Ενώσεως Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA), οι οποίες έχουν υπογραφεί 

µε την Alpha Bank AE.  Σύµφωνα µε τη σύµβαση η Τράπεζα δύναται να συµψηφίσει τις απαιτήσεις 

µε τις υποχρεώσεις της έναντι του αντισυµβαλλοµένου στην περίπτωση που έχει συµβεί πιστωτικό 

γεγονός. Πέραν από τις πρόνοιες της ανωτέρω συναλλαγής για συµψηφισµό, η Τράπεζα έχει λάβει 

για το 2017 ταµειακή εξασφάλιση (cash collateral) που καλύπτει το άνοιγµα. Κατά το 2016 δεν 

υπήχαν ταµειακές εξασφαλίσεις. 
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36. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Κυπριακή Οικονοµία 

 

Επιδόσεις 

Η Κύπρος, µετά την έξοδο  της από το Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής το 2016 βιώνει µία 

πολύ  ισχυρή οικονοµική ανάκαµψη. Αξιοσηµείωτο είναι ότι έχει επιτύχει θετικούς ρυθµούς 

µεταβολής του ΑΕΠ τα τελευταία δώδεκα διαδοχικά (12) τρίµηνα.   

 

Η οικονοµία κατέγραψε το 2017 αξιοσηµείωτες επιδόσεις. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,9% σε 

σύγκριση µε 3,4% το 2016. Το χρέος µειώθηκε οριακά κάτω από το 100% του ΑΕΠ, η  ανεργία  

υποχώρησε κάτω από το 11% σε σύγκριση µε το 13% το 2016 ενώ ο πληθωρισµός  κατέγραψε για 

πρώτη φορά θετικό πρόσηµο  µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στο 0,7%. 

 

Η ισχυρή  επίδοση της οικονοµίας αποδίδεται στην έντονη ιδιωτική κατανάλωση, στην ισχυρή 

αύξηση των εξαγωγών και σε µικρότερο βαθµό στη δηµόσια κατανάλωση. Η ιδιωτική κατανάλωση 

επωφελήθηκε από την ταχεία επέκταση της απασχόλησης σε όλους τους τοµείς, γεγονός που 

οδήγησε σε σηµαντική µείωση της ανεργίας.  

 

Μεγάλη συνεισφορά στην ανάπτυξη έχει ο τουρισµός, οι υπηρεσίες και η ναυτιλία. Ο τουρισµός 

καταγράφει νέες υψηλές αποδόσεις τόσο αφίξεων, όσο και εσόδων. Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά  

15,0%  ενώ τα έσοδα κατά   11,7%.  

 

Το Σεπτέµβριο του 2017 η κυπριακή οικονοµία αναβαθµίστηκε από το διεθνή οίκο αξιολόγησης 

Standard and Poors σε ΒΒ+ µε αποτέλεσµα να παραµένει µόνο µία βαθµίδα  χαµηλότερα από την 

επενδυτική κατηγορία.  Η αξιολόγηση BB+ επιβεβαιώθηκε µε νέα αξιολόγηση τον Μάρτιο του 

2018. Σηµειώνεται ότι άλλοι οίκοι διατηρούν το αξιόχρεο της κυπριακής οικονοµίας µία βαθµίδα 

πιο κάτω από τις αξιολογήσεις του οίκου S&P.   

 

Προβλέψεις  

Σύµφωνα µε τις χειµερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κυπριακή οικονοµία θα 

συνεχίσει να παραµένει εύρωστη και αναµένεται να αναπτυχθεί κατά 3,2% το 2018 και 2,8% το 

2019. Προβλέπεται επίσης ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις µε κύριο άξονα τον τουρισµό και τις 

κατασκευές. 

 

Ο πληθωρισµός αναµένεται να αυξηθεί στο 1,2% το 2018 και στο 1,3% το 2019 κυρίως λόγω της 

αύξησης των τιµών πετρελαίου καθώς και της αύξησης της κατανάλωσης που υποβοηθείται απο τη 

δυναµική των µισθών. 

 

Λόγω των επιδόσεων της Κυπριακής οικονοµίας, αναµένεται ότι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης θα 

κρατήσουν την Κυπριακή ∆ηµοκρατία κοντα στην επενδυτική βαθµίδα, κάτι που επιφέρει θετικά 

αποτελέσµατα τόσο στην άντληση δανεισµού από τις διεθνείς αγορές, όσο και στο κόστος 

δανειοδότησης της.  

 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Moody’s, το θετικό κλίµα στην 

οικονοµία θα υποβοηθήσει στην µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. 

 

Για το σκοπό αυτό όλοι οι οικονοµικοί φορείς (Κυβέρνηση, Τράπεζες, Κεντρική Τράπεζα και 

άλλοι,) εντατικοποιούν τις προσπάθειες τους για εξεύρεση λύσεων που θα βοηθήσουν στην µείωση 

του προβλήµατος.   
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36. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συνεχ.) 

 

Τραπεζικό περιβάλλον 
 

Το τραπεζικό σύστηµα στην Κύπρο φαίνεται να ανακτά την εµπιστοσύνη του που απαξιώθηκε κατά 

την περίοδο 2013-2015 όταν έχασε µεγάλο µέρος των πελατειακών καταθέσεων του, από την 

µετατροπή τους σε κεφάλαια µέσω της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης µε ίδια µέσα (bail in). 

Μετά απο τη µεγάλη αύξηση των καταθέσεων κατα 6,2% το 2016, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 

0,8% παρά τα πολύ χαµηλά επιτόκια καταθέσεων που ισχύουν. Η αύξηση της εµπιστοσύνη στο 

τραπεζικό σύστηµα είναι το αποτέλεσµα των θετικών αποδόσεων της οικονοµίας, και της 

αναβάθµισης της από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.  

 

Οι τράπεζες συνεχίζουν τις προσπάθειες αποµόχλευσης µε αποτέλεσµα να παρατηρείται µείωση 

στις χορηγήσεις του τραπεζικού συστήµατος κατά 7,1% σε σχέση µε το 2016. Μεγάλο ποσοστό της 

µείωσης ωφείλεται στην διαδικασία ανταλλαγής ωφειλών πελατών µε ακίνητα.  

 

Κατα το 2017 παρατηρείται σηµαντική παραχώρηση νέων διευκολύνσεων που βοηθούν σηµαντικά 

στην ανάπτυξη της οικονοµίας 

 

Οι προκλήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, σχετίζονται κυρίως µε τα υψηλά ποσοστά µη 

εξυπηρετούµενων δανείων και το υψηλό ιδιωτικό χρέος. Συνεχίζονται εντατικά οι προσπάθειες 

αναδιάρθρωσης των µη εξυπηρετούµενων δανείων µε στόχο την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των 

τραπεζών. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι προσπάθειες αποµόχλευσης και σµίκρυνσης του 

τραπεζικού τοµέα µε την πώληση στοιχείων ενεργητικού και την αποχώρηση από άλλες αγορές. 

 

Η εφαρµογή του νέου προτύπου ∆ΠΧΑ9 απο την 1.1.2018 το οποίο διαφοροποιεί το τρόπο µε τον 

οποίο ταξινοµούνται, µετρούνται και αποµειώνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία δηµιουργεί 

νέα δεδοµένα και προκλήσεις για το τραπεζικό σύστηµα. 

 

Ελληνική Οικονοµία – Περιβάλλον Λειτουργίας Μητρικής 
 

Το 2017 αποτέλεσε έτος ανακάµψεως της ελληνικής οικονοµίας, καθώς η οικονοµική 

δραστηριότητα ενδυναµώθηκε, ιδιαίτερα µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 2ης αξιολογήσεως, την 

έκδοση κρατικού οµολόγου πενταετούς διάρκειας, µετά από τρία έτη απουσίας της χώρας από τις 

αγορές, και την αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους 

αξιολογήσεως. Ο ρυθµός µεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το 2017 ανήλθε σε 

1,4% (ΕΛΣΤΑΤ πρώτη εκτίµηση) από -0,2% το 2016 (σταθερές τιµές 2010, εποχικά διορθωµένα 

στοιχεία).  

 

Οι κύριοι παράγοντες που στήριξαν την οικονοµία το 2017 ήταν: 

• Η  αύξηση των εξαγωγών. Οι εξαγωγές των αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν το 2017 

κατά 6,9, από πτώση 1,9% το 2016.  

• Η ενίσχυση της βιοµηχανικής δραστηριότητας. Το 2017, η βιοµηχανική παραγωγή 

αυξήθηκε κατά 4,1%, έναντι µικρότερης αυξήσεως κατά 2,5% το 2016.  

• Η µείωση του ποσοστού ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας, µολονότι παραµένει υψηλό στην 

Ελλάδα  σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, µειώνεται σταδιακά από τον Ιούλιο του 

2013, όταν κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό.  
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36. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συνεχ.) 

 

Ελληνική Οικονοµία – Περιβάλλον Λειτουργίας Μητρικής (συνεχ.) 
 

Παρά τις ανωτέρω θετικές εξελίξεις και το ευνοϊκό τρέχον διεθνές περιβάλλον, όπως αυτό ορίζεται 

από τις αναπτυξιακές επιδόσεις της Ευρώπης και την υποστηρικτική νοµισµατική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, διαπιστώνονται σηµαντικές προκλήσεις για την ελληνική 

οικονοµία που θα καθορίσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Οι 

προκλήσεις αυτές σχετίζονται κυρίως µε την εξειδίκευση των µέτρων για την ελάφρυνση του 

δηµοσίου χρέους, τη δηµιουργία ενός αποθέµατος κεφαλαίων (buffer) για την κάλυψη των 

χρηµατοδοτικών αναγκών της Ελλάδος, τουλάχιστον έως το τέλος του 2019, γεγονός που θα 

σηµατοδοτήσει την οµαλή και διατηρήσιµη επάνοδο της χώρας στις αγορές και την επιτάχυνση του 

προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων και των σχεδιαζόµενων έργων υποδοµής  που θα πυροδοτήσουν 

την προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων και θα συµβάλουν στην αναζωογόνηση πολλών 

ελληνικών επιχειρήσεων.  

 

Το 2018, οι προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται θετικές. Η ολοκλήρωση της τρίτης 

αξιολογήσεως και οι θετικές εκτιµήσεις για την ολοκλήρωση του τρίτου Προγράµµατος Στήριξης 

τον Αύγουστο, αναµένεται να ενισχύσουν την εµπιστοσύνη στην οικονοµία. Ο ρυθµός αυξήσεως 

του ΑΕΠ αναµένεται να διαµορφωθεί σε 2,4% (πρόβλεψη ΤτΕ 7 Φεβ. 2018) και η οικονοµική 

ανάπτυξη να στηριχθεί στις εξαγωγές, τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Η αύξηση των 

ιδιωτικών κυρίως επενδύσεων αναµένεται να ενισχυθεί, αντανακλώντας την περαιτέρω 

αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και την εξοµάλυνση των συνθηκών ρευστότητας στην οικονοµία. 

Υπάρχουν ωστόσο και σηµαντικές αβεβαιότητες που σχετίζονται τόσο µε εσωτερικούς όσο και µε 

εξωτερικούς παράγοντες. Στο εγχώριο περιβάλλον, ενδεχόµενες αναβολές στην εφαρµογή των 

µεταρρυθµίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων µπορεί να επιφέρουν επιβράδυνση της οικονοµικής 

ανακάµψεως. Στο διεθνές περιβάλλον, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες σχετίζονται µε πιθανές 

γεωπολιτικές εντάσεις. 

 

Προκλήσεις και αβεβαιότητες 
 

Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος αποτελούν τις µεγαλύτερες προκλήσεις για τον 

τραπεζικό τοµέα και την οικονοµία εν γένει. Πρόκληση παραµένει επίσης και το δηµόσιο χρέος 

παρα τη µείωση του κάτω απο το 100% του ΑΕΠ.  

 

 Η πορεία των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων είναι αναγκαίο να διατηρηθεί, ανεξαρτήτως της 

ολοκληρώσεως του Προγράµµατος Προσαρµογής της Κυπριακής Οικονοµίας, καθώς τυχόν 

επικράτηση συνθηκών εφησυχασµού θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις αξιολογήσεις των διεθνών 

οίκων και συνεπώς, στις προσπάθειες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για περαιτέρω ανάκαµψη του 

επενδυτικού ενδιαφέροντος και της εν γένει οικονοµικής δραστηριότητας. 

 

Η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) του Ηνωµένου Βασιλείου, που αποτελεί τον µεγαλύτερο 

εµπορικό εταίρο της Κύπρου, αναµένεται να επηρεάσει την κυπριακή οικονοµία,  ωστόσο η 

επίδραση του γεγονότος αυτού δεν µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια, καθώς στην παρούσα φάση 

δεν είναι γνωστή η συµφωνία που θα συνάψει η Βρετανία µε την ΕΕ. 

 

Τυχόν εξελίξεις στο πολιτικό επίπεδο είναι σαφές ότι θα επηρεάσουν αναλόγως και το κλίµα στην 

οικονοµία. 
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37. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 

 

Η εύλογη αξία αντιπροσωπεύει την τιµή που θα εισέπραττε µια επιχείρηση κατά την πώληση ενός 

στοιχείου του ενεργητικού ή την τιµή που θα κατέβαλε προκειµένου να µεταβιβάσει µια 

υποχρέωση, σε µια συνηθισµένη συναλλαγή ανάµεσα σε συµµετέχοντες της αγοράς, κατά την 

ηµεροµηνία της αποτίµησης. 

 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εύλογες αξίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων τα οποία 

δεν αποτιµούνται σε εύλογη αξία µε βάση τα επίπεδα ιεραρχίας εύλογων αξιών αλλά στην 

αποσβεσθείσα τιµή κτήσης.  
 

 

∆ιαβάθµιση των µη αποτιµωµένων στην εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων  
 

 31.12.2017 

  

Επίπεδο 1 

 

Επίπεδο 2 

 

Επίπεδο 3 

Συνολική 

εύλογη αξία 

Συνολική 

Λογιστική 

αξία 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά 

στοιχεία  

    

∆άνεια και απαιτήσεις 

 κατα πελατών 

 

- 

 

- 1.821.611

 

1.821.611 

 

1.734.835 

     

Χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία 

υποχρεώσεων 

    

Χρεόγραφα κεφαλαίου - 98.750 16.042 114.792 116.262 

Υποχρεώσεις προς 

πελάτες 

- - 2.200.736 2.200.736 2.204.910 

 

 31.12.2016 

  

Επίπεδο 1 

 

Επίπεδο 2 

 

Επίπεδο3 

Συνολική 

εύλογη αξία 

Συνολική 

Λογιστική 

αξία 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Χρηµατοοικονοµικά 

  Περιουσιακά 

  στοιχεία  

    

∆άνεια και απαιτήσεις 

κατα πελατών 

 

- 

 

- 2.012.771

 

2.012.771 

 

1.946.360 

     

Χρηµατοοικονοµικά 

  στοιχεία 

  υποχρεώσεων 

    

Χρεόγραφα κεφαλαίου - 91.980 15.960 107.940 116.331 

Υποχρεώσεις προς 

πελάτες 

- - 1.936.932 1.936.932 1.940.628 

 

Η εύλογη αξία των καταθέσεων και των χρεογράφων κεφαλαίου υπολογίζεται µε βάση την καµπύλη 

επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς και αφού αφαιρεθεί το περιθώριο του πελάτη (spread) ανάλογα µε το 

είδος της κατάθεσης. Οι µελλοντικές χρηµατοροές προεξοφλούνται ανάλογα µε την διάρκεια τους µε τα 

αντίστοιχα επιτόκια. 
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37. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ (συνέχ.) 
 

Η εύλογη αξία των δανείων υπολογίζεται µε βάση την καµπύλη επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς 

στην οποία προστίθεται το κόστος ρευστότητας (liquidity premium) και το περιθώριο (spread) για τον 

αντίστοιχο πιστωτικό κίνδυνο. 

 

Η εύλογη αξία των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος δεν διαφέρει σε ουσιαστικό βαθµό από την αντίστοιχη λογιστική 

αξία τους. 

 

 

∆ιαβάθµιση των αποτιµωµένων στην εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων  
 

 31.12.2017 

  

Επίπεδο 1 

 

Επίπεδο 2 

 

Επίπεδο 3 

Συνολική 

εύλογη αξία 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Χρηµατοοικονοµικά 

  Περιουσιακά στοιχεία  

   

Επενδύσεις διαθέσιµες προς 

 πώληση 

 

- 

 

133.917 

 

3.860 

 

137.777 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

µέσα 

 

- 

 

6.942 

 

- 

 

6.942 

     

Χρηµατοοικονοµικά 

  στοιχεία  υποχρεώσεων 
    

Παράγωγα  

χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 

- 

 

18 

 

- 

 

18 

 

 31.12.2016 

  

Επίπεδο 1 

 

Επίπεδο 2 

 

Επίπεδο 3 

Συνολική 

εύλογη αξία 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Χρηµατοοικονοµικά 

  Περιουσιακά στοιχεία  

   

Επενδύσεις διαθέσιµες προς 

  πώληση 

 

- 

 

116.178 

 

1.651 

 

117.829 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

µέσα 

 

- 

 

144 

 

- 

 

144 

     

Χρηµατοοικονοµικά 

  στοιχεία  υποχρεώσεων 
    

Παράγωγα  

χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 

- 

 

7.467 

 

- 

 

7.467 

 

Για τον καθορισµό της εύλογης αξίας της επένδυσης της Τραπέζης στην εταιρία JCC Payments Systems 

Limited σε επίπεδο 3 έχει χρησιµοποιηθεί µέθοδος αποτίµησης που βασίζεται στην καθαρή θέση της 

εταιρίας. 
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37. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ (συνέχ.) 
 

Τα διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής: 

 

• Επίπεδο 1 - τιµές χρηµατιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

• Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιµών χρηµατιστηρίου που περιλαµβάνονται στο επίπεδο 

1 και που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, είτε άµεσα (δηλαδή τιµές) είτε 

έµµεσα (δηλαδή που πηγάζουν από τις τιµές). 

• Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε 

δηµοσιευµένα δεδοµένα της αγοράς. 

 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η συµφιλίωση από το αρχικό υπόλοιπο στο τελικό υπόλοιπο των 

εύλογων αξιών που κατατάσσονται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογων αξιών: 

 Επενδύσεις  

 διαθέσιµες 

 προς πώληση 

 €΄000 

  

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2017 1.651 

Συνολικό κέρδος ή ζηµιά που καταχωρήθηκε στη κατάσταση  

αποτελεσµάτων 

 

Συνολικό κέρδος ή ζηµιά που καταχωρήθηκε απ΄ευθείας στη καθαρή  

θέση  

2.209 

Αγορές/πωλήσεις  - 

Μεταφορές από/προς Επίπεδο 3              - 

Υπόλοιπο 31.12.2017      3.860 

Ποσά που καταχωρήθηκαν στη κατάσταση αποτελεσµάτων και αφορούν  

τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό στο  

τέλος της περιόδου 

 

 

- 
 

 Επενδύσεις  

 διαθέσιµες 

 προς πώληση 

 €΄000 

  

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2016 1.651 

Συνολικό κέρδος ή ζηµιά που καταχωρήθηκε στη κατάσταση  

αποτελεσµάτων 

- 

Συνολικό κέρδος ή ζηµιά που καταχωρήθηκε απ΄ευθείας στη καθαρή  

θέση  

- 

Αγορές/πωλήσεις           - 

Μεταφορές από/προς Επίπεδο 3         - 

Υπόλοιπο 31.12.2016  1.651 

Ποσά που καταχωρήθηκαν στη κατάσταση αποτελεσµάτων και αφορούν  

τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό στο  

τέλος της περιόδου 

 

 

- 

 

  

Η εύλογη αξία µη εισηγµένων µετοχών, καθώς και µετοχών που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό 

αγορά προσδιορίζεται είτε µε τη µέθοδο των πολλαπλασίων είτε µε βάση τις προβλέψεις της 

Τραπέζης όσον αφορά στη µελλοντική κερδοφορία του εκδότη, είτε βάσει της καθαρής θέσης του 

εκδότη.  
 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε µεταφορές από/προς το Επίπεδο 3 της 

ιεραρχίας των εύλογων αξιών. 
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38. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης εποπτεύεται µέσω της µητρικής εταιρίας Alpha Bank A.E. η 

οποία θεωρείται σηµαντικό πιστωτικό ίδρυµα, από τον Ενιαίο Μηχανισµό Εποπτείας  της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η εποπτεία γίνεται και µε την βοήθεια των τοπικών εποπτικών 

αρχών. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, έχει υιοθετήσει τις 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα θέµατα τραπεζικής εποπτείας. 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 ισχύει ο Κανονισµός 575/2013 γνωστός ως CRR και η οδηγία 

2013/36/ΕΕ γνωστή ως CRD IV που αποτελούν το Ευρωπαϊκό πλαίσιο κανονιστικών διατάξεων 

στα πλαίσια εφαρµογής της Βασιλείας ΙΙΙ.  

 

Ο κανονισµός CRR ο οποίος είναι άµεσα δεσµευτικός σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθορίζει τις νέες απαιτήσεις σε σχέση µε τα κεφάλαια, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις,    τη 

ρευστότητα και τη µόχλευση. Συγκεκριµένα, ο Κανονισµός εισάγει αλλαγές στον ορισµό των Ιδίων 

Κεφαλαίων στον υπολογισµό των σταθµισµένων στοιχείων ενεργητικού και εισάγει νέα µέτρα σε 

σχέση µε τον υπολογισµό της µόχλευσης και ρευστότητας.  

 

Η οδηγία CRD η οποία ενσωµατώθηκε στην Κυπριακή νοµοθεσία καθορίζει τα κεφαλαιακά 

αποθέµατα και τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα πρέπει να διατηρούν τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και τις πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθούνται σε θέµατα 

διακυβερνήσεως, αµοιβών, και διαφάνειας. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε σκοπό την 

εναρµόνιση µε την CRD IV έχει προβεί στην µεταφορά των προνοιών της υπό αναφοράς οδηγίας µε 

τροποποίηση των περί Τραπεζικών εργασιών νόµου και τη θέσπιση του νέου περί 

Μακροπροληπτικής εποπτείας νόµο του 2015, ο οποίος τροποποιήθηκε αρχές Φεβρουαρίου 2017 µε 

αναδροµική ισχύ από 1.1.2016. Με βάση τον τροποποιηµένο νόµο, έχει τεθεί σταδιακή αύξηση του 

ποσοστού για το απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου (capital conservation buffer) σε 

περίοδο 4 ετών (0,625% ετησίως).  

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Μακροπροληπτικής εποπτείας Νόµου του 2015, η Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου ως η αρµόδια εντεταλµένη αρχή για τη µακροπροληπτική επίβλεψη του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος καθορίζει σε τριµηνιαία βάση το επίπεδο αντικυκλικού 

κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας (countercyclical buffer), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που 

περιγράφεται στον Νόµο. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθόρισε  το απόθεµα ασφαλείας που 

ισχύει για τα εγχώρια ανοίγµατα σε 0% για  το έτος 2016, 2017 και για το 1
ο
 και 2

ο
 τρίµηνο του 

2018. 

  

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, είναι η αρµόδια αρχή για τον χαρακτηρισµό  ενός πιστωτικού 

ιδρύµατος ως «άλλο συστηµικά σηµαντικό (O-SII)», και τον καθορισµού του σχετικού ποσοστού 

αποθέµατος ασφαλείας για τα O-SII.  Με την επιστολή της 4
ης

  Αυγούστου 2017 η Τράπεζα 

χαρακτηρίστηκε  ως «άλλο συστηµικά σηµαντικό ίδρυµα (Other Systemically Important Institution- 

Ο-SII)» και καθορίστηκε  ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας στο 0,5%. Η εφαρµογή του εν λόγω 

ποσοστού θα έχει τετραετή σταδιακή εφαρµογή, αρχής γενοµένης από  την 1 Ιανουαρίου 2019. 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπεζα (ΕΚΤ) τον ∆εκέµβριο 2016, κοινοποίησε στην Τράπεζα την 

τελική της απόφαση για το ελάχιστο όριο του συνολικού δείκτη ιδίων κεφαλαίων (Overall Capital 

Ratio – OCR) που υποχρεούται να διατηρεί σε συνεχή βάση για το έτος 2017. Ο εν λόγω 

απαιτούµενος δείκτης αποτελείται από 8%  µε βάση τον Πυλώνα Ι, 1,25% µε βάση τα αποθέµατα 

ασφαλείας που ισχύουν για το έτος 2017 και 3,0% σύµφωνα µε τις εποπτικές απαιτήσεις για τον 

Πυλώνα ΙΙ (διατηρούµενο υποχρεωτικά σε µορφή κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας Ι).   
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38. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (συνέχ.) 
 

Αντίστοιχα για το έτος 2018, οι απαιτήσεις µε βάση την απόφαση της ΕΚΤ δεν έχουν αλλάξει εκτός 

της προσθήκης 0,625% που αφορά την σταδιακή αύξηση του αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης 

κεφαλαίου.  

 

Η Tράπεζα για σκοπούς Πυλώνα Ι ακολουθεί τη τυποποιηµένη µέθοδο για τον πιστωτικό κίνδυνο 

ενώ για τον λειτουργικό κίνδυνο ακολουθεί τη µέθοδο του βασικού δείκτη. Η Τράπεζα δεν 

υποχρεούται να διατηρεί κεφάλαια για τον κίνδυνο αγοράς.  Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 

σύµφωνα µε το CRR και τις µεταβατικές διατάξεις που έχει καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου για τις 31 ∆εκεµβρίου 2017 αναλύονται πιο κάτω: 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 

 

€΄000 

 

Εποπτικά κεφάλαια   

Μεταβατικά κεφάλαια κοινών µετοχών κατηγορίας Ι 
(Common equity tier I) 

251.758          334.361 

 

Πρόσθετα µεταβατικά κεφάλαια κατηγορίας Ι (Additional tier I) 

 

63.892 

 

 63.772 

 

Συνολικά κεφάλαια κατηγορίας Ι (Tier I) 

 

315.650 

         

398.133 

∆ευτεροβάθµιο κεφάλαιο (Τier II) 13.980 38.347 

 

Μεταβατικά συνολικά ίδια κεφάλαια  

 

329.630 

     

   436.480 

   

Σύνολο σταθµισµένων περιουσιακών στοιχείων  1.821.713 2.025.743 

 

∆είκτης µεταβατικών κεφαλαίων κοινών µετοχών 
κατηγορίας I (Common Equity Tier I) 

 

 

 

13,8% 

 

 

16,5% 

∆είκτης µεταβατικών κεφαλαίων κατηγορίας I  

 

17,3% 19,7% 

∆είκτης συνολικών µεταβατικών ιδίων κεφαλαίων  18,1%           21,5% 

 

To 2018 θα διενεργηθεί άσκηση προσοµοιώσεως ακραίων καταστάσεων (stress test) για τις 

Ευρωπαϊκές τράπεζες. H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) θα επιβλέψει την άσκηση για τις 

µεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες και η ΕΚΤ θα συντονίσει τη διεξαγωγή της ασκήσεως για τις 

τράπεζες που δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη κατηγορία. Τα αποτελέσµατα των ασκήσεων θα 

ληφθούν υπόψη στην εποπτική αξιολόγηση (SREP) για το 2018. Και οι δύο ασκήσεις θα 

πραγµατοποιηθούν στο υψηλότερο επίπεδο ενοποιήσεως και µε κοινή µεθοδολογία η οποία 

οριστικοποιήθηκε στις 17 Νοεµβρίου 2017 σύµφωνα µε ανακοίνωση της EAT. Ο Οµιλος Alpha 

Bank  συµµετέχει στην άσκηση προσοµοιώσεως ακραίων καταστάσεων υπό την επίβλεψη της ΕΚΤ 

η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2018 ενώ τα αποτελέσµατα πρόκειται να ανακοινωθούν τον Μάιο 

του 2018. 

 

Σχετικά µε την επίπτωση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9, η Τράπεζα θα κάνει χρήση των 

µεταβατικών διατάξεων, βάσει των οποίων η επίδραση από την εφαρµογή του νέου προτύπου θα 

απορροφηθεί εντός πέντε ετών.  Βάσει αυτών, ο ∆είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 

Ι (CETΙ) εκτιµάται ότι θα επηρεαστεί κατά 10 µονάδες βάσεως (µ.β.) για το πρώτο έτος, ενώ η 

εκτιµώµενη επίπτωση από την πλήρη εφαρµογή εκτιµάται σε 270 µ.β., υπολογισµένη µε στοιχεία 

της 31.12.2017.  
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38. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (συνέχ.) 
 

Λεπτοµερής περιγραφή των ενεργειών και αποφάσεων για το ∆ΠΧΑ 9 καθώς για την επίδραση από 

την υιοθέτηση του, γίνεται στη σηµείωση 41 των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Βάσει του κανονισµού CRR έχει υιοθετηθεί ο υπολογισµός δείκτη µόχλευσης (Leverage ratio) ως 

το µέγεθος των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύµατος και των εκτός ισολογισµού στοιχείων του 

ενεργητικού σε σχέση µε τα κεφάλαια κατηγορίας Ι. Ο δείκτης µόχλευσης είναι ένα πρόσθετο µέτρο 

αξιολογήσεως της κεφαλαιακής επάρκειας που θα καταστεί δεσµευτικό µέτρο από το έτος 2018. Το 

επίπεδο του δείκτη µόχλευσης για το έτος 2017 ανέρχεται (µε µεταβατικές διατάξεις) σε 11,4% σε 

σχέση µε 15,2% για το έτος 2016. Το ελάχιστο αποδεκτό όριο για το δείκτη µόχλευσης, το οποίο 

τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2018, είναι το 3% που σηµαίνει ότι η Τράπεζα δεν αναλαµβάνει 

υπερβολικό κίνδυνο µόχλευσης.  

 

 

39. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα τέκνα τους δεν κατέχουν ποσοστό άµεσα ή 

έµµεσα στο κεφάλαιο της Τραπέζης σύµφωνα µε το άρθρο 60(4) του περί Αξιών και 

Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου στις 31 ∆εκεµβρίου 2017. 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου µεταξύ 31 ∆εκεµβρίου 2017 και 30 ηµερών πριν από την 

ηµεροµηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, δεν υπήρξε 

οποιαδήποτε διακύµανση στα πιο πάνω. 

 

40. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

Όλες οι συναλλαγές µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη και µε 

τα συνδεδεµένα τους πρόσωπα γίνονται µε συνήθεις εµπορικούς όρους.   

 

(α)  Συναλλαγές µε ∆ιοικητικούς Συµβούλους 
 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

∆άνεια και απαιτήσεις σε Μέλη του ∆ιοικητικού 

  Συµβουλίου και Συνδεδεµένα Πρόσωπα 

 

   113 

 

    58 

   

Καταθέσεις από Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

  Συνδεδεµένα Πρόσωπα 

 

   516 

 

  806 

   

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.12.2017 31.12.2016 

Μη εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι   

∆ικαιώµατα ως µέλη    148     138  

   

Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι   

Μισθοί και ωφελήµατα 325 459 

Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. 14 19 

Ωφελήµατα αφυπηρέτησης          12          10 

Σύνολο απολαβών για Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς 

  Συµβούλους 

 

       351 

 

       488 

 

Οι πιστωτικές διευκολύνσεις των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών συµβούλων, ανά σύµβουλο 

δεν ξεπερνούν το 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Τραπέζης. 
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40. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχ.) 

 

(β) Συναλλαγές µε Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη  

 

Η Τράπεζα θεωρεί τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ως Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη. 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

∆άνεια και απαιτήσεις σε Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη 

  και Συνδεδεµένα Πρόσωπα 

 

     382 

 

   493 

   

Καταθέσεις από Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη και  

  Συνδεδεµένα Πρόσωπα 

 

     883 

 

   911 

   

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.12.2017 31.12.2016 

   

Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη   

Μισθοί και ωφελήµατα 576 570 

Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ.   29   54 

Ωφελήµατα αφυπηρέτησης          12          27 

Σύνολο απολαβών για Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη        617        651 

 

(γ) Συναλλαγές µε την µητρική εταιρία 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η µητρική εταιρία Alpha Bank A.E. έχει παραχωρήσει τραπεζικές  

εγγυήσεις ύψους €25.839 χιλ. (2016: €27.416 χιλ) αναφορικά µε την κάλυψη συγκεκριµένων  

δανείων πελατών. 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

Περιουσιακά στοιχεία   

Απαιτήσεις κατα πιστωτικών ιδρυµάτων 530.682 233.512 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα     6.942     144 

   

 537.624 233.656 

   

Υποχρεώσεις   

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα (Σηµ.23) 48.821 83.172 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 18 7.467 

Χρεόγραφα κεφαλαίου 29.062 29.725 

Μετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου  64.000 64.000 

Λοιπές υποχρεώσεις        605        206 

   

 142.506 184.570 
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40. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχ.) 

 

(γ) Συναλλαγές µε την µητρική εταιρία (συνέχ.) 
 

 Από την 1 Ιανουαρίου έως 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

Έσοδα    

Έσοδα από τόκους 2.754 3.304 

Κέρδος από µεταβολή χρηµατοοικονοµικών µέσων στην  

εύλογη αξία 

 

        2.200 

 

        421 

   

     4.954     3.725 

   

Έξοδα    

Έξοδα από τόκους 736 1.680 

Ζηµία από µεταβολή χρηµατοοικονοµικών µέσων στην  

εύλογη αξία 

 

- 

 

- 

∆απάνες προσωπικού       604       393 

   

   

      1.340     2.073 
 

Στις 14.5.2015 η Τράπεζα ενεχυρίασε προς όφελος της µητρικής εταιρίας δάνεια και απαιτήσεις από 

πελάτες έναντι των καταθέσεων που αυτή τηρεί µε την Τράπεζα. Η λογιστική αξία του 

ενεχυριασµένου χαρτοφυλακίου κατά την 31.12.2017 ανέρχεται σε €198 εκατ. 
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40. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχ.) 

 

(δ) Συναλλαγές µε εταιρίες του Οµίλου Alpha Bank 
 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

Περιουσιακά στοιχεία   

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 30 28 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού        549        198 

   

       579        226 

   

Υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις προς πελάτες 13.661 47.456 

Χρεόγραφα κεφαλαίου 31.162 29.736 

Άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί        3.782       1.998 

   

     48.605     79.190 

 

 Από την 1 Ιανουαρίου έως 

 31.12.2017 31.12.2016 

 €΄000 €΄000 

Έσοδα   

Έσοδα από τόκους          1          - 

Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες 21 2 

Άλλα έσοδα      3.074      3.135 

   

      3.096      3.137 

   

Έξοδα   

Έξοδα από τόκους 988 1.851 

Έξοδα από δικαιώµατα και προµήθειες 7 - 

Άλλα έξοδα      628      106 

   

   1.623   1.957 

 

(ε)   Συναλλαγές µε ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και θυγατρικές του 

εταιρίες 
 

Η Τράπεζα δεν είχε συναλλαγές µε το ΤΧΣ ή τις θυγατρικές του εταιρίες κατά τη διάρκεια των ετών   

2017 και 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ 31.12.2017 

165 

 

 

41. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΠΧΑ 9 

 

 Το νέο λογιστικό πρότυπο ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά από 1.1.2018 το ∆ΛΠ 39 επιβάλλοντας σηµαντικές 

αλλαγές στην ταξινόµηση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Για την υλοποίηση του 

νέου προτύπου, η Τράπεζα  ξεκίνησε Πρόγραµµα υλοποιήσεώς του, το οποίο οργανώθηκε γύρω 

από δύο βασικούς άξονες (workstreams), τον άξονα της ταξινοµήσεως και αποτιµήσεως 

(classification and measurement workstream) και τον άξονα της αποµειώσεως (impairment 

workstream).  

 

 Με την ολοκλήρωση του Προγράµµατος διαµορφώθηκαν νέες πολιτικές για την ταξινόµηση, την 

αποτίµηση και την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων οι οποίες εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Επίσης διαµορφώθηκαν νέες µεθοδολογίες και διαδικασίες για την 

υποστήριξη των εν λόγω νέων πολιτικών.  

 

 Το κείµενο που ακολουθεί περιγράφει εν συντοµία τις βασικές αποφάσεις που ελήφθησαν. 

Άξονας ταξινόµησης και αποτίµησης (classification and measurement workstream)  

 

Σύµφωνα µε το νέο πρότυπο, οι κατηγορίες αποτιµήσεως των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

ενεργητικού του ∆ΛΠ 39 (εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, διαθέσιµα προς πώληση, 

διακρατούµενα µέχρι τη λήξη και αναπόσβεστο κόστος) αντικαθίστανται από τις εξής:  

 

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος  

• Χρεωστικοί τίτλοι που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που 

καταχωρούνται απ’ ευθείας στη καθαρή θέση, µε το αποτέλεσµα της διακοπής αναγνωρίσεως να 

αναταξινοµείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων  

• Συµµετοχικοί τίτλοι που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που 

καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, όπου το αποτέλεσµα της διακοπής αναγνωρίσεως 

δεν αναταξινοµείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των 

Αποτελεσµάτων.  

 

 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την 1.1.2018, το υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο ταξινοµήθηκε ως εξής:  

 

•  Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις κατά πελατών και οι Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

εντάσσονται σε επιχειρησιακά µοντέλα που επιτρέπουν την αποτίµησή τους στο αναπόσβεστο 

κόστος (hold to collect), στο βαθµό που από την εξέταση των συµβατικών όρων που τα διέπουν 

προκύπτει ότι οι ταµειακές ροές που αναµένονται από αυτά πληρούν τον ορισµό του κεφαλαίου 

και του τόκου όπως ο ορισµός αυτός δίδεται από το νέο πρότυπο (SPPI test). Κατά τη µετάβαση 

δεν υπήρχαν δάνεια που  απέτυχαν στην αξιολόγηση SPPI.  

 

•  Για τα οµόλογα η Τράπεζα αναγνώρισε τα ακόλουθα επιχειρησιακά µοντέλα:  

 

− επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηµατοοικονοµικών 

µέσων προκειµένου να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές τους ροές (hold to collect),  

− επιχειρησιακό µοντέλο του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο µε την είσπραξη 

συµβατικών ταµειακών ροών όσο και µε την πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων (hold to collect and sell)  

− εµπορικό χαρτοφυλάκιο (trading) 

 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ          

 

166 

 

 

41. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΠΧΑ 9 (συνέχ.) 
 

Κατά τη µετάβαση στο νέο πρότυπο όλα τα οµόλογα ταξινοµήθηκαν στο επιχειρησιακό µοντέλο 

του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο µε την είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών όσο και µε 

την πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και ως εκ τούτου, στο βαθµό που οι 

ταµειακές τους ροές αποτελούσαν αποκλειστικά ροές κεφαλαίου και τόκου επί του ανεξόφλητου 

κεφαλαίου, ταξινοµήθηκαν στην κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω της καθαρής 

θέσεως.  

 

Η τράπεζα επέλεξε να αποτιµήσει στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που 

καταχωρούνται απευθείας στη καθαρή θέση τις επενδύσεις σε µετοχικούς τίτλους. Οι µεταβολές 

στην εύλογη αξία καθώς και τα κέρδη και οι ζηµιές των τίτλων αυτών αναγνωρίζονται απευθείας 

στη καθαρή θέση και δεν αναταξινοµούνται. 

 

• Tα παράγωγα που περιλαµβάνονται στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο δεν επηρεάστηκαν καθώς 

αποτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων τόσο πριν όσο και µετά την 

εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9. 

Αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, αυτές αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

και κατά συνέπεια δεν επηρεάστηκαν από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 και δεν υπήρξε ανάγκη να 

αποτιµηθούν διακριτά ή να παρουσιαστούν µεταβολές της εύλογης αξίας που οφείλονται στον 

πιστωτικό κίνδυνο.  

 

Σηµειώνεται πως η Τράπεζα  θα προβαίνει σε επανεξέταση των επιχειρησιακών µοντέλων σε κάθε 

ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων. Η επαναξιολόγηση του επιχειρηµατικού 

µοντέλου έχει καθοριστεί προκειµένου να προσδιοριστεί εάν υφίσταται µεταβολή στα στοιχεία που 

προσδιόρισαν την ταξινόµηση των µέσων. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, οι πωλήσεις που 

έχουν πραγµατοποιηθεί καθώς και οι αναµενόµενες µελλοντικές πωλήσεις θα παρακολουθούνται 

και θα τεκµηριώνονται. Οι πληροφορίες σχετικά µε τη συχνότητα, την αξία και την αιτία των 

πωλήσεων συλλέγονται και εξετάζονται περαιτέρω. Πωλήσεις που πραγµατοποιούνται λόγω 

επιδεινώσεως του πιστωτικού κινδύνου δεν θίγουν την ταξινόµηση στο επιχειρησιακό µοντέλο το 

οποίο έχει ως στόχο τη συλλογή των συµβατικών ταµειακών ροών. Επισηµαίνεται πως τα 

εφαρµοζόµενα επιχειρηµατικά µοντέλα καθορίζονται από Εκτελεστική Επιτροπή (ExCo) η  οποία 

αποφασίζει για την τυχόν εφαρµογή ενός νέου επιχειρηµατικού µοντέλου τόσο για το χαρτοφυλάκιο 

χορηγήσεων καθώς και για το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων.  

 

Αναφορικά µε την αξιολόγηση των συµβατικών ταµειακών ροών, η αξιολόγηση για τα δάνεια του 

τοµέα λιανικής θα πραγµατοποιείται σε επίπεδο προϊόντος λόγω της τυποποιήσεως που 

χαρακτηρίζει τα εν λόγω δάνεια. Αντιθέτως, για τα δάνεια του τοµέα wholesale η αξιολόγηση θα 

γίνεται σε επίπεδο µεµονωµένου δανείου στο πλαίσιο της εγκριτικής διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά στα 

προϊόντα treasury, η αξιολόγηση των συµβατικών ταµειακών ροών πραγµατοποιείται από τις 

Οικονοµικές Υπηρεσίες σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων. Σηµειώνεται 

πως η χορήγηση δανείων ή η επένδυση σε οµόλογα των οποίων οι ταµειακές ροές δεν είναι 

αποκλειστικά ροές κεφαλαίου και τόκου επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου προϋποθέτουν την 

έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
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41. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΠΧΑ 9 (συνέχ.) 

Άξονας αποµειώσεως (impairment workstream)  

 

Η εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 τροποποιεί σε σηµαντικό βαθµό τον τρόπο υπολογισµού των ζηµιών 

αποµειώσεως της Τραπέζης για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει ένα µοντέλο 

αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο µοντέλο των 

πραγµατοποιηθεισών ζηµιών του ∆ΛΠ 39. Οι νέες απαιτήσεις καταργούν το κριτήριο του ∆ΛΠ 39, 

σύµφωνα µε το οποίο οι ζηµιές από πιστωτικό κίνδυνο αναγνωρίζονταν µόνον µετά την επέλευση 

ενός ζηµιογόνου γεγονότος.  

 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, η Τράπεζα θα πρέπει να αναγνωρίσει πρόβλεψη για τις αναµενόµενες 

πιστωτικές ζηµίες για τα δάνεια και τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού που δεν 

έχουν ταξινοµηθεί σε κατηγορία αποτιµήσεως στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, καθώς 

και για τα εκτός ισολογισµού Ανοίγµατα (Εγγυητικές Επιστολές, Ενέγγυες Πιστώσεις, µη 

αναληφθείσες δεσµεύσεις).  

 

Η πρόβλεψη αποµειώσεως θα βασίζεται στις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες που σχετίζονται µε 

την πιθανότητα αθετήσεως εντός των επόµενων δώδεκα µηνών, εκτός εάν έχει υπάρξει σηµαντική 

αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση.  

 

 

Επίσης, εάν το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού εµπίπτει στον ορισµό των 

αποµειωµένων κατά την αρχική αναγνώριση χρηµατοοικονοµικών µέσων (credit-impaired at initial 

recognition - POCI), θα αναγνωρίζεται πρόβλεψη αποµειώσεως ίση µε τις αναµενόµενες πιστωτικές 

ζηµιές για τη συνολική διάρκεια τη ζωής του. 

 

i. ∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών και Μη Εκταµιευµένα Ανακυκλούµενα 

Ανοίγµατα 

Α. Αλλαγή Ορισµού της Αθετήσεως (Default)  

 

Στο πλαίσιο της µεταβάσεως στο ∆ΠΧΑ 9, η Τράπεζα εναρµόνισε τον ορισµό Αθετήσεως τόσο για 

λογιστικούς όσο και για εποπτικούς σκοπούς, υιοθετώντας τον ορισµό των Μη Εξυπηρετούµενων 

Ανοιγµάτων ικανοποιώντας στο µέγιστο βαθµό τις εποπτικές απαιτήσεις. Ο ορισµός των Μη 

Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων λαµβάνει υπόψη τον ορισµό της αθετήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 

178 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 575/2013 καθώς επίσης και τις κατευθυντήριες 

γραµµές της EBA (GL/2016/07), η πλήρης εφαρµογή των οποίων ισχύει από τα τέλη του 2020.  

Ο ορισµός της αθετήσεως βάσει ∆ΠΧΑ 9, θα είναι σύµφωνος µε αυτόν που χρησιµοποιείται για 

εσωτερικούς σκοπούς διαχειρίσεως του πιστωτικού κινδύνου, ήτοι όλα τα ανοίγµατα που 

χαρακτηρίζονται ως Μη Εξυπηρετούµενα θα θεωρηθούν ως αποµειωµένα - και θα ταξινοµηθούν 

στο στάδιο 3 ή ως ανοίγµατα αποµειωµένα κατά τη αρχική τους αναγνώριση (credit-impaired at 

initial recognition).  

Ο ορισµός των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη των 

υποδειγµάτων εκτιµήσεως των παραµέτρων πιστωτικού κινδύνου (Πιθανότητα αθετήσεως 

(Probability of Default), Εκτιµώµενη αναµενόµενη ζηµία σε περίπτωση αθετήσεως (Loss Given 

Default), Άνοιγµα σε αθέτηση (Exposure at Default). 
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41. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΠΧΑ 9 (συνέχ.) 

Β. Κατάταξη Χαρτοφυλακίου σε Στάδια µε βάση τον Πιστωτικό Κίνδυνο (Staging)  

 

Το νέο πρότυπο χρησιµοποιεί µία προσέγγιση κατατάξεως σε Στάδια (Stages) η οποία θα 

αντικατοπτρίζει τη µεταβολή στον πιστωτικό κίνδυνο ενός Aνοίγµατος από την αρχική αναγνώρισή 

του. Η υιοθέτηση του συγκεκριµένου µοντέλου έχει ως στόχο: α) την έγκαιρη αναγνώριση και 

επιµέτρηση πιστωτικών ζηµιών πριν την πραγµατοποίησή τους, β) το διαχωρισµό των Ανοιγµάτων 

ανάλογα µε το αν υπάρχει επιδείνωση του πιστωτικού κινδύνου.  

 

Στα αποµειωµένα κατά την αρχική αναγνώριση χρηµατοοικονοµικά µέσα (credit impaired at initial 

recognition - POCI) περιλαµβάνονται τα εξής:  

• Ανοίγµατα που τη στιγµή της εξαγοράς ικανοποιούν τα κριτήρια των Μη Εξυπηρετούµενων 

Ανοιγµάτων.  

• Ανοίγµατα για τα οποία υπήρξε τροποποίηση των όρων αποπληρωµής, είτε λόγω οικονοµικής 

δυσχέρειας είτε όχι, η οποία οδηγεί ταυτόχρονα σε παύση αναγνωρίσεως και αναγνώριση νέου 

περιουσιακού στοιχείου µε αποµειωµένη αξία (POCI). Εφόσον το άνοιγµα πριν την παύση 

αναγνωρίσεως ήταν χαρακτηρισµένο ως αποµειωµένο , θα συνεχίσει να διατηρεί αυτόν τον 

χαρακτηρισµό και το νέο δάνειο, το οποίο θα ταξινοµηθεί ως POCI. 

 

Σηµειώνεται ότι ένα άνοιγµα που χαρακτηρίζεται ως POCI, παραµένει POCI καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής του.  

 

Για τα υπόλοιπα Ανοίγµατα που δεν χαρακτηρίζονται ως POCI, η κατάταξη σε Στάδια 

πραγµατοποιείται ως κάτωθι:  

 

• Στάδιο 1: Κατά την αρχική αναγνώριση ενός δανείου, θα αναγνωρίζεται πρόβλεψη για ζηµιές από 

πιστωτικό κίνδυνο ίση µε τις αναµενόµενες ζηµιές 12 µηνών. Το στάδιο 1 περιλαµβάνει 

εξυπηρετούµενα πιστωτικά ανοίγµατα που δεν έχουν σηµαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου 

από την αρχική αναγνώριση. Το στάδιο 1 επίσης περιλαµβάνει ανοίγµατα για τα οποία ο 

πιστωτικός κίνδυνος έχει βελτιωθεί και το δάνειο έχει αναταξινοµηθεί από τα στάδια 2 ή 3.  

• Στάδιο 2: Στην περίπτωση που ένα δάνειο έχει σηµαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την 

αρχική αναγνώριση και δεν είναι µη εξυπηρετούµενο, η Τράπεζα θα αναγνωρίσει πρόβλεψη για 

τις αναµενόµενες ζηµίες για όλη τη διάρκεια ζωής του µέσου. Το στάδιο 2 περιλαµβάνει επίσης 

Ανοίγµατα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος έχει βελτιωθεί και το δάνειο έχει αναταξινοµηθεί 

από το στάδιο 3.  

• Στάδιο 3: Περιλαµβάνονται τα µη εξυπηρετούµενα / αποµειωµένα Ανοίγµατα. Στο στάδιο αυτό ο 

υπολογισµός πιστωτικού κινδύνου γίνεται για τη συνολική διάρκεια ζωής του πιστωτικού 

ανοίγµατος. 
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41. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΠΧΑ 9 (συνέχ.) 

Γ. Σηµαντική Αύξηση Πιστωτικού Κινδύνου (Significant Increase in Credit Risk)  

 

Για τον προσδιορισµό των σηµαντικών αυξήσεων πιστωτικού κινδύνου ενός Ανοίγµατος µετά την 

αρχική αναγνώριση (SICR) και την επιµέτρηση της ζηµίας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του αντί της 

επιµετρήσεως ζηµίας δωδεκαµήνου, συγκρίνεται ο κίνδυνος αθετήσεως κατά την ηµεροµηνία 

αναφοράς µε τον κίνδυνο αθετήσεως κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνωρίσεως για όλα τα 

εξυπηρετούµενα Ανοίγµατα (Performing Exposures), συµπεριλαµβανοµένων των Ανοιγµάτων που 

δεν εµφανίζουν ηµέρες καθυστερήσεως (Delinquencies).  

Η αξιολόγηση ενός Ανοίγµατος για το αν εµφανίζει σηµαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο ή 

όχι βασίζεται στα κατωτέρω:  

• Ποσοτικοί ∆είκτες (Quantitative Indicators): αναφέρεται στην ποσοτική πληροφόρηση που 

χρησιµοποιείται και πιο συγκεκριµένα στη σύγκριση της πιθανότητας αθετήσεως (PD) την 

ηµεροµηνία αναφοράς σε σχέση µε την αρχική αναγνώριση.  

• Ποιοτικοί ∆είκτες (Qualitative Indicators): αναφέρεται στην ποιοτική πληροφόρηση που 

χρησιµοποιείται και που δεν αποτυπώνεται κατ’ ανάγκη στην πιθανότητα αθετήσεως, όπως ο 

χαρακτηρισµός ενός Ανοίγµατος ως εξυπηρετούµενη ρύθµιση (FPL, σύµφωνα µε τα EBA ITS).  

• Λοιποί ∆είκτες (Backstop Indicators): επιπλέον των ανωτέρω και µε σκοπό να αντιµετωπισθούν 

περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν ενδείξεις σηµαντικής επιδεινώσεως του πιστωτικού 

κινδύνου, βάσει των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών ορίζεται ότι τα Ανοίγµατα σε καθυστέρηση 

άνω των 30 ηµερών θεωρείται ότι εξ ορισµού εµφανίζουν σηµαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου. 

∆. Υπολογισµός Αναµενόµενης Πιστωτικής Ζηµίας  
 

Η Τράπεζα υπολογίζει τις αποµειώσεις είτε σε συλλογική βάση (collective assessment) είτε σε 

µεµονωµένη βάση (individual assessment), λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητα ενός Ανοίγµατος 

ή το όριο του Πιστούχου. Επιπρόσθετα, αξιολογούνται µεµονωµένα πιστοδοτήσεις οι οποίες είτε 

δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου είτε τα ιστορικά στοιχεία συµπεριφοράς δεν 

είναι επαρκή.  

Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα θα υπολογίσει τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες βάσει της 

σταθµισµένης πιθανότητας τριών σεναρίων για να υπολογίσει τις αναµενόµενες ταµειακές ροές οι 

οποίες και θα προεξοφλούνται µε το πραγµατικό επιτόκιο (Effective Interest Rate).  

Ο µηχανισµός για τον υπολογισµό της αναµενόµενης πιστωτικής ζηµίας βασίζεται στις ως κάτωθι 

παραµέτρους πιστωτικού κινδύνου:  

• Πιθανότητα Αθετήσεως (PD): Είναι µία εκτίµηση της πιθανότητας να αθετήσει ο Πιστούχος 

κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριµένου χρονικού ορίζοντα. Η αθέτηση µπορεί να συµβεί µόνο σε 

µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή της υπό εξέταση περιόδου, εάν για το Άνοιγµα δεν είχε 

προηγηθεί παύση αναγνωρίσεως και παραµένει ακόµα στο χαρτοφυλάκιο.  

• Για την εκτίµηση της Πιθανότητας Αθετήσεως των οφειλετών της Τραπέζης τα υποδείγµατα 

βαθµολογήσεως /διαβαθµίσεως του πιστωτικού κινδύνου αξιολογούν µία σειρά από 

παραµέτρους, που µπορούν να οµαδοποιηθούν ως εξής:  

− Για την εκτίµηση της Πιθανότητας Αθετήσεως των οφειλετών της Τραπέζης τα υποδείγµατα 

βαθµολογήσεως /διαβαθµίσ 

− Για την εκτίµηση της Πιθανότητας Αθετήσεως των οφειλετών της Τραπέζης τα υποδείγµατα 

βαθµολογήσεως /διαβαθµίσεως του πιστωτικού κινδύνου αξιολογούν µία σειρά από 

παραµέτρους, που µπορούν να οµαδοπ 

− Για την εκτίµηση της Πιθανότητας Αθετήσεως των οφειλετών της Τραπέζης τα υποδείγµατα 

βαθµολογήσεως /διαβαθµίσεως του πιστωτικού κινδύνου αξιολογούν  

− Για την εκτίµηση της Πιθανότητας Αθετήσεως των οφειλετών της Τραπέζης τα υποδείγµατα 

βαθµολογήσεως /διαβαθµίσεως του πιστωτικού κι 
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41. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΠΧΑ 9 (συνέχ.) 

∆. Υπολογισµός Αναµενόµενης Πιστωτικής Ζηµίας (συνέχ.) 
 

Οι διαβαθµίσεις του πιστωτικού κινδύνου θα αποτελέσουν το βασικό δεδοµένο για να 

προσδιοριστούν οι Πιθανότητες Αθετήσεως. Η Τράπεζα  θα χρησιµοποιήσει στατιστικά 

υποδείγµατα για να αναλύσει τα συλλεχθέντα στοιχεία και να προβεί σε εκτιµήσεις της 

εναποµείνουσας πιθανότητας αθετήσεως καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των Ανοιγµάτων και τον τρόπο 

µε τον οποίο αυτές θα εξελιχθούν µε το χρόνο, γεγονός που θα βασίζεται µεταξύ άλλων και σε 

µακροοικονοµικές µεταβλητές (π.χ. µεταβολές στην αύξηση του ΑΕΠ, στην ανεργία και στις τιµές 

ακινήτων κ.λπ.)  

 

• Άνοιγµα σε Αθέτηση (EAD):Το Άνοιγµα σε Αθέτηση είναι µία εκτίµηση του ύψους του 

ανοίγµατος τη στιγµή της αθετήσεως, λαµβάνοντας υπόψη: (α) τις αναµενόµενες µεταβολές στο 

Άνοιγµα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των αποπληρωµών κεφαλαίου 

και τόκου, (β) την αναµενόµενη χρήση πιστωτικών ορίων και (γ) τους δεδουλευµένους τόκους. 

Τα εγκεκριµένα πιστωτικά όρια που δεν έχουν πλήρως εκταµιευτεί αντιπροσωπεύουν δυνητικό 

πιστωτικό άνοιγµα και µετατρέπονται σε ισοδύναµο πιστωτικό άνοιγµα ποσού ίσου µε το 

εγκεκριµένο µη εκταµιευθέν πιστωτικό όριο επί έναν συντελεστή µετατροπής (Credit Conversion 

Factor, CCF). Ο συντελεστής µετατροπής σε πιστωτικό Άνοιγµα «CCF» υπολογίζεται βάσει 

στατιστικών υποδειγµάτων. Με εξαίρεση τις πιστωτικές κάρτες και άλλα ανακυκλούµενα 

Ανοίγµατα, η µέγιστη περίοδος για την οποία θα υπολογιστούν οι πιστωτικές ζηµίες είναι η 

εναποµείνουσα συµβατική διάρκεια ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου εκτός και αν η Τράπεζα  

έχει το νοµικό δικαίωµα να το ανακαλέσει νωρίτερα.  

• Εκτιµώµενη Αναµενόµενη Ζηµία κατά τη στιγµή της αθετήσεως (LGD): Η Εκτιµώµενη 

Αναµενόµενη Ζηµία είναι µία εκτίµηση της ζηµίας που θα πραγµατοποιηθεί στην περίπτωση που 

η αθέτηση συµβεί σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή. Βασίζεται στη διαφορά µεταξύ των 

οφειλόµενων συµβατικών ταµειακών ροών και εκείνων που ο δανειστής θα ανέµενε να 

εισπράξει, συµπεριλαµβανοµένης της ρευστοποιήσεως των εξασφαλίσεων. Συνήθως εκφράζεται 

ως ένα ποσοστό του Ανοίγµατος σε Αθέτηση (EAD). Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται 

βασίζονται σε ιστορικά συλλεχθέντα στοιχεία για τη ζηµία και εµπεριέχουν ένα ευρύ σύνολο 

συναλλακτικών χαρακτηριστικών (για παράδειγµα είδος προϊόντος και τύπος εξασφαλίσεως) 

καθώς και χαρακτηριστικά του οφειλέτη. Περαιτέρω πρόσφατα στοιχεία και πιθανά µελλοντικά 

σενάρια χρησιµοποιούνται µε στόχο να προσδιοριστεί η κατά ∆ΠΧΑ 9 Εκτιµώµενη 

Αναµενόµενη Ζηµία (LGD) για κάθε οµάδα των χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

 

Κατά τον προσδιορισµό των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών, η Τράπεζα  θα λάβει υπόψη 3 

σενάρια, ένα βασικό σενάριο (Base Scenario), ένα ευνοϊκό σενάριο (Upside Scenario) και ένα 

δυσµενές σενάριο (Downside Scenario), καθώς και τις σωρευτικές πιθανότητες (cummulative 

probabilities) πραγµατοποιήσεώς τους.  

Κάθε ένα από αυτά τα σενάρια συνδέεται µε διαφορετικές Πιθανότητες Αθετήσεως ή/και 

διαφορετικές Εκτιµώµενες Αναµενόµενες Ζηµίες (LGD). 
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41. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΠΧΑ 9 (συνέχ.) 

Ε. Μη αντληθείσες δεσµεύσεις  
 

Οι µη αντληθείσες δανειακές δεσµεύσεις και οι ενέγγυες πιστώσεις/εγγυητικές επιστολές 

αποτιµώνταν σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 στη µεγαλύτερη αξία ανάµεσα στο ποσό της προβλέψεως 

(που προσδιοριζόταν βάσει ∆ΛΠ 37) όταν η εκροή πόρων θεωρούνταν πιθανή και µία αξιόπιστη 

εκτίµηση αυτής της εκροής ήταν εφικτή, και στο ποσό που είχε αναγνωριστεί αρχικά µείον τη 

σωρευτική απόσβεση. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, οι συµβάσεις αυτές εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής των απαιτήσεων για τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες.  

Κατά την εκτίµηση των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των µη 

αντληθεισών δανειακών δεσµεύσεων, η Τράπεζα  θα εκτιµήσει το αναµενόµενο µέρος της 

δανειακής δεσµεύσεως που θα αναληφθεί κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης διάρκειας ζωής της.  

Για τις πιστωτικές κάρτες και τα ανακυκλούµενα ανοίγµατα που περιλαµβάνουν τόσο ένα δάνειο 

όσο και µία µη αντληθείσα δέσµευση, οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες θα υπολογίζονται µαζί µε 

το δάνειο. Ωστόσο, για τις µη αντληθείσες δανειακές δεσµεύσεις και τις ενέγγυες 

πιστώσεις/εγγυητικές επιστολές, οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες θα αναγνωρίζονται στις 

Προβλέψεις. 

Ζ. Πληροφορία για µελλοντικές συνθήκες  
 

Η Τράπεζα χρησιµοποιεί προβλέψεις για την πιθανή εξέλιξη των µακροοικονοµικών µεταβλητών 

που επηρεάζουν το ύψος της αναµενόµενης πιστωτικής ζηµιάς, υπό ένα βασικό και υπό 

εναλλακτικά µακροοικονοµικά σενάρια, µε βάση τις εκτιµήσεις της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Μελετών του Οµίλου και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου (“ESRB”). Οι 

µακροοικονοµικές µεταβλητές που επηρεάζουν το ύψος της αναµενόµενης πιστωτικής ζηµίας είναι 

το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το ποσοστό ανεργίας , ο πληθωρισµός, καθώς επίσης και οι 

µελλοντικές αξίες των στεγαστικών και εµπορικών ακίνητων.  

Η παραγωγή του βασικού σεναρίου, που υποστηρίζεται από µία συνεπή οικονοµική περιγραφή, θα 

λειτουργήσει ως το σηµείο εκκινήσεως και θα αποτελεί και το πιο πιθανό σενάριο σύµφωνα µε τις 

τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες και τη βασική εκτίµηση της Τραπέζης αναφορικά µε την πορεία 

της οικονοµίας.  

 

Οι σωρευτικές πιθανότητες που συνοδεύουν τα µακροοικονοµικά σενάρια για την κυπριακή 

οικονοµία θα υποδεικνύουν ότι η οικονοµία αποδίδει καλύτερα ή χειρότερα σε σχέση µε τις 

δοθείσες προβλέψεις µε βάση το βασικό σενάριο και µε βάση τα εναλλακτικά, δηλαδή το ευνοϊκό 

και το δυσµενές σενάριο. 
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41. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΠΧΑ 9 (συνέχ.) 

Η. ∆ιακυβέρνηση  

 

Η Επιτροπή Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk Committee) έχει την ευθύνη για την έγκριση των 

Αναµενόµενων Πιστωτικών Ζηµιών καθώς και των µεθοδολογιών που αναπτύσσει η Τράπεζα για 

τον υπολογισµό της αναµενόµενης ζηµίας (ECL Methodology) για το δανειακό χαρτοφυλάκιο. 

 

ii.  Αποµείωση για χρηµατοοικονοµικά (Treasury) προϊόντα  

 

Για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα κεφαλαιαγοράς και χρηµαταγοράς τα οποία αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω της Καταστάσεως Συνολικού Αποτελέσµατος κατά 

το ∆ΠΧΑ 9, η πρόβλεψη αποµειώσεως θα βασίζεται στις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες που 

σχετίζονται µε την πιθανότητα αθετήσεως εντός των επόµενων δώδεκα µηνών, εκτός εάν έχει 

υπάρξει σηµαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση οπότε η 

πρόβλεψη αποµειώσεως που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίση µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές 

για τη συνολική διάρκεια της ζωής τους . 

 

Σηµαντική Αύξηση Πιστωτικού Κινδύνου (Significant Increase in Credit Risk)  

Η Τράπεζα  ορίζει ως χαµηλού πιστωτικού κινδύνου όλες τις εκδόσεις επενδυτικού βαθµού, οι 

οποίες θα κατηγοριοποιούνται στο Στάδιο 1 εφόσον παραµένουν στην κατηγορία αυτή. Η 

Τράπεζα  θα εφαρµόζει συγκεκριµένη µεθοδολογία και κριτήρια για να προσδιορίσει εάν έχουν 

λάβει χώρα σηµαντικές αυξήσεις στον πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε την αρχική αναγνώριση 

για όλα τα µη επενδυτικού βαθµού χρεόγραφα.  

Η αξιολόγηση της κατατάξεως σε στάδια για σκοπούς αποµειώσεως (Stage assessment) βασίζεται 

στην κλίµακα πιστοληπτικής διαβαθµίσεως των οίκων αξιολογήσεως ή στην εσωτερική 

πιστοληπτική διαβάθµιση του εκδότη αν πρόκειται για εταιρικούς τίτλους στους οποίους υπάρχει 

έκθεση και στο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων.  

Ο καθορισµός της σηµαντικής αυξήσεως πιστωτικού κίνδυνου για τα µη-επενδυτικού βαθµού 

χρεόγραφα βασίζεται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:  

- Υποβάθµιση(εις) στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη / 

αντισυµβαλλοµένου στις ηµεροµηνίες αναφοράς σε σύγκριση µε την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης.  

- Αύξηση της πιθανότητας αθετήσεως εντός δωδεκαµήνου του εκδότη / αντισυµβαλλοµένου την 

περίοδο αναφοράς σε σχέση µε την αντίστοιχη πιθανότητα κατά την αρχική αναγνώριση.  

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα  θα παρακολουθεί τη µεταβολή στο πιστωτικό περιθώριο σε σχέση µε την 

ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης.  

Μία µεταβολή στο πιστωτικό περιθώριο κατά την ηµεροµηνία αναφοράς πάνω από ένα όριο σε 

σύγκριση µε το πιστωτικό περιθώριο που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης 

αποτελεί έναυσµα για την αναθεώρηση του σταδίου κατάταξης του χρεογράφου. Με βάση το 

αποτέλεσµα της ανωτέρω αναθεώρησης το χρεόγραφο παραµένει στο Στάδιο 1 ή µεταφέρεται στο 

Στάδιο 2, ανεξάρτητα από το αν τα αρχικά κριτήρια κατάταξης για την κατάταξη στο Στάδιο 2 

έχουν ενεργοποιηθεί ή όχι. 
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41. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΠΧΑ 9 (συνέχ.) 

Η. ∆ιακυβέρνηση (συνέχ.) 
 

Υπολογισµός Αναµενόµενης Πιστωτικής Ζηµίας  
Για τον υπολογισµό της αναµενόµενης πιστωτικής ζηµίας, θα χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες 

µεταβλητές:  

- Πιθανότητα Αθετήσεως(PD): Οι πιθανότητες αθετήσεως εντός των επόµενων δώδεκα µηνών θα 

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της αναµενόµενης πιστωτικής ζηµίας για 12 µήνες , ενώ 

οι πιθανότητες αθετήσεως καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωή του µέσου θα χρησιµοποιούνται για 

τον υπολογισµό των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών για τη συνολική διάρκεια της ζωής 

του.   

- Άνοιγµα σε Αθέτηση (EAD): Στην περίπτωση των χρεογράφων, η Τράπεζα  εκτιµά το 

µελλοντικό αναπόσβεστο κόστος για να υπολογίσει το EAD. Συγκεκριµένα, για κάθε χρονική 

περίοδο, το EAD αντιστοιχεί στη µέγιστη ζηµία που θα προκύψει από ενδεχόµενη αθέτηση 

υποχρεώσεων εκ µέρους του εκδότη/αντισυµβαλλοµένου.  

- Εκτιµώµενη Αναµενόµενη Ζηµία κατά τη στιγµή της αθετήσεως (LGD ) είναι το ποσοστό της 

συνολικής εκθέσεως το οποίο η Τράπεζα  εκτιµά ότι δεν είναι πιθανό να ανακτήσει κατά τη 

στιγµή της αθετήσεως. Η Τράπεζα  διακρίνει τους κρατικούς από τους µη κρατικούς 

εκδότες/αντισυµβαλλοµένους ως προς την εκτίµηση του LGD.  

Ένα χρεόγραφο θα αναγνωρίζεται ως αποµειωµένo κατά την αρχική αναγνώριση (POCI) στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

- Το χρεόγραφο (ή ο εκδότης) έχει εξωτερική διαβάθµιση που αντιστοιχεί σε αθέτηση 

υποχρεώσεων κατά τη στιγµή της απόκτησης.  

- Τα εταιρικά χρεόγραφα που προκύπτουν από αναδιάρθρωση θα χαρακτηρίζονται ως 

αποµειωµένα κατά την αρχική αναγνώριση, µε βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν 

για το δανειακό χαρτοφυλάκιο.  

Στην περίπτωση που ένα χρεόγραφο έχει αγοραστεί µε µεγάλη υπό το άρτιο διαφορά και δεν 

εµπίπτει σε καµία από τις κατηγορίες που αναφέρονται ανωτέρω, η Τράπεζα  εξετάζει αναλυτικά 

τη συναλλαγή (τιµή συναλλαγής, ποσοστό ανάκτησης, χρηµατοοικονοµική κατάσταση του 

εκδότη κατά τη στιγµή της αγοράς κλπ.) προκειµένου να αποφασίσει την αναγνώριση του ως 

αποµειωµένo κατά την αρχική αναγνώριση (POCI). Η ταξινόµηση στην κατηγορία αυτή απαιτεί 

την ύπαρξη τεκµηριώσεως καθώς και την έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης. 
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41. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΠΧΑ 9 (συνέχ.) 

Μετάβαση 

 
Η Τράπεζα  δεν θα αναµορφώσει τη συγκριτική πληροφορία για το 2017 για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 και οι διαφορές που θα προκύψουν από την υιοθέτηση του 

∆ΠΧΑ 9 θα αναγνωριστούν απευθείας στην καθαρή θέση της 1ης Ιανουαρίου 2018. 

Εκτιµώµενη επιπτώση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9  

 

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαµβάνει τη συµφωνία µετάβασης της 1.1.2018 από τις λογιστικές αξίες σύµφωνα 

µε το ∆ΛΠ 39, στις λογιστικές αξίες σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9. 

 

  
Υπόλοιπο 
Έναρξης 

31.12.2017 

Επαναταξινό
µηση 

Επίπτωση από 
αποτίµηση 

Υπόλοιπο µε 
∆ΠΧΑ 9 

1.1.2018 

€΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Ταµείο και δαθέσιµα σε Κεντρικές 

Τράπεζες 249.793     249.793 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών 

ιδρυµάτων 566.768   (1.235) 565.533 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

µέσα 6.942     6.942 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά 

πελατών στο αναπόσβεστο κόστος 1.734.835   (52.704) 1.682.131 

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο     

        -∆ιαθέσιµα προς πώληση 137.777 (137.777)   - 

        -Στην εύλογη αξία µέσω των  

         λοιπών  συνολικών  

         αποτελεσµάτων που  

         καταχωρούνται απευθείας  

         στην καθαρή θέση   137.777    137.777 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά 

ιδρύµατα 70.493     70.493 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

µέσα 18     18 

Υποχρεώσεις προς πελάτες 2.204.910     2.204.910 

Χρεόγραφα κεφαλαίου 116.262     116.262 

Λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις 24.686   1.709 26.395 
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41. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΠΧΑ 9 (συνέχ.) 
 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την εκτιµώµενη επίπτωση της µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 9 στα 

αποθεµατικά και στα αποτελέσµατα εις νέον. 
 

 €΄000 

Αποθεµατικό επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση χαρτοφυλακίου ∆ΛΠ 39  υπόλοιπο 
31.12.2017 4.587 

Επαναταξινόµηση µετοχών επενδυτικού χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 

συνολικών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στη καθαρή θέση (2.836)  

Αναγνώριση αναµενόµενης πιστωτικής ζηµίας σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 για οµόλογα στην 

εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών αποτελεσµάτων  που καταχωρούνται απευθείας στην 

καθαρή θέση 196 

Φορολογία   

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2018 σύµφωνα µε ∆ΠΧΑ 9 1.947 

 

    

Αποτελέσµατα εις νέον ∆ΛΠ 39 υπόλοιπο 31.12.2017 20.478 

Αναγνώριση αναµενόµενης πιστωτικής ζηµίας σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9  (55.844) 

Επαναταξινόµηση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 µετοχών επενδυτικού χαρτοφυλακίου στην εύλογη 

αξία µέσω των λοιπών συνολικών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στη καθαρή 

θέση 2.836 

Φορολογία   

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2018 σύµφωνα µε ∆ΠΧΑ 9 (32.530) 

 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα δάνεια που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος ανά 

∆ΠΧΑ 9 Στάδιο (stages), όπως έχει διαµορφωθεί µετά την εκτιµώµενη επίπτωση του ∆ΠΧΑ 9. 

 

  

Στάδιο  
(Stage)  1 

Στάδιο  
(Stage)  2 

Στάδιο  
(Stage)  3 

∆άνεια αποµειωµένα 

κατά την αρχική τους 
αναγνωρσηση 

Σύνολο δανείων και απαιτήσεων  
κατά πελατών στο αναπόσεβστο 

κόστος 

  

Συνολικ
ή αξία 

προ 
αποµείω
σης 

Αναµεν
όµενες 
πιστωτι
κές 
ζηµιές 

Συνολικ
ή αξία 

προ 
αποµεί
ωσης 

Αναµεν
όµενες 
πιστωτι
κές 
ζηµιές 

Συνολική 

αξία προ 
αποµείωσ

ης 

Αναµενόµ
ενες 

πιστωτικέ
ς ζηµιές 

Συνολική 

αξία προ 
αποµείωσ

ης 

Αναµενόµ
ενες 

πιστωτικέ
ς ζηµιές 

Συνολική 

αξία προ 
αποµείωσ

ης 

Αναµεν
όµενες 
πιστωτι
κές 
ζηµιές 

Καθαρή 

αξία µετά 

την 
αποµείωσ

η 

€΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Ιδιώτες και 
µικρές 
επιχειρήσεις 285.158  794 174.651 12.771 816.398 410.562 254.358 135.400 1.530.565 559.528 971.037 

Μεσαίες και 
µεγάλες 
επιχειρήσεις  223.602  1.401  191.732  1.301  540.486  285.299  130.561  87.880  1.086.381  375.881  710.500 

∆ηµόσιος 
τοµέας  40  -  554  -  -  -  -    594  -  594 

Σύνολο 508.800 2.195  366.937  14.072 1.356.884 695.861  384.919  223.280  2.617.540 935.409  1.682.131 

 

Επιπλέον των εκτιµώµενων αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών που αναφέρονται ανωτέρω έχει 

σχηµατισθεί πρόβλεψη για αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές από εκτός Ισολογισµού στοιχεία, ύψους 

€1.709 χιλ. Έτσι το συνολικό εκτιµώµενο ποσό για την κάλυψη των αναµενόµενων πιστωτικών 

ζηµιών ανέρχεται σε €937.118 χιλ.  
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Τα «δάνεια αποµειωµένα κατά την αρχική τους αναγνώριση» συµπεριλαµβάνουν δάνεια ύψους 

€19.020 χιλ. τα οποία κατά την 1.1.2018 δεν είναι αποµειωµένα/µη εξυπηρετούµενα. Η συνολική  

αξία προ αποµείωσης  και οι συσσωρευµένες αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές περιλαµβάνουν το 

υπόλοιπο προσαρµογής των συµβατικών υπολοίπων των δανείων που αποκτήθηκαν στην εύλογη 

αξία τους ποσού €158.062 χιλ. που κατά την αρχική αναγνώριση κατηγοριοποιήθηκαν ως 

αποµειωµένα. 

 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία 

µεσώ των λοιπών συνολικών αποτελεσµάτων ανά ∆ΠΧΑ 9 Στάδιο (stages), όπως έχει διαµορφωθεί 

µετά την εκτιµώµενη επίπτωση του ∆ΠΧΑ 9. 

 

  

Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία µέσω των 

λοιπών συνολικών αποτελεσµάτων   

  Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 

Χρεόγραφα αποµειωµένα κατά 

την αρχική τους αναγνώριση Σύνολο 

€΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Υπόλοιπο µε ∆ΠΧΑ 9 1.1.2018 137.973 - - - 137.973 

Αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές (196) - - -  (196) 

 

Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα συνεχίζει να αξιολογεί, ελέγχει και να βελτιώνει τις νέες λογιστικές 

διαδικασίες, τους εσωτερικούς ελέγχους και το πλαίσιο διακυβέρνησης που απαιτούνται από την 

υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 9. Οι νέες λογιστικές πολιτικές, οι παραδοχές, οι κρίσεις και οι εκτιµήσεις 

ενδέχεται να µεταβληθούν έως ότου η Τράπεζα οριστικοποιήσει τις ελεγµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της 31.12.2018. Ως εκ τούτου, η επίπτωση που γνωστοποιείται σε αυτές τις 

οικονοµικές καταστάσεις ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2018. 

 

Η φορολογική αναγνώριση της επίπτωσης από τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9 δεν έχει ακόµη 

αποσαφηνισθεί 

Εποπτική µεταχείριση εκτιµώµενης επίπτωσης από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9  

 

Την 25 Οκτωβρίου 2017 επετεύχθη πολιτική συµφωνία µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της προτάσεως Κανονισµού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013 όσον αφορά στη µεταβατική περίοδο για τον µετριασµό των επιπτώσεων από την 

εισαγωγή του ∆ΠΧΑ 9 στα εποπτικά ίδια κεφάλαια. Ο Κανονισµός (2395/2017) εγκρίθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο και δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως την 12η ∆εκεµβρίου 2017.  

 

Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις, προβλέπεται ότι τα τραπεζικά ιδρύµατα δύνανται, από την 

πρώτη ηµεροµηνία εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 και για µία πενταετία, να προσθέτουν/επαναφέρουν 

στον δείκτη CET1 το µετά από φόρους ποσό της διαφοράς των προβλέψεων που θα προκύψουν 

κατά τη µετάβαση στο νέο πρότυπο ∆ΠΧΑ 9 σε σχέση µε τις προβλέψεις που θα έχουν 

αναγνωριστεί την 31.12.2017 σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 («στατικό» ποσό). Το ποσό της διαφοράς 

των προβλέψεων που θα προστίθεται στο δείκτη θα µειώνεται σταδιακά µε βαση ένα συντελεστή 

στάθµισης µέχρι να επέλθει η πλήρης απορρόφηση της επιπτώσεως από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 

µε το πέρας της πενταετίας (phase-in). Οι συντελεστές σταθµίσεως ορίστηκαν ανά έτος σε 0,95 τον 

1ο χρόνο, 0,85 τον 2ο, 0,7 τον 3ο, 0,5 τον 4ο και 0,25 τον τελευταίο χρόνο.  
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Επιπρόσθετα, τα τραπεζικά ιδρύµατα δύνανται, για µία πενταετία από την πρώτη εφαρµογή του 

∆ΠΧΑ 9, να προσθέτουν/ επαναφέρουν στο δείκτη CET1 το ποσό, σταθµισµένο κατ’ έτος µε τους 

ανωτέρω συντελεστές σταθµίσεως, των µετά από φόρους προβλέψεων των κατηγοριών 

αποµειώσεως 1 & 2 κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων στο 

βαθµό που αυτό υπερβαίνει το ποσό των αντίστοιχων προβλέψεων κατά την ηµεροµηνία αρχικής 

εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 (1.1.2018). Οι κατηγορίες αποµειώσεως 1 και 2 ορίζονται αντίστοιχα ως οι 

αναµενόµενες ζηµίες αποµειώσεως µε βάση την πιθανότητα αθετήσεως εντός 12 µηνών (12 month 

expected credit losses) και µε βάση την πιθανότητα αθετήσεως καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου (lifetime expected credit losses), εξαιρουµένων των αποµειωµένων 

(credit impaired) χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

 

Η Alpha Bank Cyprus Ltd αποφάσισε ότι θα κάνει χρήση του άρθρου 473α του ανωτέρω 

κανονισµού και θα εφαρµόσει τις µεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται για τον υπολογισµό της 

Κεφαλαιακής Επάρκειας. Βάσει αυτών, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών µετοχών κατηγορίας Ι (CETΙ) 

εκτιµάται ότι θα επηρεαστεί κατά 10 µονάδες βάσεως (µ.β.) για το πρώτο έτος, ενώ η εκτιµώµενη 

επίπτωση από την πλήρη εφαρµογή εκτιµάται σε 270 µ.β., υπολογισµένη µε στοιχεία της 

31.12.2017. Η Τράπεζα είναι επαρκώς κεφαλαιοποιηµένη για να καλύψει τις ανάγκες που 

προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου προτύπου καθώς ο δείκτης CETΙ ανέρχεται σε 13,8 % την 

31.12.2017. 

 

 

42. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 ∆εν υπήρχαν άλλα ουσιώδη γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν τις 

οικονοµικές καταστάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2017. 

 

 

 

H ετήσια οικονοµική έκθεση εγκρίθηκε για έκδοση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης 

στις 23 Μαρτίου 2018.  
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων 2017 
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων 
(µη ελεγµένες) 
 

 

Σύµφωνα µε την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 21 

Φεβρουαρίου 2014, «Πολιτική Αποµείωση ∆ανείων της ∆ιαδικασίας ∆ιενέργειας Προβλέψεων», τα 

πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να δηµοσιοποιούν συγκεκριµένες πληροφορίες σε σχέση µε την 

ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων τους.  Οι πίνακες A και Β κατωτέρω παρουσιάζουν τα µη 

εξυπηρετούµενα δάνεια µε βάση τα πρότυπα αναφοράς της Ευρωπαικής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) 

τις πρόνοιες των οποίων υιοθέτησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από τον Φεβρουάριο του 

2015.  

 

Να σηµειωθεί ότι οι Πίνακες Α και Β για τις 31.12.2017 και 31.12.2016 έχουν ετοιµαστεί 

χρησιµοποιώντας διαφορετικούς ορισµούς σε σχέση µε αυτούς που έχουν χρησιµοποιηθεί για την 

ετοιµασία της σηµείωσης 35 ∆ιαχείριση Κινδύνων και ως εκ τούτου τα ποσά δεν είναι συγκρίσιµα. 

 

Σύµφωνα µε τα πρότυπα αναφοράς της ΕΑΤ για τις αναδιαρθρώσεις και τα µη εξυπηρετούµενα 

ανοίγµατα (forbearance and non-performing exposures) οι πίνακες ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τους 

πιο κάτω ορισµούς: 

 

Ορισµός µη εξυπηρετούµενου ανοίγµατος 
 

Μία πιστοδότηση θεωρείται µη εξυπηρετούµενη εάν ισχύει µία εκ των κάτωθι προϋποθέσεων: 

• Είναι σε καθυστερήση άνω των 90 ηµερών 

• Είναι σε στάδιο δικαστικών ενεργειών (Legal)  

• Φέρει ένδειξη Αδυναµίας Πληρωµής (Unlikeliness to Pay) 

• Είναι αποµειωµένη 

• Είναι µη εξυπηρετούµενη ρύθµιση (forborne non performing exposure) σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2015/227 της Επιτροπής της 9ης 

Ιανουαρίου 2015. 

Αναλυτικότερα: 

• Πιστοδοτήσεις που είχαν χαρακτηρισθεί ως µη εξυπηρετούµενες πριν τη ρύθµιση. 

• Ρυθµισµένες πιστοδοτήσεις οι οποίες έχουν προέλθει από την κατηγορία των 

εξυπηρετούµενων, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµισµένων υπό παρακολούθηση τα οποία 

είτε επαναρυθµίζονται είτε ξεπερνούν τις 30 ηµέρες καθυστέρησης. 

 

Ανοίγµατα περιλαµβάνουν όλα τα εντός και εκτός στοιχεία του ισολογισµού χωρίς να λαµβάνονται 

υπόψη οι εξασφαλίσεις, εκτός από τα στοιχεία τα οποία κατέχονται για εµπορία. 

 

Ορισµός ρύθµισης 
 

Ένα άνοιγµα θεωρείται ότι έχει τύχει ρύθµισης όταν: 

• Η αναδιάρθρωση περιλαµβάνει παραχωρήσεις (concessions) προς τον οφειλέτη ο οποίος 

αντιµετωπίζει ή πρόκειται να αντιµετωπίσει δυσκολίες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

του (financial difficulties).  
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων (µη ελεγµένες) 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ– ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

 

31 ∆εκεµβρίου 2017 

 
 Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις Προβλέψεις για αποµείωση 

 
Μεικτά δάνεια 

και απαιτήσεις1 

Από τα οποία 

µη 

εξυπηρετούµενα 

Από τα οποία έτυχαν ρύθµιση 

Συνολική 

πρόβλεψη για 

αποµειώσεις2
 

Από τα οποία µη 

εξυπηρετούµενα 

Από τα οποία έτυχαν ρύθµιση 

Συνολικά δάνεια 

και απαιτήσεις µε 
ρυθµιστικά µέτρα 

Από τα οποία 

µη 

εξυπηρετούµε
να 

Συνολικά δάνεια 

και απαιτήσεις µε 
ρυθµιστικά µέτρα 

Από τα οποία 

µη 

εξυπηρετούµε
να 

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Γενικές κυβερνήσεις 594 - - - - - - - 

Άλλες χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 59.457 17.773 12.488 12.427 4.523 4.369 1.087 1.087 

Μη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 1.089.476 699.534 186.726 123.817 404.208 398.236 45.696 44.736 

Από τις οποίες: Μικροµεσαίες  επιχειρήσεις 1.064.629 699.534 186.105 123.817 403.731 398.236 45.658 44.736 

Από τις οποίες: Εµπορικών Ακινήτων 821.619 559.773 147.762 98.135 323.693 322.259 35.007 34.725 

Μη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις ανά κλάδο 1.089.476 699.534 

 

404.208 

 

Κατασκευές 597.763 417.057 257.456 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο 133.760 85.093 51.749 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 79.222 45.437 14.028 

Ακίνητα 87.009 46.899 23.519 

Βιοµηχανία 49.383 38.988 20.775 

Λοιποί κλάδοι 142.339 66.060 36.681 

Νοικοκυριά 1.479.099 1.007.513 556.402 434.262 485.060 470.198 158.225 153.227 

Από τα οποία: Στεγαστικά δάνεια 938.000 552.691 420.690 320.907 242.287 231.278 120.407 117.561 

Από τα οποία: Καταναλωτικά δάνεια 154.251 108.495 25.279 19.222 59.699 58.045 5.536 5.073 

Σύνολο στον ισολογισµό 2.628.626 1.724.820 755.616 570.506 893.791 872.803 205.008 199.050 
   (1)  Μη συµπεριλαµβανοµένων δανείων και απαιτήσεων από κεντρικές τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα   

(2) Οι συσσωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης, για σκοπούς παρουσίασης των ανωτέρω γνωστοποιήσεων, περιλαµβάνουν το υπόλοιπο προσαρµογής των συµβατικών υπολοίπων των δανείων που   αποκτήθηκαν στην εύλογη 

αξία τους, καθώς για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου, η Τράπεζα παρακολουθεί την εν λόγω προσαρµογή ως µέρος των προβλέψεων. Επισηµαίνεται ότι στη σηµείωση 17 «∆άνεια και Απαιτήσεις κατά 

πελατών» η εν λόγω προσαρµογή εµφανίζεται αφαιρετικά του υπολοίπου των δανείων προ προβλέψεων. 
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων (µη ελεγµένες) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ– ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

 

31 ∆εκεµβρίου 2016 
 Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις Προβλέψεις για αποµείωση 

 
Μεικτά δάνεια 

και απαιτήσεις1 

Από τα οποία 

µη 

εξυπηρετούµενα 

Από τα οποία έτυχαν ρύθµιση 
Συνολική 

πρόβλεψη 

για 

αποµειώσεις 

Από τα οποία µη 

εξυπηρετούµενα 

Από τα οποία έτυχαν ρύθµιση 

Συνολικά δάνεια 

και απαιτήσεις µε 
ρυθµιστικά µέτρα 

Από τα οποία 

µη 

εξυπηρετούµε
να 

Συνολικά δάνεια 

και απαιτήσεις µε 
ρυθµιστικά µέτρα 

Από τα οποία 

µη 

εξυπηρετούµε
να 

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Γενικές κυβερνήσεις 686 - - - - - - - 

Άλλες χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 75.085 15.821 10.837 10.773 4.020 3.930 865 - 

Μη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 1.146.675 733.553 186.047 120.241 385.854 376.469 41.880 40.091 

Από τις οποίες: Μικροµεσαίες  επιχειρήσεις 1.146.675 733.553 186.047 120.241 385.854 376.469 41.880 40.091 

Από τις οποίες: Εµπορικών Ακινήτων 862.384 549.341 140.568 87.622 273.463 269.563 27.966 27.094 

Μη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις ανά κλάδο 1.146.675 733.553 

 

385.854 

 

Κατασκευές 659.886 439.463 245.689 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο 139.683 88.441 48.044 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 83.020 44.229 11.521 

Ακίνητα 90.029 48.247 19.891 

Βιοµηχανία 59.040 40.647 20.598 

Λοιποί κλάδοι 115.017 72.526 40.111 

Νοικοκυριά 1.580.443 1.052.729 555.278 429.859 466.655 446.162 130.417 125.677 

Από τα οποία: Στεγαστικά δάνεια 1.422.139 944.488 521.683 402.777 403.980 385.991 116.277 112.161 

Από τα οποία: Καταναλωτικά δάνεια 159.756 111.042 24.604 18.465 54.703 52.340 5.104 4.728 

Σύνολο στον ισολογισµό 2.802.889 1.802.103 752.162 560.873 856.529 826.561 173.162 165.768 
   (1)  Μη συµπεριλαµβανοµένων δανείων και απαιτήσεων από κεντρικές τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα   

(2) Οι συσσωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης, για σκοπούς παρουσίασης των ανωτέρω γνωστοποιήσεων, περιλαµβάνουν το υπόλοιπο προσαρµογής των συµβατικών υπολοίπων των δανείων που   αποκτήθηκαν στην εύλογη 

αξία τους, καθώς για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου, η Τράπεζα παρακολουθεί την εν λόγω προσαρµογή ως µέρος των προβλέψεων. Επισηµαίνεται ότι στη σηµείωση 17 «∆άνεια και Απαιτήσεις κατά 

πελατών» η εν λόγω προσαρµογή εµφανίζεται αφαιρετικά του υπολοίπου των δανείων προ προβλέψεων. 
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων (µη ελεγµένες) 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

 

31 ∆εκεµβρίου 2017 

 

Συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο 
Χορηγήσεις σε µη-χρηµατοπιστωτικές 

επιχειρήσεις 
Χορηγήσεις σε άλλες χρηµατοπιστωτικές 

επιχειρήσεις 
Χορηγήσεις σε νοικοκυριά 

 

Ηµεροµηνία 

χορήγησης 
Συνολικές 

χορηγήσεις 

Μη 

εξυπηρετούµενες 

χορηγήσεις Προβλέψεις  

Συνολικές 

χορηγήσεις 

Μη 

εξυπηρετούµενες 

χορηγήσεις Προβλέψεις  

Συνολικές 

χορηγήσεις 

Μη 

εξυπηρετούµενες 

χορηγήσεις Προβλέψεις  

Συνολικές 

χορηγήσεις 

Μη 

εξυπηρετούµενες 

χορηγήσεις Προβλέψεις  

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

Εντός 1έτους 63.661 254 869 52.310 253 834 1 - - 11.350 1 35 

1 - 2 έτη 53.556 6.840 4.078 9.592 5.198 3.017 38.224 - - 5.740 1.642 1.061 

2 - 3 έτη 23.723 8.754 4.820 9.207 584 878 25 - - 14.491 8.170 3.942 

3 - 5 έτη 149.099 100.409 51.973 36.565 24.673 13.518 2.076 2.076 711 110.458 73.660 37.744 

5 - 7 έτη 268.114 173.364 95.324 116.739 67.239 36.626 65 24 19 151.310 106.101 58.679 

7 - 10 έτη 902.288 694.356 365.413 322.049 280.790 172.707 4.963 3.964 2.187 575.276 409.602 190.519 

Πέραν των 

10 ετών 1.167.591    740.843 371.314 543.015 320.797 176.628 14.101 11.709 1.605 610.475 408.337 193.081 

Σύνολο 2.628.032 1.724.820 893.791 1.089.477 699.534 404.208 59.455 17.773 4.522 1.479.100 1.007.513 485.061 

Γενικές 

Κυβερνήσεις           594             -              -          

Σύνολο στον 
Ισολογισµό 2.628.626 1.724.820 893.791          

 

 
Οι συσσωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης, για σκοπούς παρουσίασης των ανωτέρω γνωστοποιήσεων, περιλαµβάνουν το υπόλοιπο προσαρµογής των συµβατικών υπολοίπων των δανείων που 

αποκτήθηκαν στην εύλογη αξία τους, καθώς για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου, η Τράπεζα παρακολουθεί την εν λόγω προσαρµογή ως µέρος των προβλέψεων. Επισηµαίνεται ότι 

στη σηµείωση 17 «∆άνεια και Απαιτήσεις κατά πελατών» η εν λόγω προσαρµογή εµφανίζεται αφαιρετικά του υπολοίπου των δανείων προ προβλέψεων. 
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων (µη ελεγµένες) 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

 

31 ∆εκεµβρίου 2016 

 

Συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο 
Χορηγήσεις σε µη-χρηµατοπιστωτικές 

επιχειρήσεις 
Χορηγήσεις σε άλλες χρηµατοπιστωτικές 

επιχειρήσεις 
Χορηγήσεις σε νοικοκυριά 

 

Ηµεροµηνία 

χορήγησης 
Συνολικές 

χορηγήσεις 

Μη 

εξυπηρετούµενες 

χορηγήσεις Προβλέψεις  

Συνολικές 

χορηγήσεις 

Μη 

εξυπηρετούµενες 

χορηγήσεις Προβλέψεις  

Συνολικές 

χορηγήσεις 

Μη 

εξυπηρετούµενες 

χορηγήσεις Προβλέψεις  

Συνολικές 

χορηγήσεις 

Μη 

εξυπηρετούµενες 

χορηγήσεις Προβλέψεις  

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

Εντός 1έτους 73.529 6.561 3.143 9.885 4.976 2.222 57.153 - - 6.490 1.585 921 

1 - 2 έτη 30.447 9.944 4.065 14.095 826 446 12 - 1 16.341 9.118 3.618 

2 - 3 έτη 81.469 47.165 22.642 22.989 8.641 4.592 141 141 103 58.339 38.384 17.948 

3 - 5 έτη 274.340 173.768 89.912 114.977 60.828 29.921 618 618 442 158.745 112.322 59.549 

5 - 7 έτη 360.762 247.415 120.321 164.094 124.437 62.748 2.246 1.780 957 194.422 121.198 56.617 

7 - 10 έτη 1.360.499 935.260 448.587 495.808 342.331 191.413 4.718 3.602 1.136 859.973 589.327 256.038 

Πέραν των 

10 ετών    621.157 381.990 167.859 324.827 191.514 94.512 10.197 9.680 1.381 286.133 180.795 71.964 

Σύνολο 2.802.203 1.802.103 856.529 1.146.675 733.553 385.854 75.085 15.821 4.020 1.580.443 1.052.729 466.655 

Γενικές 

Κυβερνήσεις           686             -              -          

Σύνολο στον 
Ισολογισµό 2.802.889 1.802.103 856.529          
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων (µη ελεγµένες) 
 

O πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει ανάλυση των επιβαρυµένων και µη επιβαρυµένων 

περιουσιακών στοιχείων και το βαθµό στον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία είναι δεσµευµένα για 

τις ανάγκες χρηµατοδότησης της Τραπέζης. 

 

Ένα περιουσιακό στοιχείο κατηγοριοποιείται ως επιβαρυµένο εάν έχει δεσµευθεί ως εξασφάλιση 

έναντι χρηµατοδότησης ή άλλων συναλλαγών που απαιτούν εξασφαλίσεις και δεν θεωρείται 

πλέον διαθέσιµο στην Τράπεζα για περαιτέρω ανάγκες εξασφάλισης ή ρευστότητας.  

 

 

ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 

 

 

  

31 ∆εκεµβρίου 2017  
    

  
Λογιστική 

αξία 

επιβαρυµένων 
στοιχείων 
ενεργητικού 

Εύλογη αξία 

επιβαρυµέν
ων 

στοιχείων 
ενεργητικού 

Λογιστική 

αξία µη 

επιβαρυµέν
ων 

στοιχείων 
ενεργητικού 

Εύλογη αξία µη 

επιβαρυµένων 
στοιχείων 
ενεργητικού 

  

  

  €’000 €’000 €’000 €’000 

Στοιχεία ενεργητικού         

   Μετοχές   - -   5.988 5.988  

   Οµόλογα  - -  131.789  131.789  

   Άλλα στοιχεία 

   ενεργητικού 

  

198.223 
 

198.223 

 

 

 2.653.773 2.740.549 

Σύνολο  198.223  2.791.550 

31 ∆εκεµβρίου 2016 
    

  

Λογιστική αξία 

επιβαρυµένων 
στοιχείων 
ενεργητικού 

Εύλογη αξία 

επιβαρυµέν
ων 

στοιχείων 
ενεργητικού 

Λογιστική 

αξία µη 

επιβαρυµέν
ων 

στοιχείων 
ενεργητικού 

Εύλογη αξία µη 

επιβαρυµένων 
στοιχείων 
ενεργητικού 

  

  

  €’000 €’000 €’000 €’000 

Στοιχεία ενεργητικού         

Μετοχές   - -   3.315 3.315  

Οµόλογα  - -  114.514 114.514  

Άλλα στοιχεία 

 ενεργητικού 

 

  230.806 
 

230.806 

           

 

2.247.780 2.314.191 

Σύνολο   230.806 2.365.609 
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων (µη ελεγµένες) 
 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 

ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΕΣ  
 

                                                                           
  

  

Εύλογη αξία 

επιβαρυµένων 
εξασφαλίσεων ή 

ίδιοι χρεωστικοί 
τίτλοι  

Εύλογη αξία µη 

επιβαρυµένων 
εξασφαλίσεων ή 

ίδιοι µη 

επιβαρυµένοι 
χρεωστικοί 
τίτλοι  

 31 ∆εκεµβρίου 2017 

  

  €’000 €’000 

Εξασφαλίσεις που έχει λάβει η Τράπεζα     

Μετοχές  - -  

Οµόλογα  - 422.829 

Άλλες εξασφαλίσεις  -  - 

Ίδια χρεόγραφα εκτός από καλυµµένα οµόλογα και 

περιουσιακά στοιχεία από τιτλοποίηση 

 

              - 

 

                - 

Σύνολο               -     422.829 

 

 

  
  

Εύλογη αξία 

επιβαρυµένων 
εξασφαλίσεων 

ή ίδιοι 
χρεωστικοί 
τίτλοι  

Εύλογη αξία µη 

επιβαρυµένων 
εξασφαλίσεων ή 

ίδιοι µη 

επιβαρυµένοι 
χρεωστικοί τίτλοι  

 31 ∆εκεµβρίου 2016 

  

  €’000 €’000 

Εξασφαλίσεις που έχει λάβει η Τράπεζα     

Μετοχές   - -  

Οµόλογα  - 209.388 

Άλλες εξασφαλίσεις  -  - 

Ίδια χρεόγραφα εκτός από καλυµµένα οµόλογα και 

περιουσιακά στοιχεία από τιτλοποίηση 

 

               - 

 

              - 

Σύνολο                -   209.388 

 

  



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ          
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων (µη ελεγµένες) 
 

ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Η  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 ∆εκεµβρίου 2017  
  

  

Αντίστοιχες 
υποχρεώσεις, 
ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις 

ή 

δανεισµένων 
τίτλων 

Περιουσιακά στοιχεία, 

ληφθείσες εξασφαλίσεις και 
ίδιοι χρεωστικοί τίτλοι, πλην 
καλυµµένα οµόλογα και 
επιβαρυµένα  περιουσιακά 

στοιχεία από τιτλοποίηση 

      

          €’000                             €’000 

Λογιστική αξία επιλεγµένων 

 χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
 

              -           
 

                - 

 Σύνολο               -                 - 

 

31 ∆εκεµβρίου 2016   

  

Αντίστοιχες 
υποχρεώσεις, 
ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις 

ή 

δανεισµένων 
τίτλων 

Περιουσιακά στοιχεία, 

ληφθείσες εξασφαλίσεις και 
ίδιοι χρεωστικοί τίτλοι, πλην 
καλυµµένα οµόλογα και 
επιβαρυµένα  περιουσιακά 

στοιχεία από τιτλοποίηση 

      

          €’000                             €’000 

Λογιστική αξία επιλεγµένων 

 χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

 

 49.091 

 

               - 

 Σύνολο 
                     

49.091 
               - 




