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Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων 
    Από 1 Ιανουαρίου έως 

        Σημ. 31.3.2022 31.3.2021 

    €’000 €’000 

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 
 

11.171 12.556 

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 
 

(1.828) (551) 

Καθαρο έσοδο από τοκους 2 9.343 12.005 

Έσοδα από αµοιβές και προμήθειες 
 

4.309 2.983 

Προμήθειες έξοδα 
 

(545) (427) 

Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προμήθειες 3 3.764 2.556 

Έσοδα από µερίσµατα 4 7 14 

Αποτελέσματα από διακοπή αναγνωρίσεως 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
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(179) 

 

 

(577) 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων              6       (20) 291 

Λοιπά έσοδα 
 

    2.065  2.296 

Σύνολο λοιπών εσόδων       1.873 2.024 

Σύνολο εσόδων       14.980 16.585 
    

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7 (7.003) (7.001) 

Γενικά διοικητικά έξοδα  8 (5.050) (5.267) 

Αποσβέσεις  
 

    (1.011) (1.011) 

Σύνολο εξόδων προ ζημιών απομειώσεως και 

προβλέψεων για την κάλυψη  του πιστωτικού κινδύνου 

   

   (13.064) 

 

   (13.279) 

Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου 

9     (654)     (25.383) 

Κέρδη / (ζημίες) για το έτος πριν τη φορολογία   1.262 (22.077) 

Φορολογία 
 

          -              - 

  
      

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) µετά τη φορολογία      1.262 (22.077) 

  
      

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν  απευθείας 

στην καθαρή θέση: 

      

        

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 

      

Κέρδη / (ζημίες) μετοχών που αποτιμούνται  στην  εύλογη 

αξία μέσω της καθαρής θέσης  

   

- 

 

(2) 

Ποσά που αναταξινομούνται στην κατάσταση  

αποτελεσμάτων 

   

Καθαρή μεταβολή του αποθεματικού αξιογράφων που 

αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω της καθαρής θέσης 

 

 

 

       (9.690) 

 

       (1.199) 

Σύνολο αποτελεσμάτων μετά τη φορολογία που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση 

   

       (9.690) 

 

       (1.201) 

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά τη φορολογία που 

αναλογεί σε μετοχους της Τράπεζας 

      

            (8.428) 

    

            (23.278) 

      

Βασικά και προσαρμοσμένα κερδη/(ζημιές) ανα μετοχη  

(€ σεντ) 

 
 

     0,06 

 

     (10,4) 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 66  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστασεων. 
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Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισµός  
    31.3.2022 31.12.2021 

  Σημ. €΄000 €΄000 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες 11 1.110.936 1.064.833 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 12 230.835 228.631 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  1.001 74 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 14 1.054.187 1.063.374 

Αξιόγραφα επενδυτικου χαρτοφυλακίου       

  -αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της καθαρης        

   θέσης 13α 324.951          353.777 

- αποτιμωμενα σε αναπόσβεστο κόστος 13β 202.110 178.028 

- αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω        

   αποτελεσματων 13γ 4.629            4.389 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες  12.168 12.168 

Επενδύσεις σε ακινητα  2.023 2.023 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  24.491 
 

24.626 

Άϋλα πάγια   2.344 2.576 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   6.849 6.849 

Ακίνητα από ανακτήσεις εξασφαλίσεων  5.162 5.251 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού       29.233        11.815 

    3.010.919   2.958.414 

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 15      18.142      153.078 

Σύνολο Ενεργητικού   3.029.061   3.111.492 

        

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 16 425.810 464.212 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  480 557 

Υποχρεώσεις προς πελάτες 17 2.253.048  2.288.192 

Ομολογίες έκδοσης μας 18 90.817 90.074 

Λοιπές υποχρεώσεις  19α 39.096     39.680 

Προβλέψεις 19β      3.322       3.861 

Σύνολο υποχρεώσεων   2.812.573  2.886.576 

        

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ       

Κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους μετόχους 

της Τράπεζας 
      

Μετοχικό κεφάλαιο 20 180.694 180.694 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 22 102.661 102.661 

Αποθεματικά 23 (4.720)               4.970 

Αποτέλεσμα εις νέον 24 (126.147)       (127.409)  

Μετατρέψιμα αξιόγραφα κεφαλαίου 21       64.000      64.000 

Σύνολο Καθαρής Θέσεως       216.488    224.916 

        

Σύνολο υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως    3.029.061 3.111.492 

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν και εξουσιοδοτήθηκαν για έκδοση από το Διοικητικό  

Συμβούλιο στις 4 Ιουλίου 2022. 

 

        

Μ.Η.Κολακίδης   Κ.Δ.Κουτεντάκης  Γ.Τοφαρίδης   

Πρόεδρος  Διευθύνων Σύμβουλος  Διευθυντής Διεύθυνσης   

                              Οικονομικών Υπηρεσιών  
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως  
 

  
  Μετοχικό κεφάλαιο         

             (σημ.20 ) 

Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το 

άρτιο (σημ.22)1 

Αποθεματικά 

(σημ.23)  

Αποτέλεσμα εις 

νέον (σημ.24) 

 Μετατρέψιμα  

αξιόγραφα 

κεφαλαίου  

 (σημ. 21)  

Σύνολο  

ιδίων 

κεφαλαίων  

  €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Υπόλοιπο  1.1.2022 180.694 102.661 4.970 (127.409) 64.000 224.916 

Μεταβολές περιόδου 1.1 – 31.3.2022             

Αποτέλεσμα χρήσεως μετά τη φορολογία - - - 1.262 - 1.262 

Λοιπά αποτελέσματα μετά τη φορολογία  που              

καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση - - (9.690) - - (9.690) 

Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου μετά τη φορολογία    -   - (9.690) 1.262 - (8.428) 

Υπόλοιπο 31-Μαρ-22 180.694 102.661 (4.720) (126.147) 64.000 216.488 

              

Υπόλοιπο 1.1.2021 
180.694 102.661 8.760 (83.135) 64.000 272.980 

Μεταβολές περιόδου 1.1 – 31.3.2021 

Αποτέλεσμα χρήσεως μετά τη φορολογία - - - (22.077) - (22.077) 

Λοιπά αποτελέσματα μετά τη φορολογία που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση 
- - 

              

(1.199)  
(2) - (1.201) 

Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου μετά τη φορολογία    -   - (1.199) (22.079) - (23.278) 

              

Υπόλοιπο 31-Μαρ-21 180.694 102.661 7.561 (105.214) 64.000 249.702 

Μεταβολές περιόδου 1.4 – 31.12.2021             

Αποτέλεσμα χρήσεως μετά τη φορολογία - - - (22.566) - (22.566) 

Λοιπά αποτελέσματα μετά τη φορολογία  που              

καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση - - (2.591) 371 - (2.220) 

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά τη φορολογία    -   - (2.591) (22.195) - (24.786) 

Υπόλοιπο 31-Δεκ-21 180.694 102.661 4.970 (127.409) 64.000 224.916 

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών  
    Από 1 Ιανουαρίου έως 

    31.3.2022 31.3.2021 

   €΄000 €΄000 

Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδος / (ζημία) για το έτος πριν τo φόρο εισοδήματος  1.262 (22.077) 

Προσαρμογή κερδών/(ζημιών) προ φόρου εισοδήματος:      

Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  638 717 

Ζημια από διαγραφη ακινητων  - - 

Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού  373 294 

(Κέρδος) / ζημιά  από πώληση στοιχείων ενεργητικού  - (33) 

(Κέρδος)  / ζημιά από πωλήσεις συμμετοχών   - 44 

(Κέρδος) / Ζημια από επενδυτικές δραστηριοτητες  (240)  

Εσοδα από μερίσματα   (7) (14) 

Έξοδα από τόκους ομολογιών εκδοσης μας  743 - 

Ζημιές απομειώσεων και πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων που χρεώθηκε στην κατάσταση 

συνολικών αποτελεσμάτων 
 1.193 26.994 

Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισμού  στοιχεία  (539) (1.610) 

  
 3.423 4.315 

Καθαρή (αύξηση)/μείωση στοιχείων Ενεργητικού: 

Διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες  (788) 645 

Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών  7.994 12.046 

Επενδύσεις σε θυγατρικές  - (867) 

Απαιτήσεων από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  (927) 457 

Λοιπών στοιχείων ενεργητικού  117.607 (15.779) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) Υποχρεώσεων: 
 

    

Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα (310.870) (26.852) 

Υποχρεώσεων από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  (77) 327 

Υποχρεώσεων προς πελάτες  (35.144) 24.225 

Λοιπών υποχρεώσεων   2.138 (15.921) 

Καθαρές ταμειακές ροές από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες πριν από φόρους  (216.644) (17.404) 

Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος               -                - 

Καθαρές ταμειακές ροές από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες  (216.644) (17.404) 

Ταμειακές ροές απο/(για) επενδυτικές δραστηριότητες:      

Αγορές αξιογράφων επενδυτικου χαρτοφυλακίου  (55.394) (33.623) 

Πωλήσεις / λήξεις αξιογράφων επενδυτικου χαρτοφυλακίου  47.732 59.818 

Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (249) - 

Πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  - 33 

Αγορές άϋλων στοιχείων ενεργητικού  (141) - 

Μερίσματα που εισπράχθηκαν       7        14 

       

Καθαρές ταμειακές ροές από/ (για) επενδυτικές δραστηριότητες   (8.045)   26.242 

Ταμειακές ροές απο/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες:      

Πληρωμές μισθωμάτων παγίων  (260) (338) 

Τόκοι και κεφάλαιο ομολογιών που πληρώθηκαν            - (5.356) 

Καθαρές ταμειακές ροές από/ (για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (260) (5.594) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στο ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα για το έτος  (224.949) 3.144 

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως  1.120.882 381.609 

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως  895.933 384.753 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 66 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 Δεκεμβρίου 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 Alpha Bank Cyprus Ltd είναι 100% θυγατρική εταιρία της Alpha International Holdings Single 

Member S.A. με τελικό δικαιούχο την Alpha Bank S.A  

 

Την 16η Απριλίου 2021 η τελική μητρική εταιρεία Alpha Bank («διασπώμενη») εισέφερε μέσω 

απόσχισης κλάδου τις κύριες τραπεζικές της δραστηριότητες σε νέα εταιρεία- πιστωτικό ίδρυμα με την 

επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («επωφελούμενη» ή ALPHA BANK). Η 

τελική μητρική εταιρεία, η οποία πλέον κατέχει τις μετοχές της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («επωφελούμενη»),  διακράτησε δραστηριότητες, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

που δεν συνδέονται με τις κύριες τραπεζικές δραστηριότητες και μετονομάσθηκε σε «ALPHA 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

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

παροχή ενός ευρέως φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

  

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

1.1 Βάση παρουσίασης 

Η Τράπεζα κατήρτισε τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 31.3.2022 σύµφωνα µε το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση», όπως έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να αναγνωσθούν 

σε συνδυασµό µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας της χρήσης που έληξε την 31.12.2021. 

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Τράπεζα για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών 

καταστάσεων είναι σύµφωνες µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις 

της χρήσης που έληξε την 31.12.2021. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις προτύπων που 

εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και εφαρµόστηκαν από 1.1.2022 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην σηµείωση 1.1.2. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Κατ’ 

εξαίρεση ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα 

στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα:  

- Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

- Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών  

αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση 

-  Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των   

αποτελεσµάτων 

- Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που αποτιμώνται  στην εύλογη αξία µέσω των  

αποτελεσμάτων 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  (συνέχ.) 

1.1 Βάση παρουσίασης 

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. 

1.1.1 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern) 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31.3.2022 συντάχθηκαν µε βάση την αρχή της συνέχισης της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern). Για την εφαρµογή της εν λόγω αρχής, το Διοικητικό 

Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και προέβη σε εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση, 

στο προσεχές µέλλον, του οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό το 

Διοικητικό Συµβούλιο εξέτασε τις ακόλουθες περιοχές οι οποίες κρίνονται σηµαντικές κατά την αξιολόγησή 

του: 

Εξελίξεις στο µακροοικονοµικό περιβάλλον 

Η εμφάνιση και η ταχεία διασπορά της πανδημίας Covid-19 στις αρχές του 2020 επέφερε βαρύ πλήγμα στην 

παγκόσμια και στην κυπριακη οικονομία. Οι κυβερνήσεις, στην προσπάθεια ενίσχυσης των αντοχών των 

εθνικών τους οικονομιών, έλαβαν πρωτοφανή σε έκταση δημοσιονομικά μέτρα, προκειμένου να στηρίξουν 

τα εθνικά συστήματα υγείας, να διασφαλίσουν την απασχόληση αλλά και τη συνέχιση της 

επιχειρηματικότητας.  

 

Η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας κατά το Α Τρίμηνο 2022 που υπολογίζεται σύμφωνα 

με το Υπουργείο Οικονομικών σε αύξηση του AEΠ στο 5,9%  οφείλεται πρωτίστως στην ιδιωτική 

κατανάλωση η οποία υποβοηθείται και από το Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021 – 2026. 

Σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαικής Επιτροπής η ανάπτυξη θα μετριαστεί  από τις 

αυξησεις του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 8.6% τον Απρίλιο του 2022 σε σχέση με 

αύξηση 6.2% το Μάρτιο του 2022 και για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 είναι στο 6.4%.  

 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία με την Ρωσσία και η αύξηση των τιμών ενέργειας αναμένεται να αυξησουν 

περαιτέρω τον πληθωρισμό με ενδεχόμενο να περιορίσουν την ανάπτυξη. 

 

Παρα τις απώλειες τουρισμού από την Ρωσσία και την Ουκρανία, το τουριστικό ρεύμα εκτιμάται ότι θα 

καλυφθεί από άλλες χώρες με αποτέλεσμα οι αφίξεις να φθασουν στα επίπεδα της προ Covid 19 περιόδου. 

 

Συμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαικής Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν τον Μάιο 2022 

εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2022 θα ανέλθει σε 2,3%, ενώ ο πληθωρισμός θα φθάσει στο 5,2%. 

Τα επίπεδα ανεργίας θα παραμείνουν όπως και τις προηγούμενες χρονιές λίγο πάνω από το 7,5%  

 

Ρευστότητα 

Σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ρευστότητας της Τράπεζας, σηµειώνεται ότι δεν υπήρξε δυσµενής µεταβολή λόγω 

του Covid-19 σε ό,τι αφορά τη τηρηση των εποπτικών δεικτών. Παρα τα αρνητικά επιτόκια που 

προσφέρονται οι καταθέσεις δεν έχουν επηρεαστεί ουσιωδώς. Η Τράπεζα εχει επίσης την δυνατότητα 

πρόσβασης στα Ταμεία του Μηχανισμού Στηριξης μέσω της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 

 

Οι δείκτες ρευστοτητας της Τράπεζας κατά την 31.3.2022 ήταν ο μέν Net Stable Funding Ratio (NSFR)  

182,51%  και o Liquidity Coverage Ratio ( LCR)  179,48% 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

1.1.1 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern) 

Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Την 31.3.2022 ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) της 

Τράπεζας διαµορφώθηκε σε 12,8% ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 18%, οι οποίοι 

είναι σηµαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως περαιτέρω 

περιγράφεται στη σηµείωση 30. 

 

 Σηµαντικό, επίσης είναι το γεγονός ότι λόγω της εξάπλωσης του Covid-19, αποφασίστηκε από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η προσωρινή απόκλιση από τα ελάχιστα όρια των εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων για τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες τουλάχιστον έως το τέλος του 2022.  

 

 31.3.2022  31.12.2021 

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 

Ι (Common Equity Tier I) 

12,8% 13,1% 

Δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι (Tier I) 18,0% 17,8% 

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 18,0% 17,8% 

 

 

 

Με βάση τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη: 

• τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας που είναι σηµαντικά υψηλότερος από τα ελάχιστα 

εποπτικά όρια, τον δείκτη MREL που είναι υψηλότερος από το ενδιάµεσο όριο  

• την ικανοποιητική ρευστότητα της Τράπεζας, 

• τα µέτρα που ελήφθησαν από την Τράπεζα για την προστασία των εργαζοµένων από τον κορωνοϊό, 

την υλοποίηση ενεργειών στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας και την ενεργοποίηση 

της δυνατότητας εξ αποστάσεως εργασίας σε µεγάλη κλίµακα διασφαλίζοντας παράλληλα την 

εκτέλεση κρίσιµων λειτουργιών,  

• τις ενέργειες που πραγµατοποιούνται για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας,  

• ότι παρόλο το γεγονός ότι η παρατεταµένη διάρκεια αλλά και η µορφή που ενδεχοµένως θα λάβει η 

πολεµική σύρραξη µεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δύνανται να επηρεάσουν δυσµενώς το 

µακροοικονοµικό περιβάλλον, η Τράπεζα έχει περιορισµένη έκθεση στη ρωσική και στην ουκρανική 

οικονοµία καθώς και σηµαντικά αποθέµατα κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, 

 

Το Διοικητικό Συµβούλιο εκτιµά ότι, τουλάχιστον για τους επόµενους 12 µήνες από την ηµεροµηνία 

έγκρισης των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 

εφαρµογή της αρχής της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 

1.1.2 Υιοθέτηση νέων προτύπων και τροποποιήσεων υφιστάµενων προτύπων 

 

Παρατίθενται κατωτέρω οι τροποποιήσεις προτύπων που εφαρµόστηκαν από 1.1.2022: 

 

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 3 «Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων»: Αναφορές στο εννοιολογικό Πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (Κανονισµός 2021/1080/28.6.2021) 

Την 14.5.2020 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε το Δ.Π.Χ.Π. 3 ως προς 

τις αναφορές στο Εννοιολογικό Πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

Ειδικότερα: 

- τροποποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στη νεότερη έκδοση του Εννοιολογικού Πλαισίου, 

- πρόσθεσε πως για τις συναλλαγές που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του Δ.Λ.Π. 37 ή της 

Διερµηνείας 21, ο αποκτών θα πρέπει να αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει βάσει του 

Δ.Λ.Π. 37 ή της Διερµηνείας 21 και όχι βάσει του Εννοιολογικού Πλαισίου, 

- αποσαφήνισε πως ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει τις ενδεχόµενες απαιτήσεις που αποκτά στο 

πλαίσιο της συνένωσης.  

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας. 

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια»: 

Έσοδα πριν την προβλεπόµενη χρήση του παγίου (Κανονισµός 2021/1080/28.6.2021) 

Την 14.5.2020 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 16 

σύµφωνα µε την οποία απαγορεύει την αφαίρεση από το κόστος κτήσης των ιδιοχρησιµοποιούµενων 

παγίων των εσόδων από την πώληση στοιχείων που παράγονται στη φάση που το πάγιο προετοιµάζεται 

να έρθει στην τοποθεσία και στην κατάσταση που απαιτείται για τη χρήση που η διοίκηση έχει 

προσδιορίσει. Αντιθέτως, τα έσοδα από την πώληση των εν λόγω στοιχείων όπως και το κόστος τους θα 

πρέπει να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.  

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας. 

 

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και 

Ενδεχόµενες Απαιτήσεις»: Επαχθείς συµβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων µίας 

σύµβασης (Κανονισµός 2021/1080/28.6.2021) 

Την 14.5.2020 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 37 

µε σκοπό να διευκρινίσει πως το κόστος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων µίας σύµβασης περιλαµβάνει 

τα έξοδα εκείνα που σχετίζονται άµεσα µε τη σύµβαση. Αυτά τα έξοδα αποτελούνται τόσο από τα άµεσα 

επιρριπτόµενα έξοδα, όπως για παράδειγµα η άµεση εργασία και τα υλικά, όσο και την αναλογία άλλων 

εξόδων που σχετίζονται άµεσα µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από µία σύµβαση 

όπως η αναλογία της απόσβεσης ενός παγίου που χρησιµοποιείται κατά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων.  

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 

1.1.2 Υιοθέτηση νέων προτύπων και τροποποιήσεων υφιστάµενων προτύπων (συνέχ.) 

 

‣ Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2018-2020 (Κανονισµός 

2021/1080/28.6.2021) 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 

Συµβούλιο εξέδωσε, την 14.5.2020, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Π. 1, 

Δ.Π.Χ.Π. 9, Δ.Π.Χ.Π. 16 και Δ.Λ.Π. 41.  

0ι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν είχαν επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας 

 

Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει το Δ.Π.Χ.Π. 17 και 

τις κατωτέρω τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη 

µετά την 1.1.2022 και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από τη Τράπεζα. 

 

‣ Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια» και 

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 17 «Ασφαλιστήρια 

Συµβόλαια» (Κανονισµός 2021/2036/19.11.2021) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2023 

Η Τράπεζα εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ανωτέρου προτύπου στις οικονοµικές 

της καταστάσεις. 

 

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»: 

Γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών (Κανονισµός 2022/357/2.3.2022) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2023 

Η Τράπεζα εξετάζει την επίπτωση που η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης θα έχει στις οικονοµικές 

της καταστάσεις.  

 

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις 

Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη»: Ορισµός Λογιστικών εκτιµήσεων (Κανονισµός 2022/357/2.3.2022) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2023 

Η Τράπεζα εξετάζει την επίπτωση που η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης θα έχει στις οικονομικές 

της καταστάσεις. 

 

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

τροποποιήσεις προτύπων τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από τη Τράπεζα. 

 

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 10 «Ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή 

κοινοπραξίας 

Ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής: Δεν έχει ακόµα καθοριστεί 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 

 

1.1.2 Υιοθέτηση νέων προτύπων και τροποποιήσεων υφιστάµενων προτύπων (συνέχ.) 

 

‣ Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί υπό 

καθεστώς ρύθµισης» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2016. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας. 

 

‣Τροποποίηση Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 17: «Ασφαλιστήρια 

Συµβόλαια»: Πρώτη εφαρµογή Δ.Π.Χ.Π. 17 και Δ.Π.Χ.Π. 9 – Συγκριτική πληροφόρηση 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2023 

Η Τράπεζα εξετάζει την επίπτωση από την υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονοµικές της 

καταστάσεις.  

 

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»: 

Ταξινόµηση υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2023 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας, καθώς στον 

Ισολογισµό της Τράπεζας οι υποχρεώσεις δεν παρουσιάζονται µε διάκριση σε βραχυπρόθεσµες και 

µακροπρόθεσµες. 

 

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι εισοδήµατος»: Αναβαλλόµενος φόρος 

που σχετίζεται µε στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που προκύπτουν από μεμονωμένη συναλλαγή. 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2023 

Η Τράπεζα εξετάζει την επίπτωση που η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης θα έχει στις οικονοµικές 

της καταστάσεις 

 

Περαιτέρω ανάλυση ως προς τα ανωτέρω πρότυπα παρατίθεται στη σηµείωση 1.1.2 των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2021. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας των εκτιµήσεων 

Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις 

Η Τράπεζα, στο πλαίσιο εφαρµογής των λογιστικών αρχών, προβαίνει σε κρίσεις και εκτιµήσεις οι 

οποίες έχουν σηµαντική επίπτωση στα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 

κρίσεις αυτές σχετίζονται µε τα ακόλουθα: 

Αξιολόγηση του εάν οι ταµειακές ροές ενός χρεωστικού χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του 

ενεργητικού αποτελούν αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του ανεξόφλητου 

κεφαλαίου (SPPI)  

Η Τράπεζα, κατά την αρχική αναγνώριση ενός χρεωστικού χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του 

ενεργητικού, αξιολογεί εάν οι ταµειακές του ροές είναι αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και 

τόκου επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου. Η εν λόγω αξιολόγηση απαιτεί κρίση κυρίως σε ό,τι αφορά: 

• Στο κατά πόσο συµβατικοί όροι που επηρεάζουν την απόδοση του µέσου σχετίζονται αποκλειστικά 

µε τον πιστωτικό κίνδυνο, λοιπούς βασικούς δανειακούς κινδύνους και το περιθώριο κέρδους. 

• Στις χορηγήσεις στις εταιρίες ειδικού σκοπού, στο αν ουσιαστικά υφίσταται δικαίωµα αναγωγής. Η 

αξιολόγηση αυτή βασίζεται στο ύψος συγκεκριµένων δεικτών καθώς και στην αξιολόγηση της 

επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων και των καλυµµάτων που δεν σχετίζονται µε το χρηµατοδοτούµενο 

περιουσιακό στοιχείο. 

• Στο εάν σε περίπτωση προεξόφλησης ή επιµήκυνσης η αποζηµίωση που εισπράττεται είναι εύλογη. 

 

Σηµαντικές κρίσεις που σχετίζονται µε την επιλογή µεθοδολογιών και µοντέλων για τον υπολογισµό 

των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου 

Η Τράπεζα, στο πλαίσιο εφαρµογής των λογιστικών της αρχών για τον προσδιορισµό της αναµενόµενης 

ζηµιάς πιστωτικού κινδύνου, ασκεί κρίση προκειµένου να προσδιορίσει: 

- τα κριτήρια που υποδηλώνουν σηµαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο,  

- την επιλογή των κατάλληλων µεθοδολογιών εκτίµησης της αναµενόµενης ζηµιάς πιστωτικού 

κινδύνου (υπολογισµός αποµείωσης σε συλλογική ή ατοµική βάση),  

- την επιλογή και ανάπτυξη κατάλληλων µοντέλων που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του 

ανοίγµατος σε αθέτηση (EAD) ανά κατηγορία χρηµατοοικονοµικού µέσου, της πιθανότητας 

αθέτησης (PD), της εκτιµώµενης αναµενόµενης ζηµιάς κατά τη στιγµή της αθέτησης (LGD), της 

πιθανότητας να ρυθµιστεί το άνοιγµα (PF) καθώς και την επιλογή των κατάλληλων παραµέτρων και 

των οικονοµικών προβλέψεων που χρησιµοποιούνται σε αυτά, 

- την επιλογή των παραµέτρων των µακροοικονοµικών προβλέψεων που χρησιµοποιούνται στα 

µοντέλα για τον προσδιορισµό της αναµενόµενης διάρκειας και της ηµεροµηνίας αρχικής 

αναγνώρισης των ανακυκλούµενων ανοιγµάτων,  

- την οµαδοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού µε βάση παρόµοια 

χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου. 

Η εφαρµογή διαφορετικών κρίσεων θα µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά τον αριθµό των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων που ταξινοµούνται στο στάδιο 2 ή να διαφοροποιήσει σηµαντικά την 

αναµενόµενη πιστωτική ζηµιά.  
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας των εκτιµήσεων (συνέχ.) 

 

Φόρος εισοδήµατος  

Η αναγνώριση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου 

εισοδήµατος και των σχετικών µε αυτά αποτελέσµατα πραγµατοποιείται µε βάση την ερµηνεία της 

ισχύουσας φορολογική νοµοθεσία. Ενδέχεται ωστόσο να επηρεάζεται από παράγοντες όπως η πρακτική 

εφαρµογή των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων και η επίλυση τυχόν διαφορών µε τις φορολογικές 

αρχές κ.λ.π. Κατά την αξιολόγηση της φορολογικής αντιµετώπισης όλων των σηµαντικών συναλλαγών, 

η Τράπεζα λαµβάνει υπόψη και αξιολογεί όλα τα διαθέσιµα στοιχεία (Εγκύκλιοι Υπουργείου 

Οικονοµικών, δικαστική νοµολογία, διοικητικές πρακτικές, κλπ.) ή/και γνωµοδοτήσεις που 

λαµβάνονται από εσωτερικούς και εξωτερικούς νοµικούς συµβούλους. Μελλοντικοί φορολογικοί 

έλεγχοι και µεταβολές της φορολογικής νοµοθεσίας 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 του Οµίλου.  

Ταξινόµηση µη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού στα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόµενα 

προς πώληση  

Η Τράπεζα κατατάσσει µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, ή οµάδα αυτών, των οποίων η αξία 

αναµένεται να ανακτηθεί µέσω πώλησης, µαζί µε τυχόν συνδεδεµένες µε αυτά υποχρεώσεις ως στοιχεία 

κατεχόµενα προς πώληση εφόσον το στοιχείο ενεργητικού είναι άµεσα διαθέσιµο προς πώληση στην 

παρούσα κατάστασή του και η πώλησή του θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή εντός ενός έτους. Η αξιολόγηση 

του εάν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια απαιτεί κρίση κυρίως ως προς το αν είναι πιθανό η πώληση να 

ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων. Στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η Τράπεζα λαµβάνει υπόψη τη λήψη των απαιτούµενων εγκρίσεων 

(τόσο των κανονιστικών όσο και εκείνων που δίνονται από τη Γενική Συνέλευση και τις Επιτροπές του 

Οµίλου), τη λήψη προσφορών (δεσµευτικών ή µη) και την υπογραφή συµβατικών κειµένων µε τους 

επικείµενους αγοραστές καθώς και των τυχόν αιρέσεων που περιλαµβάνονται σε αυτά. 

 

Κύριες πηγές αβεβαιότητας των εκτιµήσεων 

Κατωτέρω παρατίθενται οι κύριες πηγές αβεβαιότητας των εκτιµήσεων, που η Τράπεζα έχει 

χρησιµοποιήσει στο πλαίσιο εφαρµογής των λογιστικών αρχών, σχετικά µε τη λογιστική αξία των 

στοιχείων του ενεργητικού και των και υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου που αφορούν το µέλλον. 

Τα τελικά ποσά σε επόμενες χρήσεις ενδέχεται να είναι σηµαντικά διαφορετικά από αυτά που 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας των εκτιµήσεων (συνέχ.) 

 

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, πιθανότητας προπληρωµών ή αθέτησης 

αντισυµβαλλοµένου. 

 

Εκτιµήσεις που περιλαµβάνονται στον υπολογισµό των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου 

χρηµατοοικονοµικών µέσων  

Ο προσδιορισµός των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου απαιτεί τη χρήση πολύπλοκων 

µοντέλων και τη διενέργεια σηµαντικών εκτιµήσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές συνθήκες και την 

πιστωτική συµπεριφορά, λαµβάνοντας υπόψη τα γεγονότα που έχουν συµβεί έως την ηµεροµηνία 

αναφοράς. Οι σηµαντικότερες εκτιµήσεις αφορούν:  

- στον προσδιορισµό των εναλλακτικών µακροοικονοµικών σεναρίων και των σωρευτικών 

πιθανοτήτων που συνδέονται µε τα σενάρια αυτά,  

- στην πιθανότητα αθέτησης κατά τη διάρκεια συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος η οποία βασίζεται 

σε ιστορικά δεδοµένα, σε παραδοχές και εκτιµήσεις για το µέλλον,  

- στην πιθανότητα να τροποποιηθούν οι όροι του δανείου (PF) για τα χαρτοφυλάκια λιανικής,  

- στον προσδιορισµό των αναµενόµενων ταµειακών ροών και των ροών από τη ρευστοποίηση των 

καλυµµάτων για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα,  

- στον προσδιορισµό των προσαρµογών στα µοντέλα υπολογισµού των παραµέτρων της αναµενόµενης 

ζηµιάς πιστωτικού κινδύνου και 

- στην ενσωµάτωση σεναρίων πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων λαµβάνοντας υπόψη αφενός τυχόν 

παράγοντες που ενδεχοµένως να παρεµποδίσουν την πραγµατοποίηση της πώλησης και αφετέρου το 

βαθµό ολοκλήρωσης των επιµέρους προϋποθέσεων για την ολοκλήρωση της πώλησης. 

Αποµείωση συµµετοχών σε συγγενείς και κοινοπραξίες και µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

ενεργητικού 

Η Τράπεζα, σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, εξετάζει για σκοπούς 

αποµείωσης, τα στοιχεία ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσης, την υπεραξία και τα λοιπά άυλα πάγια 

στοιχεία καθώς και τη συµµετοχή του σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες και κατ’ ελάχιστο σε 

ετήσια βάση τα ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια στοιχεία και τις επενδύσεις σε ακίνητα. 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. 

 

 

 



 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS  

                                                LTD ΤΗΣ 31.3.2022                     

 

 
16 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) 
 

1.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας των εκτιµήσεων (συνέχ.) 

 

Προβλέψεις 

Τα ποσά που αναγνωρίζει η Τράπεζα στις οικονοµικές του καταστάσεις ως προβλέψεις προέρχονται από 

την καλύτερη δυνατή εκτίµηση της εκροής που θα απαιτηθεί για να διακανονισθεί η παρούσα δέσµευση. 

Η εκτίµηση αυτή προσδιορίζεται κατά την κρίση της Διοίκησης, αφού ληφθεί υπόψη η εµπειρία από 

αντίστοιχες συναλλαγές και σε µερικές περιπτώσεις οι αναφορές εµπειρογνωµόνων. Στην περίπτωση 

που το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη επηρεάζεται από ποικίλα στοιχεία, τότε ο υπολογισµός 

του βασίζεται στη στάθµιση όλων των δυνατών αποτελεσµάτων. Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων, οι προβλέψεις αναθεωρούνται ώστε να αντανακλούν την τρέχουσα 

καλύτερη δυνατή εκτίµηση της υποχρέωσης. 

Ανακτησιµότητα αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων  

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 ζηµιές.  

Δεν υπήρχε μεταβολή στο ύψος των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που έχει αναγνωριστεί στις 

ενδιάμεσες οικονοµικές καταστάσεις της 31.3.2022 σε σχέση µε την 31.12.2021.  

 

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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2. ΚΑΘΑΡΟ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 

  Από 1 Ιανουαρίου έως 

  31.3.2022 31.3.2021 

                                                                                Σημ.   €΄000 €΄000 

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα    

Απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων που  

αποτιμούνται σε αναπόσβεστο κόστος 

 

           568  

 

- 

Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών που :         

-αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος            8.875             10.918  

        -αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των           

         αποτελεσμάτων 

 

              111                 118  

        Αξιογράφων που αποτιμώνται :                           

       -αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος            217          203 

        -στην εύλογη αξία  μέσω των λοιπών  

        αποτελεσμάτων που   καταχωρούνται  απευθείας  

        στην καθαρή θέση 

 

        605          740  

Αλλοι τόκοι      795     577  

    

Σύνολο   11.171 12.556 

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα    

Καταθεσεις στη Κεντρική Τράπεζα με αρνητικό  

επιτόκιο 

  

(935) 

 

(131) 

Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα  (67) (26) 

Υποχρεώσεων προς πελάτες  (65) (128) 

Oμολογίες εκδοσης μας                                                        (742)   (80) 

Παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων   - (156) 

Υποχρεώσεων από μισθώσεις        (19)       (30) 

    

Σύνολο   (1.828) (551) 

    

Καθαρό έσοδο από τόκους    9.343   12.005 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα κονδύλια των τόκων εσόδων και τόκων εξόδων που 

υπολογίζονται βάσει του πραγματικού επιτοκίου (effective interest rate) ανά κατηγορία αποτίμησης των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

 Από 1 Ιανουαρίου 

 31.3.2022 31.3.2021 
 

  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώμενα  

σε αναπόσβεστο κόστος 

 

10.455 

 

10.968 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώμενα 

στην εύλογη αξία μέσω  των λοιπών αποτελεσμάτων που 

καταχωρούνται  απευθείας στην Καθαρή Θέση 

 

 

605 

 

 

740 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώμενα 

στην εύλογη αξία μέσω  των αποτελεσμάτων  

 

111 

 

118 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων αποτιμώμενα  

σε αναπόσβεστο κόστος 

 

(1.014) 

 

(212) 
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3. ΚΑΘΑΡΟ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.3.2022 31.3.2022 

 €΄000 €΄000 

Χορηγήσεων    32 18 

Εγγυητικών επιστολών  187 211 

Εισαγωγών-εξαγωγών  36 34 

Πιστωτικών καρτών     394 81 

Συναλλαγών   1.205 933 

Συναλλάγματος   190 114 

Ασφαλειών    303 277 

Καταθέσεων        1.417       888 

  

      3.764 

 

      2.556 

 

Στο πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται ανα λειτουργικό τομέα τα έσοδα από συμβάσεις που   

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 15 

 

      

1.1. – 31.3.2022 Λιανική 

Τραπεζική 

Corporate 

Banking  

Treasury Λοιπά Σύνολο 

 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

      

Χορηγήσεων  29 3   32 

Εγγυητικών επιστολών 4 183   187 

Εισαγωγών – εξαγωγών - 36   36 

Πιστωτικών καρτών  678 38   716 

Συναλλαγών  311 894   1.205 

Αγοραπωλησιών 

συναλλάγματος 90 100 

  
190 

Λοιπές  1.459 545 (157) 96 1.943 

Σύνολο 2.571 1.799 (157) 96 4.309 

 

      

1.1. – 31.3.2021 Λιανική 

Τραπεζική 

Corporate 

Banking  

Treasury Λοιπά Σύνολο 

 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

      

Χορηγήσεων  5 13   18 

Εγγυητικών επιστολών 3 208   211 

Εισαγωγών – εξαγωγών 1 33   34 

Πιστωτικών καρτών  340 7   347 

Συναλλαγών  242 691   933 

Αγοραπωλησιών 

συναλλάγματος 

 

56 

 

58 

   

114 

Λοιπές  1.059 425 (100)    (58) 1.325 

Σύνολο 1.706 1.435 (100)    (58) 2.983 
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4 . ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.3.2022 31.3.2021 

 €΄000 €΄000 

   

Λοιποί τίτλοι μεταβλητης απόδοσης αποτιμώμενοι στην  

εύλογη αξία μέσω  των αποτελεσμάτων  

         7          14 

   

   

        7       14 

 

Το ποσό αφορά μέρισμα που έχει λάβει η Τράπεζα  από τις επενδύσεις της στην εταιρία  Visa Inc. 

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ  
 

1.1.2022 – 31.3.2022     

 Λογιστική αξία Ζημιές από 

αποαναγνώριση 

Κέρδη από 

αποαναγνώριση 

Καθαρό 

αποτέλεσμα 

από τη 

διακοπή 

αναγνώρισης 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Πρόωρες αποπληρωμές     

Δάνεια 23.881 (228) 22 (206) 

Ουσιώδεις μεταβολές     

Δάνεια 1.083 (5) 32      27 

Σύνολο  (233) 54   (179) 

     

 

1.1.2021 – 31.3.2021     

 Λογιστική αξία Ζημιές από 

αποαναγνώριση 

Κέρδη από 

αποαναγνώριση 

Καθαρό 

αποτέλεσμα 

από τη 

διακοπή 

αναγνώρισης 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Πρόωρες αποπληρωμές     

Δάνεια 23.194 (412) 58 354 

Ουσιώδεις μεταβολές     

Δάνεια 1.225 (235) 12 223 

Σύνολο  (647) 70  ( 577) 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ  

(συνεχ.) 
 

Το κονδύλι «Πρόωρες αποπληρωμές» περιλαμβάνει το κέρδος και τη ζημία από τη μεταφορά στο 

αποτέλεσμα του αναπόσβεστου υπολοίπου κεφαλαιοποιηθέντων προμηθειών και εξόδων των δανείων 

που εξοφλήθηκαν πρόωρα.  

 

Το κονδύλι «Ουσιώδεις μεταβολές» περιλαμβάνει τη λογιστική αξία των δανείων των οποίων διακόπηκε 

η αναγνώριση εντός της χρήσεως, λόγω ουσιώδους μεταβολής των συμβατικών όρων, καθώς και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διακοπή αναγνώρισης αυτών και την τυχόν διαφορά αποτίμησης 

στην εύλογη αξία των νέων δανείων που αναγνωρίσθηκαν. 
 

 

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  
 

       Από 1 Ιανουαρίου εώς 

 31.3.2022 31.3.2021 

 €΄000 €΄000 

Συναλλαγματικές διαφορές    279 343 

Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων: 

  

  -Λοιποί τίτλοι μεταβλητης απόδοσης               240 52 

  -Δανείων και απαιτησεων κατά πελατών              (534) (78) 

Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται 

απευθείας στην Καθαρή Θέση : 

  

- Παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων (5)       18 

- Πωλήσεις συμμετοχών          - (44) 

   

Σύνολο       (20) 291 
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7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

  31.3.2022 31.3.2021 

  €΄000 €΄000 

    

Μισθοί και εισφορές εργοδότη  6.183 6.184 

Κοινωνικές ασφαλίσεις  394 391 

Άλλες δαπάνες προσωπικού  10 11 

Εισφορά στο Ταμείο Προνοίας      416       415 

    

    7.003   7.001 

 

Ο αριθμός προσωπικού της Τράπεζας  στις 31 Μαρτίου 2022 ανερχόταν σε 485  άτομα. (31.12.2021 : 

487 άτομα).  

 

8. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.3.2022 31.3.2021 

 €΄000 €΄000 

   

Διαφημίσεις και προωθήσεις 381 254 

Ειδικός φόρος επί των καταθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων  861 792 

Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις 64 28 

Επαγγελματικά έξοδα 288 243 

Δικηγορικά έξοδα  70 49 

Δικηγορικά έξοδα που αφορούν διαχείριση μη  

εξυπηρετούμενων δανείων 

 

89 

 

100 

Αμοιβές σε εταιρίες είσπραξης 48 91 

Συνδρομές για χρήση καρτών (VISA) 104 105 

Εφόδια και έξοδα συντήρησης ηλεκτρονικού υπολογιστή 677 536 

Ασφάλιστρα  79 62 

Ηλεκτρισμός  164 116 

Τηλεπικοινωνιακά έξοδα 148 167 

Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 25 28 

Φόρος προστιθεμένης αξίας 488 621 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 35 106 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση μη  

 εξυπηρετούμενων δανείων 

 

34 

 

706 

Εισφορά στο ταμείο εγγύησης καταθέσεων 275 218 

Δαπάνες καθαρισμού 51 50 

Ασφάλεια κτιρίων και χρημάτων     93     94 

Άλλα έξοδα   1.076  901 

   

 5.050 5.267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS  

                                                LTD ΤΗΣ 31.3.2022                     

 

 
22 

 

 

9. ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

Το κονδύλι των ζημιών απομειώσεως για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου €654 χιλ., περιλαμβάνει 

τις ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου δανείων και 

απαιτήσεων κατά πελατών, προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου των εκτός ισολογισμού 

στοιχείων, εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στο πίνακα (ι), καθώς και 

τις ζημίες απομειώσεως λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων, οι οποίες παρουσιάζονται στο πίνακα (ιι). 
 

(ι) Ζημιές απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου  
 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.3.2022 31.3.2021 

 €΄000 €΄000 

Ζημίες απομειώσεως δανείων  1.586 5.674 

Ζημιές απομειώσεων χαρτοφυλακίου SKY  - 22.902 

Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 

από εκτός Ισολογισμού στοιχεία 

 

(539) 

 

(1.610) 

(Κέρδη) / Ζημίες από τροποποίηση των συμβατικών 

όρων δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 

 

139 

 

(1.172) 

Εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις    (489)   (342) 

   

   

   

Σύνολο      697 25.452 

 

Απομειώσεις ύψους Ευρω22,9 κατά το 2021 αφορούν χαρτοφυλάκιο που ταξινομήθηκε Held for Sale.  

 

Το χαρτοφυλάκιο SKY πωλήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε εταιρία του Ομίλου Alpha 

Υπηρεσιών και Συμμετοχών 

 

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (MODIFICATION GAIN OR 

LOSS) 

 

Η Τράπεζα  στο πλαίσιο αναδιαπραγμάτευσης με τους πιστούχους ή ρυθμίσεων, προχωρά σε 

τροποποίηση των συμβατικών ταμειακών ροών των δανείων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 

αποπληρωμή των δανείων. Τα ακόλουθα στοιχεία αφορούν δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών για τα 

οποία προέκυψε κέρδος ή ζημία από την τροποποίηση των συμβατικών όρων που δεν οδηγεί σε διακοπή 

αναγνώρισης  η οποία έλαβε χώρα σε περίοδο που η ζημία απομειώσεως είχε υπολογιστεί με βάση τις 

αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου για όλη τη διάρκεια ζωής του μέσου. 

 
 Από 1 Ιανουαρίου  

έως 

Από 1 Ιανουαρίου 

έως 

 

 31.3.2022 31.3.2021  

 €΄000 €΄000  
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών  σε 

αναπόσβεστο κόστος πριν τη ρύθμιση 

                

                 51.603 

                

                 117.133 

 

Καθαρό κέρδος / (ζημιά) από τη ρύθμιση                   (160)                    1.222   
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9. ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνέχ.) 

(ιι) Ζημιές απομειώσεως λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων 

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.3.2022 31.3.2021 

 €΄000 €΄000 

(Κέρδη) / Ζημίες απομειώσεως ομολόγων και λοιπών 

χρεογράφων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην 

Καθαρή Θέση  

 

 

 

 (48) 

 

 

 

     (74) 

(Κέρδη) / Ζημίες απομειώσεως ομολόγων και λοιπών 

χρεογράφων σε αναποσβεστο κόστος 

 

3 

 

 

     9 

(Κέρδη) / Ζημίες απομειώσεως απαιτήσεων κατά πιστωτικών 

ιδρυμάτων 

 

    2 

 

      (4) 

   

Σύνολο    (43)    (69) 

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.3.2022 31.3.2021 

   

(Κέρδος) / Ζημία (ι) και (ιι)    654    25.383 
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10. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

Τα βασικά κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τo κέρδος / (ζημία) για την περίοδο 

που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας με το σταθμισμένο μέσο όρο των υφιστάμενων μετοχών 

κατά τη διάρκεια της περιόδου. Τα προσαρµοσµένα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή προκύπτουν από την 

προσαρµογή του σταθµισµένου µέσου όρου των υφιστάµενων κοινών µετοχών κατά τη διάρκεια της 

περιόδου για δυνητικώς εκδοθησόµενες κοινές µετοχές. Η Τράπεζα δε διαθέτει μετοχές αυτής της 

κατηγορίας και ως εκ τούτου δε συντρέχει λόγος διαφοροποίησης των βασικών και των 

προσαρμοσμένων. 

 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.3.2022 31.3.2021 

 €΄000 €΄000 

 

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) που αναλογούν στους  

ιδιοκτήτες  

 

 

    1.262 

 

 

     (22.077) 

   

   

Μέσος σταθμισμένος αριθμός υφιστάμενων μετοχών 212.581.357 212.581.357 

   

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη /  (ζημίες) ανά  

μετοχή (€ σεντ) 

 

         0,06 

 

         (10,4) 

 

 

11. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

 

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

   

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 58.140 54.848 

Καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 1.029.990 987.967 

 1.088.130 1.042.815 

Δεσμευμένες καταθέσεις με την Κεντρική  

Τράπεζα της Κύπρου 

   

     22.806 

   

     22.018 

   

 1.110.936 1.064.833 

 

Οι καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου φέρουν τόκο με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο της 

σχετικής χρονικής περιόδου και νομίσματος. Σε περίπτωση αρνητικών επιτοκίων, αυτό εφαρμόζεται για 

ποσά που θα υπερβαίνουν το εξαπλάσιο ποσό των δεσμευμένων καταθέσεων που τηρούνται με την 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.  

Οι δεσμευμένες καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποτελούν υποχρεωτικές καταθέσεις 

για σκοπούς ρευστότητας. 

Ο αρνητικός τόκος επι των καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα παρουσιάζεται στους τόκους και 

εξομοιούμενα έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  
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12. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

 

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

   

Καταθέσεις σε εταιρίες του Ομίλου Alpha Υπηρεσιών  

και Συμμετοχών 

 

138.196 

 

132.599 

Καταθέσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα     92.727     96.120 

Συσσωρευμένες απομειώσεις          (88)          (88) 

   

    230.835    228.631 

 

 

13.   α). ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ   

        ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ          

        ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  
 

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

   

Κυβερνητικά ομόλογα και γραμμάτια 186.770 210.104 

Ομόλογα  133.010 138.502 

Μετοχές       5.171      5.171 

   

   324.951   353.777 

   

Εισηγμένα σε Χρηματιστήρια 319.780 348.606 

Μη εισηγμένα σε Χρηματιστήρια      5.171      5.171 

   

     324.951     353.777 

Γεωγραφική ανάλυση με βάση την έδρα του εκδότη:   

                     - Κύπρος 151.115 163.009 

                             -Ελλάδα     55.491     67.487 

                             -Ηνωμένο Βασίλειο 43.160 45.828 

                             - Ευρωπαϊκή Ένωση 48.966 50.446 

             - Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής      26.219     27.007 

             -Ελβετία               -               - 

   

     324.951     353.777 

 

Οι μη εισηγμένοι τίτλοι περιλαμβάνουν τη συμμετοχή της Τράπεζας στην εταιρία JCC Payments 

Systems Limited. Η Τράπεζα  έχει επιλέξει να ταξινοµεί ως µετοχές που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 

µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση, τις µετοχές που 

κατέχει µε τα χαρακτηριστικά επενδύσεις σε εταιρίες του χρηµατοπιστωτικού κλάδου (µετοχές 

πιστωτικών ιδρυµάτων και διατραπεζικών εταιριών).  
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13.   α). ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ   

        ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ          

        ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  (συνέχ.) 

 

Η Τράπεζα εξάσκησε την επιλογή που δίδει το ΔΠΧΠ 9 για τις επενδύσεις σε μετοχές εταιριών για 

κατηγοριοποίηση τους στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται 

απ΄ευθείας στη καθαρή θέση. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται με 31.3.2022 και 31.12.2021 οι μετοχές επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που 

καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση.  

 

 Εύλογη αξία 

31.3.2022 

Μέρισμα για την 

περίοδο 1.1.2022 – 

31.3.2022 

Εύλογη αξία 

31.12.2021 

Μέρισμα για την 

περίοδο 1.1.2021– 

31.3.2021 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

     

     

JCC Limited   5.171       -   5.171       - 

     

Σύνολο    5.171       -    5.171       - 

 

13.   β). ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΕ  

            ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

   

Κυβερνητικά ομόλογα και γραμμάτια 78.707 74.641 

Ομόλογα     123.403    103.387 

   

 202.110 178.028 

   

Εισηγμένα σε Χρηματιστήρια 202.110 178.028 

   

  202.110  178.028 

   

Γεωγραφική ανάλυση με βάση την έδρα του εκδότη:   

                      -Κύπρος 38.905 35.947 

                              -Ελλάδα     14.560     14.562 

                             - Ευρωπαϊκή Ένωση 70.732 67.770 

                             - Ηνωμένο Βασίλειο 27.379 20.560 

                             - Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής     50.534     39.189 

   

     202.110     178.028 

 

Η Τράπεζα κατέταξε στο χαρτοφυλάκιο των αξιογράφων αποτιµώµενων στο αναπόσβεστο κόστος 

αγορές οµολόγων εντός του 2022 καθώς το επιχειρησιακό µοντέλο προβλέπει τη διακράτηση τους µέχρι 

τη λήξη δεδοµένου του ικανοποιητικού επιπέδου αποδόσεων. 
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13.   γ). ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ  

            ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

   

Λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης      4.629      4.389 

   

      4.629      4.389 

   

Εισηγμένα σε Χρηματιστήρια      4.629      4.389 

   

      4.629      4.389 

   

Γεωγραφική ανάλυση με βάση την έδρα του εκδότη:   

             - Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής      4.629      4.389 

   

     4.629     4.389 

 

Αλλαγή στο Επιχειρησιακό Μοντέλο του επενδυτικού Χαρτοφυλακίου των Ομολόγων 

 

Τον Μάρτιο του 2022 η Τράπεζα έλαβε απόφαση να επαναταξινομήσει ομόλογα ονομαστικής αξίας 

€284εκ. από την κατηγορία FVOCI στην κατηγορία ΑC.  

 

Οι λογοι που εχουν οδηγησει την Τραπεζα στην πιο πάνω αποφαση περιλαμβανουν μεταξύ αλλων: 

1. Την αλλαγή της σύνθεσης του ισολογισμου της Τράπεζας μετα την μειωση της ΝΡΕ 

περιμετρου καθιστωντας αναγκαια την επανεξεταση της δομής και την λειτουργία των 

επιχειρηματικών μοντελων του χαρτοφυλακίου με σταθερο εισοδημα.  

2. Τον στοχο της Τραπεζας να πετυχει μεσοπροθεσμα ψηλοτερα καθαρα εσοδα από τοκους, όχι 

μονο από το δανειακο της χαρτοφυλακιο αλλά και από τις επενδυσεις σε ομολογα με την 

προθεση οι επενδυσεις αυτές να κρατουνται μεχρι την ληξη χωρις να συνδεονται με μεταβολές 

στην ευλογη αξία λογω μεταβλητοτητας στην αγορα. 

3. Των εποπτικών προσδοκιών, όπως αυτές απεικονίζονται στην Εποπτική Αξιολογηση (SREP) 

του 2021 για την επίπτωση που ενδέχεται να επιφέρει στα κεφάλαια της Τράπεζας η 

επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, οπου μέρος της επίπτωσης προκύπτει από 

τη μεταβλητότητα των Fair Value through Other Comprehensive Income  (FVOCI) ομολόγων, 

 

Η ανωτέρω απόφαση αξιολογήθηκε ότι πληροί τα κριτήρια της αλλαγής του επιχειρησιακού μοντέλου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Π. 9 και ως εκ τούτου από 1.4.2022 το σχετικό επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο αναταξινομείται στο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων που αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος. Τα ομολογα θα αναταξινομηθούν απο την 1.4.2022, και το οποιοδηποτε 

σωρευτικό ποσό κερδους/ζημιας το οποίο αναγνωριζεται στα κεφαλαια από την αποτιμηση σε δικαιη 

αξία θα αντιλογιστεί, με αποτέλεσμα η αξία των ομολόγων να είναι εκείνη που θα ήταν αν τα ομόλογα 

αποτιμώνταν πάντοτε στο αναπόσβεστο κόστος.  

 

Η ανωτέρω απόφαση αξιολογήθηκε ότι πληροί τα κριτήρια της αλλαγής του επιχειρησιακού μοντέλου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Π. 9 και ως εκ τούτου από 1.4.2022 το σχετικό επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο αναταξινομείται στο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων που αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος. Τα ομολογα θα αναταξινομηθούν απο την 1.4.2022, και το οποιοδηποτε 

σωρευτικό ποσό κερδους/ζημιας το οποίο αναγνωριζεται στα κεφαλαια από την αποτιμηση σε δικαιη 

αξία θα αντιλογιστεί, με αποτέλεσμα η αξία των ομολόγων να είναι εκείνη που θα ήταν αν τα ομόλογα 

αποτιμώνταν πάντοτε στο αναπόσβεστο κόστος. 
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14. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

  31.3.2022 31.12.2021 

  €΄000 €΄000 

Δάνεια σε πελάτες στο αναπόσβεστο κόστος  1.053.184 1.059.306 

Μείον :    

Συσσωρευμένες απομειώσεις      (12.987)    (12.347) 

Σύνολο  1.040.197 1.046.959 

Δάνεια που αποτιμώνται στη εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  13.990  16.415 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών  1.054.187 1.063.374 

 

Δάνεια σε πελάτες αποτιμώμενα σε αναπόσβεστο κόστος 

 

  31.3.2022 31.12.2021 

  €΄000 €΄000 

Ιδιώτες:    

 - Στεγαστικά   496.529  484.977 

 - Καταναλωτικά      67.427    67.810 

 -Πιστωτικές κάρτες       6.710      7.038 

Σύνολο   570.666 559.825 

Εταιρίες:    

Επιχειρηματικά δάνεια  482.518 499.481 

Σύνολο       482.518      499.481 

     1.053.184    1.059.306 

Μείον συσσωρευμένες απομειώσεις        (12.987)       (12.347) 

Σύνολο      1.040.197     1.046.959 
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14. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (συνέχ.) 

 

Δάνεια που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 

  31.3.2022 31.12.2021 

  €΄000 €΄000 

Εταιρίες:    

Επιχειρηματικά δάνεια  13.990 16.415 

Σύνολο  

            

    13.990 

            

        16.415 

    

 

Τα δάνεια αξιολογούνται κατά την αρχική τους αναγνώριση εάν οι ταμειακές ροές τους αποτελούν 

αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου (SPPI). Στην 

περίπτωση αποτυχίας του ελέγχου SPPI τότε αυτά ταξινομούνται ως στοιχεία ενεργητικού που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVTPL) 
 

Συσσωρευμένες απομειώσεις 

 €΄000 

Υπόλοιπο 1.1.2022  12.347 

Μεταβολές περιόδου 1.1 – 31.3.2022  

Ζημίες απομειώσεως περιόδου  756 

Διακοπή αναγνωρίσεως λόγω σημαντικής τροποποιήσεως των 

συμβατικών όρων των δανείων  

(31) 

Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως  58 

Συναλλαγματικές διαφορές  (59) 

Ποσά που χρησιμοποιήθηκαν στην περίοδο για διαγραφές (84)           

Υπόλοιπο 31.3.2022  12.987 

  

Υπόλοιπο 31.12.2020  153.897 

Μεταβολές περιόδου 1.1 – 31.3.2021  

Ζημίες απομειώσεως περιόδου  28.831 

Διακοπή αναγνωρίσεως λόγω σημαντικής τροποποιήσεως των 

συμβατικών όρων των δανείων  

 

(32) 

Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως  827 

Συναλλαγματικές διαφορές  (1.141) 

Ποσά που χρησιμοποιήθηκαν στην περίοδο για διαγραφές (9.902) 

Μεταφορά σε στοιχεία ενεργητικού προς πώληση - 

Υπόλοιπο 31.3.2021  172.480 

  

Μεταβολές περιόδου 1.4 – 31.12.2021  

Ζημίες απομειώσεως περιόδου  34.635 

Διακοπή αναγνωρίσεως λόγω σημαντικής τροποποιήσεως των 

συμβατικών όρων των δανείων  
 

(380) 

Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως  2.797 

Συναλλαγματικές διαφορές  1.950 

Ποσά που χρησιμοποιήθηκαν στην περίοδο για διαγραφές (10.820) 

Μεταφορά σε στοιχεία ενεργητικού προς πώληση (188.315) 

Υπόλοιπο 31.12.2021   12.347 
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14. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (συνέχ.) 
 

Κατά το τέταρτο τρίμηνο 2021, ποσό Ευρω188 εκατ. που αποτελούσε συσσωρευμένες προβλέψεις, 

μεταφέρθηκε στα «Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση» 

 

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 

 

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση   

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες    3.797    4.520 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών           - 134.144 

Λοιπά προς πώληση στοιχεία ενεργητικού  14.345  14.414 

Σύνολο 18.142 153.078 

 

 

Η Τράπεζα, με σκοπό την εξυγίανση του Ισολογισμού της, εκκίνησε το Σεπτέμβριο του 2021  τη 

διαδικασία πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, θυγατρικών, των οποίων το 

κυριότερο στοιχείο ενεργητικού αποτελούν τα ακίνητα απο ανακτήσεις, έναντι οφειλών πελατών  και 

ακινήτων από πλειστηριασμούς που αποκτήθηκαν από την διαδικασία ανταλλαγής εξασφαλίσεων έναντι 

χρεών στο πλαίσιο της συναλλαγής SKY.  

 

Τον Δεκέμβριο 2021 υποβλήθηκαν δεσμευτικές προσφορές και αρχίσαν διμερείς συζητήσεις με τον 

προτιμητέο επενδυτή για την επίτευξη συμφωνίας. Η συναλλαγή με τον επενδυτη αναμένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2022. Ως εκ τούτου τα προαναφερόμενα περιουσιακά 

στοιχεία ταξινομήθηκαν κατά το 2021 ως στοιχεία ενεργητικού προς πώληση. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τον επενδυτη  η Τράπεζα πώλησε το χαρτοφυλάκιο μη 

εξυπηρετούμενων δανείων λογιστικού υπολοίπου προ προβλέψεων €349 εκ. και εύλογης αξίας €133 εκ. 

κατά το πρώτο τρίμηνο 2022 σε εταιρεία του Ομίλου Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών. Ως εκ τούτου 

παραμένουν ταξινομημένα ως «Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση» μόνο οι επενδύσεις σε θυγατρικές 

εταιρείες και «Λοιπα στοιχεία ενεργητικού» που αποτελούνται κυρίως από ακίνητα που αποκτήθηκαν 

κατά την διευθέτηση των δανείων πελατών  

 

Σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5 τα κατεχόμενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία ή οµάδες διάθεσης 

αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της εύλογης αξίας µείον τα 

έξοδα πώλησης και παρουσιάζονται στον ισολογισµό διακριτά από τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και 

υποχρεώσεων. 

Η εύλογες αξίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στη σημείωση 1.7 των 

Οικονομικών Καταστασεων της 31.12.2021 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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16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

   

Ποσά που οφείλονται σε εταιρίες του Ομίλου Alpha   

Υπηρεσιών και Συμμετοχών (Σημ. 31)             24.969             27.120 

Συμφωνίες επαναγοράς - Repos 222.587 281.683 

Ποσά που οφείλονται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα     178.254     155.409 

   

    425.810    464.212 

 

Οι υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα συμπεριλαμβάνουν ποσό Ευρώ 222 εκατ. από συμφωνία 

επαναγοράς που διενεργήθηκε μεταξύ της Alpha Bank Cyprus Ltd και της Alpha Bank AE, η οποία 

εξασφαλίζεται με Ομόλογα που κατέχει  Alpha Bank Cyprus Ltd 

 

Οι οφειλές προς την Alpha Bank Α.Ε.  εξασφαλίζονται με «Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών»  
 

 

17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

Καταθέσεις:    

   Όψεως 1.438.726 1.466.449 

   Ταμιευτηρίου 91.622 90.558 

   Προθεσμίας ή με προειδοποίηση    722.700    731.185 

   

 2.253.048 2.288.192 
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18. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΑΣ 

 

ι) Χρεόγραφα κεφαλαίου σε αναπόσβεστο κόστος 

 

 

 

 

 

 

Τα μη διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα  κεφαλαίου που αποτελούσαν δευτεροβάθμιο κεφάλαιο (Tier II) 

έληξαν τον Μάρτιο του 2021 και αποπληρώθηκαν πλήρως 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Χρεόγραφα Μη        Μη   

Διαπραγματεύ-  

σιμα 

Σύνολο 

   

€΄000 

 

€΄000 

1 Ιανουαρίου 2021      5.276 5.276 

Τόκοι Πληρωτέοι            80      80 

Πληρωμές     (5.356) (5.356) 

31 Μαρτιου  2021              -             - 

  Χρεόγραφα Μη        Μη   

Διαπραγματεύ-  

σιμα 

Σύνολο 

   

€΄000 

 

€΄000 

1 Απριλίου 2021             -           - 

Τόκοι Πληρωτέοι              -           - 

Πληρωμές              -           - 

31 Δεκεμβρίου  2021              -             - 

  Χρεόγραφα Μη        Μη   

Διαπραγματεύ-  

σιμα 

Σύνολο 

   

€΄000 

 

€΄000 

1 Ιανουαρίου 2022            -          - 

Τόκοι Πληρωτέοι             -           - 

Πληρωμές             -            - 

31 Μαρτιου  2022              -             - 
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18. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΑΣ (συνέχ.) 

 
ιι) Ομολογιακοί τίτλοι  
 

Η Τράπεζα , προέβηκε τον Δεκέμβριο 2021 σε έκδοση ομολογιών συνολικής αξίας Ευρω90 εκατ. οι 

οποίες αγοράστηκαν από την τελική μητρική εταιρεία. Οι ομολογίες εκδόθησαν με χαρακτηριστικά που 

τις καθιστούν επιλέξιμες σε περίπτωση εξυγίανσης  και συνυπολογίζονται στις ελάχιστες Απαιτήσεις για 

Ίδια Κεφάλαια και Επιλέξιμες Υποχρεώσεις - MREL  

  

         31.3.2022 31.12.2021 

Ομολογία 
Ημερομηνία 

έκδοσης 
Επιτόκιο Λήξη Ποσό Ποσό 

          000' 000' 

Α 23.12.2021 3,18% 23.12.2024 45.000 45.000 

Β 23.12.2021 3,51% 23.12.2026 45.000 45.000 

Σύνολο 90.000 90.000 

Δεδουλευμένοι τόκοι      817 74 

Σύνολο 90.817 90.074 

 

19. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Α) Λοιπές Υποχρεώσεις 

 

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

   

Οφειλόμενα έξοδα               6.629               4.998 

Άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί  28.964 23.664 

Υποχρεώσεις σε εταιρίες του Ομίλου Alpha Υπηρεσιών και  

Συμμετοχών 

 

54 

 

7.460 

Φόροι πληρωτέοι για λογαριασμό πελατών       4       18 

Υποχρεώσεις για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου  

Προσωπικού 

 

           - 

 

           - 

Υποχρεώσεις για μισθώσεις     3.445    3.540 

   

  39.096  39.680 

 

 

Β) Προβλέψεις  

 

 31.12.2021 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

   

Φόροι                  409                  409 

Μη εκταμιευθείσες δανειοδοτήσεις (i) 329 905 

Εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις (i) 2.584 2.547 

   

  3.322  3.861 
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20. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 31.3.2022 31.12.2021 

 Αριθμός   Αριθμός   

 Μετοχών €΄000 μετοχών €΄000 

Εγκεκριμένο      

31 Δεκεμβρίου      

(Συνήθεις μετοχές των €0,85 σεντ η     

  καθεμία) 600.000.000 510.000 600.000.000 510.000 

     

Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο     

1 Ιανουαρίου 212.581.357 180.694 212.581.357 180.694 

Έκδοση μετοχών                   -             -                   -             - 

31 Δεκεμβρίου      

(Συνήθεις μετοχές των €0,85 σεντ η      

  καθεμία) 212.581.357 180.694 212.581.357 180.694 

     

 

 

Μετοχική Σύνθεση  
 

  31.3.2022 31.12.2021 

 Μέτοχος Αρ. 

Μετοχών 

 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Αρ. 

Μετοχών 

 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

1 Alpha International 

Holdings Single Member 

AE 

212.581.357 100% 212.581.357 100% 

 Σύνολο  212.581.357 100% 212.581.357   100% 
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21. ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

   

Έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου 64.000 64.000 

 

Την 1η 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 αξιόγραφα αγοράστηκαν στις 30.12.2020 από την Alpha 

International Holdings Single Member AE. 

 

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 Τράπεζας . 

 

Η Τράπεζα έχει ακυρώσει την πληρωμή τόκου  για τα έτη 2020 και 2021. 

 

Τα μετατρέψιμα αξιόγραφα κεφαλαίου μπορούν να εξαγοραστούν στο σύνολό τους κατ’ επιλογή της 

Τράπεζας  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 2021 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 Τράπεζας  

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 Τράπεζας . 

 

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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22. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ  
 

 

 31.3.2022 31.3.2021 

 €΄000 €΄000 

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου  102.661  102.661 

     

     

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου    102.661  102.661 
 

 

23. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

 

α) Αποθεματικό επενδύσεων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων 

που καταχωρούνται απ΄ευθείας στη καθαρή θέση. 

 

 Το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση δεν είναι διανεμητέο, όμως σε 

περίπτωση εκποίησης επανεκτιμημένων επενδύσεων, τυχόν υπόλοιπο του πλεονάσματος επανεκτίμησης 

της επένδυσης που εκποιείται μεταφέρεται από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στα 

αποτελέσματα χρήσης. 

 

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

Υπόλοιπο 1.1 4.370  8.160 

Μεταβολές περιόδου 1.1 – 31.3    

Επανεκτίμηση επενδύσεων αξιογράφων που 

αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

αποτελεσμάτων και καταχωρούνται απ’ ευθείας στη 

καθαρή θέση 

 

 

 

     (9.690)    (3.790) 

    

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 5.320    4.370 

 

β) Αποθεματικό διαφοράς από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου 

 

  31.3.2022 31.3.2021 

  €΄000 €΄000 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου  600 600 

 

  31.3.2022 31.3.2021 

Σύνολο αποθεματικών (α+β)  

€΄000 

(4.720) 

€΄000                       

            4.970 
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24. 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 Δημοκρατίας 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 εταιρίες), 

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 Τράπεζας για το λόγο 

ότι οι ιδιοκτήτες της δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου. 
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25. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

25.1 ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 31.3.2022 31.3.2021 

 €΄000 €΄000 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις   

Τραπεζικές εγγυήσεις   53.008   57.715 

   

Ανειλημμένες υποχρεώσεις   

Πιστώσεις εισαγωγής και βεβαιωμένες πιστώσεις   

  εξαγωγής 3.131 2.530 

Όρια δανείων και διευκολύνσεων που έχουν εγκριθεί   

  αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη 168.678 159.674 

 171.809 162.204 

   

Σύνολο Λογαριασμών Τάξεως 224.817 219.919 
 

 

Υποχρεώσεις από πιστώσεις που είναι υπό μορφή ενέγγυων πιστώσεων για εισαγωγές/εξαγωγές, 

αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις της Τράπεζας για πληρωμή προς τρίτους µε τους οποίους οι πελάτες της 

Τράπεζας έχουν συνάψει τις συµφωνίες, 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 μη αντληθέντα πιστωτικά όρια τα οποία παραχωρούνται για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορούν να ακυρωθούν από την Τράπεζα ανά πάσα στιγμή.  
 

Για τις εκτός ισολογισμού υποχρεώσεις, έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης ύψους Ευρώ 2,9 εκατ. 

για την 31.3.2022 (31.12.2021 : Ευρώ 3,4 εκατ. ).  

 

 

25.2  ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

  

Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις από δικαστικές αγωγές κατά της Τράπεζας στα πλαίσια της συνήθους 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της διαχείρισης γεγονότων λειτουργικού κινδύνου και 

βάσει των λογιστικών αρχών που εφαρμόζονται, η Τράπεζα  καταγράφει όλες τις υποβληθείσες 

δικαστικές αγωγές ή παρόμοιες ενέργειες από τρίτους σε βάρος του και εξετάζει την πιθανότητα 

ευδοκιμήσεώς τους καθώς και του πιθανού αποτελέσματος.  

Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει σημαντική πιθανότητα αρνητικής εκβάσεως και το αποτέλεσμα τους 

μπορεί να εκτιμηθεί με επαρκή αξιοπιστία, η Τράπεζα  σχηματίζει πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στο 

λογαριασμό του Ισολογισμού «Λοιπές Υποχρεώσεις και Προβλέψεις».  Το συνολικό ποσό των εν λόγω 

προβλέψεων ανέρχεται την 31.3.2022 σε μηδέν. (31.12.2021: Μηδέν).  

 

 

25.3  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  
 

Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2017 χωρίς να προκύψουν οποιεσδήποτε 

υποχρεώσεις.  
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26. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
 

Το ταμείο  και ταμειακά ισοδύναμα που εμφανίζονται στην κατάσταση των ταμειακών ροών 

αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία του Ισολογισμού: 

 

  31.3.2022 31.12.2021 

 Σημ. €΄000 €΄000 

    

Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες  11 1.088.130 1.042.815 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών  

ιδρυμάτων 

 

12 

 

230.835 

 

228.631 

Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα       (423.032)         (150.564) 

    

      895.933     1.120.882 
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27. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  
 

Η Τράπεζα, αξιολογώντας τον τρόπο παρουσίασης της πληροφόρησης κατά λειτουργικό τομέα 

και λαμβάνοντας υπόψη την πληροφόρηση που λαμβάνει η Διεύθυνση της Τράπεζας, η οποία 

είναι υπεύθυνη για την κατανομή των πόρων και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των 

τομέων δραστηριότητας της Τράπεζας, προσδιόρισε τους ακόλουθους λειτουργικούς τομείς: 

 Λιανική Τραπεζική 

 Corporate Banking 

 Treasury 

 Λοιπά 

 

Α) 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: 

 

                                            1.1-31.3.2022 

 Λιανική 

Τραπεζική 

Corporate 

banking 
Treasury Λοιπά Σύνολο 

  €000 €000 €000 €000 €000 

      

Καθαρά Έσοδα Τόκων 5.699 3.934 (287) (3) 9.343 

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών 2.027 1.798 (157) 96 3.764 

Λοιπά Έσοδα (66) (114) (13) 2.066 1.873 

Σύνολο Εσόδων 7.660 5.618 (457) 2.159 14.980 
      

Σύνολο Εξόδων (5.776) (2.166) - (5.122) (13.064) 

 
    

 
Ζημιές απομειώσεως και 

προβλέψεις για την κάλυψη 

του πιστωτικού κινδύνου 

(1.113) 417 42 - (654) 

      

Καθαρό κέρδος / (ζημία)  

πριν τη φορολογία 
771 3.869 (415) (2.963) 1.262 

Φορολογία        -         -        -          -          - 

Κέρδη/(ζημίες) μετά τη 

φορολογία  

 

771 
 

3.869 
 

(415) 
 

(2.963)) 1.262 

      
 

Ενεργητικό 31.3.2022 584.071 470.115 1.667.725 307.150 3.029.061 

Υποχρεώσεις 31.3.2022 1.759.768 493.321 426.291 133.193 2.812.573 

Αποσβέσεις (224) (56) - (731) (1.011) 
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27. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) 

                                            1.1-31.3.2021 

 Λιανική 

Τραπεζική 

Corporate 

banking 
Treasury Λοιπά Σύνολο 

  €000 €000 €000 €000 €000 

      

Καθαρά Έσοδα Τόκων 7.068 4.390 552 (5) 12.005 

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών 1.278 1.436 (100) (58) 2.556 

Λοιπά Έσοδα    (171)  (406) 305 2.296  2.024 

Σύνολο Εσόδων 8.175 5.420 757 2.233 16.585 
      

Σύνολο Εξόδων (5.702) (1.935) -   (5.642) (13.279) 

 
    

 
Ζημιές απομειώσεως και 

προβλέψεις για την κάλυψη 

του πιστωτικού κινδύνου 

 

 

(26.060) 

 

 

609 

 

 

     68 

 

 

          -      (25.383) 
      

Καθαρό κέρδος / (ζημία)  

πριν τη φορολογία 
(23.587) 4.094 825 (3.409) (22.077) 

Φορολογία               -         -          -           -           -             

Κέρδη/(ζημίες) μετά τη 

φορολογία  

 

(23.587) 

 

4.094 

 

825 

 

(3.409) 22.077 

      
 

Ενεργητικό 31.12.2021 695.686 501.832 1.647.314 266.660 3.111.492 

Υποχρεώσεις 31.12.2021 1.731.756 556.456 464.769 130.595 2.886.576 

Αποσβέσεις 31.3.2021 (257) (63) - (691) (1.011) 

 

Β) Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα έσοδα, έξοδα, απομειώσεις, κέρδος/(ζημίες) προ φόρων 

καθώς και το σύνολο ενεργητικού ανα γεωγραφική κατανομή: 
 31.3.2022 

  Κύπρος Άλλες χώρες Σύνολο 

 €000 €000 €000 

Καθαρά Έσοδα Τόκων 6.616 2.727 9.343 

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών 3.042 722 3.764 

Λοιπά Έσοδα 2.253  (380) 1.873 

Σύνολο Εσόδων 11.911 3.069 14.980 
    

Σύνολο Εξόδων (10.388) (2.676) (13.064) 

Ζημιές απομειώσεως και προβλέψεις για την 

κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 

 

     14 

 

  (668)       (654) 

Καθαρό κέρδος / (ζημία)  πριν τη 

φορολογία 
1.537 (275) 

 

1.262 

 

Φορολογία                -                -              - 

 Κέρδη/(ζημίες) μετά τη φορολογία 1.537 (275)  1.262 

Ενεργητικό 31.3.2022 2.323.241 705.820 3.029.061 
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27. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) 

 
 31.3.2021 

  Κύπρος Άλλες χώρες Σύνολο 

 €000 €000 €000 

Καθαρά Έσοδα Τόκων 8.882 3.122 12.005 

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών 2.020 536 2.556 

Λοιπά Έσοδα 2.359      (335)  2.024 

Σύνολο Εσόδων 13.262 3.323 16.585 
    

Σύνολο Εξόδων (10.619) (2.660) (13.279) 

Ζημιές απομειώσεως και προβλέψεις για 

την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 

 

     (22.506) 

 

        (2.877)       (25.383) 

Καθαρό κέρδος / (ζημία)  πριν τη 

φορολογία 
(19.864) (2.214) 

 

(22.077) 

 

Φορολογία                -              -              - 

 Κέρδη/(ζημίες) μετά τη φορολογία (19.864) (2.214)  (22.077) 

Ενεργητικό 31.12.2021 2.355.543 755.949   3.111.492 

 

 

 

Λιανική Τραπεζική 

Εντάσσονται όλοι οι Ιδιώτες (Πελάτες λιανικής τραπεζικής), οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και οι 

μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Διαχειρίζεται, 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 και 

στο εξωτερικό. Διαχειρίζεται 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, 

Διατραπεζικές τοποθετήσεις – Δανεισμούς κλπ.) 

 

Λοιπά 

Εντάσσονται οι μη κατανεμημένες στους υπόλοιπους τομείς λειτουργικές δραστηριότητες των 

κεντρικών υπηρεσιών της Τράπεζας. 
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28. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

      ΜΕΣΩΝ 

 

Στην παρούσα σημείωση παρέχονται γνωστοποιήσεις πιστωτικού κινδύνου για τις κατηγορίες των 

χρηματοοικονομικών μέσων επί των οποίων αναγνωρίζονται αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού 

κινδύνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Π. 9. 

 

Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων ανά στάδιο (stage) καθώς 

και η κίνηση των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου ανά στάδιο (stage). 

 
α. Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 
 

                                                       31.3.2022 

 Στάδιο 

(Stage) 1 

Στάδιο 

(Stage) 2 

Στάδιο 

(Stage) 3 

Απαιτήσεις 

απομειωμένες 

κατά την αρχική 

τους αναγνώριση 

(POCI) 

Σύνολο 

 000’ 000’ 000’ 000’ 000’ 

Υπόλοιπο 31.3.2022      

Λογιστική αξία (προ 

αναμενόμενων ζημιών 

πιστωτικού κινδύνου) 

230.924    230.924 

Αναμενόμενες ζημιές 

πιστωτικού κινδύνου 

(89)    (89) 

Λογιστική Αξία 230.835    230.835 

 

 
                                                       31.12.2021 

 Στάδιο 

(Stage) 1 

Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 

1 

Απαιτήσεις 

απομειωμένες 

κατά την αρχική 

τους αναγνώριση 

(POCI) 

Σύνολο 

 000’ 000’ 000’ 000’ 000’ 

Υπόλοιπο 31.12.2021      

Λογιστική αξία (προ 

αναμενόμενων ζημιών 

πιστωτικού κινδύνου) 

228.719    228.719 

Αναμενόμενες ζημιές 

πιστωτικού κινδύνου 

(88)    (88) 

Λογιστική Αξία 228.631    228.631 
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28. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

      ΜΕΣΩΝ (συνέχ.) 
 
   

  Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου 

  

Στάδιο 

(Stage) 1 

Στάδιο 

(Stage) 2 

Στάδιο 

(Stage) 3 

Απαιτήσεις 

αποµειωµένες κατά 

την αρχική τους 

αναγνώριση 

(POCI) 

Σύνολο 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Υπόλοιπο 1.1.2021 (231) - - - (231) 

Μεταβολές περιόδου 1.1.2021 – 31.3.2021      

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές 

κινήσεις 4 
- - - 

4 

Υπόλοιπο 31.3.2021 (227) - - - (227) 

Μεταβολές περιόδου 1.4.2021 – 31.12.2021      

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές 
κινήσεις 

139 - - - 139 

Υπόλοιπο 31.12.2021 (88) - - - (88) 

Μεταβολές περιόδου 1.1.2022 – 31.3.2022      

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές 
κινήσεις 

(1) - - - (89) 

Υπόλοιπο 31.3.2022 (89) - - - (89) 

      

 
 

 

 

β. Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

 

Για σκοπούς παρουσίασης των γνωστοποιήσεων πιστωτικού κινδύνου, οι αναμενόμενες ζημιές 

πιστωτικού κινδύνου των δανείων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος περιλαμβάνουν το 

υπόλοιπο των συσσωρευμένων απομειώσεων και το υπολοιπο της προσαρμογής στην εύλογη αξία 

του συμβατικού υπολοίπου των δανείων που ήταν απομειωμένα κατά την αρχική τους αναγνώριση 

(POCI), καθώς για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου η Τράπεζα παρακολουθεί 

την εν λόγω προσαρμογή ως μέρος των προβλέψεων. Τα εν λόγω δάνεια αναγνωρίσθηκαν είτε στο 

πλαίσιο εξαγοράς μεμονωμένων δανείων, είτε ως συνέπεια σημαντικής τροποποίησης των όρων 

προηγούμενου δανείου που οδήγησε σε διακοπή αναγνώρισης.  
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28. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

      ΜΕΣΩΝ (συνέχ.) 
 

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τα δάνεια και τις χρηματοδοτικές μισθώσεις που 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος ανά Δ.Π.Χ.Π. 9 Στάδιο (stages): 

  31.3.2022 

  
Στάδιο 

(Stage) 1 
Στάδιο 

(Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 

Απαιτήσεις 
απομειωμένες 

κατά την 
αρχική τους 
αναγνώριση 

(POCI) Σύνολο 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ           

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo αναμενόμενων 
ζημιών πιστωτικού κινδύνου) 365.745 67.188 29.194 34.706 496.833 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (190) (1.292) (3.519) (1.826) (6.827) 

Καθαρή αξία 365.555 65.896 25.675 32.880 490.006 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ      
Λογιστικό υπόλοιπο (πρo αναμενόμενων 
ζημιών πιστωτικού κινδύνου) 43.164 12.848 5.212 6.345 67.569 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (109) (672) (855) (433) (2.069) 

Καθαρή αξία 43.055 12.176 4.357 5.912 65.500 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ      
Λογιστικό υπόλοιπο (πρo αναμενόμενων 
ζημιών πιστωτικού κινδύνου) 6.321 223 160 5 6.709 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (16) (9) (79) (2) (106) 

Καθαρή αξία 6.305 214 81 3 6.603 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ      
Λογιστικό υπόλοιπο (πρo αναμενόμενων 
ζημιών πιστωτικού κινδύνου) 14.181 3.373 2.904 2.066 22.524 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (30) (110) (287) (99) (526) 

Καθαρή αξία 14.151 3.263 2.617 1.967 21.998 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ      
Λογιστικό υπόλοιπο (πρo αναμενόμενων 
ζημιών πιστωτικού κινδύνου) 429.411 83.632 37.470 43.122 593.635 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (345) (2.083) (4.740) (2.360) (9.528) 

Καθαρή αξία 429.066 81.549 32.730 40.762 584.107 

ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ      
Λογιστικό υπόλοιπο (πρo αναμενόμενων 
ζημιών πιστωτικού κινδύνου) 300.288 155.470 4.251 - 460.009 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (328) (2.431) (1.160) - (3.919) 

Καθαρή αξία 299.960 153.039 3.091 - 456.090 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ      
Λογιστικό υπόλοιπο (πρo αναμενόμενων 
ζημιών πιστωτικού κινδύνου) 729.699 239.102 41.721 43.122 1.053.644 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (673) (4.514) (5.900) (2.360) (13.447) 

Καθαρή αξία 729.026 234.588 35.820 40.762 1.040.197 
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28. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

      ΜΕΣΩΝ (συνέχ.) 
 

  31.12.2021 

  Στάδιο (Stage) 1 
Στάδιο 

(Stage) 2 
Στάδιο (Stage) 

3 

Απαιτήσεις 
απομειωμέ

νες κατά 
την αρχική 

τους 
αναγνώριση 

(POCI) Σύνολο 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ           

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo αναμενόμενων ζημιών 
πιστωτικού κινδύνου) 351.041 69.889 29.194 35.161 485.285 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (145) (1.334) (3.247) (1.915) (6.641) 

Καθαρή αξία 350.896 68.555 25.947 33.246 478.644 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ      
Λογιστικό υπόλοιπο (πρo αναμενόμενων ζημιών 
πιστωτικού κινδύνου) 43.911 12.539 5.071 6.430 67.952 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (110) (655) (716) (457) (1.938) 

Καθαρή αξία 43.801 11.884 4.355 5.973 66.014 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ      
Λογιστικό υπόλοιπο (πρo αναμενόμενων ζημιών 
πιστωτικού κινδύνου) 6.756 121 157 5 7.039 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (15) (5) (74) (2) (96) 

Καθαρή αξία 6.741 116 83 3 6.943 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ      
Λογιστικό υπόλοιπο (πρo αναμενόμενων ζημιών 
πιστωτικού κινδύνου) 13.649 3.498 2.825 2.078 22.050 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (29) (110) (311) (86) (536) 

Καθαρή αξία 13.620 3.388 2.514 1.992 21.514 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ      
Λογιστικό υπόλοιπο (πρo αναμενόμενων ζημιών 
πιστωτικού κινδύνου) 415.357 86.047 37.247 43.674 582.326 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (299) (2.104) (4.348) (2.460) (9.211) 

Καθαρή αξία 415.058 83.943 32.899 41.214 573.115 

ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ      
Λογιστικό υπόλοιπο (πρo αναμενόμενων ζημιών 
πιστωτικού κινδύνου) 328.654 143.863 4.923 - 477.441 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (288) (2.082) (1.228) - (3.597) 

Καθαρή αξία 328.366 141.781 3.695 - 473.844 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ      
Λογιστικό υπόλοιπο (πρo αναμενόμενων ζημιών 
πιστωτικού κινδύνου) 744.011 229.910 42.170 43.674 1.059.767 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (587) (4.186) (5.576) (2.460) (12.808) 

Καθαρή αξία 743.424 225.724 36.594 41.214 1.046.959 



  ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK   

                                     CYPRUS LTD  ΤΗΣ 31.3.2022          

 

 

47 

 

28. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (συνέχ.) 
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τη μεταβολή των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου των δανείων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος: 

  31.3.2022 

  Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου 

  Δάνεια προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις Δάνεια προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα Σύνολο 

  Στάδιο (Stage) 1 
Στάδιο 

(Stage) 2 
Στάδιο 

(Stage) 3 

Δάνεια 
απομειωμένα 

κατά την 
αρχική τους 
αναγνώριση 

(POCI) Σύνολο 
Στάδιο 

(Stage) 1 
Στάδιο 

(Stage) 2 

Στάδιο 
(Stage) 

3 

Δάνεια 
απομειωμένα 

κατά την 
αρχική τους 
αναγνώριση 

(POCI) Σύνολο 

Στάδιο 
(Stage) 

1 

Στάδιο 
(Stage) 

2 

Στάδιο 
(Stage) 

3 

Δάνεια 
απομειωμ
ένα κατά 

την αρχική 
τους 

αναγνώρισ
η (POCI) Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2022                               

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 
31.3.2022 299 2.104 4.348 2.460 9.211 287 2.082 1.228 - 3.597 586 4.186 5.576 2.460 12.808 

Μεταφορά σε στάδιο 1 από 
στάδιο 2 ή 3  177 (152) (25) - - 24 (24) - - - 201 (176) (25) - - 

Μεταφορά σε στάδιο 2 από 
στάδιο 1 ή 3 (37) 633 (597) - (1) (38) 38 - - - (75) 671 (597) - (1) 

Μεταφορά σε στάδιο 3 από 
στάδιο 1 ή 2 - (96) 96 - - - - - - - - (96) 96 - - 
Επανεκτίμηση αναμενόμενων 
ζημιών πιστωτικού κινδύνου (144) (179) 448 (91) 34 (23) 239 1 - 217 (167) 60 449 (91) 251 

Νέα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία που αποκτήθηκαν 9 - - - 9 11 - - - 11 20 - - - 20 

Διακοπή αναγνωρίσεως δανείων - - (31) - (31) - - - - - - - (31) - (31) 

Αρχική αναγνώριση δανείων - - - - - - - - - - - - - - - 

Διακοπή αναγνώρισης δανείων - - (84) - (84) - - - - - - - (84) - (84) 

Αλλαγή πιστωτικών παραμέτρων 39 (87) 447 (20) 379 72 114 (82) - 104 111 27 365 (20) 483 
Μεταβολές λόγω 
τροποποιήσεων των συμβατικών 
όρων που δεν οδηγούν σε 
διακοπή αναγνώρισης - - - - - - - - - - - - - - - 
Συναλλαγματικές διαφορές / 
Λοιπές κινήσεις 2 (140) 103 - (35) (6) (18) (1) - (25) (4) (158) 102 - (60) 

Μεταβολή της παρούσας αξίας 
των ζημιών απομείωσης - - 37 10 47 - - 14 - 14 - - 51 10 61 

Reclassification to assets held for 
sale  - - - - - - - - - - - - - - - 

Υπόλοιπο 31.3.2022 345 2.083 4.742 2.359 9.529 327 2.431 1.160 - 3.918 672 4.514 5.902 2.359 13.447 
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28. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (συνέχ.) 

  31.12.2021 

  Δάνεια προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις 
Δάνεια προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιο 

τομέα Σύνολο 

  

Στάδιο 
(Stage) 

1 

Στάδιο 
(Stage) 

2 
Στάδιο 

(Stage) 3 

Δάνεια 
απομειωμένα 

κατά την 
αρχική τους 
αναγνώριση 

(POCI) Σύνολο 

Στάδιο 
(Stage) 

1 

Στάδιο 
(Stage) 

2 

Στάδιο 
(Stage) 

3 

Δάνεια 
απομειωμένα 

κατά την 
αρχική τους 
αναγνώριση 

(POCI) Σύνολο 

Στάδιο 
(Stage) 

1 

Στάδιο 
(Stage) 

2 
Στάδιο 

(Stage) 3 

Δάνεια 
απομειωμένα 

κατά την 
αρχική τους 
αναγνώριση 

(POCI) Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2021                               

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 
31.3.2021 363 3.743 115.438 56.487 176.031 2.665 3.183 37 - 5.885 3.028 6.926 115.475 56.487 181.916 

Μεταφορά σε στάδιο 1 από στάδιο 
2 ή 3  175 (175) - - - 18 (15) (3) - - 193 (190) (3) - - 

Μεταφορά σε στάδιο 2 από στάδιο 
1 ή 3 (25) 497 (472) - - (21) 21 - - - (46) 518 (472) - - 

Μεταφορά σε στάδιο 3 από στάδιο 
1 ή 2 (3) (682) 684 - (1) - (229) 229 - - (3) (911) 913 - (1) 

Επανεκτίμηση αναμενόμενων 
ζημιών πιστωτικού κινδύνου (106) (53) 693 422 956 (13) 29 2.827 - 2.843 (119) (24) 3.520 422 3.799 

Νέα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
που αποκτήθηκαν 6 - - (272) (266) 9 - - - 9 15 - - (272) (257) 

Διακοπή αναγνωρίσεως δανείων - - (31) - (31) - - - - - - - (31) - (31) 

Αρχική αναγνώριση δανείων - - - 254 254 - - - - - - - - 254 254 

Διακοπή αναγνώρισης δανείων - - (8.238) (3.312) (11.550) - - - - - - - (8.238) (3.312) (11.550) 

Αλλαγή πιστωτικών παραμέτρων 29 (226) 18.161 7.308 25.272 (207) (18) (12) - (237) (178) (244) 18.149 7.308 25.035 

Μεταβολές λόγω τροποποιήσεων 
των συμβατικών όρων που δεν 
οδηγούν σε διακοπή αναγνώρισης - - - - - - - - - - - - - - - 

Συναλλαγματικές διαφορές / 
Λοιπές κινήσεις (86) (103) (929) (330) (1.448) 21 5 21 - 47 (65) (98) (908) (330) (1.401) 

Μεταβολή της παρούσας αξίας των 
ζημιών απομείωσης - - 397 148 545 - - 1 - 1 - - 398 148 546 

Reclassification to assets held for 
sale  - - - - - - - - - - - - - - - 

Υπόλοιπο 31.3.2021 353 3.001 125.703 60.705 189.762 2.472 2.976 3.100 - 8.548 2.825 5.977 128.803 60.705 198.310 
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Μεταβολές περιόδου 1.4 - 
31.12.2021 352 3.002 125.703 60.705 189.762 2.472 2.975 3.099 - 8.546 2.824 5.977 128.802 60.705 198.308 

Μεταφορά σε στάδιο 1 από στάδιο 
2 ή 3  900 (696) (204) - - 354 (354) - - - 1.254 (1.050) (204) - - 

Μεταφορά σε στάδιο 2 από στάδιο 
1 ή 3 (60) 6.476 (6.416) - - (144) 144 - - - (204) 6.620 (6.416) - - 

Μεταφορά σε στάδιο 3 από στάδιο 
1 ή 2 (17) (961) 979 - 1 (1) (206) 207 - - (18) (1.167) 1.186 - 1 

Επανεκτίμηση αναμενόμενων 
ζημιών πιστωτικού κινδύνου (422) (1.739) 1.866 (438) (733) (266) 297 1.053 - 1.084 (688) (1.442) 2.919 (438) 351 

Νέα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
που αποκτήθηκαν 15 - - (274) (259) 40 - - - 40 55 - - (274) (219) 

Διακοπή αναγνωρίσεως δανείων - (16) (343) (25) (384) - - - - - - (16) (343) (25) (384) 

Αρχική αναγνώριση δανείων - - - 565 565 - - - - - - - - 565 565 

Διακοπή αναγνώρισης δανείων - - (7.833) (5.528) (13.361) - - - - - - - (7.833) (5.528) (13.361) 

Αλλαγή πιστωτικών παραμέτρων (174) (230) 25.625 7.714 32.935 (1.890) (217) 4.069 - 1.962 (2.064) (447) 29.694 7.714 34.897 

Μεταβολές λόγω τροποποιήσεων 
των συμβατικών όρων που δεν 
οδηγούν σε διακοπή αναγνώρισης (41) (97) (13) 26 (125) (318) (535) (9) - (862) (359) (632) (22) 26 (987) 

Συναλλαγματικές διαφορές / 
Λοιπές κινήσεις (5) (2.047) 3.724 991 2.663 41 (23) (152) - (134) 36 (2.070) 3.572 991 2.529 

Μεταβολή της παρούσας αξίας των 
ζημιών απομείωσης - - 1.130 361 1.491 - - 223 - 223 - - 1.353 361 1.714 

Reclassification to assets held for 
sale  (248) (1.588) (139.869) (61.636) (203.341) - - (7.262) - (7.262) (248) (1.588) (147.131) (61.636) (210.603) 

Υπόλοιπο 31.12.2021 300 2.104 4.349 2.461 9.214 288 2.081 1.228 - 3.597 588 4.185 5.577 2.461 12.808 
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28. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ (συνέχ.) 
 
Η Τράπεζα έχει αναγνωρίσει αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου για τις μη εκταμιευθείσες δανειακές 

δεσμεύσεις και ενέγγυες πιστώσεις / εγγυητικές επιστολές, η κίνηση των οποίων παρουσιάζεται στους 

πίνακες που ακολουθούν: 

  31.3.2022 

  
Στάδιο 

(Stage) 1 

Στάδιο 
(Stage) 

2 
Στάδιο 

(Stage) 3 

Απομειωμένα 
κατά την αρχική 

τους αναγνώριση 
(POCI) Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2022           

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2022 
                 
225  

               
284  

              
2.942  

                                            
1  

              
3.452  

Αλλαγή πιστωτικών παραμέτρων 
                   
10  

                 
49  (597) (1) (539) 

Υπόλοιπο 31.3.2022 
                 
235  

               
333  

              
2.345  

                                           
-    

              
2.913  

 

  31.12.2021 

  

Στάδιο 
(Stage) 

1 

Στάδιο 
(Stage) 

2 
Στάδιο 

(Stage) 3 

Απομειωμένα 
κατά την αρχική 

τους 
αναγνώριση 

(POCI) Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2021           

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2021 
             
1.073  

           
3.534  

                 
555  

                                            
1  

              
5.163  

Αλλαγή πιστωτικών παραμέτρων (635) (1.832) 
                 
856  

                                           
-    (1.611) 

Υπόλοιπο 31.3.2021 
                 
438  

           
1.702  

              
1.411  

                                            
1  

              
3.552  

            

Μεταβολές περιόδου 1.4 -31.12.2021      

Αλλαγή πιστωτικών παραμέτρων (213)  
          
(1.418)  

              
1.531  

                                           
-    

                
(100)  

Υπόλοιπο 31.12.2021 
                 
225  

               
284  

              
2.942  

                                            
1  

              
3.452  

 

Καθώς η σύγκρουση Ρωσίας/Ουκρανίας είναι σε εξέλιξη, σημειώνεται ότι οποιαδήποτε τρέχουσα 

αξιολόγηση του αντικτύπου της είναι προκαταρκτική και περιλαμβάνει σημαντικό βαθμό 

εμπειρικής προσέγγισης (expert judgement). Ωστόσο, η Τράπεζα παρακολουθεί στενά την 

εξελισσόμενη κρίση και αξιολογεί τον αντίκτυπο της στην επιχειρηματική της δραστηριότητά, στην 

οικονομική της θέση και στην κερδοφορία της. Από τη στιγμή που θα είναι πιο ξεκάθαρη η 

κατάσταση τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο όσο και στα πιθανά κανάλια μετάδοσης των 

συνεπειών της σύγκρουσης στον ισολογισμό της Τράπεζας και των θυγατρικών της, η 

Τράπεζα  μπορεί να προχωρήσει σε κατάλληλες προσαρμογές στη στρατηγική της, στο 

επιχειρησιακό της σχέδιο και στο σχέδιο χρηματοδότησης κατά περίπτωση, ενώ μπορεί επίσης να 

εξετάσει το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων περιορισμού της έκθεσης. Στις 31.3.2022, η επίπτωση 

στη Τράπεζα λόγω της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας προέρχεται κυρίως από την εκτιμώμενη 

επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών και ανέρχεται σε € 0,6 εκατ. 
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28. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ (συνέχ.) 
 

γ. Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 
 

i. Αξιόγραφα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που 

καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση 

 

Ακολουθεί η κατάταξη των αξιογράφων ανά στάδιο (stage) καθώς και η κίνηση των 

αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου ανά στάδιο (stage): 

 
 

  31.3.2022 

  
Στάδιο 

(Stage) 1 
Στάδιο 

(Stage) 2 
Στάδιο 

(Stage) 3 

Αξιόγραφα 
απομειωμένα 

κατά την αρχική 
τους αναγνώριση 

(POCI) Σύνολο 

Ομόλογα Κυπριακού Δημοσίου 146.055 - - - 146.055 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (110) - - - (110) 

Εύλογη αξία 145.945 - - - 145.945 

Λοιπά Ομόλογα 174.305 - - - 174.305 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (470) - - - (470) 

Εύλογη αξία 173.835 - - - 173.835 

Μετοχές 5.171 - - - 5.171 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου  - - - - - 

Εύλογη αξία  5.171 - - - 5.171 

Σύνολο αξιογράφων αποτιμώμενων στην 
εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
αποτελεσμάτων που καταχωρούνται 
απευθείας στην Καθαρή Θέση 325.531 - - - 325.531 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (580) - - - (580) 

Εύλογη αξία 324.951 - - - 324.951 
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28. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ (συνέχ.) 
 

γ. Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου (συνέχ.) 
 

i. Αξιόγραφα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που 

καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση (συνέχ.) 
 

  31.12.2021 

  
Στάδιο 

(Stage) 1 

Στάδιο 

(Stage) 2 

Στάδιο 

(Stage) 3 

Αξιόγραφα 

αποµειωµένα 

κατά την 

αρχική τους 

αναγνώριση 

(POCI) 

Σύνολο 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Οµόλογα Κυπριακού Δηµοσίου 163.124 - - - 163.124 

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου (115)  - - - (115)  

Εύλογη αξία 163.009 - - - 163.009 

Λοιπα Ομόλογα 186.108 - - - 186.108 

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου (511) - - - (511) 

Εύλογη αξία 185.597 - - - 185.597 

Μετοχές 5.171 - - - 5.171 

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου  - - - -  - 

Εύλογη αξία 5.171 - - - 5.171 

Σύνολο αξιογράφων αποτιµώµενων στην 

εύλογη αξία µέσω των λοιπών 

αποτελεσµάτων που καταχωρούνται 

απευθείας στην Καθαρή Θέση 

354.403 

- - - 

354.403 

Αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές (626) - - - (626) 

Εύλογη αξία 353.777  - - - 353.777  

 
  Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου 

  

Στάδιο 
(Stage) 

1 

Στάδιο 
(Stage) 

2 
Στάδιο (Stage) 

3 

Απομειωμένα κατά 
την αρχική τους 

αναγνώριση (POCI) Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2021           

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2021 (866) - - - (866) 

Αλλαγή πιστωτικών παραμέτρων 73 - - - 73 

Υπόλοιπο 31.3.2021 (793) - - - (793) 

Μεταβολές περιόδου 1.4 - 31.3.2021      
Αλλαγή πιστωτικών παραμέτρων 167 - - - 167 

Υπόλοιπο 31.12.2021 (626) - - - (626) 

Υπόλοιπο 1.1.2022 (626) - - - (626) 

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2022      
Αλλαγή πιστωτικών παραμέτρων 46 - - - 46 

Υπόλοιπο 31.3.2022 (580) - - - (580) 
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28. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ (συνέχ.) 
 

γ. Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου (συνέχ.) 
 

ii. Αξιόγραφα αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος 

 
Ακολουθεί η κατάταξη των αξιογράφων ανά στάδιο (stage) καθώς και η κίνηση των αναμενόμενων ζημιών 

πιστωτικού κινδύνου ανά στάδιο (stage): 

 

 

  31.3.2022 

  

Στάδιο (Stage) 

1 

Στάδιο 

(Stage) 2 

Στάδιο (Stage) 

3 

Αξιόγραφα 

απομειωμένα 

κατά την 

αρχική τους 

αναγνώριση 

(POCI) Σύνολο 

Ομόλογα Κυπριακού Δημοσίου 78.750 - - - 78.750 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (42) - - - (42) 

Καθαρή αξία 78.708 - - - 78.708 

Λοιπά Ομόλογα 123.647 - - - 123.647 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (245) - - - (245) 

Καθαρή αξία 123.402 - - - 123.402 

Σύνολο αξιογράφων αποτιμώμενων στο 

αναπόσβεστο κόστος 202.397 - - - 202.397 

Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (287) - - - (287) 

Καθαρή αξία 202.110 - - - 202.110 

 

 

  31.12.2021 

  
Στάδιο 

(Stage) 1 

Στάδιο 

(Stage) 2 

Στάδιο 

(Stage) 3 

Αξιόγραφα 

αποµειωµένα 

κατά την 

αρχική τους 

αναγνώριση 

(POCI) 

Σύνολο 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Οµόλογα Κυπριακού Δηµοσίου 74.682 - - - 74.682 

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου (41) - - - (41) 

Εύλογη αξία 74.641 - - - 74.641 

Λοιπα Ομόλογα 103.630 - - - 103.630 

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου (243) - - - (243) 

Εύλογη αξία 103.387 - - - 103.387 

Σύνολο αξιογράφων αποτιµώµενων στο 

αναποσβεστο κόστος 
178.312 - - - 178.312 

Αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές (284) - - - (284) 

Εύλογη αξία 178.028 - - - 178.028 
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28. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ (συνέχ.) 
 

γ. Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου (συνέχ.) 
 

ii. Αξιόγραφα αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος (συνέχ.) 
 

  Αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου 

  
Στάδιο 

(Stage) 1 
Στάδιο 

(Stage) 2 
Στάδιο 

(Stage) 3 

Αξιόγραφα 
απομειωμένα 

κατά την αρχική 
τους αναγνώριση 

(POCI) Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2021 (159) - - - (159) 

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2021      
Αλλαγή πιστωτικών παραμέτρων (9) - - - (9) 

Υπόλοιπο 31.3.2021 (168) - - - (168) 

Μεταβολές περιόδου 1.4 - 31.3.2021      
Αλλαγή πιστωτικών παραμέτρων (116) - - - (116) 

Υπόλοιπο 31.12.2021 (284) - - - (284) 

Υπόλοιπο 1.1.2022 (284) - - - (284) 

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2022      

Αλλαγή πιστωτικών παραμέτρων (3) - - - (3) 

Υπόλοιπο 31.3.2022 (287) - - - (287) 
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29. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 

 

Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτιμώμενων στο αναπόσβεστο κόστος 

                       31.3.2022                  31.12.2021 

 Εύλογη αξία 

     €΄000 

Λογιστική αξία 

      €΄000 

Εύλογη αξία 

     €΄000 

Λογιστική αξία 

       €΄000 

Ταµείο και διαθέσιµα σε 

Κεντρικές Τράπεζες  

 

   1.109.201 

 

1.110.936 

 

   1.063.153 

 

1.064.833 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών 

ιδρυµάτων 

    

      226.737 

 

 230.835 

    

      227.201 

 

 228.631 

Αξιόγραφα αποτιμώμενα σε 

αναπόσβεστο κόστος 

 

      192.380 

 

202.110 

 

      177.637 

 

178.028 

Δανεια και απαιτησεις κατά 

πελατων 

    

    1.029.174 

 

1.040.197 

    

    1.062.075 

 

1.046.959 

Υποχρεώσεις προς πελάτες     2.148.805 2.253.048     2.201.887 2.288.192 

Ομολογίες έκδοσης μας          88.643      90.817          88.511      90.074 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά 

ιδρύματα 

 

        411.511 

 

   425.810 

 

        455.242 

 

    464.212 

 

Ο ανωτέρω πίνακας παρουσιάζει την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος καθώς και τη λογιστική αξία τους.  

Η εύλογη αξία δανείων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, υπολογίζεται με τη χρήση 

μοντέλου προεξόφλησης των συμβατικών μελλοντικών ταμειακών ροών μέχρι την λήξη τους. Οι 

παράγοντες που συνθέτουν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι η καμπύλη επιτοκίων της 

διατραπεζικής αγοράς, το κόστος ρευστότητας (liquidity premium), το εκτιμώμενο κόστος 

κεφαλαίου (cost of capital), το λειτουργικό κόστος (operational cost) και το εκτιμώμενο ποσοστό 

απώλειας λόγω πιστωτικού κινδύνου (Expected Loss Rate). Ειδικότερα για τα δάνεια που για 

σκοπούς παρακολουθήσεως πιστωτικού κινδύνου θα χαρακτηρίζονταν ως απομειωμένα και 

αξιολογούνται σε ατομικό επίπεδο, γίνεται χρήση των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

μετά την αφαίρεση της εκτιμώμενης ζημίας λόγω του πιστωτικού κινδύνου. Σε αυτή την περίπτωση, 

το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι η καμπύλη επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς και το κόστος 

ρευστότητας (liquidity premium). Εντούτοις, για τα απομειωμένα δάνεια που αξιολογούνται σε 

επίπεδο προϊόντος, η εύλογη αξία προκύπτει από τη χρήση παραδοχών αποπληρωμής κεφαλαίου 

μετά την αφαίρεση της εκτιμώμενης ζημίας λόγω του πιστωτικού κινδύνου. Το προεξοφλητικό 

επιτόκιο των απομειωμένων δανείων είναι η καμπύλη επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς, το 

κόστος ρευστότητας (liquidity premium), το εκτιμώμενο κόστος κεφαλαίου (cost of capital) και το 

λειτουργικό κόστος (operational cost). 

Η εύλογη αξία των καταθέσεων υπολογίζεται με βάση την καμπύλη επιτοκίων της διατραπεζικής 

αγοράς και το κόστος ρευστότητας (liquidity premium) μέχρι την λήξη τους.  

Η εύλογη αξία των αξιογραφων και ομολογιακών εκδόσεων υπολογίζεται βάσει των τιμών αγοράς, 

εφόσον η αγορά χαρακτηρίζεται ενεργός. Στις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζεται η μέθοδος 

προεξόφλησης ταμειακών ροών όπου όλες οι σημαντικές μεταβλητές στηρίζονται είτε σε 

παρατηρήσιμα δεδομένα είτε σε συνδυασμό παρατηρήσιμων και μη παρατηρήσιμων δεδομένων της 

αγοράς.  

 

Η εύλογη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος δεν διαφέρει ουσιωδώς από την αντίστοιχη λογιστική. 

Για την εκτίμηση της εύλογης αξίας των δανείων κατά πελατών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων εφαρμόζεται η μεθοδολογία αποτίμησης που περιγράφηκε ανωτέρω για 

τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των δανείων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. 
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29. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ (συνεχ.) 

Διαβάθμιση των χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

                                               31.3.2022 

                   

 Επίπεδο 1  Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Συνολική εύλογη 

αξία 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Δανεια και απαιτησεις κατά 

πελατών 

  13.990 13.990 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά 

μέσα Ενεργητικού  

 1.001  1.001 

Aξιόγραφα αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων – Μετοχές 

  

 

4.629 

 

 

 

 

 

4.629 

Aξιόγραφα αποτιμώμενα 

στην εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών αποτελεσμάτων που 

καταχωρούνται απευθείας 

στην Καθαρή Θέση  

    

   -Ομόλογα και έντοκα 

γραμματια 

173.834 145.946  319.780 

   -Μετοχες   5.171 5.171 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά 

μέσα Παθητικου  

 

  

480 

  

480 

 

                                                 31.12.2021 

                   

 Επίπεδο 1  Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Συνολική 

εύλογη αξία 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Δανεια και απαιτησεις κατά 

πελατών 

  16.415 16.415 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά 

μέσα Ενεργητικού  

 74  74 

Aξιόγραφα αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων – Μετοχές 

  

 

4.389 

 

 

 

 

 

4.389 

Aξιόγραφα αποτιμώμενα 

στην εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών αποτελεσμάτων που 

καταχωρούνται απευθείας 

στην Καθαρή Θέση  

    

   -Ομόλογα και έντοκα 

γραμματια 

190.767 157.839  348.606 

   -Μετοχες   5.171 5.171 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά 

μέσα Παθητικου  

 

  

557 

  

557 
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29. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ (συνεχ.) 

 

Οι ανωτέρω πίνακες παρουσιάζουν τη διαβάθμιση των χρηματοοικονομικών στοιχείων που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε επίπεδα ιεραρχίας της εύλογης αξίας, σύμφωνα με τα δεδομένα 

που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της. 

 

Διαβάθμιση των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

 

 

                                         31.3.2022 

                   

 Επίπεδο 1  Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Συνολική 

Εύλογη 

αξία 

Συνολική 

λογιστική 

αξία 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Aξιόγραφα αποτιμώμενα στο 

αναπόσβεστο κόστος  

192.380 - - 192.380 202.110 

      

      

      

 

                                               31.12.2021                   

 Επίπεδο 1  Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Συνολική 

Εύλογη αξία 

Συνολική 

λογιστική αξία 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Aξιόγραφα 

αποτιμώμενα στο 

αναπόσβεστο κόστος  

 

 

177.637 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

177.637 

 

 

178.028 

      
 

 

 

Τα διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής: 

  

 Επίπεδο 1 - τιμές ενεργού αγοράς  (χωρίς διόρθωση)  

 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 – προκύπτουν από εκτιμήσεις της Τράπεζας  καθώς δεν υπάρχουν 

παρατηρίσημα δεδομένα στην αγορά, άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα (observable) 

δεδομένα, 

 

Η μεθοδολογία για την αποτίμηση των χρεογράφων υπόκειται προς έγκριση από τις Επιτροπές 

Διαχειρίσεως Διαθεσίμων και Ισολογισμού/ Διαχειρίσεως Ενεργητικού- Παθητικού. Επισημαίνεται 

ότι ειδικά για τα χρεόγραφα που αποτιμούνται με τιμές αγοράς, λαμβάνονται οι τιμές bid και 

διενεργείται έλεγχος στη μεταβολή της αποτίμησής τους σε ημερήσια βάση.  
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29. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ (συνεχ.) 

 

Μετοχές για τις οποίες η εύλογη αξία προκύπτει υπολογιστικά κατατάσσονται στο Επίπεδο 2 ή στο 

Επίπεδο 3, ανάλογα με το εύρος της συνεισφοράς των μη παρατηρήσιμων δεδομένων στον 

υπολογισμό της τελικής εύλογης αξίας. 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 Τράπεζας όσον αφορά στη μελλοντική κερδοφορία του εκδότη, 

αφού ληφθεί υπόψη ο αναμενόμενος βαθμός ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του (growth rate) και 

ο μεσοσταθμικός συντελεστής κεφαλαιακής απόδοσης που χρησιμοποιείται ως επιτόκιο 

προεξόφλησης, είτε με βάση τη καθαρή θέση του εκδότη.  

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε μεταφορές από/προς το Επίπεδο 3 της 

ιεραρχίας των εύλογων αξιών. 

 

Για την αποτίμηση των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων χρησιμοποιούνται μεθοδολογίες 

εισοδήματος: μοντέλα προεξόφλησης ταμειακών ροών, μοντέλα υπολογισμού δικαιωμάτων 

προαίρεσης, ή άλλα ευρέως αποδεκτά οικονομικά μοντέλα αποτίμησης. Η μεθοδολογία για την 

αποτίμηση των παραγώγων υπόκειται προς έγκριση από τις Επιτροπές Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 

και Ισολογισμού/ Διαχειρίσεως Ενεργητικού- Παθητικού. Για την αποτίμησή τους 

χρησιμοποιούνται δεδομένα mid, καθώς είναι δυνατό να αφορούν θέσεις long και short. 

Επισημαίνεται ότι οι παραγόμενες αποτιμήσεις ελέγχονται σε καθημερινή βάση με τις αντίστοιχες 

τιμές αντισυμβαλλομένων τραπεζών στα πλαίσια της ημερήσιας διαδικασίας παροχής 

εξασφαλίσεων και διακανονισμού παραγώγων. Εάν τα μη παρατηρήσιμα δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας είναι σημαντικά, τότε τα ανωτέρω 

χρηματοοικονομικά μέσα κατατάσσονται στο Επίπεδο 3, διαφορετικά στο Επίπεδο 2.  
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29. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ (συνεχ.) 
 

 

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: 

 

31.3.2022 Δανεια αποτιμώμενα 

στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 

Aξιόγραφα αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

αποτελεσμάτων που 

καταχωρούνται απευθείας 

στην Καθαρή Θέση  

   

 €΄000 €΄000 

   

Υπόλοιπο έναρξης  16.415 5.171 

Εκταμιεύσεις - - 

Εσοδα από τόκους 111 - 

Συνολικό κέρδος/(ζημιά) που 

καταχωρήθηκε στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 

 

 

(535) 

 

 

- 

Συνολικό κέρδος ή ζημιά που 

καταχωρήθηκε απ΄ευθείας στη  

καθαρή θέση  

 

 

- 

 

 

- 

Αποπληρωμές     (2.001)         - 

Υπόλοιπο 31.3.2022 13.990 5.171 

   

   

 

31.12.2021 Δανεια αποτιμώμενα 

στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 

Aξιόγραφα αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

αποτελεσμάτων που 

καταχωρούνται απευθείας 

στην Καθαρή Θέση  

   

 €΄000 €΄000 

   

Υπόλοιπο έναρξης  16.520 4.802 

Εκταμιεύσεις - - 

Εσοδα από τόκους 480 - 

Συνολικό κέρδος/(ζημιά) που 

καταχωρήθηκε στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 

 

 

(346) 

 

 

- 

Συνολικό κέρδος ή ζημιά που 

καταχωρήθηκε απ΄ευθείας στη  

καθαρή θέση  

 

 

- 

 

 

369 

Αποπληρωμές     (239)         - 

Υπόλοιπο 31.12.2021 16.415 5.171 
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30. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

Πολιτική της Τράπεζας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας και κεφαλαιακών 

πλεονασμάτων πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

επίτευξη του επιχειρηματικού του σχεδίου και να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των καταθετών, των 

μετόχων, των αγορών και των συναλλασσόμενων μερών. 

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας  με τους 

κινδύνους (σταθμισμένο ενεργητικό) που αναλαμβάνει η Τράπεζα. Τα εποπτικά κεφάλαια 

περιλαμβάνουν τα κεφάλαια κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά,), και 

τα πρόσθετα κεφάλαια κατηγορίας Ι (μετατρέψιμα αξιόγραφα κεφαλαίου).  Για τον υπολογισμό του 

σταθμισμένου ενεργητικού η Τράπεζα ακολουθεί τη τυποποιημένη μέθοδο για τον πιστωτικό και 

λειτουργικό κίνδυνο. Η Τράπεζα  δεν έχει σήμερα άνοιγμα σε κίνδυνο αγοράς. 

 

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας 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. 

 

Η εποπτεία διενεργείται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 575/2013 (CRR) και τη σχετική 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/36 (CRD IV), όπως ενσωματώθηκε στην Κυπριακή νομοθεσία. Το 

πλαίσιο είναι ευρέως γνωστό ως Βασιλεία ΙΙΙ.  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,  διαμορφώνοντας τους ελάχιστους δείκτες (κεφαλαίου κοινών 

μετοχών, κεφαλαίων κατηγορίας  Ι και κεφαλαιακής επάρκειας) που πρέπει να διαθέτει η Τράπεζα.  

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο για τον υπολογισμό του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

ακολουθούνται οι μεταβατικές διατάξεις όπως ισχύουν. Επιπροσθέτως:  

• Πέραν του ορίου 8% για τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, ισχύουν όρια 4,5% για τον 

δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών και 6% για τον δείκτη Κεφαλαίου της κατηγορίας Ι (Tier 

I).  

• Προβλέπεται η διατήρηση, από 1.1.2019, απόθεμα ασφαλείας διατηρήσεως κεφαλαίων 

(Capital Conservation Buffer-CCB) 2,5% επιπλέον των κεφαλαίων κοινών μετοχών.  

• Προβλέπεται η διατήρηση, από 1.1.2019 και σταδιακά μέχρι την 1.1.2023, αποθέματος 

ασφαλείας κεφαλαίου, επιπλέον των κεφαλαίων κοινών μετοχών. Ειδικότερα:  

- από 1.1.2019 ισχύει απόθεμα ασφαλείας σημαντικά συστημικού ιδρύματος (Ο−SII) 

0,25% όπου από το ετος 2020 ισχυει και παραμενει το ιδιο ποσοστο μεχρι και τις 

01.01.2023 

     •H Κεντρική Τράπεζα  της Κύπρου καθόρισε τα κάτωθι αποθέματα ασφαλείας:  

- αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (Counter Cyclical Buffer-CCyB) 

«μηδέν τοις εκατό» (0%) για την περίoδο από 01/01/2022-30/09/2022.  
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30. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (συνέχ.) 

 

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας: 

 

 

 31.3.2022  31.12.2021 

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών 

Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) 

12,8% 13,1% 

Δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι (Tier I) 18,0% 17,8% 

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 18,0% 17,8% 

 

Στους ανωτέρω δείκτες έχει συμπεριληφθεί το αποτέλεσμα του Α Τριμήνου 2022 

 

 

Ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) 
 

Στις 8 Απριλίου 2021, η Τράπεζα έλαβε επικοινωνία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

σχετικά με την τελική απόφαση της υποχρέωσης των ελάχιστων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων 

υποχρεώσεων (MREL). Οι απαιτήσεις καθορίζονται με βάση την τροποποιημένη Οδηγία 

Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων («BRRD ΙΙ»), η οποία ενσωματώθηκε στο 

Κυπριακό δίκαιο τον Μάιο  2021 με το νόμο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 

Επενδυτικών Εταιρειών Νόμοι του 2016 και 2021. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση, η Αρχή 

Εξυγίανσης καθόρισε τη στρατηγική εξυγίανσης μοναδικού σημείου έναρξης (Single Point of Entry 

- SPE). Η Αlpha Bank Cyprus ανήκει στο resolution group της Αlpha Bank A.E. Σύμφωνα με την 

απόφαση, από την 1η Ιανουαρίου 2024 η Αlpha Bank Cyprus θα πρέπει να ικανοποιεί ελάχιστες 

απαιτήσεις MREL ύψους 20,98% των σταθμισμένων βάσει κινδύνου στοιχείων ενεργητικού (Risk 

Weighted Assets - RWAs) και 5,91% του δείκτη μόχλευσης (Leverage Ratio Exposure - LRE). Η 

επικοινωνία καθορίζει επίσης τις ενδιάμεσες απαιτήσεις MREL που πρέπει να πληρούνται από την 

1η Ιανουαρίου 2022, δηλαδή το 18,65% RWAs και το 5,91% LRE. Ο δείκτης MREL εκφραζόμενος 

ως ποσοστό του σταθμισμένου βάσει κινδύνου ενεργητικού δεν περιλαμβάνει την απαίτηση 

Συνδυασμένου Αποθέματος Ασφαλείας (Combined Buffer Requirement - CBR), η οποία επί του 

παρόντος ανέρχεται στο 2,75% και αναμένεται να παραμείνει σταθερή.  

 

Οι απαιτήσεις MREL είναι εναρμονισμένες με τις προσδοκίες του Ομίλου Alpha Υπηρεσιών και 

Συμμετοχών. Το μακροπρόθεσμο σχέδιο χρηματοδότησης προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση του 

MREL, έτσι ώστε οι εν λόγω απαιτήσεις να μπορούν να ικανοποιηθούν όταν τεθούν σε ισχύ. 
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31. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Όλες οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Βασικά Διευθυντικά Στελέχη και με 

τα συνδεδεμένα τους πρόσωπα γίνονται με συνήθεις εμπορικούς όρους.   

 

(α)  Συναλλαγές με Διοικητικούς Συμβούλους 

 

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

Δάνεια και απαιτήσεις σε Μέλη του Διοικητικού 

  Συμβουλίου και Συνδεδεμένα Πρόσωπα 

 

   37 

 

   40 

   

Καταθέσεις από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

  Συνδεδεμένα Πρόσωπα 

 

   239 

 

   334 

   

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.3.2022 31.3.2021 

Μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι   

Δικαιώματα ως μέλη    63     47  

   

Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι   

Μισθοί και ωφελήματα 117 117 

Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. 8 6 

Ωφελήματα αφυπηρέτησης          3          3 

Σύνολο απολαβών για Εκτελεστικούς Διοικητικούς 

  Συμβούλους 

 

       128 

 

       126 

 

Οι πιστωτικές διευκολύνσεις των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών συμβούλων, ανά σύμβουλο 

δεν ξεπερνούν το 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας. 

 

 

(β) Συναλλαγές με Βασικά Διευθυντικά Στελέχη  

 

Η Τράπεζα  θεωρεί τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ως Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. 

 

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

Δάνεια και απαιτήσεις σε Βασικά Διευθυντικά Στελέχη 

  και Συνδεδεμένα Πρόσωπα 

 

     - 

 

     - 

   

Καταθέσεις από Βασικά Διευθυντικά Στελέχη και  

  Συνδεδεμένα Πρόσωπα 

 

     - 

 

     - 

   

 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 31.3.2022  31.3.2021 

   

Βασικά Διευθυντικά Στελέχη   

Μισθοί και ωφελήματα - 83 

Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ.   -   8 

Ωφελήματα αφυπηρέτησης          -          3 

Σύνολο απολαβών για Βασικά Διευθυντικά Στελέχη          -        94 
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31. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (συνέχ.) 

 

(γ) Συναλλαγές με την μητρική εταιρία 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η μητρική εταιρία Alpha Bank A.E. έχει παραχωρήσει τραπεζικές 

εγγυήσεις ύψους €22.727 χιλ. (31.12.2021: €22.765 χιλ) αναφορικά με την κάλυψη συγκεκριμένων 

δανείων πελατών. 

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

Περιουσιακά στοιχεία   

Απαιτήσεις κατα πιστωτικών ιδρυμάτων 138.039 132.505 

Συμφωνίες επαναγοράς (Reverse Repos) - - 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα        1.001        74 

   

 139.040 132.579 

   

Υποχρεώσεις   

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα (Σημ.16) 24.969 27.120 

Συμφωνίες επαναγοράς (Repos) 222.587 281.683 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 480 557 

Ομολογιες εκδοσης μας 90.817 90.074 

Μετατρέψιμα αξιόγραφα κεφαλαίου  64.000 64.000 

Λοιπές υποχρεώσεις        76        495 

   

 402.929 463.929 

 

 

 

 Από την 1 Ιανουαρίου έως 

 31.3.2022 31.3.2021 

 €΄000 €΄000 

Έσοδα    

Έσοδα από τόκους 348 - 

Κέρδος από μεταβολή χρηματοοικονομικών μέσων στην  

εύλογη αξία 

 

                       - 

 

             18 

Προβλεψη από άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία  

ενεργητικού 

 

- 

 

4 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων        934         - 

   

    1.282     22 

   

Έξοδα    

Εξοδα από τοκους 747 178 

Δαπάνες προσωπικού - 81 

Λοιπα εξοδα            76            100 

Προβλεψη από άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία  

ενεργητικού 

 

      1 

 

        - 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων             -      647 

   

      824      1.006 
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31. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (συνέχ.) 

 

(γ) Συναλλαγές με την μητρική εταιρία (συνέχ.) 

 

Στις 14.5.2015 η Τράπεζα ενεχυρίασε προς όφελος της μητρικής εταιρίας Alpha Bank AE δάνεια 

και απαιτήσεις από πελάτες έναντι των καταθέσεων που αυτή τηρεί με την Τράπεζα. Η λογιστική 

αξία του ενεχυριασμένου χαρτοφυλακίου κατά την 31.3.2022 ανέρχεται σε €84 εκατ.(31.12.201 : 

€86) 

 

 

31. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (συνέχ.) 
 

(δ) Συναλλαγές με εταιρίες του Ομίλου Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών  

 31.3.2022 31.12.2021 

 €΄000 €΄000 

Περιουσιακά στοιχεία   

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 67 6 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 3 10 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, εγκαταστάσεις 2.186 2.259 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού       23.482       2.328 

   

       25.738       4.603 

Υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις προς πελάτες 79.882 75.292 

Άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί      36      6.965 

Υποχρεώσεις για μισθώσεις      2.323      2.418 

   

   82.241   84.675 

 

 

 Από την 1 Ιανουαρίου έως 

 31.3.2022 31.3.2021 

 €΄000 €΄000 

Έσοδα   

Έσοδα από τόκους - - 

Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16 11 

Εσοδα από δανεισμό προσωπικού - 258 

Αλλα έσοδα 2.301 2.352 

   

     2.317     2.621 

   

Έξοδα   

Έξοδα από τόκους 14 34 

Έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες (2) - 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων  44 

Αποσβέσεις και χρεωλύσεις 73 66 

Άλλα έξοδα        123            - 

   

       208       144 
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31. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (συνέχ.) 
 

(δ) Συναλλαγές με εταιρίες του Ομίλου Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (συνέχ.) 

 

Κατά το Α Τρίμηνο 2022 «Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών», λογιστικού υπολοίπου προ 

προβλέψεων €349 εκατ. και εύλογης αξίας €133 εκ. πωλήθηκαν σε εταιρία του Ομίλου Alpha 

Υπηρεσιών και Συμμετοχών.  Για τα δάνεια αυτά έχουν μεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 

και τα οφέλη της κυριότητας τους και ως εκ τούτου διακόπηκε η αναγνώριση τους από τον 

Ισολογισμό.  

Για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας των δανείων που πωλήθηκαν, έχουν ληφθεί υπόψη οι 

αναμενόμενες ταμειακές ροές από τα δάνεια, οι οποίες προεξοφλήθηκαν με επιτόκια αγοράς όπου 

λαμβάνεται υπόψη το κόστος κεφαλαίου, το κόστος χρηματοδότησης, καθώς και το κόστος 

διαχείρισης.  

Τα άλλα έσοδα αφορούν έσοδα για διαχείριση δανείων συνδεδεμένων εταιριών. 

 

 

(ε)   Συναλλαγές με ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και θυγατρικές του 

εταιρίες 
 

Η Τράπεζα  δεν είχε συναλλαγές με το ΤΧΣ ή τις θυγατρικές του εταιρείες κατά την περίοδο 

1.1.2022 – 31.3.2022 ούτε και κατά το έτος 2021 
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32. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

Δεν υπήρχαν ουσιώδη γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν τις οικονομικές 

καταστάσεις στις 31 Μαρτίου 2022. 

 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας  

στις 4 Ιουλίου  2022. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


