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Προβλέψεις και Αναφορές για το Μέλλον και Σημειώσεις

Το παρόν έγγραφο περιέχει ορισμένες αναφορές για το μέλλον, οι οποίες συνήθως προσδιορίζονται με τη
χρήση όρων όπως ‘προσδοκά’, ‘θα πρέπει να είναι’, ‘θα είναι’ και παρόμοιες εκφράσεις ή παραλλαγές τους ή
την αρνητική μεταβολή τους, αλλά η απουσία τους δεν σημαίνει ότι η αναφορά δεν αναφέρεται στο μέλλον.
Παραδείγματα αναφορών για το μέλλον περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε δηλώσεις σχετικά με
τις μελλοντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κεφαλαιακές απαιτήσεις και δείκτες του Συγκροτήματος
της Bank of Cyprus Holdings (το Συγκρότημα), προθέσεις, πεποιθήσεις ή τρέχουσες εκτιμήσεις και
προβλέψεις αναφορικά με τα μελλοντικά λειτουργικά αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τις
αναμενόμενες χρεώσεις απομείωσης, τα επίπεδα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του
Συγκροτήματος, τη ρευστότητα, την επίδοση, τις προοπτικές, την αναμενόμενη ανάπτυξη, τις προβλέψεις, τις
απομειώσεις, τις επιχειρηματικές στρατηγικές και τις ευκαιρίες του Συγκροτήματος. Από τη φύση τους, οι
προβλέψεις και αναφορές για το μέλλον εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα επειδή σχετίζονται με
γεγονότα και εξαρτώνται από περιστάσεις που θα συμβούν ή πιθανόν να συμβούν στο μέλλον. Παράγοντες οι
οποίοι θα μπορούσαν να επιφέρουν ουσιαστική διαφορά μεταξύ των πραγματικών εργασιών, της στρατηγικής
ή/και των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος και των σχεδίων, των στόχων, των προσδοκιών, των
εκτιμήσεων και των προθέσεων του Συγκροτήματος, οι οποίες εκφράστηκαν σε παρόμοιες δηλώσεις
προβλέψεων και αναφορών για το μέλλον από το Συγκρότημα, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:
γενικές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες στην Κύπρο και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ), διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, νομοθετικές, δημοσιονομικές και
κανονιστικές εξελίξεις και κινδύνους σε σχέση με την τεχνολογία και πληροφορική, επιδικίες και άλλους
λειτουργικούς κινδύνους, δυσμενείς συνθήκες αγοράς, επιδράσεις εξάρσεων, επιδημιών ή πανδημιών, όπως η
πανδημία COVID-19 και οι συνεχιζόμενες προκλήσεις και αβεβαιότητες που δημιουργεί η πανδημία COVID-19
για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε
αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές και στη συγχρονισμένη επιβολή περιοριστικών μέτρων στη
Ρωσία, σε Ρωσικές εταιρίες και Ρώσους υπηκόους. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ήδη προκαλέσει
σημαντική μετακίνηση πληθυσμού, και όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, το πιθανότερο είναι η διαταραχή να
αυξηθεί. Η κλίμακα των συγκρούσεων και η ταχύτητα και το εύρος των περιοριστικών μέτρων, καθώς και
αβεβαιότητα ως προς το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, πιθανόν να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις,
ίσως μη αναμενόμενες, στις αγορές και τις μακροοικονομικές συνθήκες. Αυτό δημιουργεί σημαντικά αυξημένη
αβεβαιότητα σε σχέση με τις προβλέψεις και αναφορές για το μέλλον. Σε περίπτωση που συμβεί κάποιος ή
περισσότεροι από αυτούς ή άλλους παράγοντες, ή εάν οι υποκείμενες υποθέσεις αποδειχθούν λανθασμένες,
τα πραγματικά αποτελέσματα ή τα γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που αναμένονται
όπως αντικατοπτρίζονται σε τέτοιες δηλώσεις προβλέψεων και αναφορών για το μέλλον. Οι δηλώσεις
αναφορών για το μέλλον που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου. Εκτός εάν απαιτείται από οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή
κανονισμό, το Συγκρότημα αποποιείται ρητά οποιαδήποτε εφαρμόσιμο ή δέσμευση να δημοσιοποιήσει τυχόν
επικαιροποιήσεις ή αναθεωρήσεις αναφορικά με οποιεσδήποτε  αναφορές για το μέλλον που
συμπεριλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, ώστε να αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε αλλαγή στις προσδοκίες του
Συγκροτήματος ή οποιαδήποτε αλλαγή γεγονότων ή συνθηκών ή περιστάσεων στις οποίες βασίζεται
οποιαδήποτε δήλωση.

Περαιτέρω Πληροφορίες

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 26.1 των Κανονισμών Εξαγοράς της Ιρλανδίας (Irish Takeover Rules),
αντίγραφο αυτού του εγγράφου θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο
https://www.bankofcyprus.com/en-gb/group/investor-relations/possible-offer/ το αργότερο μέχρι τις 12 μ.μ.
(ώρα Ιρλανδίας/Ηνωμένου Βασιλείου) κατά την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά τη δημοσίευση του εγγράφου.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας το οποίο αναφέρεται στο παρόν έγγραφο δεν είναι ενσωματωμένο, ούτε
αποτελεί μέρος αυτού του εγγράφου.  Το παρόν έγγραφο δεν έχει σκοπό να αποτελέσει, ούτε και αποτελεί,
μέρος οιασδήποτε πρότασης, προσφοράς, πρόσκλησης ή παρότρυνσης (solicitation) προσφοράς για την
αγορά, ή απόκτηση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εγγραφή για απόκτηση (subscribe), πώληση ή διάθεση με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οιωνδήποτε αξιών, ή την παρότρυνση (solicitation) για οποιαδήποτε ψήφο ή
έγκριση σε οιανδήποτε δικαιοδοσία, στη βάση του παρόντος εγγράφου ή αλλιώς.  Οποιαδήποτε πρόταση θα
γίνει αποκλειστικά μέσω συγκεκριμένης έγγραφης πρότασης η οποία θα περιλαμβάνει τους πλήρεις όρους και
προϋποθέσεις της πρότασης, περιλαμβανομένων λεπτομερειών ως προς τον τρόπο που θα μπορεί να γίνει
αποδεκτή.

Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί σύμφωνα και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της Ιρλανδίας,
Κύπρου και Αγγλίας και πληροφόρηση η οποία κοινοποιείται με την παρούσα ενδεχομένως να μην είναι η ίδια
με αυτή που θα ετοιμαζόταν σύμφωνα με τους νόμους άλλης δικαιοδοσίας.  
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Προβλέψεις και Αναφορές για το Μέλλον και Σημειώσεις

Περαιτέρω Πληροφορίες (συνέχεια)

Η κυκλοφορία του παρόντος εγγράφου σε δικαιοδοσίες άλλες εκτός της Ιρλανδίας, Κύπρου και του Ηνωμένου
Βασιλείου και η διαθεσιμότητα οποιασδήποτε προσφοράς προς μέτοχους της Εταιρίας οι οποίοι δεν διαμένουν
στην Ιρλανδία, Κύπρο ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ενδεχομένως να επηρεάζεται από τους νόμους άλλων σχετικών
δικαιοδοσιών. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πρόσωπα που υπόκεινται στους νόμους οιασδήποτε δικαιοδοσίας
άλλης από την Ιρλανδία, Κύπρο ή Ηνωμένο Βασίλειο ή μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι δεν διαμένουν στην
Ιρλανδία, Κύπρο ή Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ενημερωθούν ως προς και να συμμορφωθούν με
οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σε σχέση με αυτούς. 

Δικαιοδοσία

Η Εταιρία είναι δημόσια εταιρία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία με σχετικές αξίες
εισηγμένες και προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Συνεπώς, οποιαδήποτε συναλλαγή για την απόκτηση της Εταιρίας η οποία
αποτελεί ‘πρόταση εξαγοράς’ (ως καθορίζεται στην Οδηγία 2004/25/ΕC ('Οδηγία περί Δημόσιων Προσφορών 
Εξαγοράς')) θα υπόκειται στην κοινή δικαιοδοσία της Ιρλανδικής Επιτροπής Εξαγοράς (Irish Takeover Panel)
και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου σύμφωνα με τις διαδικασίες που παρατίθενται στο άρθρο 4 της
Οδηγίας περί Δημόσιων Προσφορών Εξαγοράς,  ως εφαρμόζεται στην Ιρλανδία και την Κύπρο. Οποιαδήποτε
συναλλαγή για την απόκτηση του ελέγχου της Εταιρίας η οποία προχωρεί με τρόπο άλλο από προσφορά
εξαγοράς θα υπόκειται στη δικαιοδοσία της Ιρλανδικής Επιτροπής Εξαγορών σύμφωνα με τους Κανονισμούς
Εξαγοράς της Ιρλανδίας (Irish Takeover Rules). Προτού καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οποιαδήποτε
συναλλαγή για την απόκτηση της Εταιρίας θα εφαρμοστεί, η πιθανή προσφορά υπόκειται στην δικαιοδοσία
τόσον της Ιρλανδικής Επιτροπής Εξαγορών όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου. Ως
αναφέρεται πιο πάνω, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσει οποιαδήποτε επίσημη προσφορά για την
απόκτηση της Εταιρίας ούτε ως προς τους όρους βάσει των οποίων οποιαδήποτε τέτοια προσφορά
ενδεχομένως να γίνει.

Δήλωση Ευθύνης

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας αποδέχονται ευθύνη για τις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται
στο παρόν έγγραφο.  Εξ’ όσων γνωρίζουν και πιστεύουν (έχοντας λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να
βεβαιωθούν ως προς τούτο), οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα και το έγγραφο δεν παραλείπει οτιδήποτε πιθανόν να επηρεάσει τη σημασία τέτοιας
πληροφόρησης.

Υποχρέωση Δημοσιοποίησης Συναλλαγών βάσει των Ιρλανδικών Κανονισμών Εξαγοράς

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8.3(α) των Κανονισμών Εξαγοράς της Ιρλανδίας, οιονδήποτε πρόσωπο 'έχει ή
αποκτά συμφέρον'  ('is or becomes interested') (άμεσα ή έμμεσα) στο 1% ή περισσότερο σε οιαδήποτε
κατηγορία 'σχετικών αξιών'  ('relevant securities') της Εταιρίας, θα πρέπει να ανακοινώσει όλες τις
'συναλλαγές' ('dealings') του ιδίου σε οποιεσδήποτε 'σχετικές αξίες' ('relevant securities') της Εταιρίας το
αργότερο μέχρι τις 3.30 μ.μ (ώρα Ιρλανδίας/Ηνωμένου Βασιλείου) στις 2 Σεπτεμβρίου 2022. Η ανακοίνωση
'γνωστοποίησης θέσης ανοίγματος' θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σύμφωνα με τον Κανονισμό
8.6(α) των Κανονισμών Εξαγοράς της Ιρλανδίας, περιλαμβανομένων λεπτομερειών των συμφερόντων του σε
σχέση με οιεσδήποτε 'σχετικές αξίες' της Εταιρίας και αρνητικών θέσεων και των δικαιωμάτων εγγραφής για
απόκτηση, οιωνδήποτε 'σχετικών αξιών' της Εταιρίας. Τα σχετικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με
οποιεσδήποτε 'σχετικές αξίες' της Εταιρίας πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την πραγματοποίηση μιας
'γνωστοποίησης θέσης ανοίγματος' πρέπει να προβούν σε γνωστοποίηση συναλλαγών όπως περιγράφεται
παρακάτω.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8.3(β) των Κανονισμών Εξαγοράς της Ιρλανδίας, οιονδήποτε πρόσωπο 'έχει ή
αποκτά συμφέρον'  ('is or becomes interested') (άμεσα ή έμμεσα) στο 1% ή περισσότερο σε οιαδήποτε
κατηγορία 'σχετικών αξιών'  ('relevant securities') της Εταιρίας, θα πρέπει να ανακοινώσει όλες τις
'συναλλαγές' ('dealings') του ιδίου σε οποιεσδήποτε 'σχετικές αξίες' ('relevant securities') της Εταιρίας κατά
την περίοδο προσφοράς το αργότερο μέχρι τις 3.30 μ.μ (ώρα Ιρλανδίας/Ηνωμένου Βασιλείου) την επόμενη
εργάσιμη μέρα που ακολουθεί την ημέρα που έγινε η σχετική συναλλαγή. Τέτοια ανακοίνωση θα πρέπει να
περιλαμβάνει λεπτομέρειες σύμφωνα με τον Κανονισμό 8.6(β) των Κανονισμών Εξαγοράς της Ιρλανδίας
περιλαμβανομένων λεπτομερειών για την συναλλαγή των συμφερόντων του σε σχέση με οιεσδήποτε 'σχετικές
αξίες' της Εταιρίας και αρνητικών θέσεων και των δικαιωμάτων εγγραφής για απόκτηση, οιωνδήποτε
'σχετικών αξιών' της Εταιρίας.
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Περαιτέρω Πληροφορίες (συνέχεια)

Επιπλέον, η Lone Star πρέπει να προβεί σε ανακοίνωση 'γνωστοποίησης θέσης ανοίγματος' το αργότερο έως
τις 12 μ.μ  (ώρα Ιρλανδίας/Ηνωμένου Βασιλείου) στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 και να αποκαλύψει λεπτομέρειες
για τυχόν 'συναλλαγές' από αυτήν ή οποιουδήποτε προσώπου 'ενεργεί σε συνεννόηση' με αυτό σε 'σχετικές
αξίες' της Εταιρίας το αργότερο έως τις 12 μ.μ (ώρα Ιρλανδίας/Ηνωμένου Βασιλείου) την εργάσιμη ημέρα
μετά την ημερομηνία της συναλλαγής.

Επιπρόσθετα, όλες οι 'συναλλαγές' ('dealings') σε 'σχετικές αξίες' ('relevant securities') της Εταιρίας από την
Lone Star ή από οιονδήποτε άλλον ο οποίος ενεργεί σε συνεννόηση με την Lone Star θα πρέπει επίσης να
ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τις 12 μ.μ (ώρα Ιρλανδίας/Ηνωμένου Βασιλείου) την εργάσιμη μέρα που
ακολουθεί την μέρα κατά την οποία έγινε η σχετική συναλλαγή.  Εάν δύο ή περισσότερα πρόσωπα
συνεργαστούν βάσει συμφωνίας, είτε ρητής ή σιωπηλής, είτε προφορικής ή γραπτής, για την απόκτηση εκ
μέρους ενός ή περισσοτέρων εξ’ αυτών, συμφερόντων στις σχετικές αξίες, θα θεωρηθούν ως ένα πρόσωπο
για τους σκοπούς αυτούς.

Σχετικός Πίνακας Ανακοινώσεων ο οποίος θα παραθέτει λεπτομέρειες των εταιριών των οποίων συναλλαγές
σε 'σχετικές αξίες' πρέπει να ανακοινώνονται, είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Ιρλανδικής Επιτροπής
Εξαγορών στο www.irishtakeoverpanel.ie.

'Συμφέροντα' σε αξίες δημιουργούνται, περιληπτικά, όταν ένα πρόσωπο έχει μακροπρόθεσμη οικονομική
έκθεση, είτε με όρους ή απόλυτη, σε αλλαγές στην τιμή των αξιών.  Ειδικότερα, πρόσωπο θα θεωρείται ότι
έχει 'συμφέρον' ('interest') λόγω ιδιοκτησίας ή ελέγχου των αξιών ή δυνάμει οποιουδήποτε δικαιώματος
προαίρεσης σε σχέση με, ή ως παράγωγο, των αξιών.

Όροι που αναφέρονται σε εισαγωγικά πιο πάνω, καθορίζονται στους Κανονισμούς Εξαγοράς της Ιρλανδίας οι
οποίοι βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα της Ιρλανδικής Επιτροπής Εξαγορών.  Αν έχετε αμφιβολία κατά
πόσον απαιτείται να αποκαλύψετε μια συναλλαγή βάσει του Κανονισμού 8, παρακαλώ συμβουλευτείτε την
ιστοσελίδα της Ιρλανδικής Επιτροπής Εξαγορών στο www.irishtakeoverpanel.ie ή επικοινωνήστε με την
Ιρλανδική Επιτροπή Εξαγορών στο τηλέφωνο με αριθμό +353 1 678 9020.

Υποχρέωση Δημοσιοποίησης Συναλλαγών Βάσει του Κυπριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων
Εξαγοράς

Επιπρόσθετα των υποχρεώσεων βάσει του Κανονισμού 8 των Ιρλανδικών Κανονισμών Εξαγοράς όπως
επεξηγούνται πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου, κατά τη
διάρκεια της 'περιόδου της δημόσιας πρότασης':

α) η Lone Star, και κάθε άλλο πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) ή μεγαλύτερο
των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας ή της εταιρίας Lone Star ανακοινώνουν αμέσως, κατά τις
πρόνοιες του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου, κάθε απόκτηση τίτλων της Εταιρίας ή της
εταιρίας Lone Star από τους ίδιους, ή από πρόσωπα ενεργούντα εξ’ ονόματός τους αλλά για
λογαριασμό τους ή σε συνεννόηση με αυτούς, ή από ελεγχόμενες επιχειρήσεις τους, καθώς και την
τιμή κτήσεώς τους και τα δικαιώματα ψήφου που τυχόν κατέχει ήδη σε αυτή την εταιρία, και

β) οποιοσδήποτε αποκτά ποσοστό ίσο με μισό τοις εκατόν (0.5%) ή μεγαλύτερο των δικαιωμάτων
ψήφου της Εταιρίας ή της εταιρίας Lone Star, οφείλει να ανακοινώνει αμέσως, κατά τις πρόνοιες του
περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου, την απόκτηση αυτή καθώς και κάθε μεταγενέστερη
απόκτηση τίτλων αυτών των εταιριών από τον ίδιο, ή από πρόσωπα ενεργούντα εξ’ ονόματός του
αλλά για λογαριασμό του ή σε συνεννόηση με αυτόν ή από ελεγχόμενες επιχειρήσεις του, καθώς και
την τιμή κτήσεως των τίτλων αυτών και τα δικαιώματα ψήφου που τυχόν κατέχει ήδη σε αυτή την
εταιρία.

Όροι που αναφέρονται σε εισαγωγικά πιο πάνω, καθορίζονται στον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς
Νόμο ο οποίος βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου
www.cysec.gov.cy
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Περαιτέρω Πληροφορίες (συνέχεια)

Προβλέψεις Κερδών/ Αποτιμήσεις Περιουσιακών Στοιχείων/ Ποσοτική Κατάσταση Οικονομικών
Ωφελημάτων (Quantified Financial Benefit Statement)

Τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 που παρουσιάζονται στο παρόν
έγγραφο αποτελούν πρόβλεψη κερδoφορίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 28.5 των Κανονισμών Εξαγοράς της
Ιρλανδίας (Irish Takeover Rules). Εκτός από τα προαναφερθέντα, καμία δήλωση σε αυτό το έγγραφο δεν
συνιστά πρόβλεψη κέρδους για οποιαδήποτε περίοδο, ούτε θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ότι τα κέρδη ή τα
κέρδη ανά μετοχή θα είναι απαραίτητα πιο πάνω ή πιο κάτω από εκείνα των ανάλογων προηγούμενων
οικονομικών περιόδων για την Εταιρία. Καμία δήλωση σε αυτό το έγγραφο δεν συνιστά αποτίμηση
περιουσιακών στοιχείων ή ποσοτική κατάσταση οικονομικών ωφελημάτων.

Μέτρα απόδοσης εκτός των μέτρων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ)

Η διοίκηση της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η 'Εταιρία') πιστεύει ότι τα μέτρα απόδοσης
εκτός των μέτρων με βάση τα ΔΠΧΑ που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο παρέχουν πολύτιμες
πληροφορίες στους αναγνώστες της Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης καθώς επιτρέπουν στους αναγνώστες
να προσδιορίσουν μια πιο σταθερή βάση για τη σύγκριση των αποδόσεων του Συγκροτήματος μεταξύ
οικονομικών περιόδων και παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τα στοιχεία της απόδοσης τα
οποία η διοίκηση είναι άμεσα σε θέση να επηρεάσει ή έχουν σημασία για την αξιολόγηση του Συγκροτήματος.
Επίσης, αντικατοπτρίζουν μια σημαντική πτυχή του τρόπου με τον οποίο ορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι
και παρακολουθείται η απόδοση από τη διοίκηση του Συγκροτήματος. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια μέτρα
απόδοσης στο παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστούν τα μέτρα με βάση τα ΔΠΧΑ και οι αναγνώστες πρέπει να
θεωρούν τα μέτρα με βάση τα ΔΠΧΑ ως τα βασικά μέτρα για τη θέση στις 30 Ιουνίου. Περαιτέρω
πληροφορίες, συμφιλιώσεις με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και υπολογισμοί των μέτρων
απόδοσης εκτός των μέτρων με βάση τα ΔΠΧΑ που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο και τα άμεσα
συγκρίσιμα μέτρα με βάση τα ΔΠΧΑ, περιλαμβάνονται στο μέρος ‘Όροι και επεξηγήσεις στις Γνωστοποιήσεις
Εναλλακτικών Μέτρων Απόδοσης’ της Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης για το εξάμηνο που έληξε στις 30
Ιουνίου 2022 στις σελίδες 178 μέχρι 193.

Η Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (Σχέσεις Επενδυτών/Οικονομικά Αποτελέσματα).

Η Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2022 εκδίδεται στην Αγγλική γλώσσα. Η Ελληνική μετάφραση της
Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 θα είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα του Συγκροτήματος από τις 31 Αυγούστου 2022. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυνέπειας της
μετάφρασης στην Ελληνική έκδοση από την Αγγλική έκδοση, υπερτερεί η Αγγλική έκδοση.

5 



BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD                          Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2022

Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης      

6 

Η Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση αφορά την Bank of Cyprus Holdings Public Company (η Εταιρία) και μαζί με τις 
θυγατρικές της, το Συγκρότημα, η οποία στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του 
Λονδίνου (LSE) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).  

Δραστηριότητες 

Η Εταιρία είναι η μητρική εταιρία του Συγκροτήματος της BOC PCL Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (BOC PCL). Οι 
κύριες δραστηριότητες της BOC PCL και των θυγατρικών της εταιριών περιλαμβάνουν την παροχή τραπεζικών, 
χρηματοοικονομικών, ασφαλιστικών υπηρεσιών και τη διαχείριση και πώληση ακινήτων που αποκτήθηκαν κυρίως 
ως ανταλλαγή χρεών. 

Όλες οι εταιρίες και τα υποκαταστήματα του Συγκροτήματος παρατίθενται στη Σημείωση 34 των Ενοποιημένων 
Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. Το Συγκρότημα έχει ιδρύσει υποκαταστήματα στην Ελλάδα. 
Κατά τη διάρκεια του εξάμηνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 δεν υπήρχαν εξαγορές θυγατρικών και σημαντικές 
πωλήσεις θυγατρικών. Η πληροφόρηση για τις εταιρίες του Συγκροτήματος και τις εξαγορές και πωλήσεις κατά τη 
διάρκεια της περιόδου παρουσιάζονται στη Σημείωση 34 των Ενοποιημένων Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών 
Καταστάσεων. 
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Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση  

Τα κύρια οικονομικά στοιχεία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 παρουσιάζονται πιο κάτω: 

Ενοποιημένη Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Λογαριασμού Aποτελεσμάτων στην υποκείμενη βάση 

Εξάμηνο που έληξε στις  

30 Ιουνίου 

€ εκατ. 20221

20211,2

(αναπροσαρμο

-σμένα) 

Καθαρά έσοδα από τόκους 145 152 

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 94 84 

Καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από 
χρηματοοικονομικά μέσα

11 9 

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και προμήθειες 33 31 

Καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση 
αποθεμάτων ακινήτων

7 6 

Λοιπά έσοδα 9 6 

Σύνολο εσόδων 299 288

Κόστος προσωπικού (100) (101) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (73) (70) 

Ειδικός φόρος επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (17) (15) 

Σύνολο εξόδων (190) (186)

Λειτουργικά κέρδη πριν από πιστωτικές ζημιές και απομειώσεις 109 102

Πιστωτικές ζημιές δανείων (23) (35) 

Απομειώσεις άλλων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων

(13) (11) 

Προβλέψεις για επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα (1) (4) 

Σύνολο πιστωτικών ζημιών δανείων, απομειώσεων και προβλέψεων (37) (50)

Κέρδη πριν τη φορολογία και μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία 72 52 

Φορολογία (12) (1) 

Κέρδη που αναλογούν σε δικαιώματα μειοψηφίας (1) (0) 

Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία 
(αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας)

59 51 

Έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης – οργανικά (5) (18) 

Κέρδη μετά τη φορολογία – οργανικά (αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της 
Εταιρίας)

54 33 

Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ3 (0) (16) 

Έξοδα αναδιάρθρωσης και άλλα έξοδα σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ3 (1) (16) 

Έξοδα αναδιάρθρωσης – Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) (3) - 

Κέρδη μετά τη φορολογία (αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας) 50 1 

1Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση εξάγεται από και πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με τις συνημμένες Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις.
2Οι συγκριτικές πληροφορίες έχουν αναπροσαρμοστεί μετά την επαναταξινόμηση ζημιάς που σχετίζεται με πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιριών ύψους 

περίπου €1 εκατ. από τα ‘Καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα’ στα ΄Λοιπά έσοδα’. Περισσότερες 
πληροφορίες παρατίθενται στη Σημείωση 3.1 των Ενοποιημένων Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
3Οι 'Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ', αναφέρονται στην καθαρή ζημιά από συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου και στις 

καθαρές πιστωτικές ζημιές δανείων σε υπό εξέταση συναλλαγές, ενώ τα ‘Έξοδα αναδιάρθρωσης και άλλα έξοδα σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ’ αναφέρονται κυρίως στα έξοδα 
που σχετίζονται με αυτές τις συναλλαγές. 
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Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

Ενοποιημένη Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Λογαριασμού Aποτελεσμάτων στην υποκείμενη βάση 
(συνέχεια)

Εξάμηνο που έληξε στις 

30 Ιουνίου

Κύριοι Δείκτες Απόδοσης4 2022 2021 

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ετησιοποιημένο) 1.32% 1.56%

Δείκτης κόστος προς έσοδα 63% 64%

Δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα 
τέλη/εισφορές

58% 59%

Λειτουργικά κέρδη επί του μέσου όρου των περιουσιακών στοιχείων (ετησιοποιημένα) 0.9% 0.9%

Βασικά κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας (€ σεντ) 11.23 0.17

Βασικά κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ανά μετοχή που 
αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας (€ σεντ)5 13.51 11.24

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μετά τη φορολογία και πριν τα 
μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (ετησιοποιημένα)6 7.3% 6.1%

Ενοποιημένος Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός στην υποκείμενη βάση 

€ εκατ.
30 Ιουνίου

20227

31 Δεκεμβρίου 
20217

Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες 9,905 9,231

Δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες 312 292

Ομόλογα, κρατικά αξιόγραφα και μετοχές 2,102 2,139

Καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 10,144 9,836

Αποθέματα ακινήτων 1,054 1,112

Επενδύσεις σε ακίνητα 102 118

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1,877 1,876

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση 348 359

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 25,844 24,963

Καταθέσεις από τράπεζες 492 457

Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες 2,955 2,970

Καταθέσεις πελατών 18,450 17,531

Ομολογιακά δάνεια 299 303

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης 312 340

Λοιπές υποχρεώσεις 1,243 1,281

Σύνολο υποχρεώσεων 23,751 22,882

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 1,850 1,839

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 220 220

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας 2,070 2,059

Δικαιώματα μειοψηφίας 23 22

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2,093 2,081

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 25,844 24,963

4Περιλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων ΜΕΔ τα οποία ταξινομήθηκαν ως ‘Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση’, 

όπως εφαρμόζεται.
5Από τις 30 Ιουνίου 2021, η διοίκηση παρακολουθεί τα ‘Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας’ τα οποία υπολογίζονται βάσει τα 

‘Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας)’, παρά τα ‘Κέρδη/(ζημιές) μετά τη 
φορολογία-οργανικά (αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας)’, όπως ίσχυε προηγουμένως, καθώς η διοίκηση πιστεύει ότι είναι ένα πιο κατάλληλο μέτρο 
παρακολούθησης των επαναλαμβανόμενων επιδόσεων, λόγω του ότι εξαιρεί τα ‘Έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης-οργανικά’, τα οποία δεν σχετίζονται με 
τις υποκείμενες ή επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες του Συγκροτήματος.
6Η ‘Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (ετησιοποιημένα)’ υπολογίζεται ως τα κέρδη μετά τη 

φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (ετησιοποιημένα) ως προς τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας μείον άυλα περιουσιακά 
στοιχεία. 
7Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση εξάγεται από και πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με τις συνημμένες Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. 
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Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

Ενοποιημένος Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

Κύρια Στοιχεία και Δείκτες Ισολογισμού 8

30 Ιουνίου 
2022 

(αναπρο- 
σαρμοσμένα)9

30 Ιουνίου 
2022  

(όπως παρου-
σιάζονται)8

31 Δεκεμβρίου 
2021  
(όπως 

παρουσιάζονται)8

Μεικτά δάνεια (€ εκατ.) 10,477 11,047 10,856 

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (€ εκατ.) 355 677 792 

Καταθέσεις πελατών (€ εκατ.)  18,450 18,450 17,531 

Δείκτης δανείων μετά τις προβλέψεις προς καταθέσεις 55% 56% 57% 

Ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια 5.7% 10.6% 12.4% 

Δείκτης κάλυψης ΜΕΔ 59% 58% 59% 

Δείκτης μόχλευσης 7.4% 7.4% 7.6% 

Δείκτες Κεφαλαίου και σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία8

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1)(με μεταβατικές 
διατάξεις για το ΔΠΧΑ 9)10 14.2% 14.6% 15.1% 

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 19.3% 19.5% 20.0% 

Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (€ εκατ.) 10,260 10,600 10,694 

Σχολιασμός για την υποκείμενη βάση  
Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση που παρουσιάζεται πιο κάτω παρέχει μια ανασκόπηση των οικονομικών 
αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 στην ‘υποκείμενη βάση’, για 
την οποία η διοίκηση πιστεύει ότι παρουσιάζει καλύτερα την επιμέτρηση της απόδοσης και της θέσης του 
Συγκροτήματος, καθώς παρουσιάζονται ξεχωριστά τα μη επαναλαμβανόμενα και ασυνήθη στοιχεία. Οι 
συμφιλιώσεις μεταξύ της απαιτούμενης από τη νομοθεσία βάσης και της υποκείμενης βάσης περιλαμβάνονται στο 
μέρος ‘Συμφιλίωση της Ενοποιημένης Συνοπτικής Ενδιάμεσης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το 
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 μεταξύ της απαιτούμενης από τη νομοθεσία βάσης και της υποκείμενης 
βάσης’ που παρατίθεται πιο κάτω και στο μέρος ‘Όροι και επεξηγήσεις στις Γνωστοποιήσεις Εναλλακτικών Μέτρων 
Απόδοσης’ αυτής της Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, για τη 
διευκόλυνση στην συγκρισιμότητα της υποκείμενης βάσης με την απαιτούμενη από τη νομοθεσία πληροφόρηση. 

Αναφορές σε αναπροσαρμοσμένα στοιχεία και δείκτες στις 30 Ιουνίου 2022 αναφέρονται στο Project Helix 3 και 
το Project Sinope (όπως επεξηγείται πιο κάτω) και στο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης που ολοκληρώθηκε τον 
Ιούλιο (ΣΕΑ) (όπως επεξηγείται πιο κάτω) (όπου εφαρμόζεται). Όλες οι αναφορές δίνονται βάσει τις 30 Ιουνίου 
2022, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα αναπροσαρμοσμένα στοιχεία είναι βάσει της υποκείμενης βάσης κατά 
τις 30 Ιουνίου 2022 προσαρμοσμένα για το Project Helix 3 και το Project Sinope και το ΣΕΑ (όπου εφαρμόζεται), 
και προϋποθέτουν την ολοκλήρωση τους. Η ολοκλήρωση του Project Helix 3 τελεί υπό τη λήψη συνήθων 
εποπτικών και άλλων εγκρίσεων, η οποία επί του παρόντος αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2022. Η πώληση του Project Sinope έχει ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2022. Κατά τις 30 Ιουνίου 2022, 
τα χαρτοφυλάκια των δανείων καθώς και τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Project Helix 3 και το Project 
Sinope, ταξινομήθηκαν ως oμάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση. 

Όπου οι αριθμοί παρατίθενται σε αναπροσαρμοσμένη βάση, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά και αναφέρονται ως 
‘Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση και ΣΕΑ’. 

Οι πιο κάτω ορισμοί χρησιμοποιούνται στο σχολιασμό της παρουσίασης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
στην υποκείμενη βάση: 

Πωλήσεις ΜΕΔ: Πωλήσεις ΜΕΔ αναφέρονται σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων που έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και σε 
υπό εξέταση συναλλαγές πωλήσεων, ανεξαρτήτως του κατά πόσον πληρούν ή όχι τα κριτήρια για κατηγοριοποίηση 
ως κατεχόμενα προς πώληση στις ημερομηνίες αναφοράς. 

Project Helix 3: Το Project Helix 3 αναφέρεται στη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συγκρότημα τον Νοέμβριο 
2021 με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management Company LLC ('PIMCO'), για την 
πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ με μεικτή λογιστική αξία ύψους €568 εκατ., καθώς και ακινήτων με λογιστική αξία 
ύψους περίπου €120 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, την ημερομηνία αναφοράς.  

8Περιλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων ΜΕΔ τα οποία ταξινομήθηκαν ως ‘Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση’, 
όπου εφαρμόζεται. 
9 Αναπροσαρμοσμένα για Χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση και ΣΕΑ (όπου εφαρμόζεται) (όπως το μέρος ‘Σχολιασμός για την υποκείμενη Βάση’). 
10Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) χωρίς μεταβατικές διατάξεις στις 30 Ιουνίου 2022, ανήλθε σε 13.9% και 13.4% αναπροσαρμοσμένος για τα 

χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση και το ΣΕΑ, σε σχέση με 13.7% όπως παρουσιάζονται και 14.3% αναπροσαρμοσμένος για τα χαρτοφυλάκια που κατέχονται 
προς πώληση στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
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Ενοποιημένος Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

Project Sinope: To Project Sinope αναφέρεται σε συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συγκρότημα τον Δεκέμβριο 
2021, για την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ με μεικτή λογιστική αξία ύψους €12 εκατ., καθώς και ακίνητα στη 
Ρουμανία με λογιστική αξία ύψους €0.6 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, την ημερομηνία αναφοράς. Η πώληση του 
Project Sinope έχει ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2022.   

ΣΕΑ: Για σκοπούς αναφοράς σε αναπροσαρμοσμένα στοιχεία και δείκτες κατά τις 30 Ιουνίου 2022, το ΣΕΑ 
αναφέρεται στο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού που το Συγκρότημα έχει ολοκληρώσει τον Ιούλιο 
2022, μέσω του οποίου περίπου 550 υπάλληλοι έχουν εγκριθεί για αποχώρηση, με το συνολικό κόστος να 
ανέρχεται σε περίπου €99 εκατ., που αναμένεται να αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022.   

Περαιτέρω πληροφορίες για τις συναλλαγές που αφορούν το Project Helix 3 και το Project Sinope περιλαμβάνονται 
στην ‘Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου’ στο μέρος ‘Ανάλυση Ισολογισμού’ πιο κάτω. 

Συμφιλίωση της Ενοποιημένης Συνοπτικής Ενδιάμεσης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για 
το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 μεταξύ της απαιτούμενης από τη νομοθεσία βάσης και της 
υποκείμενης βάσης 

€ εκατ.
Υποκείμενη 

βάση
Πωλήσεις 

ΜΕΔ 
Άλλα

Βάση όπως 
απαιτείται από 
τη νομοθεσία

Καθαρά έσοδα από τόκους 145 - - 145 

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 94 - - 94 

Καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και 
καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα 

11 - (1) 10 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από αποαναγνώριση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος 

- - 2 2 

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και 
προμήθειες

33 - - 33 

Καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων 
σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων

7 - - 7 

Λοιπά έσοδα 9 - - 9 

Σύνολο εσόδων 299 - 1 300 

Σύνολο εξόδων (190) (1) (9) (200) 

Λειτουργικά κέρδη πριν από πιστωτικές ζημιές και 
απομείωση

109 (1) (8) 100 

Πιστωτικές ζημιές δανείων (23) - 23 - 

Απομειώσεις άλλων χρηματοοικονομικών και μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

(13) - 13 - 

Πρόβλεψη για επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, 
κανονιστικά και άλλα θέματα

(1) - 1 - 

Πιστωτικές ζημιές χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και απομείωση μετά την αναστροφή μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

- - (37) (37) 

Κέρδη πριν τη φορολογία και τα 
μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία 

72 (1) (8) 63 

Φορολογία (12) - - (12) 

Κέρδη που αναλογούν σε δικαιώματα μειοψηφίας (1) - - (1) 

Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα 
μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (αναλογούντα στους 
ιδιοκτήτες της Εταιρίας)

59 (1) (8) 50 

Έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα 
αναδιάρθρωσης-οργανικά

(5) - 5 0 

Κέρδη μετά τη φορολογία – οργανικά* (αναλογούντα 
στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας)

54 (1) (3) 50 

Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ  0 - - 0 

Έξοδα αναδιάρθρωσης και άλλα έξοδα σχετικά με την 
πώληση ΜΕΔ   

(1) 1 - 0 

Έξοδα αναδιάρθρωσης – Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης 
Προσωπικού (ΣΕΑ)  

(3) - 3 0 

Κέρδη μετά τη φορολογία (αναλογούντα στους 
ιδιοκτήτες της Εταιρίας) 

50 0 0 50 
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Συμφιλίωση της Ενοποιημένης Συνοπτικής Ενδιάμεσης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για 
το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 μεταξύ της απαιτούμενης από τη νομοθεσία βάσης και της 
υποκείμενης βάσης (συνέχεια)

*Αφορά κέρδη μετά τη φορολογία (που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας), πριν από τις 
προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ, τα σχετικά έξοδα αναδιάρθρωσης και άλλα έξοδα, και έξοδα 
αναδιάρθρωσης σχετικά με το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) θυγατρικής εταιρίας.

Οι διαφορές επαναταξινόμησης μεταξύ της απαιτούμενης από τη νομοθεσία βάσης και της υποκείμενης βάσης 
αφορούν κυρίως την επίδραση από τα ‘μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία’ και επεξηγούνται πιο κάτω: 

Πωλήσεις ΜΕΔ
 Τα συνολικά έξοδα περιλαμβάνουν έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους €1 εκατ. που αφορούν τις συμφωνίες για 

πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΔ και παρουσιάζονται στα ‘Έξοδα αναδιάρθρωσης και άλλα έξοδα σχετικά με 
πωλήσεις ΜΕΔ’ στην υποκείμενη βάση. 

Άλλες επαναταξινομήσεις
 Καθαρές ζημιές από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων ύψους €2 εκατ. περιλαμβάνονται στις ‘Πιστωτικές ζημιές δανείων’ στην υποκείμενη βάση, 
ενώ στην απαιτούμενη από τη νομοθεσία βάση περιλαμβάνονται στις ‘Καθαρές ζημιές από 
χρηματοοικονομικά μέσα’. Η ταξινόμησή τους στην υποκείμενη βάση έχει πραγματοποιηθεί ώστε να 
συνάδει με τις πιστωτικές ζημιές των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρούνται σε 
αποσβεσμένο κόστος. 

 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος’ ύψους περίπου €2 εκατ. στην απαιτούμενη από τη νομοθεσία βάση 
αποτελούνται από τα πιο κάτω στοιχεία τα οποία ταξινομούνται ανάλογα στην υποκείμενη βάση ως 
ακολούθως: 
 €3 εκατ. καθαρά κέρδη από αποαναγνώριση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες περιλαμβάνονται 

στις ‘Πιστωτικές ζημιές δανείων’ στην υποκείμενη βάση για να συνάδει η παρουσίαση τους με τις 
πιστωτικές ζημιές των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες. 

 Καθαρές ζημιές από αποαναγνώριση ομολόγων που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος ύψους 
περίπου €1 εκατ. περιλαμβάνονται στα ‘Καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και 
καθαρές ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα’ στην υποκείμενη βάση για να συνάδει η παρουσίαση 
τους με τα κέρδη/(ζημιές) που προκύπτουν από χρηματοοικονομικά μέσα. 

 Προβλέψεις για επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα που ανέρχονται σε €1 
εκατ. και περιλαμβάνονται στα 'Άλλα λειτουργικά έξοδα' στην απαιτούμενη από τη νομοθεσία βάση, 
παρουσιάζονται ξεχωριστά στην υποκείμενη βάση, καθότι αφορούν υποθέσεις που έχουν προκύψει εκτός 
των συνήθων δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. 

 Έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους περίπου €5 εκατ. τα οποία περιλαμβάνονται στα 
'Άλλα λειτουργικά έξοδα' στην απαιτούμενη από τη νομοθεσία βάση παρουσιάζονται ξεχωριστά στην 
υποκείμενη βάση, καθώς αποτελούνται κυρίως από το κόστος εξωτερικών συμβούλων που αφορά το 
πρόγραμμα μετασχηματισμού και άλλα στρατηγικά έργα του Συγκροτήματος. 

 Τα συνολικά έξοδα στην απαιτούμενη από τη νομοθεσία βάση περιλαμβάνουν έξοδα αναδιάρθρωσης που 
αφορούν το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) της JCC Payment Systems Ltd ύψους €3 
εκατ. και παρουσιάζονται ξεχωριστά στην υποκείμενη βάση, καθώς αποτελούν μη επαναλαμβανόμενα 
έξοδα.
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Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

Συμφιλίωση της Ενοποιημένης Συνοπτικής Ενδιάμεσης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για 
το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 μεταξύ της απαιτούμενης από τη νομοθεσία βάσης και της 
υποκείμενης βάσης (συνέχεια)

Άλλες επαναταξινομήσεις (συνέχεια)
 Οι ‘Πιστωτικές ζημιές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων’ και ‘απομείωση μετά την αναστροφή 

μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων’ στην απαιτούμενη από τη νομοθεσία βάση 
περιλαμβάνουν: (i) πιστωτικές ζημιές για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου από δάνεια και απαιτήσεις από 
πελάτες ύψους €24 εκατ., οι οποίες περιλαμβάνονται στις ‘Πιστωτικές ζημιές δανείων’ στην υποκείμενη 
βάση, και (ii) πιστωτικές ζημιές άλλων χρηματοοικονομικών μέσων ύψους €1 εκατ. και απομείωση μετά 
την αναστροφή μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ύψους €12 εκατ. τα οποία 
περιλαμβάνονται στις ‘Απομειώσεις άλλων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων’ στην υποκείμενη βάση, ώστε να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις πιστωτικές ζημιές δανείων. 

Ανάλυση Ισολογισμού 

Κεφαλαιακή Βάση 

Το σύνολο κεφαλαίων εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθε σε €2,070 εκατ. στις 30 Ιουνίου 
2022 σε σύγκριση με €2,059 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τα ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Εταιρίας 
διαμορφώθηκαν σε €1,850 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022 σε σύγκριση με €1,839 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021.  

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 14.6% 
στις 30 Ιουνίου 2022 και 14.2% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση και το 
Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (αναφέρεται ως ‘αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που 
κατέχονται προς πώληση και ΣΕΑ) σε σύγκριση με 15.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (και 15.8% 
αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση). Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2022, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε θετικά κυρίως από 
τα έσοδα πριν τις προβλέψεις και επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από τις προβλέψεις και απομειώσεις, την πληρωμή 
κουπονιού στους κατόχους Χρεογράφων Κατηγορίας 1 (AT1) και τις μεταβολές στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων. Οι κεφαλαιακοί δείκτες (και οι αναπροσαρμοσμένοι κεφαλαιακοί δείκτες) στις 30 Ιουνίου 
2022, σε όλη την Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση, περιλαμβάνουν επισκοπημένα κέρδη για το  εξάμηνο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2022, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.  

Το Συγκρότημα επέλεξε να εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις της ΕΕ για σκοπούς των εποπτικών κεφαλαιακών 
απαιτήσεων (Κανονισμός ΕΕ 2017/2395), όπου η επίδραση της απομείωσης από την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 
9 στους δείκτες κεφαλαίου θα απορροφηθεί σταδιακά και θα ενσωματωθεί πλήρως (100%) την 1 Ιανουαρίου 2023. 
Η σταδιακή εισαγωγή για το 2022 του ποσού απομείωσης από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 είχε αρνητική επίδραση 
ύψους περίπου 60 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) την 1 Ιανουαρίου 2022. 
Επιπρόσθετα, εποπτική επιβάρυνση σε σχέση με επιτόπια επιθεώρηση που αφορά την αξία των περιουσιακών 
στοιχείων που περιέρχονται στην κυριότητα του Συγκροτήματος, αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια από τον Ιούνιο 
2021. Η επίδραση της ανέρχεται σε 36 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του 
Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2022. 

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) χωρίς μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 13.9% στις 
30 Ιουνίου 2022 και 13.4% αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση και ΣΕΑ σε 
σύγκριση με 13.7% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (και 14.3% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται 
προς πώληση).  

O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 19.5% στις 30 Ιουνίου 2022 και 19.3% 
αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση και ΣΕΑ, σε σύγκριση με 20.0% στις 31 
Δεκεμβρίου 2021 (και 20.8% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση). 

Οι κεφαλαιακοί δείκτες του Συγκροτήματος παραμένουν πάνω από τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη Διαδικασία 
Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ). 
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Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

Ανάλυση Ισολογισμού (συνέχεια)

Κεφαλαιακή Βάση (συνέχεια)

Στα πλαίσια της ετήσιας ΔΕΕΑ που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) το 2021, και 
με βάση την τελική απόφαση ΔΕΕΑ για το 2021 που λήφθηκε τον Φεβρουάριο 2022, οι απαιτήσεις του Πυλώνα 
ΙΙ ανήλθαν σε 3.26%, σε σύγκριση με το προηγούμενο επίπεδο του 3.00%. Η επιπρόσθετη απαίτηση του Πυλώνα 
ΙΙ ύψους 0.26% εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των προσδοκιών της ΕΚΤ για προληπτικές προβλέψεις σύμφωνα 
με το Τροποποιητικό Παράρτημα της ΕΚΤ 2018 και τις μετέπειτα ανακοινώσεις και το δελτίο τύπου της ΕΚΤ τον 
Ιούλιο 2018 και τον Αύγουστο 2019. Η επιπρόσθετη απαίτηση του Πυλώνα ΙΙ λαμβάνει υπόψη το Project Helix 3.  

Η BOC PCL έχει προσδιοριστεί ως Άλλο Συστημικά Σημαντικό Ίδρυμα (O-SII) από την Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου (ΚΤΚ) σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου του 2015, 
και από τον Νοέμβριο 2021 το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας O-SII έχει καθοριστεί στο 1.50%. Το απόθεμα αυτό 
έχει τεθεί σε εφαρμογή σταδιακά από την 1 Ιανουαρίου 2019 στο 0.50%. Επί του παρόντος το κεφαλαιακό απόθεμα 
ασφαλείας O-SII ανέρχεται στο 1.25% και θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή την 1 Ιανουαρίου 2023. 

Ως αποτέλεσμα, ο ελάχιστος δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις 
του Συγκροτήματος καθορίστηκε σε 10.08% σε σύγκριση με το προηγούμενο επίπεδο ύψους 9.69% (ο οποίος 
αποτελείται από απαιτήσεις του Πυλώνα Ι ύψους 4.50%, απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ ύψους 1.83%, Απόθεμα 
Ασφαλείας Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB) ύψους 2.50% και Απόθεμα Ασφαλείας των Άλλων Συστημικά Σημαντικών 
Ιδρυμάτων (O-SII) ύψους 1.25%) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος 
καθορίστηκε σε 15.01% σε σύγκριση με το προηγούμενο επίπεδο ύψους 14.50% (ο οποίος αποτελείται από 
απαιτήσεις του Πυλώνα Ι ύψους 8.00%, εκ των οποίων 1.50% μπορεί να είναι υπό μορφή Πρόσθετων Κεφαλαίων 
Κατηγορίας 1 (ΑΤ1) και μέχρι 2.00% υπό μορφή Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 (Τ2), απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ ύψους 
3.26%, Απόθεμα Ασφαλείας Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB) ύψους 2.50% και Απόθεμα Ασφαλείας των Άλλων 
Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SII) ύψους 1.25%). Η ΕΚΤ έχει παράσχει επίσης αναθεωρημένη χαμηλότερη 
μη δημόσια καθοδήγηση για πρόσθετα αποθέματα του δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 
με βάση τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ. Οι συμπληρωματικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Πυλώνα 
ΙΙ απορρέουν από τη ΔΕΕΑ, η οποία γίνεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και κατ’ επέκταση υπόκειται σε αλλαγές 
με την πάροδο του χρόνου. Οι νέες απαιτήσεις βάσει της ΔΕΕΑ τέθηκαν σε ισχύ από την 1 Μαρτίου 2022. 

Τα ίδια κεφάλαια που κατέχονται για σκοπούς Καθοδήγησης του Πυλώνα II δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την ικανοποίηση οποιωνδήποτε άλλων κεφαλαιακών απαιτήσεων (απαιτήσεις του Πυλώνα Ι, απαιτήσεις του 
Πυλώνα ΙΙ ή την απαίτηση του συνδυασμένου αποθέματος ασφαλείας), κι ως εκ τούτου δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν δύο φορές.  

Βάσει των αποφάσεων ΔΕΕΑ των προηγούμενων ετών, η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η 
Εταιρία) και η BOC PCL υπόκεινται σε απαγόρευση διανομής μερίσματος στους μετόχους, από τις εποπτικές αρχές, 
και ως εκ τούτου κατά τη διάρκεια του 2021 δεν προτάθηκε και δεν πληρώθηκε μέρισμα. Με βάση την τελική 
απόφαση της ΔΕΕΑ για το 2021 που λήφθηκε τον Φεβρουάριο 2022, η Εταιρία και η BOC PCL εξακολουθούν να 
υπόκεινται σε απαγόρευση διανομής μερίσματος στους μετόχους κατά το 2022. Αυτή η απαγόρευση δεν ισχύει εάν 
η διανομή γίνει μέσω της έκδοσης νέων συνήθων μετοχών προς τους μετόχους, οι οποίες είναι αποδεκτές ως 
Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1). Η απαγόρευση δεν ισχύει για την πληρωμή κουπονιών για 
οποιαδήποτε Χρεόγραφα Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (ΑΤ1) που εκδόθηκαν από την Εταιρία ή την BOC 
PCL. Βάσει των τελικών αποφάσεων της ΔΕΕΑ 2021 η προηγούμενη απαγόρευση για μεταβλητές αποδοχές έχει 
αρθεί. 

Το Συγκρότημα συμμετείχε στην εποπτική Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων του 2022 της ΕΚΤ σε 
σχέση με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, και συμμετείχε στην Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων 
Καταστάσεων του 2021 της ΔΕΕΑ της ΕΚΤ. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπε ‘Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις 
Κινδύνων και Διαχείρισης Κεφαλαίου’ στην Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2022 και στην Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση 2021.  



BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD
Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης      

14 

Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

Ανάλυση Ισολογισμού (συνέχεια)

Κεφαλαιακή Βάση (συνέχεια)

Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού 

Τον Ιούλιο 2022, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού με το αναμενόμενο 
κόστος να ανέρχεται σε περίπου €99 εκατ. το οποίο θα αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, με αποτέλεσμα  να έχει αρνητική επίδραση ύψους περίπου 95 
μ.β. τόσο στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής 
Επάρκειας του Συγκροτήματος. 

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στο Μέρος ‘Συνολικά έξοδα’. 

Project Helix 3 

Τον Νοέμβριο 2021, το Συγκρότημα κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ με μεικτή 
λογιστική αξία ύψους €568 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και ακινήτων με λογιστική αξία ύψους περίπου 
€120 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, γνωστή ως Project Helix 3. Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στο 
Μέρος ‘Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου’. 

Το Project Helix 3 αναμένεται να έχει θετική κεφαλαιακή επίδραση ύψους περίπου 60 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου 
Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του Συγκροτήματος, με βάση τους δείκτες στις 30 Ιουνίου 2022.   

Οι αναπροσαρμοσμένοι υπολογισμοί βασίζονται στα οικονομικά αποτελέσματα στις 30 Ιουνίου 2022, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά, και προϋποθέτουν ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία εξακολουθεί να υπόκειται σε 
συνήθεις εποπτικές και άλλες εγκρίσεις.  

Ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου  

Τον Απρίλιο 2021, η Εταιρία προχώρησε με έκδοση Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης 
ύψους €300 εκατ. (το ‘Νέο Ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου’). 

H Εταιρία και η BOC PCL υπέγραψαν συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Εταιρία δάνεισε στη BOC PCL το σύνολο 
των εσόδων της έκδοσης του Νέου Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. (το ‘Ομολογιακό 
Δάνειο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου’), με ουσιαστικά τους ίδιους όρους με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
Νέου Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου. Το Ομολογιακό Δάνειο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου αποτελεί 
υποχρέωση μειωμένης εξασφάλισης της BOC PCL.  

Το Νέο Ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο 
ύψους 6.625%. Ο τόκος επί του Νέου Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά 
και θα επανακαθοριστεί στις 23 Οκτωβρίου 2026. Το Νέο Ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου λήγει στις 23 
Οκτωβρίου 2031. Η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του Νέου Ομολόγου Δευτεροβάθμιου 
Κεφαλαίου οποιαδήποτε μέρα κατά τη διάρκεια της περιόδου των έξι μηνών από τις 23 Απριλίου 2026 μέχρι τις 23 
Οκτωβρίου 2026, υπό την αίρεση λήψεως όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.   

Ταυτόχρονα, η BOC PCL κάλεσε τους κατόχους του Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου Σταθερού 
Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου ονομαστικής αξίας ύψους €250 εκατ. το οποίο έληγε τον Ιανουάριο 2027 (‘Παλαιό 
Ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου’), να προσφέρουν τα Παλαιά Ομόλογα Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου τους για 
αγορά από την BOC PCL σε τιμή ύψους 105.50%. Ως αποτέλεσμα, παρέμειναν σε ισχύ Παλαιά Ομόλογα 
Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου ύψους €43 εκατ. Στις 19 Ιανουαρίου 2022, η BOC PCL άσκησε το δικαίωμά της για 
εξόφληση του ποσού των Παλαιών Ομολόγων Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου που παρέμεναν σε ισχύ ονομαστικής 
αξίας ύψους €43 εκατ. 

Το Συγκρότημα συνεχίζει να εξετάζει ευκαιρίες βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής του θέσης, περιλαμβανομένων 
των Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1.  
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Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για τη μετατροπή των ΑΦΑ σε ΑΦΠ 

Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν τη μετατροπή ορισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 
(ΑΦΑ) σε αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (ΑΦΠ) τέθηκαν σε εφαρμογή τον Μάρτιο 2019. Οι νομοθετικές 
μεταρρυθμίσεις αφορούν τη χρήση φορολογικών ζημιών που μεταφέρθηκαν από τη Λαϊκή Τράπεζα στη BOC PCL 
τον Μάρτιο 2013. Η εισαγωγή  της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRD) IV τον Ιανουάριο 2014 και η σταδιακή 
εφαρμογή της οδήγησαν σε πιο υψηλές απαιτήσεις κεφαλαίου από τη BOC PCL για αυτές τις ΑΦΑ. Ο εν λόγω νόμος 
επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύματα να χειρίζονται τις συγκεκριμένες ΑΦΑ ως ‘μη βασιζόμενες σε μελλοντική 
κερδοφορία’ σύμφωνα με τις διατάξεις της CRD IV, με αποτέλεσμα να μην αφαιρούνται από τον δείκτη Κεφαλαίου 
Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1), και συνεπώς να βελτιώνεται η κεφαλαιακή θέση τους. 

Ως απάντηση στις ανησυχίες που ηγέρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με παροχή κρατικής ενίσχυσης 
η οποία προέκυψε από τον τρόπο χειρισμού αυτών των φορολογικών ζημιών, η Κυπριακή Κυβέρνηση προχώρησε 
στην υιοθέτηση τροποποιήσεων στο Νόμο, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για πρόσθετο ετήσιο τέλος πέραν 
του 1.5% ετήσιου τέλους εγγύησης που προβλέπεται στον Νόμο, για να διατηρηθεί η μετατροπή αυτών των ΑΦΑ 
σε φορολογικές πιστώσεις. Τον Μάϊο 2022, η Κυπριακή Βουλή ψήφισε αυτές τις τροποποιήσεις, οι οποίες εκ τότε 
έχουν τεθεί σε ισχύ. Όπως ορίζεται στις τροποποιήσεις στον Νόμο, το ετήσιο τέλος θα καθορίζεται από την Κυπριακή 
Κυβέρνηση σε ετήσια βάση, προβλέποντας ωστόσο ότι αυτό το τέλος που θα χρεωθεί θα καθοριστεί στο ελάχιστο 
τέλος ύψους 1.5% της ετήσιας δόσης και μπορεί να κυμαίνεται έως ένα μέγιστο ποσό ύψους €10 εκατ. ετησίως, 
επιτρέποντας επίσης τη χρέωση υψηλότερου ποσού κατά το έτος κατά το οποίο οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ 
(δηλαδή το 2022).  

Το Συγκρότημα από τα προηγούμενα έτη, εν αναμονή των τροποποιήσεων του Νόμου, αναγνώρισε ενδέχεται να 
απαιτείται αυξημένο ετήσιο τέλος και να αναγνωρίζεται σε ετήσια βάση μέχρι τη λήξη των εν λόγω ζημιών το 2028. 
Το Συγκρότημα εκτιμά ότι αυτά τα τέλη θα μπορούσαν να κυμαίνονται έως και €5.3 εκατ. ετησίως (για κάθε 
φορολογικό έτος εφαρμογής, δηλαδή από το 2018) παρόλο που το Συγκρότημα κατανοεί ότι τέτοια τέλη μπορεί 
να μεταβάλλονται σε ετήσια βάση, όπως θα καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Ποσό ύψους €5.3 εκατ. 
καταχωρήθηκε για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, με το συνολικό ποσό που καταχωρήθηκε από το 
Συγκρότημα για τα έτη 2018-2021 να ανέρχεται για τέτοιο αυξημένο τέλος σε περίπου €21 εκατ.. Κατά το τρίτο 
τρίμηνο του 2022, έχει επιβληθεί ποσό στην BOC PCL το οποίο είναι εντός του ύψους των προβλέψεων που 
διατηρούσε.  

Κανονισμοί και Οδηγίες  

Κανόνες για κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα – Τραπεζικό Πακέτο 2021 (CRR III, CRD VI και 
BRRD)

Τον Οκτώβριο 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε νομοθετικές προτάσεις για περαιτέρω τροποποιήσεις στον 
Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR), στην Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRD IV) και στην Οδηγία 
για Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (BRRD) (το ‘Τραπεζικό 
Πακέτο 2021’). Μεταξύ άλλων, το Τραπεζικό Πακέτο 2021 θα εφαρμόσει ορισμένα μέρη της Βασιλείας ΙΙΙ που 
δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στο δίκαιο της ΕΕ. Το Τραπεζικό Πακέτο 2021 υπόκειται σε τροποποίηση κατά τη 
διάρκεια των νομοθετικών διαδικασιών της ΕΕ, και το πεδίο εφαρμογής του καθώς και οι όροι του ενδέχεται να 
αλλάξουν πριν από την εφαρμογή του. Επιπλέον, στην περίπτωση των προτεινόμενων τροποποιήσεων της CRD IV 
και της BRRD, οι όροι και η ισχύ τους θα εξαρτηθούν, εν μέρει, από τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στη νομοθεσία 
κάθε κράτους μέλους. Γενικά, είναι πιθανό να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να αρχίσει να εφαρμόζεται το 
Τραπεζικό Πακέτο 2021 (η εφαρμογή του οποίου αναμένεται το 2025) και ορισμένα μέτρα αναμένεται να υπόκεινται 
σε μεταβατικές ρυθμίσεις ή να εφαρμοστούν σταδιακά. 
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Οδηγία Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (BRRD) 

Ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL)  

Από τον Ιανουάριο 2016, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις της Οδηγίας 
για Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (BRRD), η οποία απαιτεί από 
τα πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ και ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων να τηρούν την ελάχιστη απαίτηση ιδίων 
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κατ’ Εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450. Στις 27 Ιουνίου 2019, ως μέρος του πακέτου μεταρρύθμισης για την ενδυνάμωση 
της ανθεκτικότητας και εξυγίανσης των ευρωπαϊκών τραπεζών, τέθηκε σε εφαρμογή η Οδηγία Ανάκαμψης και 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων ΙΙ (BRRD ΙΙ), η οποία έπρεπε να ενσωματωθεί 
στην εθνική νομοθεσία. Η Οδηγία για Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων 
Επενδύσεων ΙΙ (BRRD ΙΙ) ενσωματώθηκε στην Κυπριακή Νομοθεσία και τέθηκε σε εφαρμογή αρχές Μαΐου 2021. 
Επιπρόσθετα, ορισμένες από τις πρόνοιες της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων 
(MREL) έχουν εισαχθεί στον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων II (CRR II), ο οποίος τέθηκε επίσης σε εφαρμογή 
στις 27 Ιουνίου 2019 ως μέρος του πακέτου μεταρρύθμισης και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. 

Τον Δεκέμβριο 2021, η BOC PCL έλαβε ειδοποίηση από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ) για την τελική 
απόφαση για την επιβολή δεσμευτικής υποχρέωσης για τήρηση ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και 
επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) για τη BOC PCL, η οποία καθορίστηκε ως το προτιμητέο σημείο εφαρμογής της 
εξυγίανσης. Σύμφωνα με την απόφαση, η τελική ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες 
υποχρεώσεις (MREL) αντιστοιχεί στο 23.74% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και στο 
5.91% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (Leverage Ratio Exposure (LRE) (όπως 
καθορίζεται στον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR)) και η συμμόρφωση πρέπει να επιτευχθεί 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επιπρόσθετα, η ενδιάμεση απαίτηση για την 1 Ιανουαρίου 2022 αντιστοιχεί στο 
14.94% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και 5.91% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού 
ανοίγματος (LRE). Τα ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από τη BOC PCL για συμμόρφωση με το Αποθεματικό 
Διατήρησης Ασφαλείας δεν θα είναι επιλέξιμα για συμμόρφωση με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και 
επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) ως ποσοστό των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων. Η BOC PCL πρέπει να 
συμμορφώνεται με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) σε ενοποιημένο 
επίπεδο, το οποίο αποτελείται από τη BOC PCL και τις θυγατρικές της.  

Τον Ιούνιο 2021, η BOC PCL  προχώρησε στην πρώτη της συναλλαγή για σκοπούς ελάχιστης απαίτησης ιδίων 
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) μέσω έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 
ύψους €300 εκατ. (το ‘Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας’). Το Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής 
Προτεραιότητας εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει ετήσιο επιτόκιο ύψους 2.50%. Ο τόκος επί του 
Ομολόγου θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά και θα επανακαθοριστεί στις 24 Ιουνίου 2026. Το Ομόλογο Υψηλής 
Εξοφλητικής Προτεραιότητας λήγει στις 24 Ιουνίου 2027. Η BOC PCL έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη της 
κρίση, πρόωρης εξόφλησης στις 24 Ιουνίου 2026, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως 
ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις, περιλαμβανομένης της λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων. 
Το Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας πληροί τα σχετικά κριτήρια και συνεισφέρει στην ελάχιστη 
απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) για τη BOC PCL.  

Ο δείκτης ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL ratio) της BOC PCL στις 30 
Ιουνίου 2022, υπολογιζόμενος σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΕΣΕ, και βασισμένος σε 
εσωτερικές εκτιμήσεις της BOC PCL, ανήλθε στο 18.61% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (RWA) και 
στο 9.28% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (LRE). Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια 
που κατέχονται προς πώληση και για το ΣΕΑ, o δείκτης ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων 
υποχρεώσεων (MREL ratio) της BOC PCL στις 30 Ιουνίου 2022, υπολογισμένος στην ίδια βάση, ανήλθε στο 18.47% 
των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (RWA). Ο δείκτης ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων 
υποχρεώσεων (MREL ratio) ως ποσοστό των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων δεν περιλαμβάνει κεφάλαια 
που χρησιμοποιούνται για συμμόρφωση με το Αποθεματικό Διατήρησης Ασφαλείας, το οποίο ανέρχεται σε 3.75% 
από την 1 Ιανουαρίου 2022 και αναμένεται να αυξηθεί σε 4.0% την 1 Ιανουαρίου 2023. 
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Οδηγία Ανάκαμψης και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (BRRD) 
(συνέχεια)

Σε αυτή την Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ο δείκτης ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων 
υποχρεώσεων (MREL ratio) (και ο εν λόγω δείκτης αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς 
πώληση και το ΣΕΑ) στις 30 Ιουνίου 2022 περιλαμβάνουν κέρδη που δεν έχουν ελεγχθεί/επισκοπηθεί για το 
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.  

Η επιτυχής αναχρηματοδότηση του ομολόγου δευτεροβάθμιου κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) τον 
Απρίλιο 2021 και η πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας επιλέξιμο για MREL τον Ιούνιο 
2021 σηματοδοτούν τη βάση για το σχέδιο της BOC PCL για ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων που ισχύουν 
για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL). Η ενδιάμεση απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες 
υποχρεώσεις (MREL) για την 1 Ιανουαρίου 2022 επιτεύχθηκε, και η BOC PCL θα συνεχίσει να αξιολογεί ευκαιρίες 
ώστε να αυξήσει τις υποχρεώσεις που πληρούν τα κριτήρια ως ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες 
υποχρεώσεις (MREL). 

Χρηματοδότηση και Ρευστότητα  

Χρηματοδότηση  

Χρηματοδότηση από Κεντρικές Τράπεζες  

Στις 30 Ιουνίου 2022, η BOC PCL είχε χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες ύψους €2,955 εκατ. 
(περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων), η οποία αποτελείται από χρηματοδότηση από την ΕΚT και 
αφορούσε αποκλειστικά χρηματοδότηση από Στοχευμένες Πράξεις Πιο Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης 
(ΣΠΠΜΑ) ΙΙΙ, σε σύγκριση με €2,970 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021.  

Η BOC PCL δανείστηκε συνολικό ποσό ύψους €3 δις από ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ (TLTRO III) μέχρι τον Ιούνιο 2021, παρά τη 
σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα, λόγω των ευνοϊκών όρων δανεισμού, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση στις 
απαιτήσεις εξασφαλίσεων. Η συμμετοχή στις ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι τη λήξη, νοουμένου ότι 
δεν θα αλλάξουν οι όροι και οι συνθήκες.  

Η BOC PCL ξεπέρασε τον στόχο επίδοσης για τη χορήγηση καθαρού νέου δανεισμού για την περίοδο 1 Μαρτίου 
2020 - 31 Μαρτίου 2021 και πληρούσε τις προϋποθέσεις για εξασφάλιση ευνοϊκού δανειστικού επιτοκίου ύψους -
1% για την περίοδο από τον Ιούνιο 2020 μέχρι τον Ιούνιο 2021. Η θετική επίδραση στα καθαρά έσοδα από τόκους 
από τον δανεισμό από ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ, για την περίοδο από τον Ιούνιο 2020 μέχρι τον Ιούνιο 2021 ανήλθε σε περίπου 
€7 εκατ. και αναγνωρίστηκε κατά την αντίστοιχη περίοδο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  

Επιπρόσθετα, η BOC PCL έχει  ξεπεράσει τον στόχο επίδοσης για τη χορήγηση καθαρού νέου δανεισμού για την 
περίοδο 1 Οκτωβρίου 2020 - 31 Δεκεμβρίου 2021, και εξασφάλισε ευνοϊκό δανειστικό επιτόκιο για την περίοδο 
από τον Ιούνιο 2021 μέχρι τον Ιούνιο 2022. Τα καθαρά έσοδα από τόκους από τον δανεισμό από ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ για 
την περίοδο από τον Ιούνιο 2021 μέχρι τον Ιούνιο 2022 ανήλθαν σε περίπου €15 εκατ. και αναγνωρίστηκαν κατά 
την αντίστοιχη περίοδο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Καταθέσεις  

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €18,450 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022 (σε 
σύγκριση με €17,531 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021).   

Το μερίδιο αγοράς της BOC PCL στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 36.8% στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση 
με 34.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 71% του συνόλου των περιουσιακών 
στοιχείων και το 78% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 30 Ιουνίου 2022.  
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Ο δείκτης Δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς Καταθέσεις (Δ/Κ) ανήλθε σε 56% στις 30 Ιουνίου 2022 (σε σύγκριση 
με 57% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 στην ίδια βάση). Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς 
πώληση, ο δείκτης Δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς Καταθέσεις (Δ/Κ) στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 55%. 

Υποχρεώσεις Μειωμένης Εξασφάλισης 

Στις 30 Ιουνίου 2022, οι υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης του Συγκροτήματος (περιλαμβανομένων των 
δεδουλευμένων τόκων) ανήλθαν σε €312 εκατ. (σε σύγκριση με €340 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021) και αφορούν 
ομόλογο δευτεροβάθμιου κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης.   

Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε Μέρος ‘Κεφαλαιακή Βάση’.  

Ομολογιακά δάνεια 

Στις 30 Ιουνίου 2022, τα ομολογιακά δάνεια του Συγκροτήματος (περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων) 
ανήλθαν σε €299 εκατ. (σε σύγκριση με €303 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021) και αφορούν ομόλογο υψηλής 
εξοφλητικής προτεραιότητας. 

Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε μέρος ‘Οδηγία για Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
Επιχειρήσεων Επενδύσεων (BRRD) / Ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL)’. 

Ρευστότητα  

Στις 30 Ιουνίου 2022, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 299% (σε σύγκριση 
με 298% στις 31 Δεκεμβρίου 2021), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το 
πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθε σε €6.7 δις (σε σύγκριση με €6.3 δις στις 31 
Δεκεμβρίου 2021), σε ευνοϊκή θέση για τις αυξήσεις των επιτοκίων. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
καταθέσεων πελατών. 

Στις 30 Ιουνίου 2022, ο Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ) του Συγκροτήματος ανήλθε σε 160% 
(σε σύγκριση με 147% στις 31 Δεκεμβρίου 2021), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 
100%, οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή τον Ιούνιο 2021, σύμφωνα με τον CRR II. 

Δάνεια  

Τα μεικτά δάνεια του Συγκροτήματος (περιλαμβανομένων των δανείων που κατέχονται προς πώληση) ανήλθαν σε 
€11,047 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με €10,856 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αυξημένα κατά 2% 
από την αρχή του έτους.  

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθε σε €1,159 
εκατ. (σε σύγκριση με €894 εκατ. κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021) ξεπερνώντας τον νέο δανεισμό 
κατά την αντίστοιχη περίοδο προ πανδημίας (δηλαδή κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019) και 
διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Η ετήσια αύξηση είναι κυρίως λόγω αύξησης στα δάνεια σε 
όλους τους τομείς, με τη μεγαλύτερη αύξηση στον τομέα μεγάλων επιχειρήσεων. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε 
κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €496 
εκατ., δάνεια ιδιωτών (λιανικής τραπεζικής) ύψους €392 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €273 
εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €119 εκατ. και δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνή 
εργασιών ύψους €152 εκατ.  

Στις 30 Ιουνίου 2022, τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες του Συγκροτήματος (μη περιλαμβανομένων 
των δανείων που κατέχονται προς πώληση) ανήλθαν σε €10,144 εκατ. (σε σύγκριση με €9,836 εκατ. στις 31 
Δεκεμβρίου 2021).  
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Επιπρόσθετα, στις 30 Ιουνίου 2022, καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες ύψους €247 εκατ. έχουν 
ταξινομηθεί ως να κατέχονται προς πώληση σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 5 εκ των οποίων €241 εκατ. αφορούσαν το 
Project Helix 3 και €6 εκατ. το Project Sinope (βλέπε πιο κάτω), σε σύγκριση με €250 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 
2021 εκ των οποίων €243 εκατ. αφορούσαν το Project Helix 3 και €7 εκατ. το Project Sinope. 

Η BOC PCL είναι ο μεγαλύτερος παροχέας δανείων στην Κύπρο με το μερίδιο αγοράς της επί των δανείων να 
ανέρχεται σε 41.2% στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με 38.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η αύξηση κατά το 
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 οφείλεται στη μείωση των δανείων στο τραπεζικό σύστημα. 

Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου 

Το Συγκρότημα συνέχισε να σημειώνει σταθερή πρόοδο σε όλες τις παραμέτρους επιμέτρησης της ποιότητας του 
δανειακού του χαρτοφυλακίου. Καθώς η μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, 
οι προτεραιότητες του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν τη διατήρηση ποιοτικού νέου δανεισμού και αποφυγή της
επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης στο μακροοικονομικό 
περιβάλλον. 

Οι πιστωτικές ζημιές δανείων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €23 εκατ. (εξαιρουμένων 
των ‘Προβλέψεων/καθαρής ζημιάς σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ’), σε σύγκριση με €35 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2021. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πιστωτικές ζημιές δανείων παρέχονται στο Μέρος 
'Κέρδη πριν τη φορολογία και μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία'.  

Παρά την περιορισμένη αθέτηση των πελατειακών υποχρεώσεων, η επιπρόσθετη παρακολούθηση και οι 
προβλέψεις στους τομείς που είναι ευάλωτοι στις επιπτώσεις της επιδείνωσης στο μακροοικονομικό περιβάλλον 
παραμένουν, για να διασφαλιστεί ότι πιθανές δυσκολίες αποπληρωμής εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο, και 
παρέχονται κατάλληλες λύσεις σε βιώσιμους πελάτες.  

Το Συγκρότημα θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, ούτως ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα υπόψη 
οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν από την αβεβαιότητα στις μακροοικονομικές προοπτικές και γεωπολιτικές 
εξελίξεις. 

Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά 
€175 εκατ., σε €1,168 εκατ. κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 (σε σύγκριση με €1,343 εκατ. στις 
31 Δεκεμβρίου 2021) ή 6%, κατά το β’ τρίμηνο 2022 (αποτελούμενα από καθαρές οργανικές μειώσεις ΜΕΔ ύψους 
€170 εκατ. και περαιτέρω καθαρών μειώσεων ΜΕΔ ύψους €5 εκατ. που αφορούν πωλήσεις ΜΕΔ). 
Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, τα ΜΕΔ μειώνονται περαιτέρω 
κατά €568 εκατ. σε €600 εκατ. με βάση τα στοιχεία στις 30 Ιουνίου 2022.  

Τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 10.6% του συνόλου των δανείων στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με 12.4% στις 
31 Δεκεμβρίου 2021, στην ίδια βάση, δηλαδή περιλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων ΜΕΔ που 
κατηγοριοποιούνται ως ‘Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς 
πώληση’. Αναπροσαρμοσμένο για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, το ποσοστό ΜΕΔ προς 
δάνεια μειώνεται σε 5.7% με βάση τα στοιχεία στις 30 Ιουνίου 2022.  

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 58% στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με 59% στις 31 Δεκεμβρίου 
2021 στην ίδια βάση, δηλαδή περιλαμβανομένων χαρτοφυλακίων ΜΕΔ που κατηγοριοποιούνται ως ‘Μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση’. Λαμβάνοντας υπόψη 
τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα ΜΕΔ καλύπτονται πλήρως. Αναπροσαρμοσμένο για 
χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 59% με βάση 
τα στοιχεία στις 30 Ιουνίου 2022.  
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Project Helix 3 

Τον Νοέμβριο 2021, το Συγκρότημα κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ με μεικτή 
λογιστική αξία ύψους €568 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και ακινήτων με λογιστική αξία ύψους περίπου 
€120 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, σε επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management 
Company LLC (‘PIMCO’), γνωστή ως Project Helix 3. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους 
€993 εκατ. κατά την ημερομηνία αναφοράς στις 31 Μαΐου 2021 και αποτελείται από περίπου 20,000 δάνεια, κυρίως 
σε ιδιώτες. Στις 30 Ιουνίου 2022 και στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αυτό το δανειακό χαρτοφυλάκιο, καθώς και τα 
ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Project Helix 3, ήταν κατηγοριοποιημένα ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται 
προς πώληση. Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο 2022, το μεικτό 
τίμημα πώλησης θα ανέλθει σε περίπου €385 εκατ. και θα καταβληθεί σε μετρητά. 

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο (καθώς και τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Project Helix 3) θα μεταφερθούν από 
την BOC PCL σε μια εγκεκριμένη Κυπριακή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων (η ‘ΚΕΕΠ’). Στη συνέχεια, οι μετοχές της 
ΚΕΕΠ θα αγοραστούν από συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management 
Company LLC (PIMCO), τον αγοραστή του χαρτοφυλακίου. 

Μετά από μεταβατική περίοδο κατά την οποία η διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων και των ακινήτων που 
περιλαμβάνονται στο Helix 3 θα παραμείνει στην BOC PCL, πρόθεση είναι όπως η διαχείριση μεταφερθεί σε 
ανεξάρτητο οργανισμό διαχείρισης δανείων (servicer), ο οποίος θα επιλεγεί και θα διοριστεί από τον αγοραστή.  

Το Project Helix 3 αποτελεί ορόσημο στην επίτευξη ενός από τους κύριους στρατηγικούς στόχους του 
Συγκροτήματος για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ. 
Αναπροσαρμοσμένο για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια του 
Συγκροτήματος μειώνεται σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό. Το Project Helix 3 μειώνει τα ΜΕΔ κατά 50% σε €600 
εκατ. αναπροσαρμοσμένα με βάση τα στοιχεία στις 30 Ιουνίου 2022, και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 5 
εκατοστιαίες μονάδες σε 5.7% αναπροσαρμοσμένο με βάση τα στοιχεία στις 30 Ιουνίου 2022.  

Όλα τα σχετικά στοιχεία και οι αναπροσαρμοσμένοι υπολογισμοί είναι με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα στις 
30 Ιουνίου 2022, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, και προϋποθέτουν ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία τελεί 
υπό τη λήψη συνήθων εποπτικών και άλλων εγκρίσεων. 

Project Sinope 

Τον Δεκέμβριο 2021, η BOC PCL κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ, με συμβατικό 
υπόλοιπο ύψους €146 εκατ. και μεικτή λογιστική αξία ύψους €12 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 
ακίνητα στη Ρουμανία με λογιστική αξία ύψους €0.6 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (γνωστή ως ‘Project Sinope’). 
Το χαρτοφυλάκιο έχει ταξινομηθεί ως κατεχόμενο προς πώληση από τις 31 Δεκεμβρίου 2021. To Project Sinope 
ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2022.   

Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014 και αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς 
πώληση, τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί κατά €14.4 δις ή 96% σε €0.6 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά πάνω 
από 57 εκατοστιαίες μονάδες, από 63% σε 5.7%. 

Το Συγκρότημα έχει ήδη επιτύχει μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια και βρίσκεται σε σωστή πορεία 
ώστε να επιτύχει τον στόχο του για ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια ύψους περίπου 5% μέχρι το τέλος του 2022 και 
λιγότερο από 3% μέχρι το τέλος του 2025.  
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Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (Real Estate Management Unit, REMU) 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) επικεντρώνει την προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που 
προκύπτουν από τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα. Συνολικά, οι πωλήσεις από την αρχή του 2017 
ανέρχονται σε €1.46 δις και υπερβαίνουν τα ακίνητα που ανέλαβε κατά την ίδια περίοδο ύψους €1.35 δις. 

Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε πωλήσεις ακινήτων ύψους €87 
εκατ. (σε σύγκριση με  €76 εκατ. κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021), με κέρδη από πωλήσεις 
ακινήτων ύψους περίπου €8 εκατ. (σε σύγκριση με κέρδη από πωλήσεις ακινήτων ύψους €7 εκατ. για το εξάμηνο 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021). Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 οι πωλήσεις περιουσιακών 
στοιχείων αφορούν όλες τις κατηγορίες ακινήτων, με πάνω από 60% των πωλήσεων σε αξία να αφορούν γη.  

Στις 30 Ιουνίου 2022, η λογιστική αξία των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΔΔΑ τα οποία ταξινομούνται στα ‘Μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση’ ανήλθε σε €90 εκατ. 
(σε σύγκριση με €98 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021). Τα ακίνητα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο Project Helix 3 
και στο Project Sinope και αποτελούνται από ακίνητα ύψους €85 εκατ. και επενδύσεις σε ακίνητα ύψους €5 εκατ. 
στις 30 Ιουνίου 2022 (σε σύγκριση με ακίνητα ύψους €93 εκατ. και επενδύσεις σε ακίνητα ύψους €5 εκατ. στις 31 
Δεκεμβρίου 2021).

Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, το Συγκρότημα προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων 
συμφωνιών για 373 ακίνητα με τιμή συμβολαίου ύψους περίπου €99 εκατ., σε σύγκριση με αγοραπωλητήριες 
συμφωνίες για 387 ακίνητα (με τιμή συμβολαίου ύψους €85 εκατ.) κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2021.

Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα βρισκόταν σε προχωρημένες διαδικασίες για πωλήσεις ακινήτων ύψους €81 εκατ. 
(τιμή συμβολαίου) στις 30 Ιουνίου 2022, εκ των οποίων τα €41 εκατ. αφορούσαν υπογεγραμμένες 
αγοραπωλητήριες συμφωνίες (σε σύγκριση με €85 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2021, εκ των οποίων τα €48 εκατ. 
αφορούσαν υπογεγραμμένες αγοραπωλητήριες συμφωνίες). 

Η ΔΔΑ ανέλαβε ακίνητα ύψους €26 εκατ. κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 (σε σύγκριση με 
προσθήκες ύψους €21 εκατ. κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής 
χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων. 

Στις  30 Ιουνίου 2022, η ΔΔΑ διαχειριζόταν ακίνητα (εξαιρουμένων των ακινήτων που κατέχονται προς πώληση) 
λογιστικής αξίας ύψους €1,146 εκατ. (αποτελούμενα από ακίνητα ύψους €1,054 εκατ. τα οποία 
κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘Αποθέματα ακινήτων’ και €92 εκατ. ως ‘Επενδύσεις σε Ακίνητα’), σε σύγκριση με €1,215 
εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (αποτελούμενα από ακίνητα ύψους €1,112 εκατ. τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως 
‘Αποθέματα ακινήτων’ και €103 εκατ. ως ‘Επενδύσεις σε Ακίνητα’).  

Επιπρόσθετα από τα ακίνητα τα οποία διαχειρίζεται η ΔΔΑ, ακίνητα τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘Επενδύσεις 
σε Ακίνητα’ με λογιστική αξία ύψους €10 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022 (σε σύγκριση με €15 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 
2021) δεν τα διαχειρίζεται η ΔΔΑ. Αυτά αφορούν κυρίως ακίνητα που κατείχε το Συγκρότημα πριν τη σύσταση της 
ΔΔΑ τον Ιανουάριο του 2016 και σε ακίνητα τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘Επενδύσεις σε Ακίνητα’, μετά από 
αλλαγή χρήσης. 
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Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €145 εκατ., σε 
σύγκριση με €152 εκατ. το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Η μείωση αντικατοπτρίζει τη μείωση στα 
καθαρά έσοδα από τόκους από το χαρτοφυλάκιο του Helix 2 (περίπου €15 εκατ. το εξάμηνο που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2021) η οποία εν μέρει αντισταθμίστηκε από την αύξηση του χαρτοφυλακίου καθαρών εξυπηρετούμενων 
δανείων και τις βελτιωμένες αποδόσεις δανείων σε συνάρτηση με το επιτοκιακό περιβάλλον κατά το εξάμηνο που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. 

Ο τριμηνιαίος μέσος όρος των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2022 ανήλθε σε €22,235 εκατ., λόγω της αύξησης των ρευστών διαθεσίμων περιουσιακών στοιχείων μετά 
την αύξηση στις καταθέσεις κατά €1.6 δις από τις 30 Ιουνίου 2021.  

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 1.32% (σε σύγκριση 
με 1.56% για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021) και επηρεάστηκε αρνητικά από την αντίστοιχη μείωση 
στα καθαρά έσοδα από τόκους και την αύξηση στον μέσο όρο των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων. 

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €154 εκατ. (σε σύγκριση 
με €136 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από δικαιώματα 
και προμήθειες ύψους €94 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) 
από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €11 εκατ., καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €33 εκατ., 
καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων 
ύψους €7 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €9 εκατ. Η αύξηση σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2021 οφείλεται κυρίως στα 
αυξημένα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες, μετά την εισαγωγή αναθεωρημένου καταλόγου χρεώσεων 
και προμηθειών και την επέκταση της χρέωσης των προμηθειών ρευστότητας σε ευρύτερη ομάδα πελατών κατά 
το πρώτο τρίμηνο 2022.  

Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν 
σε €94 εκατ., σε σύγκριση με €84 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Η αύξηση οφειλόταν 
κυρίως λόγω της εισαγωγής αναθεωρημένου καταλόγου χρεώσεων και προμηθειών τον Φεβρουάριο 2022 και την 
επέκταση της χρέωσης των προμηθειών ρευστότητας σε ευρύτερη ομάδα πελατών το Μάρτιο 2022.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από 
χρηματοοικονομικά μέσα για το  εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €11 εκατ. (αποτελούμενα 
από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους €12 εκατ. και καθαρή ζημιά από συναλλαγές με 
χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €1 εκατ.), σε σύγκριση με €9 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2021 (αποτελούμενο από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους €7 εκατ. και καθαρά κέρδη 
από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €2 εκατ.). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα καθαρά 
κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, τα οποία είχαν 
επηρεαστεί από τα περιοριστικά μέτρα και τα υψηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.  

Τα καθαρά ασφαλιστικά έσοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €33 εκατ., 
αποτελούμενα από έσοδα από περιουσιακά στοιχεία από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις ύψους €30 
εκατ. και πίστωση για έξοδα από υποχρεώσεις από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις ύψους €3 εκατ., 
έναντι €31 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 (αποτελούμενα από έσοδα από περιουσιακά 
στοιχεία από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις ύψους €104 εκατ. και έξοδα από υποχρεώσεις από 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις ύψους €73 εκατ. αντίστοιχα). Η αύξηση των καθαρών ασφαλιστικών 
εσόδων κατά €2 εκατ., η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση ύψους 6% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2021, οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση των νέων εργασιών και στις ευνοϊκές αλλαγές στις παραδοχές αποτίμησης, οι οποίες 
αντισταθμίζονται εν μέρει από υψηλότερες ασφαλιστικές απαιτήσεις. Η μείωση των εσόδων από στοιχεία 
ενεργητικού από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις επηρεάζεται από την αποτίμηση στις επενδύσεις που 
συνδέονται με μονάδες, η οποία με τη σειρά της έχει ευνοϊκή επίδραση στα αντίστοιχα τεχνικά αποθεματικά, η 
κίνηση των οποίων παρουσιάζεται στα έξοδα από υποχρεώσεις από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις. 



BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD
Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης      

23 

Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

Ανάλυση Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων (συνέχεια)

Συνολικά Έσοδα (συνέχεια)

Τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση 
αποθεμάτων ακινήτων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €7 εκατ. (αποτελούμενα από 
καθαρά κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους περίπου €8 εκατ. και καθαρές ζημιές από επανεκτίμηση 
επενδύσεων σε ακίνητα ύψους περίπου €1 εκατ.), σε σύγκριση με €6 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2021 (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €7 εκατ. και καθαρές 
ζημιές από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους €1 εκατ.). Τα κέρδη της ΔΔΑ δύναται να παρουσιάζουν 
διακυμάνσεις. 

Τα συνολικά έσοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €299 εκατ., σε σύγκριση με 
€288 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 κυρίως λόγω των αλλαγών στα μη επιτοκιακά έσοδα, 
όπως επεξηγείται πιο πάνω. 

Συνολικά Έξοδα  

Τα συνολικά έξοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €190 εκατ., σε σύγκριση με €186 
εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, εκ των οποίων 53% αφορά δαπάνες προσωπικού (€100 
εκατ.), 38% αφορά τα άλλα λειτουργικά έξοδα (€73 εκατ.) και 9% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων 
και άλλα τέλη/εισφορές (€17 εκατ.). Η αύξηση ύψους 2% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2021 οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση στα άλλα λειτουργικά έξοδα και στην αύξηση στον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα 
τέλη/εισφορές.  

Το σύνολο λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε €173 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, σε 
σύγκριση με €171 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. 

Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε €100 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση 
με €101 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, ως αποτέλεσμα της επίδρασης των Εθελοντικών 
Σχεδίων Αποχώρησης Προσωπικού τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα τρίμηνα, της ανανέωση 
της συλλογικής σύμβασης, και παρά τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Το Συγκρότημα εργοδοτούσε 3,422 άτομα στις 
30 Ιουνίου 2022 σε σύγκριση με 3,438 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Τον Ιούλιο 2022 το Συγκρότημα ολοκλήρωσε  το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού, μέσω του οποίου 
περίπου 550 υπάλληλοι είχαν εγκριθεί για αποχώρηση με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου €99 εκατ., 
το οποίο αναμένεται να αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το τρίτο 
τρίμηνο 2022. Με την ολοκλήρωση του ΣΕΑ, ο μέσος αριθμός του προσωπικού μειώνεται κατά περίπου 16% και η 
ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €37 εκατ. ή περίπου 19% των δαπανών προσωπικού. 

Επιπρόσθετα, τον Ιανουάριο 2022 το Συγκρότημα, μέσω θυγατρικής του, ολοκλήρωσε Σχέδιο Εθελούσιας 
Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ), μέσω του οποίου μικρός αριθμός υπαλλήλων του Συγκροτήματος εγκρίθηκαν 
προς αποχώρηση με συνολικό κόστος ύψους €3 εκατ., το οποίο αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το πρώτο τρίμηνο 2022 ως μη επαναλαμβανόμενο στοιχείο στην υποκείμενη 
βάση.  

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €73 εκατ., σε σύγκριση 
με €70 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Η αύξηση αντικατοπτρίζει τα περιοριστικά μέτρα 
λόγω της πανδημίας κατά το πρώτο τρίμηνο 2021 και τα αυξημένα έξοδα προώθησης λόγω εποχικότητας. 

Ο ειδικός φόρος επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2022 ανήλθαν σε €17 εκατ., σε σύγκριση με €15 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 κυρίως 
λόγω αύξησης των καταθέσεων κατά περισσότερο από €1.6 δις από τις 30 Ιουνίου 2021.  

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα 
τέλη/εισφορές για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 58%, σε σύγκριση με 59% για το 
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.  
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Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα 
τέλη/εισφορές για το 2022 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω κοντά στα σημερινά επίπεδα σε σύγκριση 
με την αρχική εκτίμηση σε περίπου 65% (mid-60s), αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση των εσόδων στο 
βελτιωμένο περιβάλλον επιτοκίων και τις συνεχείς προσπάθειες της διεύθυνσης για περιορισμό του κόστους. Ο 
δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές 
για το 2023 αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω σε περίπου 50%, καθώς οι αποτελεσματικές ενέργειες μείωσης στον 
αριθμό του προσωπικού και των καταστημάτων, οδηγούν σε ουσιαστική μείωση κόστους το 2023.  

Κέρδη πριν τη φορολογία και μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία  

Τα λειτουργικά κέρδη πριν τις πιστωτικές ζημιές και απομειώσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2022 ανήλθαν σε €109 εκατ., σε σύγκριση με €102 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.  

Οι πιστωτικές ζημιές δανείων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €23 εκατ., σε σύγκριση 
με €35 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.  

Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν 43 
μ.β., σε σύγκριση με χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2021 ύψους 61 μ.β., μειωμένη κατά 18 μ.β., καθώς η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) για το 
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 περιλάμβανε 21 μ.β. πιστωτικές ζημιές που σχετίζονται με την πανδημία 
COVID-19.  

Στις 30 Ιουνίου 2022, οι συσσωρευμένες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές δανείων, περιλαμβανομένης της 
αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση και των πιστωτικών ζημιών για εκθέσεις εκτός 
ισολογισμού (βλέπε ‘Όροι και επεξηγήσεις στις Γνωστοποιήσεις Εναλλακτικών Μέτρων Απόδοσης’ της Ενδιάμεσης 
Οικονομικής Έκθεσης 2022), ανήλθαν σε €677 εκατ. (σε σύγκριση με €792 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου  2021) και 
αναλογούν σε 6.1% επί του συνόλου των δανείων περιλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων που κατέχονται προς 
πώληση (σε σύγκριση με 7.3% επί του συνόλου των δανείων περιλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων που 
κατέχονταν προς πώληση στις 31 Δεκεμβρίου 2021).  

Οι απομειώσεις άλλων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για 
το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €13 εκατ., σε σύγκριση με €11 εκατ. για το εξάμηνο που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, επηρεαζόμενες κυρίως από αυξημένες χρεώσεις απομειώσεων σε καθαρές παλαιές 
εκθέσεις εξωτερικού. 

Οι προβλέψεις για επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα για το εξάμηνο που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €1 εκατ., σε σύγκριση με €4 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2021.  

Τα κέρδη πριν τη φορολογία και μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2022 ανήλθαν σε €72 εκατ., σε σύγκριση με €52 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.  

Κέρδη μετά τη φορολογία (αναλογούντα  στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας)   

Η χρέωση φορολογίας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθε σε €12 εκατ., σε σύγκριση με €1 
εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.  

Τα κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία (που αναλογούν στους 
ιδιοκτήτες της Εταιρίας)  για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €59 εκατ., σε σύγκριση 
με €51 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 
πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία η οποία υπολογίζεται με βάση τα ‘Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα 
μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας)’ ανέρχεται σε 7.3% 
(ετησιοποιημένο) για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με 6.1% για το εξάμηνο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2021.  



BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD
Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης      

25 

Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

Ανάλυση Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων (συνέχεια)

Κέρδη μετά τη φορολογία (αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας)  (συνέχεια)

Τα έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης - οργανικά για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2022 ανήλθαν σε €5 εκατ., σε σύγκριση με €18 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, μειωμένα 
κατά 70%, κυρίως λόγω του κόστους που αφορά την προσφορά για τα Υφιστάμενα Ομόλογα Δευτεροβάθμιου 
Κεφαλαίου (Tier 2 Capital Notes) το οποίο ανήλθε σε €12 εκατ. το 2021. Τα έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα 
αναδιάρθρωσης-οργανικά αφορούν το πρόγραμμα μετασχηματισμού της BOC PCL και άλλα στρατηγικά έργα του 
Συγκροτήματος. 

Τα κέρδη μετά τη φορολογία - οργανικά (αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας) για το εξάμηνο 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €54 εκατ., σε σύγκριση με €33 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 
30 Ιουνίου 2021.  

Οι προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 
ανήλθαν σε λιγότερο από €1 εκατ. και αφορούσαν το Helix 3, σε σύγκριση με €16 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2021 (τα οποία αφορούσαν το Helix 2).  

Τα έξοδα αναδιάρθρωσης και άλλα έξοδα σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ για το εξάμηνο που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €1 εκατ., σε σύγκριση με €16 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 (τα 
οποία σχετίζονται με τις συμφωνίες πώλησης χαρτοφυλακίων ΜΕΔ).  

Τα έξοδα αναδιάρθρωσης τα οποία αφορούν το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ)
ανήλθαν σε €3 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με μηδενικά για το εξάμηνο 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε Μέρος ‘Συνολικά Έξοδα’. 

Τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €50 εκατ., σε σύγκριση με €1 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.  

Λειτουργικό Περιβάλλον

Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6.1% το β’ τρίμηνο του 2022, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, σε σύγκριση 
με 6% το πρώτο τρίμηνο του 2022, το οποίο αναθεωρήθηκε προς τα πάνω από την αρχική εκτίμηση 5.6%. Η 
οικονομική ανάπτυξη το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2022 ανήλθε σε 6.1%  σε σύγκριση με 5.6% για 
το 2021, λόγω κυρίως στην ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη του τουρισμού και τη συνεχιζόμενη 
επέκταση των εξαγωγών άλλων υπηρεσιών. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και των 
Δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας αντισταθμίστηκαν από την ισχυρή οικονομική δραστηριότητα στην οικονομία, 
αλλά παραμένουν σημαντικοί αποτρεπτικοί παράγοντες, ως αποτέλεσμα του υψηλότερου πληθωρισμού, της 
συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης και της νομισματικής σκλήρυνσης. 

Ο τουρισμός στην Κύπρο και γενικότερα στην Ευρώπη, εξελίσσεται εντονότερα από ό,τι το 2021. Οι χώρες έχουν 
καταργήσει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, και ως εκ τούτου, η 
είσοδος σε χώρες δεν απαιτεί εξέταση για covid πριν από την αναχώρηση. Οι αεροπορικές εταιρείες επίσης, έχουν 
αυξήσει τη χωρητικότητά τους εν αναμονή της αυξημένης ζήτησης επιβατών. Οικονομίες που εξαρτώνται από τον 
τουρισμό, όπως η Κύπρος, αναμένεται να επωφεληθούν από την ανάκαμψη των αφίξεων το 2022, αν και παραμένει 
σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά τη ζήτηση για τουρισμό το 2023.  

Οι αφίξεις τουριστών τους πρώτους επτά μήνες του 2022 ανήλθαν στα 1.7 εκατ. άτομα ή στο 77% των αντίστοιχων 
αφίξεων του 2019, προς τα επίπεδα πριν την πανδημία. Αντιστοίχως, οι εισπράξεις τους πρώτους έξι μήνες του 
έτους ανήλθαν στο 83% των αντίστοιχων εισπράξεων του 2019. Οι προοπτικές του τομέα παραμένουν θετικές για 
το υπόλοιπο της τουριστικής περιόδου, με βάση τα στοιχεία για τις προγραμματισμένες διεθνείς πτήσεις και τις 
έρευνες για τις κρατήσεις τουριστικών καταλυμάτων, παρά τη σημαντική απώλεια τουρισμού από τη Ρωσία (περίπου 
20% των επιπέδων του 2019).  

Άλλοι βραχυπρόθεσμοι δείκτες είναι σχετικά αμφίρροποι από την πλευρά της προσφοράς και ισχυρότεροι από την 
πλευρά της ζήτησης. Έτσι, οι λιανικές πωλήσεις ανέκαμψαν έντονα τον Μάιο-Ιούνιο 2022, με κινητήρια δύναμη τα 
μη εδώδιμα είδη εξαιρουμένων των καυσίμων αυτοκινήτων, μετά από πτώση τον Μάρτιο-Απρίλιο 2022. Οι 
συνολικές εγγραφές αυτοκινήτων μειώθηκαν τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2022, γεγονός που ενδεχομένως αντανακλά 
τους περιορισμούς της παγκόσμιας προσφοράς στην κατασκευή και εξαγωγή αυτοκινήτων. Στον τομέα των 
κατασκευών ο όγκος των αδειών οικοδομής τους πρώτους πέντε μήνες του 2022 ήταν μειωμένος, λόγω της πτώσης 
τον Απρίλιο και τον Μάρτιο, μετά από θετικούς τους τρεις πρώτους μήνες. 
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Ο πληθωρισμός εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή, επιταχύνεται από το γ’ τρίμηνο του 2021 και μετέπειτα, 
ως αποτέλεσμα κυρίως των διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας, των συνακόλουθων υψηλότερων τιμών της 
ενέργειας και των τροφίμων και άλλων ελλείψεων σε εμπορεύματα και βιομηχανικά αγαθά. Ο εναρμονισμένος 
δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 7.4% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, 
σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ μόνο τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 8.9% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Αντίστοιχα στην Κύπρο, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 
κατά 7.7% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου και κατά 10.6% τον Ιούλιο. Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 
35% στην Κύπρο την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022. Ο συνολικός δείκτης εξαιρουμένης της ενέργειας 
αυξήθηκε κατά 4.9% και κατά 4.3% εξαιρουμένων επίσης και των τροφίμων. Ο δείκτης του συνόλου των 
υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 4.4% την περίοδο αυτή. Έτσι, ο βασικός πληθωρισμός είναι σημαντικά χαμηλότερος 
από τον γενικό πληθωρισμό, αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλότερος από τις προηγούμενες περιόδους. 

Ο υψηλότερος και πιο επίμονος πληθωρισμός οδήγησε την ΕΚΤ στην υιοθέτηση μιας πιο επιθετικής νομισματικής 
πολιτικής. Στην τελευταία τους συνεδρίαση τον Ιούλιο του 2022, η ΕΚΤ αύξησε το επιτόκιο των πράξεων κύριας 
αναχρηματοδότησης κατά 50 μονάδες βάσης, την πρώτη αύξηση των επιτοκίων της εδώ και έντεκα χρόνια και 
ενέκρινε επίσης ένα νέο εργαλείο πολιτικής, το 'Εργαλείο Προστασίας Μετάδοσης' της νομισματικής ροής 
(Transmission Protection Instrument - TPI). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αγοράς ομολόγων κατά χώρα, το οποίο 
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αδικαιολόγητων πιέσεων στις αποδόσεις των ομολόγων μεμονωμένων χωρών μελών, 
οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα θεμελιώδη οικονομικά τους μεγέθη, και στην αποτροπή σημαντικών 
αποκλίσεων μεταξύ των επιτοκίων στην Ευρωζώνη. Με την έγκριση του νέου εργαλείου, η ΕΚΤ σηματοδότησε την 
αποφασιστικότητά της να παρεμβαίνει, εφόσον είναι απαραίτητο, ώστε η δυναμική των αγορών να μην διαταράσσει 
τον μηχανισμό μετάδοσης της πολιτικής της. 

Η άνοδος του πληθωρισμού και των επιτοκίων δεν αποτελεί άμεση απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 
στην Ευρωζώνη, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπερχρεωμένες χώρες θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους 
τους μεσοπρόθεσμα, πράγμα που προϋποθέτει μια σειρά μεταρρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων. Ο λόγος του 
χρέους προς ΑΕΠ θα μειώνεται για ένα χρονικό διάστημα, καθώς ο πληθωρισμός και το ονομαστικό ΑΕΠ αυξάνονται 
παράλληλα.  

Η ανάκαμψη το 2021 συνέβαλε στη σημαντική αύξηση των εσόδων της γενικής κυβέρνησης και στη σχετική μείωση 
των κρατικών δαπανών. Ως αποτέλεσμα, το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε στο 1.6% του ΑΕΠ από έλλειμμα 
5.7% του ΑΕΠ το 2020, όταν η κυβέρνηση εφάρμοσε μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας εν μέσω της βαθιάς 
ύφεσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19. Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε στο 
103.6% το 2021 από το διογκωμένο 115% το 2020. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2022 υπήρξε σημαντική 
βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Με οδηγό τον υψηλότερο πληθωρισμό και το υψηλότερο ονομαστικό ΑΕΠ, 
τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 16.7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι συνολικές δαπάνες 
μειώθηκαν κατά 1%. Ως αποτέλεσμα, ο προϋπολογισμός ήταν σχεδόν ισοσκελισμένος κατά την περίοδο αυτή και 
είναι δυνατό να αναμένεται ένα μικρό πλεόνασμα για το σύνολο του έτους. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ 
αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω το 2022. 

Η ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος βελτιώθηκε σταθερά τα τελευταία χρόνια και οι αρχικές οικονομικές 
ισορροπίες των ισολογισμών των τραπεζών, είναι σήμερα πολύ διαφορετικές από ό,τι ήταν πριν από δέκα και πλέον 
χρόνια. Οι τράπεζες αναδιάρθρωσαν τις δραστηριότητές τους, συρρίκνωσαν τους ισολογισμούς τους και ενίσχυσαν 
τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Επανατοποθέτησαν τις δραστηριότητές τους στην εγχώρια 
αγορά και μείωσαν αισθητά τα ανοίγματά τους στο εξωτερικό. Η προληπτική εποπτεία έχει ενισχυθεί εντός του 
εποπτικού πλαισίου της ΕΕ. Ωστόσο, αδυναμίες εξακολουθούν να υφίστανται, όπως αποδεικνύεται από το υψηλό 
ποσοστό κόστους προς έσοδα, τη χαμηλή κερδοφορία και τις ανησυχίες για νέα αύξηση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, εάν τα προβλήματα σε ορισμένους τομείς που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 και την Ουκρανική 
κρίση, συνεχίσουν να υφίστανται. Οι τράπεζες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την κρίση της πανδημίας, 
με τη ρευστότητα και τα κεφαλαιακά τους αποθέματα να παραμένουν άθικτα. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
συνέχισαν την πτωτική τους πορεία που αποδίδεται κυρίως σε πακέτα πωλήσεων από τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες. 
Ωστόσο, εν μέσω αβέβαιων συνθηκών, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει στο επίκεντρο της 
προσοχής των τραπεζικών διοικήσεων και των εποπτικών αρχών. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας δημιουργεί νέες 
προκλήσεις και θα απαιτηθεί συνεχής, στενή παρακολούθηση των εξελίξεων. Το σύνολο των ΜΕΔ στο τέλος Μαΐου 
2022 ανήλθαν σε €3 δις, όπως και τον Δεκέμβριο του 2021. Το ποσοστό των ΜΕΔ σε σχέση με τα δάνεια ήταν 
11.4% και ο δείκτης κάλυψης προβλέψεων σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν 50.7%. Τα δάνεια 
προς τους κατοίκους, εξαιρουμένου του κράτους, μειώθηκαν σε €23.3 δις στο τέλος Ιουνίου 2022, ή περίπου στο 
90% του αναμενόμενου ονομαστικού ΑΕΠ στο τέλος του έτους.  
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Η Κύπρος έλαβε την πρώτη εκταμίευση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €157 εκατ. το 
Σεπτέμβριο του 2021 και υπέβαλε αίτηση για τη δεύτερη εκταμίευση ύψους €85 εκ τον Ιούλιο του 2022. Η 
συνολική κατανομή της Κύπρου σε χορηγήσεις και δάνεια ανέρχεται συνολικά σε €1.2 δις (€1 δις σε επιδοτήσεις 
και €200 εκ σε δάνεια), και θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο εθνικό 
σχέδιο ανάκαμψης. Το σχέδιο κατανέμει το 41% των κονδυλίων σε πράσινες επενδύσεις και επιπλέον 23% σε 
ψηφιακές επενδύσεις. Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη βελτίωση των διακυβερνήσεων των κρατικών επιχειρήσεων, τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς. 

Η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ανθεκτική κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι στιγμής, παρά τις επιπτώσεις 
του πολέμου στην Ουκρανία και των Δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου 
Τύπου του Υπουργού Οικονομικών, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 5% το 2022, 
πιο πάνω από τις επιδόσεις της Ευρωζώνης. Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να επιβραδυνθεί το 2023, καθώς το 
εξωτερικό περιβάλλον, ιδίως στην Ευρώπη, αναμένεται να επιδεινωθεί. 

Οι κυρώσεις και τα αντίποινα της Ρωσίας με τη μείωση των προμηθειών, θα επιδεινώσουν την ενεργειακή κρίση 
της Ευρώπης τον προσεχή χειμώνα. Αναμένονται ελλείψεις φυσικού αερίου και ενδέχεται να απαιτηθούν έλεγχοι 
στους βιομηχανικούς τομείς. Τα νοικοκυριά θα επηρεαστούν και η βιομηχανική δραστηριότητα ενδέχεται να 
διαταραχθεί. Όλες οι χώρες θα επηρεαστούν από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, την πτώση της 
εμπιστοσύνης και την αποδυνάμωση του εξωτερικού εμπορίου. Οι προσπάθειες της Ευρώπης να αποσυνδεθεί από 
τη Ρωσία και να εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου θα συνεχιστούν, αλλά θα 
αντιμετωπίσουν περιορισμούς. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κίνδυνος διαταραχών αυξάνεται και η εμπιστοσύνη 
υπονομεύεται. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην ΕΕ για την εθελοντική μείωση της χρήσης φυσικού αερίου κατά 
15% θα βοηθήσει στη μείωση των διαταραχών, αλλά ο διαμοιρασμός μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να καταστεί 
αναγκαίος σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι υψηλότερες τιμές θα εξακολουθήσουν πιθανότατα να υφίστανται, γεγονός 
που θα έχει επιπτώσεις στο πραγματικό εισόδημα. 

Πιστοληπτικές αξιολογήσεις 

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικού κινδύνου της Κυπριακής Κυβέρνησης βελτιώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, 
αντανακλώντας τους μειωμένους κινδύνους του τραπεζικού τομέα, την ανάκαμψη της ανθεκτικότητας της 
οικονομίας, και τη συνεχή δημοσιονομική βελτίωση. Η Κύπρος επέδειξε πολιτική δέσμευση για τη διόρθωση των 
δημοσιονομικών ανισορροπιών μέσω μεταρρυθμίσεων, καθώς και για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού 
συστήματος. Το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό σε σχέση με το ΑΕΠ, αλλά οι μεγάλης κλίμακας αγορές 
περιουσιακών στοιχείων από την ΕΚΤ εξασφαλίζουν ευνοϊκό κόστος χρηματοδότησης για την Κύπρο και άφθονη 
ρευστότητα στην αγορά κρατικών ομολόγων. 

Πρόσφατα, τον Αύγουστο του 2022, ο οίκος Moody's Investors Service, επιβεβαίωσε τις μακροπρόθεσμες 
αξιολογήσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης, σε Ba1 και αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές. Οι 
βασικοί παράγοντες που αντανακλούν την επιβεβαίωση και αναβάθμιση προοπτικής είναι η σημαντική μείωση του 
λόγου του δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ της Κύπρου το 2022, η ισχυρότερη από την αναμενόμενη οικονομική 
ανθεκτικότητα από τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και από την πανδημία COVID-19, καθώς και η συνεχιζόμενη 
ενίσχυση του τραπεζικού τομέα. 

Τον Μάρτιο του 2022, ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική 
αξιολόγηση της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα BBB- από τον Νοέμβριο του 2018 και με σταθερές προοπτικές. 
Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την άποψη ότι παρά την έκθεση της Κύπρου στη Ρωσία μέσω των 
τουριστικών και επενδυτικών διασυνδέσεων, οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι μετριάζονται από την ενισχυμένη 
δημοσιονομική θέση της κυβέρνησης και τη συνεχιζόμενη ομαλοποίηση των δαπανών μετά το σοκ της πανδημίας. 
Εν τω μεταξύ, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν θετικές χάρη στο Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΣΑΕ). 

Επίσης, τον Μάρτιο του 2022, η S&P Global Ratings επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Κύπρου στην επενδυτική 
βαθμίδα BBB- και τις θετικές προοπτικές. Η θετική προοπτική αντανακλά την άποψη ότι η κρατική αξιολόγηση της 
Κύπρου θα μπορούσε να αναβαθμιστεί εντός των επόμενων 24 μηνών, εάν οι οικονομικές και δημοσιονομικές 
επιδόσεις της χώρας συνεχίσουν να ενισχύονται, υποστηριζόμενες από την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων από την Κυβέρνηση. Ενώ η κρίση στην Ουκρανία επιβαρύνει τις οικονομικές επιδόσεις της Κύπρου 
μέσω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, οι μεσοπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές παραμένουν 
σταθερές σύμφωνα με την S&P. 
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Τον Απρίλιο του 2022, ο οίκος DBRS Morningstar αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σε ξένο και τοπικό νόμισμα από BBB (χαμηλό) σε BBB και άλλαξε την τάση από Θετική σε Σταθερή. 
Οι αναβαθμίσεις των αξιολογήσεων αντανακλούν τις ισχυρότερες από τις αναμενόμενες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιδόσεις της Κύπρου κατά τη διάρκεια του 2021 και την προσδοκία της DBRS Morningstar ότι οι 
μεσοπρόθεσμες συνθήκες παραμένουν υποστηρικτικές για τις προσπάθειες μείωσης του χρέους της Κύπρου, παρά 
τους κινδύνους που δημιουργούνται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την πανδημία. 

Επισκόπηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Πιστοληπτική Αξιολόγηση  

Η χρηματοοικονομική επίδοση του Συγκροτήματος είναι άμεσα συνδεδεμένη με το οικονομικό και λειτουργικό 
περιβάλλον στην Κύπρο. Τον Ιούνιο 2022, ο οίκος Standard and Poor’s επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη 
πιστοληπτική αξιολόγηση της BOC PCL σε Β+ διατηρώντας θετική προοπτική, παρά την επιδείνωση στο 
μακροοικονομικό περιβάλλον και τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού. Τον Δεκέμβριο 2021, ο οίκος Moody’s 
Investors Service αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της BOC PCL σε Βa3 από B1, 
διατηρώντας θετική προοπτική. Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη σημαντική συνεχή βελτίωση της ποιότητας του 
δανειακού χαρτοφυλακίου της BOC PCL, μετά τη συμφωνία του Project Helix 3 στην οποία κατέληξε τον Νοέμβριο 
2021. Τον Δεκέμβριο 2021, ο οίκος Fitch Ratings επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της BOC PCL στο 
B- και αναθεώρησε την προοπτική από αρνητική σε θετική. Η αναθεώρηση της προοπτικής της BOC PCL  
αντικατοπτρίζει τη σημαντική βελτίωση  της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου  μετά τη συμφωνία στην 
οποία κατέληξε για το Project Helix 3, καθώς και την οργανική μείωση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων 
από το τέλος 2019, παρά το δυσχερές λειτουργικό περιβάλλον της Κύπρου, με την προσδοκία ότι αυτή η τάση θα 
συνεχίσει και στο εγγύς μέλλον.  

Στρατηγικές προτεραιότητες στο μεσοπρόθεσμο διάστημα 

Το Συγκρότημα αποτελεί τον μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό οργανισμό στην Κύπρο με ευρέως 
φάσματος δραστηριότητες. Τον Φεβρουάριο 2022, το Συγκρότημα αναθεώρησε τους μεσοπρόθεσμους 
στρατηγικούς του στόχους, δίνοντας σημαντική έμφαση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους  και αύξησε τον 
μεσοπρόθεσμο στόχο του για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) σε πάνω από 10% (2025), θέτοντας 
τις βάσεις για διανομή μερίσματος, αναλόγως επίδοσης και αφού παρθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Η 
παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία έχει αλλάξει το οικονομικό περιβάλλον που αντικατοπτρίζει 
πιθανή επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων και αύξησης των 
επιτοκίων. Ως αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων οικονομικών προοπτικών, το Συγκρότημα θα επωφεληθεί 
σημαντικά από τις αυξήσεις των επιτοκίων, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να βρίσκονται σε τροχιά ανάκαμψης 
αντισταθμίζοντας πιθανές πιέσεις στο σύνολο των λειτουργικών εξόδων και τη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων 
(cost of risk). Συνολικά, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) αναμένεται να ανέλθει σε πάνω από 10% 
το 2023, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα για ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως 
των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 
πάνω από 10% για τα έτη 2024-2025 επιβεβαιώνεται.   

Ευνοϊκότερο περιβάλλον επιτοκίων 

H διάρθρωση του ισολογισμού του Συγκροτήματος το θέτει σε ευνοϊκή θέση ώστε να επωφεληθεί από την αύξηση 
των επιτοκίων. Στις 30 Ιουνίου 2022, οι καταθέσεις μετρητών με την ΕΚΤ (περιλαμβανομένων ΣΠΠΜΑ ύψους 
περίπου €3.0 δις και το εξαιρούμενο χρέωσης αρνητικού επιτοκίου μέρος των πλεοναζόντων αποθεματικών στην 
ΕΚΤ ύψους περίπου €1.0 δις) ανήλθαν σε περίπου €9.9 δις και ως αποτέλεσμα της αύξησης του επιτοκίου 
καταθέσεων της ΕΚΤ κατά 50 μ.β. τον Ιούλιο 2022, το Συγκρότημα θα έχει άμεσο όφελος στα καθαρά έσοδα από 
τόκους ύψους περίπου €12 εκατ. Τα έσοδα από τόκους δανείων, θα έχουν σταδιακό όφελος από την 
επανατιμολόγηση των επιτοκίων αναφοράς των δανείων, καθώς περίπου το 50% του δανειακού χαρτοφυλακίου 
τιμολογείται με βάση το Euribor. Γενικά, η αύξηση των επιτοκίων διευκολύνει την ταχύτερη αύξηση των καθαρών 
εσόδων από τόκους, με τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2022 να αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €320 
εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2023 αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω κατά €100 εκατ. έως €120 
εκατ. σε ετήσια βάση. Τα βελτιωμένα καθαρά έσοδα από τόκους επιδεικνύουν την ταχύτερη επανατιμολόγηση 
δανείων και ρευστών διαθεσίμων από την επανατιμολόγηση του κόστους χρηματοδότησης και περιλαμβάνουν 
παραδοχές για σταδιακή αύξηση του κόστους των καταθέσεων, σταδιακή αλλαγή στο μείγμα καταθέσεων και 
υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης από κεντρικές τράπεζες.



BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD
Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης      

29 

Επισκόπηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (συνέχεια)

Στρατηγικές προτεραιότητες στο μεσοπρόθεσμο διάστημα (συνέχεια)

Ενίσχυση εσόδων με βέλτιστη διαχείριση κεφαλαίων 
Το Συγκρότημα επικεντρώνεται εκ νέου στην ενίσχυση εσόδων με βέλτιστη διαχείριση κεφαλαίων. Στοχεύει την 
αύξηση του ποιοτικού νέου δανεισμού και την ανάπτυξη σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς για διαφοροποίηση 
των εσόδων μέσω μη τραπεζικών υπηρεσιών, όπως ασφάλειες και ψηφιακά προϊόντα στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. 

Το Συγκρότημα συνέχισε να παρέχει ποιοτικό νέο δανεισμό κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 μέσω 
συνετών πρακτικών. Ο νέος δανεισμός επικεντρώνεται σε επιλεγμένους κλάδους της οικονομίας οι οποίοι είναι 
συμβατοί με το προφίλ κινδύνου της BOC PCL.  

Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, ο νέος δανεισμός ανήλθε σε €1.2 δις, αυξημένος κατά 30% σε 
ετήσια βάση, επιστρέφοντας στα επίπεδα προ-πανδημίας, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. 
Η ετήσια αύξηση οφείλεται στην αυξανόμενη δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ως αποτέλεσμα, 
το χαρτοφυλάκιο καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων διευρύνθηκε περαιτέρω σε €9.7 δις αντικατοπτρίζοντας 
αύξηση ύψους 4% κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Με στόχο να υποστηρίξει τις επενδύσεις από 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η BOC PCL συνεχίζει τη συνεργασία της με 
την Ευρωπαϊκή BOC PCL Επενδύσεων (European Investment Bank (EIB)), το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο 
(European Investment Fund (EIF)) και την Κυπριακή Κυβέρνηση. 

Επίσης, το Συγκρότημα στοχεύει στην αύξηση των εσόδων στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, μέσω πολλαπλών 
πρωτοβουλιών με χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, με έμφαση στα έσοδα από προμήθειες, στις ασφαλιστικές 
και στις άλλες μη τραπεζικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες του Συγκροτήματος.  Κατά το 
πρώτο τρίμηνο 2022, έγινε η εισαγωγή αναθεωρημένου καταλόγου χρεώσεων και προμηθειών και οι προμήθειες 
ρευστότητας επεκτάθηκαν σε ευρύτερη κατηγορία πελατών. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και 
προμήθειες για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 παρέμειναν ισχυρά στα €94 εκατ., αντικατοπτρίζοντας 
αύξηση ύψους 12% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ενδέχεται να επηρεαστούν 
αρνητικά βραχυπρόθεσμα, κυρίως λόγω της σταδιακής κατάργησης των τελών ρευστότητας το 2023. 

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και δικαιώματα ενισχύονται επίσης από τις προμήθειες συναλλαγών από τη 
θυγατρική του Συγκροτήματος, JCC Payment Systems Ltd (JCC) που κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της 
επεξεργασίας καρτών, η οποία ανήκει κατά 75% στην BOC PCL. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και δικαιώματα 
από την JCC για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 αποτελούν το 9% των μη επιτοκιακών εσόδων και 
ανέρχονται σε €12 εκατ., υποστηριζόμενα από τον ισχυρό όγκο συναλλαγών. 

Η Διεύθυνση επικεντρώνεται στη διαφοροποίηση των εσόδων μέσω της αύξησης των προμηθειών και δικαιωμάτων 
από την υπηρεσία διεθνών συναλλαγών, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων μέσω υπηρεσιών wealth 
management και τις ασφαλιστικές εργασίες. Οι ασφαλιστικές εταιρίες του Συγκροτήματος, EuroLife Ltd και 
Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής και γενικό κλάδο αντίστοιχα, 
κατέχουν ηγετική θέση στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο, και παρέχουν σταθερά επαναλαμβανόμενα έσοδα 
διαφοροποιώντας περαιτέρω τις ροές εισοδημάτων του Συγκροτήματος. Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές 
εργασίες μείον απαιτήσεις και προμήθειες για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 αποτελούν το 21% των 
μη επιτοκιακών εσόδων και ανέρχονται σε €33 εκατ., αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση,  λόγω της ανάπτυξης 
νέων εργασιών και των θετικών αλλαγών στις παραδοχές αποτίμησης, τα οποία αντισταθμίστηκαν εν μέρει από 
μεγαλύτερες απαιτήσεις στον ασφαλιστικό κλάδο. Συγκεκριμένα, η EuroLife Ltd αύξησε τα συνολικά εισοδήματα 
(total regular income) κατά 19% σε ετήσια βάση, ενώ η εταιρία Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ αύξησε τα μεικτά 
ασφάλιστρα (gross written premiums) κατά 8% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες σε 
εξέλιξη για την περεταίρω ενίσχυση της αξίας των ασφαλιστικών εταιρειών με ανάπτυξη εργασιών υποστηριζόμενη 
από την ψηφιοποίηση και μια ορθολογιστική λειτουργική δομή. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το 
ΔΠΧΑ 17, βλέπε τη σχετική υποενότητα πιο κάτω.  

Τέλος, το Συγκρότημα στοχεύει μέσω της Πλατφόρμα Ψηφιακής Οικονομίας (Jinius) να δημιουργήσει νέες 
πηγές εισοδημάτων μεσοπρόθεσμα, αξιοποιώντας το ισχυρό μερίδιο αγοράς της BOC PCL, την τεχνογνωσία και την 
ψηφιακή της υποδομή. Η πλατφόρμα έχει ως στόχο να φέρει κοντά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να συνδέσει τις 
επιχειρήσεις μεταξύ τους και με τους καταναλωτές, και να δημιουργήσει ευκαιρίες τόσο στον τραπεζικό όσο και 
στον ευρύτερο τομέα υπηρεσιών. Η πλατφόρμα αναμένεται να επιτρέψει στην BOC PCL να ενισχύσει τη σχέση της 
με τους υφιστάμενους πελάτες της, να προσελκύσει νέους πελάτες, να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά της έξοδα 
και να τοποθετήσει την BOC PCL δίπλα στον πελάτη στο σημείο και στην ώρα ανάγκης. 
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Ορθολογιστικό μοντέλο λειτουργίας 

Η προσπάθεια για ένα πιο αποδοτικό λειτουργικό μοντέλο αποτελεί βασικό στρατηγικό πυλώνα για το 
Συγκρότημα προκειμένου να προσφέρει μεσοπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, ενώ παράλληλα χρηματοδοτεί την 
ψηφιακή μεταμόρφωσή και επενδύει στις εργασίες του. Η Διεύθυνση αναμένει επίσης σημαντική μείωση των 
εξόδων αναδιάρθρωσης, καθώς η  μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί.   

Η Διεύθυνση παραμένει επικεντρωμένη στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας, μέσω ενεργειών που 
για παράδειγμα περιλαμβάνουν την περαιτέρω βελτιστοποίηση του αριθμού των καταστημάτων και την σημαντική 
μείωση του προσωπικού. Τον Ιούλιο 2022 το Συγκρότημα ολοκλήρωσε επιτυχώς σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης 
προσωπικού (ΣΕΑΠ), μέσω του οποίου περίπου 550 υπάλληλοι έχουν εγκριθεί για αποχώρηση με το συνολικό 
κόστος να ανέρχεται σε περίπου €99 εκατ. Με την ολοκλήρωση του ΣΕΑΠ, ο μέσος αριθμός του προσωπικού 
μειώνεται κατά περίπου 16% ενώ η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €37 εκατ. ή περίπου 19% του 
κόστους προσωπικού. Επιπρόσθετα, τον Ιανουάριο 2022 μία από τις θυγατρικές της BOC PCL ολοκλήρωσε μικρής 
κλίμακας Σχέδιο Εθελοντικής Αποχώρησης (ΣΕΑ), μέσω του οποίου εγκρίθηκε η αποχώρηση σε μικρό αριθμό 
εργαζομένων πλήρους απασχόλησης με συνολικό κόστος €3 εκατ. Σε σχέση με την αναδιάρθρωση καταστημάτων, 
το Συγκρότημα μείωσε τον αριθμό καταστημάτων κατά 20 από την αρχή του έτους σε 60, μείωση ύψους 25%. 
Μέσω αυτών των δύο επιτυχημένων πρωτοβουλιών, το Συγκρότημα έχει επιτύχει να ολοκληρώσει τον στόχο του, 
νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί, για μείωση του προσωπικού κατά περίπου 15% και του αριθμού των 
καταστημάτων κατά 25%. 

O δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα 
τέλη/εισφορές για το 2022 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω, κοντά στα σημερινά επίπεδα, σε σύγκριση με την 
αρχική εκτίμηση σε περίπου 65% (mid-60s), αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση των εσόδων κυρίως από το 
βελτιωμένο περιβάλλον επιτοκίων και τις συνεχείς προσπάθειες της Διεύθυνσης για περιορισμό των εξόδων. Ο 
δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές 
για το 2023 αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω σε περίπου 50%, καθώς οι ενέργειες μείωσης στον αριθμό του 
προσωπικού και των καταστημάτων, θα οδηγήσουν σε ουσιαστική μείωση των εξόδων το 2023. 

Πρόγραμμα Μετασχηματισμού 
Το Συγκρότημα συνεχίζει να εργάζεται για να καταστεί ένας πιο πελατοκεντρικός οργανισμός. Το πρόγραμμα 
μετασχηματισμού είναι ήδη σε εξέλιξη και έχει ως στόχο να επιτρέψει τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο 
τρόπο διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών, ενισχύοντας την ψηφιοποίηση της εξυπηρέτησης των 
πελατών, καθώς και των εσωτερικών λειτουργιών. Ο συνολικός μετασχηματισμός έχει ως στόχο (i) να 
οδηγήσει σε ένα πιο πελατοκεντρικό λειτουργικό μοντέλο με τον καθορισμό στρατηγικών ανά τμήμα πελατών, (ii) 
να επαναπροσδιορίσει του Συγκροτήματος το μοντέλο διανομής σε υπάρχοντα και νέα κανάλια, (iii) να 
μεταμορφώσει ψηφιακά τον τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών και τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας του και (iv) 
να βελτιώσει τη συμμετοχή των εργαζομένων μέσω ενός ισχυρού συνόλου οργανωσιακών πρωτοβουλιών. 

Ψηφιακή Μεταμόρφωση  
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της BOC PCL εστιάζει στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων που 
βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών, τον εξορθολογισμό των εσωτερικών διαδικασιών και την εισαγωγή νέων 
τρόπων εργασίας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας. 

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η BOC PCL συνέχισε να εμπλουτίζει και να βελτιώνει τις ψηφιακές της 
υπηρεσίες προωθώντας μία νέα καινοτόμο υπηρεσία προς τους πελάτες της, τη δυνατότητα κατάθεσης επιταγής 
μέσω του κινητού, η οποία επιτρέπει στους ιδιώτες πελάτες της BOC PCL να καταθέσουν τις επιταγές τους μέσω 
της εφαρμογής BoC Mobile app χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε κατάστημα. Με τη νέα υπηρεσία 
η BOC PCL διαφοροποιείται περαιτέρω στην Κυπριακή αγορά και ενισχύει τη θέση της ως πρωτοπόρος σε ψηφιακές 
υπηρεσίες στον τραπεζικό τομέα. 
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Ορθολογιστικό μοντέλο λειτουργίας (συνέχεια)

Ψηφιακή Μεταμόρφωση (συνέχεια)
Η υιοθέτηση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τους πελάτες συνέχισε να αυξάνεται και να κερδίζει 
δυναμική το δεύτερο  τρίμηνο του 2022 και μετέπειτα. Στα τέλη Ιουλίου 2022, το 93.0% του αριθμού των 
συναλλαγών που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές εντός και εκτός τράπεζας, 
πραγματοποιήθηκαν μέσω των ψηφιακών καναλιών (αύξηση κατά 26.6 ε.μ. από 66.4% τον Σεπτέμβριο 2017, 
όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα ψηφιακής μεταμόρφωσης). Επιπλέον, το 79.9% των ιδιωτών πελατών επιλέγουν 
ψηφιακά κανάλια για την εκτέλεση των συναλλαγών τους (αύξηση κατά 19.7 ε.μ. από 60.2% τον Σεπτέμβριο 
2017). Στα τέλη Ιουλίου 2022, οι ενεργοί χρήστες της τραπεζικής εφαρμογής για κινητά και οι ενεργοί χρήστες 
QuickPay αυξήθηκαν κατά 17.4% και 37.4% αντίστοιχα κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Ο υψηλότερος αριθμός 
χρηστών QuickPay μέχρι στιγμής καταγράφηκε τον Ιούλιο 2022 με 154 χιλιάδες ενεργούς χρήστες. Αντίστοιχα, ο 
υψηλότερος αριθμός πληρωμών QuickPay μέχρι στιγμής καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2022 με 470 χιλιάδες 
συναλλαγές. Ταυτόχρονα, νέες δυνατότητες όπως η διαχείριση λογαριασμών πάγιων καταθέσεων, καθώς και το 
άνοιγμα νέων δανειοδοτικών προϊόντων εξ ολοκλήρου μέσω των ψηφιακών καναλιών του Συγκροτήματος θα 
είναι σύντομα διαθέσιμα στους πελάτες. 

Ενδυνάμωση της ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου 

Η διασφάλιση της καλής ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της BOC PCL, αποτελεί προτεραιότητα για το 
Συγκρότημα και στοχεύει να διατηρήσει ποιοτικό νέο δανεισμό και να ολοκληρώσει τη μείωση του κινδύνου στον 
ισολογισμό.  

Η μείωση κινδύνου στον ισολογισμό συνεχίστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2022, μέσω περαιτέρω οργανικής μείωσης 
των ΜΕΔ ύψους περίπου €170 εκατ., μειώνοντας το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 5.7%, αναπροσαρμοσμένο για 
τις πωλήσεις ΜΕΔ. Κατά το 2021, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε το Project Helix 2 και κατέληξε σε συμφωνία για το 
Project Helix 3. Συνολικά, από την αρχή του 2021, και περιλαμβανομένης της οργανικής μείωσης ΜΕΔ ύψους 
περίπου €570 εκατ., το Συγκρότημα μείωσε τα ΜΕΔ του κατά 81% και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια από 25.2% 
σε 5.7%, σε αναπροσαρμοσμένη βάση. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπε Μέρος ‘Ποιότητα δανειακού 
χαρτοφυλακίου’.

Το Συγκρότημα έχει ήδη επιτύχει μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια και είναι σε ορθή πορεία 
ώστε να επιτύχει τον στόχο του για ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια περίπου 5% μέχρι το τέλος του 2022 και 
λιγότερο από 3% μέχρι το τέλος του 2025.

Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) για το 2022 αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 50 
μ.β. Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) για το 2023, αντικατοπτρίζοντας την 
επικρατούσα αβεβαιότητα για τις μακροοικονομικές προοπτικές, αναμένεται να κυμανθεί σε εύρος 
μεταξύ 50-80 μ.β. O στόχος για ομαλοποιημένη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 40-50 μ.β. 
παραμένει αμετάβλητος. 

Ενίσχυση οργανωτικής ανθεκτικότητας και πολιτικής για Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά µε 
τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) θέματα (Environmental, Social and Governance, ESG) 
Η μετάβαση στη βιώσιμη οικονομία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής. Ως αναπόσπαστο μέρος του 
οράματος της να έχει ηγετική θέση στον χρηματοοικονομικό τομέα στην Κύπρο, η BOC PCL είναι αποφασισμένη 
να ηγηθεί της μετάβασης της Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλον. 

Το Συγκρότημα επικεντρώνεται στην ενίσχυση της οργανωτικής ανθεκτικότητας και πολιτικής για 
Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά µε τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) θέματα (Environmental, Social and 
Governance, ESG) και  συνεχίζει να εργάζεται για τη δημιουργία ενός οργανισμού με όραμα για το μέλλον και 
ξεκάθαρη στρατηγική υποστηριζόμενη από αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση ευθυγραμμισμένη με 
προτεραιότητες αναφορικά με ΠΚΔ θέματα.  

Το 2022 η Εταιρία έχει αξιολογηθεί στη βαθμίδα ΑΑ (σε κλίμακα από ΑΑΑ μέχρι CCC) από την MSCI ESG Ratings. 
Το 2020 η BOC PCL είχε αξιολογηθεί στη βαθμίδα Α, από την MSCI ESG Ratings.   
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Ενίσχυση οργανωτικής ανθεκτικότητας και πολιτικής για Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά µε 
τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) θέματα (Environmental, Social and Governance, ESG) (συνέχεια)
Το 2021 έχει καταρτιστεί η πρώτη στρατηγική ΠΚΔ του Συγκροτήματος, όπου πέρα από τη διατήρηση του ηγετικού 
ρόλου στον πυλώνα της Κοινωνικής προσφοράς και Διακυβέρνησης, η BOC PCL θα εστιάσει στην ενίσχυση της 
επίδρασής της στο περιβάλλον, επαναπροσδιορίζοντας όχι μόνο τον δικό της τρόπο λειτουργίας αλλά και τον τρόπο 
λειτουργίας των πελατών της. 

Η BOC PCL έχει δεσμευτεί στους πιο κάτω πρωταρχικούς ΠΚΔ στόχους που καταδεικνύουν τον κομβικό ρόλο των 
ΠΚΔ στη στρατηγική της BOC PCL: 

 Επίτευξη Κλιματικής Ουδετερότητας (Carbon Neutral) μέχρι το 2030 

 Επίτευξη Kαθαρού Mηδενικού Iσοζυγίου (Net Zero) μέχρι το 2050 
 Σταδιακή αύξηση του Δείκτη Πράσινων στοιχείων ενεργητικού (Green Asset Ratio) 

 Σταδιακή αύξηση του Δείκτη Πράσινων ενυπόθηκων δανείων (Green Mortgage Ratio) 

 ≥30% γυναίκες στα Ανώτερα Διευθυντικά επίπεδα (Εκτελεστική Επιτροπή (EXCO) και Διευρυμένη 

Εκτελεστική Επιτροπή (Extended EXCO) μέχρι το 2030 

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και της BOC PCL είναι πολυσυλλεκτική, με το ένα τρίτο των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου να είναι γυναίκες στις 30 Ιουνίου 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδεικνύει 
ισχυρές δεξιότητες που απορρέουν από ευρεία διεθνή εμπειρία. Επιπλέον, η BOC PCL φιλοδοξεί να επιτύχει 
τουλάχιστον 30% εκπροσώπηση των γυναικών στα Ανώτερα Διευθυντικά επίπεδα (Εκτελεστική Επιτροπή (EXCO) 
και Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή (Extended EXCO) μέχρι το 2030. Στις 30 Ιουνίου 2022, υπάρχει 26% 
εκπροσώπηση γυναικών στην Εκτελεστική Επιτροπή (ΕXCO) και στη Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή (Extended 
EXCO) και 38% σε υψηλόβαθμες θέσεις κάτω από τη Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή (δηλαδή με αξία θέσης 
εργασίας από Βοηθό Διευθυντή μέχρι Διευθυντή).  

Κρίση στην Ουκρανία 

Το οικονομικό περιβάλλον άλλαξε σε σύντομο χρονικό διάστημα,  από τον Φεβρουαρίου 2022, με την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία. Ως απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία, η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, σε μια συντονισμένη προσπάθεια, στην οποία εντάχθηκαν και διάφορες άλλες χώρες, επέβαλαν διάφορες 
οικονομικές κυρώσεις και ελέγχους στις εξαγωγές στη Ρωσία, τη Λευκορωσία και συγκεκριμένες περιοχές της 
Ουκρανίας, καθώς και σε διάφορες σχετιζόμενες οντότητες και ιδιώτες. Καθώς ο πόλεμος παρατείνεται, επικρατεί 
γεωπολιτική ένταση και ο πληθωρισμός αυξάνεται με επιταχυνόμενο ρυθμό, επηρεαζόμενος από τις αυξήσεις στις 
τιμές ενέργειας και τις διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Η κλιμάκωση της αύξησης του 
πληθωρισμού επιβαρύνει την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, το Συγκρότημα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αξιοποιεί ειδικές δομές διακυβέρνησης, 
περιλαμβανομένης της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων, ως απαιτείται και έχει αξιολογήσει την επίδραση που έχει 
στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος και στη χρηματοοικονομική του απόδοση.

‘Άμεση Επίδραση 
Το Συγκρότημα δεν έχει τραπεζικές δραστηριότητες στη Ρωσία ή την Ουκρανία, μετά την πώληση των 
δραστηριοτήτων του στην Ουκρανία το 2014 και στη Ρωσία το 2015. Το Συγκρότημα έχει μειώσει την 
εναπομένουσα καθαρή έκθεση του στη Ρωσία σε κάτω από €1 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022, μέσω διαγραφών και 
προβλέψεων.  

Το Συγκρότημα δεν έχει έκθεση σε Ρωσικά ομόλογα ή Ρωσικές τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις. 

Το Συγκρότημα έχει περιορισμένη άμεση έκθεση με δάνεια που αφορούν την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη 
Λευκορωσία, που ανέρχεται σε 0.4% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ή 1% του συνόλου των καθαρών 
δανείων στις 30 Ιουνίου 2022. Η καθαρή λογιστική αξία αυτών των δανείων ανέρχεται σε €108 εκατ. στις 30 
Ιουνίου 2022, εκ των οποίων €95 εκατ. είναι εξυπηρετούμενα, ενώ τα υπόλοιπα είχαν κατηγοριοποιηθεί ως ΜΕΔ 
πριν από την τρέχουσα κρίση. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από αριθμό δανείων και είναι εξασφαλισμένο κυρίως 
με περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο.  
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Οι καταθέσεις πελατών που αφορούν Ουκρανούς, Ρώσους ή Λευκορώσους πελάτες αποτελούν μόνο το 5% των 
συνολικών καταθέσεων πελατών στις 30 Ιουνίου 2022. Η έκθεση αυτή δεν είναι σημαντική, δεδομένης της ισχυρής 
ρευστότητας του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα λειτουργεί με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας των €6.7 δις 
(Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ύψους 299%) στις 30 Ιουνίου 2022.  

Μόνο περίπου 3% των καθαρών εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες το 2021 του Συγκροτήματος προήλθε από 
Ουκρανούς, Ρώσους ή Λευκορώσους, ως οι πραγματικοί δικαιούχοι (ultimate beneficiary owners). 

Έμμεση Επίδραση 
Παρά το γεγονός ότι η άμεση έκθεση του Συγκροτήματος σε Ουκρανία, Ρωσία και Λευκορωσία είναι περιορισμένη, 
η κρίση στην Ουκρανία δύναται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην Κυπριακή οικονομία, κυρίως λόγω 
αρνητικής επίδρασης στους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών, πληθωριστικές πιέσεις λόγω αυξήσεων στις 
τιμές ενέργειας, καθώς και διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.  

Στο παρόν στάδιο, θεωρείται ότι ο αντίκτυπος στην Κυπριακή οικονομία αναμένεται να προέλθει από τον 
υψηλότερο πληθωρισμό και τη συνεπακόλουθη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Η απόδοση στον 
τουριστικό τομέα για τους πρώτους επτά μήνες του 2022 είναι καλύτερη από ότι αρχικά αναμενόταν και 
αντιπροσωπεύει το 77%, των αντίστοιχων επιπέδων του 2019, παρά τις απώλειες από Ρωσία και Ουκρανία. Το 
Συγκρότημα συνεχίζει να παρακολουθεί την έκθεση σε τομείς οι οποίοι ενδέχεται να επηρεαστούν από την 
παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και παραμένει σε στενή επαφή με 
τους πελάτες του για να προσφέρει λύσεις όπου απαιτείται.  

Η Κύπρος δεν εξαρτάται από τη Ρωσία σε θέματα ενέργειας, καθώς εισάγει πετρέλαιο από Ελλάδα, Ιταλία και 
Ολλανδία. Ωστόσο επηρεάζεται έμμεσα από τις τιμολογιακές πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.  

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του ΑΕΠ (με βάση το οικονομικό έτος 2020) εκ 
των οποίων ορισμένες σχετίζονται με τη Ρωσία ή την Ουκρανία και επομένως αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο, καθώς ο κλάδος δεν παρουσιάζει μόχλευση. 

Κατά την περίοδο 2018-2020, η Κύπρος κατέγραψε καθαρές εκροές από άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ρωσία. Ενώ 
Ρωσικές εισροές και εκροές από άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κύπρο μπορεί να είναι αρκετά μεγάλες, αυτές συχνά 
αντικατοπτρίζουν Οντότητες Ειδικού Σκοπού, με περιορισμένο πραγματικό αντίκτυπο στην Κυπριακή οικονομία και 
στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.  

Συμπέρασμα 
Συνολικά, το Συγκρότημα αναμένει περιορισμένο αντίκτυπο από την άμεση έκθεσή του, ενώ οποιαδήποτε έμμεση 
επίπτωση θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης και τον αντίκτυπό της στην Κυπριακή οικονομία, 
που παραμένουν αβέβαια στο παρόν στάδιο.  

Το Συγκρότημα θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα 
μέτρα ώστε να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στις δραστηριότητές του και στη χρηματοοικονομική του απόδοση, 
καθώς και να διαχειριστεί όλους τους σχετικούς κινδύνους και να συμμορφωθεί με τις ισχύουσες κυρώσεις. 

ΔΠΧΑ 17 

Το ΔΠΧΑ 17 το οποίο θα εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2023, 
επηρεάζει την αναγνώριση κέρδους των ασφαλιστικών συμβάσεων. Κατά την αρχική εφαρμογή, τα αδιανέμητα 
κέρδη  του Συγκροτήματος που αφορούν τις ασφαλιστικές εργασίες θα αναπροσαρμοστούν και η αναγνώριση του 
εισοδήματος από νέα ασφαλιστήρια  συμβόλαια θα κατανέμεται με την πάροδο του χρόνου καθώς το Συγκρότημα 
παρέχει την υπηρεσία στους ασφαλιζόμενους (σε αντίθεση με την αναγνώριση κατά την αρχική καταχώρηση των 
συμβολαίων  κάτω από το υφιστάμενο πρότυπο), με το μέγεθος και τον χρονικό ορίζοντα (with the quantum and 
timing) της επίδρασης να εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το ποσό και τη σύνθεση των νέων εργασιών και το εύρος 
των αλλαγών στις εκτιμήσεις κατά τις περιόδους μετά την εφαρμογή. ‘Όπως γνωστοποιήθηκε στη Ετήσια 
Οικονομική Έκθεση 2021, το ΔΠΧΑ 17 θα επιφέρει σημαντικό αριθμών αλλαγών σε σύγκριση με τις τρέχουσες 
λογιστικές πολιτικές για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
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Επισκόπηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (συνέχεια)

ΔΠΧΑ 17 (συνέχεια)

 Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 17, δεν θα αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο η παρούσα αξία ασφαλιστήριων 
συμβολαίων ζωής σε ισχύ (present value of in-force insurance contracts ('PVIF')). Αντί αυτού, τα 
αναμενόμενα μελλοντικά κέρδη θα συμπεριληφθούν στην επιμέτρηση της υποχρέωσης της ασφαλιστικής 
σύμβασης ως συμβατικό περιθώριο υπηρεσιών (contractual service margin (CSM)), και αυτό θα 
αναγνωρίζεται σταδιακά στα έσοδα καθώς παρέχονται οι υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής 
σύμβασης. Παρόλο που το κέρδος κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατομικού συμβολαίου θα παραμείνει 
αμετάβλητο, η αναγνώριση του θα πραγματοποιείται αργότερα σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 17.  

 Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί αυξημένη χρήση των τρεχουσών αγοραίων αξιών για την επιμέτρηση των 
ασφαλιστικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και ως εκ τούτου θα γίνουν αναπροσαρμογές στις 
υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των σχετικών περιουσιακών στοιχείων για να 
αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις επιμέτρησης του ΔΠΧΑ 17. 

 Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 17, τα έξοδα που αποδίδονται άμεσα στα ασφαλιστικά συμβόλαια θα ενσωματωθούν 
στο συμβατικό περιθώριο υπηρεσιών (CSM) και θα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα των ασφαλιστικών 
εργασιών ως μείωση των υπό αναφορά εσόδων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών 
εξόδων. 

Το Συγκρότημα συνεχίζει να κάνει πρόοδο στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17, και η προκαταρκτική εκτίμηση της 
διεύθυνσης για την επίδραση του παραμένει ως έχει ήδη επικοινωνηθεί και περιλαμβάνεται ακολούθως. Ωστόσο, η 
πρακτική του κλάδου και η ερμηνεία του προτύπου βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ως εκ τούτου παραμένει 
αβεβαιότητα ως προς τον τελικό αντίκτυπο της μετάβασης. Επιπρόσθετα, η επίδραση στα προβλεπόμενα 
εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήματος θα εξαρτηθεί από την αύξηση, τη διάρκεια ισχύος και 
τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου ασφαλιστήριων συμβολαίων. Επομένως, αυτές οι εκτιμήσεις θα υπόκεινται σε 
αλλαγές μέχρι την αρχική εφαρμογή του προτύπου.   

Στα πλαίσια του προγραμματισμού των χρηματοοικονομικών του πόρων, η αρχική εκτίμηση του Συγκροτήματος 
είναι ότι οι λογιστικές αλλαγές αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα: 

α) την αποαναγνώριση της παρούσας αξίας ασφαλιστήριων συμβολαίων ζωής σε ισχύ (PVIF) 
(συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης) ύψους περίπου €105
εκατ. σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2022, η οποία θα μειώσει 
αντίστοιχα τα λογιστικά ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος (χωρίς επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες του 
Συγκροτήματος ή στα ενσώματα ίδια κεφάλαια), και 

β) την αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των ασφαλιστήριων συμβολαίων 
και τη δημιουργία υποχρέωσης της ασφαλιστικής σύμβασης ως συμβατικό περιθώριο κέρδους υπηρεσιών 
(CSM), με αποτέλεσμα την αύξηση τόσο στα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών εταιριών καθώς και στα ίδια 
κεφάλαια του Συγκροτήματος κατά περίπου €50 εκατ., προερχόμενο κυρίως από τις ασφαλιστικές εργασίες 
κλάδου ζωής του Συγκροτήματος. 

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 αναμένεται να έχει μικρή ετήσια αρνητική επίδραση στη συνεισφορά  των ασφαλιστικών 
εργασιών στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος στο μεσοπρόθεσμο διάστημα η οποία έχει περιληφθεί στο 
χρηματοοικονομικό πλάνο του Συγκροτήματος.  

Η αρχική επίδραση του ΔΠΧΑ 17 που προκύπτει από την αναπροσαρμογή των υποχρεώσεων ασφαλιστήριων 
συμβολαίων ύψους περίπου €50  εκατ. (περιλαμβανομένης και της δημιουργίας υποχρέωσης της ασφαλιστικής 
σύμβασης ως συμβατικό περιθώριο κέρδους υπηρεσιών CSM), που αναφέρεται στο σημείο (β) πιο πάνω, επιτρέπει 
την διανομή μερίσματος στην BOC PCL η οποία  θα έχει θετική επίδραση στο εποπτικό κεφάλαιο του Συγκροτήματος 
αντίστοιχου ύψους (κατά την πληρωμή μερίσματος από την θυγατρική), ενισχύοντας τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών 
Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) κατά περίπου 50 μ.β. 
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Οι στρατηγικοί στόχοι του Συγκροτήματος είναι να καταστεί ένα πιο ισχυρό, πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό 
πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας και να δημιουργήσει αξία 
για τους μετόχους του στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. 

Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής του Συγκροτήματος είναι: 
 Ενίσχυση εσόδων με βέλτιστη διαχείριση κεφαλαίων, μέσω δημιουργίας εσόδων από αύξηση 

εξυπηρετούμενων δανείων και από τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες με χαμηλότερες 
απαιτήσεις κεφαλαίου (όπως Ασφαλιστικού κλάδου και Ψηφιακής Οικονομίας)

 Βελτίωση λειτουργικής αποδοτικότητας, μέσω ορθολογιστικού μοντέλου λειτουργίας, που στηρίζεται 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις αυτοματοποιήσεις 

 Ενδυνάμωση της ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου, μέσω διατήρησης ποιοτικού νέου δανεισμού, 
της ολοκλήρωσης της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, της μείωσης της χρέωσης πιστωτικών ζημιών 
δανείων (cost of risk) σε κανονικά επίπεδα, και της μείωσης των (άλλων) απομειώσεων 

 Ενίσχυση οργανωτικής ανθεκτικότητας και πολιτικής για Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά 
µε τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) θέματα (Environmental, Social and Governance, ESG), μέσω της 
συνέχισης της εργασίας για τη δημιουργία ενός οργανισμού με όραμα για το μέλλον και ξεκάθαρη 
στρατηγική υποστηριζόμενη από αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση ευθυγραμμισμένη με 
προτεραιότητες αναφορικά με ΠΚΔ θέματα 

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 
ΠΥΛΩΝΕΣ 

ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενίσχυση εσόδων με 
βέλτιστη διαχείριση 
κεφαλαίων, μέσω 
δημιουργίας εσόδων από 
αύξηση εξυπηρετούμενων 
δανείων και από τραπεζικές και 
χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες με 
χαμηλότερες απαιτήσεις 
κεφαλαίου (όπως 
Ασφαλιστικού κλάδου και 
Ψηφιακής Οικονομίας) 

• Εισαγωγή αναθεωρημένου καταλόγου χρεώσεων και 
προμηθειών τον Φεβρουάριο 2022 

• Εισαγωγή προμηθειών ρευστότητας σε ευρύτερη 
κατηγορία πελατών τον Μάρτιο 2022 

• Αύξηση Χαρτοφυλακίου καθαρών εξυπηρετούμενων 
δανείων σε €9.7 δις, αύξηση κατά 4% κατά το 
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 

Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπε Μέρος ‘Ποιότητα 
Δανειακού Χαρτοφυλακίου και Μέρος ‘Επισκόπηση 
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας’

• Αύξηση χαρτοφυλακίου καθαρών 
εξυπηρετούμενων δανείων και αύξηση του νέου 
δανεισμού στο μεσοπρόθεσμο διάστημα  

• Ενίσχυση εσόδων από δικαιώματα και 
προμήθειες, μέσω π.χ. συνεχούς αναθεώρησης του 
καταλόγου χρεώσεων και προμηθειών, αύξησης του 
μέσου αριθμού προϊόντων ανά πελάτη από 
διασταυρούμενες πωλήσεις (cross selling), νέων 
πηγών εσόδων μέσω της εισαγωγής της 
Πλατφόρμας Ψηφιακής Οικονομίας 

• Σταδιακή κατάργηση προμηθειών ρευστότητας το 
2023 

• Επικέντρωση στις κερδοφόρες ασφαλιστικές 
δραστηριότητες με ευκαιρίες για περαιτέρω 
ανάπτυξη, π.χ. μέσω προώθησης προϊόντων υψηλού 
περιθωρίου αξιοποιώντας την ισχυρή θέση της BOC 
PCL στην αγορά και την πελατειακή βάση για πιο 
στοχευμένες πωλήσεις με τη βοήθεια του ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

Βελτίωση λειτουργικής 
αποδοτικότητας, μέσω 
ορθολογιστικού μοντέλου 
λειτουργίας, που στηρίζεται 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και τις αυτοματοποιήσεις

• Ολοκλήρωση του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης 
Προσωπικού τον Ιούλιο 2022, μέσω του οποίου 
περίπου 550 υπάλληλοι είχαν εγκριθεί για αποχώρηση 
με συνολικό κόστος ύψους περίπου €99 εκατ. Η 
ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €37 
εκατ. (19%) του κόστους προσωπικού 

• Εξορθολογισμός αριθμού καταστημάτων καθώς 15 
καταστήματα έχουν κλείσει τον Ιούλιο 2022, με 
μείωση κατά 25% σε ετήσια βάση 

• Ολοκλήρωση μικρού στοχευμένου σχεδίου 
εθελούσιας αποχώρησης (ΣΕΑ) προσωπικού το πρώτο 
τρίμηνο 2022, μέσω θυγατρικής της BOC PCL, μέσω 
του οποίου μικρός αριθμός υπαλλήλων του 
Συγκροτήματος εγκρίθηκαν προς αποχώρηση, με 
συνολικό κόστος ύψους €3 εκατ.  

• Περαιτέρω πρόοδος στο Πρόγραμμα 
Μετασχηματισμού και ψηφιακής μεταμόρφωσης της 
BOC PCL 

• Σημαντική μείωση των εξόδων αναδιάρθρωσης, 
καθώς η  μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό έχει 
σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί  

•  Ενίσχυση ελέγχου αγορών (procurement)  

• Ο δείκτης κόστος προς έσοδα (εξαιρουμένου του 
ειδικού φόρου επί των καταθέσεων και άλλα 
τέλη/εισφορές) αναθεωρήθηκε προς τα κάτω  
κοντά στα σημερινά επίπεδα για το 2022, σε 
σύγκριση με την αρχική εκτίμηση σε περίπου 
65% (mid-60s)
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ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 
ΠΥΛΩΝΕΣ 

ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενδυνάμωση της ποιότητας 
δανειακού χαρτοφυλακίου

• Ο ορθολογισμός του ισολογισμού συνεχίστηκε το 
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 με 
περαιτέρω οργανική μείωση ΜΕΔ κατά περίπου €170 
εκατ.  

• Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια (αναπροσαρμοσμένα 
για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση) 
μειώθηκε σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό ύψους 5.7% 
στις 30 Ιουνίου 2022 

Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε Μέρος ‘Ποιότητα 
δανειακού χαρτοφυλακίου’ και Μέρος ‘Επισκόπηση 
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας’

• Το Συγκρότημα παραμένει σε ορθή πορεία για να 
επιτύχει τον στόχο του για ποσοστό ΜΕΔ προς 
δάνεια ύψους περίπου 5% μέχρι το τέλος του 
2022 και λιγότερο από 3% μέχρι το τέλος του 
2025 

Ενίσχυση οργανωτικής 
ανθεκτικότητας και 
πολιτικής για 
Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά 
και σχετικά µε τη 
Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
θέματα (Environmental, 
Social and Governance, 
ESG) μέσω της συνέχισης της 
εργασίας για τη δημιουργία 
ενός οργανισμού με όραμα για 
το μέλλον και ξεκάθαρη 
στρατηγική υποστηριζόμενη 
από αποτελεσματική εταιρική 
διακυβέρνηση 
ευθυγραμμισμένη με 
προτεραιότητες αναφορικά με 
ΠΚΔ θέματα 

• Έναρξη εκπαίδευσης Διοικητικού Συμβουλίου και 
προσωπικού για θέματα ΠΚΔ, για αύξηση επίγνωσης 
επί του θέματος 

• Έναρξη του έργου μείωσης του ανθρακικού 
αποτυπώματος των εργασιών και χαρτοφυλακίου του 
Συγκροτήματος  

• Κατάρτιση Πολιτικής για Πράσινες Χρηματοδοτήσεις 
που βασίζεται στις Αρχές των Πράσινων Δανείων 
(Green Loan Principles, ‘GLPs’) 

• Προσφορά προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον, για 
παράδειγμα κάτω από το Σχέδιο Προϊόντων Fil-eco. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπε Μέρος  
‘Επισκόπηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας’

• Ενσωμάτωση στρατηγικής για θέματα ΠΚΔ με 
εστίαση στο περιβάλλον  

• Ενσωμάτωση ΠΚΔ θέματα στην κουλτούρα της 
BOC PCL  

• Περαιτέρω βελτίωση δομής και εταιρικής 
διακυβέρνησης 

• Επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό  

Τον Νοέμβριο 2020 το Συγκρότημα, μετά από μία σημαντική περίοδο αλλαγών, ανακοίνωσε για πρώτη φορά τους 
μεσοπρόθεσμους του στόχους και τις προτεραιότητες που έθεσε σε μία πορεία για ανθεκτική κερδοφορία. Αυτοί 
περιλάμβαναν ολοκλήρωση μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό, επίτευξη ανθεκτικής κερδοφορίας, ενίσχυση της 
λειτουργικής αποδοτικότητας, εκσυγχρονισμό του μοντέλου λειτουργίας της BOC PCL, μέσω επενδύσεων στην 
τεχνολογία και σε ψηφιακές επενδύσεις, αντιμετώπιση προκλήσεων από τo περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και το 
πλεόνασμα ρευστότητας, έναρξη έκδοσης ομολόγων για σκοπούς ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και 
επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL)’, αναχρηματοδότηση του ομολόγου δευτεροβάθμιου κεφαλαίου μειωμένης 
εξασφάλισης (Tier 2) και  βελτιστοποίηση της διαχείρισης κεφαλαίων. Έκτοτε, η πρόοδος του Συγκροτήματος ήταν 
αξιοσημείωτη σε όλους τους τομείς. Περιληπτικά, τα κύρια επιτεύγματα ήταν: 

 81% μείωση ΜΕΔ μέσω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών. Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια πλησιάζει 
το 5% και βρίσκεται σε σωστή πορεία για τον στόχο 2022 

 Ολοκλήρωση αρκετών Σχεδίων Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού και εξορθολογισμός αριθμού 
καταστημάτων 

 26% αύξηση στους ενεργούς χρήστες ψηφιακών καναλιών 
 Σε ευνοϊκή θέση για αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους από το χαμηλότερο τους επίπεδο   
 Πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας επιλέξιμο για MREL και αναχρηματοδότηση 

του ομολόγου δευτεροβάθμιου κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), ανακτώντας ξανά την 
πρόσβαση στις αγορές 

Ο μεσοπρόθεσμος στόχος για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) σε 7% επιτεύχθηκε το πρώτο εξάμηνο 
2022, δύο χρόνια νωρίτερα από ότι αναμενόταν και το Συγκρότημα βρίσκεται σε πορεία για επίτευξη διψήφιου 
ποσοστού ROTE το 2023. O Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) από τον Σεπτέμβριο 2020 
παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα, απορροφώντας πλήρως το σύνολο των αναδιαρθρώσεων και επιτρέπει τη 
διανομή μερίσματος.  

Ως αποτέλεσμα, οι μεσοπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι έχουν αλλάξει, αντικατοπτρίζοντας μία δυναμική 
στρατηγική, αξιοποιώντας τις μεταβαλλόμενες μακροοικονομικές προοπτικές και την ισχυρή απόδοση του 
Συγκροτήματος. 
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Στρατηγική και Προοπτικές (συνέχεια) 

Συνολικά, αναμένεται να επιτευχθεί απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% το 
2023 και να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια 2024 και 2025, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα για 
ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και 
υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων. 

Επιπρόσθετα, η αυξημένη κερδοφορία θα επιδράσει θετικά στον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 
(CET1), ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 την 1 Ιανουαρίου 2023. 
Συγκεκριμένα, η αρχική επίδραση του ΔΠΧΑ 17 στα εποπτικά κεφάλαια του Συγκροτήματος αναμένεται να ανέλθει 
σε περίπου €50 εκατ., ενισχύοντας τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) κατά περίπου 50 
μ.β.  

Η πρόοδος του Συγκροτήματος έχει γίνει αντιληπτή. Σε ανακοίνωση στις 19 Αυγούστου 2022, το Διοικητικό 
Συμβούλιο σημείωσε την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από LSF XI Investments LLC (‘Lone Star’) και βεβαίωσε 
ότι είχε λάβει και ομόφωνα απορρίψει τρεις εθελοντικές, υπό όρους, μη δεσμευτικές προσφορές από την Lone Star 
αναφορικά με πιθανή προσφορά σε μετρητά για το σύνολο του εκδομένου, και αυτού που θα εκδοθεί, μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική του Συγκροτήματος και παραμένει 
δεσμευμένο στην επίτευξη της στρατηγικής του, ώστε να γίνει ένα πιο ισχυρές, πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό 
πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό 
Συμβούλιο παραμένει πεπεισμένο για τις ικανότητες του Συγκροτήματος να υλοποιήσει τους στρατηγικούς του 
στόχους, παρέχοντας ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και ως εκ τούτου 
απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση της Lone Star. 
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Στρατηγική και Προοπτικές (συνέχεια) 

Η εξέλιξη στους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του Συγκροτήματος παρουσιάζεται πιο κάτω.  

Κύριοι Δείκτες
Νοέμβριος  

2020
Φεβρουάριος 

2022 
Μάϊος  
2022 

Αύγουστος  
2022 

2024 2025 2025 2025 

Κ
ε
ρ

δ
ο
φ

ο
ρ

ία

Απόδοση 
ενσώματων 
ιδίων κεφαλαίων 
(Return on 
Tangible Equity, 
ROTE)1

Περίπου 7% το 2024 >10% το 2025
>10% από το 

2024
>10% από το 

2023 και μετέπειτα

Δείκτης κόστος 
προς έσοδα2 Περίπου 50 (Mid-55s) 50-55% 50%-55% Περίπου 50% 

Π
ο
ιό

τ
η

τ
α

 
δ
α

ν
ε
ια

κ
ο
ύ

 

χ
α

ρ
τ
ο
φ

υ
λ
α

κ
ίο

υΠοσοστό ΜΕΔ 
(βάσει ΕΑΤ) 
προς δάνεια 

Περίπου 5% <3% <3% <3% 

Χρέωση 
πιστωτικών 
ζημιών δανείων 
(cost of risk) 

70-80 μ.β. 40-50 μ.β. 40-50 μ.β. 40-50 μ.β. 

Α
π

ό
δ

ο
σ

η
 

Κ
ε
φ

α
λ
α

ίο
υ

Μέρισμα Χωρίς Καθοδήγηση 
Να θεωρηθεί 

από το 2023 και 
μετέπειτα3

Να θεωρηθεί 
ουσιαστικά από 

το 2023 και 
μετέπειτα3

Ουσιαστική διανομή 
μερισμάτων από το 
2023 και μετέπειτα4

Κ
ε
φ

ά
λ
α

ια

Δείκτης 
Κεφαλαίου 
Κοινών 
Μετοχών 
Κατηγορίας 1 
(CET1) 

Τουλάχιστον 13% 

Υποστηρίζεται από Δείκτη 
Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών 

Κατηγορίας 1 (CET1) 
13.5-14.5%

Υποστηρίζεται 
από Δείκτη 
Κεφαλαίου 

Κοινών Μετοχών 
Κατηγορίας 1 

(CET1) 
13.5%-14.5% 

1. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Equity, ROTE) υπολογίζεται ως τα Κέρδη 
μετά τη Φορολογία (ετησιοποιημένα) ως προς τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της 
Εταιρίας μείον άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

2. Υπολογίστηκε με βάση το ‘Σύνολο λειτουργικών εξόδων’ το οποίο αποτελείται από το κόστος 
προσωπικού και άλλα λειτουργικά έξοδα. Στο ‘Σύνολο λειτουργικών εξόδων’ δεν περιλαμβάνεται ο 
‘ειδικός φόρος επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές’, ούτε και οποιαδήποτε έξοδα συμβούλων 
ή άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης.  

3. Βάση απόδοσης και αφού ληφθούν οι απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις. 
4. Αφού ληφθούν οι απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις και αναλόγως των συνθηκών της αγοράς. 
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Συνεχιζόμενη δραστηριότητα  

Οι Σύμβουλοι έχουν προβεί σε εκτίμηση της ικανότητας του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική 
μονάδα για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης αυτών των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 

Οι Σύμβουλοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες που μπορεί να 
δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του Συγκροτήματος, της Εταιρίας και της BOC PCL 
να συνεχίσουν να λειτουργούν ως δρώσες οικονομικές μονάδες για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία 
έγκρισης αυτών των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 

Κατά τη αξιολόγησή τους, οι Σύμβουλοι έλαβαν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σε σχέση με παρούσες και 
μελλοντικές συνθήκες, που περιλαμβάνουν προβλέψεις κερδοφορίας, ταμειακές ροές, κεφαλαιακές απαιτήσεις και 
κεφαλαιακούς πόρους λαμβάνοντας υπόψη το Χρηματοοικονομικό Πλάνο του Συγκροτήματος που εγκρίθηκε από 
το Συμβούλιο το Φεβρουάριο 2022 (το ΄Πλάνο'), τις ασκήσεις επικαιροποίησης του Πλάνου και το λειτουργικό 
περιβάλλον (όπως περιγράφεται στο ΄Λειτουργικό Περιβάλλον' στην Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης). Το 
Συγκρότημα έχει προσαρμόσει στις προβλέψεις του την κάλυψη δυσμενούς σεναρίου και έχει χρησιμοποιήσει 
εύλογα οικονομικά δεδομένα για να διαμορφώσει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του. Το Συγκρότημα εργάζεται 
προς την υλοποίηση του Χρηματοοικονομικού Πλάνου. 

Κεφάλαια  
Οι Σύμβουλοι και η Διοίκηση εξέτασαν την προβλεπόμενη κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεων μιας επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών. Το Συγκρότημα 
ανέπτυξε κεφαλαιακές προβλέψεις βάσει βασικού και αρνητικού σεναρίου και οι Σύμβουλοι πιστεύουν ότι το 
Συγκρότημα διαθέτει επαρκή κεφάλαια για να ανταποκριθεί στις κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις του καθ' όλη 
τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης. 

Χρηματοδότηση και ρευστότητα  
Οι Σύμβουλοι και η Διοίκηση εξέτασαν τη θέση χρηματοδότησης και ρευστότητας του Συγκροτήματος και είναι 
ικανοποιημένοι ότι το Συγκρότημα διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση και ρευστότητα καθ' όλη τη διάρκεια της 
περιόδου αξιολόγησης. Το Συγκρότημα συνεχίζει να κατέχει ένα σημαντικό απόθεμα ρευστότητας στις 30 Ιουνίου 
2022, το οποίο μπορεί εύκολα και άμεσα να ρευστοποιηθεί σε περίοδο πίεσης. 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες - Διαχείριση και μετριασμός κινδύνων 

Ως μέρος των εργασιών του, το Συγκρότημα εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους. Το Συγκρότημα παρακολουθεί, 
διαχειρίζεται και μετριάζει αυτούς τους κινδύνους με διάφορους μηχανισμούς ελέγχου. Ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 
κίνδυνος ρευστότητας και χρηματοδότησης, ο κίνδυνος αγοράς (που προκύπτει από δυσμενείς μεταβολές στις τιμές 
συναλλάγματος, τα επιτόκια, τις τιμές μετοχών και τις τιμές ακινήτων) και ο ασφαλιστικός κίνδυνος και κίνδυνος 
αντασφάλισης, είναι κάποιοι από τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα.  Οι κύριοι κίνδυνοι 
που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα περιλαμβάνουν επίσης το λειτουργικό κίνδυνο ο οποίος περιλαμβάνει το κίνδυνο 
συμμόρφωσης, το νομικό κίνδυνο και κίνδυνο φήμης, τον κανονιστικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ασφάλειας 
πληροφοριών και κυβερνοχώρου, τον κίνδυνο ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνολογίας καθώς και τον κίνδυνο 
λειτουργικού μοντέλου και στρατηγικής.   

Πληροφορίες σχετικά με τους κυριότερους κινδύνους που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και τη διαχείριση τους 
παρατίθενται στις Σημειώσεις 29 έως 32 των Ενοποιημένων Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
και στις 'Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και Διαχείρισης Κεφαλαίου', που είναι μέρος αυτής της 
Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και στις ‘Ενδιάμεσες 
γνωστοποιήσεις για Πυλώνα ΙΙΙ 2022’. Επιπρόσθετα, σε σχέση με το νομικό κίνδυνο που προκύπτει από επιδικίες, 
έρευνες, απαιτήσεις και άλλα θέματα, περαιτέρω πληροφορίες γνωστοποιούνται στη Σημείωση 25 των 
Ενοποιημένων Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολής της αξίας είτε των ιδιόκτητων ακινήτων ή των 
αποθεμάτων ακινήτων ή των επενδύσεων σε ακίνητα. Τα αποθέματα ακινήτων αποκτούνται κυρίως από πελάτες 
στα πλαίσια διευθέτησης των υποχρεώσεων τους με σκοπό να πωληθούν σύμφωνα με τη στρατηγική του 
Συγκροτήματος. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στη Σημείωση 17 των Ενοποιημένων Συνοπτικών 
Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες - Διαχείριση και μετριασμός κινδύνων (συνέχεια)

Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι κυρίως στην Κύπρο και ως εκ τούτου, η απόδοση του Συγκροτήματος 
επηρεάζεται από αλλαγές στο λειτουργικό περιβάλλον της Κύπρου όπως περιγράφεται στην ενότητα ‘Λειτουργικό 
περιβάλλον’ αυτής της Ενδιάμεσης Έκθεσης Διαχείρισης, και τις αλλαγές στις μακροοικονομικές συνθήκες και τις 
γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως περιγράφεται στις 'Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Διαχείρισης Κινδύνων και 
Κεφαλαίου', που είναι μέρος της Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. 

Επίσης, λεπτομέρειες για τις σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες μπορούν να έχουν ουσιώδεις 
επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική επίδοση και θέση του Συγκροτήματος παρουσιάζονται στη Σημείωση 6 των 
Ενοποιημένων Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

Λεπτομέρειες για τα χρηματοοικονομικά μέσα και τις δραστηριότητες αντιστάθμισης του Συγκροτήματος 
παρουσιάζονται στη Σημείωση 14 των Ενοποιημένων Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

Η στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και τις Ουκρανίας και οι κυρώσεις επί της Ρωσίας έχουν επιφέρει νέες 
προκλήσεις για το Συγκρότημα και απαιτείται στενή παρακολούθηση των εξελίξεων. Η άμεση έκθεση του 
Συγκροτήματος είναι περιορισμένη αλλά οι έμμεσες επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της 
κρίσης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις στην Κυπριακή οικονομία, κυρίως ως αποτέλεσμα της αρνητικής επίδρασης 
στον τουριστικό τομέα, των αυξανόμενων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε πληθωριστικές πιέσεις και αναστάτωση 
στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Περισσότερες γνωστοποιήσεις παρατίθενται στην ενότητα 'Επισκόπηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας', και στην ενότητα 'Λειτουργικό Περιβάλλον' αυτής της Ενδιάμεσης Έκθεσης 
Διαχείρισης. 

Οι παράγοντες κινδύνου που παρατίθενται πιο πάνω και στις αναφορές που προσδιορίζονται πιο πάνω, δεν πρέπει 
να θεωρούνται ως μια πλήρης και συνολική αναφορά για όλους τους πιθανούς κινδύνους και αβεβαιότητες. Μπορεί 
να υπάρχουν κίνδυνοι και αβεβαιότητες για τα οποία το Συγκρότημα δεν είναι ενήμερο ή τα οποία το Συγκρότημα 
δεν θεωρεί σημαντικά, αλλά τα οποία μπορεί να καταστούν σημαντικά. Ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που 
δημιουργήθηκε από την κρίση στην Ουκρανία, της αυξανόμενης απειλής από κυβερνοεπιθέσεις και των άγνωστων 
κινδύνων, η ακριβής φύση όλων των κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα δεν μπορούν 
να προβλεφθούν αφού πολλοί από αυτούς τους κινδύνους είναι εκτός του ελέγχου του Συγκροτήματος. 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης 

Τον Ιούλιο 2022 το Συγκρότημα προχώρησε σε σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης για τους υπαλλήλους της, με 
κόστος περίπου €99 εκατ.. Συνολικά, περίπου 550  υπάλληλοι αποδέχθηκαν το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης 
και αναμένεται να αποχωρήσουν από το Συγκρότημα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022.
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Δήλωση ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου 

Οι Σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι για την ετοιμασία της Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 ‘Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά’ όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ), τους Κανονισμούς Διαφάνειας (Οδηγία 2004/109/ΕΚ) του 2007, όπως έχουν τροποποιηθεί, το Μέρος 
2 (Κανόνες Διαφάνειας) των Κανονισμών της Κεντρικής Τράπεζας (Investment Market Conduct) του 2019 και τις 
ισχύουσες απαιτήσεις του Οδηγού Γνωστοποίησης και των Κανόνων Διαφάνειας της Αρχής Χρηματοοικονομικής 
Διαγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Κάθε Σύμβουλος, των οποίων τα ονόματα και οι ρόλοι αναφέρονται στη σελίδα 1, επιβεβαιώνει ότι, εξ όσων 
γνωρίζει και πιστεύει:  

 οι Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 34 'Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά' όπως υιοθετήθηκε από την ΕΕ, παρέχουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της οικονομικής θέσης του 
Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2022 και του κέρδους του Συγκροτήματος για την περίοδο που έληξε, και 

 η Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει μια δίκαιη ανασκόπηση:
α. των σημαντικών γεγονότων που συνέβησαν κατά τους πρώτους έξι μήνες του οικονομικού έτους 

και τις επιπτώσεις τους στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, 
β. της περιγραφής των κύριων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για τους υπόλοιπους έξι μήνες του 

οικονομικού έτους, 
γ. των λεπτομερειών για συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα που επηρέασαν σημαντικά την 

οικονομική θέση ή τις επιδόσεις του Συγκροτήματος κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2022, και  

δ. των μεταβολών στις συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα που περιγράφονται στην τελευταία 
ετήσια έκθεση που θα μπορούσαν να είχαν σημαντική επίδραση στην οικονομική θέση ή επίδοση 
του Συγκροτήματος κατά τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος οικονομικού έτους. 

Οι Σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση και την ακεραιότητα των εταιρικών και οικονομικών πληροφοριών 
που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η νομοθεσία στην Ιρλανδία που διέπει την ετοιμασία και τη 
διάδοση των οικονομικών καταστάσεων ενδέχεται να διαφέρει από τη νομοθεσία σε άλλες δικαιοδοσίες. 

Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου 
Πρόεδρος 

Πανίκος Νικολάου 
Διευθύνων Σύμβουλος 

30 Αυγούστου 2022 



Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες
Οικονομικές Καταστάσεις για το εξάμηνο που

έληξε στις

30
Ιουνίου
2022
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Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

Εξάμηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου

2022
2021

(αναπροσαρ-
μοσμένα)

Σημ. €000 €000

Κύκλος εργασιών 7 414,996 390,624

Έσοδα από τόκους 181,470 179,272

Έσοδα παρόμοια με έσοδα από τόκους 9,518 17,626

Έξοδα από τόκους (37,541) (28,670)

Έξοδα παρόμοια με έξοδα από τόκους (7,752) (16,015)

Καθαρά έσοδα από τόκους 145,695 152,213

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 98,086 87,610

Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες (4,447) (3,753)

Καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος 11,898 6,550

Καθαρές ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα 8 (2,060) (13,196)

Καθαρά κέρδη από αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος 1,648 1,053

Έσοδα από περιουσιακά στοιχεία απο ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις 29,859 103,824

Έξοδα από υποχρεώσεις από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις 3,010 (72,756)

Καθαρές ζημιές από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα (1,372) (1,381)

Καθαρά κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων 8,242 7,372

Λοιπά έσοδα 8,927 5,854

Συνολικά λειτουργικά έσοδα 299,486 273,390

Δαπάνες προσωπικού 9 (103,135) (100,866)

Ειδικός φόρος επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές 9 (16,507) (15,255)

Άλλα λειτουργικά έξοδα 9 (80,393) (95,588)

Λειτουργικά κέρδη πριν από πιστωτικές ζημιές και απομείωση 99,451 61,681

Πιστωτικές ζημιές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 10 (24,965) (52,163)

Απομείωση μετά την αναστροφή μη-χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 10 (12,157) (7,398)

Κέρδη πριν τη φορολογία 62,329 2,120

Φορολογία 11 (11,579) (968)

Κέρδη μετά τη φορολογία για την περίοδο 50,750 1,152

Αναλογούντα σε:

Ιδιοκτήτες της Εταιρίας 50,088 739

Δικαιώματα μειοψηφίας 662 413

Κέρδη για την περίοδο 50,750 1,152

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή αναλογούντα στους ιδιοκτήτες
της Εταιρίας (€ σεντ)

12 11.2 0.2
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Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

Εξάμηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου

2022 2021

Σημ. €000 €000

Κέρδη για την περίοδο 50,750 1,152

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Λοιπά συνολικά εισοδήματα που μπορεί να επαναταξηνομηθούν στην
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σε
μεταγενέστερες περιόδους (20,412) 1,059

Αποθεματικό εύλογης αξίας (ομόλογα) (17,909) 2,258

Καθαρές (ζημιές)/κέρδη επενδύσεων σε ομόλογα που επιμετρούνται στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (17,421) 2,258

Μεταφορά στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων λόγω
πώλησης (488) -

Αποθεματικό μετατροπής ξένου συναλλάγματος (2,503) (1,199)

Κέρδη/(ζημιές) από τη μετατροπή των καθαρών επενδύσεων σε
υποκαταστήματα του εξωτερικού και θυγατρικές 1,576 (5,003)

(Ζημιές)/κέρδη από αντισταθμίσεις των καθαρών επενδύσεων σε
υποκαταστήματα του εξωτερικού και θυγατρικές

14 (4,079) 3,867

Μεταφορά στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων λόγω
διάλυσης/πώλησης υποκαταστημάτων του εξωτερικού και θυγατρικών - (63)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν πρόκειται να
επαναταξηνομηθούν στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους (211) 6,967

Αποθεματικό εύλογης αξίας (μετοχικοί τίτλοι) (2,051) 576

Καθαρές (ζημιές)/κέρδη από επενδύσεις σε μετοχές που ταξινομούνται στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (2,051) 576

Αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων - (40)

Αναβαλλόμενη φορολογία 11 - (40)

Αναλογιστικά κέρδη των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 1,840 6,431

Κέρδη κατά την επαναμέτρηση των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 1,840 6,431

Λοιπές συνολικές (ζημιές)/εισοδήματα για την περίοδο μετά τη
φορολογία (20,623) 8,026

Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο
30,127 9,178

Αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες της Εταιρίας 29,465 8,780

Δικαιώματα μειοψηφίας 662 398

Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 30,127 9,178
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Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021 (αναπροσαρ-

μοσμένα)

Περιουσιακά στοιχεία Σημ. €000 €000

Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες 27 9,904,549 9,230,883

Δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες 27 312,308 291,632

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 14 38,150 6,653

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 13 181,318 199,194

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 13 529,872 748,695

Επενδύσεις σε αποσβεσμένο κόστος 13 1,391,487 1,191,274

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 16 10,144,099 9,836,405

Περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων ζωής που αναλογούν στους ασφαλιζόμενους 533,696 551,797

Προπληρωμές, δεδουλευμένα έσοδα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 18 621,955 616,219

Αποθέματα ακινήτων 17 1,054,034 1,111,604

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11 265,430 265,481

Επενδύσεις σε ακίνητα 102,040 117,745

Ακίνητα και εξοπλισμός 245,693 252,130

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 171,403 184,034

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και oμάδες εκποίησης που κατέχονται προς
πώληση

19 347,698 358,951

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 25,843,732 24,962,697

Υποχρεώσεις

Καταθέσεις από τράπεζες 492,022 457,039

Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες 20 2,954,808 2,969,600

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 14 9,485 32,452

Καταθέσεις πελατών 21 18,450,216 17,530,883

Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων 689,798 736,201

Δεδουλευμένα, αναβαλλόμενα έσοδα, λοιπές υποχρεώσεις και λοιπές προβλέψεις 23 394,117 361,977

Επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα 104,793 104,108

Ομολογιακά δάνεια 22 298,899 302,555

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης 22 311,738 340,220

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11 45,235 46,435

Σύνολο υποχρεώσεων 23,751,111 22,881,470

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 24 44,620 44,620

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 24 594,358 594,358

Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά 182,329 213,192

Αδιανέμητα κέρδη 1,028,218 986,623

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 1,849,525 1,838,793

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 24 220,000 220,000

Δικαιώματα μειοψηφίας 23,096 22,434

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2,092,621 2,081,227

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 25,843,732 24,962,697

κ. Ε. Γ. Αράπογλου Πρόεδρος κ. Π. Νικολάου  Διευθύνων Σύμβουλος 

κ. Ν. Σοφιανός Σύμβουλος κα. E. Λειβαδιώτου Εκτελεστική Διευθύντρια
Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης &
Δραστηριοτήτων
Απομόχλευσης
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Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας

Μετοχικό
κεφάλαιο
(Σημ. 24)

Αποθεματικό
από

έκδοση
μετοχών

υπέρ το άρτιο
(Σημ. 24)

Ίδιες μετοχές
(Σημ. 24)

Αδιανέμητα
κέρδη

Αποθεματικό
επανεκτίμησης

ακινήτων

Αποθεματικό
χρηματο-

οικονομικών
μέσων σε

εύλογη αξία

Αποθεματικό
ασφαλιστηρίων
συμβολαίων 
ζωής  σε ισχύ

Αποθεματικό
μετατροπής 

ξένου
συναλλάγματος

Σύνολο

Λοιποί
συμμετοχικοί

τίτλοι
(Σημ. 24)

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Σύνολο
ιδίων

κεφαλαίων

€000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

1 Ιανουαρίου 2022 44,620 594,358 (21,463) 986,623 80,060 23,285 113,651 17,659 1,838,793 220,000 22,434 2,081,227

Κέρδη για την περίοδο - - - 50,088 - - - - 50,088 - 662 50,750

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά τη
φορολογία για την περίοδο

- - - 1,840 - (19,960) - (2,503) (20,623) - - (20,623)

Συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά τη φορολογία
για την περίοδο

- - - 51,928 - (19,960) - (2,503) 29,465 - 662 30,127

Μείωση στην αξία ασφαλιστηρίων συμβολαίων
ζωής σε ισχύ - - - 9,600 - - (9,600) - - - - -

Φορολογία για μείωση στην αξία ασφαλιστηρίων
συμβολαίων ζωής σε ισχύ - - - (1,200) - - 1,200 - - - - -

Αμυντική συνεισφορά - - - (4,983) - - - - (4,983) - - (4,983)

Πληρωμή κουπονιού στους κατόχους
Χρεογράφων Κατηγορίας 1 (Σημ. 24)

- - - (13,750) - - - - (13,750) - - (13,750)

30 Ιουνίου 2022 44,620 594,358 (21,463) 1,028,218 80,060 3,325 105,251 15,156 1,849,525 220,000 23,096 2,092,621
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Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας

Μετοχικό
κεφάλαιο
(Σημ. 24)

Αποθεματικό
από

έκδοση
μετοχών

υπέρ το άρτιο
(Σημ. 24)

Ίδιες μετοχές
(Σημ. 24)

Αδιανέμητα
κέρδη

Αποθεματικό
επανεκτίμησης

ακινήτων

Αποθεματικό
χρηματο-

οικονομικών
μέσων σε

εύλογη αξία

Αποθεματικό
ασφαλιστηρίων

συμβολαίων
ζωής σε ισχύ

Αποθεματικό
μετατροπής

ξένου
συναλλάγματος

Σύνολο

Λοιποί
συμμετοχικοί

τίτλοι
(Σημ. 24)

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Σύνολο
ιδίων

κεφαλαίων

€000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

1 Ιανουαρίου 2021 44,620 594,358 (21,463) 982,513 79,515 22,894 110,401 17,806 1,830,644 220,000 24,410 2,075,054

Κέρδη για την περίοδο - - - 739 - - - - 739 - 413 1,152

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά τη
φορολογία για την περίοδο

- - - 6,431 (30) 2,834 - (1,194) 8,041 - (15) 8,026

Συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά τη φορολογία
για την περίοδο

- - - 7,170 (30) 2,834 - (1,194) 8,780 - 398 9,178

Αύξηση στην αξία ασφαλιστηριίων συμβολαίων
ζωής σε ισχύ - - - (3,886) - - 3,886 - - - - -

Φορολογία για αύξηση στην αξία ασφαλιστηρίων
συμβολαίων ζωής σε ισχύ - - - 486 - - (486) - - - - -

Πληρωμή κουπονιού στους κατόχους
Χρεογράφων Κατηγορίας 1 (Σημ. 24)

- - - (13,750) - - - - (13,750) - - (13,750)

30 Ιουνίου 2021 44,620 594,358 (21,463) 972,533 79,485 25,728 113,801 16,612 1,825,674 220,000 24,808 2,070,482
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Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Εξάµηνo που έληξε στις
30 Ιουνίου

2022
2021

(αναπροσαρμοσμένα)

Σημ. €000 €000

Κέρδη πριν τη φορολογία 62,329 2,120

Αναπροσαρμογές για:

Μερίδιο στα κέρδη συγγενών εταιριών - (137)

Αποσβέσεις ακινήτων και εξοπλισμού και άυλων περιουσιακών στοιχείων 16,908 17,591

Απομείωση αποθεμάτων ακινήτων και άλλων μη-χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 12,157 7,398

Μεταβολή στην παρούσα αξία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής σε ισχύ 9,600 (3,886)

Πιστωτικές ζημιές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 10 24,965 52,163

Καθαρά κέρδη από αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται σε
αποσβεσμένο κόστος (1,648) (1,053)

Αποσβέσεις διαφορών προεξοφλήσεων/υπέρ το άρτιο και τόκοι ομολόγων (8,767) (10,273)

Έσοδα από μερίσματα (368) (462)

Καθαρές ζημιές από την πώληση επενδύσεων σε ομόλογα 2,826 -

Ζημιές από τη μεταβολή στην εύλογη αξία ομολόγων σε αντισταθμίσεις εύλογης αξίας 38,007 7,886

Τόκοι από υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης και ομολογιακά δάνεια 14,258 11,699

Αρνητικός τόκος σε δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες και κεντρικές τράπεζες 20,104 13,141

Αρνητικός τόκος για χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες (14,792) (9,469)

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιριών (179) 880

Ζημιά από επαναγορά υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης 8 - 12,433

Καθαρά κέρδη από πωλήσεις αποθεμάτων ακινήτων και πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα (8,358) (7,615)

(Κέρδη)/ζημιές από πωλήσεις και διαγραφές ακινήτων και εξοπλισμού και άυλων περιουσιακών στοιχείων (51) 62

Τόκοι από υποχρεώσεις μίσθωσης - 44

Καθαρές ζημιές από τη μεταβολή στην εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα και επενδύσεων σε ακίνητα που
κατέχονται προς πώληση

1,488 1,624

168,479 94,146

Μεταβολή σε:

Δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες 36,345 (34,402)

Καταθέσεις από τράπεζες 34,983 8,732

Υποχρεωτικές καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες (7,883) (1,278)

Καταθέσεις πελατών 919,333 268,039

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεων ασφαλιστικών κλάδων ζωής (28,302) (7,137)

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (356,885) (117,251)

Προπληρωμές, δεδουλευμένα έσοδα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία (16,810) (14,913)

Επιδικίες, από διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα 685 4,986

Δεδουλευμένα, αναβαλλόμενα έσοδα, λοιπές υποχρεώσεις και άλλες προβλέψεις 34,092 32,290

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (54,464) 12,459

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 17,876 4,432

Αποθέματα ακινήτων 86,519 81,047

833,968 331,150

Φόροι που πληρώθηκαν (441) (813)

Καθαρή ταμειακή ροή από εργασίες 833,527 330,337

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ομολόγων, κρατικών αξιογράφων και μετοχών (329,751) (603,791)

Εισπράξεις από πωλήσεις/αποπληρωμές επενδύσεων σε ομόλογα και μετοχές 295,856 304,990

Τόκοι που εισπράχθηκαν από επενδύσεις σε ομόλογα  17,230 11,660

Μέρισμα από επενδύσεις σε μετοχές 368 462

Είσπραξη από πώληση χαρτοφυλακίων που κατέχονται προς πώληση 19 - 144,300

Καταθέσεις στα χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση 900 -

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών και συγγενών εταιριών - 9,084

Αγορές ακινήτων και εξοπλισμού (817) (942)

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (6,046) (4,840)

Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων και εξοπλισμού και άυλων περιουσιακών στοιχείων 109 1,138

Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα 23,384 2,577

Καθαρή ταμειακή ροή μετρητών από/(σε) επενδυτικές δραστηριότητες 1,233 (135,362)
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Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Εξάµηνo που έληξε στις
30 Ιουνίου

2022
2021

(αναπροσαρμοσμένα)

Σημ. €000 €000

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Πληρωμή κουπονιού στους κατόχους Χρεογράφων Κατηγορίας 1 24 (13,750) (13,750)

Πληρωμή αμυντικής συνεισφοράς (4,983) -

Καθαρές εισπράξεις χρηματοδότησης από κεντρικές τράπεζες - 2,000,000

Καθαρές εισπράξεις από έκδοση υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης - 297,551

Αποπληρωμή υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης (35,605) (223,627)

Καθαρές εισπράξεις από ομολογιακά δάνεια - 298,505

Τόκοι από υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης (3,293) (23,125)

Τόκοι από ομολογιακά δάνεια (7,500) -

Αρνητικός τόκος σε δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες και κεντρικές τράπεζες (20,104) (13,141)

Πληρωμές μισθωμάτων (3,507) (3,901)

Καθαρή ροή μετρητών (σε)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (88,742) 2,318,512

Καθαρή αύξηση μετρητών και αντίστοιχα μετρητών 746,018 2,513,487

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών την 1 Ιανουαρίου 9,255,210 5,890,135

Συναλλαγματικές διαφορές (23,236) (10,100)

30 Ιουνίου 27 9,977,992 8,393,522

Μη ταμειακές συναλλαγές

Ανάκτηση εξασφαλίσεων
Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, το Συγκρότημα απέκτησε αποθέματα ακινήτων μέσω
ανάκτησης εξασφαλίσεων από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες ύψους €23,058 χιλ. (εξάμηνο που έληξε
στις 30 Ιουνίου 2021: €24,692 χιλ.).

Πώληση χαρτοφυλακίου Helix 2
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 και κατά την ολοκλήρωση της πώλησης του
χαρτοφυλακίου Helix 2, το Συγκρότημα αναγνώρισε ποσό ύψους  €381,567 χιλ. στα λοιπά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία του αναβαλλόμενου
εισπρακτέου τιμήματος πώλησης από την συναλλαγή. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη Σημείωση
18.
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Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Πληροφορίες για την Εταιρία

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η Εταιρία) συστάθηκε στην Ιρλανδία στις 11 Ιουλίου
2016 ως δημόσια εταιρία, με αριθμό εγγραφής 585903 σύμφωνα με την Νομοθεσία για Εταιρίες 2014 της
Ιρλανδίας (Νομοθεσία για Εταιρίες 2014). Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας είναι στο Earlsfort Terrace
10, Δουβλίνο 2, D02 T380, Ιρλανδία. Η Εταιρία ιδρύθηκε στην Ιρλανδία και έχει τη φορολογική της έδρα
στην Κύπρο.

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company είναι η ιθύνουσα εταιρία της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια
Εταιρία Λτδ (BOC PCL) με κύρια τοποθεσία εργασιών στην Κύπρο. Το Συγκρότημα της Bank of Cyprus
Holdings (το Συγκρότημα) περιλαμβάνει την Εταιρία, τη θυγατρική της BOC PCL και τις θυγατρικές της BOC
PCL με τη Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company να είναι η τελική ιθύνουσα εταιρία. 

Οι κύριες δραστηριότητες της BOC PCL και των θυγατρικών της εταιριών (το Συγκρότημα BOC)
περιλαμβάνουν την παροχή τραπεζικών εργασιών, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ασφαλιστικών υπηρεσιών
και τη διαχείριση και πώληση ακινήτων που αποκτήθηκαν κυρίως από ανταλλαγή χρεών.

Η BOC PCL αποτελεί σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα στα πλαίσια του Ενιαίου Εποπτικού Κανονισμού της ΕΚΤ και
έχει προσδιοριστεί από την ΚΤΚ ως 'Άλλο Συστημικά Σημαντικό Ίδρυμα' (O SII). Το Συγκρότημα υπόκειται σε
κοινή εποπτεία από την ΕΚΤ και την ΚΤΚ για τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας του.

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου (LSE)
και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Οι Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για το εξάμηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου 2022 (οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις) εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Αυγούστου 2022.

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος
www.bankofcyprus.com (Group/Σχέσεις Επενδυτών/Οικονομικά Αποτελέσματα).

2. Μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του
Συγκροτήματος.

Οι εξωτερικοί ελεγκτές του Συγκροτήματος έχουν διενεργήσει επισκόπηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο
για Επισκοπήσεις 2410 ‘Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από
τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας’.

3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

3.1 Βάση ετοιμασίας

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από
τα ακίνητα που κρατούνται για ίδια χρήση και τις επενδύσεις σε ακίνητα, τις επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (περιλαμβανομένων
δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και επενδύσεων) σε εύλογη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων
και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και παράγωγα χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
τα οποία επιμετρούνται στην εύλογη αξία, τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς
πώληση που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης και τα αποθέματα ακινήτων που
επιμετρούνται στην καθαρή ανακτήσιμη αξία όταν αυτή είναι χαμηλότερη από το κόστος. Οι λογιστικές αξίες
των αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι αντισταθμισμένα μέσα σε
αντισταθμίσεις εύλογης αξίας και θα είχαν επιμετρηθεί στο κόστος, αναπροσαρμόζονται με τις μεταβολές στην
εύλογη αξία που προκύπτουν από τους κινδύνους που αντισταθμίζονται.

Παρουσίαση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€) και όλα τα ποσά στρογγυλοποιούνται
στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Το κόμμα χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει τις
χιλιάδες και η τελεία χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει τα δεκαδικά σημεία.

Το Συγκρότημα παρουσιάζει τον ισολογισμό του γενικά κατά σειρά ρευστότητας. Ανάλυση σχετικά με την
αναμενόμενη είσπραξη ή διακανονισμό των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε περίοδο μικρότερη
και μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού παρουσιάζεται στη Σημείωση 28.
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Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

3.1 Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)

Συγκριτικές πληροφορίες
Οι συγκριτικές πληροφορίες έχουν αναπροσαρμοστεί μετά από ορισμένες αλλαγές στην παρουσίαση των
βασικών οικονομικών καταστάσεων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 όπως αναφέρεται πιο
κάτω.

Επαναταξινόμηση στην Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

Τα 'Κέρδη/(ζημιές) από την πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιριών' που παρουσιάζονταν
προηγουμένως στις 'Kαθαρές (ζημιές)/κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και
πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιριών', παρουσιάζονται στο εξής στα 'Λοιπά έσοδα'. Τα
'Kαθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα' μετονομάστηκαν σε 'Καθαρά
κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα'. Το 'Μερίδιο στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών' που
παρουσιαζόταν προηγουμένως ξεχωριστά στην Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, επίσης
παρουσιάζεται στο εξής στα 'Λοιπά έσοδα'. Ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών στα 'Λοιπά έσοδα' έχει
αναπροσαρμοστεί και ο 'Κύκλος εργασιών' όπως παρουσιάζεται πιο κάτω.

Tα έσοδα και έξοδα από ασφαλιστικές εργασίες που προηγουμένως παρουσιάζονταν σε μια γραμμή ως 'Έσοδα
από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και προμήθειες', παρουσιάζονται στο εξής ξεχωριστά, καθώς οι
πιστωτικές ζημιές που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των
δάνειων και απαιτήσεων από πελάτες, παρουσιάζονται στο εξής σε μία γραμμή. Η ανάλυση των μεμονωμένων
στοιχείων που περιλαμβάνονται σε κάθε γραμμή παρουσιάζονται στις αντίστοιχες σημειώσεις. 

30 Ιουνίου
2021 (όπως 

παρουσιάζονταν
προηγουμένως) 

Επαναταξινόμηση

30 Ιουνίου
2021

(αναπροσαρ-
μοσμένα)

€000 €000 €000

Καθαρές ζημιές από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα
και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιριών (14,076) 14,076 δ/ε

Kαθαρές ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα δ/ε (13,196) (13,196)

Μερίδιο στα κέρδη συγγενών εταιριών 137 (137) δ/ε

Λοιπά έσοδα 6,597 (743) 5,854

(7,342) - (7,342)

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και
προμήθειες 31,068 (31,068) δ/ε

Έσοδα από περιουσιακά στοιχεία από ασφαλιστικές και
αντασφαλιστικές συμβάσεις δ/ε 103,824 103,824

Έξοδα από υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές και
αντασφαλιστικές συμβάσεις δ/ε (72,756) (72,756)

31,068 - 31,068

Πιστωτικές ζημιές για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου για
δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (48,349) 48,349 δ/ε

Πιστωτικές ζημιές άλλων χρηματοοικονομικών μέσων (3,814) 3,814 δ/ε

Πιστωτικές ζημιές χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων δ/ε (52,163) (52,163)

(52,163) - (52,163)

 Κύκλος εργασιών 391,367 (743) 390,624

51



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BANK OF CYPRUS HOLDINGS Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2022

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

3.1 Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)

Επαναταξινόμηση στον Ενοποιημένο Ισολογισμό 

Οι επενδύσεις παρουσιάζονται τώρα ανά κατηγορία στον ενοποιημένο ισολογισμό και το δανειακό κεφάλαιο
παρουσιάζεται τώρα σε διαφορετικές γραμμές ανά τύπο/είδος της εκδοθείσας υποχρέωσης.

31 Δεκεμβρίου
2021
(όπως

παρουσιάστηκαν
προηγουμένως) 

Επαναταξινόμηση 

31 Δεκεμβρίου
2021

(αναπροσαρ-
μοσμένα)

Περιουσιακά στοιχεία €000 €000 €000

Επενδύσεις 879,005 (879,005) δ/ε

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση 1,260,158 (1,260,158) δ/ε

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων δ/ε 199,194 199,194

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εισοδημάτων δ/ε 748,695 748,695

Επενδύσεις σε αποσβεσμένο κόστος δ/ε 1,191,274 1,191,274

2,139,163 - 2,139,163

Υποχρεώσεις

Δανειακό Κεφάλαιο 642,775 (642,775) δ/ε

Ομολογειακά δάνεια δ/ε 302,555 302,555

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης δ/ε 340,220 340,220

642,775 - 642,775

Η Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2021 καθώς και οι
αντίστοιχες σημειώσεις αναπροσαρμόστηκαν για να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην παρουσίαση της
Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και του Ενοποιημένου Ισολογισμού όπως
αναφέρεται πιο πάνω.

3.2 Δήλωση συμμόρφωσης

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο
(ΔΛΠ) που εφαρμόζεται για την ενδιάμεση οικονομική έκθεση, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) (ΔΛΠ 34), τους Κανονισμούς Διαφάνειας (Οδηγία 2004/109/ΕΚ) του 2007, όπως έχουν
τροποποιηθεί, Μέρος 2 (Κανόνες Διαφάνειας) των Κανονισμών της Κεντρικής Τράπεζας (Investment Market
Conduct) του 2019 και τις ισχύουσες απαιτήσεις του Οδηγού Γνωστοποίησης και των Κανόνων Διαφάνειας
της Αρχής Χρηματοοικονομικής Διαγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις δεν αποτελούν οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται από τη
Νομοθεσία για Εταιρίες 2014 της Ιρλανδίας. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για σκοπούς του
Κεφαλαίου 4 του Μέρους 6 της Νομοθεσίας για Εταιρίες του 2014 της Ιρλανδίας για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2021, επί των οποίων οι ελεγκτές έχουν εκφράσει γνώμη χωρίς επιφύλαξη, εκδόθηκαν στις 29
Μαρτίου 2022 και αναμένεται να παραδοθούν στον Έφορο Εταιριών της Ιρλανδίας εντός 56 ημερών από τις
30 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις
που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις
Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος Bank of Cyprus Holdings για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις ESEF, και οι
οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος (www.bankofcyprus.com).

3.3 Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, παρουσιάσεις και γνωστοποιήσεις

Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν συνάδουν με αυτές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία των
ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, εκτός από
την υιοθέτηση νέων και τροποποιημένων προτύπων και διερμηνειών τα οποία περιγράφονται στη Σημείωση
3.3.1.
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3.3.1 Νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες

Το Συγκρότημα εφάρμοσε για πρώτη φορά ορισμένα πρότυπα και τροποποιήσεις, τα οποία εφαρμόζονται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022 όπως περιγράφονται πιο κάτω.
Το Συγκρότημα δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα οποιοδήποτε άλλο πρότυπο, διερμηνεία ή τροποποίηση που έχει
εκδοθεί αλλά δεν έχει τεθεί σε ισχύ.

ΔΠΧΑ 16: Μειώσεις μισθωμάτων λόγω COVID-19 μετά τις 30 Ιουνίου 2021 (τροποποίηση)
Η τροποποίηση αυξάνει το εύρος των μειώσεων μισθωμάτων λόγω COVID-19 (τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16 που
εκδόθηκε τον Μάιο 2020), η οποία παρέχει στους μισθωτές εξαίρεση από την εκτίμηση του κατά πόσο μία
μείωση μισθώματος που είναι άμεση συνέπεια της πανδημίας COVID-19 αποτελεί τροποποίηση μίσθωσης και
πληρούν τις προϋποθέσεις θεωρούνται τροποποίηση μίσθωσης και, αντ' αυτού, αυτές οι μισθώσεις ενοικίων
να ληφθούν υπόψη σαν να μην ήταν τροποποιήσεις μίσθωσης. Η τροποποίηση αυξάνει την περίοδο
επιλεξιμότητας για την εφαρμογή της εξαίρεσης κατά 12 μήνες από τις 30 Ιουνίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου
2022.

ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (τροποποιήσεις)
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις σχετικά με το ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων στο Εννοιολογικό Πλαίσιο
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3) για επικαιροποίηση μίας
αναφοράς χωρίς να αλλάζει σημαντικά τις λογιστικές απαιτήσεις για συνενώσεις επιχειρήσεων.

ΔΛΠ 16: Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός - Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση (τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις του προτύπου απαγορεύουν από μια οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενός στοιχείου
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τυχόν έσοδα από την πώληση αντικειμένων που παράγονται ενώ η
οντότητα προετοιμάζει αυτό το περιουσιακό στοιχείο να έρθει στην τοποθεσία και την κατάσταση που
απαιτείται για να είναι σε θέση να λειτουργεί με τον τρόπο που προορίζεται από τη διοίκηση. Αντιθέτως, μία
οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίζει τα έσοδα από την πώληση τέτοιων αντικειμένων και το κόστος
παραγωγής αυτών των αντικειμένων, στα αποτελέσματα.

ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία - Επαχθείς συμβάσεις -
Κόστος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μίας σύμβασης (Τροποποιήσεις)
Οι αλλαγές στις επαχθείς συμβάσεις - Κόστος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μίας σύμβασης ορίζει ότι το
κόστος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μιας σύμβασης περιλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με τη
σύμβαση. Αυτά τα έξοδα μπορούν είτε να είναι επιπρόσθετα έξοδα εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης, όπως
για παράδειγμα η άμεση εργασία και τα υλικά, είτε αναλογία άλλων εξόδων που σχετίζονται άμεσα με την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από μία σύμβαση (ένα παράδειγμα θα ήταν η αναλογία της
χρέωσης απόσβεσης για ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για
την εκπλήρωση της σύμβασης).

Ετήσιες βελτιώσεις στα πρότυπα του κύκλου ΔΠΧΑ 2018–2020
Οι ετήσιες βελτιώσεις στα πρότυπα του κύκλου ΔΠΧΑ 2018-2020 τροποποιούν τα ακόλουθα πρότυπα:
 ΔΠΧΑ 1 Πρώτη υιοθέτηση διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης: η τροποποίηση

επιτρέπει σε μια θυγατρική που εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 1 να μετρά τις συσσωρευμένες συναλλαγματικές
διαφορές χρησιμοποιώντας τα ποσά που αναφέρει η μητρική της εταιρία, με βάση την ημερομηνία
μετάβασης της μητρικής εταιρίας στα ΔΠΧΑ.

 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα: η τροποποίηση διευκρινίζει ποια έξοδα περιλαμβάνει μια οντότητα
όταν εφαρμόζει το τεστ ’10 τοις εκατό’ του ΔΠΧΑ 9 κατά την αξιολόγησή της για αποαναγνώριση
μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Μια οντότητα περιλαμβάνει μόνο τα έξοδα που
καταβάλλονται ή λαμβάνονται μεταξύ της οντότητας (ο δανειολήπτης) και του δανειστή,
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που καταβάλλονται ή λαμβάνονται είτε από την οντότητα είτε
από τον δανειστή για λογαριασμό του άλλου.

 ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις: η τροποποίηση του στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 που συνοδεύει το ΔΠΧΑ
16 αφαιρεί από το παράδειγμα την απεικόνιση της αποζημίωσης των βελτιώσεων εκμισθωμένων
ακινήτων από τον εκμισθωτή προκειμένου να επιλυθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τον
χειρισμό των κινήτρων εκμίσθωσης που ενδέχεται να προκύψουν λόγω του τρόπου με τον οποίο τα
κίνητρα εκμίσθωσης απεικονίζονται σε αυτό το παράδειγμα.

 ΔΛΠ 41 Γεωργία: η τροποποίηση καταργεί την απαίτηση του ΔΛΠ 41 για τις οντότητες να αποκλείουν
φορολογικές ταμειακές ροές κατά τη μέτρηση της εύλογης αξίας ενός βιολογικού περιουσιακού
στοιχείου χρησιμοποιώντας μια τεχνική παρούσας αξίας, η οποία εξασφαλίζει τη συνέπεια με τις
απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13.
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3.3.1 Νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες (συνέχεια)

Οι τροποποιήσεις και οι ετήσιες αλλαγές στο κύκλου ΔΠΧΑ δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο Συγκρότημα
για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.

3.3.2 Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ

Το ΔΠΧΑ 17 το οποίο θα εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2023,
επηρεάζει την αναγνώριση κέρδους των ασφαλιστικών συμβάσεων. Κατά την αρχική εφαρμογή, τα
αδιανέμητα κέρδη του Συγκροτήματος που αφορούν τις ασφαλιστικές εργασίες θα αναπροσαρμοστούν και η
αναγνώριση του εισοδήματος από νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα κατανέμεται με την πάροδο του χρόνου
καθώς το Συγκρότημα παρέχει την υπηρεσία στους ασφαλιζόμενους (σε αντίθεση με την αναγνώριση κατά
την αρχική καταχώρηση των συμβολαίων κάτω από το υφιστάμενο πρότυπο), με το μέγεθος και τον χρονικό
ορίζοντα (with the quantum and timing) της επίδρασης να εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το ποσό και τη
σύνθεση των νέων εργασιών και το εύρος των αλλαγών στις εκτιμήσεις κατά τις περιόδους μετά την
εφαρμογή. Το ΔΠΧΑ 17 θα επιφέρει σημαντικό αριθμών αλλαγών σε σύγκριση με τις τρέχουσες λογιστικές
πολιτικές  για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

 Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 17, δεν θα αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο η παρούσα αξία
ασφαλιστήριων συμβολαίων ζωής σε ισχύ (PVIF). Αντί αυτού, τα αναμενόμενα μελλοντικά κέρδη
θα συμπεριληφθούν στην επιμέτρηση της υποχρέωσης της ασφαλιστικής σύμβασης ως συμβατικό
περιθώριο υπηρεσιών (CSM), που αντιπροσωπεύει μη δεδουλευμένο κέρδος, και αυτό θα
αναγνωρίζεται σταδιακά στα έσοδα καθώς παρέχονται υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της
ασφαλιστικής σύμβασης. Ενώ το κέρδος κατά τη διάρκεια ζωής ενός ατομικού συμβολαίου θα
παραμείνει αμετάβλητο, η ανάδειξή του θα γίνει αργότερα σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 17.

 Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί αυξημένη χρήση των τρέχουσων αγοραίων αξιών για την επιμέτρηση των
ασφαλιστικών υποχρεώσεων, επομένως, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τα σχετικά περιουσιακά
στοιχεία θα προσαρμοστούν έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις επιμέτρησης του ΔΠΧΑ
17. 

 Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 17, τα έξοδα που αποδίδονται άμεσα στα ασφαλιστικά συμβόλαια θα
ενσωματωθούν στο συμβατικό περιθώριο υπηρεσιών (CSM) και θα αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα των ασφαλιστικών εργασιών ως μείωση των υπό αναφορά εσόδων. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Το Συγκρότημα συνεχίζει να κάνει πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17, και η αρχική εκτίμηση
της Διεύθυνσης σχετικά με την ποσοτική επίπτωση κατά την εφαρμογή, είναι όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί
και περιλαμβάνεται πιο κάτω. Ωστόσο, η πρακτική του κλάδου και η ερμηνεία του προτύπου βρίσκονται
ακόμη σε εξέλιξη, και ως εκ τούτου, παραμένει αβεβαιότητα ως προς την οριστική επίδραση της μετάβασης.
Επιπρόσθετα, η επίδραση στα προβλεπόμενα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες θα εξαρτηθεί  από την
αύξηση, τη διάρκεια ισχύος και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου ασφαλιστήριων συμβολαίων. Οι εκτιμήσεις
αυτές θα υπόκεινται σε αλλαγές μέχρι την αρχική εφαρμογή του προτύπου.

Στα πλαίσια του προγραμματισμού των χρηματοοικονομικών του πόρων, η αρχική εκτίμηση του
Συγκροτήματος είναι ότι οι λογιστικές αλλαγές αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα:
α) την αποαναγνώριση της παρούσας αξίας ασφαλιστήριων συμβολαίων ζωής σε ισχύ (PVIF)

(συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης) ύψους περίπου
€105 εκατ. σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος στις 30
Ιουνίου 2022, η οποία θα μειώσει αντίστοιχα τα λογιστικά ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος (χωρίς
επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες του Συγκροτήματος ή στα ενσώματα ίδια κεφάλαια), και

β) την αναπροσαρμογή των υποχρεώσεων των ασφαλιστήριων συμβολαίων και σχετικών περιουσιακών
στοιχείων και τη δημιουργία υποχρέωσης για τις ασφαλιστικές συμβάσεις ως συμβατικό περιθώριο
κέρδους υπηρεσιών (CSM), με αποτέλεσμα την αύξηση τόσο στα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών
εργασιών καθώς και στα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος κατά περίπου €50 εκατ., προερχόμενο
κυρίως από τις ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής του Συγκροτήματος.

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 αναμένεται να έχει μικρή ετήσια αρνητική επίδραση στη συνεισφορά των
ασφαλιστικών εργασιών στα κέρδη του Συγκροτήματος στο μεσοπρόθεσμο διάστημα και έχει περιληφθεί στο
χρηματοοικονομικό πλάνο του Συγκροτήματος.
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Τροποποιήσεις σε άλλα λογιστικά πρότυπα

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα μικρό αριθμό τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ που ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2023
(συμπεριλαμβανομένων του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων, ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές,
αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη και ΔΛΠ 12 Φορολογία). Αυτές οι τροποποιήσεις δεν αναμένονται
να έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος.

4. Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Οι Σύμβουλοι έχουν προβεί σε εκτίμηση της ικανότητας του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως δρώσα
οικονομική μονάδα για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης αυτών των Ενοποιημένων
Οικονομικών Καταστάσεων. 

Οι Σύμβουλοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες που μπορεί να
δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του Συγκροτήματος, της Εταιρίας και της BOC
PCL να συνεχίσουν να λειτουργούν ως δρώσες οικονομικές μονάδες για περίοδο 12 μηνών από την
ημερομηνία έγκρισης αυτών των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 

Κατά τη αξιολόγησή τους, οι Σύμβουλοι έλαβαν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σε σχέση με παρούσες
και μελλοντικές συνθήκες, που περιλαμβάνουν προβλέψεις κερδοφορίας, ταμειακές ροές, κεφαλαιακές
απαιτήσεις και κεφαλαιακούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη το Χρηματοοικονομικό Πλάνο του Συγκροτήματος
που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το Φεβρουάριο 2022 (το ΄Πλάνο'), τις ασκήσεις επικαιροποίησης του
Πλάνου και το λειτουργικό περιβάλλον. Το Συγκρότημα έχει προσαρμόσει στις προβλέψεις του την κάλυψη
δυσμενούς σεναρίου και έχει χρησιμοποιήσει εύλογα οικονομικά δεδομένα για να διαμορφώσει τη
μεσοπρόθεσμη στρατηγική του. Το Συγκρότημα εργάζεται προς την υλοποίηση της στρατηγικής του. 

Κεφάλαια
Οι Σύμβουλοι και η Διοίκηση εξέτασαν την προβλεπόμενη κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος,
συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεων μιας επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών. Το
Συγκρότημα ανέπτυξε κεφαλαιακές προβλέψεις βάσει βασικού και αρνητικού σεναρίου και οι Σύμβουλοι
πιστεύουν ότι το Συγκρότημα διαθέτει επαρκή κεφάλαια για να ανταποκριθεί στις κανονιστικές κεφαλαιακές
απαιτήσεις του καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης. 

Χρηματοδότηση και ρευστότητα
Οι Σύμβουλοι και η Διοίκηση εξέτασαν τη θέση χρηματοδότησης και ρευστότητας του Συγκροτήματος και
είναι ικανοποιημένοι ότι το Συγκρότημα διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση και ρευστότητα καθ' όλη τη διάρκεια
της περιόδου αξιολόγησης. Το Συγκρότημα συνεχίζει να κατέχει ένα σημαντικό απόθεμα ρευστότητας στις 30
Ιουνίου 2022, το οποίο μπορεί εύκολα και άμεσα να ρευστοποιηθεί σε περίοδο πίεσης.

5. Οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον

Το Συγκρότημα αξιολόγησε τις χρηματοοικονομικές επιδράσεις από το οικονομικό περιβάλλον μέσω της
διαδικασίας προγραμματισμού του Συγκροτήματος και πιστεύει ότι είναι εύλογα σε καλή θέση για να
αντεπεξέλθει σε μεταβλητότητες από την αναζωπύρωση του ιού, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις
κατά της Ρωσίας ή άλλους εξωγενείς δυσμενείς κραδασμούς, ιδιαίτερα δεδομένης της συνεχούς διαχείρισης
της χρηματοοικονομικής του θέσης και της διαχείρισης του κεφαλαίου. 
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Η τρέχουσα γεωπολιτική αναταραχή που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε ως
αποτέλεσμα την επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών της Ευρωπαϊκής και της Κυπριακής
οικονομίας, οι οποίες τώρα αντιμετωπίζουν την αύξηση του πληθωρισμού. Η παράταση ή οποιαδήποτε
περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα μπορούσε να έχει επιπρόσθετες
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. Αυτές περιλαμβάνουν πρόσθετες κυρώσεις και εμπορικούς
περιορισμούς, μακροπρόθεσμες αλλαγές στο μακροοικονομικό περιβάλλον με κίνδυνο υψηλότερο και
παρατεταμένο πληθωρισμό, και συνεχιζόμενη αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Οι επιδράσεις αυτών των
εξελίξεων όπως το κόστος και η επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη και η οικονομική
επίδραση διαφόρων σεναρίων, είναι δύσκολο να προβλεφθούν και θα μπορούσαν να είναι σημαντικές. Ο
συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων τιμών ενέργειας
και εμπορευμάτων, καθώς και οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα για
τις παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές οικονομικές προοπτικές. Σε μια προσπάθεια να δαμάσει το πληθωρισμό, η ΕΚΤ
έχει αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, έχοντας ως αποτέλεσμα τον περαιτέρω περιορισμό των
χρηματοπιστωτικών συνθηκών. 

Οι πιο πάνω τάσεις οδηγούν σε υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας και αστάθειας στις αγορές. Η Διοίκηση
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αξιολογεί την επίδραση που αυτές θα μπορούσαν να έχουν στα
οικονομικά αποτελέσματα και την επίδοση του Συγκροτήματος. 

Άμεση έκθεση του Συγκροτήματος στη Ρωσία

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε διαταραχές και αβεβαιότητες στις αγορές και την παγκόσμια
οικονομία, καθώς και τη συντονισμένη εφαρμογή κυρώσεων από  την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο
Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και άλλες χώρες κατά της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και ορισμένων
περιοχών της Ουκρανίας και ορισμένων Ρωσικών οντοτήτων και Ρώσων υπηκόων. Η πολιτική του
Συγκροτήματος είναι να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων των
κυρώσεων και ελέγχων στις εξαγωγές.

Συνολικά, η άμεση έκθεση του Συγκροτήματος στη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία παραμένει
περιορισμένη και έχει μειωθεί περαιτέρω από τον Δεκέμβριο του 2021. Η άμεση έκθεση του Συγκροτήματος
σε μεικτά δανειακά ανοίγματα στη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία (συμπεριλαμβανομένων των
δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατηγοριοποιούνται ως να κατέχονται προς πώληση) ήταν περίπου
€112 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €119 εκατ.)  με καθαρή λογιστική αξία €108 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2021:
€110 εκατ.) σε όλους τους πελατειακούς τομείς στις 30 Ιουνίου 2022. Από τα μεικτά δανειακά ανοίγματα που
αναφέρονται πιο πάνω,  €95 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €95 εκατ.)  είναι εξυπηρετούμενα (η βάση της
έκθεσης είναι διευρυμένη σε σύγκριση με τη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου ανά γεωγραφική περιοχή
όπως περιλαμβάνεται στη Σημείωση 29.2 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων η οποία
γνωστοποιείται με αναφορά στη χώρα διαμονής/χώρα εγγραφής, ώστε να περιλαμβάνει επίσης ανοίγματα για
δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες με διαβατήριο προέλευσης από τις εν λόγω χώρες ή/και επιχειρηματικές
δραστηριότητες εντός των εν λόγω χωρών ή/και όταν ο τελικός δικαιούχος έχει διαβατήριο προέλευσης από
τις ή διαμένει στις εν λόγω χώρες). Οι καταθέσεις πελατών που σχετίζονται με Ρώσους/Ουκρανούς πελάτες
γνωστοποιούνται στη Σημείωση 21 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα είχε δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες σε ρούβλια περίπου €5 εκατ. στις 30
Ιουνίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: €1 εκατ.). Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος σε αποσβεσμένο κόστος
περιλάμβαναν ομόλογα σε ευρώ λογιστικής αξίας €12 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €21,7 εκατ.) που
αφορούσαν ομόλογα που εκδόθηκαν από εκδότη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντική έκθεση στη
Ρωσία και την Ουκρανία. Όσον αφορά τα παράγωγα, σημειώνεται ότι το Συγκρότημα μείωσε την έκθεσή του
σε παράγωγα σε ρούβλια σε μηδέν από τον Μάρτιο του 2022. Δεν υπήρχαν άλλες επενδύσεις που να
αφορούν εκδότες με σημαντική έκθεση στη Ρωσία ή/και την Ουκρανία. Ο ισολογισμός του Συγκροτήματος
στις 30  Ιουνίου 2022 περιλάμβανε επίσης καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους €1 εκατ. (31 Δεκεμβρίου
2021: €10 εκατ.) που κατείχε η Ρωσική θυγατρική του Συγκροτήματος που αποτελούν μέρος των
δραστηριοτήτων απομόχλευσης του Συγκροτήματος στο εξωτερικό. 

6. Σημαντικές και άλλες κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές

Η ετοιμασία των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων απαιτεί όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας και η διοίκηση να προβαίνουν σε κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές, οι οποίες μπορεί να έχουν
ουσιώδη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και στις
σχετικές γνωστοποιήσεις, όπως επίσης στις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Η αβεβαιότητα σε
σχέση με αυτές τις παραδοχές και εκτιμήσεις μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία απαιτούν
ουσιώδη  προσαρμογή στη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων επηρεάζοντας 
μελλοντικές περιόδους.
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6. Σημαντικές και άλλες κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές (συνέχεια)

Οι βασικές παραδοχές για το μέλλον και άλλοι κύριοι παράγοντες αβεβαιότητας των εκτιμήσεων κατά την
ημερομηνία αναφοράς, που έχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, περιγράφονται πιο κάτω. Το Συγκρότημα
στήριξε τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις του σε παραμέτρους που ήταν διαθέσιμες κατά την ετοιμασία των
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Οι υφιστάμενες συνθήκες και παραδοχές σε σχέση με τις
μελλοντικές εξελίξεις, μπορεί ωστόσο να αλλάξουν λόγω αλλαγών στην αγορά ή σε συνθήκες πέραν του
ελέγχου του Συγκροτήματος. Οι αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζονται στις παραδοχές, όταν συμβούν.

Οι πιο σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές αφορούν την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL), την εκτίμηση της
καθαρής ανακτήσιμης αξίας των αποθεμάτων ακινήτων και τις προβλέψεις για εκκρεμείς επιδικίες, υπό
διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα και αναλύονται  στις Σημειώσεις 6.1 μέχρι 6.4 πιο κάτω.
Άλλες κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές γνωστοποιούνται στις Σημειώσεις 5.5 μέχρι 5.13 των ετήσιων
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

6.1 Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Το Συγκρότημα ασκεί κρίση για να προσδιορίσει την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων, όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις μελλοντικές ταμειακές ροές.

Απαιτείται επίσης κρίση για τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου στο οποίο πρέπει να διενεργείται η
αξιολόγηση των επιχειρηματικών μοντέλων. Γενικά, η αξιολόγηση της επαναταξινόμησης των περιουσιακών
στοιχείων σε επιχειρηματικά μοντέλα, πραγματοποιείται στο επίπεδο κάθε πελατειακού τομέα. Επίσης, το
Συγκρότημα ασκεί κρίση, για τον προσδιορισμό της επίδρασης των πωλήσεων των χρηματοοικονομικών
μέσων στην αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου.

Το Συγκρότημα ασκεί επίσης κρίση όταν εξετάζει εάν συμβατικά χαρακτηριστικά, περιλαμβανομένου του
επιτοκίου, θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις μελλοντικές ταμειακές ροές. Επιπρόσθετα απαιτείται
κρίση όταν αξιολογείται κατά πόσο η αντιπαροχή που πληρώνεται ή λαμβάνεται στην περίπτωση πρόωρης
αποπληρωμής δανειακών συμβάσεων συνιστά ταμειακές ροές που δεν αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά
πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου κατά την αρχική αναγνώριση
(SPPI).

6.2 Υπολογισμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών

Ο υπολογισμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL) απαιτεί από τη διοίκηση να εφαρμόζει σημαντική
κρίση και να κάνει εκτιμήσεις και παραδοχές, που περιέχουν σημαντική αβεβαιότητα την στιγμή που
πραγματοποιούνται. Αλλαγές σε αυτές τις εκτιμήσεις και παραδοχές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές
αλλαγές στο χρονικό πλαίσιο και το ποσό της αναγνώρισης των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL). Οι
υπολογισμοί του Συγκροτήματος είναι αποτέλεσμα των μοντέλων, υποκείμενων παραδοχών σχετικά με την
επιλογή των μεταβλητών δεδομένων και τις αλληλεξαρτήσεις τους. 

Πολιτική του Συγκροτήματος ήταν να επανεξετάζει τακτικά τα μοντέλα του στο πλαίσιο των πραγματικών
ζημιών και να τα προσαρμόζει όταν χρειάζεται.

Στοιχεία των μοντέλων των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL) που θεωρούνται λογιστικές κρίσεις και
εκτιμήσεις συμπεριλαμβάνουν:

Αξιολόγηση της σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου (SICR)
Το ΔΠΧΑ 9 δεν περιλαμβάνει τον ορισμό της σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα
αξιολογεί κατά πόσο έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση,
χρησιμοποιώντας κυρίως ποσοτικές και σε ορισμένες περιπτώσεις ποιοτικές πληροφορίες. Ο προσδιορισμός
των σχετικών ορίων για να οριστεί κατά πόσο υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου βασίζεται
σε στατιστικές μετρήσεις και μπορεί να υπόκειται στην κρίση της διοίκησης. Τα σχετικά όρια καθορίζονται,
παρακολουθούνται και ενημερώνονται σε ετήσια βάση, από την Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων και
επικυρώνονται από την Επιτροπή Προβλέψεων του Συγκροτήματος.

Ο προσδιορισμός της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης (PD) κατά την αρχική αναγνώριση απαιτεί
εκτιμήσεις από τη διοίκηση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα στην περίπτωση όπου η απαίτηση
υπήρχε πριν από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9, πραγματοποιείται αναδρομικός υπολογισμός της πιθανότητας
αθέτησης της υποχρέωσης (PD) προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί ο κίνδυνος κατά την αρχική αναγνώριση. Σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθούν εκτιμήσεις για την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης.
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6. Σημαντικές και άλλες κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές (συνέχεια)

6.2 Υπολογισμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (συνέχεια)

Για το χαρτοφυλάκιο ιδιωτών, το Συγκρότημα χρησιμοποιεί πιθανότητα αθέτησης της υποχρέωσης (PD) κατά
την αρχική αναγνώριση που βασίζεται σε πληροφορίες για τη συμπεριφορά του δανειολήπτη (score cards),
ενώ για το εταιρικό χαρτοφυλάκιο, το Συγκρότημα χρησιμοποιεί τις εσωτερικές διαβαθμίσεις πιστοληπτικής
ικανότητας. Για τις ανακυκλούμενες διευκολύνσεις, απαιτούνται εκτιμήσεις της διοίκησης σε σχέση με τη
διάρκεια ζωής και ως εκ τούτου αξιοποιείται το μοντέλο ανάλυσης συμπεριφοράς του δανειολήπτη το οποίο
αναθέτει την αναμενόμενη λήξη βάσει του προϊόντος και του προφίλ του πελάτη.

Σενάρια και μακροοικονομικοί παράγοντες
Το Συγκρότημα εκτιμά τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (ECL), ως τον μέσο όρο σεναρίων σταθμισμένων
βάσει των αντίστοιχων πιθανοτήτων, μετά από αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσμάτων. Η διοίκηση υιοθετεί
τα σενάρια μελλοντικών προοπτικών και αξιολογεί την καταλληλόλητα των ποσοστών στάθμισης τους. Αυτά
τα σενάρια βασίζονται στις παραδοχές της διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη μακροοικονομικούς παράγοντες,
παράγοντες της αγοράς και άλλους. Αλλαγές στις παραδοχές αυτές και σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες,
θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (ECL). Οι μακροοικονομικές
μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, καθώς και οι
συντελεστές στάθμισης κάθε σεναρίου παρακολουθούνται από το Τμήμα Οικονομικών Ερευνών, λαμβάνοντας
υπόψη τις αναλύσεις των εσωτερικών μοντέλων αφού ληφθούν υπόψη τα δεδομένα της αγοράς και
συμπληρώνονται από τη κρίση εμπειρογνωμόνων.

Η οικονομική δραστηριότητα εξέπληξε ανοδικά το πρώτο τρίμηνο του 2022, ωθούμενη από υψηλότερες
αφίξεις τουριστών και τη συνεχιζόμενη επέκταση εξαγωγής άλλων υπηρεσιών. Η άφιξη των τουριστών έχει
αυξηθεί σημαντικά το πρώτο εξάμηνο και ανήλθε στο 75% των επιπέδων πριν από την πανδημία. Οι
προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο παραμένουν θετικές, παρόλη την απώλεια των Ρώσων τουριστών που
αντιπροσώπευαν περίπου το 22% των συνολικών αφίξεων για τα έτη 2016 μέχρι 2019. Οι οικονομικές
επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και οι Δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα έχουν αρνητική επίδραση
για την οικονομία το δεύτερο εξάμηνο. Σύμφωνα με τις καλοκαιρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
η Κυπριακή οικονομία αναμένεται να επεκταθεί κατά 3.2% το 2022. Αυτό ακολουθεί μια ισχυρή ανάκαμψη το
2021 όταν το πραγματικό ΑΕΠ (GDP) αυξήθηκε κατά 5.6%. Μεσοπρόθεσμα, οι προοπτικές υποβοηθούνται
από την αναμενόμενη θετική συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στα πλαίσια του
προγράμματος ‘ΕΕ Επόμενης Γενιάς’. Σκοπός του είναι να στηρίξει το μέλλον με χρηματοδότηση, των βασικών
επενδύσεών που θα απαιτηθούν για την μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία, και να ενισχύσει έτσι
τις δυνατότητες και την οικονομική ανθεκτικότητα των κρατών μελών. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας και, εν τέλει, τον κρίσιμο παράγοντα που θα καθορίσει
την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων θα αποδεσμευτεί το 2022
2024 αυστηρά σε συνάρτηση με την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων που έχουν
συμφωνηθεί με την Ε.Ε. Αυτές περιλαμβάνουν, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων και
τοπικών διοικήσεων, τη βελτίωση της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων, την περαιτέρω μείωση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού
συστήματος και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς.

Ωστόσο, οι προοπτικές επισκιάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Οι
συνεχιζόμενες διαταραχές του εφοδιασμού και η ενεργειακή κρίση που απορρέει από αυτές, διατηρούν τον
υψηλότερο πληθωρισμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αρχικά αναμενόταν, αναγκάζοντας τις
κεντρικές τράπεζες να αντιστρέψουν την πολιτική τους και να αυξήσουν τα επιτόκια. Οι επιθετικές
νομισματικές πολιτικές με τη σειρά τους αυξάνουν τα επιτόκια και ενέχουν τον κίνδυνο χρέους σε χώρες με
υψηλό χρέος και πολιτική αστάθεια.

Το προφίλ κινδύνου της Κύπρου βελτιώθηκε σε μεγάλο βαθμό, αλλά παραμένουν σημαντικοί κίνδυνοι όσον
αφορά το εγχώριο λειτουργικό περιβάλλον, καθώς και το εξωτερικό περιβάλλον από το οποίο εξαρτάται. Ο
συνολικός κίνδυνος της χώρας αποτελείται από ένα συνδυασμό κρατικού, νομισματικού, τραπεζικού,
πολιτικού και οικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών εξελίξεων με σημαντική
δυνητική επίδραση στην εγχώρια οικονομία. Το μεγάλο απόθεμα δημόσιου χρέους επιβαρύνει σημαντικά τον
πιστοληπτικό κίνδυνο της Κυπριακής Κυβέρνησης. Στον τραπεζικό τομέα, παρά την σημαντική πρόοδο μετά
τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2012 2014, οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι και τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια ανήλθαν στο 11.4% των μεικτών δανείων στο τέλος Μαρτίου 2022 σε σύγκριση με τον μέσο όρο της
Ευρωζώνης που ξεπερνά μόλις το 2%. Η Κύπρος διαθέτει μεγάλη και σχετικά μη διαφοροποιημένη εξαγωγική
βάση. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα παραμείνει σημαντικό, παρόλο που θα μειωθεί
καθώς οι υπηρεσίες εξαγωγών θα ανακάμψουν μεσοπρόθεσμα. Η άνοδος του πληθωρισμού και τα υψηλότερα
επιτόκια θα προκαλέσουν σημαντική επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας για τα επόμενα τρίμηνα. Η
έκταση της κρίσης στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες εντάσεις για ένα σημαντικό χρονικό
διάστημα. 
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Για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, το Συγκρότημα αναθεώρησε τα σενάρια  για τις μελλοντικές
προοπτικές λαμβάνοντας υπόψη αναθεωρημένες μακροοικονομικές παραδοχές και άλλες νομισματικές και
δημοσιονομικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ, βάσει των εξελίξεων και τα γεγονότα κατά την
ημερομηνία αναφοράς, δηλαδή τις 30 Ιουνίου 2022.

Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τις πιο σημαντικές μακροοικονομικές μεταβλητές καθώς και τα σενάρια
που χρησιμοποίησε το Συγκρότημα στις 30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021 αντίστοιχα. Το Συγκρότημα
χρησιμοποιεί τρία διαφορετικά μακροοικονομικά σενάρια για τον υπολογισμό των πιθανοτήτων αθέτησης
υποχρέωσης, και τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Το Συγκρότημα υιοθέτησε τις σταθμίσεις
πιθανοτήτων, 30-50-20 για το δυσμενές, το βασικό και το θετικό σενάριο αντίστοιχα, αντί τις σταθμίσεις 25-
50-25 που υπολογίστηκαν όπως περιγράφεται στη Σημείωση 2.19.5 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021. Αυτό αντανακλά τις εκτιμήσεις της διοίκησης για
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της Κυπριακής οικονομίας που την καθιστούν πιο ευάλωτη σε εξωτερικούς και
εσωτερικούς κραδασμούς. Δεδομένης της αυξημένης αβεβαιότητας και των αυξημένων κινδύνων για το 2022-
2023, ειδικά σε σχέση με την αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό και τους επιπρόσθετους γεωπολιτικούς
κινδύνους, η διοίκηση αποφάσισε να διατηρήσει την αυξημένη στάθμιση του δυσμενούς σεναρίου.  

Η οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει χρηματοοικονομικούς και μακροοικονομικούς κινδύνους,
συμπεριλαμβανομένου ενός υψηλού δημοσίου χρέους, και ενός σχετικά υψηλού επιπέδου ΜΕΔ, που μαζί
αυξάνουν τον βαθμό ευπάθειας της οικονομίας και περιορίζουν το περιθώριο αντίδρασης από πλευράς
οικονομικής πολιτικής, διατηρώντας έτσι συνθήκες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε βαθύτερη ύφεση ως
συνέπεια εξωγενών επιδράσεων από ότι σε κανονικές περιόδους. Οι δυσμενείς εξελίξεις και οι εξωγενείς
κραδασμοί που οδηγούν σε σημαντική επιβράδυνσης της ανάπτυξης μπορούν να οδηγήσουν σε ραγδαία
αύξηση της δημιουργίας MEΔ και να εξασθενήσουν τους τραπεζικούς ισολογισμούς.

Αυτοί οι παράγοντες και το γενικό προφίλ κινδύνου που επεξηγούνται νωρίτερα σε αυτή την ενότητα,
περιλαμβανομένου του κινδύνου οικονομικής διάρθρωσης και δεδομένου ενός πολύ μεγάλου εξωτερικού
τομέα και της υψηλής συγκέντρωσης σε γεωγραφικές περιοχές, καθιστούν την οικονομία πιο ευάλωτη σε
εξωτερικούς κραδασμούς και εξασθενούν την ανθεκτικότητά της. Κατά την άποψη της διοίκησης, αυτά
πιθανόν να μην καλύπτονται επαρκώς, από τις σταθμίσεις των σεναρίων όπως υπολογίστηκαν
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται στη Σημείωση 2.19.5 των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ως εκ τούτου, η διοίκηση αποφάσισε να
κρατήσει το συντελεστή στάθμισης του δυσμενούς σεναρίου στο 30% και αντίστοιχα να κρατήσει μειωμένο το
συντελεστή στάθμισης του ευνοϊκού σεναρίου στο 20%. 

30 Ιουνίου 2022

Έτος Σενάριο
Συντελεστής
στάθμισης

%

Πραγματικό
ΑΕΠ (%
αλλαγή)

Ποσοστό
ανεργίας (%

του εργατικού
δυναμικού)

Δείκτης
τιμών

καταναλωτή
(μέση τιμή,
% αλλαγή)

Δείκτης
RICS

ακινήτων
(μέση τιμή,
% αλλαγή)

2022 Αρνητικό 30.0 0.6 6.4 7.3 0.4
Βασικό 50.0 2.7 6.2 7.8 2.6
Θετικό 20.0 3.2 6.0 8.2 2.8

2023 Αρνητικό 30.0 -1.8 7.1 1.6 -0.6
Βασικό 50.0 3.0 6.3 3.3 2.8
Θετικό 20.0 3.3 5.7 3.6 3.0

2024 Αρνητικό 30.0 0.8 7.3 0.7 0.0
Βασικό 50.0 3.2 6.1 2.1 2.8
Θετικό 20.0 3.3 5.5 2.2 3.0

2025 Αρνητικό 30.0 1.9 7.0 1.4 1.2
Βασικό 50.0 2.8 5.7 2.2 2.9
Θετικό 20.0 2.9 5.2 2.2 3.0

2026 Αρνητικό 30.0 3.4 5.8 2.2 3.2
Βασικό 50.0 2.7 5.4 2.0 2.9
Θετικό 20.0 2.5 4.8 2.1 2.7
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31 Δεκεμβρίου 2021

Έτος Σενάριο
Συντελεστής
στάθμισης

%

Πραγματικό
ΑΕΠ (%
αλλαγή)

Ποσοστό
ανεργίας (%

του εργατικού
δυναμικού)

Δείκτης
τιμών

καταναλωτή
(μέση τιμή,
% αλλαγή)

Δείκτης
RICS

ακινήτων
(μέση τιμή,
% αλλαγή)

2022 Αρνητικό 30.0 -0.4 7.6 0.5 -3.7
Βασικό 50.0 4.3 6.5 2.2 2.6
Θετικό 20.0 4.5 5.8 3.0 3.1

2023 Αρνητικό 30.0 0.1 7.7 1.6 -1.0
Βασικό 50.0 3.3 6.4 1.6 3.3
Θετικό 20.0 3.3 5.8 1.6 4.0

2024 Αρνητικό 30.0 1.8 7.6 1.8 3.0
Βασικό 50.0 3.0 6.2 1.8 3.1
Θετικό 20.0 3.2 5.7 1.8 3.2

2025 Αρνητικό 30.0 2.4 7.2 1.9 3.3
Βασικό 50.0 2.9 5.8 1.9 3.0
Θετικό 20.0 3.0 5.5 1.9 2.9

2026 Αρνητικό 30.0 3.0 6.7 1.8 3.2
Βασικό 50.0 2.7 5.3 1.8 2.7
Θετικό 20.0 2.6 5.1 1.8 3.1

O ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας στο αρνητικό σενάριο μπορεί να ξεπεράσει αυτόν του βασικού και του
θετικού μετά την αρχική συρρίκνωση και προσαρμογή, όταν η οικονομική δραστηριότητα θα ξεκινήσει να
αναπτύσσεται από χαμηλότερη βάση. Έτσι στο αρνητικό σενάριο η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα ακολουθήσει μία
τροχιά, που μετά την αρχική συρρίκνωση θα ισούται και θα ξεπερνά αυτή του βασικού σεναρίου για ένα
διάστημα, ωσότου τα δύο σενάρια συγκλίνουν. Οι τιμές των ακινήτων καθορίζονται από πολλούς παράγοντες,
ειδικά από την αύξηση του ΑΕΠ. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ της αύξησης του ΑΕΠ και των τιμών των ακινήτων
συνεπάγεται μια χρονική καθυστέρηση. Οι τιμές ακινήτων προσαρμόζονται αρχικά λιγότερο απότομα από το
ΑΕΠ, και η αύξηση στις τιμές ακινήτων επιταχύνεται όταν η ανάκαμψη στο ΑΕΠ εδραιωθεί. Μετά από αυτό το
σημείο, οι τιμές ακινήτων θα αυξηθούν και θα ξεπεράσουν το ρυθμό στο βασικό σενάριο, πριν να συγκλίνουν.

Το βασικό σενάριο αναθεωρήθηκε για τις εκθέσεις με ημερομηνία αναφοράς τις 30 Ιουνίου 2022,
λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες μέχρι αυτή την
ημερομηνία. Στο βασικό σενάριο, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2.7% το 2022 και ο
πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί κατά 7.8% συγκριτικά με το 2.3% που ανήλθε το 2021. Το ποσοστό
ανεργίας θα συνεχίσει να μειώνεται σταθερά μεσοπρόθεσμα. Οι τιμές των ακινήτων θα συνεχίσουν να
αυξάνονται συγκρατημένα το 2022, καθώς θα ανακάμπτει η εγχώρια ζήτηση για κατοικίες.

Το αρνητικό σενάριο συνάδει με τις παραδοχές για τις συνεχιζόμενες διαταραχές στον ανεφοδιασμό και τη
συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.  Οι επιπτώσεις του αυξημένου πληθωρισμού και της περιορισμένης
νομισματικής πολιτικής στην οικονομία θα είναι πιο έντονες σε σύγκριση με το βασικό σενάριο. Η Κυπριακή
οικονομία βασίζεται στον τουρισμό και στην εξαγωγή άλλων υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα η οικονομία εκτίθεται
περισσότερο από άλλες χώρες στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και το εξωτερικό περιβάλλον. Οι εξελίξεις με
τη Ρωσία για την ουκρανική κρίση, και οι επακόλουθες κυρώσεις, οδηγούν σε αρνητικές επιπτώσεις στα
τουριστικά ταξίδια, στις επενδυτικές ροές και στις τιμές στον τομέα της ενέργειας. Το πλήγμα στην κυπριακή
οικονομία από την μείωση της ζήτησης για ταξίδια και τουριστικές υπηρεσίες από το εξωτερικό και οι
επιπτώσεις στους συναφείς τομείς θα είναι σημαντικά δυσμενέστερες από ότι στο βασικό σενάριο. Το
πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να έχει απότομη επιβράδυνση το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με το
αρνητικό σενάριο και μέσο όρο ετήσιας αύξησης 0.6%. Η οικονομία εισέρχεται σε ύφεση κατά το δεύτερο
εξάμηνο, η οποία επιδεινώνεται το 2023, με μείωση 1.8% στο πραγματικό ΑΕΠ. Η ανάκαμψη της οικονομίας
μεσοπρόθεσμα θα είναι αμυδρή. Αναφορικά με την αγορά εργασίας το ποσοστό ανεργίας θα παραμείνει σε
παρόμοια επίπεδα με το 2021 στο 6.4% κατά το 2022 και θα αυξηθεί ελαφρώς σε 7.1% το 2023 σύμφωνα με
το δυσμενές σενάριο.
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Από την 1η Ιανουαρίου 2018, το Συγκρότημα έχει επανεκτιμήσει τις κύριες οικονομικές μεταβλητές που
χρησιμοποιεί στα μοντέλα επιμέτρησης των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9. Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί πραγματικές τιμές για τις μεταβλητές αυτές. Οι πηγές για τις τιμές
αυτές περιλαμβάνουν την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, την Eurostat, την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για
τον δείκτη τιμών ακινήτων κατοικιών, και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα επιτόκια. Για τιμές
επιτοκίων πηγή αποτελεί επίσης η υπηρεσία Bloomberg. Στην περίπτωση των τιμών των ακινήτων, το
Συγκρότημα χρησιμοποιεί επιπλέον εκτιμήσεις από το Royal Institute of Chartered Surveyors. Για τις
μελλοντικές περιόδους, το Συγκρότημα χρησιμοποιεί τις προβλεπόμενες τιμές για τις ίδιες μεταβλητές, που
ετοιμάζονται από το Τμήμα Οικονομικών Ερευνών της Τράπεζας. Οι εσωτερικές ασκήσεις προβλέψεων
συνάδουν με τις διαθέσιμες προβλέψεις από επίσημες πηγές όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής
Δημοκρατίας. 

Ποιοτικές προσαρμογές ή διορθώσεις γίνονται περιστασιακά όταν οι μεταβλητές που υπολογίζονται δεν
αποτυπώνουν όλα τα χαρακτηριστικά της αγοράς. Τα στοιχεία αυτά επανεξετάζονται και προσαρμόζονται, εάν 
κριθεί απαραίτητο από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων και επικυρώνονται από την Επιτροπή Προβλέψεων
του Συγκροτήματος. Έχουν γίνει ποιοτικές προσαρμογές ή διορθώσεις για τον περιορισμό της προβλεπόμενης
θετικής αύξησης τιμών ακινήτων στο 0% για όλα τα σενάρια για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που είναι
εξασφαλισμένα με ακίνητα.

Οι δείκτες RICS, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων που
χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις, κατά την ημερομηνία ρευστοποίησης τους, έχουν χρησιμοποιηθεί ως
βάση για την εκτίμηση των επικαιροποιημένων αγοραίων αξιών των ακινήτων αυτών. Οι εκτιμήσεις αυτές
επιβεβαιώνονται από την διοίκηση κατά την κρίση της, όπου είναι απαραίτητο, δεδομένης της δυσκολίας
διαφοροποίησης μεταξύ βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων και μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών αλλαγών, και από
την έλλειψη στοιχείων αγοράς για σκοπούς σύγκρισης, και περιορίζονται στο 0% σε περιπτώσεις μελλοντικών
προβλεπόμενων αυξήσεων, ενώ λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε μελλοντική προβλεπόμενη μείωση.

Για τους πελάτες στο Στάδιο 3, ο υπολογισμός της απομείωσης σε ατομική βάση είναι ο μεσοσταθμικός όρος
τριών σεναρίων, βασικό, αρνητικό και θετικό. Το βασικό σενάριο επικεντρώνεται στις ακόλουθες μεταβλητές,
που βασίζονται στα συγκεκριμένα δεδομένα και συνθήκες του κάθε πελάτη: τις λειτουργικές ταμειακές ροές,
το χρονικό πλαίσιο ανάκτησης των εξασφαλίσεων και τις εκπτώσεις τιμών κατά τη ρευστοποίηση. Το βασικό
σενάριο χρησιμοποιείται για την δημιουργία άλλων θετικότερων ή αρνητικότερων σεναρίων. Για το αρνητικό
σενάριο, οι λειτουργικές ταμειακές ροές μειώνονται κατά 50%, οι εκπτώσεις τιμών στις εξασφαλίσεις
ακινήτων αυξάνονται κατά 50% και ο χρόνος ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων αυξάνεται κατά 1 έτος σε
σχέση με το βασικό σενάριο, ενώ για το θετικό σενάριο οι εκπτώσεις τιμών μειώνονται κατά 5%, χωρίς καμία
αλλαγή στο χρονικό πλαίσιο της ρευστοποίησης σε σχέση με το βασικό σενάριο. Οι παραδοχές που γίνονται
για την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών (συμπεριλαμβανομένων των ταμειακών ροών που μπορεί
να προκύψουν από την ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων) αντικατοπτρίζουν τρέχουσες και αναμενόμενες
μελλοντικές οικονομικές συνθήκες και γενικά συνάδουν με αυτές που χρησιμοποιούνται για τις εκθέσεις σε
Στάδιο 3 που αξιολογούνται σε συλλογική βάση. 

Για πελάτες που αξιολογούνται σε συλλογική βάση ο υπολογισμός είναι επίσης ο μεσοσταθμικός όρος τριών
σεναρίων: βασικού, αρνητικού και θετικού.

Αξιολόγηση ζημιάς από αθέτηση υποχρέωσης (LGD)
Ένας παράγοντας για την εκτίμηση της ζημιάς από αθέτηση υποχρέωσης (LGD) είναι το χρονικό πλαίσιο και
το καθαρό ανακτήσιμο ποσό από την ανάκτηση ή πώληση των εξασφαλίσεων που περιλαμβάνουν κυρίως
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.

Έχουν γίνει παραδοχές που αφορούν τις μελλοντικές αλλαγές στις αξίες ακινήτων, καθώς και το χρονικό
ορίζοντα της ρευστοποίησης της εξασφάλισης, το κόστος φορολογίας και τα έξοδα ανάκτησης και μετέπειτα
πώλησης της εξασφάλισης καθώς και άλλες σχετικές εκπτώσεις. Έχει χρησιμοποιηθεί ο ανάλογος δείκτης ως
βάση για τον υπολογισμό της τρέχουσας αγοραίας αξίας των ακινήτων και γίνονται προσαρμογές σύμφωνα με
την κρίση της διοίκησης όπου χρειάζεται, δεδομένης της δυσκολίας για την διαφοροποίηση μεταξύ
βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων και μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών αλλαγών και της έλλειψης στοιχείων στην
αγορά για σκοπούς σύγκρισης. Οι παραδοχές έγιναν με βάση ένα μακροοικονομικό σενάριο για τις
μελλοντικές αλλαγές στις αξίες των ακινήτων και περιορίζονται στο μηδέν για όλα τα σενάρια σε περίπτωση
μελλοντικής προβλεπόμενης αύξησης, ενώ λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε μελλοντική προβλεπόμενη
μείωση. 

61



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BANK OF CYPRUS HOLDINGS Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2022

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

6. Σημαντικές και άλλες κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές (συνέχεια)

6.2 Υπολογισμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (συνέχεια)

Στις 30 Ιουνίου 2022, η μεσοσταθμισμένη έκπτωση τιμών (συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ρευστότητας
και των εξόδων πωλήσεων) που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των συλλογικών προβλέψεων για τα
δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, ανέρχεται περίπου στο 32% για το βασικό σενάριο (31 Δεκεμβρίου 2021:
περίπου 32%), εξαιρουμένων εκείνων που κατέχονται προς πώληση.

Το χρονικό πλαίσιο ανάκτησης των εξασφαλίσεων ακινήτων για τον υπολογισμό των συλλογικών
προβλέψεων των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες, έχει εκτιμηθεί ότι είναι κατά μέσο όρο στα επτά έτη
για το βασικό σενάριο (31 Δεκεμβρίου 2021: μέσος όρος επτά έτη), εξαιρουμένων εκείνων που κατέχονται
προς πώληση.

Για τον υπολογισμό απομείωσης σε ατομική βάση, το χρονικό πλαίσιο ανάκτησης των εξασφαλίσεων και οι
εκπτώσεις τιμών βασίστηκαν στα συγκεκριμένα δεδομένα και συνθήκες της κάθε περίπτωσης. Για
συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορεί να ασκηθεί κρίση για την κατηγοριοποίηση σε στάδια κατά τη διάρκεια της
αξιολόγησης σε ατομική βάση περιλαμβανομένων των περιπτώσεων που δεν έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένο
μοντέλο.

Οι παραπάνω παραδοχές επηρεάζονται επίσης από τον συνεχιζόμενο διάλογο για ρυθμιστικά θέματα που
διατηρεί το Συγκρότημα με τον κύριο επόπτη του, την ΕΚΤ, και άλλες ρυθμιστικές οδηγίες και διερμηνείες
που εκδίδονται από διάφορους κανονιστικούς και χρηματοοικονομικούς φορείς όπως την ΕΚΤ και την ΕΑΤ, οι
οποίοι παρέχουν καθοδήγηση και προσδοκίες ως προς τους σχετικούς όρους και τη διαχείριση/ταξινόμηση
συγκεκριμένων παραμέτρων/παραδοχών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των προβλέψεων.

Οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε αυτές τις παραδοχές ή διαφορά μεταξύ των παραδοχών που έγιναν και των
πραγματικών αποτελεσμάτων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στα ποσά των
απαιτούμενων πιστωτικών ζημιών των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες.

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής των ανακυκλούμενων διευκολύνσεων
Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής των ανακυκλούμενων διευκολύνσεων βασίζεται σε ένα μοντέλο ανάλυσης
συμπεριφοράς (behavioural maturity model) για ανακυκλούμενες διευκολύνσεις βάση διαθέσιμων ιστορικών
δεδομένων της BOC PCL όπου η αναμενόμενη λήξη της κάθε ανακυκλούμενης διευκόλυνσης βασίστηκε στο
προφίλ του πελάτη. 

Η παράμετρος πιστωτικού συντελεστή μετατροπής (CCF) για τις ανακυκλούμενες διευκολύνσεις
βαθμονομήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2021, προκειμένου να συμπεριληφθούν πρόσθετα σημεία δεδομένων
που καλύπτουν την περίοδο μέχρι τη λήξη της αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων
(μορατόριουμ) και προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το μοντέλο ανάλυσης συμπεριφοράς για τις
ανακυκλούμενες διευκολύνσεις και η επίπτωση στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (ECL) για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν μια αναστροφή αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL) ύψους €1.790
χιλ. Το μοντέλο ανάλυσης συμπεριφοράς ενημερώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2022 για να αντικατοπτρίζει
το προφίλ των πελατών, διατηρώντας τα ίδια χαρακτηριστικά του μοντέλου. Η επίπτωση στις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές (ECL) για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν η επιβάρυνση ύψους €66 χιλ.
στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (ECL).

Προσαρμογές μοντέλων
Έχουν αναπτυχθεί μοντέλα για τις παραμέτρους των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL), τη πιθανότητα
αθέτησης υποχρέωσης (PD), το άνοιγμα σε αθέτηση (EAD), τη ζημιά από αθέτηση υποχρέωσης (LGD), για
όλα τα χαρτοφυλάκια και τομείς που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά. Ο έλεγχος των μοντέλων (αρχικά και
περιοδικά), γίνεται από ανεξάρτητο τμήμα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων και περιλαμβάνει τόσο
ποσοτικούς ελέγχους (ελέγχους που αξιολογούν τη σταθερότητα και τις επιδόσεις των μοντέλων) όσο και
ποιοτικούς ελέγχους. Η συχνότητα και η ακρίβεια επικύρωσης των μοντέλων είναι ανάλογη με τη συνολική
χρήση, την πολυπλοκότητα και την σημαντικότητα τους, (δηλ. τον βαθμό κινδύνου). Σε ορισμένες
περιπτώσεις, η διοίκηση εξασκεί κρίση στην εφαρμογή προσαρμογών στις παραμέτρους των μοντέλων. Την
ευθύνη για τα μοντέλα έχει η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων, όπου εφαρμόζει ένα ισχυρό πλαίσιο
διακυβέρνησης για τον καθορισμό της μεθοδολογίας της επιμέτρησης απομείωσης συμπεριλαμβανομένων των
δεδομένων, παραδοχών και αναπροσαρμογών. Οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές της διοίκησης γίνονται από
την Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων, επικυρώνονται από την Επιτροπή Προβλέψεων του Συγκροτήματος και
εγκρίνονται από τις Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνου και Ελέγχου.
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Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (ECL) περιλαμβάνουν επίσης πιστωτικές εκθέσεις εκτός ισολογισμού που
αποτελούνται από εγγυητικές που δόθηκαν και από αμετάκλητες ανειλημμένες υποχρεώσεις για εκταμίευση
κεφαλαίων. Οι πιστωτικές εκθέσεις εκτός ισολογισμού που αξιολογούνται για απομείωση σε ατομική βάση
απαιτούν παραδοχές σχετικά με την πιθανότητα, το χρονοδιάγραμμα και το ύψος των ταμειακών εκροών. Για
πιστωτικές εκθέσεις εκτός ισολογισμού οι οποίες αξιολογούνται για απομείωση συλλογικά, η πρόβλεψη για
απομείωση υπολογίζεται με βάση το μοντέλο πιστωτικού συντελεστή μετατροπής (Credit Conversion Factor,
CCF).

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, έχει πραγματοποιηθεί αναβαθμονόμηση του μοντέλου αποκατάστασης,
κυρίως για την αντιμετώπιση των χαμηλών αθετήσεων/του περιβάλλοντος αποκατάστασης που
παρατηρήθηκαν στην πρόσφατη περίοδο πριν την αναστολή πληρωμής κεφαλαίου και τόκων (μορατόριουμ)
και για να διευρύνει την εξεταζόμενη περίοδο ανάπτυξης του μοντέλου ούτως ώστε να διατηρηθεί η κατά τη
διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου φύση του μοντέλου. Η αναβαθμονόμηση έχει πραγματοποιηθεί βάσει των
πιο πρόσφατων αλλαγών στον ορισμό της αθέτησης υποχρέωσης που έχει εισαχθεί τον Ιανουάριο 2021 και
είχε επίδραση στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές ύψους περίπου €28 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2021. Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, μετά τη συμφωνία για τη πώληση του χαρτοφυλακίου Helix
3, πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση του μοντέλου αποκατάστασης προκειμένου να αντικατοπτρίζει την μέγιστη
περίοδο αποκατάστασης για ένα άνοιγμα σε 3 έτη αντί για 5 έτη από την ημερομηνία αθέτησης. Αυτό είχε
επίδραση στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (ECL) ύψους €1,8 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30
Ιουνίου 2022.

Προσαρμογές σε σχέση με το COVID-19 κια τις παρούσες οικονομικές συνθήκες
Οι προσαρμογές της διοίκησης που σχετίζονται με το COVID-19 οι οποίες εφαρμόστηκαν το 2020 και μέχρι
τους πρώτους έξι μήνες του 2021, αφαιρέθηκαν από το τρίτο τρίμηνο του 2021 και μετέπειτα εκτός από τις
προσαρμογές για τα ανοίγματα στους τομείς των ξενοδοχείων και της εστίασης (όπου εφαρμόστηκαν πιο
αυστηρά όρια αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών στους εν λόγω τομείς) οι οποίες
αφαιρέθηκαν το δεύτερο τρίμηνο 2022, μετά την εφαρμογή των νέων προσαρμογών που περιγράφονται πιο
κάτω. Η επίδραση στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (ECL) από την αφαίρεση αυτής της προσαρμογής,
ήταν η αναστροφή €152 χιλ. και η μεταφορά €52 εκατ. δανείων από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 1 στις 30
Ιουνίου 2022. 

Κατά το 2022, το Συγκρότημα ενίσχυσε τις προβλέψεις για ανοίγματα που θα μπορούσαν να επηρεαστούν
από τις συνέπειες της Ουκρανικής κρίσης, με την εφαρμογή δύο νέων προσαρμογών, για τον πληθυσμό που
αξιολογείται σε συλλογική βάση, για την αντιμετώπιση της αυξημένης αβεβαιότητας από τη γεωπολιτική
αστάθεια, τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, τη διαταραχή στην αλυσίδα ανεφοδιασμού διεθνώς, τις αυξήσεις
στις τιμές ενέργειας και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο εγχώριο κόστος διαβίωσης. Η επίδραση στις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από την εφαρμογή αυτών των προσαρμογών ήταν η επιβάρυνση περίπου 
€8.4 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και η μεταφορά €115 εκατ. δανείων από το Στάδιο
1 στο Στάδιο 2 στις 30 Ιουνίου 2022.

Συγκεκριμένα, η πρώτη προσαρμογή σχετίζεται με τους ιδιώτες που αναμένεται να επηρεαστούν από το
αυξημένο κόστος διαβίωσης ούτως ώστε να αντικατοπτρίζονται ευαισθησίες στον πληθωρισμό, όπου
εφαρμόζεται σενάριο με υψηλότερο ποσοστό αύξησης  στο κόστος διαβίωσης. Η δεύτερη προσαρμογή
σχετίζεται με τους τομείς που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως υψηλού ρίσκου (Μεταφορές) ή Έγκαιρης
Προειδοποίησης (Εμπόριο, Ξενοδοχεία και εστίαση, Κατασκευές, Ακίνητα και Άλλοι τομείς όπως ο
Ηλεκτρισμός και οι Εξορύξεις) ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει τη μεικτή αναμενόμενη προστιθέμενη αξία
(GVA) σε αυτούς τους τομείς, όπου υπάρχει επιδείνωση. Συγκεκριμένα, η ταξινόμηση κινδύνου στους τομείς
πραγματοποιείται συγκρίνοντας την αναμενόμενη GVA για κάθε τομέα με τις προηγούμενες επιδόσεις του
(εγγενείς) και τις επιδόσεις του έναντι άλλων τομέων (συστημικές). Σε περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι τόσο
οι συστημικοί όσο και οι εγγενείς δείκτες έχουν επιδεινωθεί, ο σχετικός τομέας ταξινομείται ως ‘Υψηλού
κινδύνου’ ενώ εάν μόνο ένας από τους δύο έχει επιδεινωθεί, τότε ο τομέας ταξινομείται ως 'Έγκαιρης
Προειδοποίησης’.

Το Συγκρότημα κατέβαλε βέλτιστη προσπάθεια κατά την άσκηση κρίσης ούτως ώστε να εξετάσει όλες τις
εύλογες και υποστηρικτικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά την αξιολόγηση των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών στις 30 Ιουνίου 2022. Το Συγκρότημα θα συνεχίσει να αξιολογεί τις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές και τις σχετικές οικονομικές προοπτικές σε τριμηνιαία βάση, ούτως ώστε οποιεσδήποτε
αλλαγές προκύπτουν από την αβεβαιότητα στις μακροοικονομικές προοπτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, που
επηρεάζονται από τις συνέπειες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και ο βαθμός επανάληψης
της έξαρσης της πανδημίας του ιού COVID-19 λόγω παραλλαγών, να μπορούν να αντικατοπτριστούν έγκαιρα. 
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Τμηματοποίηση χαρτοφυλακίου
Η αξιολόγηση απομείωσης σε ατομική βάση πραγματοποιείται όχι μόνο για περιουσιακά στοιχεία που είναι
σημαντικά σε ατομική βάση, αλλά και για ανοίγματα με συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζονται από τη
διοίκηση. Τα κριτήρια για τα ανοίγματα που αξιολογούνται σε ατομική βάση βασίζονται στην κρίση της
διοίκησης και αναθεωρούνται σε τριμηνιαία βάση από την Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων και
αναπροσαρμόζονται ή ενισχύονται αν θεωρηθεί αναγκαίο. Τα κριτήρια επιλογής, ενισχύθηκαν περεταίρω κατά
το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ούτως ώστε να περιλαμβάνουν τη σημαντική έκθεση για δάνεια
και απαιτήσεις από πελάτες με διαβατήριο από ή τόπο διαμονής τη Ρωσία, την Ουκρανία ή τη Λευκορωσία
και/ή επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός των εν λόγω χωρών. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις προβλέψεις για απομείωση και σχετική πληροφόρηση παρουσιάζονται στη
Σημείωση 29.

6.3 Αποθέματα ακινήτων - εκτίμηση της καθαρής ανακτήσιμης αξίας

Τα αποθέματα ακινήτων αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία καθορίζεται με τεχνικές αποτίμησης, που απαιτούν σημαντική κρίση,
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα σημεία αναφοράς, όπως οι εκθέσεις των εκτιμητών, οι τρέχουσες
συνθήκες της αγοράς, η περίοδος που κατέχεται ένα περιουσιακό στοιχείο εφαρμόζοντας ποσοστό έκπτωσης
ρευστότητας όπου κρίνεται αναγκαίο και άλλες σχετικές παραμέτρους. Τα έξοδα πώλησης αφαιρούνται από
την ρευστοποιήσιμη αξία. Ανάλογα με την αξία του εν λόγω ακινήτου και την υπάρχουσα πληροφόρηση στην
αγορά, ο καθορισμός του κόστους πώλησης μπορεί να απαιτήσει επαγγελματική κρίση η οποία περιλαμβάνει
ένα μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας που οφείλεται στη μειωμένη δραστηριότητα της αγοράς. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποθέματα ακινήτων παρουσιάζονται στη Σημείωση 17.

6.4 Προβλέψεις για επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα

Η λογιστική πολιτική για τις προβλέψεις για εκκρεμείς επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα
θέματα περιγράφεται στη Σημείωση 2.36 των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Για να καθοριστεί αν μια παρούσα υποχρέωση υπάρχει και για να
εκτιμηθεί η πιθανότητα, το χρονικό πλαίσιο και το ποσό για οποιαδήποτε εκροή χρειάζονται εκτιμήσεις. Oι
προβλέψεις για εκκρεμείς επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα απαιτούν
μεγαλύτερο βαθμό κρίσης από άλλα είδη προβλέψεων. Αναμένεται ότι το Συγκρότημα θα συνεχίσει να έχει
σημαντική έκθεση σε επιδικίες και κανονιστικά θέματα και έρευνες που σχετίζονται με παρελθοντικά νομικά
ζητήματα μεσοπρόθεσμα. Τα θέματα για τα οποία το Συγκρότημα προσδιορίζει ότι η πιθανότητα για
μελλοντική ζημιά είναι περισσότερο από απομακρυσμένη θα μεταβάλλονται από περίοδο σε περίοδο όπως και
τα θέματα ως προς τα οποία μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση και η εκτιμώμενη πιθανή τους ζημιά. Τα
πραγματικά αποτελέσματα δύναται να είναι σημαντικά ψηλότερα ή χαμηλότερα από την εκτιμημένη πιθανή
ζημιά για τα θέματα στα οποία έγινε εκτίμηση. Επιπρόσθετα, ζημιά μπορεί να προκύψει για θέματα στα οποία
το Συγκρότημα θεωρούσε ότι η πιθανότητα ζημιάς ήταν απομακρυσμένη.

Λεπτομερής περιγραφή για τη φύση της αβεβαιότητας και των παραδοχών και την επίδραση στο ποσό και τη
χρονική περίοδο για επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα περιλαμβάνεται στη 
Σημείωση 25.

7. Οικονομική πληροφόρηση κατά τομέα

Οι λειτουργίες του Συγκροτήματος είναι κυρίως επικεντρωμένες στην Κύπρο. Οι λειτουργίες στην Κύπρο είναι
οργανωμένες ανά πελατειακό τομέα στη βάση της υφιστάμενης διαχείρισης του πελάτη. Από το 2021, τα
αποτελέσματα από τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος στο εξωτερικό και συγκεκριμένα της Ελλάδας,
Ρουμανίας και Ρωσίας, παρουσιάζονται στον τομέα 'Λοιπά', δεδομένου του μεγέθους τους και καθώς
βρίσκονται σε διαδικασία απομόχλευσης τα τελευταία χρόνια. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα συγκεκριμένων
μικρών θυγατρικών του Συγκροτήματος περιλαμβάνονται στους τομείς βάση των κύριων δραστηριοτήτων
τους. 

 Οι επιχειρηματικοί τομείς αναλύονται πιο κάτω:
 Οι πελατειακοί τομείς ‘Μεγάλες επιχειρήσεις’, ‘Μικρομεσαίες επιχειρήσεις’ και ‘Καταναλωτικά’

διαχειρίζονται δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες. Η κατηγοριοποίηση των δανείων ανά πελατειακή
ομάδα περιγράφεται παρακάτω. 
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7. Οικονομική πληροφόρηση κατά τομέα (συνέχεια)

 Ο τομέας 'Μεγάλες και διεθνείς επιχειρήσεις' (προηγουμένως Διεθνείς μεγάλες επιχειρήσεις)
διαχειρίζονται δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες από τον επιχειρηματικό πελατειακό τομέα, τον
τομέα ναυτιλίας, το Διεθνή Επιχειρηματικό Δανεισμό, τις Διεθνείς Κοινοπραξίες και τη
Χρηματοδότηση Έργων.

 Ο τομέας ‘Αναδιαρθρώσεις και ανακτήσεις χρεών’ είναι η εξειδικευμένη μονάδα η οποία
διαχειρίζεται την ποιότητα χαρτοφυλακίου δανείων του Συγκροτήματος και τις εκθέσεις σε
δανειολήπτες που παρουσιάζουν οικονομικές δυσκολίες μέσω καινοτόμων λύσεων.

 Ο πελατειακός τομέας ‘Διεθνείς τραπεζικές εργασίες’ εξειδικεύεται στην παροχή τραπεζικών
υπηρεσιών σε διεθνείς επιχειρήσεις και άτομα μη κατοίκους Κύπρου, ιδιαίτερα σε διεθνείς
επιχειρήσεις των οποίων η ιδιοκτησία και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες βρίσκονται εκτός
Κύπρου.

 Ο πελατειακός τομέας ‘Διαχείριση περιουσίας’ επιβλέπει την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού
τραπεζικού τομέα και  διαχείρισης περιουσίας, παγκόσμιων αγορών, και υπηρεσίες αποθετηρίων,
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και του επενδυτικού τραπεζικού τομέα. Ο πελατειακός τομέας
‘Διαχείριση περιουσίας’ περιλαμβάνει επίσης θυγατρικές εταιρίες του Συγκροτήματος, των οποίων
οι δραστηριότητες σχετίζονται με επενδυτικές και χρηματιστηριακές εργασίες, επενδυτικές εταιρίες
και διαχείριση και φύλαξη Ταμείων ΟΣΕΚΑ.

 Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) διαχειρίζεται ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσω
συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα (debt–for–property swaps) και ακίνητα που
αποκτήθηκαν μέσω της εξαγοράς ορισμένων δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας το 2013, και
εκτελεί στρατηγικές εξόδους για να ρευστοποιήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Ο επιχειρηματικός
τομέας ΔΔΑ περιλαμβάνει επίσης θυγατρικές εταιρίες του Συγκροτήματος που οι κύριες
δραστηριότητές τους είναι η κατοχή και διαχείριση ακινήτων.

 Η Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της ρευστότητας και για να
επιβλέπει τις δραστηριότητες και να διασφαλίζει συμμόρφωση με τις εσωτερικές και κανονιστικές
πολιτικές ρευστότητας και να καθοδηγεί για τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την
διαθεσιμότητα της ρευστότητας. 

 Ο τομέας ‘Ασφαλιστικές εργασίες’ συμμετέχει τόσο στις ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής, όσο
και στις ασφαλιστικές εργασίες γενικού κλάδου.  

 Ο τομέας ‘Λοιπά’ περιλαμβάνει κεντρικές υπηρεσίες της BOC PCL όπως η οικονομική διεύθυνση, η
διαχείριση κινδύνων, η συμμόρφωση, η νομική υπηρεσία και οι υπηρεσίες εταιρικών υποθέσεων
και ανθρώπινου δυναμικού. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν υπηρεσίες στα λειτουργικά τμήματα. Ο
τομέας ‘Λοιπά’ περιλαμβάνει επίσης άλλες θυγατρικές εταιρίες στην Κύπρο (εξαιρουμένων των
ασφαλιστικών θυγατρικών, θυγατρικών εταιριών ακινήτων της ΔΔΑ και θυγατρικών εταιριών του
πελατειακού τομέα 'Διαχείριση περιουσίας') ως επίσης και τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος
στο εξωτερικό.

Η BOC PCL γενικά κατηγοριοποιεί τα δάνεια της ανά ομάδα πελατών, χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους
τομείς πελατών:

 Λιανικό - όλα τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού διευκόλυνσης, και τα νομικά πρόσωπα με
διευκολύνσεις από την BOC PCL έως €260 χιλ., εξαιρουμένων των δανείων επιχειρηματικής
στέγης.

 ΜΜΕ - οποιαδήποτε εταιρία ή συγκρότημα εταιριών (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών και
στεγαστικών δανείων προς τους διευθυντές ή τους μετόχους μιας εταιρίας) με διευκολύνσεις από
την BOC PCL ύψους από €260 χιλ. έως €6 εκατ. και μέγιστο ετήσιο πιστωτικό κύκλο εργασιών
ύψους €10 εκατ.

 Εταιρικό - οποιαδήποτε εταιρία ή συγκρότημα εταιριών (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών και
στεγαστικών δανείων προς τους διευθυντές ή τους μετόχους μιας εταιρίας) με διαθέσιμα πιστωτικά
όρια από την BOC PCL πέραν των €6 εκατ. για συνολικό ποσό κεφαλαίου ή με ελάχιστο ετήσιο
πιστωτικό κύκλο εργασιών ύψους €10 εκατ. Αυτές οι εταιρίες είναι είτε μεγαλύτερες τοπικές
εταιρίες είτε διεθνείς εταιρίες ή εταιρίες στον τομέα της ναυτιλίας (ο δανεισμός περιλαμβάνει
επίσης τον άμεσο δανεισμό ή δανεισμό μέσω κοινοπραξιών).

Η διοίκηση παρακολουθεί το λειτουργικό αποτέλεσμα του κάθε επιχειρηματικού τομέα ξεχωριστά για σκοπούς
αξιολόγησης της απόδοσής του και κατανομής πόρων στον κάθε τομέα. Η απόδοση των επιχειρηματικών
τομέων αξιολογείται με βάση τα κέρδη μετά τη φορολογία και τα δικαιώματα μειοψηφίας. Οι συναλλαγές και
τα υπόλοιπα μεταξύ τομέων απαλείφονται στην ενοποίηση και γίνονται με βάση τις τιμές της αγοράς.

Οι λειτουργικές οικονομικές πληροφορίες κατά επιχειρηματικό τομέα παρατίθενται όπως παρουσιάζονται στην
Εκτελεστική Επιτροπή του Συγκροτήματος.
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7. Οικονομική πληροφόρηση κατά τομέα (συνέχεια)

Τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με κάθε πελατειακό τομέα περιλαμβάνονται στον καθορισμό της
επίδοσής του. Εφαρμόζονται μεθοδολογίες τιμής μεταφοράς μεταξύ των πελατειακών τομέων για να
παρουσιάζονται τα αποτελέσματά τους με συνήθεις εμπορικούς όρους. Τα άμεσα έσοδα και έξοδα που
πραγματοποιούνται από κάθε πελατειακό τομέα κατανέμονται στον πελατειακό τομέα όπου προκύπτουν. Τα
έμμεσα έσοδα και έξοδα ανακατανέμονται από τις κεντρικές υπηρεσίες στους πελατειακούς τομείς. Για
σκοπούς ανάλυσης ανά πελατειακό τομέα υφιστάμενης διαχείρισης του πελάτη στην Κύπρο,
χρεώνεται/πιστώνεται στα κέρδη ή ζημιές πριν τη φορολογία του κάθε πελατειακού τομέα νοητός φόρος
12.5% με βάση τον φορολογικό συντελεστή της Κύπρου.

Τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, οι καταθέσεις πελατών και τα σχετικά έσοδα και έξοδα
περιλαμβάνονται κυρίως στον τομέα διαχείρισης του πελάτη, αντί στον τομέα ο οποίος καταχωρεί τη
συναλλαγή. 

Οι συγκριτικές πληροφορίες στην ανάλυση ανά πελατειακό τομέα υφιστάμενης διαχείρισης του πελάτη,
ανάλυση συνόλου εσόδων και κύκλου εργασιών έχουν αναπροσαρμοστεί για να περιλαμβάνουν τις αλλαγές
στην παρουσίαση των κυρίως οικονομικών καταστάσεων για το εξάμηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2022 όπως
περιγράφεται στη Σημείωση 3.1.
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7. Οικονομική πληροφόρηση κατά τομέα (συνέχεια)

Ανάλυση ανά πελατειακό τομέα υφιστάμενης διαχείρισης του πελάτη

Μεγάλες
επιχειρήσεις

Μεγάλες
και διεθνείς
επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

Καταναλωτικά
Αναδιαρθρώσεις
και ανακτήσεις

χρεών

Διεθνείς
τραπεζικές
εργασίες

Διαχείριση
περιουσίας

ΔΔΑ
Ασφαλιστικές

εργασίες
Διαχείριση
διαθεσίμων

Λοιπά Σύνολο

Εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τόκους 28,208 30,993 14,495 43,703 16,294 10,234 578 (12,354) (27) 13,573 (2) 145,695

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από αμοιβές και προμήθειες 7,744 4,184 5,587 29,562 4,252 27,928 2,569 (90) (3,889) 1,003 14,789 93,639

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διαπραγμάτευση συναλλάγματος 269 215 279 1,137 52 2,947 86 - - 5,809 1,104 11,898

Καθαρά κέρδη/ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα - 171 - - (2,230) - (102) - (1,614) 1,899 (184) (2,060)

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος 1,520 (376) (20) 116 1,523 13 (269) - - (867) 8 1,648

Έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες μείον απαιτήσεις και προμήθειες - - - - - - - - 32,869 - - 32,869

Καθαρές ζημιές από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα - - - - - - - (415) (307) - (650) (1,372)

Καθαρά κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων - - - - - - - 7,894 - - 348 8,242

Λοιπά έσοδα 4 4 10 43 186 (3) 155 4,867 37 1 3,623 8,927

Συνολικά λειτουργικά έσοδα 37,745 35,191 20,351 74,561 20,077 41,119 3,017 (98) 27,069 21,418 19,036 299,486

Δαπάνες προσωπικού (2,622) (1,452) (2,902) (30,007) (5,677) (6,240) (1,825) (2,055) (6,169) (1,108) (39,948) (100,005)

Δαπάνες προσωπικού-σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης και άλλες παροχές
τερματισμού - - - - - - - - - - (3,130) (3,130)

Ειδικός φόρος επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (1,015) (625) (806) (10,448) (45) (3,272) (295) - - (1) - (16,507)

Άλλα λειτουργικά (έξοδα)/έσοδα (εξαιρουμένων των εξόδων συμβούλων και
άλλων εξόδων αναδιάρθρωσης) (9,936) (10,096) (7,652) (39,183) (11,197) (5,055) (1,170) (8,215) (5,563) (5,142) 29,491 (73,718)

Άλλα λειτουργικά έξοδα – έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης - - - - (1,053) - - (351) - - (5,271) (6,675)

Λειτουργικά κέρδη πριν από πιστωτικές ζημιές και απομειώση 24,172 23,018 8,991 (5,077) 2,105 26,552 (273) (10,719) 15,337 15,167 178 99,451

Πιστωτικές ζημιές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (2,356) (3,631) 569 293 (16,577) 285 (226) (323) (101) (167) (2,731) (24,965)

Απομείωση μετά την αναστροφή μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων

- - - - - - - (7,203) - - (4,954) (12,157)

Κέρδη/(ζημιές) πριν τη φορολογία 21,816 19,387 9,560 (4,784) (14,472) 26,837 (499) (18,245) 15,236 15,000 (7,507) 62,329

Φορολογία (2,727) (2,423) (1,195) 598 1,809 (3,355) 3 2,429 (1,309) (1,875) (3,534) (11,579)

Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία 19,089 16,964 8,365 (4,186) (12,663) 23,482 (496) (15,816) 13,927 13,125 (11,041) 50,750

Δικαιώματα μειοψηφίας-κέρδη - - - - - - - - - - (662) (662)

Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες
της Εταιρίας

19,089 16,964 8,365 (4,186) (12,663) 23,482 (496) (15,816) 13,927 13,125 (11,703) 50,088
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7. Οικονομική πληροφόρηση κατά τομέα (συνέχεια)

Ανάλυση ανά πελατειακό τομέα υφιστάμενης διαχείρισης του πελάτη (συνέχεια)

Μεγάλες
επιχειρήσεις

Μεγάλες
και διεθνείς
επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

Καταναλωτικά
Αναδιαρθρώσεις
και ανακτήσεις

χρεών

Διεθνείς
τραπεζικές
εργασίες

Διαχείριση
περιουσίας

ΔΔΑ
Ασφαλιστικές

εργασίες
Διαχείριση
διαθεσίμων

Λοιπά Σύνολο

Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 (αναπροσαρμοσμένα) €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από τόκους 27,082 27,739 15,061 38,734 30,070 4,127 220 (12,417) (9) 8,179 13,427 152,213

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) από αμοιβές και προμήθειες 6,926 5,385 4,445 20,764 7,690 26,846 2,773 (86) (3,759) 953 11,920 83,857

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διαπραγμάτευση συναλλάγματος 238 101 233 812 30 2,699 1,341 - - 1,160 (64) 6,550

Καθαρές (ζημιές)/κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα - (116) - - (3,035) - (322) 6 (303) (10,270) 844 (13,196)

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος 34 1,187 658 219 (971) (75) 1 - - - - 1,053

Έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες μείον απαιτήσεις και προμήθειες - - - - - - - - 31,068 - - 31,068

Καθαρές ζημιές από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα - - - - - - - (709) - - (672) (1,381)

Καθαρά κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων - - - - - - - 7,180 - - 192 7,372

Λοιπά έσοδα 1 2 6 177 32 1 100 3,284 30 - 2,221 5,854

Συνολικά λειτουργικά έσοδα 34,281 34,298 20,403 60,706 33,816 33,598 4,113 (2,742) 27,027 22 27,868 273,390

Δαπάνες προσωπικού (2,604) (1,473) (2,992) (30,147) (8,015) (6,222) (1,993) (1,838) (5,396) (739) (39,447) (100,866)

Ειδικός φόρος επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (916) (461) (763) (9,846) (49) (2,937) (283) - - - - (15,255)

Άλλα λειτουργικά (έξοδα)/έσοδα (εξαιρουμένων των εξόδων συμβούλων και
άλλων εξόδων αναδιάρθρωσης) (8,686) (8,380) (7,963) (33,637) (12,960) (4,518) (1,652) (8,706) (4,204) (4,232) 14,791 (80,147)

Άλλα λειτουργικά έξοδα – έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης - - - - (14,559) - - (607) - - (275) (15,441)

Λειτουργικά κέρδη πριν από πιστωτικές ζημιές και απομείωση 22,075 23,984 8,685 (12,924) (1,767) 19,921 185 (13,893) 17,427 (4,949) 2,937 61,681

Πιστωτικές ζημιές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (1,666) (4,089) 913 11,906 (55,320) 1,548 (65) (91) (184) (57) (5,058) (52,163)

Απομείωση μετά την αναστροφή μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων

- - - - - - - (6,742) - - (656) (7,398)

Κέρδη/(ζημιές) πριν τη φορολογία 20,409 19,895 9,598 (1,018) (57,087) 21,469 120 (20,726) 17,243 (5,006) (2,777) 2,120

Φορολογία (2,551) (2,487) (1,200) 127 7,136 (2,684) (113) 895 (2,106) 626 1,389 (968)

Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία 17,858 17,408 8,398 (891) (49,951) 18,785 7 (19,831) 15,137 (4,380) (1,388) 1,152

Δικαιώματα μειοψηφίας-κέρδη - - - - - - - - - - (413) (413)

Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της
Εταιρίας

17,858 17,408 8,398 (891) (49,951) 18,785 7 (19,831) 15,137 (4,380) (1,801) 739

Τα καθαρά ασφαλιστικά έσοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε €32,869 χιλ.,αποτελούμενα από έσοδα από περιουσιακά στοιχεία από
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις ύψους €29,859 χιλ. και πίστωση για έξοδα από υποχρεώσεις από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις ύψους
€3,010 χιλ., έναντι €31,068 χιλ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 (αποτελούμενα από έσοδα από περιουσιακά στοιχεία από ασφαλιστικές και
αντασφαλιστικές συμβάσεις ύψους €103,824 χιλ. και έξοδα από υποχρεώσεις από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις ύψους €72,756 χιλ. αντίστοιχα). Η
αύξηση των καθαρών ασφαλιστικών εσόδων κατά €1,801 χιλ., οφείλεται κυρίως στην αύξηση των νέων εργασιών και στις ευνοϊκές αλλαγές στις παραδοχές
αποτίμησης, οι οποίες αντισταθμίζονται εν μέρει από υψηλότερες ασφαλιστικές απαιτήσεις. Η μείωση των εσόδων από στοιχεία ενεργητικού από ασφαλιστικές και
αντασφαλιστικές συμβάσεις επηρεάζεται από την αποτίμηση στις επενδύσεις που συνδέονται με μονάδες, η οποία με τη σειρά της έχει ευνοική επίδραση στα
αντίστοιχα τεχνικά αποθεματικά, η κίνηση των οποίων παρουσιάζεται στα έξοδα από υποχρεώσεις από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές συμβάσεις.
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7. Οικονομική πληροφόρηση κατά τομέα (συνέχεια)

Ανάλυση συνόλου εσόδων

Το σύνολο εσόδων περιλαμβάνει τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση
συναλλάγματος, τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα, τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) από την αποαναγνώριση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και προμήθειες, τα καθαρά
κέρδη/(ζημιές) από την επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα, τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) από την πώληση αποθεμάτων ακινήτων και τα λοιπά έσοδα.
Δεν υπήρχαν έσοδα που προέρχονταν από συναλλαγές με ένα μόνο εξωτερικό πελάτη τα οποία ανέρχονταν σε 10% ή περισσότερο των εσόδων του
Συγκροτήματος.

Μεγάλες
επιχειρήσεις

Μεγάλες
και διεθνείς
επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

Καταναλωτικά
Αναδιαρθρώσεις
και ανακτήσεις

χρεών

Διεθνείς
τραπεζικές
εργασίες

Διαχείριση
περιουσίας

ΔΔΑ
Ασφαλιστικές

εργασίες
Διαχείριση
διαθεσίμων

Λοιπά Σύνολο

Εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

Έσοδα από τρίτους 42,440 40,306 21,749 77,546 21,454 37,163 3,275 12,102 31,704 (6,315) 18,062 299,486

(Έξοδα)/έσοδα μεταξύ τομέων (4,695) (5,115) (1,398) (2,985) (1,377) 3,956 (258) (12,200) (4,635) 27,733 974 -

Σύνολο εσόδων 37,745 35,191 20,351 74,561 20,077 41,119 3,017 (98) 27,069 21,418 19,036 299,486

Eξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021
(αναπροσαρμοσμένα)

Έσοδα από τρίτους 38,511 38,874 21,893 64,878 35,972 31,495 4,556 9,576 30,060 (18,244) 15,819 273,390

(Έξοδα)/έσοδα μεταξύ τομέων (4,230) (4,576) (1,490) (4,172) (2,156) 2,103 (443) (12,318) (3,033) 18,266 12,049 -

Σύνολο εσόδων 34,281 34,298 20,403 60,706 33,816 33,598 4,113 (2,742) 27,027 22 27,868 273,390

Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Μεγάλες
επιχειρήσεις

Μεγάλες
και διεθνείς
επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

Καταναλωτικά
Αναδιαρθρώσεις
και ανακτήσεις

χρεών

Διεθνείς
τραπεζικές
εργασίες

Διαχείριση
περιουσίας

ΔΔΑ
Ασφαλιστικές

εργασίες
Διαχείριση
διαθεσίμων

Λοιπά Σύνολο

30 Ιουνίου 2022 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

Περιουσιακά στοιχεία

Περιουσιακά στοιχεία 2,148,827 2,226,206 1,033,646 4,155,410 651,062 136,120 67,126 1,235,597 990,211 12,116,263 1,449,264 26,209,732

Περιουσιακά στοιχεία μεταξύ τομέων - - - - - - (10,838) (35,761) (16,487) - (25,659) (88,745)

2,148,827 2,226,206 1,033,646 4,155,410 651,062 136,120 56,288 1,199,836 973,724 12,116,263 1,423,605
26,120,987

Περιουσιακά στοιχεία μεταξύ Κύπρου και λειτουργιών στο
εξωτερικό

(277,255)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 25,843,732
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7. Οικονομική πληροφόρηση κατά τομέα (συνέχεια)

Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (συνέχεια)

Μεγάλες
επιχειρήσεις

Μεγάλες
και διεθνείς
επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

Καταναλωτικά
Αναδιαρθρώσεις
και ανακτήσεις

χρεών

Διεθνείς
τραπεζικές
εργασίες

Διαχείριση
περιουσίας

ΔΔΑ
Ασφαλιστικές

εργασίες
Διαχείριση
διαθεσίμων

Λοιπά Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2021 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

Περιουσιακά στοιχεία

Περιουσιακά στοιχεία 2,012,908 2,139,025 1,036,958 4,011,930 703,926 134,596 73,512 1,282,342 1,023,678 11,412,964 1,583,202 25,415,041

Περιουσιακά στοιχεία μεταξύ τομέων - - - - - - (12,036) (16,240) (20,367) - (15,227) (63,870)

2,012,908 2,139,025 1,036,958 4,011,930 703,926 134,596 61,476 1,266,102 1,003,311 11,412,964 1,567,975
25,351,171

Περιουσιακά στοιχεία μεταξύ Κύπρου και λειτουργιών στο
εξωτερικό

(388,474)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 24,962,697

Μεγάλες
επιχειρήσεις

Μεγάλες
και διεθνείς
επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

Καταναλωτικά
Αναδιαρθρώσεις
και ανακτήσεις

χρεών

Διεθνείς
τραπεζικές
εργασίες

Διαχείριση
περιουσίας

ΔΔΑ
Ασφαλιστικές

εργασίες
Διαχείριση
διαθεσίμων

Λοιπά Σύνολο

30 Ιουνίου 2022 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις 1,247,265 820,982 900,332 11,444,665 57,974 3,667,783 329,834 39,513 787,443 4,153,824 668,622 24,118,237

Υποχρεώσεις μεταξύ τομέων - - - - - - - - - (88,745) - (88,745)

1,247,265 820,982 900,332 11,444,665 57,974 3,667,783 329,834 39,513 787,443 4,065,079 668,622
24,029,492

Υποχρεώσεις μεταξύ Κύπρου και λειτουργιών στο εξωτερικό (278,381)

Σύνολο υποχρεώσεων 23,751,111

31 Δεκεμβρίου 2021

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις 1,117,148 631,002 866,860 11,051,397 45,994 3,500,183 335,587 13,359 826,816 4,161,124 785,469 23,334,939

Υποχρεώσεις μεταξύ τομέων - - - - - - - - - (63,870) - (63,870)

1,117,148 631,002 866,860 11,051,397 45,994 3,500,183 335,587 13,359 826,816 4,097,254 785,469
23,271,069

Υποχρεώσεις (389,599)

Υποχρεώσεις 22,881,470

Οι οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα των καταθέσεων και των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες παρουσιάζονται στη Σημείωση 21 και στις Σημειώσεις 29.2
και 29.4 αντίστοιχα.
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7. Οικονομική πληροφόρηση κατά τομέα (συνέχεια)

Ανάλυση κύκλου εργασιών

Εξάµηνo που έληξε στις
30 Ιουνίου

2022
2021

(αναπροσαρ-
μοσμένα)

€000 €000

Έσοδα από τόκους και έσοδα παρόμοια με έσοδα από τόκους 190,988 196,898

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 98,086 87,610

Καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος 11,898 6,550

Μεικτά ασφάλιστρα 105,591 95,089

Ζημιές από επενδύσεις σε ακίνητα και αποθέματα ακινήτων (494) (1,377)

Λοιπά έσοδα 8,927 5,854

414,996 390,624

Η ανάλυση των 'Ζημιές από επενδύσεις σε ακίνητα και αποθέματα ακινήτων' παρατίθεται στον πιο κάτω
πίνακα:

Εξάµηνo που έληξε στις
30 Ιουνίου

2022 2021
€000 €000

Καθαρές ζημιές από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα (1,372) (1,381)

Καθαρά κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων 8,242 7,372

Απομείωση αποθεμάτων ακινήτων (Σημ. 10) (7,364) (7,368)

(494) (1,377)
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8. Καθαρές ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα

Εξάµηνo που έληξε στις
30 Ιουνίου

2022
2021

(αναπροσαρ-
μοσμένα)

€000 €000
Χρηματοοικονομικά μέσα προς εμπορία:

- παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 37 23

Άλλες επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων:

- ομόλογα (367) 2,540

- αμοιβαία κεφάλαια (1,716) (575)

- μετοχές (166) (171)

Καθαρή ζημιά από πώληση ομολόγων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εισοδημάτων (1,959) -

Καθαρή ζημιά από πρόωρη εξαγορά δανειακού κεφαλαίου - (12,433)

Καθαρές ζημιές από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων (2,059) (3,151)

Μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων σε αντισταθμίσεις
εύλογης αξίας:

- αντισταθμιστικά μέσα 49,687 9,786

- αντισταθμισμένα μέσα (45,517) (9,215)

(2,060) (13,196)

Τον Απρίλιο 2021, η BOC PCL κάλεσε τους κατόχους του Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης
εξασφάλισης ύψους €250 εκατ. (εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2017), να προσφέρουν το ομόλογο που κατέχουν
για αγορά από την BOC PCL σε τιμή ύψους 105.5% συν τους δεδουλευμένους τόκους. Η BOC PCL έλαβε
έγκυρες προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους περίπου €207 εκατ., οι οποίες έγιναν όλες
αποδεκτές.  Ως αποτέλεσμα, η BOC PCL αναγνώρισε ζημιά ύψους €12,433 χιλ., για το εξάμηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου 2021 ενώ συγχρόνως τερματίστηκε η σχετική υποχρέωση για πληρωμή των μελλοντικών τόκων.
Επιπρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στη Σημείωση 22.

9. Δαπάνες προσωπικού και άλλα λειτουργικά έξοδα 

Δαπάνες προσωπικού

Εξάμηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου

2022 2021
€000 €000

Μισθοί 81,246 81,397

Εισφορές εργοδότη σε κυβερνητικά ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων 12,982 12,905

Επιβάρυνση για ωφελήματα αφυπηρέτησης 5,777 6,564

100,005 100,866

Έξοδα αναδιάρθρωσης-σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης και άλλες παροχές
τερματισμού 3,130 -

103,135 100,866

Ο αριθμός προσωπικού του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 3,422 (31 Δεκεμβρίου 2021:
3,438 περιλαμβανομένων 49 ατόμων που αποδέχτηκαν το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης και αποχώρησαν
από το Συγκρότημα στις αρχές του 2022 και στις 30 Ιουνίου 2021: 3,558 περιλαμβανομένων 98 ατόμων που
σχετίζονταν με τη συναλλαγή του Helix 2 που αποχώρησαν από το Συγκρότημα το δεύτερο εξάμηνο του
2021).

72



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BANK OF CYPRUS HOLDINGS Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2022

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

9. Δαπάνες προσωπικού και άλλα λειτουργικά έξοδα (συνέχεια)

Τον Ιανουάριο του 2022, η θυγατρική εταιρία του Συγκροτήματος, JCC Payments Systems Ltd, προχώρησε
σε σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης για τους υπαλλήλους της, μέσω του οποίου εγκρίθηκε η αποχώρηση 15
υπαλλήλων με συνολικό κόστος €3,130 χιλιάδες. Το Δεκέμβριο 2021, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε ένα σχέδιο
εθελούσιας αποχώρησης και 102 υπαλλήλοι  πλήρους απασχόλησης έλαβαν εγκρίσεις για να αποχωρήσουν με
συνολικό κόστος €16,146 χιλ.. Επιπρόσθετα, τον Ιούλιο του 2022, το Συγκρότημα προχώρησε σε ένα άλλο
σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης (Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στη Σημείωση 36).

Τον Ιούλιο 2021, η BOC PCL κατέληξε σε συμφωνία με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου για την
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2021 και 2022. Η συμφωνία αφορά συγκεκριμένες αλλαγές
περιλαμβανομένου την δημιουργία μιας νέας δομής μισθολογικής κατάταξης που συνδέεται με την αξία κάθε
θέσης εργασίας καθώς και μερίδιο της αμοιβής που σχετίζεται με την απόδοση ως μέρος της ετήσιας αύξησης
του μισθού. Και οι δύο αλλαγές αποτελούσαν μακροχρόνιους στόχους της BOC PCL και συνάδουν με τις
βέλτιστες πρακτικές της αγοράς.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ποσό ύψους €831 χιλ. (30 Ιουνίου 2021:
μηδέν) που σχετίζεται με δαπάνες προσωπικού κεφαλαιοποιήθηκε ως Λογισμικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε
εσωτερικά. 

Άλλα λειτουργικά έξοδα

Εξάμηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου

2022 2021
€000 €000

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης 17,960 15,669

Λοιπά έξοδα ακινήτων 5,865 5,708

Συμβουλευτικές και άλλες επαγγελματικές αμοιβές 8,526 7,132

Ασφάλειες 4,218 3,725

Έξοδα διαφήμισης και προβολής 3,672 2,751

Αποσβέσεις ακινήτων και εξοπλισμού 7,821 8,266

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9,087 9,325

Έξοδα επικοινωνίας 3,431 3,449

Προβλέψεις για επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα
θέματα (Σημ. 25.4) 594 10,660

Εκτυπωτικά έξοδα και έξοδα γραφικής ύλης 898 814

Έξοδα μεταφοράς μετρητών 1,630 1,139

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 10,016 11,509

73,718 80,147

Έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης 6,675 15,441

80,393 95,588

Τα έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης αποτελούνται κυρίως από το κόστος εξωτερικών
συμβούλων και αφορούν πρόγραμμα μετασχηματισμού και της στρατηγικής της BOC PCL.

Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, το Συγκρότημα αναγνώρισε στα 'Λοιπά έξοδα ακινήτων'
ενοίκια για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ύψους  €84 χιλ. (30 Ιουνίου 2021: €67 χιλ.) και στις 'Αποσβέσεις
ακινήτων και εξοπλισμού' ποσό ύψους €3,423 χιλ. (30 Ιουνίου 2021: €3,920 χιλ.) που σχετίζονται με τις
αποσβέσεις για δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου.

Εξάμηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου

2022 2021
€000 €000

Ειδικός φόρος επί των καταθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο και
εισφορά στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 13,246 12,370

Εισφορά στο ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων 3,261 2,885

16,507 15,255
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9. Δαπάνες προσωπικού και άλλα λειτουργικά έξοδα (συνέχεια)

Ο ειδικός φόρος επί των καταθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο (Ειδικός Φόρος) επιβάλλεται στις
καταθέσεις κατά το τέλος του προηγούμενου τριμήνου με ποσοστό ύψους 0.0375% ανά τρίμηνο. Σύμφωνα
με την τροποποίηση του Περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου του 2017, η εισφορά στο
Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης η οποία χρεώνεται από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης σε χρονιαία βάση, μειώνει
την πληρωμή για τον Ειδικό Φόρο μέχρι το ποσό της συνολικής ετήσιας χρέωσης του Ειδικού Φόρου.

Από την 1 Ιανουαρίου 2020 και μέχρι τις 3 Ιουλίου 2024, η BOC PCL υπόκειται σε εισφορά στο Ταμείο
Εγγύησης Καταθέσεων σε εξαμηνιαία βάση. Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τη Μεθοδολογία, η οποία
λαμβάνει υπόψη τον σταθμισμένο αναλαμβανόμενο κίνδυνο κάθε πιστωτικού ιδρύματος, όπως εγκρίθηκε από
τη διαχειριστική επιτροπή του Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων
Ιδρυμάτων (ΣΕΚ) και είναι δημόσια διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ. Σύμφωνα με τη Μεθοδολογία, οι
εισφορές σε γενικές γραμμές υπολογίζονται στις εγγυημένες καταθέσεις όλων των εγκεκριμένων ιδρυμάτων
και στόχος είναι να φθάσει στο επίπεδο 0.8% των εγγυημένων καταθέσεων έως τις 3 Ιουλίου 2024.

10. Πιστωτικές ζημιές χρηματοοικονομικών μέσων και απομείωση μετά την αναστροφή μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Εξάμηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου

2022 2021
Πιστωτικές ζημιές χρηματοοικονομικών μέσων €000 €000
Πιστωτικές ζημιές για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου για δάνεια και απαιτήσεις
από πελάτες
Ζημιά απομείωσης μετά την αναστροφή σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
(Σημ. 29.5) 28,055 41,717

Ανακτήσεις από προηγουμένως διαγραφέντα δάνεια και απαιτήσεις από
πελάτες (6,509) (5,036)

Αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές 2,840 10,393

Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και ανειλημμένες υποχρεώσεις (427) 1,275

23,959 48,349

Πιστωτικές ζημιές άλλων χρηματοοικονομικών μέσων 

Ομόλογα σε αποσβεσμένο κόστος 21 51

Ομόλογα εύλογης αξίας μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 163 15

Δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες (22) 9

Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (Σημ. 18) 844 3,739

1,006 3,814

24,965 52,163

Απομείωση μετά την αναστροφή μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων 

Αποθέματα ακινήτων (Σημ. 17) 7,364 7,368

Λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 4,793 30

12,157 7,398

74



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BANK OF CYPRUS HOLDINGS Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2022

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

11. Φορολογία

Εξάμηνο που έληξε στις
30 Ιουνίου

2022 2021
€000 €000

Τρέχουσα φορολογία:

- Κύπρος 12,653 1,973

- Εξωτερικό 34 -

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας 79 59

(Πίστωση)/χρέωση αναβαλλόμενης φορολογίας (1,149) 504

Αναπροσαρμογή φορολογίας προηγούμενων ετών (16) (1,890)

Λοιπές φορολογικές (πιστώσεις)/χρεώσεις (22) 322

11,579 968

Η καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αποτελείται από:

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 265,430 265,481

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (45,235) (46,435)

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 220,195 219,046

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (ΑΦΑ) αφορούν δραστηριότητες στην Κύπρο.

Η κίνηση των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων παρουσιάζεται πιο κάτω:

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000
1 Ιανουαρίου 219,046 295,378

Αναβαλλόμενη φορολογία που αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων 1,149 (641)

Αναβαλλόμενη φορολογία που αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη κατάσταση
συνολικών εισοδημάτων - 127

Μεταφορά στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις μετά την μετατροπή σε
φορολογική πίστωση - (75,818)

30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου 220,195 219,046

Το Συγκρότημα συμψηφίζει τις φορολογικές απαιτήσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις μόνο εάν έχει
νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των τρέχουσων φορολογικών απαιτήσεων και των τρέχουσων φορολογικών
υποχρεώσεων.

Η BOC PCL έχει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (ΑΦΑ) οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του Περί
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Τροποποίηση 28(1) του 2019 (η 'Νομοθεσία') που επιτρέπουν την
μετατροπή συγκεκριμένων φορολογικών ζημιών σε φορολογικές πιστώσεις και μετέπειτα τις μη-
χρησιμοποιημένες φορολογικές πιστώσεις σε εισπρακτέο από την Κυπριακή Κυβέρνηση, σε σχέση με τις
φορολογικές ζημιές που μεταφέρθηκαν στην BOC PCL ως αποτέλεσμα της εξαγοράς ορισμένων εργασιών της
Λαϊκής Τράπεζας, στις 29 Μαρτίου 2013, σύμφωνα με τον ‘Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων
Νόμο’. Οι ΑΦΑ που αναγνωρίστηκαν από την εξαγορά ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας το 2013
ανήλθαν σε €417 εκατ. για τις οποίες η BOC PCL κατέβαλε αντιπαροχή στο πλαίσιο της αντίστοιχης εξαγοράς.
Με βάση τη Νομοθεσία, η BOC PCL μπορεί να μετατρέψει ως και €3.3 δισ. φορολογικές ζημιές σε
φορολογικές πιστώσεις (που οδήγησαν στη δημιουργία ΑΦΑ ύψους €417 εκατ.), με τη μετατροπή να γίνεται
βάσει του εκάστοτε φορολογικού συντελεστή που ισχύει κατά το χρόνο της μετατροπής. Η περίοδος που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι φορολογικές ζημιές οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε φορολογικές
πιστώσεις είναι έντεκα χρόνια μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας 2019 αρχίζοντας από το 2018 δηλαδή
έως τα τέλη του 2028.
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11. Φορολογία (συνέχεια)

Ως αποτέλεσμα του παραπάνω Νόμου, το Συγκρότημα είχε ΑΦΑ ύψους €265,364 χιλ. στις 30 Ιουνίου 2022
(31 Δεκεμβρίου 2021: €265,364 χιλ.) οι οποίες πληρούν τα κριτήρια της Νομοθεσίας και η ανάκτηση των
οποίων είναι εγγυημένη. Σε ετήσια βάση, ποσό μετατρέπεται σε ετήσια φορολογική πίστωση και
επαναταξηνομείται από τις ΑΦΑ στους επιστρεπτέους φόρους.

Οι ΑΦΑ που υπόκεινται στη Νομοθεσία λογιστικοποιούνται στην ίδια βάση, όπως περιγράφεται στη Σημείωση
2.13 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ως απάντηση στις ανησυχίες που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την παροχή κρατικής ενίσχυσης
που προέκυψε από την αντιμετώπιση τέτοιων φορολογικών ζημιών, η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει προχωρήσει
στην υιοθέτηση τροποποιήσεων της Νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για πρόσθετο ετήσιο
εγγυητικό τέλος πάνω από το 1.5% που ήδη προνοείται από τη Νομοθεσία, ούτως ώστε να διατηρηθεί η
μετατροπή αυτών των ΑΦΑ σε φορολογικές πιστώσεις. Οι σχετικές τροποποιήσεις της Νομοθεσίας εγκρίθηκαν
από το Κυπριακό Κοινοβούλιο τον Μάιο 2022 και έχουν τεθεί σε ισχύ από τότε. Όπως ορίζεται από τις
τροποποιήσεις της Νομοθεσίας το ετήσιο τέλος θα καθορίζεται από την Κυπριακή Κυβέρνηση σε ετήσια βάση,
προβλέποντας ωστόσο ότι η χρέωση αυτή θα ορίζεται σε ελάχιστη χρέωση 1.5% της ετήσιας δόσης και μπορεί
να κυμαίνεται έως και το μέγιστο ποσό ύψους €10,000 χιλ. ετησίως και επιτρέποντας επίσης τη χρέωση
υψηλότερου ποσού κατά το έτος που τίθονται οι τροποποιήσεις σε ισχύ (δηλαδη το έτος 2022).

Το Συγκρότημα, κατά τα προηγούμενα έτη, εν αναμονή των τροποποιήσεων της Νομοθεσίας, αναγνώριζε ότι
ενδέχεται να απαιτείται αυξημένο ετήσιο τέλος και να αναγνωρίζεται σε ετήσια βάση μέχρι τη λήξη των εν
λόγω ζημιών το 2028. Το Συγκρότημα εκτιμά ότι τα αυξημένα τέλη θα μπορούσαν να κυμαίνονται έως και
€5,300 χιλ. ετησίως (για κάθε φορολογικό έτος εφαρμογής, δηλαδή από το 2018) παρόλο που το
Συγκρότημα κατανοεί ότι τέτοια τέλη μπορεί να μεταβάλλονται σε ετήσια βάση, όπως θα καθορίζεται από το
Υπουργείο Οικονομικών. Ποσό ύψους €5,300 χιλ. έχει καταχωρηθεί κατά το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2021, ώστε το συνολικό ποσό που καταχωρήθηκε για τα έτη 2018-2021 για αυξημένο ετήσιο
τέλος να ανέρχεται σε €21,200 χιλιάδες. To τρίτο τρίμηνο του 2022, έχει επιβληθεί στην ΒΟC PCL ποσό εντός
του ύψους των προβλέψεων που διατηρεί.

Συσσωρευμένες φορολογικές ζημιές

Οι συσσωρευμένες φορολογικές ζημιές παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

30 Ιουνίου 2022

Συνολικές
φορολογικές

ζημιές 

Φορολογικές
ζημιές για τις

οποίες
αναγνωρίστηκε
αναβαλλόμενη

φορολογική
απαίτηση 

Φορολογικές
ζημιές για τις

οποίες δεν
αναγνωρίστηκε
αναβαλλόμενη

φορολογική
απαίτηση 

€000 €000 €000

Λήξη εντός 5 ετών 233,545 - 233,545

Χρήση υπό ετήσιες δόσεις μέχρι το 2028 2,122,909 2,122,909 -

2,356,454 2,122,909 233,545

31 Δεκεμβρίου 2021

Λήξη εντός 5 ετών 251,448 - 251,448

Χρήση υπό ετήσιες δόσεις μέχρι το 2028 2,122,909 2,122,909 -

2,374,357 2,122,909 251,448

Σε σχέση με τις φορολογικές ζημιές που μεταφέρθηκαν στην BOC PCL το 2013, οι φορολογικές αρχές της
Κύπρου έχουν εκδώσει επιβολές φορολογίας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2019. Με βάση αυτές τις επιβολές
φορολογίας το ποσό των φορολογικών ζημιών της Λαϊκής Τράπεζας ήταν περίπου €5 δις και ήταν
χαμηλότερες από το αρχικό ποσό των €7.4 δις που είχε εκτιμηθεί το 2013.

Οι φορολογικές ζημιές πέραν των €3.3 δις που μεταφέρθηκαν από τη Λαϊκή Τράπεζα στην BOC PCL τον
Μάρτιο 2013, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την BOC PCL, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της
Νομοθεσίας τον Μάρτιο 2019, παρά μόνο για σκοπούς μεταφοράς μέσω αναδιοργάνωσης που έγινε πριν την
1 Οκτωβρίου 2019.
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12. Κέρδη κατά μετοχή

Εξάµηνo που έληξε στις
30 Ιουνίου

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή που αναλογούν στους
ιδιοκτήτες της Εταιρίας

2022 2021

Κέρδη για την περίοδο που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Eταιρίας (€ χιλ.) 50,088 739

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της
περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών (χιλ.)

446,058 446,058

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή (€ σεντ) 11.2 0.2

13. Επενδύσεις

Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος παρουσιάζονται πιο κάτω:
30 Ιουνίου

2022
31 Δεκεμβρίου

2021
€000 €000

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 181,318 199,194

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 529,872 748,695

Επενδύσεις σε αποσβεσμένο κόστος 1,391,487 1,191,274

2,102,677 2,139,163

Εκ των οποίων, τα ποσά που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση παρουσιάζονται πιο κάτω:

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση €000 €000

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 385,429 488,806

Επενδύσεις σε αποσβεσμένο κόστος 984,042 771,352

1,369,471 1,260,158

Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση στις 30 Ιουνίου 2022 αφορούσαν ομόλογα που εκχωρήθηκαν
ως εξασφάλιση κυρίως για τη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ για Στοχευμένες Πράξεις πιο Μακροπρόθεσμης
Αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) τον Μάρτιο 2021 και Ιούνιο 2021 συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους €2
δις ως περιγράφεται στην Σημείωση 20. Τα επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στη Σημείωση
31.

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο για τα ομόλογα παρουσιάζεται στη Σημείωση 29.1.

Επενδύσεις σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια που περιλαμβάνονται πιο πάνω ανέρχονται σε €22,451 χιλ. και
€166,455 χιλ. αντίστοιχα στις 30 Ιουνίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: €24,668 χιλ. και €184,107 χιλ.
αντίστοιχα). Επενδύσεις σε ομόλογα και άλλους μη μετοχικούς τίτλους που περιλαμβάνονται πιο πάνω
ανέρχονται σε €1,913,771 χιλ. (31 Δεκεκβρίου 2021: €1,930,388 χιλ.) και αναλύονται πιο κάτω ανά τύπο
εκδότη.

Επενδύσεις σε ομόλογα και άλλους μη-μετοχικούς
τίτλους ανά έκδοση

Εύλογη Αξία
μέσω των

αποτελεσμάτων

Εύλογη αξία
μέσω των

λοιπών
συνολικών

εισοδημάτων

Αποσβεσμένο
κόστος

Σύνολο

30 Ιουνίου 2022 €000 €000 €000 €000

Κυπριακή κυβέρνηση - 324,436 369,764 694,200

Άλλων κυβερνήσεων - 43,441 300,545 343,986

Τραπεζών 500 142,526 451,805 594,831

Άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών 5,476 - 27,234 32,710

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων - - 225,224 225,224

Άλλων μη-χρηματοοικονομικών οργανισμών - 5,905 16,915 22,820

5,976 516,308 1,391,487 1,913,771

31 Δεκεμβρίου 2021 €000 €000 €000 €000
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13. Επενδύσεις (συνέχεια)

Κυπριακή κυβέρνηση - 408,708 326,953 735,661

Άλλων κυβερνήσεων - 87,295 223,813 311,108

Τραπεζών 500 230,513 397,775 628,788

Άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών 5,534 - 33,507 39,041

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων - - 209,226 209,226

Άλλων μη-χρηματοοικονομικών οργανισμών - 6,564 - 6,564

6,034 733,080 1,191,274 1,930,388

Το Συγκρότημα συνάπτει σχέση αντιστάθμισης εύλογης αξίας για τη διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου σε
σχέση με τα ομόλογα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (Σημ.
14).

Δεν υπήρξαν επαναταξινόμησεις επενδύσεων κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και το έτος 31
Δεκεμβρίου 2021.

Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, δεν
πωλήθηκαν σημαντικές επενδύσεις σε μετοχές στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Δεν
υπήρξε μεταφορά από τα λοιπά συνολικά εισοδήματα στα αδιανέμητα κέρδη κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν επαναταξινομηθεί από την
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων κατά τη
μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9, ανέρχεται σε €10,055 χιλ. στις 30 Ιουνίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: €11,066 χιλ.).
Η ζημιά εύλογης αξίας που θα είχε αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 εάν αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν
είχαν επαναταξινομηθεί στο πλαίσιο της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9, ανέρχεται σε €1,018 χιλ. (30 Ιουνίου 2021:
ζημιά €41 χιλ.). Το πραγματικό επιτόκιο για αυτά τα μέσα είναι 1.6%-5.0% ετησίως (2021: 1.6%-5.0%) και
τα αντίστοιχα έσοδα από τόκους για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 ανέρχονται σε €128 χιλ. (30
Ιουνίου 2021: €150 χιλ.).

14. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

Η αξία συμβολαίων και η εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων παρουσιάζονται πιο κάτω:

30 Ιουνίου 2022 31 Δεκεμβρίου 2021

Εύλογη αξία Εύλογη αξία

Αξία
συμβολαίων

Περιουσιακά
στοιχεία

Υποχρεώσεις
Αξία

συμβολαίων
Περιουσιακά

στοιχεία
Υποχρεώσεις

€000 €000 €000 €000 €000 €000

Παράγωγα για σκοπούς εμπορίας

Προθεσμιακά συμβόλαια
συναλλάγματος 11,006 159 45 11,344 81 55

Συμβόλαια ανταλλαγής
συναλλάγματος 1,047,475 11,597 2,044 991,117 4,388 1,342

Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων 21,828 345 316 21,690 86 61

Δικαιώματα προαίρεσης
συναλλάγματος 532 438 94 83 62 21

Συμβόλαια ανώτατου/κατώτατου
ορίου επιτοκίων 18,434 743 743 518,950 223 218

1,099,275 13,282 3,242 1,543,184 4,840 1,697

Παράγωγα τα οποία πληρούν τα
κριτήρια για αντισταθμιστική
λογιστική
Αντισταθμίσεις εύλογης αξίας -
συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων 596,606 24,868 6,236 700,835 1,813 30,025

Καθαρές επενδύσεις - προθεσμιακά
συμβόλαια συναλλάγματος και
συμβόλαια ανταλλαγής
συναλλάγματος 2,874 - 7 107,193 - 730

599,480 24,868 6,243 808,028 1,813 30,755

Σύνολο 1,698,755 38,150 9,485 2,351,212 6,653 32,452
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14. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

Αντισταθμιστική λογιστική

Το Συγκρότημα επέλεξε ως επιλογή πολιτικής που επιτρέπεται από το ΔΠΧΑ 9, να συνεχίσει να εφαρμόζει τη
λογιστική αντιστάθμισης βάσει του ΔΛΠ 39. 

Το Συγκρότημα εφαρμόζει αντισταθμιστική λογιστική εύλογης αξίας μέσω παραγώγων νοουμένου ότι
τηρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια για αντισταθμιστική λογιστική. Το Συγκρότημα επίσης, χρησιμοποιεί
παράγωγα για οικονομική αντιστάθμιση κινδύνων (αντιστάθμιση μεταβολών στις τιμές επιτοκίων,
συναλλάγματος ή άλλων κινδύνων) τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια για αντισταθμιστική λογιστική. Ως
αποτέλεσμα, τα παράγωγα αυτά αναγνωρίζονται ως παράγωγα για σκοπούς εμπορίας και τα κέρδη ή οι ζημιές
από τη μεταβολή της εύλογης αξία τους αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων.

Μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων που καθορίζονται ως μέσο αντιστάθμισης εύλογης αξίας και
στην εύλογη αξία των αντισταθμισμένων μέσων σε σχέση με τον κίνδυνο, αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Αντισταθμίσεις εύλογης αξίας
Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο επιτοκίων
που προκύπτει από πιθανή αρνητική μεταβολή στην εύλογη αξία ομολόγων με σταθερό επιτόκιο που
επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων. 

Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης
Ο ενοποιημένος ισολογισμός του Συγκροτήματος επηρεάζεται από συναλλαγματικές διαφορές μεταξύ του
Ευρώ και των άλλων νομισμάτων λειτουργίας των θυγατρικών εξωτερικού και άλλων δραστηριοτήτων του
εξωτερικού. Το Συγκρότημα αντισταθμίζει τον δομικό συναλλαγματικό κίνδυνο όταν κρίνει ότι το κόστος
αυτής της αντιστάθμισης είναι εντός αποδεκτών πλαισίων (σε σχέση με τον υποκείμενο κίνδυνο). Αυτές οι
αντισταθμίσεις πραγματοποιούνται μέσω δανεισμού στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα λειτουργίας των
θυγατρικών εξωτερικού και άλλων δραστηριοτήτων και προθεσμιακών συμβολαίων συναλλάγματος.

Στις 30 Ιουνίου 2022, προθεσμιακά συμβόλαια και συμβόλαια ανταλλαγής συναλλάγματος ύψους €2,874 χιλ.
(31 Δεκεμβρίου 2021: €107,193 χιλ.), έχουν προσδιοριστεί ως αντισταθμιστικά μέσα από τα οποία προέκυψε
ζημιά ύψους €4,079 χιλ. (30 Ιουνίου 2021: κέρδος €3,867 χιλ.) το οποίο αναγνωρίστηκε στο 'Αποθεματικό
μετατροπής ξένου συναλλάγματος' στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων έναντι των κερδών
ή ζημιών από την μετατροπή της αντίστοιχης καθαρής θέσης των θυγατρικών εξωτερικού και άλλων
δραστηριοτήτων του εξωτερικού.

Μεταρρύθμιση σε δείκτες αναφοράς επιτοκίων
Στις 30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021 τα επιτόκια αναφοράς στα οποία εκτίθενται οι σχέσεις
αντιστάθμισης της BOC PCL είναι το διατραπεζικό επιτόκιο Ευρώ (Euribor) και το US Dollar διατραπεζικό
επιτόκιο Λονδίνου (Libor) σε σχέση με τις ταμειακές ροές των μέσων αντιστάθμισης. Το Συγκρότημα έχει
εφαρμόσει κρίση σε σχέση με τις προσδοκίες της αγοράς όσον αφορά τα μέσα αντιστάθμισης. Η βασική κρίση
είναι ότι οι ταμειακές ροές για συμβόλαια που αναπροσαρμόζονται με το USD Libor αναμένεται επί του
παρόντος να είναι σε γενικές γραμμές ίσες με τις ταμειακές ροές όταν τα συμβόλαια αυτά μεταβούν στο
επιτόκιο αντικατάστασης των επιτοκίων IBOR.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αξίες συμβολαίων των παραγώγων που πληρούν τα κριτήρια των
σχέσεων αντιστάθμισης με βάση τα επιτόκια. Τα παράγωγα μέσα αντιστάθμισης παρέχουν μια στενή
προσέγγιση σε σχέση με την έκθεση σε κίνδυνο που διαχειρίζεται η BOC PCL μέσω των σχέσεων
αντιστάθμισης.

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

Συμβόλαια Ανταλλαγής Επιτοκίων €000 €000

Τριμηνιαίο Euribor 527,832 529,831

Τριμηνιαίο USD Libor 68,774 171,004

Σύνολο 596,606 700,835

Στις 30 Ιουνίου 2022, η εκτίμηση του Συγκροτήματος σχετικά με τη συνεχιζόμενη μετάβαση στα νέα
εναλλακτικά χωρίς κίνδυνο επιτόκια (RFRs) καταδεικνύει ότι η επίπτωση στις σχέσεις αντιστάθμισης καθώς
και σε χρηματοοικονομική αξία δεν είναι σημαντική. Περισσότερες πληροφορίες για τη μεταρρύθμιση σε
δείκτες αναφοράς επιτοκίων παρουσιάζονται στη Σημείωση 30.
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15. Επιμέτρηση της εύλογης αξίας

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη λογιστική και εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων του Συγκροτήματος.

30 Ιουνίου 2022 31 Δεκεμβρίου 2021
Λογιστική

αξία
Εύλογη

αξία
Λογιστική

αξία
Εύλογη

αξία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία €000 €000 €000 €000
Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές
τράπεζες 9,904,549 9,904,549 9,230,883 9,230,883

Δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες 312,308 304,227 291,632 289,519

Επενδύσεις που υποχρεωτικά επιμετρούνται
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 181,318 181,318 199,194 199,194

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εισοδημάτων 529,872 529,872 748,695 748,695

Επενδύσεις σε αποσβεσμένο κόστος 1,391,487 1,335,249 1,191,274 1,196,753

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 38,150 38,150 6,653 6,653

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 10,144,099 10,052,919 9,836,405 9,642,212

Περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων
ζωής που αναλογούν στους ασφαλιζόμενους 522,376 522,376 540,827 540,827

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς
πώληση 247,207 247,207 250,370 250,370

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία 417,162 417,162 393,464 393,464

23,688,528 23,533,029 22,689,397 22,498,570

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες και
καταθέσεις από τράπεζες 3,446,830 3,339,059 3,426,639 3,328,987

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 9,485 9,485 32,452 32,452

Καταθέσεις πελατών 18,450,216 18,434,345 17,530,883 17,532,995

Ομολογιακά δάνεια 298,899 236,598 302,555 292,615

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης 311,738 253,643 340,220 355,159

Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και
υποχρεώσεις μίσθωσης 299,979 299,979 275,519 275,519

22,817,147 22,573,109 21,908,268 21,817,727

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στον πιο πάνω πίνακα
παρουσιάζεται κατά την ημερομηνία αναφοράς και δεν αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε προσδοκίες ως προς τη
μελλοντική τους αξία.

Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί την ακόλουθη ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης
αξίας:

Επίπεδο 1: επενδύσεις που επιμετρούνται με βάση χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργείς αγορές.

Επίπεδο 2: επενδύσεις που επιμετρούνται με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία όλα τα στοιχεία που
επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα στοιχεία της αγοράς.

Επίπεδο 3: επενδύσεις που επιμετρούνται με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία τα στοιχεία που επηρεάζουν
σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα στοιχεία της αγοράς.

Για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
στην εύλογη αξία, το Συγκρότημα καθορίζει εάν έχουν γίνει μεταφορές μεταξύ των επιπέδων στην ιεραρχία
με την εκ νέου αξιολόγηση της κατηγοριοποίησης στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς.

Οι τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών
μέσων που αποτιμούνται στην εύλογη αξία σε επαναλαμβανόμενη και μη επαναλαμβανόμενη βάση, καθώς και
χρηματοοικονομικών μέσων που δεν αποτιμούνται στην εύλογη αξία αλλά για τα οποία γνωστοποιείται η
εύλογη αξία μέσω μοντέλων αποτίμησης, περιγράφονται πιο κάτω. Τα μοντέλα αυτά περιλαμβάνουν τις
εκτιμήσεις του Συγκροτήματος σχετικά με τις παραδοχές που θα χρησιμοποιούσε ένας επενδυτής στην
επιμέτρηση της εύλογης αξίας. 
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15. Επιμέτρηση της εύλογης αξίας (συνέχεια)

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται με τη χρήση μοντέλων αποτίμησης βασισμένα σε
παρατηρήσιμα στοιχεία της αγοράς αποτελούνται από συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων, συμβόλαια
ανταλλαγής συναλλάγματος, δικαιώματα προαίρεσης συναλλάγματος, προθεσμιακά συμβόλαια
συναλλάγματος και συμβόλαια ανώτατου/κατώτατου ορίου επιτοκίων. Τα μοντέλα αποτίμησης που
χρησιμοποιούνται συχνότερα περιλαμβάνουν τα μοντέλα προθεσμιακής τιμολόγησης (forward pricing models)
και μοντέλα ανταλλαγής ταμειακών ροών (swap models), χρησιμοποιώντας υπολογισμούς παρούσας αξίας.
Τα μοντέλα χρησιμοποιούν διάφορα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων της πιστοληπτικής ικανότητας των
αντισυμβαλλόμενων μερών, τρέχουσες ισοτιμίες συναλλάγματος και προθεσμιακές τιμές συναλλάγματος
καθώς και καμπύλες επιτοκίων.

Προσαρμογές Πιστωτικής Αποτίμησης (CVA) και Προσαρμογές Χρεωστικής Αποτίμησης (DVA)
Οι προσαρμογές πιστωτικής αποτίμησης (CVA) και προσαρμογές χρεωστικής αποτίμησης (DVA)
ενσωματώνονται σε εκτιμήσεις των παραγώγων, ώστε να αντικατοπτρίζουν στην εύλογη αξία την επίδραση
του κινδύνου του αντισυμβαλλόμενου μέρους και την πιστωτική ποιότητα της BOC PCL αντίστοιχα. 

Το Συγκρότημα υπολογίζει τις προσαρμογές πιστωτικής αποτίμησης (CVA) εφαρμόζοντας την πιθανότητα
αθέτησης υποχρέωσης (PD) του αντισυμβαλλόμενου μέρους, με προϋπόθεση τη μη αθέτηση υποχρέωσης του
Συγκροτήματος, στην αναμενόμενη θετική έκθεση του Συγκροτήματος στον αντισυμβαλλόμενο και
πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα με τη ζημιά που αναμένεται σε περίπτωση αθέτησης. Αντίθετα, το
Συγκρότημα υπολογίζει τις προσαρμογές χρεωστικής αποτίμησης (DVA), εφαρμόζοντας τη δική του
πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (PD), με προϋπόθεση τη μη αθέτηση υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου,
στην αναμενόμενη θετική έκθεση του αντισυμβαλλόμενου στο Συγκρότημα και πολλαπλασιάζοντας το
αποτέλεσμα με τη ζημιά που αναμένεται σε περίπτωση αθέτησης. Και οι δύο υπολογισμοί υπολογίζονται για
όλη τη διάρκεια της πιθανής έκθεσης. 

Η αναμενόμενη έκθεση των παραγώγων υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς κεφαλαιακών
απαιτήσεων (CRR) και λαμβάνει υπόψη τις συμφωνίες συμψηφισμού, όπου υπάρχουν. Έχει υιοθετηθεί ζημιά
λόγω αθέτησης (LGD) παραδοχή σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου. Εναλλακτικές παραδοχές μπορούν να
υιοθετηθούν όταν αυτό υποστηρίζεται από τον τύπο της έκθεσης και τα διαθέσιμα δεδομένα. 

Το Συγκρότημα δεν έχει στην κατοχή του σημαντικά παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία
αποτιμούνται με την χρήση μοντέλων αποτίμησης που βασίζονται σημαντικά σε μη-παρατηρήσιμα στοιχεία
της αγοράς.

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εισοδημάτων και επενδύσεις σε αποσβεσμένο κόστος
Οι επενδύσεις που επιμετρούνται με τη χρήση μοντέλων αποτίμησης ή τιμολόγησης, αποτελούνται κυρίως από
μη εισηγμένες μετοχές και ομόλογα. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται χρησιμοποιώντας μοντέλα
αποτίμησης που άλλοτε περιλαμβάνουν δεδομένα βασισμένα σε παρατηρήσιμα στοιχεία αγοράς και άλλοτε
βασισμένα σε παρατηρήσιμα και μη παρατηρήσιμα στοιχεία. Οι υπόλοιπες επενδύσεις επιμετρούνται στην
εύλογη αξία με βάση χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργείς αγορές.

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Η εύλογη αξία των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες βασίζεται στην παρούσα αξία των αναμενόμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών. Οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές έχουν υπολογιστεί βάσει των
αναμενόμενων ποσοστών ζημιών ανά δανειακό χαρτοφυλάκιο, λαμβάνοντας υπόψη την προσδοκώμενη
πιστοληπτική ποιότητα των δανειοληπτών. Το προεξοφλητικό επιτόκιο περιλαμβάνει στοιχεία που λαμβάνουν
υπόψη το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (risk free rate) για κάθε νόμισμα, το κόστος χρηματοδότησης, το κόστος
εξυπηρέτησης και το κόστος κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου του κάθε
δανείου. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε στον προσδιορισμό της δίκαιης αξίας των δανείων
και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια
της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 κυμαίνεται από 2.65% σε 8.50% (31 Δεκεμβρίου 2021:
2.34%-8.50%).

Καταθέσεις πελατών
Η εύλογη αξία των καταθέσεων πελατών προσδιορίζεται με υπολογισμούς της παρούσας αξίας των
μελλοντικών ταμειακών ροών. Ο συντελεστής προεξόφλησης λαμβάνει υπόψη το τρέχον επιτόκιο αγοράς και
το πιστοληπτικό προφίλ της BOC PCL. Η εύλογη αξία των καταθέσεων αποπληρωτέων σε πρώτη ζήτηση και
των καταθέσεων που προστατεύονται από το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων προσεγγίζει τη λογιστική τους
αξία. 
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15. Επιμέτρηση της εύλογης αξίας (συνέχεια)

Δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες
Τα δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες με λήξη πέραν του ενός έτους, προεξοφλούνται με ένα κατάλληλο
επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (risk-free rate) συν το κατάλληλο πιστωτικό περιθώριο. Για βραχυπρόθεσμο δανεισμό
η εύλογη αξία προσεγγίζει τη λογιστική αξία. 

Καταθέσεις από τράπεζες και χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες
Οι καταθέσεις από τράπεζες και η χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες με λήξη πέραν του ενός έτους
προεξοφλούνται με ένα κατάλληλο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (risk-free rate) συν το κατάλληλο πιστωτικό
περιθώριο. Για βραχυπρόθεσμο δανεισμό, η εύλογη αξία κυρίως προσεγγίζει τη λογιστική αξία.

Ομολογιακά δάνεια και υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης
Οι εκδόσεις ομολογιακών δανείων και υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης διαπραγματεύονται με
χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργείς αγορές.

Στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τα μοντέλα αποτίμησης
Τα παρατηρήσιμα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας των μη
εισηγμένων μετοχών και ομολόγων περιλαμβάνουν, όπου ισχύει, τρέχουσες και αναμενόμενες τιμές επιτοκίων
της αγοράς, αναμενόμενα από την αγορά ποσοστά αθέτησης, τον κίνδυνο της χώρας και τον πιστωτικό
κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου μέρους, καθώς και εκπτώσεις ρευστότητας της αγοράς.

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων του Συγκροτήματος που επιμετρούνται στην εύλογη αξία για τα οποία η εύλογη
αξία γνωστοποιείται, κατά επίπεδο:

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
30 Ιουνίου 2022 €000 €000 €000 €000
Περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων - - 282,184 282,184

Παράγωγα για σκοπούς εμπορίας

Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος - 159 - 159

Συμβόλαια ανταλλαγής συναλλάγματος - 11,597 - 11,597

Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων - 345 - 345

Δικαιώματα προαίρεσης συναλλάγματος - 438 - 438

Συμβόλαια ανώτατου και κατώτατου ορίου
επιτοκίων - 743 - 743

- 13,282 - 13,282

Παράγωγα τα οποία πληρούν τα κριτήρια για
αντισταθμιστική λογιστική
Αντισταθμίσεις εύλογης αξίας-συμβόλαια
ανταλλαγής επιτοκίων - 24,868 - 24,868

Επενδύσεις που υποχρεωτικά επιμετρούνται
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 83,879 91,463 5,976 181,318

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εισοδημάτων 517,876 - 11,996 529,872

601,755 129,613 300,156 1,031,524

Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία μη επιμετρημένα στην εύλογη
αξία

Δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες - 304,227 - 304,227

Eπενδύσεις σε αποσβεσμένο κόστος 1,216,176 101,678 17,396 1,335,250

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες - - 9,770,735 9,770,735

1,216,176 405,905 9,788,131 11,410,212

Για τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων που
κατηγοριοποιούνται σε Επίπεδο 3, μια αύξηση στο συντελεστή προεξόφλησης κατά 10%, θα είχε ως
αποτέλεσμα μείωση στην εύλογη αξία ύψους €4,581 χιλ. και μια μείωση στο συντελεστή προεξόφλησης κατά
10% θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση στην εύλογη αξία ύψους €886 χιλ. 
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15. Επιμέτρηση της εύλογης αξίας (συνέχεια)

Για μια επένδυση που συμπεριλαμβάνεται στα ομόλογα και άλλων μη-μετοχικών τίτλων που υποχρεωτικά
επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης των πληρωμών
κεφαλαίου και τόκων (SPPI) που κατηγοριοποιείται σε Επίπεδο 3 με λογιστική αξία ύψους €5,476 χιλ. στις 30
Ιουνίου 2022, μια αλλαγή στο συντελεστή μετατροπής κατά 10% θα είχε ως αποτέλεσμα αλλαγή στην εύλογη
αξία των ομολόγων κατά €548 χιλ.  

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
30 Ιουνίου 2022 €000 €000 €000 €000
Υποχρεώσεις σε εύλογη αξία

Παράγωγα για σκοπούς εμπορίας

Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος - 45 - 45

Συμβόλαια ανταλλαγής συναλλάγματος - 2,044 - 2,044

Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων - 316 - 316

Δικαιώματα προαίρεσης συναλλάγματος - 94 - 94

Συμβόλαια ανώτατου και κατώτατου ορίου
επιτοκίων - 743 - 743

- 3,242 - 3,242

Παράγωγα τα οποία πληρούν τα κριτήρια για
αντισταθμιστική λογιστική
Αντισταθμίσεις εύλογης αξίας-συμβόλαια
ανταλλαγής επιτοκίων - 6,236 - 6,236

Καθαρές επενδύσεις-προθεσμιακά συμβόλαια
συναλλάγματος και συμβόλαια ανταλλαγής
συναλλάγματος - 7 - 7

- 6,243 - 6,243

- 9,485 - 9,485

Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
μη επιμετρημένες στην εύλογη αξία

Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες - 2,910,529 - 2,910,529

Καταθέσεις από τράπεζες - 428,530 - 428,530

Καταθέσεις πελατών - - 18,434,345 18,434,345

Ομολογιακά δάνεια 236,598 - - 236,598

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης 253,643 - - 253,643

490,241 3,339,059 18,434,345 22,263,645
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Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
31 Δεκεμβρίου 2021 €000 €000 €000 €000
Περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων - - 281,868 281,868

Παράγωγα για σκοπούς εμπορίας

Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος - 81 - 81

Συμβόλαια ανταλλαγής συναλλάγματος - 4,388 - 4,388

Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων - 86 - 86

Δικαιώματα προαίρεσης συναλλάγματος - 62 - 62

Συμβόλαια ανώτατου και κατώτατου ορίου
επιτοκίων - 223 - 223

- 4,840 - 4,840

Παράγωγα τα οποία πληρούν τα κριτήρια για
αντισταθμιστική λογιστική
Αντισταθμίσεις εύλογης αξίας-συμβόλαια
ανταλλαγής επιτοκίων - 1,813 - 1,813

Επενδύσεις που υποχρεωτικά επιμετρούνται
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 98,016 95,144 6,034 199,194

Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εισοδημάτων 734,832 - 13,863 748,695

832,848 101,797 301,765 1,236,410

Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία μη επιμετρημένα στην εύλογη
αξία

Δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες - 289,519 - 289,519

Eπενδύσεις σε αποσβεσμένο κόστος 1,074,144 98,238 24,371 1,196,753

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες - - 9,360,344 9,360,344

1,074,144 387,757 9,384,715 10,846,616

Για τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων που
κατηγοριοποιούνται σε Επίπεδο 3, μια αύξηση στο συντελεστή προεξόφλησης κατά 10%, θα είχε ως
αποτέλεσμα μείωση στην εύλογη αξία ύψους €4,647 χιλ. και μια μείωση στο συντελεστή προεξόφλησης κατά
10% θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση στην εύλογη αξία ύψους €784 χιλ.

Για μια επένδυση που συμπεριλαμβάνεται στα ομόλογα και άλλους μη-μετοχικούς τίτλους που υποχρεωτικά
επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης των πληρωμών
κεφαλαίου και τόκων (SPPI) που κατηγοριοποιείται σε Επίπεδο 3  με λογιστική αξία ύψους €5,534 χιλ. στις
31 Δεκεμβρίου 2021, μια αλλαγή στο συντελεστή μετατροπής κατά 10% θα είχε ως αποτέλεσμα αλλαγή στην
εύλογη αξία των ομολόγων και άλλων μη-μετοχικών τίτλων κατά €553 χιλ.
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15. Επιμέτρηση της εύλογης αξίας (συνέχεια)

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
31 Δεκεμβρίου 2021 €000 €000 €000 €000
Υποχρεώσεις σε εύλογη αξία

Παράγωγα για σκοπούς εμπορίας

Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος - 55 - 55

Συμβόλαια ανταλλαγής συναλλάγματος - 1,342 - 1,342

Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων - 61 - 61

Δικαιώματα προαίρεσης συναλλάγματος - 21 - 21

Συμβόλαια ανώτατου και κατώτατου ορίου
επιτοκίων - 218 - 218

- 1,697 - 1,697

Παράγωγα τα οποία πληρούν τα κριτήρια για
αντισταθμιστική λογιστική
Αντισταθμίσεις εύλογης αξίας-συμβόλαια
ανταλλαγής επιτοκίων - 30,025 - 30,025

Καθαρές επενδύσεις-προθεσμιακά συμβόλαια
συναλλάγματος και συμβόλαια ανταλλαγής
συναλλάγματος - 730 - 730

- 30,755 - 30,755

- 32,452 - 32,452

Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
μη επιμετρημένες στην εύλογη αξία

Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες - 2,950,646 - 2,950,646

Καταθέσεις από τράπεζες - 378,341 - 378,341

Καταθέσεις πελατών - - 17,532,995 17,532,995

Ομολογιακά δάνεια 292,615 - - 292,615

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης 355,159 - - 355,159

647,774 3,328,987 17,532,995 21,509,756

Τα μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες είναι χρηματοοικονομικά μέσα των οποίων η λογιστική αξία
είναι μία λογική προσέγγιση της εύλογης αξίας, επειδή έχουν από τη φύση τους ως επί το πλείστον μικρή
διάρκεια ή αναπροσαρμόζονται τακτικά στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Η λογιστική αξία στα λοιπά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και περιουσιακά
στοιχεία που κατέχονται προς πώληση είναι μια κοντινή προσέγγιση της εύλογής τους αξίας και
κατηγοριοποιούνται στο Επίπεδο 3.

Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 δεν
υπήρχαν σημαντικές μεταφορές μεταξύ του Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2.

Κινήσεις στο Επίπεδο 3 περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία
Μεταφορές από το Επίπεδο 3 στο Επίπεδο 2 συμβαίνουν όταν η αγορά κάποιων ομολόγων γίνεται
περισσότερο ρευστή και εξαλείφεται η ανάγκη για απαίτηση χρήσης σημαντικών μη παρατηρήσιμων στοιχείων
αποτίμησης. Μετά την μεταφορά στο Επίπεδο 2, τα μέσα επιμετρούνται χρησιμοποιώντας μοντέλα
επιμέτρησης που περιλαμβάνουν παρατηρήσιμα στοιχεία της αγοράς. Οι μεταφορές στο Επίπεδο 3
αντικατοπτρίζουν αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς όταν κάποια μέσα γίνονται λιγότερο ρευστά. Έτσι, το
Συγκρότημα απαιτεί σημαντικά μη παρατηρήσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας.
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15. Επιμέτρηση της εύλογης αξίας (συνέχεια)

Η κίνηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο Επίπεδο 3 που επιμετρούνται στην εύλογη
αξία παρουσιάζεται πιο κάτω:

30 Ιουνίου 2022 31 Δεκεμβρίου 2021

Δάνεια και
απαιτήσεις

από πελάτες

Χρηματο-
οικονομικά

μέσα
Σύνολο

Δάνεια και
απαιτήσεις

από πελάτες

Χρηματο-
οικονομικά

μέσα
Σύνολο

€000 €000 €000 €000 €000 €000

1 Ιανουαρίου 281,868 19,897 301,765 289,861 33,182 323,043

Προσθήκες - - - - 396 396

Πωλήσεις - - - - (903) (903)

Μετατροπή μέσων σε κοινές μετοχές - - - - (18,618) (18,618)

(Ζημιές)/κέρδη επανεκτιμήσεων - (1,925) (1,925) - 5,840 5,840

Καθαρές ζημιές στα δάνεια και
απαιτήσεις από πελάτες σε εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων (Σημ.
8) (2,059) - (2,059) (17,292) - (17,292)

Αποαναγνώριση/αποπληρωμή
δανείων (3,624) - (3,624) (3,083) - (3,083)

Τόκοι σε δάνεια 5,999 - 5,999 12,382 - 12,382

30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου 282,184 17,972 300,156 281,868 19,897 301,765

16. Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000
Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο
κόστος 10,068,366 9,840,535

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για απομείωση δανείων και απαιτήσεων από
πελάτες (Σημ. 29.5) (206,451) (285,998)

9,861,915 9,554,537

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων 282,184 281,868

10,144,099 9,836,405

Τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες τα οποία έχουν εκχωρηθεί ως εξασφάλιση παρουσιάζονται στη
Σημείωση 31.

Επιπρόσθετες αναλύσεις και πληροφορίες αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς και ανάλυση των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δανείων και απαιτήσεων από πελάτες παρατίθενται στη Σημείωση 29.

17. Αποθέματα ακινήτων

Η λογιστική αξία των αποθεμάτων ακινήτων καθορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους και της
καθαρής ρευστοποιήσιμης τους αξίας. Η απομείωση αναγνωρίζεται αν η καθαρή ρευστοποιημένη αξία είναι
χαμηλότερη του κόστους σε αποθέματα ακινήτων. Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022,
αναγνωρίστηκε ζημιά απομείωσης ύψους €7,364 χιλ. (30 Ιουνίου 2021: €7,368 χιλ.) στην 'Απομείωση μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μετά την αναστροφή' στην ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων. Στις 30 Ιουνίου 2022, αποθέματα ακινήτων ύψους €536,355 χιλ. (31
Δεκεμβρίου 2021: €519,978 χιλ.) επιμετρούνται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Επιπρόσθετα, στις 30
Ιουνίου 2022 αποθέματα ακινήτων με λογιστική αξία ύψους €95,187 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €116,987
χιλ.) επιμετρούνται περίπου στην εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης.

Τα αποθέματα ακινήτων συμπεριλαμβάνουν οικιστικά ακίνητα, γραφεία και άλλα εμπορικά ακίνητα, βιοτεχνίες
και βιομηχανίες, ξενοδοχεία και γη (οικόπεδα και αγροτεμάχια). Δεν υπάρχουν αποθέματα ακινήτων που
εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση για διευκολύνσεις χρηματοδότησης από κεντρικές τράπεζες στα πλαίσια
πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. 
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17. Αποθέματα ακινήτων (συνέχεια)

Η λογιστική αξία των αποθεμάτων ακινήτων αναλύεται στους πίνακες πιο κάτω:

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000

Λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 1,111,604 1,349,609

Προσθήκες 17,402 34,347

Πωλήσεις (67,608) (123,520)

Μεταφορά στην ομάδα εκποίησης (Σημ. 19) - (101,978)

Απομείωση (Σημ. 10) (7,364) (46,775)

Συναλλαγματικές διαφορές - (79)

Λογιστική αξία 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου 1,054,034 1,111,604

Στις 30 Ιουνίου 2022 υπάρχουν επιβαρύνσεις στα αποθέματα ακινήτων του Συγκροτήματος με λογιστική αξία
€20,989 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €21,015 χιλ.).

Ανάλυση ανά είδος και χώρα Κύπρος Ελλάδα Ρουμανία Σύνολο
30 Ιουνίου 2022 €000 €000 €000 €000

Οικιστικά 70,572 17,397 32 88,001

Γραφεία και άλλα εμπορικά ακίνητα 156,914 11,227 - 168,141

Βιοτεχνίες και βιομηχανίες 32,514 15,954 48 48,516

Ξενοδοχεία 23,874 456 - 24,330

Γη (οικόπεδα και αγροτεμάχια) 720,434 4,604 8 725,046

Σύνολο 1,004,308 49,638 88 1,054,034

31 Δεκεμβρίου 2021

Οικιστικά 74,248 18,350 32 92,630

Γραφεία και άλλα εμπορικά ακίνητα 163,789 19,462 - 183,251

Βιοτεχνίες και βιομηχανίες 33,170 15,972 43 49,185

Ξενοδοχεία 24,619 456 - 25,075

Γη (οικόπεδα και αγροτεμάχια) 755,663 4,986 814 761,463

Σύνολο 1,051,489 59,226 889 1,111,604

18. Προπληρωμές, δεδουλευμένα έσοδα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000
 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Χρεώστες 49,333 36,540

Εισπρακτέα από φόρους 3,696 4,558

Αναβαλλόμενο τίμημα πώλησης 304,268 299,766

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 59,865 52,600

417,162 393,464

 Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Μερίδιο αντασφαλιστών στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων 58,768 55,323

Φόροι επιστρεπτέοι 114,900 124,267

Προπληρωμένα έξοδα 835 756

Περιουσιακά στοιχεία προγραμμάτων αφυπηρέτησης 1,769 -

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 28,521 42,409

204,793 222,755

621,955 616,219
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18. Προπληρωμές, δεδουλευμένα έσοδα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Στις 30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021 δεν υπήρχαν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.

Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Project Helix 2 (η ‘Συναλλαγή’) το Συγκρότημα έχει αναγνωρίσει
ποσό ύψους €381,567 χιλ. στα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αντιπροσώπευε την
εύλογη αξία του αναβαλλόμενου εισπρακτέου τιμήματος πώλησης από την Συναλλαγή. Το ποσό είναι
πληρωτέο σε τέσσερις δόσεις μέχρι το Δεκέμβριο 2025 και κάθε δόση φέρει τόκο μέχρι την ημερομηνία
πληρωμής. Η πρώτη δόση ύψους €84,579 χιλ. λήφθηκε τον Δεκέμβριο του 2021. Ποσό ύψους €4,314 χιλ.,
που αντιπροσωπεύει τα έσοδα από τόκους στο αναβαλλόμενο εισπρακτέο τίμημα πώλησης αναγνωρίστηκε
στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 (30 Ιουνίου
2021: €58 χιλ.) στα 'Έσοδα από τόκους-Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος -
Άλλα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία'.  Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε άλλοι όροι. Ποσό ύψους 
€13,983 χιλ. που αντιπροσωπεύει την επίδραση της προεξόφλησης του αναβαλλόμενου εισπρακτέου
τιμήματος πώλησης κατά την ημερομηνία της αποαναγνώρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει
καταχωρηθεί ως μέρος της συναλλαγής στις ‘Πιστωτικές ζημιές για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου για δάνεια
και απαιτήσεις από πελάτες’ για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Το αναβαλλόμενο εισπρακτέο
τίμημα πώλησης κατηγοριοποιείται ως Στάδιο 1 κατά τις 30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021.

Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, αναγνωρίστηκε πιστωτική ζημιά ύψους €844 χιλ. σε σχέση
με προπληρωμές, δεδουλευμένα έσοδα και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, η οποία
περιλαμβάνει αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (ECL) ύψους €256 χιλ. (εκ των οποίων €188 χιλ. αφορούν
μερική αναστροφή ECL δώδεκα μηνών στο αναβαλλόμενο εισπρακτέο τίμημα πώλησης) και €588 χιλ. ζημιές
απομείωσης. Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 αναγνωρίστηκε  πιστωτική ζημιά που ανήλθε
σε €3,739 χιλ., σε σχέση με προπληρωμές, δεδουλευμένα έσοδα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία εκ των
οποίων €3,426 χιλ. αφορούν ECL δώδεκα μηνών στο αναβαλλόμενο εισπρακτέο τίμημα πώλησης.

19. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και oμάδες εκποίησης που κατέχονται προς
πώληση

Τα ακόλουθα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης κατέχονταν προς πώληση στις
30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021:

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000

Ομάδα εκποίησης 1 330,334 340,622

Ομάδα εκποίησης 2 6,956 7,921

Ιδιόκτητα ακίνητα 10,408 10,408

347,698 358,951

30 Ιουνίου 2022 31 Δεκεμβρίου 2021
Ομάδα

εκποίησης 1
Ομάδα

εκποίησης 2
Ομάδα

εκποίησης 1
Ομάδα

εκποίησης 2
€000 €000 €000 €000

Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 539,675 12,131 543,663 12,126

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για απομείωση
δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (Σημ. 29.5) (299,028) (5,571) (300,608) (4,811)

240,647 6,560 243,055 7,315

Αποθέματα ακινήτων 84,840 396 92,246 606

Επένδυση σε ακίνητα 4,847 - 5,321 -

330,334 6,956 340,622 7,921

Ομάδα εκποίησης 1 
Η ομάδα εκποίησης 1 αποτελείται από χαρτοφυλάκιο δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και χαρτοφυλάκιο
ακινήτων (που περιλαμβάνουν αποθέματα ακινήτων και επενδύσεις σε ακίνητα) γνωστό ως Project Helix 3
('Project Helix 3' ή 'Συναλλαγή Helix 3'). 
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19. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και oμάδες εκποίησης που κατέχονται προς
πώληση (συνέχεια)

Τον Νοέμβριο 2021, το Συγκρότημα κατέληξε σε συμφωνία με την Pacific Investment Management Company
LLC ('PIMCO') για την πώληση του Project Helix 3. Το Συγκρότημα θα πωλήσει το Project Helix 3 μέσω της
μεταφοράς του χαρτοφυλακίου από την BOC PCL σε μια εγκεκριμένη Κυπριακή Εταιρία Εξαγοράς Πιστώσεων
(η ‘ΚΕΕΠ’). Στη συνέχεια, οι μετοχές της ΚΕΕΠ θα αγοραστούν από συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία
συνδεδεμένα με την PIMCO. 

Το μεικτό τίμημα πώλησης για την συναλλαγή ανέρχεται σε περίπου €385 εκατ. πριν τα έξοδα της πώλησης
και άλλα κόστη που είναι πληρωτέα με την ολοκλήρωση. Έχει εισπραχθεί προπληρωμή ύψους €19,225 χιλ.
με την υπογραφή της συμφωνίας (Σημ. 23). Η συνολική μεικτή λογιστική αξία των δανείων και απαιτήσεων
από πελάτες ανήλθε σε €550 εκατ. και η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων ανήλθε σε €102 εκατ.
στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (την ημερομηνία αναφοράς). 

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής Helix 3 εκτιμάται επί του παρόντος να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο
του 2022 και τελεί υπό αριθμό αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών συνήθων εποπτικών και
άλλων εγκρίσεων. Η ομάδα εκποίησης έχει ταξινομηθεί ως να κατέχεται προς πώληση από τις 30 Σεπτεμβρίου
2021 καθώς η διοίκηση δεσμεύτηκε να την πωλήσει και έχει προχωρήσει σε ένα ενεργό πρόγραμμα για την
ολοκλήρωση της πώλησης. 

Ομάδα εκποίησης 2 
Η ομάδα εκποίησης 2 αποτελείται από χαρτοφυλάκιο δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και αποθέματα
ακινήτων στην Ρουμανία γνωστό ως Project Sinope 'Project Sinope' ή 'Συναλλαγή Sinope'.  H ομάδα
εκποίησης έχει ταξινομηθεί ως να κατέχεται προς πώληση στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Τον Δεκέμβριο 2021, το Συγκρότημα κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση του Project Sinope. Η
συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 24 Αυγούστου 2022. Το ποσό των €900 χιλιάδων εισπράχθηκε ως
προκαταβολή το δεύτερο τρίμηνο του 2022 (Σημ. 23).

Περαιτέρω ανάλυση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες, που περιλαμβάνονται στις ομάδες εκποίησης,
παρουσιάζεται στη Σημείωση 29.3.

Ιδιόκτητα ακίνητα
Τα ιδιόκτητα ακίνητα που κατέχονται προς πώληση κατά τις 30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι
ακίνητα τα οποία η διοίκηση δεσμεύεται να πωλήσει και προχώρησε σε ένα ενεργό πρόγραμμα για την
ολοκλήρωση αυτού του έργου. Η πώληση αναμένεται να γίνει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
ταξινόμησης. Τα ιδιόκτητα ακίνητα που κατέχονται προς πώληση επιμετρούνται στην εύλογη αξία μείον το
κόστος πώλησης.

20. Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες

Η χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες αποτελείται από δανεισμό από την ΕΚΤ στα πλαίσια των πράξεων
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000
Στοχευμένες Πράξεις πιο Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης
(ΣΠΠΜΑ ΙII) 2,954,808 2,969,600

Στις 30 Ιουνίου 2022, η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ ανήλθε σε €3 δις (31 Δεκεμβρίου 2021: €3 δις) και
προήλθε από διάφορα προγράμματα ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ. 

Το επιτόκιο δανεισμού το οποίο διέπει τις ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ εξαρτάται από τις αποδεκτές καθαρές χορηγήσεις κατά
τη διάρκεια των περιόδων αναφοράς, όπως διέπεται από τους όρους αυτής της πράξης της ΕΚΤ.
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20. Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες (συνέχεια)

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις στο πιστωτικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της περιόδου της πανδημίας, το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι το επιτόκιο για όλες τις εκκρεμείς πράξεις ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ για τις
περιόδους από τις 24 Ιουνίου 2020 έως 23 Ιουνίου 2021 και 24 Ιουνίου 2021 έως 23 Ιουνίου 2022 θα είναι
50 μονάδες βάσης κάτω από το μέσο επιτόκιο που εφαρμόζεται στις πράξεις της κύριας αναχρηματοδότησης
του Ευρωσυστήματος κατά την ίδια περίοδο. Το επιτόκιο των πράξεων της κύριας αναχρηματοδότησης για τις
πιο πάνω περιόδους παρέμεινε στο 0%. Για τους αντισυμβαλλομένους των οποίων ο επιλέξιμος καθαρός
δανεισμός πληροί το στόχο επιδόσεων δανεισμού, το επιτόκιο που εφαρμόζεται κατά τις περιόδους από τις 24
Ιουνίου 2020 έως 23 Ιουνίου 2021 και 24 Ιουνίου 2021 έως 23 Ιουνίου 2022 για όλες τις εκκρεμείς πράξεις
ΣΠΠΜΑ III θα ήταν 50 μονάδες βάσης κάτω από το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης καταθέσεων που ισχύει
κατά την ίδια περίοδο, και σε κάθε περίπτωση όχι υψηλότερο από το μείον 1%. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων παρέμεινε μέχρι 30 Ιουνίου 2022 στο μείον 0.5%. Η BOC PCL έχει υπερβεί τον δείκτη
αναφοράς του επιλέξιμου καθαρού δανεισμού που ήταν σε εφαρμογή κατά τις δύο περιόδους και είχε
δικαίωμα στο επωφελές ποσοστό μείον 1% για την περίοδο από 24 Ιουνίου 2020 μέχρι 23 Ιουνίου 2021 και
την περίοδο από 24 Ιουνίου 2021 εώς 23 Ιουνίου 2022. Για την περίοδο που ακολουθεί μετά από τις 23
Ιουνίου 2022, το επιτόκιο θα είναι το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης καταθέσεων κατά τη διάρκεια των
ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ, καθώς η BOC PCL υπέρεβη το καθαρό δανεισμό αναφοράς και στις δύο περιόδους. Στον
υπολογισμό του ισχύοντος επιτοκίου, η BOC PCL ακολουθεί διακριτή προσέγγιση εφαρμόζοντας το
εκτιμώμενο επιτόκιο για κάθε περίοδο. 

Η λήξη των ΣΠΠΜΑ III είναι τρία έτη από τον διακανονισμό κάθε πράξης, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να
αποπληρωθούν νωρίτερα ή να μειωθούν τα ποσά που δανείστηκαν πριν την τελική τους λήξη. 

Λεπτομέρειες σχετικά με τα επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τις πιο πάνω διευκολύνσεις
χρηματοδότησης παρουσιάζονται στη Σημείωση 31.
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21. Καταθέσεις πελατών

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000
Ανά κατηγορία κατάθεσης

Όψεως 10,049,792 9,221,791

Ταμιευτηρίου 2,640,108 2,423,086

Προθεσμίας ή με προειδοποίηση 5,760,316 5,886,006

18,450,216 17,530,883

Ανά γεωγραφικό τομέα

Κύπρος 12,837,406 11,992,960

Ελλάδα 1,884,736 1,906,854

Ηνωμένο Βασίλειο 720,121 713,621

Ρουμανία 58,612 54,306

Ρωσία 620,763 661,820

Ουκρανία 294,218 276,248

Λευκορωσία 83,410 55,738

Άλλες χώρες 1,950,950 1,869,336

18,450,216 17,530,883

Οι καταθέσεις ανά γεωγραφικό τομέα είναι με βάση τη χώρα προέλευσης του διαβατηρίου του τελικού
δικαιούχου της κατάθεσης.

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000
Ανά νόμισμα

Ευρώ 16,529,501 15,736,030

Δολάριο Αμερικής 1,515,565 1,373,584

Αγγλική Στερλίνα 322,903 312,918

Ρωσικό Ρούβλι 9,838 28,539

Ελβετικό Φράγκο 12,212 10,865

Άλλα νομίσματα 60,197 68,947

18,450,216 17,530,883

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000
Ανά πελατειακό τομέα

Μεγάλες επιχειρήσεις 1,247,265 1,117,148

Μεγάλες και Διεθνείς επιχειρήσεις 820,982 631,002

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 900,332 866,860

Ιδιώτες 11,444,665 11,051,397

Αναδιαρθρώσεις χρεών

– Μεγάλες επιχειρήσεις 34,563 21,658

– Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 10,413 13,091

– Άλλοι ιδιώτες 11,851 9,862

Ανακτήσεις χρεών

– Μεγάλες επιχειρήσεις 1,147 1,383

Διεθνείς τραπεζικές εργασίες 3,667,783 3,500,183

Διαχείριση περιουσίας 311,215 318,299

18,450,216 17,530,883
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22. Ομολογιακά δάνεια και Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης

30 Ιουνίου 2022 31 Δεκεμβρίου 2021
€000 €000 €000 €000

Συμβατικό επιτόκιο Εκδότης
Ονομαστικ

ή αξία
Λογιστική

αξία
Ονομαστική

αξία
Λογιστική

αξία

Υποχρεώσεις
Μειωμένης
Εξασφάλισης 
Ομόλογο
Δευτεροβάθμιου
Κεφαλαίου -
Ιανουάριος 2017

9.25% μέχρι τις 19
Ιανουαρίου 2022

BOC PCL

- - 35,605 38,561

Ομόλογο
Δευτεροβάθμιου
Κεφαλαίου - Απρίλιος
2021

6.625% μέχρι τις 23
Οκτωβρίου 2026

BOCH

300,000 311,738 300,000 301,659

300,000 311,738 335,605 340,220

Ομολογιακά δάνεια
Ομόλογο υψηλής
εξοφλητικής
προτεραιότητας -
Ιούνιος 2021

2.50% μέχρι τις 24
Ιουνίου 2026

BOC PCL

300,000 298,899 300,000 302,555

Η BOCH και η BOC PCL διατηρούν Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων
(EMTN Programme) συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους μέχρι €4,000 εκατ. 

Υποχρεώσεις Μειωμένης εξασφάλισης

Ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου - Ιανουάριος 2017
Τον Ιανουάριο 2017, η BOC PCL έκδωσε ένα Ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης
ύψους €250 εκατ., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών
Δανείων. Το ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και έφερε ετήσιο επιτόκιο ύψους 9.25% μέχρι τις 19
Ιανουαρίου 2022 και στη συνέχεια θα μεταβαλλόταν στο πενταετές επιτόκιο swap rate προσαυξημένο κατά
9.176% μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2027, πληρωτέο ετησίως. Το ομόλογο είχε ημερομηνία λήξης στις 19
Ιανουαρίου 2027. Η BOC PCL είχε το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του ομολόγου στις 19 Ιανουαρίου 2022,
υπό την αίρεση λήψεως όλων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων. Τον Απρίλιο 2021, η BOC PCL κάλεσε
τους κατόχους του εν λόγω ομολόγου να προσφέρουν τα υφιστάμενα ομόλογά τους για αγορά από την BOC
PCL και κατόπιν αποδοχής των έγκυρων προσφορών, ποσό ύψους €207 εκατ., σε ονομαστική αξία,
αγοράστηκε από την BOC PCL. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 το Συγκρότημα αγόρασε από την ανοικτή
αγορά επιπρόσθετα ομόλογα ύψους €7 εκατ.  σε ονομαστική αξία τα οποία κατείχε η BOC PCL. Στις 19
Ιανουαρίου 2022, η BOC PCL εξάσκησε το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του εναπομείναντος ποσού σε
ονομαστική αξία του ομολόγου. Όλα τα υφιστάμενα ομόλογα ακυρώθηκαν. Το ομόλογο ήταν εισηγμένο στην
αγορά Euro Multirateral Trading Facility (MTF) του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. 

Ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου - Απρίλιος 2021
Τον Απρίλιο 2021, η BOCH έκδωσε ένα Ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης ύψους
€300 εκατ., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων. Το
ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει ετήσιο επιτόκιο ύψους 6.625%. Ο τόκος επί του ομολόγου
θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά και θα επανακαθορισθεί στις 23 Οκτωβρίου 2026 στο πενταετές
επιτόκιο swap rate που θα είναι σε ισχύ προσαυξημένο κατά 6.902% ετησίως μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2031,
πληρωτέο ετησίως. Το ομόλογο λήγει στις 23 Οκτωβρίου 2031. Η BOCH έχει το δικαίωμα πρόωρης
εξόφλησης του oμολόγου οποιαδήποτε μέρα κατά τη διάρκεια της περιόδου των έξι μηνών από τις 23
Απριλίου 2026 μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2026, υπό την αίρεση λήψεως όλων των απαραίτητων εποπτικών
εγκρίσεων. Το ομόλογο είναι εισηγμένο στην αγορά  Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η εύλογη αξία των Υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης στις 30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021
γνωστοποιείται στη Σημείωση 15.
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22. Ομολογιακά δάνεια και Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης (συνέχεια)

Ομολογιακά δάνεια

Ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας - Ιούνιος 2021
Τον Ιούνιο 2021, η BOC PCL έκδωσε ένα Ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €300 εκατ.
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων. Το ομόλογο
εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 2.50%. Ο τόκος επί του ομολόγου
θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά και θα επανακαθορισθεί στις 24 Ιουνίου 2026. Το ομόλογο λήγει στις
24 Ιουνίου 2027. Η BOC PCL έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του oμολόγου στις 24 Ιουνίου 2026, υπό
την αίρεση λήψεως όλων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων. Το ομόλογο είναι εισηγμένο στην αγορά
Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Το ομόλογο πληροί τα κριτήρια για την ελάχιστη
απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και συμβάλλει στις απαιτήσεις για την
ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της BOC PCL.

Η εύλογη αξία των ομολογιακών δανείων στις 30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021 γνωστοποιείται στη
Σημείωση 15.

23. Δεδουλευμένα, αναβαλλόμενα έσοδα, λοιπές υποχρεώσεις και λοιπές προβλέψεις

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000

Φόροι πληρωτέοι και σχετικές προβλέψεις 13,608 11,168

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα πληρωτέα 145 462

Υποχρέωση για ωφελήματα αφυπηρέτησης - 1,673

Προβλέψεις για απομείωση χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και
ανειλημμένων υποχρεώσεων 21,518 21,945

Υποχρεώσεις για συμβάσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις υπό διαχείριση 40,870 33,809

Δεδουλευμένα έξοδα και λοιπές προβλέψεις 49,705 79,482

Αναβαλλόμενα έσοδα 17,872 16,441

Υποχρεώσεις στη διαδικασία διακανονισμού 87,537 64,024

Υποχρεώσεις μίσθωσης 30,966 33,981

Εισπράξεις για ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση (Σημ. 19) 20,125 19,225

Λοιπές υποχρεώσεις 111,771 79,767

394,117 361,977

Οι λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ένα ποσό ύψους €26,476 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €26,476 χιλ.)
που σχετίζεται με την πρόβλεψη για το εγγυητικό τέλος για την μετατροπή των ΑΦΑ σε φορολογικές
πιστώσεις (Σημ. 11), και ένα ποσό ύψους €20,101 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €6,642 χιλ.) που σχετίζεται με
συναλλαγές επεξεργασίας καρτών.

24. Μετοχικό κεφάλαιο

30 Ιουνίου 2022 31 Δεκεμβρίου 2021
Αριθμός
μετοχών
(χιλ.) 

€000
Αριθμός
μετοχών 

(χιλ.) 
€000

Εγκεκριμένο 

Συνήθεις μετοχές €0.10 η κάθε μία 10,000,000 1,000,000 10,000,000 1,000,000

Εκδοθέν

1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 446,200 44,620 446,200 44,620

Εγκεκριμένο και εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο

Όλες οι εκδομένες μετοχές φέρουν τα ίδια δικαιώματα. 

Δεν υπήρχαν αλλαγές στο εγκεκριμένο και εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο κατά το έτος που έληξε στις 30
Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021.
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24. Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Δεν υπήρχαν αλλαγές στο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το έτος που έληξε στις 30
Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ίδιες μετοχές της Εταιρίας

Το τίμημα αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των άμεσα αποδοτέων επιπρόσθετων εξόδων (μετά τη φορολογία),
για μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από οντότητες που ελέγχονται από το Συγκρότημα αφαιρούνται από
τα ίδια κεφάλαια ως ίδιες μετοχές μέχρι την ακύρωσή τους ή την επανέκδοση τους. Δεν αναγνωρίζεται
οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά την αγορά,
πώληση, έκδοση ή ακύρωση αυτών των μετοχών.

Στις 30 Ιουνίου 2022 η θυγατρική εταιρία του Συγκροτήματος που διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες κλάδου
ζωής είχε στην κατοχή της 142 χιλ. συνήθεις μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας €0.10 η κάθε μία (31
Δεκεμβρίου 2021: 142 χιλ. συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 η κάθε μία), ως μέρος των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται προς όφελος των ασφαλισμένων. Η αξία
κτήσεως των μετοχών αυτών ήταν €21,463 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €21,463 χιλ.).

Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών

Kατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαίου 2022,
εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα για τη σύσταση και εφαρμογή ενός Μακροπρόθεσμου Σχέδιου Παροχής Κινήτρων
με παραχώρηση μετοχών της Bank of Cyprus Holdings Limited Company ('2022 LTIP'). Ο μέγιστος αριθμός
μετοχών που δύναται να εκδοθεί βάσει του 2022 LTIP μέχρι τη δέκατη ετήσια επέτειο του σχετικού
ψηφίσματος, δεν θα υπερβαίνει το 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά την
ημερομηνία του ψηφίσματος (ήτοι 22,309,996 συνήθεις μετοχές €0.10 η κάθε μία ), όπως τροποποιείται με
οποιαδήποτε έκδοση ή ακύρωση μετοχών μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ψηφίσματος (εξαιρουμένων
οποιωνδήποτε εκδόσεων μετοχών ως αποτέλεσμα του 2022 LTIP).  Το 2022 LTIP προβλέπει την παραχώρηση
συνήθων μετοχών στη βάση συγκεκριμένων δεικτών αποδοτικότητας. Η αποδοτικότητα θα επιμετρείται για
τριετή περίοδο και οι δείκτες αποδοτικότητας θα καθορίζονται κάθε χρόνο από την Επιτροπή Ανθρώπινου
Δυναμικού και Αμοιβών και θα μπορούν να διαφοροποιούνται για να αντικατοπτρίζουν τους στρατηγικούς
στόχους της Εταιρίας, στη διακριτική της ευχέρεια. Η αποδοτικότητα θα αξιολογείται έναντι μίας σκοροκάρτας
απόδοσης (evaluation scorecard) που να συνάδει με τους Μεσοπρόθεσμους Στρατηγικούς Στόχους του
Συγκροτήματος οι οποίοι περιλαμβάνουν τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και μη χρηματοοικονομικούς
στόχους, συμπεριλαμβανομένων: (i) της Κερδοφορίας; (ii) της Ποιότητας Χαρτοφυλακίου; (iii) της
Κεφαλαιακής Επάρκειας; (iv) της Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης; και (v) Περιβαλλοντικών,
Κοινωνικών και σχετικών με τη Διακυβέρνηση ('ESG') στόχων.

Δεν έχουν παραχωρηθεί αμοιβές στο πλαίσιο του LTIP 2022 σε υπαλλήλους του Συγκροτήματος μέχρι τις 30
Ιουνίου 2022.

Το προϋπάρχον Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών, το οποίο λειτουργούσε το
Συγκρότημα , αντικαταστάθηκε από το LTIP 2022.

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000

Χρεόγραφα Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 220,000 220,000
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24. Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)

Τον Δεκέμβριο 2018 η Εταιρία έκδωσε Χρεόγραφα Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (Χρεόγραφα
Κεφαλαίου 1) ύψους €220 εκατ. Τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου 1 δεν είναι εξασφαλισμένα και αποτελούν
υποχρέωση μειωμένης εξασφάλισης της Εταιρίας. Το επιτόκιο ανέρχεται σε 12.50% και είναι πληρωτέο σε
εξαμηνιαία βάση. Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 έγινε μία απληρωμή κουπονιού στους
κατόχους Χρεογράφων Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 ύψους €13,750 χιλ. και έχουν αναγνωριστεί στα
αδιανέμητα κέρδη (30 Ιουνίου 2022: €13,750 χιλ.).  Η Εταιρία έχει την ευχέρεια να ακυρώσει τις πληρωμές
επιτοκίου για απεριόριστο χρονικό διάστημα, και σε μη συσσωρευτική βάση, ενώ υπό συγκεκριμένες συνθήκες
οι πληρωμές επιτοκίου υπόκεινται σε υποχρεωτική ακύρωση. Τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου 1 είναι αορίστου
διαρκείας και δεν έχουν καθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής, αλλά μπορούν να εξοφληθούν (στο σύνολο
τους, αλλά όχι εν μέρει), κατ' επιλογή της Εταιρίας κατά την πέμπτη επέτειο της ημερομηνίας έκδοσης και
κάθε επόμενη πέμπτη επέτειο, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης του επόπτη. Τα Χρεόγραφα
Κεφαλαίου 1 είναι εισηγμένα για διαπραγμάτευση στην αγορά Luxembourg Stock Exchange's Euro
Multilateral Trading Facility (MTF). 

25. Επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα

Το Συγκρότημα, στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων του, εμπλέκεται σε διαφορές και νομικές
διαδικασίες, υπόκειται σε έρευνες και ανακρίσεις, αιτήματα για παροχή πληροφοριών, ελέγχους, έρευνες,
νομικές και άλλες διαδικασίες από τις εποπτικές αρχές, κυβερνητικούς και άλλους δημόσιους φορείς,
πραγματικές και επαπειλούμενες, που αφορούν την καταλληλότητα και την επάρκεια των συμβουλών που
δόθηκαν στους πελάτες ή την μη παροχή συμβουλών, τις πρακτικές δανεισμού και τιμολόγησης, τις
υποχρεώσεις του Συγκροτήματος σε σχέση με θέματα πωλήσεων και τη γνωστοποίηση πληροφοριών, την
τήρηση αρχείων, την καταχώρηση και διάφορα άλλα θέματα. Επιπρόσθετα, ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης
της Κυπριακής οικονομίας και του τραπεζικού τομέα το 2012 και την μετέπειτα αναδιάρθρωση της BOC PCL
το 2013 ως αποτέλεσμα των Διαταγμάτων Διάσωσης με Ίδια Μέσα, η BOC PCL υπόκειται σε μεγάλο αριθμό
νομικών διαδικασιών και ερευνών που είτε προηγούνται, ή προκύπτουν από γεγονότα που συνέβησαν κατά
τη διάρκεια της περιόδου των Διαταγμάτων Διάσωσης με Ίδια Μέσα. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου το
Συγκρότημα μπορεί να συνάψει συμφωνία διακανονισμού. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν ο διακανονισμός
αυτός είναι προς το όφελος της BOC PCL (ο διακανονισμός αυτός δεν συνιστά παραδοχή αδικήματος και
πραγματοποιείται μόνο μετά από νομική συμβουλή και μετά από όλες τις εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα
της διοίκησης.

Εκτός από τα θέματα που περιγράφονται πιο κάτω, το Συγκρότημα δεν θεωρεί ότι οποιαδήποτε θέματα είναι
σημαντικά είτε σε ατομική βάση είτε συλλογικά. Το Συγκρότημα δεν γνωστοποίησε την εκτίμησή του για την
πιθανή οικονομική επίδραση στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτά τα θέματα, όπου δεν
είναι πρακτικά εφικτό, είτε επειδή είναι πρόωρο ή η έκβασή τους είναι αβέβαιη ή, σε περιπτώσεις όπου είναι
πρακτικά εφικτό, η γνωστοποίησή τους θα μπορούσε να είναι επιβλαβής για το χειρισμό των θεμάτων.
Αναγνωρίστηκαν προβλέψεις για εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες το Συγκρότημα είναι σε θέση να
υπολογίσει πιθανές ζημιές (Σημ. 6.4). Όταν μια πρόβλεψη σε ατομική βάση είναι σημαντική, το γεγονός ότι
έγινε πρόβλεψη αναφέρεται. Η αναγνώριση οποιασδήποτε πρόβλεψης δεν συνιστά παραδοχή αδικήματος ή
νομικής ευθύνης. Παρόλο που η έκβαση αυτών των θεμάτων είναι από τη φύση τους αβέβαιη, η διοίκηση
πιστεύει ότι, με βάση τη διαθέσιμη πληροφόρηση, έχουν γίνει κατάλληλες προβλέψεις σε σχέση με τις νομικές
διαδικασίες και τα κανονιστικά και άλλα θέματα στις 30 Ιουνίου 2022, και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται ότι
αυτά τα θέματα, όταν ολοκληρωθούν, θα έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση του
Συγκροτήματος.

25.1 Επιδικίες και υπό διαιτησία διαφορές

Έρευνες και δικαστικές υποθέσεις αναφορικά με τίτλους που εκδόθηκαν από την BOC PCL
Αριθμός θεσμικών και ιδιωτών πελατών έχουν καταχωρήσει διάφορες ξεχωριστές αγωγές εναντίον της BOC
PCL ισχυριζόμενοι ότι είχαν παραπλανηθεί σε σχέση με την αγορά χρεωστικών τίτλων, που είχαν εκδοθεί από
την BOC PCL μεταξύ του 2007 και 2011. Οι αποζημιώσεις που απαιτούνται περιλαμβάνουν την επιστροφή των
χρημάτων που οι επενδυτές είχαν καταβάλει για αυτούς τους τίτλους. Επί του παρόντος, εκκρεμούν
απαιτήσεις ενώπιον δικαστηρίων στην Κύπρο και στην Ελλάδα, καθώς και οι αποφάσεις και τα πρόστιμα που
επιβλήθηκαν στην BOC PCL για τα εν λόγω θέματα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) Κύπρου και/ή την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) Ελλάδος.

Τα χρεόγραφα και αξιόγραφα κεφαλαίου για τα οποία έχουν ασκηθεί αγωγές είναι τα ακόλουθα:  Αξιόγραφα
Κεφαλαίου 2007, Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2008, Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΜΑΚ) 2009 και
Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) 2011.
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25. Επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα (συνέχεια)

25.1 Επιδικίες και υπό διαιτησία διαφορές (συνέχεια)

Η BOC PCL υπερασπίζεται αυτές τις απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τους θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες
αγοραστές που είχαν λάβει επενδυτικές συμβουλές από ανεξάρτητους συμβούλους επενδύσεων. Στην
περίπτωση των ιδιωτών επενδυτών, αν μπορεί να τεκμηριωθεί ότι τα αρμόδια στελέχη της BOC PCL τους
‘έπεισαν’ να προχωρήσουν με την αγορά και/ή προσέφεραν ‘επενδυτική συμβουλή’, η BOC PCL πιθανόν να
αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες. Μέχρι σήμερα, αριθμός υποθέσεων έχουν εκδικαστεί στην Ελλάδα.  Η
BOC PCL άσκησε έφεση κατά εκείνων των υποθέσεων που δεν εκδικάστηκαν υπέρ της.  Η ολοκλήρωση των
διαδικασιών στα δικαστήρια της Ελλάδας αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια. 

Μέχρι τώρα, έχουν κριθεί σε επίπεδο Αρείου Πάγου (το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας) τρεις υποθέσεις
υπέρ της BOC PCL και οι τρεις εναντίον της. Οι εν λόγω υποθέσεις που κρίθηκαν υπέρ της BOC PCL και
αφορούν αξιόγραφα κεφαλαίου επιτρέπουν στη BOC PCL να στηρίζει την υπεράσπιση της στην αρχή της
'Ματαίωσης' (frustration) (δηλαδή σε παρεμβαλλόμενο γεγονός εκτός του ελέγχου της BOC PCL, που στην
περίπτωση αυτή αφορά την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση της BOC PCL μέσω της διάσωσης με ίδια
μέσα των καταθέσεων), για να καταδείξει ότι τα ρίσκα που σχετίζονται με την πώληση των αξιόγραφων
κεφαλαίου ως αποτέλεσμα των συνεπειών της διάσωσης με ίδια μέσα ήταν απρόβλεπτα. Οι υποθέσεις θα
επανεξεταστούν από το Εφετείο σύμφωνα με οδηγίες από τον Άρειο Πάγο. Η μια εκ των υποθέσεων έχει
επανεξεταστεί από το Εφετείο και η απόφαση ήταν υπέρ της BOC PCL, πρωταρχικά επί της ουσίας της
υπόθεσης και σε δευτερεύον επίπεδο σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου. Υπήρξε νέα
προσφυγή ακύρωσης κατά της εν λόγω απόφασης του Εφετείου, και η υπόθεση θα εκδικαστεί εκ νέου,
ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2023. Οι δυο υποθέσεις που έχασε η BOC PCL δε θα επανεξεταστούν
και έτσι θεωρούνται ολοκληρωμένες.

Στην Κύπρο έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής δεκατρείς αποφάσεις σχετικά με τα αξιόγραφα κεφαλαίου της BOC
PCL. Οκτώ από τις εν λόγω αποφάσεις έχουν εκδοθεί υπέρ της BOC PCL (απορρίπτοντας τις αγωγές των
εναγόντων) και πέντε κατά της BOC PCL. Η BOC PCL άσκησε εφέσεις για τρεις από τις αποφάσεις που
εκδόθηκαν εναντίον της και θα υποβάλει έφεση για την τέταρτη απόφαση. Σε πέντε από τις οκτώ υποθέσεις
τις οποίες κέρδισε η BOC PCL, οι ενάγοντες έχουν ασκήσει έφεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προθεσμία για
καταχώρηση αγωγών που αφορούν αξιόγραφα και άλλα θέματα των οποίων η βάση της αγωγής
συμπληρώθηκε πριν από και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, παρήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Έχει γίνει πρόβλεψη στη βάση της καλύτερης δυνατής εκτίμησης της διοίκησης για τις πιθανές εκροές σε
σχέση με δικαστικές υποθέσεις για αξιόγραφα κεφαλαίου.

Δικαστικές υποθέσεις για Διάσωση με Ίδια Μέσα
Καταθέτες
Αριθμός καταθετών της BOC PCL, που ισχυρίζονται ότι επηρεάστηκαν αρνητικά από το κούρεμα των
καταθέσεων, καταχώρησαν αγωγές κατά της BOC PCL και άλλων μερών (όπως η ΚΤΚ και το Υπουργείο
Οικονομικών της Κύπρου) καθώς και εναντίον της BOC PCL ως συνεχιστής της Λαϊκής Τράπεζας στη βάση,
μεταξύ άλλων, ότι ο ‘περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2013’ και τα περί
Διάσωσης με Ίδια Μέσα Διατάγματα αντίκεινται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι καταθέτες ζητούν αποζημιώσεις για τις ζημιές που
ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί από το κούρεμα των καταθέσεων.  Η BOC PCL υπερασπίζεται τη θέση της.

Η BOC PCL κέρδισε δύο υποθέσεις κουρέματος που αφορούσαν φερόμενη παράλειψη να ακολουθήσει τις
οδηγίες πριν από το κούρεμα. Οι ενάγοντες άσκησαν εφέσεις σε σχέση με τις αποφάσεις.

Η BOC PCL κέρδισε επίσης τρεις υποθέσεις σε σχέση με το διάταγμα περί διάσωσης με ίδια μέσα, δύο από τις
οποίες κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Το Δικαστήριο ουσιαστικά αποφάσισε ότι τα μέτρα
που εφάρμοσε η κυβέρνηση ήταν απαραίτητα για αποφευχθεί η κατάρρευση του χρηματοοικονομικού τομέα,
η οποία θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Κάτω από τις περιστάσεις η
κυβέρνηση μπορούσε να  βασιστεί στο δίκαιο της ανάγκης κατά την εφαρμογή της Διάσωσης με Ίδια Μέσα.
Μέχρι την ημερομηνία των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων έχει ασκηθεί έφεση σχετικά με μια από
τις αποφάσεις.

Η BOC PCL έχασε υπόθεση κουρέματος ‘λανθασμένης εφαρμογής του Διατάγματος’ τον Μάρτιο 2022.  Η BOC
PCL καταχώρησε έφεση σχετικά με την απόφαση.  Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι ο λογαριασμός υπό
αμφισβήτηση δεν ήταν λογαριασμός ταμείου προνοίας και ότι το κούρεμα λανθασμένα εφαρμόστηκε στον
συγκεκριμένο λογαριασμό.
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25. Επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα (συνέχεια)

25.1 Επιδικίες και υπό διαιτησία διαφορές (συνέχεια)

Η BOC PCL έχασε ακόμη μια υπόθεση κουρέματος ‘λανθασμένης εφαρμογής του Διατάγματος’ τον Ιούλιο
2022.  Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι ο καταθετικός λογαριασμός του ενάγοντα που διατηρούσε με την BOC
PCL ο οποίος σύμφωνα με την πρακτική της BOC PCL ήταν δεσμευμένος έναντι μελλοντικής πληρωμής κάτω
από τραπεζική πίστωση, δεν έπρεπε να υποστεί κούρεμα ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η πληρωμή κάτω
από την τραπεζική πίστωση δεν είχε ακόμη γίνει.  Η BOC PCL προτίθεται να καταχωρήσει έφεση στην
απόφαση αυτή.

Μέτοχοι
Καταχωρήθηκαν πολυάριθμες προσφυγές ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, από μετόχους το 2013
εναντίον της Κυβέρνησης και της ΚΤΚ σε σχέση με την απομείωση του ποσοστού συμμετοχής τους, ως
αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης βάσει του Νόμου περί Εξυγίανσης και των περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα
Διαταγμάτων που εκδόθηκαν βάσει αυτού. Αυτές οι δικαστικές διαδικασίες επιζητούσαν την ακύρωση και τον
παραμερισμό των περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα Διαταγμάτων ως αντισυνταγματικά και/ή παράνομα και/ή
αντικανονικά. Η BOC PCL εμφανίστηκε στις διαδικασίες αυτές ως ενδιαφερόμενο μέρος και υποστήριξε πως οι
υποθέσεις θα πρέπει να κριθούν στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε τον
Οκτώβριο 2014 ότι οι διαδικασίες αυτές εμπίπτουν στο πλαίσιο του ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου και ως εκ
τούτου εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των Επαρχιακών Δικαστηρίων. 

Κατά την παρούσα ημερομηνία, τόσο ο Νόμος περί Εξυγίανσης, όσο και τα περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα
Διατάγματα δεν έχουν ακυρωθεί από τα δικαστήρια και έτσι παραμένουν νομικά έγκυρα και σε ισχύ. Αριθμός
αγωγών για αποζημιώσεις έχει ήδη καταχωρηθεί και συνεχίζουν να καταχωρούνται ενώπιον των Επαρχιακών
Δικαστηρίων της Κύπρου ισχυριζόμενες είτε την αντισυνταγματικότητα του Νόμου περί Εξυγίανσης και των
Περί διάσωσης με Ίδια Μέσα Διατάγματα, ή τη μη σωστή εκτέλεση από την BOC PCL (αναφορικά με τον
τρόπο και τη μεθοδολογία με την οποία τα εν λόγω Διατάγματα έχουν εφαρμοστεί), ή ότι η BOC PCL απέτυχε
να ακολουθήσει οδηγίες έγκαιρα πριν την εφαρμογή της διάσωσης με ίδια μέσα. Η BOC PCL προτίθεται να
αμφισβητήσει όλες αυτές τις απαιτήσεις.

Νομική θέση του Συγκροτήματος
Όλες οι πιο πάνω αγωγές αμφισβητούνται έντονα από το Συγκρότημα, σε στενή διαβούλευση με τις αρμόδιες
πολιτειακές και κυβερνητικές αρχές.  Η θέση του Συγκροτήματος είναι ότι ο Νόμος περί Εξυγίανσης και τα
Διατάγματα υπερισχύουν όλων των άλλων νόμων. Ως έχουν τα πράγματα, τόσο ο Νόμος περί Εξυγίανσης όσο
και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, είναι συνταγματικά και νόμιμα, δεδομένου ότι έχουν
θεσπιστεί σωστά και δεν έχουν μέχρι στιγμής ακυρωθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο.

Υπόθεση Ταμείου Προνοίας
Τον Δεκέμβριο 2015, το Ταμείο Προνοίας των Υπαλλήλων της BOC PCL (το Ταμείο Προνοίας) καταχώρησε
αγωγή εναντίον της BOC PCL απαιτώντας την καταβολή ποσού €70 εκατ. το οποίο, ως ο ισχυρισμός του,
οφείλεται ως μέρος της συνεισφοράς της BOC PCL βάσει συμφωνίας με την συντεχνία ημερομηνίας 31
Δεκεμβρίου 2011. Με βάση τη διαθέσιμη πληροφόρηση, δεν είναι εφικτό στο παρόν στάδιο να γίνει
οποιαδήποτε πρόβλεψη ως προς το αποτέλεσμα αυτού του θέματος, περιλαμβανομένων του χρονικού
πλαισίου ή οποιασδήποτε πιθανής επίδρασης στη BOC PCL.

Δικαστικές υποθέσεις εργοδότησης
Πρώην υπαλλήλοι της BOC PCL έχουν κινήσει εναντίον της BOC PCL δικαστικές υποθέσεις για ισχυριζόμενη
άδικη απόλυση και μία αγωγή για ωφελήματα από το Ταμείο Προνοίας εναντίον της BOC PCL και των
Καταπιστευματοδόχων του Ταμείου Προνοίας. Τον Ιούλιο του 2021 η διαφορά για το Ταμείο Προνοίας
επιλύθηκε. Το Συγκρότημα δεν θεωρεί ότι οι υποθέσεις εργοδότησης που συνεχίζουν να υφίστανται θα έχουν
σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική του θέση.

Επιπλέον, αρκετοί πρώην υπάλληλοι κατέθεσαν αγωγές κατά της BOC PCL αμφισβητώντας τα ποσά που
έλαβαν σχετικά με τα διάφορα σχέδια εθελούσιας εξόδου. Κατά την ημερομηνία αναφοράς το Συγκρότημα
δεν αναμένει ότι αυτές οι ενέργειες θα έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική του θέση.

Νομικές υποθέσεις δανείων σε Ελβετικό Φράγκο στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο
Έχουν κινηθεί αγωγές κατά της BOC PCL από πελάτες που έχουν δανειστεί σε ξένα νομίσματα (κυρίως σε
Ελβετικό Φράγκο). Ο κύριος ισχυρισμός σε αυτές τις υποθέσεις ήταν ότι η BOC PCL παραπλάνησε τους
δανειζόμενους και/ή έδωσε ανακριβή στοιχεία, παραβιάζοντας  την ισχύουσα νομοθεσία. Η BOC PCL
αμφισβητεί αυτές τις νομικές διαδικασίες. Το Συγκρότημα δεν αναμένει ότι αυτές οι διαδικασίες θα έχουν
σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική του θέση.
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25.1 Επιδικίες και υπό διαιτησία διαφορές (συνέχεια)

Απαιτήσεις δανεισμού ακινήτων υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου 
Η BOC PCL είναι εναγόμενη σε  ορισμένες διαδικασίες με τον ισχυρισμό ότι η BOC PCL είναι νομικά υπεύθυνη
για υποτιθέμενη, μεταξύ άλλων, παραπλανητική χορήγηση δανείων για αγορά ακινήτων στην Κύπρο από
Βρετανούς υπηκόους. Οι διαδικασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ανασταλεί, ούτως ώστε τα ενδιαφερόμενα
μέρη να έχουν χρόνο να διαπραγματευτούν πιθανούς διακανονισμούς. Το Συγκρότημα δεν αναμένει ότι αυτές
οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε εκροή για το Συγκρότημα.

Υποθέσεις τραπεζικών εργασιών
Υπάρχουν ορισμένες υποθέσεις που αφορούν τραπεζικές εργασίες όπου τα απαιτούμενα ποσά είναι
σημαντικά. Αυτές οι υποθέσεις αφορούν κυρίως ισχυρισμούς σχετικά με τις τυποποιημένες πολιτικές και
διαδικασίες της BOC PCL που φέρεται να έχουν ως αποτέλεσμα ζημιές και άλλες απώλειες για τους ενάγοντες.
Περαιτέρω, υπάρχουν διάφορες άλλες υποθέσεις που αφορούν τραπεζικές εργασίες όπου τα σχετικά ποσά δεν
είναι τόσο σημαντικά. Η διοίκηση έχει αξιολογήσει είτε την πιθανότητα απώλειας ως απομακρυσμένη και/ή
δεν αναμένει ότι τυχόν μελλοντικές εκροές σε σχέση με αυτές τις υποθέσεις θα έχουν σημαντική επίδραση
στην χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος. Τέτοια ζητήματα προκύπτουν ως αποτέλεσμα των
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος και η διοίκηση αξιολογεί κατάλληλα τα γεγονότα και τους κινδύνους
κάθε υπόθεσης ανάλογα.

Γενικές ποινικές έρευνες και διαδικασίες
Ο Γενικός Εισαγγελέας και η Κυπριακή Αστυνομία (η Αστυνομία) διεξάγουν διάφορες έρευνες και ανακρίσεις
σε σχέση με την οικονομική κρίση, η οποία κορυφώθηκε τον Μάρτιο 2013. Η BOC PCL συνεργάζεται πλήρως
με τον Γενικό Εισαγγελέα και την Αστυνομία και παρέχει όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος, το Συγκρότημα είναι της άποψης ότι περαιτέρω έρευνες
ή απαιτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τις εν λόγω έρευνες δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στη
χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος.

Άλλες υποθέσεις
Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα που σχετίζεται με δυνητικά υπερεκτιμημένες ή/και πλασματικές αξιώσεις που
πληρώθηκαν από την ασφαλιστική θυγατρική εταιρία γενικού κλάδου του Συγκροτήματος. Οι πληροφορίες
που συνήθως απαιτούνται από το ΔΛΠ 37 ‘Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα
περιουσιακά στοιχεία’ δεν παρουσιάζονται με την αιτιολογία ότι αναμένεται να επηρεαστεί σοβαρά το
αποτέλεσμα της έρευνας και/ή η πιθανή ανάληψη νομικής δράσης. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών επί
του παρόντος, η διοίκηση θεωρεί ότι είναι απίθανο να υπάρχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην
χρηματοοικονομική θέση και την κεφαλαιακή επάρκεια της ασφαλιστικής θυγατρικής εταιρίας γενικού κλάδου
και, ως εκ τούτου, του Συγκροτήματος, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ληφθούν
αποζημιώσεις από σχετική ασφαλιστική κάλυψη, κατά τον διακανονισμό οποιασδήποτε υποχρέωσης που
μπορεί να προκύψει.

25.2 Κανονιστικά θέματα

Έρευνα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) Ελλάδος
Η ΕΚ Ελλάδος βρίσκεται στη διαδικασία διερεύνησης θεμάτων που αφορούν την επένδυση του
Συγκροτήματος σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου από το 2009 μέχρι το 2011, που περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων τη μη δημοσιοποίηση σημαντικών πληροφοριών για τα ΜΑΚ και ΜΑΕΚ της BOC PCL και για το
ενημερωτικό δελτίο έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης (παρακολουθώντας την έρευνα που διενεργήθηκε από
την ΕΚ Κύπρου το 2013), την επαναταξινόμηση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τις γνωστοποιήσεις
για τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) και τους ισχυρισμούς ορισμένων επενδυτών όσον
αφορά τη μη συμμόρφωση της BOC PCL με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID) σε
σχέση με τις άμεσες επενδύσεις τους σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορεί να γίνει συγκεκριμένη εκτίμηση για το αποτέλεσμα των ερευνών ή για το ύψος
των πιθανών προστίμων, παρόλο που δεν αναμένεται ότι οποιαδήποτε υποχρέωση ή αποζημίωση που θα
προκύψει θα έχει σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος.

Φορέας Επιθεώρησης Εργασίας της Ελλάδος
Αναφορικά με άλλα πιθανά θέματα που αφορούν έκθεση της BOC PCL σε ζημιές, έχουν επιβληθεί δώδεκα
πρόστιμα από το Φορέα Επιθεώρησης Εργασίας της Ελλάδος σε προηγούμενα χρόνια που αφορούν τα έτη
πριν το 2013, τα οποία ανέρχονται σε συνολικό ποσό ύψους €84 χιλ. 
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Έρευνες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) Κύπρου
Η ΕΚ ολοκλήρωσε (σε δυο στάδια) κατά την περίοδο 2013 και 2014 την έρευνα της αναφορικά με την έκθεση
της BOC PCL στα Ελληνικά Κυβερνητικά Ομόλογα, τη μη γνωστοποίηση ουσιώδους πληροφόρησης και άλλες
ελλείψεις εταιρικής διακυβέρνησης αναφορικά με την εν λόγω έκθεση. Ως αποτέλεσμα, η ΕΚ έκδωσε δυο
αποφάσεις, καταλήγοντας ότι η BOC PCL παραβίασε συγκεκριμένους νόμους αναφορικά με τη γνωστοποίηση
πληροφοριών. Σε όλες τις περιπτώσεις, η BOC PCL έχει καταχωρήσει προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού
Δικαστηρίου αναφορικά με τις αποφάσεις της ΕΚ και τα πρόστιμα που της έχουν υποβληθεί.

Τον Μάιο 2022, το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε σε σχέση με μια από τις προσφυγές ότι δεν έπασχε η
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ . Πρόστιμο ύψους €950 χιλ. ευρώ επιβλήθηκε στην BOC PCL. Η
BOC PCL καταχώρησε έφεση τον Ιούνιο 2022. Έχουν γίνει σχετικές προβλέψεις κατά τα προηγούμενα χρόνια
για τις εν λόγω υποθέσεις.

Στις 30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021 δεν υπήρχε οποιαδήποτε εκκρεμούσα έρευνα της ΕΚ Κύπρου
σε σχέση με την BOC PCL.

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ)
Η ΚΤΚ έχει πραγματοποιήσει ορισμένες έρευνες για να εκτιμήσει τη συμμόρφωση της BOC PCL με τη
νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που
ίσχυε κατά τα έτη 2008-2015 και 2015-2018.

Μετά τις έρευνες και τα ευρήματα επιτόπιου ελέγχου, η ΚΤΚ κατέληξε στις 27 Ιανουαρίου 2021 ότι στην
περίπτωση της νομοθεσίας AML 2008-2015 η BOC PCL παραβίασε ορισμένα άρθρα της εν λόγω νομοθεσίας
και εκ πρώτης όψεως, απέτυχε να ενεργήσει σύμφωνα με ορισμένες διατάξεις του νόμου AML /
αντιτρομοκρατικής χρηματοδότησης (CTF) και της οδηγίας της ΚΤΚ AML/CTF. Τον Οκτώβρη του 2021
επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €277 χιλ. στην BOC PCL. Η BOC PCL κατέβαλε μειωμένο πρόστιμο και
καταχώρησε προσφυγή εναντίον της απόφασης και του προστίμου.

Μετά την έρευνα και τα ευρήματα επιτόπιου ελέγχου, η ΚΤΚ κατέληξε σε σχέση με τους φακέλους και τις
συναλλαγές που σχετίζονταν με τα έτη 2015-2018, ότι η BOC PCL παραβίασε ορισμένα άρθρα της
νομοθεσίας. Το Δεκέμβριο του 2021 επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €790 χιλ. στην BOC PCL. Η BOC PCL
κατέβαλε μειωμένο πρόστιμο και καταχώρησε προσφυγή εναντίον της απόφασης και του προστίμου.

Η ΚΤΚ είχε προβεί στο παρελθόν σε έρευνα αναφορικά με την έκδοση αξιογράφων και κατέληξε ότι η BOC
PCL ενήργησε κατά παράβαση συγκεκριμένων κανονιστικών απαιτήσεων σε σχέση με τα Μετατρέψιμα
Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΜΑΚ) 2009 αλλά όχι σε σχέση με τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου
(ΜΑΕΚ) 2011. Η ΚΤΚ προχώρησε το 2013 με την επιβολή προστίμου ύψους €4 χιλ. στην BOC PCL, η οποία
καταχώρησε προσφυγή. Το 2020, το Διοικητικό Δικαστήριο  ακύρωσε τόσο το πρόστιμο όσο και την απόφαση
της ΚΤΚ. Η ΚΤΚ αποφάσισε να επανεξετάσει αυτό το θέμα και να ξεκινήσει ξανά την έρευνα.

Η ΚΤΚ εξέδωσε απόφαση ότι μεταξύ της ημερομηνίας αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την
ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2017 η BOC PCL ενεργούσε κατά παράβαση της Οδηγίας που αφορά
τον υπολογισμό της Προληπτικής Ρευστότητας σε Ευρώ, της Οδηγίας που αφορά τον υπολογισμό της
Προληπτικής Ρευστότητας σε ξένα νομίσματα και της Οδηγίας περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης
Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Η BOC PCL είχε την ευκαιρία μέσω παραστάσεων προς την ΚΤΚ να εκφράσει τις
απόψεις της σε ότι αφορά τις διαπιστωθείσες ελλείψεις και την πιθανή επιβολή κυρώσεων. Η BOC PCL
κατάθεσε τις θέσεις της και η ΚΤΚ θα αποφασίσει επί του θέματος.

Έρευνα Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
Τον Ιούλιο 2021, κοινοποιήθηκε γραπτώς στην BOC PCL από την ΕΚΤ ότι, βάσει μιας έρευνας που έχει
διεξαχθεί από την ερευνητική ομάδα της ΕΚΤ, η BOC PCL έχει παραβιάσει μια απόφαση της ΕΚΤ του
Σεπτέμβριου 2016. Η ισχυριζόμενη παραβίαση σχετίζεται με απαίτηση που επιβλήθηκε στην BOC PCL να
λαμβάνει εκ των προτέρων έγκριση από την ΕΚΤ για οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίου ή ρευστότητας σε
οποιαδήποτε θυγατρική εταιρία. Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ενημέρωσε την BOC PCL το Φεβρουάριο του
2022 για την απόφαση του να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους €575 χιλ. Η BOC PCL προχώρησε σε
πληρωμή του προστίμου.
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Έρευνες Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) 
Τον Απρίλιο 2014, μετά από έρευνα η οποία ξεκίνησε το 2010, η ΕΠΑ εξέδωσε πόρισμα ισχυριζόμενη
παραβάσεις του Κυπριακού και του Ευρωπαϊκού Νόμου περί  Ανταγωνισμού σχετικά με τις δραστηριότητες
και/ή παραλείψεις σχετικά με συναλλαγές πληρωμών με κάρτες από, μεταξύ άλλων, την BOC PCL και την JCC
Payment Systems Ltd (JCC), εταιρία επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτες που ανήκει στην BOC PCL κατά
75%. Η BOC PCL αναμένει το τελικό συμπέρασμα για αυτό το θέμα και έχει προβεί στις ανάλογες προβλέψεις.

Υπήρχε επίσης ένας ισχυρισμός σχετικά με τις συμφωνίες της BOC PCL με την American Express,
συγκεκριμένα ότι αυτές οι αποκλειστικές συμφωνίες παραβίαζαν το νόμο περί ανταγωνισμού της Κύπρου και
της ΕΕ. Και για τα δύο θέματα, η ΕΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η BOC PCL (από κοινού με άλλες
τράπεζες και τη JCC) έχει παραβιάσει τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του
ανταγωνισμού. Τον Mάιο 2017, η ΕΠΑ επέβαλε πρόστιμο ύψους €18 εκατ. στην  BOC PCL και η BOC PCL
καταχώρησε προσφυγή σχετικά με την απόφαση και το πρόστιμο. Η πληρωμή του προστίμου παρέμεινε σε
εκκρεμότητα μέχρι το τελικό αποτέλεσμα της προσφυγής. Τον Ιούνιο 2018, το Διοικητικό Δικαστήριο
αποδέχτηκε την θέση της BOC PCL και ακύρωσε την απόφαση όπως και το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην
BOC PCL. Κατά το 2018, ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρησε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο σε σχέση με την
εν λόγω απόφαση. Μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο, η απόφαση της ΕΠΑ παραμένει
ακυρωμένη και δεν εκκρεμεί κανένα πρόστιμο εναντίον της BOC PCL. Η εν λόγω έφεση εξακολουθεί να
εκκρεμεί κατά την ημερομηνία των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Το 2019, η ΕΠΑ ξεκίνησε μια αυτεπάγγελτη έρευνα σχετικά με τους αθέμιτους όρους των συμβάσεων και τις
συμβατικές ρυθμίσεις/διευκολύνσεις που προσέφερε η BOC PCL για την περίοδο από το 2012 έως το 2016.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προταθεί κατηγορίες ούτε έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία εναντίον της BOC PCL για
αυτή την περίπτωση. Αυτή η έρευνα βρίσκεται επί του παρόντος σε πολύ πρώιμο στάδιο για να προβλεφθεί η
έκβασή της και δεν έχει ξεκινήσει καμία επίσημη διαδικασία.

Υπηρεσία Προστασίας Δανειοληπτών (ΥΠΔ)
Η ΥΠΔ καταχώρησε παράπονο με την Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) τον Ιανουάριο 2022, ισχυριζόμενη ότι η
BOC PCL και μια άλλη τράπεζα έχουν εναρμονισμένες πρακτικές αναφορικά με τις τελευταίες αναθεωρήσεις
των προμηθειών και χρεώσεων αυτών.  Επίσης, καταχώρησε αίτηση για ενδιάμεσο διάταγμα, η οποία εάν
ήταν επιτυχής, στη ουσία θα πάγωνε την υποβολή των αναθεωρημένων προμηθειών και χρεώσεων.  Η αίτηση
για ενδιάμεσο διάταγμα απορρίφθηκε από την ΕΠΑ, όμως, η ΕΠΑ επανήλθε τον Απρίλιο 2022 για να
ενημερώσει την BOC PCL για την έναρξη έρευνας αναφορικά με το θέμα αυτό.  Η έρευνα προς το παρόν
βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο για να προβλεφθεί η έκβασή της.

Επίτροπος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Επίτροπος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ενημέρωσε την BOC PCL ότι με βάση τα στοιχεία
που είχαν υποβληθεί, υπάρχει παραβίαση του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων
αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων αυτών. 
Η παραβίαση σχετιζόταν με την ανταλλαγή δεδομένων κατά την πώληση χαρτοφυλακίου πιστωτικών
διευκολύνσεων που δεν είχαν σχέση με την λόγω συναλλαγή.  Πρόστιμο ύψους €17 χιλ. ευρώ επιβλήθηκε
στην BOC PCL.

Η BOC PCL ενημέρωσε την Επίτροπο για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει προς αποφυγή τέτοιων
παραλήψεων στο μέλλον και τα μέτρα που έχει λάβει προς επανόρθωση των συγκεκριμένων παραβιάσεων.

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών (ΥΠΚ)
Τον Ιούλιο του 2017, η ΥΠΚ επέβαλε πρόστιμο ύψους €170 χιλ. στην BOC PCL μετά την ολοκλήρωση
αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά με ορισμένους όρους στα έγγραφα για την τεκμηρίωση των δανείων τόσο της
BOC PCL όσο και της Marfin Popular Bank, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Οι
αποφάσεις της ΥΠΚ (σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου) δεν είναι δεσμευτικές αλλά
απλώς μια έκφραση γνώμης. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, η BOC PCL υπέβαλε έφεση ενώπιον του
Διοικητικού Δικαστηρίου το οποίο δεν έχει ακόμη εκδώσει την απόφασή του. Η προσφυγή εξακολουθεί να
εκκρεμεί κατά την ημερομηνία των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
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25. Επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα (συνέχεια)

25.2 Κανονιστικά θέματα (συνέχεια)

Το Μάρτιο του 2020, επιδόθηκε στην BOC PCL αίτηση από τον διευθυντή της ΥΠΚ μέσω του Γενικού
Εισαγγελέα ζητώντας διάταγμα δικαστηρίου, με άμεση ισχύ, που θα είχε ως αποτέλεσμα η BOC PCL να
διακόψει τη χρήση ορισμένων κατ' ισχυρισμό καταχρηστικών όρων στις συμβάσεις της BOC PCL. Οι εν λόγω
όροι αφορούν συμβάσεις που είχαν υπογραφεί κατά τη διάρκεια των ετών 2006-2007. Επιπλέον, η εν λόγω
αίτηση επιδιώκει την έκδοση διατάγματος που διατάζει την BOC PCL να λάβει μέτρα για την διόρθωση της
κατάστασης. Η BOC PCL θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της. Η
υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιων των δικαστηρίων κατά την ημερομηνία των Ενοποιημένων
Οικονομικών Καταστάσεων.

Τον Απρίλιο 2021, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών υπέβαλε αίτηση για την έκδοση
δικαστικού διατάγματος εναντίον της BOC PCL, με το οποίο να απαγορεύεται στη BOC PCL η χρήση
συγκεκριμένων ρητρών οι οποίες περιλαμβάνονται στις καταναλωτικές συμβάσεις της BOC PCL καθώς και η
τροποποίηση οποιονδήποτε τέτοιων συμβάσεων (υφιστάμενων και μελλοντικών) ούτως ώστε να διαγραφούν
τέτοιες καταχρηστικές ρήτρες. Η υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί κατά την ημερομηνία των Ενοποιημένων
Οικονομικών Καταστάσεων.

Τον Ιούλιο του 2021 η BOC PCL έλαβε επιστολή από την ΥΠΚ με την οποία ενημερώθηκε για την έναρξη
αυτεπάγγελτης έρευνας κάτω από την νομοθεσία που διέπει την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της BOC PCL για τα οποία η
σύμβαση μεταξύ της BOC PCL και του καταναλωτή καταρτίζεται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της BOC
PCL. 

Η BOC PCL έλαβε ακόμη μια επιστολή τον Ιούλιο του 2021 με την οποία ενημερώθηκε για την έναρξη
έρευνας που αφορά ισχυριζόμενη εμπορική πρακτική της BOC PCL σε σχέση με την προώθηση προϊόντος. 

Οι έρευνες στην παρούσα φάση βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο για να προβλεφθεί η έκβασή τους. 

Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ)
Το Μάρτιο του 2021 επιδόθηκε στη BOC PCL αίτηση από τον ΚΣΔ με την οποία αιτείται την έκδοση δικαστικού
διατάγματος που να απαγορεύει τη χρήση συγκεκριμένων ρητρών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις
καταναλωτικές συμβάσεις της BOC PCL καθώς και την τροποποίηση οποιονδήποτε τέτοιων συμβάσεων
(υφιστάμενων και μελλοντικών) ούτως ώστε να διαγραφούν οι εν λόγω ρήτρες οι οποίες θεωρούνται
καταχρηστικές. Οι εν λόγω ρήτρες είχαν κριθεί ως καταχρηστικές σύμφωνα με αποφάσεις της Υπηρεσίας
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατά τα έτη 2016
και 2017. Η BOC PCL προτίθεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της.
Η υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιων των δικαστηρίων κατά την ημερομηνία των Ενοποιημένων
Οικονομικών Καταστάσεων.

Ο νέος Νόμος Περί Προστασίας Καταναλωτών φέρνει κάτω από μια ομπρέλα την ισχύουσα νομοθεσία σε
σχέση με αθέμιτους όρους και πρακτικές συμβάσεων και ενισχύει ορισμένες εξουσίες της Υπηρεσίας
Προστασίας Καταναλωτή π.χ. την εξουσία επιβολής αυξημένων προστίμων που είναι άμεσα πληρωτέα. Ο νέος
Νόμος περί Προστασίας Καταναλωτών έχει αναδρομική ισχύ όσον αφορά όλες τις συμβάσεις/πρακτικές που
έχουν συναφθεί σε και/ή τερματίστηκαν πριν να τεθεί ο Νόμος σε ισχύ σε αντίθεση με τις
συμβάσεις/πρακτικές οι οποίες εισάγονται/υιοθετούνται μόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου
Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτών.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το εύρος των αποτελεσμάτων και η προκύπτουσα
οικονομική επίπτωση αυτών των θεμάτων δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Κανονιστική υπόθεση Ηνωμένου Βασιλείου
Ως μέρος της συμφωνίας για την πώληση της Bank of Cyprus UK Ltd, οποιαδήποτε υποχρέωση για την
κανονιστική υπόθεση Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει υποχρέωση του Συγκροτήματος. Το ποσό της
πρόβλεψης αντιπροσωπεύει την καλύτερη εκτίμηση για πιθανές εκροές που προκύπτουν από τις αποζημιώσεις
σε πελάτες, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών της διοίκησης.  

25.3 Άλλα θέματα

Τα άλλα θέματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, προβλέψεις για διάφορα άλλα ανοικτά αιτήματα υπό εξέταση
από κυβερνητικά και άλλα δημόσια σώματα, νομικά θέματα και προβλέψεις για εγγυητικές και αποζημιώσεις
που αφορούν την διαδικασία πώλησης ορισμένων δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. 
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25. Επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα (συνέχεια)

25.3 Άλλα θέματα (συνέχεια)

Οι προβλέψεις για εκκρεμείς επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα δεν
περιλαμβάνουν ασφαλιστικές απαιτήσεις που προκύπτουν κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών των
ασφαλιστικών θυγατρικών εταιριών του Συγκροτήματος καθώς αυτές περιλαμβάνονται κάτω από τον τίτλο
'Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις'.

25.4 Προβλέψεις για επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα

Εκκρεμείς
επιδικίες
και υπό

διαιτησία
διαφορές

(Σημ. 25.1)

Κανονιστικά
θέματα

(Σημ. 25.2)

Άλλα
θέματα

(Σημ. 25.3)
Σύνολο

2022 €000 €000 €000 €000
1 Ιανουαρίου 57,844 16,415 29,849 104,108

Aύξηση προβλέψεων περιλαμβανομένης
προεξόφλησης (Σημ. 9) 1,086 950 - 2,036

Χρήση προβλέψεων (78) (759) - (837)

Αποδέσμευση προβλέψεων (Σημ. 9) (392) - (100) (492)

Συναλλαγματικές διαφορές - (22) - (22)

30 Ιουνίου 58,460 16,584 29,749 104,793

2021

1 Ιανουαρίου 67,439 12,305 43,871 123,615

Aύξηση προβλέψεων περιλαμβανομένης
προεξόφλησης (Σημ. 9) 1,505 2,890 34,270 38,665

Χρήση προβλέψεων (6,539) - - (6,539)

Συναλλαγματικές διαφορές - 24 - 24

30 Ιουνίου 62,405 15,219 78,141 155,765

Οι προβλέψεις για εκκρεμείς επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα που
αναγνωρίστηκαν στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (Σημ. 9) για το εξάμηνο που
έλειξε στις 30 Ιουνίου 2021 και ανέρχονται σε €10,660 χιλ. συμπεριλαμβάνουν επίσης ποσό ύψους €841 χιλ.
που αντιπροσωπεύει ποσό που ανακτήθηκε από τους ενάγοντες και αναγνωρίστηκε απευθείας στην
ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Ορισμένες πληροφορίες που απαιτούνται από το ΔΛΠ 37 'Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και
Ενδεχόμενες Απαιτήσεις' δεν γνωστοποιούνται στη βάση του ότι αναμένεται να προκαταλάβουν σημαντικά το
αποτέλεσμα της υπόθεσης ή της διαπραγμάτευσης σε σχέση με εγγυητικές και αποζημιώσεις που αφορούν τη
διαδικασία πώλησης ορισμένων δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος.

Μια αύξηση κατά 5% στην πιθανότητα του ποσοστού απώλειας για επιδικίες και υπό διαιτησία διαφορές (31
Δεκεμβρίου 2021: 5%) με όλες τις άλλες μεταβλητές να διατηρούνται σταθερές, θα οδηγούσε σε αύξηση των
πραγματικών προβλέψεων κατά €6,983 χιλ. στις 30 Ιουνίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: αύξηση κατά
€7,097 χιλ.).
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26. Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις

Το Συγκρότημα, ως μέρος της διαδικασίας πώλησης ορισμένων δραστηριοτήτων του, παραχώρησε διάφορες
διαβεβαιώσεις, εγγυητικές και αποζημιώσεις στους αγοραστές. Αυτές σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την
ιδιοκτησία των δανείων, την εγκυρότητα των δεσμεύσεων, τη φορολογική έκθεση και άλλα θέματα που
συμφωνήθηκαν με τους αγοραστές. Ως αποτέλεσμα, το Συγκρότημα μπορεί να υποχρεωθεί να αποζημιώσει
τους αγοραστές σε περίπτωση που γίνει έγκυρη απαίτηση από τους αγοραστές σε σχέση με τις πιο πάνω
διαβεβαιώσεις, εγγυητικές και αποζημιώσεις.

Έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη βάσει της καλύτερης δυνατής εκτίμησης της διοίκησης για πιθανές εκροές, όπου
εκτιμήθηκε ότι αυτές οι εκροές είναι πιθανές.

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για την απόκτηση ακινήτων, εξοπλισμού και άυλων περιουσιακών στοιχείων μέχρι
τις 30 Ιουνίου 2022 είναι €17,454 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €18,678 χιλ.).

27. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000

Μετρητά και μη υποχρεωτικές καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες 9,729,679 9,063,896

Δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες αποπληρωτέες εντός τριών μηνών από
την αρχική τους λήξη 248,313 191,314

9,977,992 9,255,210

Ανάλυση μετρητών και καταθέσεων με κεντρικές τράπεζες και δανείων και απαιτήσεων από τράπεζες

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000

Μετρητά και μη υποχρεωτικές καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες 9,729,679 9,063,896

Υποχρεωτικές καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες 174,870 166,987

Σύνολο μετρητών και καταθέσεων με κεντρικές τράπεζες 9,904,549 9,230,883

Δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες αποπληρωτέες εντός τριών μηνών από
την αρχική τους λήξη 248,313 191,314

Δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες που υπόκεινται σε περιορισμούς 63,995 100,318

Σύνολο δανείων και απαιτήσεων από τράπεζες 312,308 291,632

Τα δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες που υπόκεινται σε περιορισμούς περιλαμβάνουν εξασφαλίσεις
συναλλαγών σε παράγωγα ύψους €3,100 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €41,068 χιλ.), τα οποία δεν είναι άμεσα
διαθέσιμα για χρήση από το Συγκρότημα, αλλά γίνονται διαθέσιμα όταν οι συναλλαγές τερματίζονται.
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28. Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση την αναμενόμενη
ημερομηνία λήξης

30 Ιουνίου 2022 31 Δεκεμβρίου 2021
Εντός ενός

έτους
Πέραν του
ενός έτους

Σύνολο
Εντός ενός

έτους
Πέραν του
ενός έτους

Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία €000 €000 €000 €000 €000 €000
Μετρητά και καταθέσεις με
κεντρικές τράπεζες 9,729,679 174,870 9,904,549 9,063,896 166,987 9,230,883

Δάνεια και απαιτήσεις από
τράπεζες 248,313 63,995 312,308 191,314 100,318 291,632

Παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα 12,240 25,910 38,150 4,556 2,097 6,653

Επενδύσεις
συμπεριλαμβανομένων
των επενδύσεων που
εκχωρήθηκαν ως
εξασφάλιση 253,907 1,848,770 2,102,677 366,420 1,772,743 2,139,163

Δάνεια και απαιτήσεις από
πελάτες 1,042,690 9,101,409 10,144,099 1,018,312 8,818,093 9,836,405

Περιουσιακά στοιχεία
ασφαλιστικών κλάδων
ζωής που αναλογούν
στους ασφαλιζόμενους 6,214 527,482 533,696 14,111 537,686 551,797

Προπληρωμές,
δεδουλευμένα έσοδα και
λοιπά περιουσιακά στοιχεία 150,722 471,233 621,955 139,988 476,231 616,219

Αποθέματα ακινήτων 243,889 810,145 1,054,034 267,480 844,124 1,111,604

Αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις 37,909 227,521 265,430 37,909 227,572 265,481

Ακίνητα, εξοπλισμός και
άυλα περιουσιακά στοιχεία - 417,096 417,096 - 436,164 436,164

Επενδύσεις σε ακίνητα 20,509 81,531 102,040 32,139 85,606 117,745

Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία και
ομάδες εκποίησης που
κατέχονται προς πώληση 347,698 - 347,698 358,951 - 358,951

12,093,770 13,749,962 25,843,732 11,495,076 13,467,621 24,962,697

Υποχρεώσεις

Καταθέσεις από τράπεζες 156,338 335,684 492,022 100,530 356,509 457,039

Χρηματοδότηση από
κεντρικές τράπεζες 979,625 1,975,183 2,954,808 2,969,600 - 2,969,600

Παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα 4,342 5,143 9,485 4,830 27,622 32,452

Καταθέσεις πελατών 7,257,960 11,192,256 18,450,216 6,909,913 10,620,970 17,530,883

Υποχρεώσεις
ασφαλιστηρίων
συμβολαίων 101,257 588,541 689,798 91,758 644,443 736,201

Δεδουλευμένα,
αναβαλλόμενα έσοδα και
λοιπές υποχρεώσεις, και
επιδίκιες, υπό διαιτησία
διαφορές, κανονιστικά και
άλλα θέματα 332,889 166,021 498,910 273,940 192,145 466,085

Ομολογιακά δάνεια και
Υποχρεώσεις μειωμένης
εξασφάλισης - 610,637 610,637 38,561 604,214 642,775

Αναβαλλόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις - 45,235 45,235 937 45,498 46,435

8,832,411 14,918,700 23,751,111 10,390,069 12,491,401 22,881,470
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28. Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση την αναμενόμενη
ημερομηνία λήξης (συνέχεια)

Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της αναμενόμενης ημερομηνίας λήξης των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων παρουσιάζονται πιο κάτω.

Τα μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες κατηγοριοποιούνται στην ανάλογη χρονική ζώνη βάσει της
συμβατικής λήξης, με εξαίρεση τις υποχρεωτικές καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες, οι οποίες
κατηγοριοποιούνται στη χρονική κατηγορία 'Πέραν του ενός έτους'.

Οι επενδύσεις κατηγοριοποιούνται στην ανάλογη χρονική ζώνη βάσει των προοπτικών πώλησης. Στις
περισσότερες περιπτώσεις αυτή είναι η ημερομηνία λήξης, εκτός αν υπάρχει ένδειξη ότι η λήξη τους θα
παραταθεί ή πρόθεση για πώληση ή αντικατάστασή τους με κάποια παρόμοια. 

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες στην Κύπρο κατηγοριοποιούνται βάσει του συμβατικού
χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής. Τα παρατραβήγματα κατηγοριοποιούνται στη χρονική κατηγορία 'Πέραν
του ενός έτους'. Τα δάνεια του Σταδίου 3 κατηγοριοποιούνται στην κατηγορία 'Πέραν του ενός έτους' εκτός
από τις αναμενόμενες εισπράξεις που συμπεριλαμβάνονται σε χρονικές ζώνες, με βάση τα ιστορικά ποσά που
εισπράχθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες.

Τα αποθέματα ακινήτων κατηγοριοποιούνται στην ανάλογη χρονική ζώνη βάσει των προοπτικών πώλησης.

Ένα ποσοστό των καταθέσεων πελατών με λήξη εντός ενός έτους κατηγοριοποιείται στην κατηγορία ‘Πέραν
του ενός έτους’, βάσει της παρατηρήσιμης συμπεριφοράς των πελατών.

Η αναμενόμενη ημερομηνία λήξης των προπληρωμών, δεδουλευμένων εσόδων και λοιπών περιουσιακών
στοιχείων και των δεδουλευμένων, αναβαλλόμενων εσόδων και λοιπών υποχρεώσεων είναι η ίδια με τη
συμβατική τους λήξη. Αν δεν έχουν συμβατική λήξη, η αναμενόμενη ημερομηνία λήξης είναι το χρονικό
πλαίσιο που το περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να ρευστοποιηθεί και η υποχρέωση αναμένεται να
διακανονιστεί.

29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος

Στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων του, το Συγκρότημα εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος
παρακολουθείται με διάφορους μηχανισμούς ελέγχου σε όλες τις εταιρίες του Συγκροτήματος ώστε να
αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρμετρων κινδύνων και να τιμολογούνται οι πιστωτικές διευκολύνσεις και τα
προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο αυτό.

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από την πιθανή αδυναμία ενός ή περισσοτέρων
πελατών να εκπληρώσουν τις πιστωτικές υποχρεώσεις τους έναντι του Συγκροτήματος.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ελέγχου και Παρακολούθησης
Πιστωτικού Κινδύνου καθορίζουν τις πολιτικές χρηματοδότησης του Συγκροτήματος και παρακολουθούν τη
συμμόρφωση για την εφαρμογή των πιστωτικών πολιτικών σε κάθε τομέα καθώς και την ποιότητα του
δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος μέσω έγκαιρης εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου πελατών. Ο
πιστωτικός κίνδυνος από συνδεόμενους λογαριασμούς ενοποιείται και παρακολουθείται σε ενοποιημένη βάση.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ελέγχου και Παρακολούθησης
Πιστωτικού Κινδύνου προστατεύουν επίσης την αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου σε όλα
τα στάδια του πιστωτικού κύκλου, παρακολουθούν την ποιότητα των αποφάσεων και επεξεργάζονται και
διασφαλίζουν ότι η πιστωτική λειτουργία επιβολής κυρώσεων τυγχάνει σωστής διαχείρισης. 

Οι χρηματοδοτικές πολιτικές συνδυάζονται με σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας των πελατών (credit rating και credit scoring systems).

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο αναλύει τις εκτιμήσεις για την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών, τον τομέα
της οικονομίας που δραστηριοποιούνται και τη χώρα συγκέντρωσης του κινδύνου.

Ο πιστωτικός κίνδυνος για το Συγκρότημα είναι διεσπαρμένος στους διάφορους κλάδους της οικονομίας. Η
Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου καθορίζει τους απαγορευμένους/υψηλού ρίσκου κλάδους της
οικονομίας και καθορίζει αυστηρότερη πολιτική στους κλάδους αυτούς, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητάς
τους.
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς αξιολογεί τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με την έκθεση σε
Πιστωτικά Ιδρύματα και Κυβερνήσεις και άλλων ομολόγων. Τα Μοντέλα και τα όρια παρουσιάζονται και
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της αρμόδιας αρχής βάσει των εγκριμένων ορίων.

Οι σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές του Συγκροτήματος αναφορικά με τον καθορισμό των
προβλέψεων για απομείωση παρατίθενται στη Σημείωση 6 'Σημαντικές και άλλες κρίσεις, εκτιμήσεις και
παραδοχές' αυτών των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 

29.1 Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο και εξασφαλίσεις και άλλες πιστωτικές
διευκολύνσεις

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Η Υπηρεσία Διαχειρίσης Πιστωτικού Κινδύνου καθορίζει το ποσό και το είδος της εξασφάλισης και τις άλλες
πιστωτικές αναβαθμίσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση νέων δανείων σε πελάτες.

Οι κύριες κατηγορίες των εξασφαλίσεων που λαμβάνει το Συγκρότημα είναι υποθήκες σε ακίνητα,
εξασφαλίσεις μετρητών/δεσμευμένες καταθέσεις, τραπεζικές εγγυήσεις, κυβερνητικές εγγυήσεις, ενεχυριάσεις
μετοχών και χρεογράφων δημόσιων εταιριών, επιβαρύνσεις σταθερής και κυμαινόμενης επιβάρυνσης επί
εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, εκχώρηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, εκχώρηση δικαιωμάτων σε
συγκεκριμένα συμβόλαια και προσωπικές και εταιρικές εγγυήσεις.

Το Συγκρότημα παρακολουθεί τις αλλαγές στην αγοραία αξία των εξασφαλίσεων σε τακτική βάση και όπου
χρειάζεται, λαμβάνει επιπρόσθετες εξασφαλίσεις με βάση τη σχετική συμφωνία.

Έκθεση εκτός ισολογισμού
To Συγκρότημα προσφέρει εγγυητικές διευκολύνσεις στους πελάτες του, βάσει των οποίων το Συγκρότημα
μπορεί να υποχρεωθεί να πραγματοποιήσει πληρωμές για λογαριασμό τους, και αναλαμβάνει δεσμεύσεις για
ανειλημμένες υποχρεώσεις για την επέκταση πίστωσης για την εξασφάλιση των αναγκών τους σε ρευστότητα.

Οι ενέγγυες πιστώσεις και οι εγγυητικές διευκολύνσεις (συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών ενέγγυων
πιστώσεων) δεσμεύουν το Συγκρότημα να πραγματοποιεί πληρωμές για λογαριασμό των πελατών σε
περίπτωση συγκεκριμένης πράξης, η οποία συνήθως σχετίζεται με την εισαγωγή ή την εξαγωγή αγαθών.
Τέτοιες δεσμεύσεις εκθέτουν το Συγκρότημα σε κινδύνους παρόμοιους με εκείνους των δανείων και
απαιτήσεων και ως εκ τούτου παρακολουθούνται από τις ίδιες πολιτικές και διαδικασίες ελέγχου.

Άλλα χρηματοοικονομικά μέσα
Οι εξασφαλίσεις που λαμβάνονται για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από δάνεια και
απαιτήσεις από πελάτες, καθορίζονται ανάλογα με τη φύση του χρηματοοικονομικού μέσου. Συνήθως τα
ομόλογα και άλλα χρεόγραφα δεν είναι εξασφαλισμένα, εκτός από τα ομόλογα που είναι διασφαλισμένα με
περιουσιακά στοιχεία (asset-backed securities) και άλλα παρόμοια μέσα, τα οποία εξασφαλίζονται με
χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επιπρόσθετα, κάποια ομόλογα φέρουν
κυβερνητική εγγύηση.

Το Συγκρότημα έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί τη σύμβαση ISDA Master Agreement για την καταχώρηση των
συναλλαγών του σε παράγωγα. Η σύμβαση αυτή παρέχει το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη διεξαγωγή
ενός πλήρους φάσματος συναλλαγών σε μη οργανωμένες αγορές (over-the-counter) και δεσμεύει συμβατικά
τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να συμψηφίζουν όλες τις ανοικτές συναλλαγές οι οποίες διέπονται από τη
σύμβαση στην περίπτωση που κάποιο από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη την αθετήσει. Στις περισσότερες
περιπτώσεις τα αντισυμβαλλόμενα μέρη υπογράφουν σύμβαση Credit Support Annex (CSA) σε συνδυασμό με
τη σύμβαση ISDA Master Agreement. Η σύμβαση CSA παρέχει εξασφαλίσεις στα αντισυμβαλλόμενα μέρη έτσι
ώστε να μετριαστεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος αγοράς που εμπεριέχεται στις ανοιχτές τους θέσεις. Στις 30
Ιουνίου 2022, η πλειονότητα των ανοιγμάτων σε παράγωγα καλύπτεται από συμφωνίες συμψηφισμού ISDA.
Λεπτομερής ανάλυση των ανοιγμάτων σε παράγωγα (περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) είναι
διαθέσιμη στη Σημείωση 14. Πληροφορίες σχετικά με τις εξασφαλίσεις του Συγκροτήματος στο πλαίσιο
συναλλαγών παραγώγων παρέχονται στη Σημείωση 27.

Ο κίνδυνος διακανονισμού προκύπτει όταν γίνεται μια πληρωμή μετρητών ή αξιών, με αντάλλαγμα την
αναμενόμενη αντίστοιχη είσπραξη αξιών ή μετρητών. Το Συγκρότημα καθορίζει ημερήσια όρια διακανονισμού
για κάθε αντισυμβαλλόμενο μέρος. Ο κίνδυνος διακανονισμού μετριάζεται όταν οι συναλλαγές
πραγματοποιούνται μέσω οργανωμένων συστημάτων πληρωμής ή βάσει παράδοσης έναντι πληρωμής.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, πριν ληφθούν υπόψη οι υλικές
και επιμετρήσιμες εξασφαλίσεις και οι πιστωτικές ενισχύσεις που κατέχονται.
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.1 Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο και εξασφαλίσεις και άλλες πιστωτικές
διευκολύνσεις (συνέχεια)

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000

Καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες 9,767,741 9,087,968

Δάνεια και απαιτήσεις από τράπεζες (Σημ. 27) 312,308 291,632

Ομόλογα και άλλοι μη-μετοχικοί τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων (Σημ. 13) 5,976 6,034

Ομόλογα σε αποσβεσμένο κόστος και στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εισοδημάτων 1,907,795 1,924,354

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (Σημ. 14) 38,150 6,653

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (Σημ. 16) 10,144,099 9,836,405

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται προς πώληση (Σημ. 19) 247,207 250,370

Χρεώστες (Σημ. 18) 49,333 36,540

Μερίδιο αντασφαλιστών στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων
(Σημ. 18) 58,768 55,323

Αναβαλλόμενο τίμημα πώλησης
(Σημ. 18) 304,268 299,766

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία (Σημ. 18) 63,561 57,158

Σύνολο στον ισολογισμό 22,899,206 21,852,203

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Αποδοχές και εγγυήσεις εξ αποδοχών 5,263 4,625

Εγγυητικές 584,748 609,830

Ανειλημμένες υποχρεώσεις

Ενέγγυες πιστώσεις 11,288 11,264

Όρια δανείων και απαιτήσεων που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν ακόμη
χρησιμoποιηθεί 1,900,867 1,950,665

Σύνολο εκτός ισολογισμού 2,502,166 2,576,384

25,401,372 24,428,587

29.2 Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες

Υπάρχουν περιορισμοί στη συγκέντρωση δανείων που επιβάλλονται από τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο
της Κύπρου, τις σχετικές Οδηγίες της ΚΤΚ και τους Κανονισμούς Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR). Η πολιτική
διάθεσης ανάληψης κινδύνων του Συγκροτήματος μπορεί να επιβάλλει αυστηρότερα όρια συγκέντρωσης τα
οποία παρακολουθούνται από το Συγκρότημα.

Η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου, ανά κλάδο δραστηριότητας (οικονομική δραστηριότητα) και ανά
πελατειακό τομέα, καθώς και ανά γεωγραφική περιοχή παρουσιάζεται πιο κάτω.

Η γεωγραφική ανάλυση, για σκοπούς της συγκέντρωσης πιστωτικού κινδύνου, βασίζεται στην Πολιτική
Κινδύνου Χώρας του Συγκροτήματος που ακολουθείται για την παρακολούθηση των ανοιγμάτων του
Συγκροτήματος. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς είναι υπεύθυνη για την ανάλυση του κινδύνου
έκθεσης της χώρας. Η Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ALCO) εξετάζει τον
κίνδυνο έκθεσης ανά χώρα σε τριμηνιαία βάση και το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης
Κινδύνων, εξετάζει τα ανοίγματα κινδύνου χωρών και τυχόν παραβιάσεις των ορίων κινδύνου χώρας σε
τακτική βάση και τουλάχιστον ετησίως. 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη γεωγραφική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου δανείων και απαιτήσεων
από πελάτες, ανά χώρα κινδύνου στη βάση της χώρας διαμονής για τα άτομα και της χώρας εγγραφής για τις
εταιρίες. Τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζονται ξεχωριστά για τις χώρες με υψηλή
συγκέντρωση και όλες οι άλλες χώρες με χαμηλή συγκέντρωση, παρουσιάζονται στις 'Άλλες χώρες', σύμφωνα
με τη πολιτική του Συγκροτήματος.

107



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BANK OF CYPRUS HOLDINGS Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2022

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.2 Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (συνέχεια)

30 Ιουνίου 2022

Κύπρος Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο

Ρουμανία Ρωσία
Άλλες
χώρες

Μεικτά δάνεια
σε
αποσβεσμένο
κόστος

Ανά κλάδο της οικονομίας €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

Εμπόριο 970,006 432 71 2 - 67 970,578

Βιομηχανία 321,223 45,085 - - - 39,698 406,006

Ξενοδοχεία και εστίαση 938,500 32,481 36,461 - - 40,107 1,047,549

Κατασκευές 560,237 9,083 80 1,985 - 40 571,425

Ακίνητα 903,732 95,373 1,901 11,064 - 48,242 1,060,312

Ιδιώτες 4,471,587 9,053 89,316 1,191 26,735 67,973 4,665,855

Επαγγελματικές και άλλες
υπηρεσίες 643,738 1,001 5,381 879 356 40,937 692,292

Λοιποί κλάδοι 435,969 5 34 - 2 218,339 654,349

9,244,992 192,513 133,244 15,121 27,093 455,403 10,068,366

30 Ιουνίου 2022

Κύπρος Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο

Ρουμανία Ρωσία
Άλλες
χώρες

Μεικτά δάνεια
σε
αποσβεσμένο
κόστος

Ανά πελατειακό τομέα €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

Μεγάλες επιχειρήσεις 2,156,913 9,471 54 - 350 117 2,166,905

Μεγάλες και Διεθνείς
επιχειρήσεις 1,439,771 173,810 43,175 11,780 - 376,620 2,045,156

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 1,033,533 710 2,318 2,023 - 2,250 1,040,834

Ιδιώτες

- στεγαστικά 3,191,534 3,585 41,008 857 3,581 27,315 3,267,880

- καταναλωτικά, πιστωτικές
κάρτες και λοιπά 908,645 1,036 747 131 207 2,709 913,475

Αναδιαρθρώσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις 47,871 - 526 - 32 61 48,490

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις 61,076 - 168 - 163 454 61,861

- στεγαστικά 79,995 152 1,897 - 416 767 83,227

- λοιπά καταναλωτικά 24,755 4 33 1 - 41 24,834

Ανακτήσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις 23,084 - 4 61 141 181 23,471

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις 27,795 - 1,672 59 2,192 1,938 33,656

- στεγαστικά 90,418 251 25,694 76 5,544 11,719 133,702

- λοιπά καταναλωτικά 45,163 27 2,175 4 210 626 48,205

Διεθνείς τραπεζικές εργασίες 82,605 2,085 13,773 129 14,257 24,350 137,199

Διαχείριση περιουσίας 31,834 1,382 - - - 6,255 39,471

9,244,992 192,513 133,244 15,121 27,093 455,403 10,068,366
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.2 Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (συνέχεια)

31 Δεκεμβρίου 2021

Κύπρος Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο

Ρουμανία Ρωσία
Άλλες
χώρες

Μεικτά δάνεια
σε
αποσβεσμένο
κόστος

Ανά κλάδο της οικονομίας €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

Εμπόριο 977,703 505 122 60 3,351 146 981,887

Βιομηχανία 303,372 179 - - 1,212 25,674 330,437

Ξενοδοχεία και εστίαση 881,205 33,422 37,450 - - 40,123 992,200

Κατασκευές 510,928 9,005 108 2,108 646 58 522,853

Ακίνητα 959,891 125,123 1,950 11,443 - 49,293 1,147,700

Ιδιώτες 4,379,843 9,185 121,260 1,057 37,315 73,997 4,622,657

Επαγγελματικές και άλλες
υπηρεσίες 543,424 1,007 5,516 875 16,492 35,142 602,456

Λοιποί κλάδοι 458,005 7 40 - 8 182,285 640,345

9,014,371 178,433 166,446 15,543 59,024 406,718 9,840,535

31 Δεκεμβρίου 2021

Κύπρος Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο

Ρουμανία Ρωσία
Άλλες
χώρες

Μεικτά δάνεια
σε
αποσβεσμένο
κόστος

Ανά πελατειακό τομέα €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000

Μεγάλες επιχειρήσεις 2,018,926 9,430 60 99 15,778 113 2,044,406

Μεγάλες και Διεθνείς
επιχειρήσεις 1,417,643 159,349 44,132 11,742 - 320,730 1,953,596

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 1,038,599 773 1,869 2,047 4,701 2,345 1,050,334

Ιδιώτες

- στεγαστικά 3,068,097 3,466 47,742 629 4,513 26,819 3,151,266

- καταναλωτικά, πιστωτικές
κάρτες και λοιπά 884,231 1,101 760 126 237 2,232 888,687

Αναδιαρθρώσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις 60,446 - 526 - 32 1,213 62,217

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις 69,501 - 338 - - 340 70,179

- στεγαστικά 80,730 152 3,058 - 392 752 85,084

- λοιπά καταναλωτικά 32,611 14 132 - 3 238 32,998

Ανακτήσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις 35,010 - - 589 219 256 36,074

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις 30,505 - 2,557 2 3,699 2,554 39,317

- στεγαστικά 109,945 382 45,158 167 9,254 18,213 183,119

- λοιπά καταναλωτικά 54,959 30 4,356 4 1,557 1,304 62,210

Διεθνείς τραπεζικές εργασίες 76,314 2,402 15,211 138 18,639 23,214 135,918

Διαχείριση περιουσίας 36,854 1,334 547 - - 6,395 45,130

9,014,371 178,433 166,446 15,543 59,024 406,718 9,840,535

Τα δάνεια και απαιτήσεις προς πελάτες στην Κύπρο περιλαμβάνουν δάνεια με εξασφαλίσεις στην Ελλάδα,
λογιστικής αξίας ύψους €102,150 χιλ. στις 30 Ιουνίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: €100,039 χιλ.).

Τα δάνεια και απαιτήσεις προς πελάτες στις 'Άλλες χώρες' στις 30 Ιουνίου 2022 περιλαμβάνουν δάνεια ύψους
€3,2 εκατ. στην Ουκρανία (31 Δεκεμβρίου 2021: €3,6 εκατ.).
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.3 Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται
προς πώληση

Οι συγκεντρώσεις βιομηχανικών, γεωγραφικών και επιχειρηματικών τομέων συγκέντρωσης των δανείων και
απαιτήσεων από πελάτες του Συγκροτήματος σε αποσβεσμένο κόστος που κατέχονται προς πώληση
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα.

30 Ιουνίου 2022
Κύπρος

Ηνωμένο
Βασίλειο

Ρουμανία Ρωσία
Άλλες
χώρες

Μεικτά δάνεια
σε αποσβεσμένο
κόστος

Ανά κλάδο της οικονομίας €000 €000 €000 €000 €000 €000

Εμπόριο 56,677 - 533 1 - 57,211

Βιομηχανία 24,121 1 119 - - 24,241

Ξενοδοχεία και εστίαση 14,995 6 276 - - 15,277

Κατασκευές 27,447 - 253 - - 27,700

Ακίνητα 6,122 - 9,635 - - 15,757

Ιδιώτες 366,929 1,092 55 839 4,501 373,416

Επαγγελματικές και άλλες υπηρεσίες 26,087 2 1,258 - - 27,347

Λοιποί κλάδοι 10,856 - 1 - - 10,857

533,234 1,101 12,130 840 4,501 551,806

30 Ιουνίου 2022
Κύπρος

Ηνωμένο
Βασίλειο

Ρουμανία Ρωσία
Άλλες
χώρες

Μεικτά δάνεια
σε αποσβεσμένο
κόστος

Ανά πελατειακό τομέα €000 €000 €000 €000 €000 €000

Μεγάλες και Διεθνείς Επιχειρήσεις - - 10,507 - - 10,507

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - - 247 - - 247

Αναδιαρθρώσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις 366 - - - - 366

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις 3,979 - - - - 3,979

- στεγαστικά 18,253 492 - - 34 18,779

- λοιπά καταναλωτικά 6,270 - - - - 6,270

Ανακτήσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις 8,309 - 1,058 - 1 9,368

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις 14,780 1 318 800 394 16,293

- στεγαστικά 243,857 594 - 39 3,532 248,022

- λοιπά καταναλωτικά 237,420 14 - 1 540 237,975

533,234 1,101 12,130 840 4,501 551,806

31 Δεκεμβρίου 2021
Κύπρος

Ηνωμένο
Βασίλειο

Ρουμανία Ρωσία
Άλλες
χώρες

Μεικτά δάνεια
σε αποσβεσμένο

κόστος

Ανά κλάδο της οικονομίας €000 €000 €000 €000 €000 €000

Εμπόριο 56,859 - 514 - - 57,373

Βιομηχανία 24,688 1 110 - - 24,799

Ξενοδοχεία και εστίαση 14,794 1 278 - - 15,073

Κατασκευές 28,226 - 231 - - 28,457

Ακίνητα 4,575 - 9,395 - - 13,970

Ιδιώτες 369,182 1,070 55 804 4,087 375,198

Επαγγελματικές και άλλες υπηρεσίες 27,866 2 1,466 - - 29,334

Λοιποί κλάδοι 11,476 - 77 - 32 11,585

537,666 1,074 12,126 804 4,119 555,789
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Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.3 Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται
προς πώληση (συνέχεια)

31 Δεκεμβρίου 2021
(αναπροσαρμοσμένα)

Κύπρος
Ηνωμένο
Βασίλειο

Ρουμανία Ρωσία
Άλλες
χώρες

Μεικτά δάνεια
σε 
αποσβεσμένο
κόστος

Ανά πελατειακό τομέα €000 €000 €000 €000 €000 €000

Μεγάλες και Διεθνείς επιχειρήσεις - - 10,441 - 32 10,473

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - - 231 - - 231

Ιδιώτες

- στεγαστικά 153 - - - - 153

- καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες και
λοιπά 2 - - - - 2

Αναδιαρθρώσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις 374 - - - - 374

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις 5,301 - - - - 5,301

- στεγαστικά 23,769 501 - - 34 24,304

- λοιπά καταναλωτικά 12,702 - - - - 12,702

Ανακτήσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις 8,090 - 1,111 - - 9,201

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις 17,923 1 343 766 381 19,414

- στεγαστικά 238,791 566 - 38 3,210 242,605

- λοιπά καταναλωτικά 230,561 6 - - 462 231,029

537,666 1,074 12,126 804 4,119 555,789

111



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BANK OF CYPRUS HOLDINGS Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2022

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.4 Ανάλυση χαρτοφυλακίου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες ανά στάδιο

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

30 Ιουνίου 2022 €000 €000 €000 €000 €000
Μεικτά δάνεια σε αποσβεσμένο
κόστος πριν από την
εναπομείνουσα αναπροσαρμογή
στην εύλογη αξία κατά την αρχική
αναγνώριση 7,758,616 1,821,428 460,216 124,176 10,164,436

Εναπομείνουσα αναπροσαρμογή
στην εύλογη αξία κατά την αρχική
αναγνώριση (67,369) (21,515) (3,905) (3,281) (96,070)

Μεικτά δάνεια σε αποσβεσμένο
κόστος 

7,691,247 1,799,913 456,311 120,895 10,068,366

Κύπρος 7,691,008 1,799,913 454,177 120,895 10,065,993

Άλλες χώρες 239 - 2,134 - 2,373

7,691,247 1,799,913 456,311 120,895 10,068,366

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2021 €000 €000 €000 €000 €000
Μεικτά δάνεια σε αποσβεσμένο
κόστος πριν από την
εναπομείνουσα αναπροσαρμογή
στην εύλογη αξία κατά την αρχική
αναγνώριση 7,488,354 1,721,231 576,873 159,755 9,946,213

Εναπομείνουσα αναπροσαρμογή
στην εύλογη αξία κατά την αρχική
αναγνώριση (69,659) (22,051) (3,530) (10,438) (105,678)

Μεικτά δάνεια σε αποσβεσμένο
κόστος 

7,418,695 1,699,180 573,343 149,317 9,840,535

Κύπρος 7,418,432 1,699,180 545,327 149,317 9,812,256

Άλλες χώρες 263 - 28,016 - 28,279

7,418,695 1,699,180 573,343 149,317 9,840,535

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται προς πώληση 

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

30 Ιουνίου 2022 €000 €000 €000 €000 €000
Μεικτά δάνεια σε αποσβεσμένο
κόστος πριν από την
εναπομείνουσα αναπροσαρμογή
στην εύλογη αξία κατά την αρχική
αναγνώριση 94 1,754 472,474 95,527 569,849

Εναπομείνουσα αναπροσαρμογή
στην εύλογη αξία κατά την αρχική
αναγνώριση - (40) (1,683) (16,320) (18,043)

Μεικτά δάνεια σε αποσβεσμένο
κόστος 

94 1,714 470,791 79,207 551,806
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Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.4 Ανάλυση χαρτοφυλακίου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες ανά στάδιο (συνέχεια)

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2021 €000 €000 €000 €000 €000
Μεικτά δάνεια σε αποσβεσμένο
κόστος πριν από την
εναπομείνουσα αναπροσαρμογή
στην εύλογη αξία κατά την αρχική
αναγνώριση - 2,132 476,538 96,209 574,879

Εναπομείνουσα αναπροσαρμογή
στην εύλογη αξία κατά την αρχική
αναγνώριση - (57) (2,079) (16,954) (19,090)

Μεικτά δάνεια σε αποσβεσμένο
κόστος 

- 2,075 474,459 79,255 555,789

Αναπροσαρμογή στην εναπομείνουσα εύλογη αξία 
Η αναπροσαρμογή στην εναπομείνουσα εύλογη αξία αφορά τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που
αποκτήθηκαν ως μέρος της εξαγοράς ορισμένων δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας κατά το 2013.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 3, η αναπροσαρμογή αυτή έχει επιφέρει μείωση στα μεικτά υπόλοιπα των
δανείων και απαιτήσεων από πελάτες. Η αναπροσαρμογή στην εναπομείνουσα εύλογη αξία περιλαμβάνεται
στα μεικτά υπόλοιπα των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Ωστόσο
για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου, η εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού παρουσιάζεται ξεχωριστά από τα μεικτά υπόλοιπα των δανείων και
απαιτήσεων, όπως φαίνεται στους πιο πάνω πίνακες.

Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τα μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε αποσβεσμένο κόστος του
Συγκροτήματος ανά στάδιο και ανά πελατειακό τομέα.

30 Ιουνίου 2022 Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

Ανά πελατειακό τομέα €000 €000 €000 €000 €000

Μεγάλες επιχειρήσεις 1,709,712 421,888 16,962 18,343 2,166,905

Μεγάλες και Διεθνείς επιχειρήσεις 1,466,397 499,664 56,220 22,875 2,045,156

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 782,914 242,613 4,622 10,685 1,040,834

Ιδιώτες 

- στεγαστικά 2,872,402 345,464 38,045 11,969 3,267,880

- καταναλωτικά, πιστωτικές
κάρτες και λοιπά 707,746 169,818 19,957 15,954 913,475

Αναδιαρθρώσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις 6,373 33,331 8,743 43 48,490

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις 12,510 17,222 28,884 3,245 61,861

- στεγαστικά 3,854 20,918 54,630 3,825 83,227

- λοιπά καταναλωτικά 1,581 4,340 17,898 1,015 24,834

Ανακτήσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις - - 19,706 3,765 23,471

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις - - 30,062 3,594 33,656

- στεγαστικά - - 116,070 17,632 133,702

- λοιπά καταναλωτικά 42 - 40,721 7,442 48,205

Διεθνείς τραπεζικές εργασίες 92,001 41,277 3,778 143 137,199

Διαχείριση περιουσίας 35,715 3,378 13 365 39,471

7,691,247 1,799,913 456,311 120,895 10,068,366

113



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BANK OF CYPRUS HOLDINGS Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2022

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.4 Ανάλυση χαρτοφυλακίου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες ανά στάδιο (συνέχεια)

31 Δεκεμβρίου 2021 Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

Ανά πελατειακό τομέα €000 €000 €000 €000 €000

Μεγάλες επιχειρήσεις 1,569,699 430,865 22,357 21,485 2,044,406

Μεγάλες και Διεθνείς επιχειρήσεις 1,374,550 501,092 55,159 22,795 1,953,596

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 812,211 215,012 12,522 10,589 1,050,334

Ιδιώτες 

- στεγαστικά 2,769,274 320,473 49,633 11,886 3,151,266

- καταναλωτικά, πιστωτικές
κάρτες και λοιπά 732,154 116,983 23,361 16,189 888,687

Αναδιαρθρώσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις 6,092 35,613 14,255 6,257 62,217

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις 14,016 16,417 34,083 5,663 70,179

- στεγαστικά 3,075 15,528 62,934 3,547 85,084

- λοιπά καταναλωτικά 1,409 5,701 24,838 1,050 32,998

Ανακτήσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις - - 29,600 6,474 36,074

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις - - 35,685 3,632 39,317

- στεγαστικά - - 154,469 28,650 183,119

- λοιπά καταναλωτικά 114 - 51,672 10,424 62,210

Διεθνείς τραπεζικές εργασίες 92,193 40,715 2,775 235 135,918

Διαχείριση περιουσίας 43,908 781 - 441 45,130

7,418,695 1,699,180 573,343 149,317 9,840,535
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Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.4 Ανάλυση χαρτοφυλακίου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες ανά στάδιο (συνέχεια)

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται προς πώληση
Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τα μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες του Συγκροτήματος σε
αποσβεσμένο κόστος που κατέχονται προς πώληση στις 30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021 ανά στάδιο
και ανά πελατειακό τομέα. 

30 Ιουνίου 2022

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

Ανά πελατειακό τομέα €000 €000 €000 €000 €000

Μεγάλες και Διεθνείς επιχειρήσεις - - 10,507 - 10,507

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - - 247 - 247

Αναδιαρθρώσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις - - 366 - 366

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις - 860 2,441 678 3,979

- στεγαστικά 94 694 17,056 935 18,779

- λοιπά καταναλωτικά - 160 5,537 573 6,270

Ανακτήσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις - - 8,640 728 9,368

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις - - 14,802 1,491 16,293

- στεγαστικά - - 208,669 39,353 248,022

- λοιπά καταναλωτικά - - 202,526 35,449 237,975

94 1,714 470,791 79,207 551,806

31 Δεκεμβρίου 2021

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

Ανά πελατειακό τομέα €000 €000 €000 €000 €000

Μεγάλες και Διεθνείς επιχειρήσεις - - 10,470 3 10,473

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - - 231 - 231

Ιδιώτες 

- στεγαστικά - - 153 - 153

- καταναλωτικά, πιστωτικές
κάρτες και λοιπά - - 2 - 2

Αναδιαρθρώσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις - - 374 - 374

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις - 718 3,842 741 5,301

- στεγαστικά - 804 22,113 1,387 24,304

- λοιπά καταναλωτικά - 553 11,543 606 12,702

Ανακτήσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις - - 8,507 694 9,201

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις - - 17,653 1,761 19,414

- στεγαστικά - - 204,956 37,649 242,605

- λοιπά καταναλωτικά - - 194,615 36,414 231,029

- 2,075 474,459 79,255 555,789
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.4 Ανάλυση χαρτοφυλακίου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες ανά στάδιο (συνέχεια)

Η κίνηση των μεικτών δανείων και απαιτήσεων από πελάτες σε αποσβεσμένο κόστος ανά στάδιο,
συμπεριλαμβανομένων των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς
πώληση, παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες:

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την
αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

30 Ιουνίου 2022 €000 €000 €000 €000 €000

1 Ιανουαρίου 7,418,695 1,701,255 1,047,802 228,572 10,396,324

Μεταφορές στο στάδιο 1 292,741 (292,741) - - -

Μεταφορές στο στάδιο 2 (405,422) 429,065 (23,643) - -

Μεταφορές στο στάδιο 3 (4,782) (19,409) 24,191 - -

Συναλλαγματικές και άλλες
μεταβολές (24) - 905 - 881

Διαγραφές (398) (295) (100,301) (17,522) (118,516)

Δεδουλευμένοι τόκοι και
άλλες διαφορές 94,167 38,719 37,154 13,327 183,367

Νέα δάνεια που δόθηκαν ή
αγοράστηκαν και αποσύρσεις
υφιστάμενων διευκολύνσεων 1,060,453 46,984 200 852 1,108,489

Δάνεια που
αποαναγνωρίστηκαν ή
αποπληρώθηκαν (μη
περιλαμβανομένων των
διαγραφών) (763,291) (103,101) (56,132) (25,008) (947,532)

Αλλαγές στις συμβατικές
ταμειακές ροές λόγω
τροποποιήσεων (798) 1,150 (3,074) (119) (2,841)

30 Ιουνίου 7,691,341 1,801,627 927,102 200,102 10,620,172
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.4 Ανάλυση χαρτοφυλακίου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες ανά στάδιο (συνέχεια)

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την
αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

30 Ιουνίου 2021 €000 €000 €000 €000 €000

1 Ιανουαρίου 6,615,026 2,145,329 2,502,487 479,016 11,741,858

Μεταφορές στο στάδιο 1 811,784 (811,782) (2) - -

Μεταφορές στο στάδιο 2 (560,426) 602,381 (41,955) - -

Μεταφορές στο στάδιο 3 (10,274) (24,050) 34,324 - -

Συναλλαγματικές και άλλες
μεταβολές 7 - 1,452 (3) 1,456

Διαγραφές (255) (782) (117,481) (19,479) (137,997)

Δεδουλευμένοι τόκοι και
άλλες διαφορές 23,844 102,978 54,582 10,951 192,355

Νέα δάνεια που δόθηκαν ή
αγοράστηκαν και αποσύρσεις
υφιστάμενων διευκολύνσεων 769,064 12,736 6,107 11,889 799,796

Δάνεια εκτός του
χαρτοφυλακίου Helix 2 που
αποαναγνωρίστηκαν ή
αποπληρώθηκαν (μη
περιλαμβανομένων των
διαγραφών) (644,376) (103,090) (102,577) (40,316) (890,359)

Αλλαγές στις συμβατικές
ταμειακές ροές λόγω
τροποποιήσεων 3,465 (4,539) (3,002) 28 (4,048)

Αποαναγνώριση
χαρτοφυλακίου του Helix 2 (8,408) (16,941) (1,087,782) (173,714) (1,286,845)

30 Ιουνίου 6,999,451 1,902,240 1,246,153 268,372 10,416,216

Για τις ανακυκλούμενες διευκολύνσεις, τα όρια τρεχούμενων λογαριασμών και τις πιστωτικές κάρτες, η
καθαρή θετική θέση στο υπόλοιπο ανά στάδιο, μη περιλαμβανομένων των διαγραφών, παρουσιάζεται στα
'Νέα Δάνεια που δόθηκαν' και η καθαρή αρνητική θέση παρουσιάζεται στα 'Δάνεια που αποαναγνωρίστηκαν ή
αποπληρώθηκαν'.

Σημαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο

Το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί ότι σε περίπτωση σημαντικής αύξησης στον πιστωτικό κίνδυνο από την αρχική
αναγνώριση, η βάση υπολογισμού της ζημιάς απομείωσης θα μεταβληθεί από αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
12 μηνών, σε αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του
χρηματοοικονομικού μέσου.

Η αξιολόγηση του κατά πόσο ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί σημαντικά από την ημερομηνία της αρχικής
αναγνώρισης, γίνεται για κάθε περίοδο αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή του κινδύνου αθέτησης
για όλη την εναπομείνουσα διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου από την αρχική αναγνώριση.
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.4 Ανάλυση χαρτοφυλακίου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες ανά στάδιο (συνέχεια)

Σημαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Tο Συγκρότημα χρησιμοποιεί την πιθανότητα αθέτησης για όλη την αναμενόμενη ζωή (lifetime PDs) του
χρηματοοικονομικού μέσου ως τον κύριο ποσοτικό δείκτη, για να αξιολογήσει την μετάβαση από το Στάδιο 1
στο Στάδιο 2 για όλα τα χαρτοφυλάκια. Το Συγκρότημα ορίζει ότι ένα άνοιγμα έχει σημαντική αύξηση στον
πιστωτικό κίνδυνο με την ποσοτική σύγκριση της πιθανότητας αθέτησης για όλη την αναμενόμενη ζωή κατά
την ημερομηνία της αναφοράς σε σχέση με την αντίστοιχη εναπομείνουσα πιθανότητα αθέτησης κατά την
αρχική αναγνώριση για τον υπολογισμό της αύξησης σε σχέση με το προκαθορισμένο όριο. Το όριο έχει
καθοριστεί χρησιμοποιώντας στατιστική ανάλυση ιστορικών δεδομένων της πιστωτικής μετάβασης των
ανοιγμάτων με βάση τις μέρες σε καθυστέρηση, για τους διάφορους τομείς. Το Συγκρότημα εφαρμόζει τα
όρια που παρουσιάζονται στο πιο κάτω πίνακα για κάθε χαρτοφυλάκιο/τομέα με βάση τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά: τύπο πελάτη, τύπο προϊόντος και αρχική διαβάθμιση πιστωτικού κινδύνου. Το όριο
εφαρμόζεται σε κάθε απαίτηση ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο/τομέα στο οποίο κατατάσσεται η απαίτηση.

Για τα δανειακά χαρτοφυλάκια Ιδιωτών, Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SME) και Μεγάλων Επιχειρήσεων, το
όριο που εφαρμόζεται διαφέρει ανάλογα με την αρχική πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη. Για 
συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά μέσα, με μικρότερες πιθανότητες αθέτησης κατά την αρχική αναγνώριση
λόγω της καλής πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυμβαλλόμενου, το σχετικό όριο για την αύξηση του
πιστωτικού κινδύνου που προσδιορίζεται έχει υψηλότερο πολλαπλάσιο από το πολλαπλάσιο που
χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά μέσα με υψηλότερες πιθανότητες αθέτησης κατά την αρχική
αναγνώριση. 

Ο δείκτης σημαντικής αύξησης στον πιστωτικό κίνδυνο ενεργοποιείται με βάση τη σύγκριση της αναλογίας της
παρούσας πιθανότητας αθέτησης για όλη την αναμενόμενη ζωή προς την πιθανότητα αθέτησης για όλη την
αναμενόμενη διάρκεια ζωής κατά την αρχική αναγνώριση με το προκαθορισμένο όριο. Εάν η υπολογιζόμενη
αναλογία είναι μεγαλύτερη του προκαθορισμένου ορίου τότε θεωρείται ότι έχει επέλθει επιδείνωση και το
άνοιγμα μεταφέρεται στο Στάδιο 2. Το όριο βαθμονόμησης οδηγείται από αλλαγές στα μοντέλα πιθανότητας
αθέτησης υποχρεώσεων (PD) όπου αξιολογούνται εξαμηνιαία.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά το ποσοτικό όριο που εφαρμόστηκε για τη σημαντική αύξηση στον
πιστωτικό κίνδυνο, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με την αρχική πιστοληπτική ικανότητα του
δανειολήπτη, στις 30 Ιουνίου 2022 και στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Τομέας
Πιστοληπτική βαθμίδα

κατά την αρχική
αναγνώριση

Όριο επιδείνωσης
πιθανότητας αθέτησης
που εφαρμόστηκε στις

30 Ιουνίου 2022

Όριο επιδείνωσης
πιθανότητας αθέτησης
που εφαρμόστηκε στις
31 Δεκεμβρίου 2021

Ιδιώτες
1-3
4-5
6-7

    2 X PD@O 
   2 X PD@O
   2 X PD@O

           2 X PD@O        
   2 X PD@O
   2 X PD@O

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

1-3
4-5
6-7

   2 X PD@O
   2 X PD@O
   2 X PD@O

    2 X PD@O
    2 X PD@O
   2 X PD@O

Μεγάλες επιχειρήσεις 1-7 1-3 X PD@O 1-3 X PD@O

Για δάνεια τα οποία αξιολογούνται για απομείωση σε ατομική βάση, εκτός από τους ποιοτικούς παράγοντες
που ενσωματώθηκαν στον υπολογισμό της πιθανότητας αθέτησης, λαμβάνονται υπόψη και οι ακόλουθοι: 
 σημαντική αλλαγή στην αξία των εξασφαλίσεων ή των εγγυήσεων ή στην οικονομική υποστήριξη που

παρέχεται από τους μετόχους/διευθυντές,
 σημαντικές δυσμενείς αλλαγές στις επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικές και/ή οικονομικές συνθήκες στις

οποίες δραστηριοποιείται ο δανειζόμενος.

Επιπρόσθετα, η σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου (SICR) ενεργοποιείται αυτόματα η χορήγηση
ρυθμιστικών μέτρων στους εξυπηρετούμενους δανειολήπτες. Τα ανοίγματα του σταδίου 1 που ταξινομούνται
ως 'εξυπηρετούμενα ρυθμισμένα' μεταφέρονται αυτόματα στο στάδιο 2.
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.4 Ανάλυση χαρτοφυλακίου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες ανά στάδιο (συνέχεια)

Το Συγκρότημα επίσης θεωρεί, ως εξ ορισμού κριτήριο (backstop), ότι σημαντική αύξηση στον πιστωτικό
κίνδυνο έχει επισυμβεί όταν οι συμβατικές πληρωμές είναι άνω των 30 ημερών σε καθυστέρηση (εφαρμόζεται
η αρχή του ουσιώδους μεγέθους στην καθυστέρηση). Τα δάνεια που πληρούν αυτό τον όρο ταξινομούνται
στο Στάδιο 2. Η μεταφορά στο Στάδιο 2 δεν πραγματοποιείται στις περιπτώσεις όπου ορισμένα ανοίγματα
είναι άνω των 30 ημερών σε καθυστέρηση, και δεν πληρούνται ορισμένα όρια ουσιώδους σημασίας (όπως
ποσά σε καθυστέρηση μέχρι €100 και ποσό χρηματοδότησης μέχρι 1% στην περίπτωση καταναλωτικών
ανοιγμάτων και ποσά σε καθυστέρηση μέχρι €500 και ποσό χρηματοδότησης μέχρι 1% σε όλα τα ανοίγματα
εκτός από τα καταναλωτικά). Τα όρια ουσιώδους σημασίας προσδιορίζονται από τον Κανονισμό της ΕΚΤ (ΕΕ)
2018/1845.

Τα όρια για τη μετάβαση από/προς το Στάδιο 1 και προς/από το Στάδιο 2 είναι συμμετρικά. Ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει μεταφερθεί στο Στάδιο 2, θα μεταφερθεί πίσω στο Στάδιο 1
όταν ο πιστωτικός κίνδυνος δεν θεωρείται ότι έχει πλέον σημαντική αύξηση σε σχέση με την αρχική
αναγνώριση.
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.5 Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
περιλαμβανομένων των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται προς πώληση

Η κίνηση στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες, περιλαμβανομένων
των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται προς πώληση, παρουσιάζεται  πιο κάτω:

30 Ιουνίου 2022

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την
αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

€000 €000 €000 €000 €000

1 Ιανουαρίου 15,457 29,383 478,796 67,781 591,417

Μεταφορές στο στάδιο 1 4,837 (4,837) - - -

Μεταφορές στο στάδιο 2 (1,355) 5,604 (4,249) - -

Μεταφορές στο στάδιο 3 (34) (591) 625 - -

Επίδραση από την μεταφορά
μεταξύ των σταδίων κατά την
περίοδο (4,177) 2 5,205 (41) 989

Συναλλαγματικές και άλλες
μεταβολές - - 1,406 - 1,406

Διαγραφές (398) (295) (100,781) (17,522) (118,996)

Τόκοι (που προβλέφθηκαν)
και δεν αναγνωρίστηκαν στα
αποτελέσματα - - 7,697 1,471 9,168

Νέα δάνεια που δόθηκαν ή
αγοράστηκαν* 1,985 - - 27 2,012

Δάνεια που
αποαναγνωρίστηκαν ή
αποπληρώθηκαν (μη
περιλαμβανομένων των
διαγραφών)* (254) (830) (7,779) (1,490) (10,353)

Διαγραφές* 380 196 6,565 734 7,875

Αλλαγές στα μοντέλα και
παραμέτρους (αλλαγές στην
πιθανότητα αθέτησης, ζημιά
από αθέτηση υποχρέωσης και
άνοιγμα από αθέτηση) που
χρησιμοποιήθηκαν στους
υπολογισμούς των
αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών* 625 (3,302) 28,536 4,162 30,021

Αλλαγές στις συμβατικές
ταμειακές ροές λόγω
τροποποιήσεων που δεν
αποτελούν αποαναγνώριση* (158) 1,685 (3,755) (261) (2,489)

30 Ιουνίου 2022 16,908 27,015 412,266 54,861 511,050

Αξιολόγηση σε ατομική βάση 6,380 12,327 63,636 4,530 86,873

Αξιολόγηση σε συλλογική
βάση 10,528 14,688 348,630 50,331 424,177

16,908 27,015 412,266 54,861 511,050

*  Περιλαμβάνονται στη ‘Ζημιά απομείωσης μετά την αναστροφή σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες’ (Σημ.
10).

Η ζημιά απομείωσης για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 οφείλεται κυρίως σε επιπρόσθετες
καθαρές πιστωτικές ζημιές ύψους περίπου €9 εκατ., που αναγνωρίστηκαν σε ΜΕΔ ως μέρος των
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος για τη μείωση του κινδύνου και την αναθεώρηση του μοντέλου
αποκατάστασης καθώς και των νέων προσαρμογών της διοίκησης, όπως αναφέρεται στη Σημείωση 6.2.
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.5 Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
περιλαμβανομένων των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται προς πώληση
(συνέχεια)

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 POCI Σύνολο
30 Ιουνίου 2021 €000 €000 €000 €000 €000

1 Ιανουαρίου 22,619 49,127 1,376,412 204,477 1,652,635

Μεταφορές στο στάδιο 1 11,504 (11,504) - - -

Μεταφορές στο στάδιο 2 (3,543) 9,116 (5,573) - -

Μεταφορές στο στάδιο 3 (437) (197) 634 - -

Επίδραση από την μεταφορά
μεταξύ των σταδίων κατά την
περίοδο (10,536) 1,291 2,328 (264) (7,181)

Συναλλαγματικές και άλλες
μεταβολές 165 - 1,193 (44) 1,314

Διαγραφές (255) (782) (117,482) (19,479) (137,998)

Τόκοι (που προβλέφθηκαν)
και δεν αναγνωρίστηκαν στα
αποτελέσματα - - 30,896 4,322 35,218

Νέα δάνεια που δόθηκαν ή
αγοράστηκαν* 4,606 - - - 4,606

Δάνεια εκτός από το
χαρτοφυλάκιο Helix 2 που
αποαναγνωρίστηκαν ή
αποπληρώθηκαν (μη
περιλαμβανομένων των
διαγραφών)* (246) (436) (12,673) 397 (12,958)

Διαγραφές* 242 350 (4,331) 579 (3,160)

Αλλαγές στα μοντέλα και
παραμέτρους (αλλαγές στην
πιθανότητα αθέτησης, ζημιά
από αθέτηση υποχρέωσης και
άνοιγμα από αθέτηση) που
χρησιμοποιήθηκαν στους
υπολογισμούς των
αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών* (3,306) (4,450) 65,757 9,120 67,121

Αλλαγές στις συμβατικές
ταμειακές ροές λόγω
τροποποιήσεων που δεν
αποτελούν αποαναγνώριση* (654) 1,020 (5,044) (2,033) (6,711)

Πώληση χαρτοφυλακίου Helix
2 (3,197) (12,802) (725,525) (109,569) (851,093)

30 Ιουνίου 2022 16,962 30,733 606,592 87,506 741,793

Αξιολόγηση σε ατομική βάση 5,748 11,858 86,297 7,869 111,772

Αξιολόγηση σε συλλογική
βάση 11,214 18,875 520,295 79,637 630,021

16,962 30,733 606,592 87,506 741,793

Η ανάλυση για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβανομένων
των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται προς πώληση, ανά πελατειακό τομέα παρουσιάζεται
στον πιο κάτω πίνακα:
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.5 Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
περιλαμβανομένων των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται προς πώληση
(συνέχεια)

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

30 Ιουνίου 2022 €000 €000 €000 €000 €000

Μεγάλες επιχειρήσεις 6,441 4,445 5,878 965 17,729

Μεγάλες και Διεθνείς επιχειρήσεις 4,554 7,509 33,334 973 46,370

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 1,550 3,217 2,235 178 7,180

Ιδιώτες

- στεγαστικά 1,775 2,096 5,833 281 9,985

- καταναλωτικά, πιστωτικές
κάρτες και λοιπά 2,295 4,907 7,671 1,087 15,960

Αναδιαρθρώσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις 41 2,135 1,849 24 4,049

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις 102 1,132 13,743 872 15,849

- στεγαστικά 46 719 15,735 809 17,309

- λοιπά καταναλωτικά 29 603 10,116 816 11,564

Ανακτήσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις - - 17,650 2,460 20,110

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις - - 22,153 1,308 23,461

- στεγαστικά - - 125,168 21,652 146,820

- λοιπά καταναλωτικά - - 150,114 23,431 173,545

Διεθνείς τραπεζικές εργασίες 44 248 783 4 1,079

Διαχείριση περιουσίας 31 4 4 1 40

16,908 27,015 412,266 54,861 511,050

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2021 €000 €000 €000 €000 €000

Μεγάλες επιχειρήσεις 5,131 6,851 18,163 750 30,895

Μεγάλες και Διεθνείς επιχειρήσεις 4,204 6,511 28,539 734 39,988

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 1,653 3,242 8,151 276 13,322

Ιδιώτες

- στεγαστικά 1,615 2,868 7,045 317 11,845

- καταναλωτικά, πιστωτικές
κάρτες και λοιπά 2,674 4,434 8,223 1,002 16,333

Αναδιαρθρώσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις 40 1,397 5,015 2,292 8,744

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις 79 1,139 13,970 884 16,072

- στεγαστικά 3 708 20,005 775 21,491

- λοιπά καταναλωτικά 14 1,049 16,583 806 18,452

Ανακτήσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις - - 21,374 3,518 24,892

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις - - 26,338 2,045 28,383

- στεγαστικά - - 152,596 27,732 180,328

- λοιπά καταναλωτικά - - 152,691 26,643 179,334

Διεθνείς τραπεζικές εργασίες 33 1,181 102 6 1,322

Διαχείριση περιουσίας 11 3 1 1 16

15,457 29,383 478,796 67,781 591,417
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.5 Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
περιλαμβανομένων των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται προς πώληση
(συνέχεια)

Οι πιστωτικές ζημιές για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες στις 30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021
περιλαμβάνουν πιστωτικές ζημιές των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται προς πώληση,
όπως παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την
αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

€000 €000 €000 €000 €000

30 Ιουνίου 2022 7 438 262,821 41,333 304,599

31 Δεκεμβρίου 2021 - 710 262,706 42,003 305,419

Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, οι συνολικές μη συμβατικές διαγραφές που
αναγνωρίστηκαν από το Συγκρότημα ήταν €98,625 χιλ. (30 Ιουνίου 2021: €116,667 χιλ.). Το συμβατικό
ποσό που είναι σε εκκρεμότητα για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που διαγράφηκαν κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και υπόκεινται ακόμη σε εκτέλεση ανέρχεται σε 
€538,069 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €984,329 χιλ.).

Οι παραδοχές που έχουν γίνει αφορούν τις μελλοντικές αλλαγές στις αξίες ακινήτων, καθώς και το χρονικό
ορίζοντα της ρευστοποίησης της εξασφάλισης, το κόστος φορολογίας και τα έξοδα ανάκτησης και μετέπειτα
πώλησης της εξασφάλισης καθώς και άλλες σχετικές μειώσεις.  Έχει χρησιμοποιηθεί ο ανάλογος δείκτης ως
βάση για τον υπολογισμό της τρέχουσας αγοραίας αξίας των ακινήτων και γίνονται προσαρμογές σύμφωνα με
την κρίση της διοίκησης όπου χρειάζεται, δεδομένης της δυσκολίας για την διαφοροποίηση μεταξύ
βραχυπρόθεσμης επίδρασης και μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών αλλαγών και της έλλειψης στοιχείων στην
αγορά για σκοπούς σύγκρισης. Έγιναν παραδοχές με βάση ένα μακροοικονομικό σενάριο για τις μελλοντικές
αλλαγές στις αξίες των ακινήτων και περιορίζονται στο μηδέν σε περίπτωση μελλοντικής προβλεπόμενης
αύξησης, ενώ λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε μελλοντική μείωση.

Στις 30 Ιουνίου 2022 η μεσοσταθμισμένη μείωση τιμών (περιλαμβανομένων της έλλειψης ρευστότητας και
εξόδων πωλήσεων) που χρησιμοποιήθηκε για τις προβλέψεις σε συλλογική βάση για δάνεια και απαιτήσεις
από πελάτες είναι περίπου 32% για το βασικό σενάριο (31 Δεκεμβρίου 2021: περίπου 32%) μη
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχονται προς πώληση.

Το χρονικό πλαίσιο ανάκτησης των εξασφαλίσεων ακινήτων για τον υπολογισμό των προβλέψεων σε
συλλογική βάση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες έχει εκτιμηθεί κατά μέσο όρο σε επτά έτη για το
βασικό σενάριο (31 Δεκεμβρίου 2021: επτά έτη κατά μέσο όρο), μη συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
κατέχονται προς πώληση.

Για τους υπολογισμούς απομείωσης σε ατομική βάση το χρονικό πλαίσιο ανάκτησης των εξασφαλίσεων καθώς
και οι εκπτώσεις τιμών βασίστηκαν σε συγκεκριμένα δεδομένα και τις συνθήκες της κάθε περίπτωσης.  

Για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιήθηκαν τρία σενάρια: βασικό, αρνητικό
και θετικό με 50%, 30% και 20% πιθανότητα αντίστοιχα.
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Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.5 Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
περιλαμβανομένων των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται προς πώληση
(συνέχεια)

Για τους πελάτες στο Στάδιο 3, το βασικό σενάριο λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες μεταβλητές, που βασίζονται
σε συγκεκριμένα δεδομένα και συνθήκες του κάθε πελάτη: τις λειτουργικές ταμειακές ροές, το χρονικό
πλαίσιο ανάκτησης των εξασφαλίσεων και τις εκπτώσεις τιμών κατά τη ρευστοποίηση. Το βασικό σενάριο
χρησιμοποιείται για την δημιουργία άλλων θετικότερων ή αρνητικότερων σεναρίων. Για το αρνητικό σενάριο,
οι λειτουργικές ταμειακές ροές μειώνονται κατά 50%, οι εκπτώσεις τιμών στις εξασφαλίσεις ακινήτων
αυξάνονται κατά 50% και ο χρόνος ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων αυξάνεται κατά 1 έτος σε σχέση με το
βασικό σενάριο. Για το θετικό σενάριο οι εκπτώσεις τιμών μειώνονται κατά 5%, χωρίς καμιά αλλαγή στην
περίοδο ρευστοποίησης σε σχέση με το βασικό σενάριο. Οι παραδοχές που έχουν γίνει για την εκτίμηση των
μελλοντικών ταμειακών ροών (συμπεριλαμβανομένων των ταμειακών ροών που μπορεί να προκύψουν από
την ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων) αντικατοπτρίζουν τρέχουσες και αναμενόμενες μελλοντικές
οικονομικές συνθήκες και γενικά συνάδουν με αυτές που χρησιμοποιούνται για εκθέσεις σε Στάδιο 3 που
αξιολογούνται σε συλλογική βάση. Στην περίπτωση των δανείων που κατέχονται προς πώληση, το
Συγκρότημα έχει λάβει υπόψη το χρονοδιάγραμμα της αναμενόμενης πώλησης και τα εκτιμώμενα έσοδα από
την πώληση στον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.

Οι παραπάνω παραδοχές επηρεάζονται επίσης από τον συνεχιζόμενο διάλογο για ρυθμιστικά θέματα που
διατηρεί η BOC PCL με τον κύριο επόπτη της, την ΕΚΤ και από άλλες ρυθμιστικές οδηγίες και διερμηνείες που
εκδίδονται από διάφορους κανονιστικούς φορείς όπως η ΕΚΤ και η ΕΑΤ, οι οποίες παρέχουν καθοδήγηση και
προσδοκίες ως προς τους σχετικούς ορισμούς και μεταχείριση/αναγνώριση κάποιων παραμέτρων/παραδοχών
που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση των προβλέψεων.

Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές τις παραδοχές ή διαφορά μεταξύ των παραδοχών που έγιναν και των
πραγματικών αποτελεσμάτων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στις εκτιμημένες
απαιτούμενες πιστωτικές ζημιές των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες. 

Ανάλυση ευαισθησίας
Το Συγκρότημα έχει προβεί σε ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με το δανειακό χαρτοφυλάκιο στην Κύπρο, το
οποίο αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 99% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου του
Συγκροτήματος (μη συμπεριλαμβανομένων των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται προς
πώληση) με ημερομηνία αναφοράς τις 30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021.

Το Συγκρότημα έχει μεταβάλει για σκοπούς της ανάλυσης ευαισθησίας τις πιο κάτω παραμέτρους και η
επίδραση στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, τόσο σε ατομική βάση όσο και συλλογικά, παρουσιάζεται στον
πιο κάτω πίνακα:

Aύξηση/(μείωση) στις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές

δανείων και απαιτήσεων σε
αποσβεσμένο κόστος

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000
Αύξηση του ποσοστού πιθανότητας του αρνητικού σεναρίου κατά 5% και μείωση
του θετικού κατά 5% 2,854 3,610

Μείωση του ποσοστού πιθανότητας του αρνητικού σεναρίου κατά 5% και αύξηση
του θετικού κατά 5% (2,841) (3,626)

Αύξηση της αναμενόμενης ανακτήσιμης περιόδου κατά 1 έτος 4,847 8,000

Μείωση της αναμενόμενης ανακτήσιμης περιόδου κατά 1 έτος (4,304) (7,421)

Αύξηση των εκπτώσεων στην ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων κατά 5% 13,451 19,063

Μείωση των εκπτώσεων στην ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων κατά 5% (11,107) (16,906)

Αύξηση των πιθανοτήτων αθέτησης των υποχρεώσεων των σταδίων 1 και 2 κατά
20% 7,230 8,190

Μείωση των πιθανοτήτων αθέτησης των υποχρεώσεων των σταδίων 1 και 2 κατά
20% (6,870) (8,011)
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.5 Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
περιλαμβανομένων των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται προς πώληση
(συνέχεια)

Η αύξηση/(μείωση) στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, ανά στάδιο, για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
σε αποσβεσμένο κόστος παρουσιάζεται στον πίνακα πιο κάτω:

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 Σύνολο
30 Ιουνίου 2022 €000 €000 €000 €000
Αύξηση του ποσοστού πιθανότητας του αρνητικού
σεναρίου κατά 5% και μείωση του θετικού κατά 5% 155 295 2,404 2,854

Μείωση του ποσοστού πιθανότητας του αρνητικού
σεναρίου κατά 5% και αύξηση του θετικού κατά 5% (161) (276) (2,404) (2,841)

Αύξηση της αναμενόμενης ανακτήσιμης περιόδου κατά 1
έτος 395 1,138 3,314 4,847

Μείωση της αναμενόμενης ανακτήσιμης περιόδου κατά 1
έτος (369) (1,019) (2,916) (4,304)

Αύξηση των εκπτώσεων στην ρευστοποίηση των
εξασφαλίσεων κατά 5% 1,076 2,888 9,487 13,451

Μείωση των εκπτώσεων στην ρευστοποίηση των
εξασφαλίσεων κατά 5% (888) (2,309) (7,910) (11,107)

Αύξηση των πιθανοτήτων αθέτησης των υποχρεώσεων
των σταδίων 1 και 2 κατά 20%* 1,875 5,355 - 7,230

Μείωση των πιθανοτήτων αθέτησης των υποχρεώσεων των
σταδίων 1 και 2 κατά 20%* (2,302) (4,568) - (6,870)

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 Σύνολο
31 Δεκεμβρίου 2021 €000 €000 €000 €000
Αύξηση του ποσοστού πιθανότητας του αρνητικού
σεναρίου κατά 5% και μείωση του θετικού κατά 5% 384 413 2,813 3,610

Μείωση του ποσοστού πιθανότητας του αρνητικού
σεναρίου κατά 5% και αύξηση του θετικού κατά 5% (351) (461) (2,814) (3,626)

Αύξηση της αναμενόμενης ανακτήσιμης περιόδου κατά 1
έτος 434 1,402 6,164 8,000

Μείωση της αναμενόμενης ανακτήσιμης περιόδου κατά 1
έτος (401) (1,323) (5,697) (7,421)

Αύξηση των εκπτώσεων στην ρευστοποίηση των
εξασφαλίσεων κατά 5% 1,215 3,742 14,106 19,063

Μείωση των εκπτώσεων στην ρευστοποίηση των
εξασφαλίσεων κατά 5% (1,004) (3,266) (12,636) (16,906)

Αύξηση των πιθανοτήτων αθέτησης των υποχρεώσεων
των σταδίων 1 και 2 κατά 20%* 2,687 5,503 - 8,190

Μείωση των πιθανοτήτων αθέτησης των υποχρεώσεων των
σταδίων 1 και 2 κατά 20%* (2,882) (5,129) - (8,011)

*Η επίδραση στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές περιλαμβάνει την μεταφορά μεταξύ σταδίων των δανείων
και απαιτήσεων από πελάτες μετά την αύξηση/μείωση της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης (PD).
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.5 Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
περιλαμβανομένων των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται προς πώληση
(συνέχεια)

Η ανάλυση ευαισθησίας για τις εκπτώσεις στην ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων και η επίπτωση στις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές ανά πελατειακό τομέα παρουσιάζεται στον πίνακα πιο κάτω:

Αυξηση των
εκπτώσεων

στην
ρευστοποίηση

των
εξασφαλίσεων

κατά 5%

Μείωση των
εκπτώσεων

στην
ρευστοποίηση

των
εξασφαλίσεων

κατά 5%

Αυξηση των
εκπτώσεων στην
ρευστοποίηση 

των 
εξασφαλίσεων 

κατά 5%

Μείωση των
εκπτώσεων στην 

ρευστοποίηση
των 

εξασφαλίσεων 
κατά 5%

30 Ιουνίου
2022

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000 €000 €000

Μεγάλες επιχειρήσεις 1,687 (1,380) 1,365 (1,272)

Μεγάλες και Διεθνείς επιχειρήσεις 1,290 (1,228) 2,194 (1,976)

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 524 (444) 724 (627)

Ιδιώτες

- στεγαστικά 1,492 (1,263) 1,838 (1,545)

- καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες και λοιπά 628 (530) 718 (653)

Αναδιαρθρώσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις 290 (254) 551 (558)

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις 944 (852) 956 (858)

- στεγαστικά 958 (823) 1,079 (972)

- λοιπά καταναλωτικά 380 (333) 458 (420)

Ανακτήσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις 640 (553) 748 (760)

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις 853 (722) 1,114 (940)

- στεγαστικά 2,626 (1,899) 5,541 (4,889)

- λοιπά καταναλωτικά 982 (680) 1,503 (1,233)

Διεθνείς τραπεζικές εργασίες 157 (146) 273 (202)

Διαχείριση περιουσίας - - 1 (1)

13,451 (11,107) 19,063 (16,906)
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29.6 Συγκέντρωση έκθεσης ανά νόμισμα δανείων και απαιτήσεων από πελάτες

Ο πιο κάτω πίνακας, παρουσιάζει την συγκέντρωση έκθεσης ανά νόμισμα των δανείων και απαιτήσεων του
Συγκροτήματος σε αποσβεσμένο κόστος.

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

Μεικτά δάνεια  σε αποσβεσμένο κόστος €000 €000

Ευρώ 9,478,377 9,294,950

Δολάριο Αμερικής 453,374 372,263

Αγγλική Στερλίνα 91,859 93,369

Ρωσικό Ρούβλι 350 16,329

Ρουμανικό Λέι 1 -

Ελβετικό φράγκο 42,596 61,336

Άλλα νομίσματα 1,809 2,288

10,068,366 9,840,535

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται προς πώληση

Ο πιο κάτω πίνακας, παρουσιάζει την συγκέντρωση έκθεσης ανά νόμισμα των δανείων και απαιτήσεων του
Συγκροτήματος σε αποσβεσμένο κόστος που κατέχονται προς πώληση.

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

Μεικτά δάνεια σε αποσβεσμένο κόστος €000 €000

Ευρώ 528,996 533,190

Δολάριο Αμερικής 752 700

Αγγλική Στερλίνα 226 230

Ελβετικό Φράγκο 18,279 18,184

Άλλα νομίσματα 3,553 3,485

551,806 555,789

29.7 Ρυθμίσεις/Αναδιάρθρωση

Τα ρυθμιστικά μέτρα προκύπτουν στις περιπτώσεις στις οποίες ο πελάτης θεωρείται ότι δεν είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης λόγω οικονομικών δυσκολιών. Λαμβάνοντας
υπόψη αυτές τις δυσκολίες, το Συγκρότημα αποφασίζει να τροποποιήσει τους όρους της σύμβασης
παραχωρώντας στον πελάτη τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει το χρέος ή να αναχρηματοδοτήσει τη σύμβαση,
είτε μερικώς, είτε συνολικά. 

Η πρακτική της επέκτασης ρυθμιστικών μέτρων συνιστά είτε προσωρινή, είτε μόνιμη παραχώρηση
συγκατάβασης στον πελάτη. Η παραχώρηση μπορεί να περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση των συμβατικών
όρων του δανείου ή την πληρωμή με κάποια μορφή εκτός από μετρητά, όπως μια διευθέτηση όπου ο
δανειολήπτης μεταφέρει δεσμευμένες εξασφαλίσεις στο Συγκρότημα.

Δάνεια τα οποία έχουν υποστεί  ρυθμιστικά μέτρα συνεχίζουν να κατηγοριοποιούνται ως Στάδιο 3 σε
περίπτωση που είναι  εξυπηρετούμενα, ρυθμισμένα δάνεια υπό επίβλεψη για τα οποία χρειάζονται
επιπρόσθετες ρυθμίσεις ή εξυπηρετούμενα, ρυθμισμένα δάνεια, υπό επίβλεψη τα οποία παρουσιάζουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 30 μέρες εντός της περιόδου επίβλεψης.

Τροποποιήσεις σε δάνεια και απαιτήσεις που δεν επηρεάζουν διευθετήσεις σε πληρωμές, όπως η
αναδιάρθρωση των εξασφαλίσεων ή ασφαλιστικών διευθετήσεων, δε θεωρούνται επαρκείς για την ένδειξη
απομείωσης, καθώς από μόνες τους δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη πιστωτικών δυσκολιών που να
επηρεάζουν την ικανότητα πληρωμής ούτως ώστε να ταξινομηθεί η διευκόλυνση ως ΜΕΔ.

Δάνεια και απαιτήσεις που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης θεωρούνται όλα τα δάνεια για τα οποία το
Συγκρότημα έχει προβεί σε τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής (π.χ. πρόβλεψη περιόδου χάριτος,
αναστολή καταβολής μίας ή περισσότερων δόσεων, μείωση του ποσού της δόσης και/ή διαγραφή
καθυστερημένων δόσεων κεφαλαίου ή τόκων).  
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29.7 Ρυθμίσεις/Αναδιάρθρωση (συνέχεια)

Ένας λογαριασμός για να πληροί τις προϋποθέσεις για αναδιάρθρωση πρέπει να πληροί συγκεκριμένα
κριτήρια περιλαμβανομένου του κριτηρίου βιωσιμότητας του πελάτη. Ο βαθμός στον οποίο το Συγκρότημα
προβαίνει σε αναδιάρθρωση λογαριασμών με βάση το πλαίσιο των υφιστάμενων πολιτικών του μπορεί να
ποικίλει ανάλογα με την άποψή του για τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και άλλους παράγοντες που
μπορεί να αλλάξουν από χρόνο σε χρόνο. Επιπλέον, μπορεί να επιτραπούν εξαιρέσεις από τις πολιτικές και τις
πρακτικές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις λόγω νομοθετικών ή κανονιστικών συμφωνιών ή εντολών.

Τα χαρακτηριστικά των ρυθμιστικών μέτρων συμβάλουν με δύο συγκεκριμένους τρόπους στον υπολογισμό
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη την αναμενόμενη διάρκεια ζωής της κάθε διευκόλυνσης. 
Συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπόψη στην ανάπτυξη σκοροκάρτας (scorecard) συμπεριφοράς του δανειολήπτη, 
όπου εάν αυτό το χαρακτηριστικό αναγνωρίζεται ως στατιστικά σημαντικό, επηρεάζει αρνητικά τη διαβάθμιση
κάθε διευκόλυνσης. Η δεύτερη συμβολή της σηματοδότησης ρυθμίσεων είναι στον υπολογισμό του
οικονομικού κύκλου πιθανότητας αθέτησης, όπου, όταν είναι εφικτό, υπολογίζεται και αποδίδεται ανάλογα
μια συγκεκριμένη καμπύλη για τις ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν μέτρα για την αναδιάρθρωση της επιχείρησης του δανειολήπτη
(λειτουργική αναδιάρθρωση) και/ή μέτρα για την αναδιάρθρωση χρηματοδότησης (χρηματοοικονομική
αναδιάρθρωση) του δανειολήπτη.

Οι επιλογές αναδιάρθρωσης δύναται να είναι βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου χαρακτήρα ή συνδυασμός
των δύο. Το Συγκρότημα έχει αναπτύξει και υλοποιήσει βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, οι οποίες είναι
κατάλληλες για το δανειολήπτη και αποδεκτές από το Συγκρότημα. 

Βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις ορίζονται ως οι λύσεις αναδιάρθρωσης με διάρκεια αποπληρωμής
μικρότερης των δύο ετών. Στις περιπτώσεις δανείων για κατασκευή εμπορικών ακινήτων και για τη
χρηματοδότηση έργων (project finance), η διάρκεια βραχυπρόθεσμων σχεδίων αναδιάρθρωσης δεν δύναται
να υπερβεί το ένα έτος. 

Οι βραχυπρόθεσμες λύσεις αναδιαρθρώσεων μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 Αναστολή κεφαλαίου ή κεφαλαίου και τόκων: χορήγηση στον δανειολήπτη μια περίοδο χάριτος για

την αποπληρωμή κεφαλαίου (δηλαδή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου καταβάλλονται μόνο
τόκοι) ή αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 Μειωμένες πληρωμές: μείωση του ποσού των δόσεων αποπληρωμής για μια καθορισμένη
βραχυπρόθεσμη περίοδο, προκειμένου να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση ταμειακών ροών του
δανειολήπτη.

 Κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων ή/και τόκων: κεφαλαιοποίηση των καθυστερημένων οφειλών και
των μη καταβληθέντων τόκων για αποπληρωμή βάσει του αναθεωρημένου προγράμματος. 

Οι μακροπρόθεσμες λύσεις αναδιαρθρώσεων μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 Μείωση επιτοκίου: μόνιμη ή προσωρινή μείωση του επιτοκίου (σταθερού ή κυμαινόμενου) σε ένα

δίκαιο και εφικτό επιτόκιο.
 Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής: παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, η οποία

επιτρέπει τη μείωση του ποσού των δόσεων με την επέκταση των αποπληρωμών σε μεγαλύτερη
περίοδο.

 Πώληση περιουσιακών στοιχείων: Μέρος της αναδιάρθρωσης μπορεί να είναι η συμφωνία με τον
δανειολήπτη για άμεση ή έγκαιρη πώληση περιουσιακών στοιχείων (κυρίως ακινήτων) για μείωση του
δανεισμού.

 Τροποποίηση υφιστάμενων όρων προηγούμενων αποφάσεων: Στο πλαίσιο της νέας λύσης βιώσιμου
διακανονισμού/αναδιάρθρωσης, έλεγχος τυχόν όρων προηγούμενων αποφάσεων που ενδέχεται να
μην πληρούνται.

 Ενοποίηση / αναχρηματοδότηση υφιστάμενων διευκολύνσεων: Σε περιπτώσεις που ο δανειολήπτης
διατηρεί πολλά χωριστά δάνεια με διαφορετικές εξασφαλίσεις, μπορεί να ενοποιηθούν και να
καθοριστεί νέο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και να εξασφαλιστεί το νέο δάνειο με όλες τις
υπάρχουσες εξασφαλίσεις.

 Όριο Βασικού Τρεχούμενου Λογαριασμού: Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να προσφερθεί δάνειο με
μεγαλύτερη αποπληρωμή για αντικατάσταση/μείωση του ορίου τρεχούμενου λογαριασμού.
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29.7 Ρυθμίσεις/Αναδιάρθρωση (συνέχεια)

 Διαχωρισμός και πάγωμα: το χρέος του πελάτη διαχωρίζεται σε βιώσιμο και μη βιώσιμο μέρος. Το
βιώσιμο μέρος αναδιαρθρώνεται και συνεχίζει να λειτουργεί. Το μη βιώσιμο μέρος ‘παγοποιείται’ για
την περίοδο της αναδιάρθρωσης σε ένα βιώσιμο πρόγραμμα. Στην λήξη της αναδιάρθρωσης, το
παγοποιημένο μέρος είτε διαγράφεται κατά αναλογία (στη βάση της πραγματικής αποπληρωμής του
βιώσιμου μέρους) ή αναδιαρθρώνεται.

 Επαναπρογραμματισμός των πληρωμών: το υφιστάμενο συμβατικό πρόγραμμα αποπληρωμής
προσαρμόζεται σε ένα νέο βιώσιμο πρόγραμμα αποπληρωμής, το οποίο βασίζεται σε μία ρεαλιστική
εκτίμηση, των τρεχουσών και προβλεπόμενων, ταμειακών ροών του δανειολήπτη.

 Εξασφάλιση εκκαθάρισης: Συμφωνία μεταξύ BOC PCL και ενός δανειολήπτη για την οικειοθελή
πώληση ενυπόθηκων περιουσιακών στοιχείων, για μερική ή πλήρη αποπληρωμή της οφειλής.

 Μετατροπή νομίσματος: Αυτή η λύση παρέχεται ώστε να αντιπαραβάλλεται το νόμισμα της πιστωτικής
διευκόλυνσης με το νόμισμα εισοδήματος του δανειολήπτη.

 Πρόσθετη Χρηματοδότηση: Η λύση αυτή μπορεί να χορηγηθεί, ταυτόχρονα με την αναδιάρθρωση των
υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων του δανειολήπτη, για την κάλυψη τυχόν χρηματοδοτικού
κενού.

 Μερική ή πλήρης διαγραφή: Σύμφωνα με τις διατάξεις της αντίστοιχης πολιτικής διαγραφής, η BOC
PCL συμφωνεί να καταλάβει το δικαίωμα ανάκτησης μέρους της απαίτησης ή του συνολικού
απαιτούμενου ποσού από τον δανειολήπτη (Fast Settlement).

 Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο: Αναδιάρθρωση χρέους επιτρέπει τη μερική ή
πλήρη αποπληρωμή του χρέους με αντάλλαγμα την απαίτηση αντίστοιχου ποσού ιδίων κεφαλαίων
από το Συγκρότημα, ώστε το υπόλοιπο του χρέους να προσαρμόζεται στο σωστό μέγεθος βάση των
ταμειακών ροών του δανειολήπτη. Η λύση αυτή χρησιμοποιείται μόνο σε απομακρυσμένες περιπτώσεις
και μόνο όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες προσπάθειες για αναδιάρθρωση και μετά που
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί πιστωτικών ιδρυμάτων.

 Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με περιουσιακά στοιχεία (Debt/asset swaps): συμφωνία μεταξύ του
Συγκροτήματος και του δανειολήπτη για την οικειοθελή μεταφορά του υποθηκευμένου περιουσιακού
στοιχείου ή άλλης ακίνητης περιουσίας προς το Συγκρότημα για την μερική ή ολική αποπληρωμή του
δανείου. Οποιοδήποτε υπόλοιπο δανείου να αναδιαρθρωθεί με ένα κατάλληλο σχέδιο αποπληρωμής
με βάση την επανεξετασμένη ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη.

29.8 Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κίνηση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες του Συγκροτήματος
σε αποσβεσμένο κόστος που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που κατέχονται προς
πώληση. Τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται προς πώληση και έχουν τύχει αναδιάρθρωσης
στις 30 Ιουνίου 2022 ανέρχονται σε €238,195 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €245,452 χιλ. και 30 Ιουνίου
2021: μηδέν).

30 Ιουνίου
2022

30 June
2021

€000 €000

1 Ιανουαρίου 1,469,182 1,981,825

Νέα δάνεια και απαιτήσεις που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης για την περίοδο 56,411 405,472

Δάνεια που δεν τυγχάνουν πλέον αναδιάρθρωσης (περιλαμβανομένων
αποπληρωμών)

(148,629) (283,370)

Διαγραφές δανείων και απαιτήσεων που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης (39,834) (58,758)

Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων και απαιτήσεων που έχουν τύχει
αναδιάρθρωσης

26,911 25,932

Συναλλαγματικές διαφορές 1,127 385

Αποαναγνώριση των χαρτοφυλακίων Helix 2 - (733,448)

30 Ιουνίου 1,365,168 1,338,038

Η κατηγοριοποίηση των δανείων ως ρυθμισμένα δάνεια διακόπτεται όταν πληρούνται όλα τα απαιτούμενα
κριτήρια της ΕΑΤ για διακοπή της ταξινόμησης ως ρυθμισμένα δάνεια. Τα κριτήρια παρατίθενται στις
αναφορές βάσει των Εκτελεστικών Τεχνικών Προτύπων (ΕΤΠ) της ΕΑΤ σχετικά με την εποπτική αναφορά και
τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

129



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BANK OF CYPRUS HOLDINGS Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2022

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.8 Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης (συνέχεια)

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες του Συγκροτήματος που έχουν
τύχει αναδιάρθρωσης ανά στάδιο, κλάδο της οικονομίας, και πελατειακό τομέα, μη συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που κατέχονται προς πώληση, καθώς και τις προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές και τις
εμπράγματες εξασφαλίσεις που κατέχονται για αυτά τα δάνεια που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης.

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000

Στάδιο 1 - 6,883

Στάδιο 2 818,330 828,849

Στάδιο 3 281,832 348,385

Απομειωμένα κατά την αρχική αναγνώριση (POCI) 26,811 39,613

1,126,973 1,223,730

Εύλογη αξία των εξασφαλίσεων

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000

Στάδιο 1 - 6,751

Στάδιο 2 774,087 782,843

Στάδιο 3 230,213 275,882

Απομειωμένα κατά την αρχική αναγνώριση (POCI) 23,355 37,824

1,027,655 1,103,300

Η εύλογη αξία των εξασφαλίσεων που παρουσιάζεται πιο πάνω έχει υπολογιστεί με βάση τον βαθμό στον
οποίο η εξασφάλιση μετριάζει τον πιστωτικό κίνδυνο.

Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

Ανά κλάδο της οικονομίας €000 €000

Εμπόριο 44,452 52,714

Βιομηχανία 14,925 16,217

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 264,027 259,534

Κατασκευές 230,792 164,871

Ακίνητα 136,820 196,522

Ιδιώτες 336,966 414,463

Επαγγελματικές και άλλες υπηρεσίες 78,528 96,714

Λοιποί κλάδοι 20,463 22,695

1,126,973 1,223,730
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29.8 Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης (συνέχεια)

30 Ιουνίου 2022

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την
αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

Ανά πελατειακό τομέα €000 €000 €000 €000 €000

Μεγάλες επιχειρήσεις - 272,991 4,267 2,964 280,222

Μεγάλες και Διεθνείς
επιχειρήσεις - 312,715 54,841 - 367,556

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - 79,657 1,701 923 82,281

Ιδιώτες

- στεγαστικά - 63,318 29,528 1,926 94,772

- καταναλωτικά, πιστωτικές
κάρτες και λοιπά - 23,247 13,118 847 37,212

Αναδιαρθρώσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις - 21,977 4,003 1 25,981

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις - 11,004 19,118 2,303 32,425

- στεγαστικά - 19,112 44,426 3,524 67,062

- λοιπά καταναλωτικά - 3,841 11,057 419 15,317

Ανακτήσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις - - 9,518 1,831 11,349

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις - - 10,611 2,250 12,861

- στεγαστικά - - 58,985 7,109 66,094

- λοιπά καταναλωτικά - - 17,737 2,386 20,123

Διεθνείς τραπεζικές εργασίες - 10,468 2,922 1 13,391

Διαχείριση περιουσίας - - - 327 327

- 818,330 281,832 26,811 1,126,973
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29. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

29.8 Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης (συνέχεια)

31 Δεκεμβρίου 2021

Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Απομειωμένα
κατά την
αρχική

αναγνώριση
(POCI)

Σύνολο

Ανά πελατειακό τομέα €000 €000 €000 €000 €000

Μεγάλες επιχειρήσεις 6,461 255,488 14,735 - 276,684

Μεγάλες και Διεθνείς
επιχειρήσεις - 303,823 53,667 - 357,490

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - 96,654 5,736 3,972 106,362

Ιδιώτες

- στεγαστικά 381 97,548 38,276 2,548 138,753

- καταναλωτικά, πιστωτικές
κάρτες και λοιπά 41 29,578 16,181 1,206 47,006

Αναδιαρθρώσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις - 6,941 8,882 6,013 21,836

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις - 8,705 23,410 3,775 35,890

- στεγαστικά - 13,500 49,746 3,362 66,608

- λοιπά καταναλωτικά - 5,047 15,088 426 20,561

Ανακτήσεις χρεών

- μεγάλες επιχειρήσεις - - 17,503 2,293 19,796

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις - - 12,402 1,980 14,382

- στεγαστικά - - 70,951 10,367 81,318

- λοιπά καταναλωτικά - - 19,313 3,165 22,478

Διεθνείς τραπεζικές εργασίες - 11,565 2,495 99 14,159

Διαχείριση περιουσίας - - - 407 407

6,883 828,849 348,385 39,613 1,223,730

Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000

Στάδιο 1 - 8

Στάδιο 2 12,276 13,349

Στάδιο 3 93,731 120,345

Απομειωμένα κατά την αρχική αναγνώριση (POCI) 5,719 10,218

111,726 143,920

30. Διαχείριση κινδύνων - Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από αρνητικές μεταβολές στις τιμές αγοράς από αλλαγές
στα επιτόκια, στις τιμές συναλλάγματος και στις τιμές ακινήτων και αξιών. Το τμήμα Κινδύνου Αγοράς είναι
υπεύθυνο για την παρακολούθηση του κινδύνου στα χρηματοοικονομικά μέσα που προκύπτει από αυτές τις
αλλαγές με στόχο την ελαχιστοποίηση της επίδρασης στα κέρδη και τα κεφάλαια. Το τμήμα παρακολουθεί
επίσης τον κίνδυνο ρευστότητας και τον πιστωτικό κίνδυνο με αντισυμβαλλόμενους και χώρες. Το τμήμα είναι
επίσης υπεύθυνο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις διάφορες πολιτικές και διαδικασίες που
αφορούν τον κίνδυνο της αγοράς.
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30. Διαχείριση κινδύνων - Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

Κίνδυνος επιτοκίων

Ο κίνδυνος επιτοκίων αναφέρεται στον τρέχοντα ή μελλοντικό κίνδυνο για τα κεφάλαια και κέρδη του
Συγκροτήματος που προκύπτει από τις αρνητικές μεταβολές των επιτοκίων που επηρεάζουν τις θέσεις του
τραπεζικού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος.

Ο κίνδυνος επιτοκίων επιμετρείται κυρίως με βάση την επίδραση στα καθαρά έσοδα από τόκους και την
επίδραση στην οικονομική αξία. Επιπρόσθετα από την πιο πάνω επιμέτρηση, o κίνδυνος επιτοκίων επίσης
επιμετρείται με τη μέθοδο ανάλυσης ευαισθησίας του επιτοκίου (gap analysis), όπου τα περιουσιακά στοιχεία,
οι υποχρεώσεις και στοιχεία εκτός ισολογισμού, κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την υπόλοιπη περίοδο
αναπροσαρμογής. Τα στοιχεία που δεν είναι ευαίσθητα στις μεταβολές των επιτοκίων αναγνωρίζονται ως μη
ευαίσθητα στοιχεία επιτοκίων (NRS). Υπολογίζεται επίσης η παρούσα αξία ενός σημείου βάσης (PVO1).  Ο
κίνδυνος επιτοκίου, ελέγχεται μέσω ενός ορίου επιτοκίου του ενός έτους (IRE) για την μέγιστη μείωση των
καθαρών εσόδων από τόκους στα διάφορα σενάρια κρίσης επιτοκίων. Τα όρια αυτά καθορίζονται σαν
ποσοστό επί των κεφαλαίων του Συγκροτήματος καθώς και σαν ποσοστό επί των καθαρών εσόδων από
τόκους. Υπάρχουν διαφορετικά όρια για το Ευρώ και για το Δολάριο.

Ανάλυση ευαισθησίας
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την επίδραση στα καθαρά έσοδα από τόκους του Συγκροτήματος, για
περίοδο ενός έτους, ως αποτέλεσμα λογικά αναμενόμενων μεταβολών στα επιτόκια των κύριων νομισμάτων
χρησιμοποιώντας τις παραδοχές που ισχύουν για την πολιτική του κινδύνου αγοράς για την τρέχουσα και
συγκρίσιμη περίοδο:

Επίδραση στα καθαρά
έσοδα από τόκους

€000

Νόμισμα Σενάριο επιτοκίων

30 Ιουνίου
2022

(50 μ.β. για
ευρώ και 60

μ.β. για
δολάριο

Αμερικής)

31
Δεκεμβρίου 

2021
(50 μ.β. για
ευρώ και 60

μ.β. για
δολάριο

Αμερικής)

Όλα
Παράλληλη Μετατόπιση Καμπύλης Αποδόσεων
προς τα πάνω (Parallel up) 53,336 35,677

Όλα
Παράλληλη Μετατόπιση Καμπύλης Αποδόσεων
προς τα κάτω (Parallel down) (48,311) (28,235)

Όλα
Αύξηση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων
(Steepening) (33,955) (19,944)

Όλα
Μείωση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων
(Flattening) 42,534 25,546

Όλα

Μείωση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων με
Μετατόπιση της Καμπύλης Αποδόσεων προς τα
πάνω αρχικά καταλήγοντας σε μηδενική
μετατόπιση σε σχέση με την αρχική Καμπύλη
Αποδόσεων (Short up) 51,166 33,182

Όλα

Αύξηση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων με
Μετατόπιση της Καμπύλης Αποδόσεων προς τα
κάτω αρχικά καταλήγοντας σε μηδενική
μετατόπιση σε σχέση με την αρχική Καμπύλη
Αποδόσεων (Short down) (47,077) (28,169)
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30. Διαχείριση κινδύνων - Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

Επίδραση στα καθαρά έσοδα
έσοδα από τόκους €000

Νόμισμα Σενάριο επιτοκίων

30 Ιουνίου
2022

50 μ.β. για
ευρώ και 60

μ.β. για
δολάριο

31
Δεκεμβρίου

2021
(60 μ.β. για

ευρώ και
δολάριο) 

Ευρώ
Παράλληλη Μετατόπιση Καμπύλης Αποδόσεων
προς τα πάνω (Parallel up) 52,302 34,484

Ευρώ
Παράλληλη Μετατόπιση Καμπύλης Αποδόσεων
προς τα κάτω (Parallel down) (46,103) (26,230)

Ευρώ
Αύξηση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων
(Steepening) (31,851) (17,866)

Ευρώ
Μείωση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων
(Flattening) 42,107 25,153

Ευρώ

Μείωση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων με
Μετατόπιση της Καμπύλης Αποδόσεων προς τα
πάνω αρχικά καταλήγοντας σε μηδενική
μετατόπιση σε σχέση με την αρχική Καμπύλη
Αποδόσεων (Short up) 50,287 32,200

Ευρώ

Αύξηση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων με
Μετατόπιση της Καμπύλης Αποδόσεων προς τα
κάτω αρχικά καταλήγοντας σε μηδενική
μετατόπιση σε σχέση με την αρχική Καμπύλη
Αποδόσεων (Short down) (44,121) (25,208)

Δολάριο Αμερικής
Παράλληλη Μετατόπιση Καμπύλης Αποδόσεων
προς τα πάνω (Parallel up) 1,034 1,193

Δολάριο Αμερικής
Παράλληλη Μετατόπιση Καμπύλης Αποδόσεων
προς τα κάτω (Parallel down) (2,208) (2,005)

Δολάριο Αμερικής
Αύξηση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων
(Steepening) (2,104) (2,078)

Δολάριο Αμερικής
Μείωση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων
(Flattening) 427 393

Δολάριο Αμερικής

Μείωση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων με
Μετατόπιση της Καμπύλης Αποδόσεων προς τα
πάνω αρχικά καταλήγοντας σε μηδενική
μετατόπιση σε σχέση με την αρχική Καμπύλη
Αποδόσεων (Short up) 879 982

Δολάριο Αμερικής

Αύξηση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων με
Μετατόπιση της Καμπύλης Αποδόσεων προς τα
κάτω αρχικά καταλήγοντας σε μηδενική
μετατόπιση σε σχέση με την αρχική Καμπύλη
Αποδόσεων (Short down) (2,956) (2,961)
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30. Διαχείριση κινδύνων - Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την επίδραση στο κεφάλαιο του Συγκροτήματος από λογικά αναμενόμενες
μεταβολές στα επιτόκια του Ευρώ και του Δολαρίου Αμερικής με βάση τα πρότυπα αναφοράς της Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ):

Επίδραση στα ίδια κεφάλαια
€000

Νόμισμα Σενάριο επιτοκίων

30 Ιουνίου
2022

(50 μ.β. για
ευρώ και 60

μ.β. για
δολάριο)

31
Δεκεμβρίου

2021
(50 μ.β. για
ευρώ και 60

μ.β. για
δολάριο)

Όλα
Παράλληλη Μετατόπιση Καμπύλης Αποδόσεων
προς τα πάνω (Parallel up) 5,147 (14,964)

Όλα
Παράλληλη Μετατόπιση Καμπύλης Αποδόσεων
προς τα κάτω (Parallel down) (9,228) 23,698

Όλα
Αύξηση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων
(Steepening) (11,749) (9,300)

Όλα
Μείωση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων
(Flattening) 8,207 8,986

Όλα

Μείωση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων με
Μετατόπιση της Καμπύλης Αποδόσεων προς τα
πάνω αρχικά καταλήγοντας σε μηδενική
μετατόπιση σε σχέση με την αρχική Καμπύλη
Αποδόσεων (Short up) 10,396 3,616

Όλα

Αύξηση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων με
Μετατόπιση της Καμπύλης Αποδόσεων προς τα
κάτω αρχικά καταλήγοντας σε μηδενική
μετατόπιση σε σχέση με την αρχική Καμπύλη
Αποδόσεων (Short down) (20,326) 6,273

Ευρώ
Παράλληλη Μετατόπιση Καμπύλης Αποδόσεων
προς τα πάνω (Parallel up) 4,313 (18,080)

Ευρώ
Παράλληλη Μετατόπιση Καμπύλης Αποδόσεων
προς τα κάτω (Parallel down) (1,804) 60,603

Ευρώ
Αύξηση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων
(Steepening) (11,128) (7,836)

Ευρώ
Μείωση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων
(Flattening) 17,544 17,714

Ευρώ

Μείωση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων με
Μετατόπιση της Καμπύλης Αποδόσεων προς τα
πάνω αρχικά καταλήγοντας σε μηδενική
μετατόπιση σε σχέση με την αρχική Καμπύλη
Αποδόσεων (Short up) 16,315 2,234

Ευρώ

Αύξηση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων με
Μετατόπιση της Καμπύλης Αποδόσεων προς τα
κάτω αρχικά καταλήγοντας σε μηδενική
μετατόπιση σε σχέση με την αρχική Καμπύλη
Αποδόσεων (Short down) (13,550) 26,386
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30. Διαχείριση κινδύνων - Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

Επίδραση στα ίδια κεφάλαια
€000

Νόμισμα Σενάριο επιτοκίων

30 Ιουνίου
2022

(50 μ.β. για
ευρώ και 60

μ.β. για
δολάριο)

31
Δεκεμβρίου

2021
(50 μ.β. για
ευρώ και 60

μ.β. για
δολάριο)

Δολάριο Αμερικής
Παράλληλη Μετατόπιση Καμπύλης Αποδόσεων
προς τα πάνω (Parallel up) 5,980 6,232

Δολάριο Αμερικής
Παράλληλη Μετατόπιση Καμπύλης Αποδόσεων
προς τα κάτω (Parallel down) (7,424) (6,604)

Δολάριο Αμερικής
Αύξηση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων
(Steepening) (621) (1,464)

Δολάριο Αμερικής
Μείωση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων
(Flattening) (565) 258

Δολάριο Αμερικής

Μείωση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων με
Μετατόπιση της Καμπύλης Αποδόσεων προς τα
πάνω αρχικά καταλήγοντας σε μηδενική
μετατόπιση σε σχέση με την αρχική Καμπύλη
Αποδόσεων (Short up) 4,476 4,998

Δολάριο Αμερικής

Αύξηση Κλίσης Καμπύλης Αποδόσεων με
Μετατόπιση της Καμπύλης Αποδόσεων προς τα
κάτω αρχικά καταλήγοντας σε μηδενική
μετατόπιση σε σχέση με την αρχική Καμπύλη
Αποδόσεων (Short down) (6,776) (6,920)

Η συνολική επίδραση στα ίδια κεφάλαια υπολογίστηκε βάσει των οδηγιών της ΕΑΤ προσθέτοντας την
αρνητική και 50% της θετικής επίδρασης του κάθε σεναρίου.

Επιπρόσθετα από τις πιο πάνω διακυμάνσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους οι μεταβολές στα επιτόκια
μπορούν να επιφέρουν μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδύσεων που ταξινομήθηκαν ως επενδύσεις στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (περιλαμβανομένων των επενδύσεων προς εμπορία) και στην εύλογη
αξία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων.

Τυχόν μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς επηρεάζουν επίσης τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος. Η
επίδραση στα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος προκύπτει από μεταβολές στην εύλογη αξία ομολόγων με
σταθερό επιτόκιο που ταξινομήθηκαν ως επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εισοδημάτων. 

Η ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στην παραδοχή μιας παράλληλης μετακίνησης της καμπύλης απόδοσης
επιτοκίων. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την επίδραση στα κέρδη/ζημιές πριν τη φορολογία και στα ίδια
κεφάλαια του Συγκροτήματος, από λογικά αναμενόμενες μεταβολές στα επιτόκια των κύριων νομισμάτων.

Παράλληλη μεταβολή στα επιτόκια
((αύξηση)/μείωση στα καθαρά
έσοδα από τόκους)

Επίδραση στα
κέρδη/ζημιές πριν την

φορολογία

Επίδραση στα ίδια
κεφάλαια

30 Ιουνίου 2022 €000 €000
+0.6% στο Δολάριο Αμερικής
+0.5% στο Ευρώ
+1.0% στην Αγγλική Στερλίνα (619) (504)

-0.6% στο Δολάριο Αμερικής
-0.5% στο Ευρώ
-1.0% στην Αγγλική Στερλίνα 619 504
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30. Διαχείριση κινδύνων - Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

Επίδραση στα
κέρδη/ζημιές πριν την

φορολογία

Επίδραση στα ίδια
κεφάλαια

Παράλληλη μεταβολή στα επιτόκια
((αύξηση)/μείωση στα 
καθαρά έσοδα από τόκους)

€000 €000

31 Δεκεμβρίου 2021
+0.6% στο Δολάριο Αμερικής
+0.5% στο Ευρώ
+1.0% στην Αγγλική Στερλίνα 1,219 (739)

-0.6% στο Δολάριο Αμερικής
-0.5% στο Ευρώ
-1.0% στην Αγγλική Στερλίνα (782) 739

Μεταρρύθμιση αναφοράς επιτοκίου
Το διατραπεζικό επιτόκιο Λονδίνου (LIBOR) και το διατραπεζικό επιτόκιο Eυρώ (EURIBOR) (συλλογικά
αναφέρονται ως IBORS) αποτελούν αντικείμενο διεθνών, εθνικών και άλλων κανονιστικών οδηγιών και
προτάσεων για μεταρρύθμιση. Ορισμένες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις είναι ήδη σε ισχύ, ενώ άλλες δεν
έχουν ακόμη εφαρμοστεί όπως επεξηγείται παρακάτω. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν
διαφορετική απόδοση σε αυτά τα κριτήρια αναφοράς από ότι στο παρελθόν ή να παύσουν να υπάρχουν
εντελώς ή να έχουν άλλες συνέπειες που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του LIBOR, οι επόπτες και ομάδες εργασίας του κλάδου έχουν προσδιορίσει
εναλλακτικά σημεία αναφοράς επιτοκίου. Στις 5 Μαρτίου 2021, η Αρχή Χρηματοοικονομικής Διαγωγής (FCA)
επιβεβαίωσε ότι όλες οι ρυθμίσεις LIBOR είτε θα παύσουν να παρέχονται από οποιονδήποτε διαχειριστή είτε
δεν θα είναι πλέον αντιπροσωπευτικές για την υποκείμενη αγορά που σκοπεύουν να επιμετρήσουν:

 αμέσως μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021, στην περίπτωση όλων των ρυθμίσεων σε στερλίνα, ευρώ,
Ελβετικό φράγκο και Ιαπωνικό γιεν, καθώς και τις ρυθμίσεις 1 εβδομάδας και 2 μηνών σε δολάριο
ΗΠΑ; και

 αμέσως μετά τις 30 Ιουνίου 2023, στην περίπτωση των υπόλοιπων ρυθμίσεων σε δολάριο ΗΠΑ

Τον Οκτώβριο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε εκ νόμου αντικατάσταση για ορισμένες
ρυθμίσεις του CHF LIBOR. Στις 16 Νοεμβρίου 2021, η Αρχή Χρηματοοικονομικής Διαγωγής του Ηνωμένου
Βασιλείου (UK FCA) επιβεβαίωσε ότι θα επιτρέψει την προσωρινή χρήση των συνθετικών GBP και JPY LIBOR
σε όλα τα παλαιού τύπου συμβόλαια LIBOR, εκτός από τα παράγωγα υπό εκκαθάριση που δεν έχουν αλλάξει
κατά το τέλος ή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Επίσης, βάσει της περιοριστικής τους εξουσίας για νέα
χρήση θα απαγορεύσουν τη νέα χρήση του USD LIBOR από τα τέλη του 2021, εκτός από συγκεκριμένες
περιπτώσεις.

Πως το Συγκρότημα διαχειρίζεται τη μετάβαση σε εναλλακτικά σημεία αναφοράς επιτοκίων

Η BOC PCL κατάρτησε ένα έργο για τη διαχείριση της μετάβασης σε εναλλακτικά σημεία αναφοράς επιτοκίου,
σύμφωνα με το οποίο ο Διευθυντής Διαχείρισης Διαθέσιμων είναι ο ιδιοκτήτης του έργου και η εποπτεία του
έργου ανατέθηκε σε αποκλειστική Συντονιστική Επιτροπή Αναφοράς. Τα κύρια τμήματα που εμπλέκονται στο
έργο στο υψηλότερο επίπεδο είναι το Νομικό Τμήμα, η Διαχείριση Διαθέσιμων, η Διαχείριση Κινδύνων, η
Οικονομική Διεύθυνση, η Πληροφορική ('IT'), οι Λειτουργικές Εργασίες και οι Επιχειρηματικοί τομείς. Η
Επιτροπή Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων ('ALCO') παρακολουθεί το έργο σε τακτική βάση.

To πρόγραμμα μετάβασης του Συγκροτήματος περιλάμβανε επίσης την κατάρτηση κατάλληλων εναλλακτικών
διατάξεων για τις συμβάσεις που είναι συνδεδεμένες με το LIBOR και μηχανισμούς μετάβασης για τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο με λήξη μετά το 2021.

Για ανοίγματα σε μη υπό-εκκαθάριση παράγωγα απομόχλευσης, το Συγκρότημα έχει συμμορφωθεί με το
πρωτόκολλο International Swaps and Derivatives Association (ISDA) που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του
2021, ενώ για τα παράγωγα υπό εκκαθάριση, η BOC PCL έχει υιοθετήσει την τυποποιημένη προσέγγιση που
θα ακολουθηθεί από το σχετικό οίκο εκκαθάρισης.
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Το Συγκρότημα συνεργάστηκε ενεργά με την πελατειακή του βάση και τους αντισυμβαλλομένους της αγοράς,
για την τροποποίηση ουσιαστικά όλων των επηρεαζόμενων συμβολαίων LIBOR (εκτός από τις σχετικές
συμβάσεις που αναφέρονται σε USD LIBOR τα οποία θα τερματιστούν στις 30 Ιουνίου 2023) μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2021 για τη μετάβαση τους σε εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς. Οι συμβάσεις δαπανών
διευκολύνσεων σε CHF για τις οποίες η σύμβαση δεν τροποποιήθηκε κατά την πρώτη περίοδο επιτοκίου που
ξεκίνησε το 2022 ('tough legacy'), έχουν μεταβεί στο βασικό επιτόκιο που προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ. Το
Συγκρότημα έχει επίσης κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη μετάβαση των συμβάσεων παλαιού τύπου
(tough legacy contracts) σε GBP και JPY σε εναλλακτικά επιτόκια, ενημερώνοντας την πελατειακή του βάση
και διατηρώντας το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ένα επιτόκιο που προβλέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ σε
περίπτωση που οριστεί τέτοιο επιτόκιο στο μέλλον. Συγκεκριμένα, αναμένοντας ότι η EE ενδέχεται να μην
ορίσει εναλλακτικό επιτόκιο για το JPY και το GBP Libor, το Συγκρότημα ενημέρωσε τους πελάτες του για την
απόφασή του να μεταβεί στα ίδια εναλλακτικά επιτόκια για πιστωτικές διευκολύνσεις σε JPY και GBP LIBOR
('tough legacy'), εώς εάν ο πελάτης να είχε υπογράψει τη σχετική τροποποίηση της σύμβασης. Αυτό θα
διασφαλίσει ότι οι πελάτες δεν θα έχουν διαφορετική μεταχείριση από άλλους πελάτες με παρόμοια
χαρακτηριστικά με διευκολύνσεις με την ίδια διάρκεια σε JPY και GBP LIBOR που έχουν υπογράψει την
τροποποίηση της σύμβασής τους. Το Συγκρότημα έχει επίσης προβεί σε επικοινωνία με τους πελάτες για να
τους ενημερώσει και να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση των πιστωτικών διευκολύνσεων που δεν βασίζονται
στο LIBOR του USD, σε εναλλακτικά σημεία αναφοράς (RFRs).

Νέα προϊόντα δανεισμού RFR έχουν επίσης εισαχθεί και υιοθετηθεί στα βασικά νομίσματα του Συγκροτήματος. 

Το έργο του Συγκροτήματος για τη μετάβαση σε εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς επικεντρώνεται τώρα στη
μετάβαση των συμβολαίων LIBOR USD πριν από τη προθεσμία του Ιουνίου 2023.

Η BOC PCL διαθέτει ειδικές ομάδες για την υποστήριξη της μετάβασης και τη συνεχή αξιολόγηση,
παρακολούθηση και δυναμική διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από τη μετάβαση, όπου απαιτείται.

Το Συγκρότημα παρακολουθεί επίσης ενεργά τυχόν εξελίξεις της αγοράς και των κανονιστικών ρυθμίσεων
που δημοσιεύονται από τους ρυθμιστικούς φορείς καθώς και από τις σχετικές ομάδες εργασίας σε διάφορες
δικαιοδοσίες.

Το Συγκρότημα θα συνεχίσει να αξιολογεί, να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται δυναμικά τους κινδύνους και
να εφαρμόζει συγκεκριμένους ελέγχους μετριασμού όταν απαιτείται, προχωρώντας προς μια ομαλή μετάβαση
σε εναλλακτικούς δείκτες αναφοράς.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη σημαντική έκθεση σε μη παράγωγα στοιχεία που επηρεάζονται από τη
μεταρρύθμιση, που ακόμη δεν έχουν μεταβεί σε εναλλακτικούς δείκτες αναφοράς επιτοκίων στις 30 Ιουνίου
2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021:

30 Ιουνίου 2022
USD

LIBOR
Άλλα

LIBOR Σύνολο
Μη-παράγωγα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία €000 €000 €000

Δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες 451,218 - 451,218

Δάνεια και απαιτήσεις σε τράπεζες 42,081 2,104 44,185

Σύνολο 493,299 2,104 495,403

Μη-παράγωγες Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Καταθέσεις από τράπεζες 114 374 488

Σύνολο 114 374 488
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31 Δεκεμβρίου 2021
GBP

LIBOR
USD

LIBOR
CHF

LIBOR
Άλλα

LIBOR Σύνολο
Μη-παράγωγα Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία 

€000 €000 €000 €000 €000

Δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες 92,819 364,113 26,727 1,627 485,286

Δάνεια και απαιτήσεις σε τράπεζες 18,341 87,397 4,984 10,261 120,983

Σύνολο 111,160 451,510 31,711 11,888 606,269

Μη-παράγωγες Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις 

Καταθέσεις από τράπεζες 113 7,658 - 503 8,274

Σύνολο 113 7,658 - 503 8,274

Tο EURIBOR είναι σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά με τους δείκτες που
χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς της ΕΕ (EU Benchmarks Regulation) και μπορεί να συνεχίσει να
χρησιμοποιείται ως επιτόκιο αναφοράς για υφιστάμενα και νέα συμβόλαια. Το Συγκρότημα, ως εκ τούτου, δεν
θεωρεί ότι η έκθεση του στο EURIBOR επηρεάζεται από την μεταρρύθμιση του Κανονισμού BMR.

Τα παράγωγα που πληρούν τα κριτήρια αντισταθμιστικής λογιστικής που θα επηρεάζονται από τη
μεταρρύθμιση του IBOR, αναφέρονται στη Σημείωση 14.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών ενός
χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσει διακυμάνσεις λόγω μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου
συναλλάγματος. 

Η επίδραση στα ίδια κεφάλαια προκύπτει κυρίως από την επίδραση των μέσων αντιστάθμισης που
χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση μέρους των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των θυγατρικών
εταιρειών. Σε επίπεδο Συγκροτήματος, υπάρχει περίπου ίση και αντίθετη επίπτωση στα ίδια κεφάλαια από την
αναπροσαρμογή της αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος σε
ξένο νόμισμα. 

Κίνδυνος τιμών

Κίνδυνος από μεταβολές στις τιμές των μετοχών
Ο κίνδυνος ζημιών από μεταβολές στις τιμές των μετοχών προκύπτει από δυσμενείς μεταβολές στις τιμές των
επενδύσεων σε μετοχές που κατέχει το Συγκρότημα.

Κίνδυνος από μεταβολές στις τιμές των ομολόγων
Ο κίνδυνος από μεταβολές στις τιμές των ομολόγων είναι ο κίνδυνος ζημιάς ως αποτέλεσμα δυσμενών
μεταβολών στις τιμές των ομολόγων που έχει στην κατοχή του το Συγκρότημα. Οι τιμές των ομολόγων
μεταβάλλονται όταν αλλάξει ο πιστωτικός κίνδυνος του εκδότη και/ή όταν αλλάξει το επιτόκιο για τους
τίτλους σταθερού επιτοκίου. Το Συγκρότημα επενδύει σημαντικό μέρος των ρευστών περιουσιακών του
στοιχείων σε ομόλογα, με υψηλή διαβάθμιση. Η μέση διαβάθμιση των ομολόγων του Συγκροτήματος στις 30
Ιουνίου 2022 με βάση τις πιστοληπτικές διαβαθμίσεις του οίκου Moody's Investors Service ήταν A3 (31
Δεκεμβρίου 2021:Α3). Η μέση διαβάθμιση μη συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων της Κυπριακής
Κυβέρνησης και μη διαβαθμισμένων συναλλαγών στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν Aa2 (31 Δεκεμβρίου 2021:
Aa2).

Κίνδυνος τιμών ακινήτων

Σημαντικό μέρος του  χαρτοφυλακίου των δανείων και απαιτήσεων του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένο
με ακίνητα, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται στην Κύπρο. Επιπλέον, το Συγκρότημα κατέχει σημαντικό
αριθμό ακινήτων που προκύπτουν κυρίως από δραστηριότητες αναδιάρθρωσης δανείων, την εκποίηση των
εξασφαλίσεων στα δάνεια και τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα. Αυτά τα ακίνητα κατέχονται από
το Συγκρότημα κυρίως ως αποθέματα ακινήτων και μερικά κατέχονται ως επενδύσεις σε ακίνητα. 

Ο κίνδυνος τιμών ακινήτων είναι ο κίνδυνος να επηρεαστεί η επιχειρηματική και χρηματοοικονομική θέση του
Συγκροτήματος από δυσμενείς μεταβολές στη ζήτηση και τις τιμές των ακινήτων ή από κανονιστικές
κεφαλαιακές απαιτήσεις που αφορούν αυξημένες επιβαρύνσεις σε σχέση με τα αποθέματα ακινήτων που
κατέχει.
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Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την πιθανή αδυναμία του Συγκροτήματος να
αποπληρώσει πλήρως ή έγκαιρα τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις του. Στον κίνδυνο αυτό
περιλαμβάνεται και η πιθανότητα το Συγκρότημα να χρειαστεί χρηματοδότηση σε υψηλότερo κόστος ή να
πωλήσει περιουσιακά στοιχεία με έκπτωση για να αποπληρώσει πλήρως και έγκαιρα τις υποχρεώσεις του.

Αντικατοπτρίζει την πιθανότητα αναντιστοιχίας των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληρωμών και λαμβάνει
υπόψη τις μη αναμενόμενες καθυστερήσεις στις αποπληρωμές και τις απροσδόκητα υψηλές εκροές. Ο
κίνδυνος ρευστότητας περιλαμβάνει τόσο τον κίνδυνο μη αναμενόμενων αυξήσεων στο κόστος
χρηματοδότησης του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών στοιχείων όσο και τον κίνδυνο μη ρευστοποίησης
μιας θέσης σε σωστό χρονικό πλαίσιο, με λογικούς όρους. 

Για να περιοριστεί αυτός ο κίνδυνος, η διοίκηση έχει υιοθετήσει μια στρατηγική διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων με γνώμονα τη ρευστότητα και την παρακολούθηση των ταμειακών ροών και της ρευστότητας σε
καθημερινή βάση. Το Συγκρότημα έχει αναπτύξει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και σχέδια έκτακτης
ανάγκης για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. 

Διοίκηση και δομή

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την Πολιτική Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων Ρευστότητας του
Συγκροτήματος η οποία καθορίζει το επίπεδο κινδύνου στο οποίο πρέπει να λειτουργεί το Συγκρότημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, εγκρίνει την Πολιτική Διαχείρισης
Ρευστότητας και επανεξετάζει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, την κατάσταση ρευστότητας του
Συγκροτήματος. 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ALCO) είναι υπεύθυνη για να καθορίζει
τις πολιτικές για αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση της ρευστότητας στο Συγκρότημα. 

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της ρευστότητας σε επίπεδο
Συγκροτήματος, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με εσωτερικές πολιτικές και εποπτικές απαιτήσεις
αναφορικά με τη ρευστότητα και για την παροχή καθοδήγησης ως προς τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
αναφορικά με τις ανάγκες ρευστότητας. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων αξιολογεί σε συνεχή βάση την
επάρκεια των ρευστών διαθεσίμων και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση μίας επαρκούς
θέσης ρευστότητας. 

Η ρευστότητα παρακολουθείται επίσης σε ημερήσια βάση από το τμήμα Κινδύνου Αγοράς, για να διασφαλίσει
τη συμμόρφωση με τους εσωτερικούς κανονισμούς και όρια, καθώς και τα όρια που θέτουν οι εποπτικές
αρχές. Το τμήμα Κινδύνου Αγοράς ενημερώνει τουλάχιστον μηνιαίως την Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών
Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ALCO) για τη θέση ρευστότητας του Συγκροτήματος. Επίσης παρουσιάζει τα
αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στην Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών
Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ALCO) τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση.

Η ρευστότητα παρακολουθείται και τυγχάνει διαχείρισης σε συνεχή βάση μέσω:
(i) Διάθεση ανάληψης κινδύνου: συστάθηκε η Διάθεση Ανάληψης Κινδύνου του Συγκροτήματος με

κατάλληλα όρια για τη διαχείριση όλων των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου
ρευστότητας.

(ii) Πολιτική ρευστότητας: καθορίζει τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας
καθώς και το πλαίσιο, τα όρια και τις παραδοχές των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων.

(iii) Όρια ρευστότητας: μια σειρά από εσωτερικά και ρυθμιστικά όρια παρακολουθούνται σε ημερήσια,
μηνιαία και τριμηνιαία βάση. Έχει εισαχθεί ένα σύστημα φωτεινού σηματοδότη (RAG), προκειμένου
να εντοπίζονται οι περιπτώσεις επιδείνωσης των δεικτών, όπου εφαρμόζεται.

(iv) Δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης: παρακολούθηση μιας σειράς δεικτών για τα πρώτα σημάδια
κινδύνου ρευστότητας στην αγορά ή ειδικά για το Συγκρότημα. Αυτοί είναι σχεδιασμένοι για να
εντοπίζουν άμεσα την εμφάνιση αυξημένου κινδύνου ρευστότητας ούτως ώστε να μεγιστοποιήσουν
το διαθέσιμο χρόνο για την εκτέλεση των κατάλληλων δράσεων για μετριασμό.

(v) Σχέδιο Ρευστότητας Έκτακτης Ανάγκης: διατήρηση Σχεδίου Ρευστότητας Έκτακτης Ανάγκης το οποίο
έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα πλαίσιο για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και διαχείριση μιας
κρίσης ρευστότητας. Το σχέδιο αυτό παρέχει ένα σχέδιο επικοινωνίας και περιλαμβάνει τις δράσεις
της διοίκησης για τη διαχείριση των πιέσεων ρευστότητας.
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(vi) Σχέδιο Ανάκαμψης: το Συγκρότημα έχει αναπτύξει ένα Σχέδιο Ανάκαμψης, οι βασικοί στόχοι του
οποίου είναι, μεταξύ άλλων, να καθορίσει Δείκτες Ανάκαμψης και Έγκαιρης Προειδοποίησης και να
καθορίσει εκ των προτέρων μια σειρά από επιλογές για να επιτρέψει στο Συγκρότημα να είναι
επαρκώς προετοιμασμένο να ανταποκριθεί σε ακραίες καταστάσεις και να επανέλθει σε βιώσιμη θέση
ρευστότητας.

Διαδικασία παρακολούθησης

Καθημερινή 
Η καθημερινή παρακολούθηση των πελατειακών ροών και των άμεσα ρευστών διαθεσίμων είναι σημαντική
για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Το τμήμα Κινδύνου
Αγοράς ετοιμάζει μια  ημερήσια έκθεση που αναλύει τα εσωτερικά αποθέματα ρευστότητας και τα συγκρίνει με
τα αποθέματα της προηγούμενης μέρας. Τα ιστορικά συνοπτικά αποτελέσματα αυτής της έκθεσης διατίθενται
στην Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ALCO) και στα μέλη της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Κινδύνων, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Διαθεσίμων και Οικονομικής Διεύθυνσης. Επίσης η Υπηρεσία
Διαχείρισης Διαθεσίμων παρακολουθεί σε καθημερινή βάση και εντός της ημέρας τις πελατειακές εισροές και
εκροές στα κύρια νομίσματα που χρησιμοποιούνται από το Συγκρότημα. 

Το Τμήμα Κινδύνου Αγοράς διενεργεί επίσης σε καθημερινή βάση ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων για κρίση στην τράπεζα, κρίση στην αγορά και συνδυαστικά σενάρια.  Η απαίτηση είναι να
υπάρχουν επαρκή αποθέματα ρευστότητας για να μπορέσει η BOC PCL να επιβιώσει για δώδεκα μήνες σε
περίοδο κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να αυξήσει τη χρηματοδότηση για όλα τα σενάρια.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιείται άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
για να επιβεβαιωθεί ότι το Συγκρότημα διατηρεί επαρκή αποθέματα ρευστότητας σε άμεσα προσβάσιμη
μορφή, που να επιτρέπουν την εκτέλεση των πληρωμών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ημέρας σε
ακραίες καταστάσεις.

Τα αποθέματα ρευστότητας αποτελούνται από: χαρτονομίσματα σε Ευρώ, υπόλοιπα με την ΚΤΚ
(εξαιρουμένων των Ελάχιστων Αποθεματικών (MRR)), μη δεσμευμένα μετρητά και διατραπεζικούς
τρεχούμενους λογαριασμούς, καθώς και τοποθετήσεις σε χρηματαγορές μέχρι τον ορίζοντα αντοχής,
διαθέσιμο πιστωτικό όριο ΕΚΤ και μη επιβαρυμένα/διαθέσιμα ομόλογα ρευστότητας σε τρέχουσες τιμές
αγοράς μείον ένα ποσοστό περικοπής. 

Ο σχεδιασμός των ασκήσεων προσομείωσης ακραίων καταστάσεων ακολούθησε τις οδηγίες και βασίστηκε
στους κινδύνους ρευστότητας που αναγνωρίζονται διεθνώς από την Προληπτική Εποπτική Αρχή (ΠΕΑ) και την
ΕΑΤ. Επιπρόσθετα λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες της ΔΕΕΑ και την Ετήσια Διαδικασία Καθορισμού Κινδύνων του
Συγκροτήματος. Οι παραδοχές των ασκήσεων προσομείωσης ακραίων καταστάσεων περιλαμβάνονται στην
Πολιτική Ρευστότητας του Συγκροτήματος, η οποία εξετάζεται σε ετήσια βάση και εγκρίνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθούν οι παραδοχές κατά τη
διάρκεια του έτους, ζητείται έγκριση από την Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων
(ALCO) και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κύριοι παράγοντες που
λαμβάνονται υπόψη στα διάφορα σενάρια είναι: εκροές καταθέσεων, χρηματοδότηση από αγορές (wholesale
funding), αποπληρωμές δανείων, ανειλημμένες υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού, εμπορεύσιμα χρεόγραφα,
καλυμμένα ομόλογα ιδίας έκδοσης, επιπρόσθετες πιστωτικές απαιτήσεις, διατραπεζικές απαιτήσεις και
εξασφαλίσεις μετρητών για παράγωγα και συμφωνίες επαναγοράς (όπως ισχύει).

Εβδομαδιαία
Το Τμήμα Κινδύνου Αγοράς ετοιμάζει κατάσταση που παρουσιάζει το επίπεδο ρευστών περιουσιακών
στοιχείων περιλαμβανομένων διατραπεζικών τρεχούμενων λογαριασμών πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει των
ορισμών του ΔΚΡ.
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Μηνιαία
Το τμήμα Κινδύνου Αγοράς ετοιμάζει εκθέσεις για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με εσωτερικούς και
εποπτικούς δείκτες ρευστότητας, οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων
και Υποχρεώσεων (ALCO), στην Εκτελεστική Επιτροπή και στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του
Διοικητικού Συμβουλίου. Υπολογίζονται επίσης οι αναμενόμενες ροές σε σενάρια ακραίων καταστάσεων και
συγκρίνονται με τα διαθέσιμα αποθέματα ρευστότητας για τον υπολογισμό των ημερών επιβίωσης. Επίσης
παρουσιάζονται στην Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ALCO) τα ποσοστά
ανανέωσης των καταθέσεων τακτής προθεσμίας, το ποσοστό των καταθέσεων των Διεθνών Τραπεζικών
Εργασιών προς το σύνολο των καταθέσεων και το ποσοστό καταθέσων άμεσης πρόσβασης. Στην Επιτροπή
Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ALCO) παρουσιάζεται επίσης η αναντιστοιχία
ρευστότητας υπό τη μορφή της κατάστασης του Πίνακα Ληκτότητας (για συμβατικές και συμπεριφορικές
ταμειακές ροές) και η προκύπτουσα μηνιαία αναντιστοιχία μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων συγκρίνεται με την αναντιστοιχία του προηγούμενου μήνα. 

Το Τμήμα Κινδύνου Αγοράς ετοιμάζει επίσης μία μηνιαία κατάσταση ρευστότητας, η οποία υποβάλλεται στην
ΕΚΤ. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση για την ανάλυση καταθέσεων, πληροφόρηση για
ταμειακές ροές, περίοδο επιβίωσης, Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (ΔΚΡ), ανανέωση χρηματοδότησης,
χρηματοδοτικό κενό (μέσω της ανάλυσης του Πίνακα Ληκτότητας) και συγκέντρωση χρηματοδότησης και
λεπτομέρειες για τις εξασφαλίσεις. Η κατάσταση καταλήγει σε συμπέρασμα αναφορικά με τη συνολική
κατάσταση ρευστότητας της BOC PCL και περιγράφει τα μέτρα που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν
βραχυπρόθεσμα για τη βελτίωση της κατάστασης ρευστότητας, όπου χρειάζεται.

Το Τμήμα Κινδύνου Αγοράς ενημερώνει μηνιαίως την ΚΤΚ/ΕΚΤ για τον ΔΚΡ και για τα Πρόσθετα Μέτρα
Παρακολούθησης της Ρευστότητας.

Τριμηνιαία 
Τα αποτελέσματα των καθημερινών ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για κρίση
παρουσιάζονται στην Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ALCO) και στην
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου σε τριμηνιαία βάση ως μέρος της τριμηνιαίας
θεώρησης της Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Ρευστότητας Επάρκειας (ΕΔΑΡΕ). Επιπλέον, το τμήμα
Κινδύνου Αγοράς ενημερώνει την ΚΤΚ/ΕΚΤ σε τριμηνιαία βάση για τον Δείκτη Καθαρής Σταθερής
Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ).

Ετήσια
Το Συγκρότημα ετοιμάζει σε ετήσια βάση το πακέτο για την ΕΔΑΡΕ. Το πακέτο ΕΔΑΡΕ δίνει μία συνολική
εικόνα της επάρκειας της ρευστότητας του Συγκροτήματος τόσο σε συνθήκες κανονικότητας όσο και σε
συνθήκες κρίσης.  Στο πλαίσιο της έκθεσης ΕΔΑΡΕ το Συγκρότημα αξιολογεί τον κίνδυνο ρευστότητας εντός
ενός πλαισίου καθιερωμένων πολιτικών, διαδικασιών για τον προσδιορισμό, την επιμέτρηση, τη διαχείριση και
την παρακολούθηση της ρευστότητας όπως καθορίστηκαν από το ίδρυμα.

Το Συγκρότημα, σαν μέρος των διαδικασιών του για παρακολούθηση και διαχείριση του κινδύνου
ρευστότητας, διαθέτει Σχέδιο Ρευστότητας Εκτάκτου Ανάγκης (ΣΡΕΑ) για τη διαχείριση δυσκολιών
ρευστότητας. Στο σχέδιο αναλύονται τα μέτρα που θα ληφθούν όταν παρουσιαστούν προβλήματα στη
ρευστότητα, τα οποία κλιμακώνονται με ειδική σύγκλιση της διευρυμένης Επιτροπής Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων. Το σχέδιο καθορίζει τα μέλη αυτής της επιτροπής καθώς και μια
σειρά πιθανών μέτρων που μπορεί να ληφθούν. Tο σχέδιο ελέγχεται σε ετήσια βάση. Το σχέδιο, το οποίο
αποτελεί μέρος της Πολιτικής Ρευστότητας του Συγκροτήματος, αναθεωρείται από την Επιτροπή Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων τουλάχιστον ετήσια κατά τη διάρκεια της ΕΔΑΡΕ. Η Επιτροπή
Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων υποβάλλει την επικαιροποιημένη Πολιτική Ρευστότητας
με εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού
Συμβουλίου για έγκριση. Η εγκεκριμένη Πολιτική Ρευστότητας κοινοποιείται στον EEM. 

Δείκτες ρευστότητας

Ο ΔΚΡ του Συγκροτήματος υπολογίζεται με βάση τον Κατ΄Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/61. Είναι
σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να θεσπίσει ένα ελάχιστο επίπεδο υψηλής ποιότητας ρευστών διαθέσιμων
περιουσιακών στοιχείων, αρκετό ώστε να καλύπτει ένα οξύ σενάριο άσκησης προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων διάρκειας 30 ημερών. Η ελάχιστη απαίτηση είναι ίση με 100%. Το Συγκρότημα παρακολουθεί
επίσης τη θέση του έναντι του Δείκτη Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ) βάσει του Κανονισμού
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων II (CRR II) που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο 2021, με ελάχιστη απαίτηση ύψους
100%. Ο ΔΚΣΧ είναι ο δείκτης της διαθέσιμης σταθερής χρηματοδότησης έναντι της απαιτούμενης σταθερής
χρηματοδότησης. Ο ΔΚΣΧ έχει αναπτυχθεί για να προωθήσει μια βιώσιμη διάρθρωση ληκτηκότητας των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
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Κίνδυνος χρηματοδότησης

Κίνδυνος χρηματοδότησης είναι ο κίνδυνος το Συγκρότημα να μην έχει επαρκείς σταθερές πηγές
χρηματοδότησης ή η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης να μην είναι πάντα διαθέσιμη σε λογικό κόστος και
έτσι το Συγκρότημα να μην μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των
ρυθμιστικών υποχρεώσεων (π.χ. ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων - MREL).

Κύριες πηγές χρηματοδότησης

Στις 30 Ιουνίου 2022 οι κύριες πηγές ρευστότητας του Συγκροτήματος αποτελούνταν από την καταθετική του
βάση και τη χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες μέσω πράξεων νομισματικής πολιτικής του
Ευρωσυστήματος. Η αγορά κεφαλαίων γίνεται επίσης μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης, μετά και την
επαναχρηματοδότηση του Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. τον Απρίλιο 2021 και την έκδοση
ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €300 εκατ. τον Ιούνιο 2021.

Όσον αφορά τις πράξεις ΣΠΠΜΑ III, τον Μάρτιο 2021 η BOC PCL δανείστηκε ποσό ύψους €1,700 εκατ. και
τον Ιούνιο 2021 επιπρόσθετο ποσό ύψους €300 εκατ., έχοντας προηγουμένως δανειστεί τον Ιούνιο 2020,
ποσό ύψους €1,000 εκατ. μέσω των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ δεδομένου του ευνοϊκού επιτοκίου δανεισμού, σε συνδυασμό
με τη χαλάρωση των όρων εξασφάλισης (χαμηλότερες εκπτώσεις τιμών και διεύρυνση της επιλεξιμότητας των
πιστωτικών απαιτήσεων), όλα μέρος του πακέτου στήριξης της ΕΚΤ λόγω της πανδημίας COVID-19. Ως
αποτέλεσμα, στις 30 Ιουνίου 2022 η λογιστική αξία της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ ήταν €2,955 εκατ. (31
Δεκεμβρίου 2021: €2,970 εκατ.). 

Στις 30 Ιουνίου 2022, η χρηματοδότηση από την αγορά κεφαλαίων ήταν ύψους €820 εκατ. ονομαστικής
αξίας (31 Δεκεμβρίου 2021: €856 εκατ.). Αυτή περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση από Χρεόγραφα Κεφαλαίου
1 ύψους €220 εκατ. που εκδόθηκαν το Δεκέμβριο 2018, τη νέα έκδοση ομολόγου Δευτεροβάθμιου
Κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. τον Απρίλιο 2021, και το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους
€300 εκατ. που εκδόθηκε τον Ιούνιο 2021. Τον Ιανουάριο 2022, η BOC PCL αποπλήρωσε το υπόλοιπο ποσό
ύψους €36 εκατ. του Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου που εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2017.

Χρηματοδότηση προς θυγατρικές

Η χρηματοδότηση από την BOC PCL προς τις θυγατρικές της, για σκοπούς ρευστότητας, είναι πληρωτέα
σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμφωνιών.

Για οποιαδήποτε νέα χρηματοδότηση προς στις θυγατρικές απαιτείται έγκριση από την ΕΚΤ και την ΚΤΚ.

Οι θυγατρικές μπορούν να προβαίνουν σε διανομές μερισμάτων με τη μορφή μετρητών προς στην BOC PCL ,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζουν τις κανονιστικές απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας, όπου
εφαρμόζεται. Ορισμένες θυγατρικές έχουν σύσταση από τη ρυθμιστική τους αρχή να ενεργούν με προσοχή
και να ακολουθούν μια συντηρητική προσέγγιση ως προς τη διανομή μερισμάτων και να λάβουν υπόψη τις
επιπτώσεις του COVID-19 στα επιχειρηματικά τους μοντέλα, τη φερεγγυότητα, τη ρευστότητα και την
οικονομική τους θέση.

Απαιτήσεις εγγυήσεων και άλλες γνωστοποιήσεις

Απαιτήσεις εγγυήσεων
Η λογιστική αξία των επιβαρυμένων περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2022 και 31
Δεκεμβρίου 2021, συνοψίζεται πιο κάτω:

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

€000 €000

Μετρητά και άλλα ρευστά διαθέσιμα 66,579 102,463

Επενδύσεις 1,369,471 1,260,158

Δάνεια και απαιτήσεις 3,283,003 3,126,803

4,719,053 4,489,424
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31. Διαχείριση κινδύνων - Κίνδυνος ρευστότητας και χρηματοδότησης (συνέχεια)

Τα μετρητά χρησιμοποιούνται κυρίως για να καλύψουν τις εξασφαλίσεις που χρειάζονται για παράγωγα, για
εμπορικές συναλλαγές και εγγυητικές που εκδόθηκαν. Χρησιμοποιούνται επίσης ως μέρος των
συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων για το καλυμμένο ομόλογο. Η μείωση στα μετρητά και άλλα
ρευστά περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται ως επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία κατά την διάρκεια
του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 οφείλεται κυρίως στα μειωμένα επιβαρυμένα μετρητά για
παράγωγα. 

Στις 30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021 οι επενδύσεις χρησιμοποιούνταν κυρίως ως εξασφάλιση για τη
χρηματοδότηση από την ΕΚΤ ή ως συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία για το καλυμμένο ομόλογο. Η
αύξηση στις επενδύσεις που παρουσιάζονται ως επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία για το εξάμηνο που έληξε
στις 30 Ιουνίου 2022  οφείλεται στην πρόσθετη δέσμευση ομολόγων στην ΕΚΤ εν όψει της σταδιακής
κατάργησης των μέτρων χαλάρωσης των εξασφαλίσεων σε σχέση με την πανδημία που ισχύουν από τις 8
Ιουλίου 2022.

Τα δάνεια και απαιτήσεις που είναι επιβαρυμένα στις 30 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021
χρησιμοποιούνται κυρίως ως εξασφάλιση για τη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ και για το καλυμμένο ομόλογο.

Τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, περιλαμβάνουν ενυπόθηκα δάνεια ονομαστικής αξίας €1,005 εκατ. στις
30 Ιουνίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: €1,007 εκατ.) στην Κύπρο, τα οποία έχουν παραχωρηθεί ως
εξασφάλιση για την έκδοση του καλυμμένου ομολόγου που εκδόθηκε από την BOC PCL το 2011, στο πλαίσιο
του Προγράμματος Έκδοσης Καλυμμένων Ομολόγων. Επίσης, στις 30 Ιουνίου 2022 στεγαστικά δάνεια
ονομαστικής αξίας €2,223 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €2,091 εκατ.) στην Κύπρο, έχουν παραχωρηθεί ως
εξασφάλιση για χρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

Η BOC PCL διατηρεί Πρόγραμμα Έκδοσης Καλυμμένων Ομολόγων σύμφωνα με τον περί Καλυμμένων
Ομολόγων Νόμο της Κύπρου και την περί Καλυμμένων Ομολόγων Οδηγία της ΚΤΚ. Στο πλαίσιο του
προγράμματος για την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, η BOC PCL έχει εκδομένα καλυμμένα ομόλογα ύψους
€650 εκατ. εξασφαλισμένα με ενυπόθηκα οικιστικά δάνεια στην Κύπρο. Τα καλυμμένα ομόλογα έχουν
ημερομηνία λήξης στις 12 Δεκεμβρίου 2026 και το επιτόκιο ίσο με το τριμηνιαίο επιτόκιο Euribor πλέον
1.25% σε τριμηνιαία βάση. Στις 9 Αυγούστου 2022, η BOC PCL προχώρησε σε τροποποίηση των ορών και
προϋποθέσεων των καλυμμένων ομολόγων μετά την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 στην Κύπρο.Τα
καλυμμένα ομόλογα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και φέρουν όρους
Conditional Pass-Through. Όλα τα ομόλογα κρατούνται από την BOC PCL. Τα καλυμμένα ομόλογα αποτελούν
αποδεκτό περιουσιακό στοιχείο για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος και έχουν χρησιμοποιηθεί
ως εξασφάλιση για δανεισμό από την ΕΚΤ.

Άλλες γνωστοποιήσεις
Οι καταθέσεις από τράπεζες περιλαμβάνουν ποσό ύψους €32,201 χιλ. στις 30 Ιουνίου 2022 (31 Δεκεμβρίου
2021: €36,571 χιλ.) που αφορά δανεισμό από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόμοια ιδρύματα για
χρηματοδότηση, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και τη βελτίωση των συνθηκών
χρηματοδότησης των μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η λογιστική αξία
των αντίστοιχων δανείων που χορηγήθηκαν σε τέτοιες επιχειρήσεις βάσει αυτής της συμφωνίας ανέρχεται σε
€62,735 χιλ. στις 30 Ιουνίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: €71,321 χιλ.).
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32. Διαχείριση κεφαλαίου

Ο κύριος στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Συγκροτήματος είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις
σχετικές εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και η διατήρηση υγειών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας έτσι ώστε
να καλύπτει τους επιχειρηματικούς κινδύνους και να υποστηρίζει τη στρατηγική του και να μεγιστοποιεί την
αξία προς τους μετόχους του.

Οι κανονισμοί κεφαλαιακής επάρκειας σε ισχύ, εφαρμόστηκαν μέσω των Κανονισμών Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων (CRR) και της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων IV (CRD IV) οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την 1
Ιανουαρίου 2014 με κάποιες διατάξεις να εφαρμόζονται σταδιακά. Ο Κανονισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων
(CRR) και η Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRD) ενσωμάτωσαν τα νέα πρότυπα της Βασιλείας III,
αναφορικά με κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη μόχλευση στο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EE). Ο Κανονισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) καθορίζει τις εποπτικές απαιτήσεις για τήρηση
κεφαλαίων, ρευστότητας και μόχλευσης για πιστωτικά ιδρύματα. Ο Κανονισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων
(CRR) ήταν άμεσα εφαρμόσιμος σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRD)
ρυθμίζει την πρόσβαση σε δραστηριότητες για λήψη καταθέσεων και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης,
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου και της διαφάνειας. Σε
αντίθεση με τον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR), τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να
ενσωματώσουν την Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRD) στη νομοθεσία τους, δίνοντας με αυτό τον
τρόπο τη δυνατότητα στην εποπτική αρχή του κάθε κράτους να επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις για
κεφαλαιακά αποθέματα.

Στις 27 Ιουνίου 2019, τέθηκαν σε εφαρμογή οι αναθεωρημένοι κανονισμοί (ΕΕ) 2019/876 για το κεφάλαιο
και τη ρευστότητα (ο Κανονισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων II (CRR II) και η Οδηγία (ΕΕ) 2019/878
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων V (CRD V).Επειδή πρόκειται για τροποποιητικό κανονισμό, ισχύουν οι υφιστάμενες
διατάξεις του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR), εκτός εάν έχουν τροποποιηθεί από τον
Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων II (CRR II). Συγκεκριμένες διατάξεις τέθηκαν σε άμεση εφαρμογή
(κυρίως σε σχέση με την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL)), αλλά οι
περισσότερες αλλαγές τέθηκαν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο 2021. Οι βασικές αλλαγές που εισήχθηκαν
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλαγές στα κριτήρια καταλληλότητας για τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών
Κατηγορίας 1 (CET1), τα Πρόσθετα Κεφάλαια Κατηγορίας 1 (ΑΤ1) και τα Κεφάλαια Κατηγορίας 2 (T2),
εισαγωγή απαιτήσεων για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), και
τη δεσμευτική απαίτηση για τον Δείκτη Μόχλευσης (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων
(CRR)) και τον Δείκτη Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ).

Οι τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ στις 28 Ιουνίου 2021 είναι επιπρόσθετες αυτών που τέθηκαν σε ισχύ
τον Ιούνιο 2020, μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/873, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επίσπευσε την εφαρμογή
ορισμένων τροποποιήσεων του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων II (CRR II) ως αποτέλεσμα της
πανδημίας COVID-19. Οι κυριότερες προσαρμογές του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/873 που επηρέασαν τους
δείκτες κεφαλαίου του Συγκροτήματος σχετίζονται με i) την επίσπευση της εφαρμογής του νέου συντελεστή
έκπτωσης για ΜΜΕ (χαμηλότερα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία (RWAs) βάσει του
Κανονισμού Κεφαλαίων Απαιτήσεων ΙΙ), ii) με την επέκταση των μεταβατικών ρυθμίσεων του ΔΠΧΑ 9 και την
εισαγωγή περαιτέρω μέτρων ελάφρυνσης του αντίκτυπου στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετόχων
Κατηγορίας 1 (CET1) επιτρέποντας στα ιδρύματα να προσθέτουν στο Κεφάλαιο Κοινών Μετόχων Κατηγορίας
1 (CET1) οποιαδήποτε αύξηση στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές που αναγνωρίστηκαν το 2020 και 2021
σχετικά με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τους που δεν είναι πιστωτικά απομειωμένα με την
σταδιακή μείωση της αναπροσαρμογής να αρχίζει από το 2022 (μείωση αναπροσαρμογής 25% το 2022) και
iii) προωθώντας την εφαρμογή των αλλαγών στην εποπτική μεταχείριση των άυλων περιουσιακών στοιχείων
λογισμικού, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων II (CRR II) (τέθηκε σε ισχύ
τον Δεκέμβριο 2020). Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/873 εισήγαγε προσωρινή χαλάρωση σε σχέση
με μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές σε ανοίγματα σε κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις ή σε τοπικές
αρχές που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων και την οποία το
Συγκρότημα επέλεξε να υιοθετήσει και εφάρμοσε το τρίτο τρίμηνο του 2020. 

Το Συγκρότημα και η BOC PCL έχουν συμμορφωθεί με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (Πυλώνα Ι και
Πυλώνα ΙΙ).
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32. Διαχείριση κεφαλαίου (συνέχεια)

Τον Οκτώβριο 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε νομοθετικές προτάσεις για περαιτέρω τροποποιήσεις
στον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR), στην Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRD IV) και στην
Οδηγία για Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (BRRD) (το
'Τραπεζικό Πακέτο 2021'). Μεταξύ άλλων, το Τραπεζικό Πακέτο 2021 θα εφαρμόσει ορισμένα μέρη της
Βασιλείας ΙΙΙ που δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στο δίκαιο της ΕΕ. Το Τραπεζικό Πακέτο 2021 υπόκειται σε
τροποποίηση κατά τη διάρκεια των νομοθετικών διαδικασιών της ΕΕ, και το πεδίο εφαρμογής του καθώς και
οι όροι του ενδέχεται να αλλάξουν πριν από την εφαρμογή του. Επιπλέον, στην περίπτωση των
προτεινόμενων τροποποιήσεων του CRD και του BRRD, οι όροι και η ισχύ τους θα εξαρτηθούν, εν μέρει, από
τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους. Γενικά, είναι πιθανό να περάσουν αρκετά
χρόνια μέχρι να αρχίσει να εφαρμόζεται το Τραπεζικό Πακέτο 2021 (επί του παρόντος αναμένεται το 2025),
και ορισμένα μέτρα αναμένεται να υπόκεινται σε μεταβατικές ρυθμίσεις ή να εφαρμοστούν σταδιακά.

Οι θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρίες του Συγκροτήματος, οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ και η EuroLife Ltd
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών, περιλαμβανομένου του
ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας. Η ρυθμιζόμενη εταιρία του Συγκροτήματος Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και
φύλαξης Ταμείων, BOC Asset Management Ltd συμμορφώνεται με τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των
νόμων και κανονισμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Η εποπτευόμενη επενδυτική εταιρία του
Συγκροτήματος (ΚΕΠΕΥ), ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), συμμορφώνεται με
τους ελάχιστους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Η CISCO έχει ταξινομηθεί ως Μη Συστημική Εταιρία
'Κατηγορίας 2' (Non-Systematic 'Class 2') σύμφωνα με το καθεστώς προληπτικής εποπτείας για τις
επιχειρήσεις επενδύσεων και υπόκειται πλήρως στο εποπτικό καθεστώς IFR/IFD. Η θυγατρική εταιρία παροχής
υπηρεσιών του Συγκροτήματος, JCC Payment Services Limited, συμμορφώνεται με τις κανονιστικές
κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα εποπτικά κεφάλαια παρουσιάζονται στις 'Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις
Διαχείρισης Κινδύνων και  Κεφαλαίου', που περιλαμβάνονται στην Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2022, και
στις 'Ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις του Πυλώνα ΙΙΙ 2022', οι οποίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του
Συγκροτήματος. 

33. Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα

Τα συνδεόμενα πρόσωπα του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες, βασικά
διευθυντικά στελέχη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα τους πρόσωπα.

Αμοιβές και απολαβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων βασικών διευθυντικών
στελεχών

Εξάµηνo που έληξε στις
30 Ιουνίου

2022 2021
Αμοιβές διοικητικών συμβούλων €000 €000

Εκτελεστικοί

Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα 523 337

Εισφορές εργοδότη 35 20

Επιβάρυνση για ωφελήματα αφυπηρέτησης 44 30

602 387

Μη εκτελεστικοί

Αμοιβές 663 615

Σύνολο αμοιβών διοικητικών συμβούλων 1,265 1,002

Αμοιβές άλλων βασικών διευθυντικών στελεχών

Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα 1,397 1,792

Εισφορές εργοδότη 163 138

Επιβάρυνση για ωφελήματα αφυπηρέτησης 105 100

Σύνολο αμοιβών άλλων βασικών διευθυντικών στελεχών 1,665 2,030

Σύνολο 2,930 3,032

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών Συμβούλων περιλαμβάνουν αμοιβές ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρίας και των θυγατρικών της, καθώς και των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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33. Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα (συνέχεια)

Άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη
Οι αμοιβές των άλλων βασικών διευθυντικών στελεχών περιλαμβάνουν την αμοιβή των μελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής από την ημερομηνία διορισμού τους ως μέλη της Επιτροπής και μελών της ομάδας
της Γενικής Διεύθυνσης (Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή) (πριν την αλλαγή στην οργανωτική δομή του
Συγκροτήματος, των μελών της ομάδας της διοίκησης που αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνων Σύμβουλο
ή στον Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο και Διευθυντή Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων). Η κα. Ελίζα
Λειβαδιώτου έχει διοριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 6 Οκτωβρίου 2021 και η αμοιβή της
από αυτή την ημερομηνία και μετέπειτα παρουσιάζεται στις αμοιβές των Εκτελεστικών Συμβούλων.

Συνολικά ποσά που εκκρεμούν και πρόσθετες συναλλαγές

Ο πιο κάτω πίνακας, παρουσιάζει τα δάνεια και απαιτήσεις, τις καταθέσεις και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα που
κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη και τα συνδεδεμένα τους
πρόσωπα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού:

30 Ιουνίου
2022

31 Δεκεμβρίου
2021

Δάνεια και απαιτήσεις €000 €000

- μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη 2,504 2,364

- συνδεόμενα πρόσωπα 773 164

3,277 2,528

Καταθέσεις

- μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη 5,127 2,687

- συνδεόμενα πρόσωπα 3,145 2,254

8,272 4,941

Δεδουλευμένα και λοιπές υποχρεώσεις

- υπόλοιπα με εταιρία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διευθυντικών
στελεχών - 1,199

Ο πιο πάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει υπόλοιπα για την περίοδο/στο τέλος του έτους για μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη και των συνδεδεμένων τους προσώπων που
παραιτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. 

Οι συνολικές αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των πιο πάνω δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων είναι
κάτω των €7 χιλ. στις 30 Ιουνίου 2022. Όλοι οι τόκοι που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι/πληρωτέοι για αυτά
τα δάνεια ή πιστωτικές διευκολύνσεις έχουν καταβληθεί.

Όλες οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τα συνδεδεμένα τους πρόσωπα γίνονται με
τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν για συγκρίσιμες συναλλαγές, περιλαμβανομένων των
επιτοκίων, με πελάτες παρόμοιας πιστοληπτικής ικανότητας. Στα άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη έχουν
χορηγηθεί αριθμός πιστωτικών διευκολύνσεων με βάση τους ίδιους όρους που ισχύουν και για το υπόλοιπο
προσωπικό του Συγκροτήματος και στα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα με τους ίδιους όρους που ισχύουν
για τους πελάτες.

Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τους συζύγους, τα ανήλικα/εξαρτώμενα τέκνα και εταιρίες στις
οποίες οι σύμβουλοι/άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 20% του
δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση ή είναι εκτελεστικοί σύμβουλοι ή έχουν με οποιοδήποτε τρόπο τον
έλεγχό τους.

Τα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν επίσης εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες βασικών διευθυντικών
στελεχών στο Συγκρότημα.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα έσοδα από τόκους, προμήθειες και ασφάλιστρα, καθώς και άλλες
συναλλαγές και έξοδα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα βασικά διευθυντικά στελέχη και τα
συνδεδεμένα τους πρόσωπα για την περίοδο αναφοράς.
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33. Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα (συνέχεια)

Εξάµηνo που έληξε στις
30 Ιουνίου

2022 2021
€000 €000

Έσοδα από τόκους για την περίοδο 29 366

Έσοδα από προμήθειες για την περίοδο 3 1

Έσοδα από ασφάλιστρα για την περίοδο 206 160

Συνδρομές και έξοδα σε ασφάλειες για την περίοδο 488 348

Δαπάνες προσωπικού, συμβουλευτικά και έξοδα αναδιάρθρωσης με
οντότητα που παρέχει υπηρεσίες βασικών διευθυντικών στελεχών - 7,035

Τα έσοδα και έξοδα από τόκους γνωστοποιούνται για την περίοδο κατά την οποία ήταν μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή υπηρέτησαν ως βασικά διευθυντικά στελέχη.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022,  συνδεδεμένα πρόσωπα βασικού
διευθυντικού στελέχους πραγματοποίησαν συναλλαγές με τη REMU για την αγορά ακινήτου ύψους €58 χιλ.
(30 Ιουνίου 2021: €μηδέν). Η συναλλαγή έγινε με συνήθεις εμπορικούς όρους όπως ισχύουν για συγκρίσιμες
συναλλαγές με τρίτα πρόσωπα.

Επιπρόσθετα από τα δάνεια και απαιτήσεις, υπήρχαν ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις προς μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα τους πρόσωπα που απορρέουν κυρίως από πιστώσεις,
εγγυήσεις και μη χρησιμοποιηθέντα όρια, ύψους €130 χιλ. στις 30 Ιουνίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: €133
χιλ.).

Υπήρχαν επίσης ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις προς βασικά διευθυντικά στελέχη και
συνδεδεμένα τους πρόσωπα ύψους €1,181 χιλ. στις 30 Ιουνίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: €573 χιλ.).

Το σύνολο των μη εξασφαλισμένων ποσών των δανείων και απαιτήσεων και ενδεχόμενων και ανειλημμένων
υποχρεώσεων προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βασικά διευθυντικά στελέχη και συνδεδεμένα τους
πρόσωπα (χρησιμοποιώντας αξίες καταναγκαστικής πώλησης για εμπράγματες εξασφαλίσεις και χωρίς τον
προσδιορισμό αξίας για οποιαδήποτε άλλα είδη εξασφαλίσεων) στις 30 Ιουνίου 2022 ανήλθε σε €1,290 χιλ.
(31 Δεκεμβρίου 2021: €774 χιλ.).  

Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, καταβλήθηκαν ασφάλιστρα ύψους €94 χιλ. (εξάμηνο που
έληξε στις 30 Ιουνίου 2021: €68 χιλ.) και απαιτήσεις ύψους €20 χιλ. (εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου
2021: €15 χιλ.) μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των συνδεδεμένων τους
προσώπων και των ασφαλιστικών θυγατρικών του Συγκροτήματος.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2021, δεν υπήρχαν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου ή με μέλη που παραιτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου/έτους.
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34. Εταιρίες του Συγκροτήματος

Οι κύριες θυγατρικές εταιρίες και υποκαταστήματα που περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις του Συγκροτήματος, η χώρα καταστατικής τους έδρας, οι δραστηριότητές τους και το ποσοστό
που κατέχει η Εταιρία σε αυτές (άμεσα ή έμμεσα) στις 30 Ιουνίου 2022 είναι:

Εταιρία Χώρα Δραστηριότητες
Ποσοστό

συμμετοχής
(%)

Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Ιρλανδία Μητρική Εταιρία δ/ε
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Κύπρος Εμπορική τράπεζα 100

EuroLife Ltd Κύπρος
Ασφάλειες κλάδου
ζωής

100

Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ Κύπρος
Ασφάλειες γενικού
κλάδου

100

JCC Payment Systems Ltd Κύπρος
Υπηρεσίες
διεκπεραίωσης
συναλλαγών με κάρτες

75

Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) Κύπρος
Επενδυτικές και
χρηματιστηριακές
εργασίες

100

BOC Asset Management Ltd Κύπρος
Διαχείριση και φύλαξη
Ταμείων ΟΣΕΚΑ

100

LCP Holdings and Investments Public Ltd Κύπρος

Επενδύσεις σε τίτλους
και συμμετοχές σε
εταιρίες και σχέδια που
δραστηριοποιούνται σε
διάφορους
επιχειρηματικούς
τομείς και έργα

67

Κέρμια Λτδ Κύπρος
Ανάπτυξη και
διαχείριση ακινήτων

100

Kermia Properties & Investments Ltd Κύπρος
Ανάπτυξη και
διαχείριση ακινήτων

100

S.Z. Eliades Leisure Ltd Κύπρος
Ανάπτυξη γης και
λειτουργία γκολφ

70

Auction Yard Ltd Κύπρος Εταιρία δημοπρασίας 100

BOC Secretarial Company Ltd Κύπρος
Γραμματειακή
υποστήριξη

100

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (υποκατάστημα της
Εταιρίας)

Ελλάδα
Διαχείριση εγγυήσεων
και κατοχή ακινήτων

δ/ε

BOC Asset Management Romania S.A. Ρουμανία

Είσπραξη του
υφιστάμενου
χαρτοφυλακίου
εισπρακτέων
περιλαμβανομένων
εισπρακτέων από
τρίτους

100

MC Investment Assets Management LLC Ρωσία

Διαχείριση
προβληματικών
περιουσιακών
στοιχείων

100

Fortuna Astrum Ltd Σερβία

Διαχείριση
προβληματικών
περιουσιακών
στοιχείων

100
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34. Εταιρίες του Συγκροτήματος (συνέχεια)

Επιπρόσθετα από τις πιο πάνω εταιρίες, στις 30 Ιουνίου 2022 η BOC PCL κατείχε το 100% του μετοχικού
κεφαλαίου των πιο κάτω εταιριών των οποίων η κύρια δραστηριότητά είναι η κατοχή και διαχείριση ακινήτων: 

Κύπρος: Hamura Properties Ltd, Noleta Properties Ltd, Tolmeco Properties Ltd, Arlona Properties Ltd, Dilero
Properties Ltd, Ensolo Properties Ltd, Pelika Properties Ltd, Cobhan Properties Ltd, Innerwick Properties Ltd,
Ramendi Properties Ltd, Nalmosa Properties Ltd, Emovera Properties Ltd, Estaga Properties Ltd, Skellom
Properties Ltd, Blodar Properties Ltd, Tebane Properties Ltd, Cranmer Properties Ltd, Les Coraux Estates
Ltd, Natakon Company Ltd, Oceania Ltd, Dominion Industries Ltd, Ledra Estate Ltd, EuroLife Properties Ltd,
Laiki Lefkothea Center Ltd, Labancor Ltd, Joberco Ltd, Zecomex Ltd, Domita Estates Ltd, Memdes Estates
Ltd, Thryan Properties Ltd, Edoric Properties Ltd, Canosa Properties Ltd, Kernland Properties Ltd, Jobelis
Properties Ltd, Melsolia Properties Ltd, Koralmon Properties Ltd, Spacous Properties Ltd, Calinora Properties
Ltd, Marcozaco Properties Ltd, Soluto Properties Ltd, Solomaco Properties Ltd, Linaland Properties Ltd,
Unital Properties Ltd, Neraland Properties Ltd, Wingstreet Properties Ltd, Nolory Properties Ltd, Lynoco
Properties Ltd, Fitrus Properties Ltd, Lisbo Properties Ltd, Mantinec Properties Ltd, Colar Properties Ltd, Irisa
Properties Ltd, Provezaco Properties Ltd, Hillbay Properties Ltd, Ofraco Properties Ltd, Forenaco Properties
Ltd, Hovita Properties Ltd, Astromeria Properties Ltd, Regetona Properties Ltd, Arcandello Properties Ltd,
Camela Properties Ltd, Fareland Properties Ltd, Barosca Properties Ltd, Fogland Properties Ltd, Tebasco
Properties Ltd, Homirova Properties Ltd, Valecross Properties Ltd, Altco Properties Ltd, Olivero Properties
Ltd, Jaselo Properties Ltd, Elosa Properties Ltd, Flona Properties Ltd, Toreva Properties Ltd, Resoma
Properties Ltd, Mostero Properties Ltd, Helal Properties Ltd, Pendalo Properties Ltd, Frontyard Properties
Ltd, Bonsova Properties Ltd, Garmozy Properties Ltd, Palmco Properties Ltd, Thermano Properties Ltd,
Venicous Properties Ltd, Lorman Properties Ltd, Eracor Properties Ltd, Rulemon Properties Ltd, Thelemic
Properties Ltd, Maledico Properties Ltd, Dentorio Properties Ltd, Valioco Properties Ltd, Bascone Properties
Ltd, Balasec Properties Ltd, Bendolio Properties Ltd, Diafor Properties Ltd, Kartama Properties Ltd,
Paradexia Properties Ltd, Paramina Properties Ltd, Nouralia Properties Ltd, Resocot Properties Ltd, Soblano
Properties Ltd, Talamon Properties Ltd, Weinar Properties Ltd, Zemialand Properties Ltd, Asianco Properties
Ltd, Cimonia Properties Ltd, Coeval Properties Ltd, Comenal Properties Ltd, Finevo Properties Ltd, Mazima
Properties Ltd, Nesia Properties Ltd, Nigora Properties Ltd, Riveland Properties Ltd, Rosalica Properties Ltd,
Secretsky Properties Ltd, Senadaco Properties Ltd, Tasabo Properties Ltd, Venetolio Properties Ltd, Zandexo
Properties Ltd, Flymoon Properties Ltd, Meriaco Properties Ltd, Odolo Properties Ltd, Calandomo Properties
Ltd, Molemo Properties Ltd, Nivamo Properties Ltd, Samilo Properties Ltd, Sendilo Properties Ltd, Baleland
Properties Ltd, Prodino Properties Ltd, Alezia Properties Ltd, Zenoplus Properties Ltd, Alepar Properties Ltd,
Enelo Properties Ltd, Monata Properties Ltd και Vertilia Properties Ltd.

Ρουμανία: Otherland Properties Dorobanti SRL, Green Hills Properties SRL, Imoreth Properties SRL, Inroda
Properties SRL, Zunimar Properties SRL, Allioma Properties SRL και Nikaba Properties SRL.  

Επίσης, στις 30 Ιουνίου 2022 η BOC PCL κατείχε το 100% των Obafemi Holdings Ltd, Stamoland Properties
Ltd, Unoplan Properties Ltd, Petrassimo Properties Ltd και Gosman Properties Ltd. 

Οι κύριες δραστηριότητες των πιο πάνω εταιριών είναι η κατοχή μετοχών και άλλων επενδύσεων και η
παροχή υπηρεσιών. 

Στις 30 Ιουνίου 2022, η BOC PCL κατείχε το 100% στην BOC Terra AIF V.C.I Plc, η οποία είναι εναλλακτικό
επενδυτικό ταμείο ακινήτων.

Στις 30 Ιουνίου 2022, η BOC PCL κατείχε το 100% των πιο κάτω εταιριών οι οποίες κρατούνται για να
δεχτούν ακίνητα:

Κύπρος: Tavoni Properties Ltd, Amary Properties Ltd, Holstone Properties Ltd, Cramonco Properties Ltd,
Aktilo Properties Ltd, Aparno Properties Ltd, Stormino Properties Ltd, Lomenia Properties Ltd, Carilo
Properties Ltd, Gelimo Properties Ltd, Rifelo Properties Ltd, Avaleto Properties Ltd, Midelox Properties Ltd,
Ameleto Properties Ltd, Orilema Properties Ltd, Montira Properties Ltd, Larizemo Properties Ltd και Olisto
Properties Ltd.

Επίσης, η BOC PCL κατέχει το 100% των πιο κάτω ενδιάμεσων μητρικών εταιριών:

Κύπρος: Otherland Properties Ltd, Battersee Properties Ltd, Bonayia Properties Ltd, Janoland Properties
Ltd, Imoreth Properties Ltd, Inroda Properties Ltd, Zunimar Properties Ltd, Nikaba Properties Ltd, Allioma
Properties Ltd, Landanafield Properties Ltd και Hydrobius Ltd. 
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34. Εταιρίες του Συγκροτήματος (συνέχεια)

Η BOC PCL κατέχει επίσης το 100% των πιο κάτω αδρανών εταιριών:

Κύπρος: Birkdale Properties Ltd, Laiki Bank (Nominees) Ltd, Thames Properties Ltd, Folimo Properties Ltd,
Paneuropean Ltd, Philiki Ltd, Nelcon Transport Co. Ltd, Weinco Properties Ltd, Iperi Properties Ltd, Finerose
Properties Ltd, CYCMC II Ltd, CYCMC IV Ltd, Steparco Ltd, Trecoda Properties Ltd και Romaland Properties
Ltd.

Ελλάδα: Kyprou Zois (branch of EuroLife Ltd), Kyprou Asfalistiki (branch of General Insurance of Cyprus
Ltd), Kyprou Commercial SA και Kyprou Properties SA. 

Όλες οι εταιρίες του Συγκροτήματος ενοποιούνται ως θυγατρικές με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
Όλες οι εταιρίες που παρατίθενται πιο πάνω έχουν μετοχικό κεφάλαιο που αποτελείται από συνήθεις μετοχές.

Εξαγορές θυγατρικών

Δεν υπήρχαν εξαγορές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και κατά την διάρκεια
του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διάλυση και πώληση θυγατρικών 

Δεν υπήρχαν σημαντικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.
Renalandia Properties Ltd, Crolandia Properties Ltd, Elosis Properties Ltd, Pariza Properties Ltd, Prosilia
Properties Ltd, Otoba  Properties  Ltd,  Dolapo  Properties  Ltd,  Nivoco  Properties  Ltd,  Polkima  Properties 
Ltd  και  Fledgego Properties Ltd διαλύθηκαν κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Vieman Ltd,
Edilia Properties Ltd, Limoro Properties Ltd, Stevolo Properties Ltd, Yossi Properties Ltd και Jalimo
Properties Ltd πωλήθηκαν κατά την διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. 

Στις 30 Ιουνίου 2022, οι ακόλουθες θυγατρικές ήταν σε διαδικασία διάλυσης ή διαγραφής: Fantasio
Properties  Ltd,  Demoro  Properties  Ltd,  Bramwell  Properties  Ltd,  Blindingqueen Properties  Ltd, 
Buchuland  Properties  Ltd,  Fairford  Properties  Ltd,  Salecom  Ltd,  Sylvesta  Properties  Ltd, Bocaland 
Properties  Ltd,  Tantora  Properties  Ltd,  Selilar  Properties  Ltd,  Cyprialife  Ltd,  Imperial  Life Assurances
Ltd, Philiki Management Services Ltd and Battersee Real Estate SRL.

35. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξία

Ποσοστό
συμμετοχής 

Είδος
επένδυσης

(%)
Aris Capital Management LLC 30.0 Συγγενής
Rosequeens Properties Limited 33.3 Συγγενής
Rosequeens Properties SRL 33.3 Συγγενής
Τσίρος (Άγιος Τύχων) Λτδ 50.0 Κοινοπραξία
Fairways Automotive Holdings Ltd 45.0 Συγγενής

Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες θεωρείται πλήρως απομειωμένη και
η αξία τους έχει περιοριστεί στο μηδέν.

Apollo Global Equity Fund of Funds Variable Capital Investment Company Plc (Apollo)
Το Μάρτιο 2021 το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την πώληση ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής του ύψους
34.2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Apollo UCITS. Το Συγκρότημα θεωρούσε ότι ασκούσε σημαντική επιρροή
επί της Apollo, παρόλο που δεν υπήρχε αντιπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο καθότι λόγω της συμμετοχής
των UCITS,  κατείχε την εξουσία δυνητικά να διορίζει διοικητικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά το
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ποσό ύψους €137 χιλ. αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη κατάσταση
αποτελεσμάτων ως το  μερίδιο του Συγκροτήματος στα κέρδη από την Apollo. Η ζημιά για την πώληση της
επένδυσης σε συγγενή εταιρία ανήλθε στις €97 χιλ. και αναγνωρίστηκε στά 'Άλλα έσοδα', κατά τη διάρκεια
του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
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36. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς

Σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης 

Τον Ιούλιο 2022 το Συγκρότημα προχώρησε σε σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης για τους υπαλλήλους της, με
κόστος περίπου €99 εκατ.. Συνολικά, περίπου 550  υπάλληλοι αποδέχθηκαν το σχέδιο εθελούσιας
αποχώρησης και αναμένεται να αποχωρήσουν από το Συγκρότημα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022.
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Ανεξάρτητη έκθεση επισκόπησης προς την Bank of

Cyprus Holdings Public Limited Company

Έκθεση επί των ενοποιημένων συνοπτικών ενδιάμεσων

οικονομικών καταστάσεων

Συμπέρασμα

Έχουμε επισκοπήσει τις ενοποιημένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (οι ‘ενδιάμεσες οικονομικές

καταστάσεις’) της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company που περιλαμβάνονται στην Ενδιάμεση

Οικονομική Έκθεση της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε

στις 30 Ιουνίου 2022 (η “περίοδος”).

Με βάση την επισκόπηση μας, τίποτα δεν έχει περιέλθει στην αντίληψη μας που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα

ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ετοιμαστεί, από όλες τις ουσιώδεις απόψεις, σύμφωνα με το

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34, ‘Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά’, όπως υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή

Ένωση και τους Κανονισμούς Διαφάνειας (Οδηγία 2004/109/ΕΚ) του 2007, όπως τροποποιήθηκαν, από το δεύτερο

μέρος των κανόνων του 2019 (Κανόνες Διαφάνειας) της Κεντρικής Τράπεζας (Συμπεριφορά Επενδυτικής Αγοράς)

της Ιρλανδίας και τις ισχύουσες απαιτήσεις από την καθοδήγηση δημοσιοποιήσεων και των κανόνων διαφάνειας της

Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, αποτελούνται από:

● τον Ενδιάμεσο Ενοποιημένο Ισολογισμό στις 30 Ιουνίου 2022,

● την Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και την Ενδιάμεση Ενοποιημένη

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή,

● την Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή,

● την Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε την

ημερομηνία αυτή, και

● τις επεξηγηματικές σημειώσεις στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στην Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση έχουν ετοιμαστεί

σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34, ‘Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά’, όπως υιοθετήθηκε από

την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Κανονισμούς Διαφάνειας (Οδηγία 2004/109/ΕΚ) του 2007 όπως τροποποιήθηκαν,

από το δεύτερο μέρος των κανόνων του 2019 (Κανόνες Διαφάνειας) της Κεντρικής Τράπεζας (Συμπεριφορά

Επενδυτικής Αγοράς) της Ιρλανδίας και τις ισχύουσες απαιτήσεις από την καθοδήγηση δημοσιοποιήσεων και των

κανόνων διαφάνειας της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως περιγράφεται στη σημείωση 3.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, το χρηματοοικονομικό πλαίσιο

αναφοράς που έχει εφαρμοστεί στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος είναι η

εφαρμοστέα νομοθεσία και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση συμπεράσματος

Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για Επισκοπήσεις 241ο (Ιρλανδίας),

‘Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της

Οντότητας’  (“ΔΠΕ (Ιρλανδίας) 2410”) που έχει εκδοθεί για χρήση στην Ιρλανδία. Μια επισκόπηση ενδιάμεσης

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης περιλαμβάνει την υποβολή ερωτήσεων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα

για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα καθώς και την εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών

επισκόπησης.

Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο ο οποίος διενεργείται με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά

Πρότυπα (Ιρλανδίας) και συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει

στην αντίληψη μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε ένα έλεγχο. Κατά συνέπεια,

δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.



Έχουμε διαβάσει τις άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και

αξιολογήσαμε, κατά πόσο αυτές περιέχουν προφανή σφάλματα ή ουσιώδεις ασυνέπειες σε σχέση με τις πληροφορίες

που παρουσιάζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

Συμπεράσματα σε σχέση με την συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Με βάση των διαδικασιών επισκόπησης μας, που είναι λιγότερο εκτενείς από αυτές που διενεργούνται σε ένα έλεγχο

όπως περιγράφηκε στην ενότητα Βάση συμπεράσματος αυτης της έκθεσης, τίποτα δεν έχει περιέλθει στην αντίληψη

μας που να υποδηλώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει υιοθετήσει ακατάλληλα τη λογιστική αρχή της

συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει εντοπίσει σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με την

συνεχιζόμενη δραστηριότητα που δεν γνωστοποιούνται κατάλληλα.

Αυτό το συμπέρασμα βασίζεται στις διαδικασίες επισκόπησης που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το ΔΠΕ (Ιρλανδίας)

2410. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες μπορεί να αναγκάσουν το συγκρότημα να σταματήσει να συνεχίσει

να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Ευθύνες για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και την

επισκόπηση

Ευθύνες ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, είναι ευθύνη

του διοικητικού συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο

για την κατάρτιση της Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διαφάνειας (Οδηγία

2004/109/ΕΚ) του 2007 όπως τροποποιήθηκαν, από το δεύτερο μέρος των κανόνων του 2019 (Κανόνες Διαφάνειας)

της Κεντρικής Τράπεζας (Συμπεριφορά Επενδυτικής Αγοράς) της Ιρλανδίας και τις ισχύουσες απαιτήσεις από την

καθοδήγηση δημοσιοποιήσεων και των κανόνων διαφάνειας της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του

Ηνωμένου Βασιλείου. Για την ετοιμασία της Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, το διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της ικανότητας

του συγκροτήματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας, κατά περίπτωση, θέματα που

σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και χρησιμοποιώντας τη λογιστική βάση της συνεχιζόμενης

δραστηριότητας, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο σκοπεύει να ρευστοποιήσει το συγκρότημα ή να διακόψει τις

δραστηριότητες του, ή δεν έχει καμία ρεαλιστική εναλλακτική απο το να το κάνει.

Η δική μας ευθύνη επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων στην Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση είναι να

εκφράσουμε ένα συμπέρασμα με βάση την επισκόπηση μας. Το συμπέρασμα μας, συμπεριλαμβανομένου του

συμπεράσματος σε σχέση με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα, βασίζεται σε διαδικασίες που είναι λιγότερο εκτενείς

από τις διαδικασίες ελέγχου όπως περιγράφηκε στην παράγραφο Βάση συμπεράσματος αυτης της έκθεσης,  Αυτή η

έκθεση, συμπεριλαμβανομένου του συμπεράσματος, ετοιμάστηκε για την εταιρεία και μόνο, για σκοπούς

συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς Διαφάνειας (Οδηγία 2004/109/ΕΚ) του 2007 όπως τροποποιήθηκαν, από το

δεύτερο μέρος των κανόνων του 2019 (Κανόνες Διαφάνειας) της Κεντρικής Τράπεζας (Συμπεριφορά Επενδυτικής

Αγοράς) και τις ισχύουσες απαιτήσεις από την καθοδήγηση δημοσιοποιήσεων και των κανόνων διαφάνειας της

Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και για κανέναν άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτό το

συμπέρασμα, δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε

άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά με γραπτή

προηγούμενη συγκατάθεση μας.

PricewaterhouseCoopers

Εγκεκριμένοι Λογιστές

30 Αυγούστου 2022

Δουβλίνο



Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Διαχείρισης 
Κινδύνων και Κεφαλαίου

30 Ιουνίου 
2022 
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Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κινδύνους τους οποίους παρακολουθεί, διαχειρίζεται και μετριάζει με διάφορους 
μηχανισμούς ελέγχου. Πληροφορίες σε σχέση με τους κινδύνους και τη διαχείριση των κινδύνων από το 
Συγκρότημα αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο ρευστότητας και 
χρηματοδότησης, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου αναφέρονται στις Σημειώσεις 29-32 στις Ενοποιημένες 
Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (στις ‘Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις’). Η παρούσα 
έκθεση περιλαμβάνει επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις για τους κύριους και αναδυόμενους κινδύνους που 
αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και για τη διαχείριση κεφαλαίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Bank of Cyprus Holdings PLC έχει την ευθύνη για τη θέσπιση ενός Πλαισίου 
Διαχείρισης Κινδύνων με περιεκτικότητα και συνοχή ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο εντοπισμός, η αξιολόγηση, 
η παρακολούθηση και ο έλεγχος όλων των κινδύνων. Το πλαίσιο παρέχει την υποδομή, τις διαδικασίες και τα 
αναλυτικά στοιχεία που χρειάζονται για την υποστήριξη της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων. 
Διασφαλίζει επίσης τον εντοπισμό των σημαντικών κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κινδύνων 
που απειλούν το μοντέλο λειτουργίας του Συγκροτήματος, τις μελλοντικές επιδόσεις, τη ρευστότητα και τη 
φερεγγυότητα. Αυτοί οι κίνδυνοι λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της συνολικής επιχειρησιακής 
στρατηγικής του Συγκροτήματος διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση της με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου. Για 
τη θέσπιση της διάθεσης ανάληψης κινδύνου του, το Συγκρότημα διασφαλίζει ότι λαμβάνεται υπόψη η 
ανεκτικότητα του στον κίνδυνο ούτως ώστε να διατηρούνται πάντοτε ικανοποιητικά κεφαλαιακά επίπεδα. Για το 
σκοπό αυτό, η ενοποιημένη έκθεση κινδύνου και ο πίνακας δεικτών διάθεσης ανάληψης κινδύνου 
παρακολουθούνται και συζητούνται σε τακτική βάση από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Διαχείρισης 
Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το προφίλ κινδύνου είναι εντός της 
εγκεκριμένης διάθεσης ανάληψης κινδύνου. Σε περίπτωση παραβίασης, το Πλαίσιο Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνου 
παρέχει την αναγκαία διαδικασία κλιμάκωσης για την ανάλυση της σημαντικότητας και της φύσης της παραβίασης, 
τη γνωστοποίηση στις κατάλληλες αρχές, και τις αποφάσεις για τις αναγκαίες δράσεις αποκατάστασης για 
αντιμετώπιση του προβλήματος. 

1. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από την πιθανή αδυναμία ενός ή περισσοτέρων πελατών 
να εκπληρώσουν τις πιστωτικές υποχρεώσεις τους έναντι του Συγκροτήματος. Περισσότερες πληροφορίες σε 
σχέση με τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου από το Συγκρότημα παρατίθενται στη Σημείωση 29 των 
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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1. Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν την ανάλυση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες με βάση τα πρότυπα αναφοράς της ΕΑΤ. 

Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Συσσωρευμένες απομειώσεις, συσσωρευμένες αρνητικές μεταβολές στην εύλογη αξία λόγω 

πιστωτικού κινδύνου και προβλέψεις

30 Ιουνίου 2022 

Μεικτά δάνεια και 
απαιτήσεις από 

πελάτες του 
Συγκροτήματος1,2

Από τα οποία ΜΕΔ 

Από τα οποία έτυχαν ρύθμισης Συσσωρευμένες 

απομειώσεις, 

συσσωρευμένες 

αρνητικές μεταβολές στην 

εύλογη αξία λόγω 

πιστωτικού κινδύνου και 

προβλέψεις 

Από τα οποία ΜΕΔ 

Από τα οποία έτυχαν ρύθμισης 

Συνολικά δάνεια με 
ρυθμιστικά μέτρα 

Από τα οποία ΜΕΔ 
Συνολικά δάνεια με 
ρυθμιστικά μέτρα

Από τα οποία ΜΕΔ 

€000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

Γενικές κυβερνήσεις 44,378 - - - 26 - - -

Άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 174,189 3,580 11,882 3,451 4,843 1,945 1,987 1,837

Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 5,361,255 233,781 995,209 180,397 114,923 87,353 71,111 63,413

Από τις οποίες: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις3 4,160,333 98,901 717,119 49,933 64,946 45,695 29,244 24,098

Από τις οποίες: Εμπορικών ακινήτων3 3,991,472 138,290 865,497 101,831 78,620 62,745 52,075 47,626

Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ανά κλάδο

Κατασκευές 564,688 15,778 16,468

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 954,744 27,177 20,090

Ξενοδοχεία και εστίαση 1,193,029 15,634 5,691

Ακίνητα 1,126,110 104,041 34,535

Βιομηχανία 402,314 11,891 5,581

Άλλοι κλάδοι 1,120,370 59,260 32,558

Νοικοκυριά 4,788,502 339,810 350,019 198,411 104,430 87,974 56,400 51,196

Από τα οποία: Στεγαστικά δάνεια3 3,775,109 286,371 305,225 174,196 68,110 61,333 44,098 40,603

Από τα οποία: Καταναλωτικά δάνεια3 576,421 48,719 54,353 28,482 27,108 20,726 12,430 11,021

10,368,324 577,171 1,357,110 382,259 224,222 177,272 129,498 116,446
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που 
κατέχονται προς πώληση

551,806 549,681 238,195 236,260 304,599 304,131 114,640 114,205

Σύνολο στον ισολογισμό 10,920,130 1,126,852 1,595,305 618,519 528,821 481,403 244,138 230,651

1 Μη συμπεριλαμβανομένων δανείων και απαιτήσεων από κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
2 H αναπροσαρμογή στην εναπομείνουσα εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση (αφορά κυρίως τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που αποκτήθηκαν ως μέρος της εξαγοράς ορισμένων δραστηριοτήτων της Λαικής Τράπεζας και υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 
συμβατικού ποσού που είναι σε εκκρεμότητα και της εύλογης αξίας των δανείων που αποκτήθηκαν και φέρει αρνητικό υπόλοιπο) περιλαμβάνεται στα μεικτά υπόλοιπα των δανείων και κατά συνέπεια επιφέρει μείωση στα μεικτά υπόλοιπα των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες.
3 Οι αναλύσεις που παρουσιάζονται στις κατηγορίες ‘μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις’ και ‘νοικοκυριά’ δεν προστίθενται μεταξύ τους, γιατί συγκεκριμένοι πελάτες μπορεί να καταχωρούνται και στις δύο κατηγορίες.
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1. Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 

Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Συσσωρευμένες απομειώσεις, συσσωρευμένες αρνητικές μεταβολές στην εύλογη αξία λόγω 

πιστωτικού κινδύνου και προβλέψεις

31 Δεκεμβρίου 2021 

Μεικτά δάνεια και 
απαιτήσεις από 

πελάτες του 
Συγκροτήματος4,5

Από τα οποία ΜΕΔ 

Από τα οποία έτυχαν ρύθμισης 
Συσσωρευμένες 

απομειώσεις, 
συσσωρευμένες 

αρνητικές μεταβολές στην 
εύλογη αξία λόγω 

πιστωτικού κινδύνου και 
προβλέψεις

Από τα οποία ΜΕΔ 

Από τα οποία έτυχαν ρύθμισης 

Συνολικά δάνεια με 
ρυθμιστικά μέτρα 

Από τα οποία ΜΕΔ 
Συνολικά δάνεια με 
ρυθμιστικά μέτρα

Από τα οποία ΜΕΔ 

€000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

Γενικές κυβερνήσεις 45,357 - - - 29 - - -

Άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 127,889 4,771 12,759 4,487 3,393 1,909 1,948 1,658

Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 5,209,599 277,309 1,009,094 215,157 144,252 115,869 86,847 79,329

Από τις οποίες: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις6 4,052,571 123,558 734,362 71,269 83,757 60,892 39,263 32,499

Από τις οποίες: Εμπορικών ακινήτων6 3,968,375 171,215 900,697 136,257 100,301 82,872 69,309 64,282
Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ανά 
κλάδο

Κατασκευές 512,952 28,418 21,224

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 964,891 40,457 28,586

Ξενοδοχεία και εστίαση 1,137,443 4,323 3,351

Ακίνητα 1,210,664 106,841 31,821

Βιομηχανία 326,535 14,354 8,094

Άλλοι κλάδοι 1,057,114 82,916 51,176

Νοικοκυριά 4,755,100 434,040 430,007 238,066 153,865 136,902 70,667 64,589

Από τα οποία: Στεγαστικά δάνεια6 3,734,448 369,147 372,141 208,387 112,711 105,764 56,145 52,219

Από τα οποία: Καταναλωτικά δάνεια6 581,197 54,238 61,824 31,165 28,824 22,167 13,290 11,430

10,137,945 716,120 1,451,860 457,710 301,539 254,680 159,462 145,576
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που 
κατέχονται προς πώληση 555,789 553,620 245,452 243,495 305,419 304,665 118,094 117,377

Σύνολο στον ισολογισμό 10,693,734 1,269,740 1,697,312 701,205 606,958 559,345 277,556 262,953

4 Μη συμπεριλαμβανομένων δανείων και απαιτήσεων από κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
5 H αναπροσαρμογή στην εναπομείνουσα εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση (αφορά κυρίως τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που αποκτήθηκαν ως μέρος της εξαγοράς ορισμένων δραστηριοτήτων της Λαικής Τράπεζας και υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 
συμβατικού ποσού που είναι σε εκκρεμότητα και της εύλογης αξίας των δανείων που αποκτήθηκαν και φέρει αρνητικό υπόλοιπο) περιλαμβάνεται στα μεικτά υπόλοιπα των δανείων και κατά συνέπεια επιφέρει μείωση στα μεικτά υπόλοιπα των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες.
6 Οι αναλύσεις που παρουσιάζονται στις κατηγορίες ‘μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις’ και ‘νοικοκυριά’ δεν προστίθενται μεταξύ τους, γιατί συγκεκριμένοι πελάτες μπορεί να καταχωρούνται και στις δύο κατηγορίες.



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BANK OF CYPRUS HOLDINGS                                 Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2022

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαίου 

159 

2.  Κίνδυνος ρευστότητας και χρηματοδότησης 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος να μην διαθέτει το Συγκρότημα επαρκείς οικονομικούς πόρους για να 
αποπληρώσει πλήρως ή έγκαιρα τις υποχρεώσεις του. Στον κίνδυνο αυτό περιλαμβάνεται και η πιθανότητα το 
Συγκρότημα να χρειαστεί χρηματοδότηση σε υψηλότερο κόστος ή να πωλήσει περιουσιακά στοιχεία με έκπτωση για 
να αποπληρώσει πλήρως και έγκαιρα τις υποχρεώσεις του. 

Κίνδυνος χρηματοδότησης είναι ο κίνδυνος το Συγκρότημα να μην έχει επαρκείς σταθερές πηγές χρηματοδότησης 
ή η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης να μην είναι πάντα διαθέσιμη σε λογικό κόστος και έτσι το Συγκρότημα 
να μην μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών υποχρεώσεων (π.χ. 
ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων - MREL). 

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και χρηματοδότησης από το 
Συγκρότημα παρατίθενται στη Σημείωση 31 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 

2.1 Επιβαρυμένα και μη επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία 

Τα επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία προκύπτουν από εκχωρημένες εξασφαλίσεις έναντι εγγυημένων 
χρηματοδοτήσεων και άλλων υποχρεώσεων που  απαιτούν εξασφαλίσεις. 

Ένα περιουσιακό στοιχείο κατηγοριοποιείται ως επιβαρυμένο εάν έχει εκχωρηθεί ως εξασφάλιση έναντι εγγυημένων 
χρηματοδοτήσεων και άλλων υποχρεώσεων που απαιτούν εξασφαλίσεις και, ως εκ τούτου, δεν είναι πλέον 
διαθέσιμο στο Συγκρότημα για περαιτέρω απαιτήσεις εξασφάλισης ή ρευστότητας. Το σύνολο των επιβαρυμένων 
περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ανήλθε σε €4,719,053 χιλ. στις 30 Ιουνίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 
2021: €4,489,424 χιλ.).  

Ένα περιουσιακό στοιχείο κατηγοριοποιείται ως μη επιβαρυμένο εάν δεν έχει εκχωρηθεί ως εξασφάλιση έναντι 
εγγυημένων χρηματοδοτήσεων και άλλων υποχρεώσεων που απαιτούν εξασφαλίσεις. Τα μη επιβαρυμένα 
περιουσιακά στοιχεία αναλύονται περαιτέρω σε περιουσιακά στοιχεία που είναι διαθέσιμα και μπορούν ενδεχομένως 
να εκχωρηθούν και σε αυτά που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα για να εκχωρηθούν. Στις 30 Ιουνίου 2022, το 
Συγκρότημα κατείχε μη επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία ύψους €18,120,570 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2021: 
€17,468,507 χιλ.) τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εκχωρηθούν και να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν 
πιθανές ανάγκες ρευστότητας και μη επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία ύψους €1,322,620  χιλ. (31 Δεκεμβρίου 
2021: €1,324,118 χιλ.) που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στη παρούσα τους μορφή για να εκχωρηθούν ως εξασφάλιση 
για απαιτήσεις χρηματοδότησης. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ανάλυση των επιβαρυμένων και μη επιβαρυμένων περιουσιακών 
στοιχείων του Συγκροτήματος και το βαθμό στον οποίο αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι δεσμευμένα για τις 
ανάγκες χρηματοδότησης ή για άλλους σκοπούς. Η λογιστική αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων 
παρουσιάζεται πιο κάτω: 

30 Ιουνίου 2022 

Επιβαρυμένα Μη επιβαρυμένα 

Σύνολο Εκχωρημένα 
ως 

εξασφάλιση 

Ενδεχομένως 
διαθέσιμα ως 
εξασφάλιση 

Μη άμεσα 
διαθέσιμα ως 
εξασφάλιση 

€000 €000 €000 €000 

Μετρητά και άλλα ρευστά διαθέσιμα 66,579 9,636,320 513,958 10,216,857 

Επενδύσεις 1,369,471 710,487 22,719 2,102,677 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 3,283,003 6,461,497 399,599 10,144,099 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 

- - 347,698 347,698 

Ακίνητα - 1,312,266 38,646 1,350,912 

Σύνολο στον ισολογισμό  4,719,053 18,120,570 1,322,620 24,162,243
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2.  Κίνδυνος ρευστότητας και χρηματοδότησης (συνέχεια)

2.1 Επιβαρυμένα και μη επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

31 Δεκεμβρίου 2021 

Επιβαρυμένα Μη επιβαρυμένα 

Σύνολο Εκχωρημένα 
ως 

εξασφάλιση 

Ενδεχομένως 
διαθέσιμα ως 
εξασφάλιση 

Μη άμεσα 
διαθέσιμα ως 
εξασφάλιση 

€000 €000 €000 €000 

Μετρητά και άλλα ρευστά διαθέσιμα 102,463 8,958,427 461,625 9,522,515

Επενδύσεις 1,260,158 859,383 19,622 2,139,163

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 3,126,803 6,248,132 461,470 9,836,405

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 

- - 358,951 358,951

Ακίνητα - 1,402,565 22,450 1,425,015

Σύνολο στον ισολογισμό  4,489,424 17,468,507 1,324,118 23,282,049

Tα επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες και επενδύσεις 
σε ομόλογα. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν εκχωρηθεί κυρίως για σκοπούς του προγράμματος 
χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και για το καλυμμένο ομόλογο (Σημειώσεις 20 και 
31 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 αντίστοιχα). Τα 
επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν μετρητά και άλλα ρευστά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
τοποθετούνται σε τράπεζες ως εξασφάλιση σύμφωνα με συμβάσεις ISDA, τα οποία δεν είναι άμεσα διαθέσιμα για 
χρήση από το Συγκρότημα, αλλά αποδεσμεύονται με τη λήξη των συναλλαγών. Τα μετρητά χρησιμοποιούνται 
κυρίως για να καλύψουν εξασφαλίσεις που χρειάζονται για (i) παράγωγα και (ii) εμπορικές συναλλαγές και 
εγγυητικές. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέρος των συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων για το 
καλυμμένο ομόλογο. 

Η BOC PCL διατηρεί Πρόγραμμα Έκδοσης Καλυμμένων Ομολόγων σύμφωνα με τον Περί Καλυμμένων Ομολόγων 
Νόμο της Κύπρου και την Περί Καλυμμένων Ομολόγων Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ). Στο 
πλαίσιο του προγράμματος για την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, η BOC PCL έχει εκδομένα καλυμμένα ομόλογα 
ύψους €650 εκατ. εξασφαλισμένα με ενυπόθηκα οικιστικά δάνεια στην Κύπρο. Τα καλυμμένα ομόλογα έχουν  
ημερομηνία λήξης στις 12 Δεκεμβρίου 2026 και επιτόκιο ίσο με το τριμηνιαίο επιτόκιο Euribor πλέον 1.25% σε 
τριμηνιαία βάση. Στις 9 Αυγούστου 2022, η BOC PCL τροποποίησε τους όρους και προϋποθέσεις των καλυμμένων 
ομολόγων με βάση την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162, στην Κύπρο. Τα καλυμμένα ομόλογα 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και φέρουν όρους conditional Pass-Through. Όλα τα 
ομόλογα κρατούνται από την BOC PCL. Τα καλυμμένα ομόλογα αποτελούν αποδεκτό περιουσιακό στοιχείο για τις 
πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος και χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση για χρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

Τα μη επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία που ενδεχομένως να είναι διαθέσιμα για να εκχωρηθούν ως εξασφάλιση 
περιλαμβάνουν δάνεια και απαιτήσεις στην Κύπρο που παρουσιάζουν καθυστέρηση λιγότερη από 90 ημέρες. Οι 
καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες παρουσιάζονται ως μη επιβαρυμένα στοιχεία και μπορούν να εκχωρηθούν, στο 
βαθμό που υπερβαίνουν το επίπεδο των ελάχιστων απαιτούμενων αποθεματικών. Τα ελάχιστα απαιτούμενα 
αποθεματικά παρουσιάζονται ως μη επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα για να 
εκχωρηθούν ως εξασφάλιση. 

Τα μη επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα για να εκχωρηθούν ως εξασφάλιση  
αποτελούνται κυρίως από δάνεια και απαιτήσεις για τα οποία υπάρχει συμβατική ή νομική απαγόρευση να 
επιβαρυνθούν ή τα οποία παρουσιάζουν καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ή για τα οποία υπάρχουν εκκρεμείς 
αγωγές ή άλλες νομικές ενέργειες εναντίον του πελάτη. Μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για εγγυημένες μορφές χρηματοδότησης, αλλά ταξινομείται συντηρητικά ως μη 
άμεσα διαθέσιμο για σκοπούς εξασφάλισης. Ακίνητα των οποίων ο νομικός τίτλος δεν έχει μεταβιβαστεί στην Εταιρία 
ή θυγατρική της, δεν θεωρούνται άμεσα διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση. Μη κυκλοφορούνται 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση αναφέρονται επίσης ως άμεσα διαθέσιμα για να εκχωρηθούν ως 
εξασφάλιση. 

Τα ασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρίες του Συγκροτήματος δεν 
περιλαμβάνονται στον πιο πάνω ή πιο κάτω πίνακα, αφού κατά κύριο λόγο ανήκουν στους ασφαλιζόμενους. 
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2.  Κίνδυνος ρευστότητας και χρηματοδότησης (συνέχεια)

2.1 Επιβαρυμένα και μη επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Η λογιστική και εύλογη αξία των επιβαρυμένων και μη επιβαρυμένων επενδύσεων του Συγκροτήματος κατά τις 30 
Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι ως ακολούθως: 

30 Ιουνίου 2022 

Λογιστική αξία 
επιβαρυμένων 
επενδύσεων  

Εύλογη αξία 
επιβαρυμένων 
επενδύσεων 

Λογιστική 
αξία μη 

επιβαρυμένων 
επενδύσεων  

Εύλογη αξία 
μη 

επιβαρυμένων 
επενδύσεων  

€000 €000 €000 €000 

Μετοχές  - - 188,906 188,906

Ομόλογα  1,369,471 1,326,865 544,300 530,668

Σύνολο επενδύσεων  1,369,471 1,326,865 733,206 719,574

31 Δεκεμβρίου 2021 

Μετοχές  - - 208,775 208,775

Ομόλογα  1,260,158 1,267,666 670,230 668,201

Σύνολο επενδύσεων  1,260,158 1,267,666 879,005 876,976

2.2  Ρύθμιση ρευστότητας 

Το Συγκρότημα πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (ΔΚΡ) σύμφωνα με 
την Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων IV (CRD IV) του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) 
(συμπληρωματικός κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/61), με ελάχιστη απαίτηση ύψους 100%. Το 
Συγκρότημα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με το Δείκτη Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ) όπως 
υπολογίζεται στη βάση του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων ΙΙ (CRR II), με ελάχιστη απαίτηση ύψους 100%.  

O ΔΚΡ έχει σχεδιαστεί για να εστιάσει στη βραχυπρόθεσμη ανθεκτικότητα του προφίλ του Συγκροτήματος 
αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, διασφαλίζοντας ότι το Συγκρότημα διαθέτει επαρκή υψηλής ποιότητας 
ρευστά διαθέσιμα για να επιβιώσει σε ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διάρκειας 30 ημερών. Ο ΔΚΣΧ 
αναπτύχθηκε για την προώθηση μιας βιώσιμης δομής λήξης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Στις 30 Ιουνίου 2022, το Συγκρότημα πληρούσε όλες τις εποπτικές απαιτήσεις ρευστότητας. Στις 30 Ιουνίου 2022, 
ο ΔΚΡ ανήλθε σε 299% για το Συγκρότημα (σε σύγκριση με 298% στις 31 Δεκεμβρίου 2021) και ήταν σε 
συμμόρφωση με την ελάχιστη εποπτική απαίτηση ύψους 100%. Στις 30 Ιουνίου 2022, ο ΔΚΣΧ του Συγκροτήματος  
ανήλθε σε 160% (σε σύγκριση με 147% στις 31 Δεκεμβρίου 2021) και ήταν σε συμμόρφωση με την ελάχιστη 
εποπτική απαίτηση ύψους 100%. 
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2.  Κίνδυνος ρευστότητας και χρηματοδότησης (συνέχεια)

2.3 Ρευστά αποθεματικά  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα ρευστά αποθεματικά του Συγκροτήματος: 

Σύνθεση ρευστών 
αποθεματικών 

30 Ιουνίου 2022 31 Δεκεμβρίου 2021 

Εσωτερικά 
Ρευστά 

Αποθεματικά 

Ρευστά αποθεματικά 
βάσει του ΔΚΡ κατ’ 

εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ)2015/61 

Εσωτερικά 
Ρευστά 

Αποθεματικά 

Ρευστά αποθεματικά βάσει 
του ΔΚΡ κατ’ 

εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ)2015/61 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2Α Επίπεδο 1 Επίπεδο 2Α 

€000 €000 €000 €000 €000 €000 

Μετρητά και καταθέσεις με 
κεντρικές τράπεζες 

9,731,376 9,731,376 - 9,064,840 9,064,840 -

Υπόλοιπα και καταθέσεις με 
τράπεζες 

157,879 - - 118,752 - -

Εμπορεύσιμες επενδύσεις  383,760 223,609 111,649 500,930 304,758 147,562

Διαθέσιμη ρευστότητα με 
ΕΚΤ 

213,818 - - 80,786 - -

Σύνολο 10,486,833 9,954,985 111,649 9,765,308 9,369,598 147,562

Τα Εσωτερικά Ρευστά Αποθεματικά παρουσιάζουν τα συνολικά ρευστά περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά 
προσδιορίζονται στην Πολιτική Ρευστότητας της BOC PCL. Τα ρευστά αποθεματικά βάσει του ΔΚΡ σύμφωνα με τον 
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 παρουσιάζουν τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία βάσει του ορισμού στον 
προαναφερόμενο κανονισμό, δηλαδή Υψηλής Ποιότητας Ρευστοποιήσιμα Περιουσιακά Στοιχεία (ΥΠΡΠΣ). 

Τα υπόλοιπα και καταθέσεις με τράπεζες δεν περιλαμβάνονται στα Ρευστά αποθεματικά σύμφωνα με το ΔΚΡ, καθότι 
δεν θεωρούνται ΥΠΡΠΣ (είναι μέρος των εισροών του ΔΚΡ). 

Οι εμπορεύσιμες επενδύσεις στα Ρευστά αποθεματικά βάσει του ΔΚΡ παρουσιάζονται σε αγοραίες αξίες μειωμένες 
κατά τους συνήθεις συντελεστές όπως περιγράφονται στον κανονισμό του ΔΚΡ. Οι εμπορεύσιμες επενδύσεις στα 
Εσωτερικά Ρευστά Αποθεματικά περιλαμβάνουν επιπρόσθετα μη επιβαρυμένα εμπορεύσιμα ομόλογα και 
παρουσιάζονται σε αγοραίες αξίες μείον έκπτωση τιμής, βάσει εκπτώσεων τιμής και μεθοδολογίας της ΕΚΤ. 

Η τρέχουσα διαθέσιμη ρευστότητα με την ΕΚΤ δεν είναι μέρος των Ρευστών αποθεματικών βάσει του ΔΚΡ. 

Ως αποτέλεσμα της έξαρσης της πανδημίας COVID-19, η ΕΚΤ έχει υιοθετήσει ένα ευρύ φάσμα μέτρων πολιτικής για 
τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και για να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες που είναι κάτω από 
την άμεση εποπτεία της θα μπορούν να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον ρόλο τους για χρηματοδότηση της 
πραγματικής οικονομίας.  
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2.  Κίνδυνος ρευστότητας και χρηματοδότησης (συνέχεια)

2.3 Ρευστά Αποθεματικά (συνέχεια) 

Τον Μάρτιο του 2022, η ΕΚΤ ανακοίνωσε τα βήματα για σταδιακή κατάργηση των προσωρινών μέτρων χαλάρωσης 
των εξασφαλίσεων που υιοθετήθηκαν για την πανδημία. Η σταδιακή κατάργηση έχει προγραμματιστεί να 
ολοκληρωθεί σε τρία στάδια, από τον Ιούλιο του 2022 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2024, και θα δώσει 
στις τράπεζες χρόνο να προσαρμοστούν στις τροποποιήσεις του πλαισίου παροχής εξασφαλίσεων.   Σε πρώτο 
στάδιο, αρχίζοντάς από τις 8 Ιουλίου 2022, η ΕΚΤ θα μειώσει κατά το ήμισυ την προσωρινή μείωση στις εκπτώσεις 
αποτίμησης (haircuts) των εξασφαλίσεων σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία από το τρέχον 20% σε 10%.  Στο δεύτερο 
στάδιο, τον Ιούνιο του 2023, η ΕΚΤ αναμένει να εφαρμόσει ένα νέο πρόγραμμα μειώσεων στις εκπτώσεις 
αποτίμησης (haircuts) των εξασφαλίσεων με βάση το επίπεδο ανοχής κινδύνου για τις πιστωτικές εργασίες πριν από 
την έξαρση της πανδημίας, καταργώντας σταδιακά την προσωρινή μείωση των εκπτώσεων αποτίμησης των 
εξασφαλίσεων στην ολότητά τους.  Στο τρίτο στάδιο, τον Μάρτιο του 2024, η ΕΚΤ θα καταργήσει σταδιακά τα 
εναπομείναντα μέτρα χαλάρωσης των εξασφαλίσεων λόγω πανδημίας.

Το πακέτο μέτρων περιλάμβανε επίσης μέτρα που παρείχαν στήριξη της ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα της ζώνης του ευρώ, όπως σημαντικές ευνοϊκές τροποποιήσεις στους όρους και τα χαρακτηριστικά των 
στοχευόμενων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (TLTRO III). Οι ευνοϊκοί όροι δανεισμού
στοχευόμενων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (TLTRO III) δεν παρατάθηκε πέραν του Ιουνίου του 
2022. Επίσης, είχε εισαχθεί μια νέα σειρά επιπρόσθετων στοχευόμενων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης λόγω πανδημίας (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations (PELTROs)). Οι 
τελευταίες πράξεις TLTRO III και PELTROs έγιναν το Δεκέμβριο του 2021. 

3.  Άλλοι κίνδυνοι 

3.1 Λειτουργικός κίνδυνος 

Ο λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος από άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις/ζημιές που προκύπτουν από 
ανεπαρκείς ή μη επιτυχείς εσωτερικές διαδικασίες, ανθρώπινους χειρισμούς, συστήματα, ή εξωτερικά γεγονότα. Το 
Συγκρότημα συμπεριλαμβάνει στον εν λόγω ορισμό τον κίνδυνο συμμόρφωσης, το νομικό κίνδυνο και τον κίνδυνο 
φήμης. 

Το Συγκρότημα αναγνωρίζει ότι ο έλεγχος του λειτουργικού κινδύνου σχετίζεται άμεσα με αποτελεσματικές και 
επαρκείς διοικητικές πρακτικές και υψηλού επιπέδου πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.  Ως εκ τούτου, το πλαίσιο 
διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου στοχεύει στη διατήρηση ενός ισχυρού εσωτερικού πλαισίου ελέγχου και 
διακυβέρνησης και διαχείρισης της έκθεσης σε λειτουργικούς κινδύνους, μέσω ολοκληρωμένων διαδικασιών που 
διέπουν τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των κινδύνων αυτών. 

Οι κύριοι στόχοι της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου στο Συγκρότημα είναι: (i) η ανάπτυξη της επίγνωσης 
για το λειτουργικό κίνδυνο και της κατάλληλης κουλτούρας, (ii) η έγκαιρη παροχή επαρκούς πληροφόρησης προς 
τη διοίκηση του Συγκροτήματος σε όλα τα επίπεδα, σε σχέση με το προφίλ λειτουργικού κινδύνου σε επίπεδο 
εταιρίας, μονάδας και λειτουργιών, έτσι ώστε να διευκολύνεται η λήψη των αποφάσεων για ενέργειες ελέγχου των 
κινδύνων, και (iii) ο μετριασμός του λειτουργικού κινδύνου ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι λειτουργικές ζημιές 
δεν οδηγούν σε ουσιώδεις αρνητικές επιπτώσεις για τη φήμη του Συγκροτήματος και ότι η επίδραση στην 
κερδοφορία και στην επίτευξη των εταιρικών στόχων του Συγκροτήματος περιορίζεται.   

Λειτουργικοί κίνδυνοι δύναται να προκύψουν από όλες τις επιχειρηματικές μονάδες και δραστηριότητες του 
Συγκροτήματος και ως εκ τούτου από τη φύση τους καλύπτουν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα κινδύνων.  Με σκοπό 
την αποτελεσματική διαχείριση των ουσιωδών λειτουργικών κινδύνων, το πλαίσιο διαχείρισης του λειτουργικού 
κινδύνου που υιοθέτησε το Συγκρότημα βασίζεται στο μοντέλο των τριών γραμμών άμυνας (three lines of defence 
model), μέσω του οποίου η ανάληψη της ευθύνης για τους κινδύνους  επιμερίζεται στις διάφορες μονάδες του 
οργανισμού. Η πρώτη γραμμή άμυνας αποτελείται από τη διεύθυνση και το προσωπικό που έχουν την άμεση ευθύνη 
για την καθημερινή διεκπεραίωση των εργασιών και της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου. Ο επικεφαλής της 
κάθε επιχειρηματικής μονάδας φέρει την ευθύνη για τον εντοπισμό και τη διαχείριση όλων των κινδύνων που 
απορρέουν από τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης μονάδας, ως αναπόσπαστο μέρος των επιχειρησιακών 
αρμοδιοτήτων της πρώτης γραμμής. 
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3.  Άλλοι κίνδυνοι (συνέχεια) 

3.1 Λειτουργικός κίνδυνος (συνέχεια) 

Η δεύτερη γραμμή άμυνας αποτελείται από τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνου, ο ρόλος της οποίας είναι, μεταξύ 
άλλων, η εποπτεία του λειτουργικού κινδύνου, και η ανεξάρτητη και αντικειμενική αμφισβήτηση των πρακτικών 
διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων που εφαρμόζονται από το προσωπικό που απαρτίζει την πρώτη γραμμή 
άμυνας. Η δεύτερη γραμμή άμυνας υποστηρίζεται και από άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες ελέγχου και υποστήριξης 
συμπεριλαμβανομένων της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης Συγκροτήματος και της Υπηρεσίας Ασφάλειας Πληροφοριών. 
Η τρίτη γραμμή άμυνας αφορά στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου που παρέχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση της 
ακεραιότητας και αποτελεσματικότητας του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του Συγκροτήματος. 

Η επιχειρησιακή ευρωστία αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα και ως εκ τούτου το Συγκρότημα δίνει ιδιαίτερη 
σημασία στη διαρκή ενίσχυση των διευθετήσεων συνέχισης εργασιών, με σκοπό την επιτυχή και έγκαιρη ανάκτηση 
των εργασιών σε περίπτωση που επισυμβεί ένα καταστροφικό γεγονός, όπως η πανδημία του COVID-19, που μπορεί 
να προκαλέσουν διαταραχές στις επιχειρησιακές λειτουργίες. 

Σύμφωνα με το Πλάνο Διαχείρισης Πανδημίας, το οποίο ενεργοποιήθηκε μετά την έξαρση της πανδημίας του COVID-
19, έχουν τεθεί σε εφαρμογή διευθετήσεις για τη διασφάλιση της συνέχισης εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τη 
διεξαγωγή των εργασιών των κρίσιμων υπηρεσιών από ξεχωριστές τοποθεσίες πέραν της κύριας επιχειρηματικής 
τους τοποθεσίας, καθώς και την παροχή δυνατότητας για εξ αποστάσεως εργασία από το σπίτι, όπου αυτό ήταν 
εφικτό. Η BOC PCL έχει αποσύρει την εφαρμογή των διευθετήσεων Επιχειρησιακής Συνέχειας με ισχύ από το τέλος 
του Μαΐου 2022. Οι ικανότητες των εργαζομένων που στηρίζουν τις μονάδες ζωτικής σημασίας εξακολουθούν να 
είναι διαθέσιμες και είναι σε ετοιμότητα να εφαρμοστούν αν χρειαστεί. 

Όλοι οι συνήθεις έλεγχοι διενεργούνται και δεν έχουν αναγνωριστεί επιπρόσθετες ζημιές ή περιστατικά ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας.  

Πέραν των μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, οι συνεχείς 
δραστηριότητες/πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικής 
διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: (i) παροχή εκπαίδευσης στα μέλη 
του προσωπικού και της ανώτερης διεύθυνσης σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων απάτης, (ii) σύνταξη ενός νέου 
πλαισίου αξιολόγησης των κινδύνων απάτης, πέραν της υφιστάμενης διαδικασίας καταχώρησης λειτουργικών 
ζημιών (RCSA), και (iii) συνεχείς αναθεωρήσεις και βελτιώσεις των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών που 
άπτονται της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, ως επίσης και της σχετικής βάσης δεδομένων (ORM database). 

Εν όψει της ραγδαία αυξανόμενης στροφής των πελατών προς τα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης, η Μονάδα 
Διαχείρισης Κινδύνων Απάτης έχει ενδυναμώσει περαιτέρω το πλαίσιο πρόληψης και ελέγχου της εξωτερικής απάτης 
της BOC PCL. 

Ο κίνδυνος Ανάθεσης Εργασιών σε Τρίτους προκύπτει από την ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών από προμηθευτές, 
την ανεπαρκή ικανότητα των προμηθευτών, τη τεχνολογική ανεπάρκεια, το ανθρώπινο σφάλμα, την ανεπαρκή 
ποιότητα των υπηρεσιών ή τη συνέχιση της εξυπηρέτησης ή/και χρηματοοικονομική αποτυχία. Η ‘Μονάδα 
Διαχείρισης Κινδύνων Συνεργατών’ του Τμήματος Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου του Συγκροτήματος, έχει την 
ευθύνη για την αξιολόγηση του κινδύνου όλων των συμβολαίων ανάθεσης εργασιών σε τρίτους, των στρατηγικών 
συμβολαίων και των συμβολαίων μεταξύ των εταιριών Συγκροτήματος. Μέρος της αξιολόγησης είναι ο εντοπισμός 
και η αποτελεσματική διαχείριση πιθανών κενών/αδυναμιών. Η αξιολόγηση του κινδύνου πραγματοποιείται πριν 
την υπογραφή των συμβολαίων ανάθεσης εργασιών σε τρίτους/ στρατηγικών συμβολαίων/ συμβολαίων μεταξύ των 
εταιριών Συγκροτήματος, πριν την ανανέωση τους ή μία φορά το χρόνο. 

Τα περιστατικά λειτουργικού κινδύνου κατηγοριοποιούνται και καταγράφονται στη βάση καταχώρησης 
λειτουργικών ζημιών του Συγκροτήματος (RCMS), η οποία αποτελεί επιχειρηματικό εργαλείο ενσωμάτωσης όλων 
των δεδομένων ελέγχου κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι, περιστατικά ζημιών, δείκτες παρακολούθησης κινδύνων), και 
παρέχει μια ολιστική προσέγγιση σε ότι αφορά τον εντοπισμό κινδύνων, τη λήψη διορθωτικών ενεργειών και τη 
στατιστική τους ανάλυση. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, καταγράφηκαν 15 
περιστατικά με ποσό μεικτής ζημιάς ίσο ή μεγαλύτερο από €1,000 το καθένα, συμπεριλαμβανομένων και 
περιστατικών προηγούμενων χρόνων (κυρίως νομικές υποθέσεις) για τα οποία οι ζημιές πραγματοποιήθηκαν τους 
πρώτους έξι μήνες του 2022 (εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2021: 55 περιστατικά). 

Το Συγκρότημα βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια για ενίσχυση της κουλτούρας ελέγχου του κινδύνου και αύξηση 
της επίγνωσης των υπαλλήλων του για θέματα λειτουργικού κινδύνου με συνεχή εκπαίδευση (τόσο με φυσική 
παρουσία όσο και μέσω εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου (e-learning)). 
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3.  Άλλοι κίνδυνοι (συνέχεια) 

3.1 Λειτουργικός κίνδυνος (συνέχεια) 

Το Συγκρότημα διαθέτει επαρκεί ασφαλιστικά συμβόλαια για κάλυψη μη αναμενόμενων σημαντικών λειτουργικών 
ζημιών. 

3.2 Κανονιστικός κίνδυνος 

Το Συγκρότημα διεξάγει τις εργασίες του υπό συνεχή κανονιστική επίβλεψη. Ο κανονιστικός κίνδυνος είναι ο 
κίνδυνος να θεσπιστούν νέοι νόμοι και κανονισμοί ή οι αλλαγές στους υφιστάμενους να μην εντοπιστούν, και/ή μη 
συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε αυξημένα κόστη για το 
Συγκρότημα και περιορισμό στην ικανότητα της BOC PCL για δανεισμό. Επιπλέον, ο Κανονιστικός Κίνδυνος θα 
μπορούσε να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική και χρηματοοικονομική θέση, τα 
αποτελέσματα, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του Συγκροτήματος.  

Υπάρχει ισχυρή δέσμευση από τη διεύθυνση του Συγκροτήματος για ένα συνεχή και με διαφάνεια διάλογο με τους 
επόπτες (μεταξύ άλλων την ΕΚΤ, την ΚΤΚ κ.τ.λ.). Έχει συγκροτηθεί Εκτελεστική Συντονιστική Ομάδα, υπό την 
προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία διασφαλίζει τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών για τη διαχείριση 
του κανονιστικού κινδύνου και την εποπτεία των κανονιστικών υποχρεώσεων του Συγκροτήματος. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω του τμήματος Ρυθμιστικών Υποθέσεων, το οποίο ενεργεί ως κύριο σημείο επαφής με τις 
ρυθμιστικές αρχές διατηρώντας μια ολιστική άποψη των ρυθμιστικών αιτημάτων και παρακολουθεί την κανονιστική 
ατζέντα για να διασφαλίσει ότι όλα τα κανονιστικά ζητήματα αντιμετωπίζονται κατάλληλα και θέτονται έγκαιρα στην 
προσοχή της διεύθυνσης. 

3.3 Πολιτικός κίνδυνος και γεωπολιτική αβεβαιότητα 

Η Κύπρος είναι μια μικρή, ανοικτή οικονομία, βασισμένη στις υπηρεσίες, με μεγάλο εξωτερικό τομέα και μεγάλη 
εξάρτηση από τον τουρισμό και τις διεθνείς επιχειρηματικές υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, εξωτερικοί παράγοντες που 
βρίσκονται εκτός του ελέγχου του Συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και στην παγκόσμια οικονομία, ή σε συγκεκριμένες χώρες με τις οποίες η Κύπρος διατηρεί στενούς οικονομικούς 
και επενδυτικούς δεσμούς, κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία, μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στην 
εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Ειδικότερα, ο πόλεμος στην Ουκρανία ενέχει κινδύνους για συνεχιζόμενες 
διαταραχές στον εφοδιασμό και αυξημένες τιμές ενέργειας, ακόμη και τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου.  

Το προφίλ επικινδυνότητας της Κύπρου έχει βελτιωθεί, όπως προκύπτει από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της 
ικανότητας και τη βελτίωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών. Ταυτόχρονα, ο υψηλότερος πληθωρισμός και 
η σκλήρυνση της νομισματικής πολιτικής, έχουν αρνητική επίδραση στις δαπάνες και την κατανάλωση και, ως εκ 
τούτου, επιβαρύνουν αρνητικά το συνολικό προφίλ επικινδυνότητας της χώρας. Αυτό όμως αντισταθμίζεται από τις 
βελτιώσεις σε διάφορους δημοσιονομικούς δείκτες. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού περιορίστηκε το 2021 και το 
ποσοστό του χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε απότομα από τα αυξημένα επίπεδα του προηγούμενου έτους, κυρίως 
λόγω Covid. Οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα αυστηροποιηθούν, καθώς η ΕΚΤ θα αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια 
της στο ορατό μέλλον προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό, αλλά αυτό θα επηρεάσει το συνολικό κόστος 
εξυπηρέτησης του χρέους μόνο σταδιακά. Η βιωσιμότητα του χρέους θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη, το 
δημοσιονομικό ισοζύγιο, αλλά και από τα επιτόκια που καθορίζουν το κόστος εξυπηρέτησης του. Ο χαμηλός μέσος 
όρος των επιτοκίων επί του παρόντος, είναι το αποτέλεσμα των αγορών ομολόγων, και άλλων περιουσιακών 
στοιχείων σε μεγάλη κλίμακα, από την ΕΚΤ για μεγάλο χρονικό διάστημα, και της άφθονης ρευστότητας στις αγορές 
κρατικών ομολόγων. Η σκλήρυνση της νομισματικής πολιτικής ή οι εξελίξεις που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και 
στον κατακερματισμό της αγοράς κρατικών ομολόγων στη ζώνης του ευρώ, μπορεί να αυξήσουν το κόστος 
εξυπηρέτησης του χρέους και να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του. Ο κίνδυνος κατακερματισμού της αγοράς 
ομολόγων έχει αυξηθεί ως αποτέλεσμα της κρίσης στην Ουκρανία και των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. 

Η κυπριακή οικονομία, όπως και η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία, αντιμετωπίζει επί του παρόντος ποικίλους 
αντίξοους παράγοντες. Ο ραγδαία αυξανόμενος πληθωρισμός επιβαρύνει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών 
και το επιχειρηματικό κλίμα. Η εξωτερική ζήτηση επιβραδύνεται, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον κύκλο σκλήρυνσης 
της νομισματικής τους πολιτικής και η Κίνα συνεχίζει την πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι του Covid-19, ενώ οι 
δευτερογενείς επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία βλάπτουν την ανάπτυξη παγκοσμίως μέσω των 
υψηλότερων τιμών των βασικών εμπορευμάτων και των διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Στη θετική 
πλευρά, οι τομείς του τουρισμού επωφελούνται από την ανάκαμψη των τουριστικών εισροών και την εντονότερη 
ζήτηση για υπηρεσίες τώρα που οι περιορισμοί COVID-19 από τις αρχές του έτους έχουν αρθεί. Παρ' όλα αυτά, 
υπάρχει κίνδυνος η οικονομία να αποδειχθεί λιγότερο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν.  
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3.3 Πολιτικός κίνδυνος και γεωπολιτική αβεβαιότητα (συνέχεια)

Η διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου προς τις μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες που θα προκαλούσε περαιτέρω 
αύξηση των τιμών της ενέργειας θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη περισσότερο αρνητικά την οικονομία, ή η 
νομισματική σκλήρυνση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Ιούλιο, θα μπορούσε να πλήξει την 
οικονομική δραστηριότητα και το επενδυτικό κλίμα περισσότερο από ό,τι αναμένεται. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η 
ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί απότομα και η πιθανότητα διολίσθησης σε αρνητικό έδαφος αυξάνεται. Ο χειμώνας του 
2022/23 θα μπορούσε να είναι δύσκολος, με τις υψηλές τιμές της ενέργειας να συμπίπτουν με χαμηλές 
θερμοκρασίες και τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης σκλήρυνσης της νομισματικής πολιτικής να είναι εντονότερες. 
Η επιβράδυνση της ανάπτυξης θα είναι πιθανότατα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, που θα εξασθενίσει την εξωτερική 
ζήτηση, και θα αύξανε ενδεχομένως την ανεργία, καθώς οι επιχειρήσεις θα περιορίσουν τις δραστηριότητές τους. 

Στον τραπεζικό τομέα σημειώθηκε σημαντική πρόοδος μετά την κρίση του 2012-14, ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο, 
την αναδιάρθρωση των ισολογισμών, τον λειτουργικό και στρατηγικό εξορθολογισμό και την κεφαλαιακή επάρκεια. 
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν απότομα από ποσοστό άνω του 48% των ακαθάριστων δανείων στο τέλος 
του 2014 σε 11.4% στο τέλος Μαρτίου 2022. Το σύνολο των υφιστάμενων δανείων μειώθηκε από σχεδόν τέσσερις 
φορές το ΑΕΠ σε λιγότερο από ένα ΑΕΠ στο τέλος του 2021. Ωστόσο, οι κίνδυνοι του τραπεζικού τομέα αυξήθηκαν 
κατά την πιο πρόσφατη περίοδο ως αποτέλεσμα του διπλού πλήγματος της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου 
στην Ουκρανία.  

Ο πολιτικός κίνδυνος παραμένει αυξημένος, καθώς το πολιτικό τοπίο της Κύπρου είναι κατακερματισμένο και σε 
πόλωση, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη τη διαμόρφωση συναίνεσης για μεταρρυθμίσεις. Ο πολιτικός κίνδυνος 
παραμένει υψηλός και λόγω της συνεχιζόμενης διαίρεσης του νησιού. Αυτή η κατηγορία κινδύνου αξιολογεί μια 
σειρά από πολιτικούς παράγοντες που σχετίζονται με την πολιτική σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, οι οποίοι 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα και τη δέσμευση μιας χώρας να εξυπηρετήσει τις δανειακές της 
υποχρεώσεις. Η αξιολόγηση του πολιτικού κινδύνου ενημερώνει τις αξιολογήσεις για τον κρατικό κίνδυνο, τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο του τραπεζικού τομέα. 

Οι γεωπολιτικές και μακροοικονομικές αβεβαιότητες παραμένουν αυξημένες με πολλαπλούς κινδύνους, ως εξής:  
 Ο συνεχιζόμενος πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη 

ρωσική οικονομία και σημαντικές μακροοικονομικές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παγκόσμια 
οικονομία γενικότερα. Ως αποτέλεσμα της κρίσης στην Ουκρανία και των κυρώσεων, οι εφοδιαστικές αλυσίδες 
έχουν διαταραχθεί προκαλώντας ελλείψεις σε γεωργικά προϊόντα και μέταλλα. Οι τιμές της ενέργειας έχουν 
αυξηθεί και, παρά τις διακυμάνσεις τους, οι αγορές ενέργειας παραμένουν συμπιεσμένες και οι τιμές θα 
παραμείνουν υψηλότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Καθώς οι ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου προς 
την Ευρώπη περιορίζονται, ενώ ταυτόχρονα οι προσπάθειες για την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών απαιτούν 
χρόνο, αυξάνεται η προοπτική ενεργειακών ελλειμμάτων στην Ευρώπη τον ερχόμενο χειμώνα, 

 τα μέτρα περιορισμού της διακίνησης στην Κίνα και οι ανισορροπίες στην παραγωγική διαδικασία σε πολλούς 
κλάδους λόγω της επιδημίας COVID-19, 

 η παράταση ή/και επιδείνωση του συνεχιζόμενου πληθωριστικού κύματος, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και 
των τροφίμων, και τις επιπτώσεις του στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, τα δημόσια οικονομικά, τους 
προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, το εξωτερικό εμπόριο και την 
ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών, 

 η πολιτική κρίση στην Ιταλία μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι στις 21 Ιουλίου θέτει σε 
κίνδυνο τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. 

Ωστόσο, οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη γεωπολιτική αναταραχή θα μπορούσαν ενδεχομένως να μετριαστούν 
με συντεταγμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το προηγούμενο παράδειγμα της πανδημίας. 

Οι εντάσεις μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας μπορούν να κλιμακωθούν, όσο το Κυπριακό πρόβλημα παραμένει άλυτο 
και οι δύο κοινότητες - Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι - δεν βρίσκουν κοινό έδαφος για να επιστρέψουν στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι υπεράκτιες δραστηριότητες εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου της 
Κύπρου στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη, συναντούν τις αντιρρήσεις της Τουρκίας, η οποία μεταξύ άλλων 
αμφισβητεί ορισμένες θαλάσσιες περιοχές δυτικά της Κύπρου ως μέρος της υφαλοκρηπίδας της. Ο κίνδυνος 
κλιμάκωσης των εντάσεων και πιθανής αντιπαράθεσης, αποτρέπει τις επενδύσεις στον τομέα του πετρελαίου και 
του φυσικού αερίου. Ως αποτέλεσμα, οι απαιτούμενες επενδύσεις σε υποδομές για την εκμετάλλευση των 
κυπριακών υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, τα οποία ανακαλύφθηκαν το 2011, καθυστερούν. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Συγκρότημα αναγνωρίζει ότι απρόβλεπτα πολιτικά γεγονότα μπορεί να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες, τα λειτουργικά αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική του θέση. 
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3.4  Κίνδυνος ασφάλειας πληροφοριών και κυβερνοχώρου 

Ο κίνδυνος ασφάλειας πληροφοριών και κυβερνοχώρου είναι ένας εξ ορισμού σημαντικός κίνδυνος, ο οποίος θα 
μπορούσε να προκαλέσει σημαντική διαταραχή στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Τα συστήματα 
πληροφορικής του Συγκροτήματος υπήρξαν, και θα συνεχίσουν να είναι, εκτεθειμένα στους συνεχώς 
εξελισσόμενους κινδύνους του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και στις επιθέσεις ασφάλειας πληροφοριών. Οι 
πελάτες και άλλα τρίτα μέρη στα οποία το Συγκρότημα είναι σημαντικά εκτεθειμένο, περιλαμβανομένων των 
παρόχων υπηρεσιών προς στο Συγκρότημα (όπως οι εταιρίες επεξεργασίας δεδομένων στις οποίες το Συγκρότημα 
έχει αναθέσει ορισμένες υπηρεσίες), αντιμετωπίζουν παρόμοιες απειλές.      

Παράλληλα, το Συγκρότημα διαθέτει μια εσωτερική εξειδικευμένη ομάδα Ασφάλειας Πληροφοριών η οποία 
παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου (είτε 
εσωτερικές, είτε εξωτερικές, είτε κακόβουλες, είτε από ατύχημα) και επενδύει σε ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας και 
ελέγχους στον κυβερνοχώρο για να προστατέψει, να αποτρέψει και να ανταποκριθεί επαρκώς σε τέτοιες απειλές 
για τα συστήματα και τις πληροφορίες του. 

Το Συγκρότημα συνεργάζεται με τους φορείς της βιομηχανίας, την Εθνική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών 
Επιθέσεων (CSIRT) και με ομάδες ανταλλαγής πληροφοριών ούτως ώστε να είναι καλύτερα εξοπλισμένο να 
αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή των εγκληματιών του κυβερνοχώρου. 

Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα διατηρεί ασφαλιστικά συμβόλαια για κάλυψη ορισμένων πτυχών του κινδύνου του 
κυβερνοχώρου, ενώ υπόκειται σε εξαιρέσεις ορισμένων όρων και προϋποθέσεων. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, έχουν χρησιμοποιηθεί επιθέσεις προηγμένης κοινωνικής μηχανικής 
για υποκλοπή διαπιστευτηρίων και διανομή κακόβουλου λογισμικού. Τα συστήματα ασφαλείας  κυβερνοχώρου του 
Συγκροτήματος το έχουν προστατέψει από τέτοιες απειλές και βελτιώνονται συνεχώς με την ενίσχυση των 
μηχανισμών ανίχνευσης, ανταπόκρισης και προστασίας, προκειμένου να περιορίζονται συνεχώς οι εν λόγω απειλές 
και να παραμένουν οι κίνδυνοι εντός των ορίων διάθεσης ανάληψης κινδύνου του Συγκροτήματος.  

Οι τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις, επίσης μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένο κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων από 
πρόσωπα σε κράτη του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η επιβολή κυρώσεων 
στη Ρωσία από την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, το ΗΒ και άλλες χώρες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 
κυβερνοεπιθέσεων.      

3.5 Επιχειρηματικός κίνδυνος και κίνδυνος στρατηγικής 

Ο επιχειρηματικός κίνδυνος προκύπτει από τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον, περιλαμβανομένων των 
οικονομικών τάσεων και του ανταγωνισμού. Οι επιδόσεις του Συγκροτήματος βασίζονται στις οικονομικές συνθήκες 
και προοπτικές της Κύπρου. Η επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος που απορρέει από την πανδημία ή 
άλλους παράγοντες όπως την κρίση στην Ουκρανία, επιφέρει κινδύνους για την οικονομική απόδοση του 
Συγκροτήματος. 

Το Συγκρότημα αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, ο οποίος προέρχεται κυρίως 
από άλλες εμπορικές τράπεζες, τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές ξένων τραπεζών, και από ασφαλιστικές 
εταιρίες, οι οποίες προσφέρουν καταθετικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα. Αντιμετωπίζει επίσης 
ανταγωνισμό από εταιρίες οικονομικής τεχνολογίας (FinTech). Το Συγκρότημα παραμένει σήμερα ο μεγαλύτερος 
και ο πιο συστημικά σημαντικός τραπεζικός οργανισμός στην Κύπρο. 

Ενδεχόμενη όξυνση του ανταγωνισμού, ως αποτέλεσμα της προσφοράς πιο ανταγωνιστικών επιτοκίων καταθέσεων 
και χορηγήσεων συγκριτικά με αυτά που προσφέρει το Συγκρότημα, ενδεχομένως να δημιουργήσει πίεση στην 
κερδοφορία του Συγκροτήματος. 

Για να μειώσει την έκθεση του στον επιχειρηματικό κίνδυνο το Συγκρότημα έχει θέσει σαφή στρατηγική με 
συγκεκριμένους στόχους συμπεριλαμβανομένων δράσεων για τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, οι οποίες 
έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της διάθεσης ανάληψης κινδύνου του Συγκροτήματος και παρακολουθούνται στενά 
σε τακτική βάση. Το Συγκρότημα παρακολουθεί επίσης στενά τους τρέχοντες και αναδυόμενους κινδύνους στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ παραμένει σε ετοιμότητα να διερευνήσει ευκαιρίες που συμπληρώνουν τη 
στρατηγική του. Επιπλέον, διενεργούνται σε τακτικά διαστήματα ασκήσεις αντοχής για την αξιολόγηση της 
κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας του Συγκροτήματος. 
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3.6 Νομικός κίνδυνος      

Το Συγκρότημα ενδέχεται, από καιρό εις καιρό, να εμπλακεί σε δικαστικές διαδικασίες ή διαδικασίες διαιτησίας οι 
οποίες πιθανόν να επηρεάσουν τις εργασίες και τα αποτελέσματά του. Ο νομικός κίνδυνος πηγάζει από δικαστικές 
διαδικασίες που εκκρεμούν ή ενδέχεται να εγερθούν και κανονιστικές έρευνες εναντίον του Συγκροτήματος 
(Σημείωση 25 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022). Στις 
περιπτώσεις όπου δεν ακολουθηθεί ο ενδεδειγμένος χειρισμός των νομικών θεμάτων από το Συγκρότημα, αυτό 
μπορεί να επιφέρει χρηματοοικονομική ζημιά και/ή ζημιά φήμης για το Συγκρότημα. Στο Συγκρότημα υπάρχουν οι 
διαδικασίες που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και έγκαιρη διαχείριση του νομικού κίνδυνου 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του κίνδυνου που προκύπτει από τις εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο, τα 
νέα προϊόντα και εσωτερικές διαδικασίες. 

Η Νομική Υπηρεσία παρακολουθεί τις εκκρεμείς επιδικίες εναντίον του Συγκροτήματος και για κάθε νομική αγωγή 
αξιολογεί την πιθανότητα να προκύψει ζημιά για το Συγκρότημα βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
Υπολογίζει επίσης το ύψος της δυνητικής ζημιάς όπου αυτή θεωρείται πιθανή.  Επιπρόσθετα, υπάρχει διαδικασία 
ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις εκκρεμείς επιδικίες και τις τελευταίες εξελίξεις. 

3.7  Ασφαλιστικός κίνδυνος και αντασφαλιστικός κίνδυνος     

Ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να επισυμβεί ένα ασφαλιζόμενο γεγονός ενός ασφαλιστικού συμβολαίου 
και η αβεβαιότητα που υπάρχει αναφορικά με το ποσό και τη χρονική στιγμή της απαίτησης που θα προκύψει. Λόγω 
της ίδιας φύσης μιας ασφαλιστικής σύμβασης, ο κίνδυνος είναι σε μεγάλο βαθμό συμπτωματικός και ως εκ τούτου 
απρόβλεπτος. 

Το Συγκρότημα, μέσω των ασφαλιστικών θυγατρικών του εταιριών τη EuroLife Ltd (‘EuroLife’) και τις Γενικές 
Ασφάλειες Κύπρου Λτδ (‘Γενικές Ασφάλειες’), παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες κλάδου ζωής και γενικού κλάδου 
αντίστοιχα, και εκτίθεται σε συγκεκριμένους κινδύνους που προκύπτουν από τις εν λόγω υπηρεσίες. Τα 
ασφαλιζόμενα συμβάντα είναι απρόβλεπτα και ο πραγματικός αριθμός και το ποσό των απαιτήσεων και των 
ωφελημάτων θα διαφέρει από χρόνο σε χρόνο από την εκτίμηση που έχει καθοριστεί χρησιμοποιώντας 
αναλογιστικές και στατιστικές τεχνικές.  

Το Συγκρότημα μετριάζει την έκθεσή του στον ασφαλιστικό κίνδυνο μέσω της διασποράς του χαρτοφυλακίου σε 
μεγάλο αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Η μεταβλητότητα του κινδύνου μειώνεται επίσης μέσω της σωστής 
επιλογής και εφαρμογής στρατηγικής ανάληψης και εκτίμησης κινδύνου (underwriting) καθώς και της χρήσης 
αντασφαλιστικών διευθετήσεων. Παρόλο που το Συγκρότημα κατέχει αντασφαλιστική κάλυψη, δεν απαλλάσσεται 
από τις άμεσες υποχρεώσεις του προς τους ασφαλιζομένους και κατά συνέπεια το Συγκρότημα είναι εκτεθειμένο σε 
πιστωτικό κίνδυνο σε περίπτωση όπου οι αντασφαλιστές αδυνατούν να τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις 
στα πλαίσια αντασφάλισης.  

Για αυτό το λόγο αξιολογείται η πιστοληπτική ικανότητα των αντασφαλιστών λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική 
τους ευρωστία και την πιστοληπτική ικανότητα και τα αντασφαλιστικά συμβόλαια παρακολουθούνται και 
αναθεωρούνται για να διασφαλιστεί η επάρκεια τους σύμφωνα με την πολιτική αντασφάλισης. Επιπρόσθετα, 
πραγματοποιείται σε συχνή βάση αξιολόγηση του κινδύνου αντισυμβαλλομένου. 

Τόσο η EuroLife όσο και οι Γενικές Ασφάλειες πραγματοποιούν ετήσιες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
(ORSA) που αποσκοπούν να διασφαλίσουν, μεταξύ άλλων, την κατάλληλη αναγνώριση και επιμέτρηση των 
κινδύνων, ένα κατάλληλο επίπεδο εσωτερικού κεφαλαίου σε σχέση με το προφίλ κινδύνου της κάθε εταιρίας, και 
την εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου.      
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3.8  Κίνδυνος ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνολογίας  

Ο κίνδυνος τεχνολογίας απορρέει από τις διακοπές λειτουργίας των συστημάτων, που επηρεάζουν την εξυπηρέτηση 
των πελατών, και μπορεί να προκύψει από την ανεπάρκεια, τις βλάβες ή τη μη διαθεσιμότητα των συστημάτων, τη 
χρήση μη επικαιροποιημένων, παλαιών, και μη συντηρημένων συστημάτων, ή συστήματα τα οποία δεν 
υποστηρίζουν πλήρως τις λειτουργικές απαιτήσεις. Το Συγκρότημα εφαρμόζει το Πρόγραμμα Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού που έχει καταρτίσει το οποίο περιλαμβάνει την αλλαγή, ή την αντικατάσταση των σημαντικών 
και/ή μη επικαιροποιημένων συστημάτων. 

Τα μοντέλα λειτουργίας των τραπεζών εξελίσσονται ραγδαία τόσο τοπικά όσο και διεθνώς και η διαθέσιμη 
τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της μετάβασης  των πελατών στα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης. 
Επίσης τα επόμενα χρόνια, αναμένεται ραγδαία εξέλιξη στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταβίβασης χρημάτων και 
πληροφοριών. Η προσαρμογή του Συγκροτήματος σε αυτές τις εξελίξεις θα μπορούσε να επηρεάσει την 
πραγματοποίηση της στρατηγικής και των χρηματοοικονομικών του πλάνων.  

Στα πλαίσια της συνολικής του λειτουργικής στρατηγικής, το Συγκρότημα αξιολογεί και αναπτύσσει τη 
συμπληρωματική του τεχνολογική στρατηγική, με στόχο την υποστήριξη των εργασιών και τον μετριασμό αυτών 
των κινδύνων. Οι πολιτικές, τα πρότυπα, η διακυβέρνηση και τα μέτρα ελέγχου του Συγκροτήματος βρίσκονται υπό 
συνεχή εποπτεία ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ευθυγράμμιση τους με τη στρατηγική του Συγκροτήματος 
για ψηφιακό μετασχηματισμό. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Συγκρότημα συνεργάζεται με κατάλληλους 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3.9  Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη κλιματική αλλαγή  

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική και περιβαλλοντική αλλαγή, ενδέχεται να επηρεάσουν τον τομέα των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε διαφορετικό βαθμό βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ο 
βαθμός στον οποίο ο φυσικός κίνδυνος και ο κίνδυνος μετάβασης μπορεί να επηρεάσει μια εταιρία 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μεταβάλλεται ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρίας, τη βάση 
πελατών, την τοποθεσία, καθώς και τη διαδικασία μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

• Ο φυσικός κίνδυνος αναφέρεται στις οικονομικές επιπτώσεις από τις μεταβαλλόμενες κλιματολογικές 
συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των συχνότερων ακραίων καιρικών φαινομένων και σταδιακών αλλαγών στο 
κλίμα, καθώς και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, από τη ρύπανση του αέρα, των υδάτων και της γης, τη 
καταπόνηση των υδάτων, την απώλεια βιοποικιλότητας και την αποψίλωση των δασών. Ο φυσικός κίνδυνος 
κατηγοριοποιείται ως «οξύς» όταν προκύπτει από ακραία γεγονότα, όπως ξηρασίες, πλημμύρες και καταιγίδες, 
και «χρόνιος» όταν προκύπτει από προοδευτικές μεταβολές, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η άνοδος της 
στάθμης της θάλασσας, η καταπόνηση των υδάτων, η απώλεια βιοποικιλότητας, η αλλαγή χρήσης της γης, η 
καταστροφή των βιοτόπων και η έλλειψη πόρων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει άμεσα, για παράδειγμα, σε ζημιά σε 
περιουσία ή μειωμένη παραγωγικότητα, ή έμμεσα να οδηγήσει σε μεταγενέστερα γεγονότα, όπως η διακοπή 
των αλυσίδων εφοδιασμού. 

• Ο κίνδυνος μετάβασης αναφέρεται στη χρηματοοικονομική ζημιά που προκύπτει, άμεσα ή έμμεσα, από τη 
διαδικασία προσαρμογής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη. Αυτό 
θα μπορούσε να προκληθεί, για παράδειγμα, από μια σχετικά απότομη υιοθέτηση πολιτικών για τη κλιματική 
και περιβαλλοντική αλλαγή, τη τεχνολογική πρόοδο ή αλλαγές στην ευαισθησία και τις προτιμήσεις της αγοράς. 

Στο Συγκρότημα υπάρχει ειδική ομάδα για την ανάπτυξη της ατζέντας του Συγκροτήματος για τη βιωσιμότητα που 
λαμβάνει υπόψη τη προσέγγιση του Συγκροτήματος σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης 
(ESG), και η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων είναι στενά ευθυγραμμισμένη με αυτή τη πρωτοβουλία. 

Η διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής και της περιβαλλοντικής αλλαγής 
αποτελεί βασικό τομέα στον οποίο εστιάζει ο Πυλώνας «Περιβάλλον» της στρατηγικής ESG της BOC PCL. Στην ΕΕ, 
η ΕΚΤ δημοσίευσε οδηγία τον Νοέμβριο 2020 σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα πρέπει να 
διαχειρίζονται τους κινδύνους κλιματικής και περιβαλλοντικής αλλαγής. Σύμφωνα με την οδηγία, ορίζονται 13 
εποπτικές προσδοκίες για τα ιδρύματα κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των πλαισίων επιχειρηματικής 
στρατηγικής, διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων με απώτερο σκοπό την ενθάρρυνση μεγαλύτερης διαφάνειας 
στις γνωστοποιήσεις των κινδύνων που σχετίζονται με τη κλιματική και τη περιβαλλοντική αλλαγή. Κατά το 2021, 
το Συγκρότημα έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο επικαιροποιείται, που εκτείνεται σε 
αριθμό ετών που καλύπτει καθεμία από τις προτεραιότητες της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των κενών που επισημανθήκαν στην αυτό-αξιολόγηση. Το πλάνο αναπτύχθηκε μετά από συνεργασία 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Συγκροτήματος. 
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3.9  Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη κλιματική αλλαγή (συνέχεια)

Έχει προγραμματιστεί μια σειρά ενεργειών για εφαρμογή κατά το 2022, ως μέρος του προαναφερόμενου σχεδίου 
δράσης που περιλαμβάνουν: 

 Προσδιορισμός κινδύνων και αξιολόγηση της σημαντικότητας - έχει ολοκληρωθεί μια αρχική άσκηση που: 
- Προσδιόρισε τα τμήματα του εταιρικού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων της BOC PCL που ενδέχεται να είναι ευαίσθητα σε ενδεχόμενους κινδύνους 
μετάβασης; 

- Εντόπισε και αξιολόγησε ποιοτικά τους κινδύνους κλιματικής και περιβαλλοντικής αλλαγής που είναι 
σημαντικοί για την Κύπρο και την ΒΟC PCL. 

 Ανάλυση αναγκών σε δεδομένα (data gap analysis): η ανάλυση επικεντρώθηκε κυρίως στα κενά δεδομένων 
σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις του Πυλώνα ΙΙΙ ESG του 2022. Για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 έχουν 
προγραμματιστεί δράσεις για τη δημιουργία των απαραίτητων πεδίων στα βασικά συστήματα και την έναρξη 
της συλλογής δεδομένων. Αναμένεται ότι θα προκύψουν πρόσθετες ανάγκες σε δεδομένα σε σχέση με την 
ενσωμάτωση των κινδύνων κλιματικής και περιβαλλοντικής αλλαγής στη διαδικασία πιστοληπτικής 
αξιολόγησης, καθώς και με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις γνωστοποίησης του Πυλώνα ΙΙΙ ESG. 

 Την πραγματοποίηση περαιτέρω εκπαίδευσης σε σχέση με τα ESG κριτήρια σε όλα τα επίπεδα της BOC PCL. 
 Tην ενσωμάτωση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική και τη περιβαλλοντική αλλαγή στη 

διαδικασία ανάληψης πιστώσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 Η εισαγωγή μιας σειράς δεικτών μέτρησης για τους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. 
 Ανάπτυξη προσέγγισης για τη μέτρηση της εκτίμησης των επιπτώσεων του κλιματικού κινδύνου 

(συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σε δεδομένα και του προσδιορισμού υποκατάστατων δεδομένων 
από εξωτερικές πηγές ή/και της συλλογής δεδομένων από τους πελάτες) στο επιχειρηματικό μοντέλο. 

Το Συγκρότημα ολοκλήρωσε με επιτυχία το 2022 την Εποπτική Άσκηση Προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων της ΕΚΤ σε σχέση με τους Κλιματικούς Κινδύνους. Στόχος της άσκησης ήταν να εκτιμηθεί κατά 
πόσο οι τράπεζες είναι προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών διαταραχών 
που απορρέουν από το κλιματικό κίνδυνο. Η ΕΚΤ θεωρεί την άσκηση ως άσκηση εκμάθησης τόσο για τις τράπεζες 
όσο και για τις εποπτικές αρχές. Στόχος της είναι να εντοπίσει τις αδυναμίες, τις βέλτιστες πρακτικές και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες κατά τη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου. Δεν πρόκειται για μια 
άσκηση επιτυχίας ή αποτυχίας (pass-or-fail), ούτε και έχει άμεσες επιπτώσεις στα επίπεδα κεφαλαίου των τραπεζών. 
Τα αποτελέσματα θα τροφοδοτήσουν τη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) από ποιοτική 
άποψη. Τα διδάγματα που αποκτήθηκαν θα ενσωματωθούν στην ανάπτυξη των εσωτερικών δυνατοτήτων της BOC 
PCL όσον αφορά τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο μέλλον.  

4. Διαχείριση κεφαλαίου  

Ο κύριος στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Συγκροτήματος είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
σχετικές εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και η διατήρηση υγιών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας έτσι ώστε να 
καλύπτει τους επιχειρηματικούς κινδύνους και να υποστηρίζει τη στρατηγική του και να μεγιστοποιεί την αξία προς 
τους μετόχους του. 

Οι κανονισμοί κεφαλαιακής επάρκειας σε ισχύ εφαρμόστηκαν μέσω του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 
(CRR) και της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRD), οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2014 με 
κάποιες διατάξεις να εφαρμόζονται σταδιακά. Ο Κανονισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) και η Οδηγία 
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRD) ενσωμάτωσαν τα νέα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙΙ, αναφορικά με τα κεφάλαια, τη 
ρευστότητα και τη μόχλευση, στο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο Κανονισμός Κεφαλαιακών 
Απαιτήσεων (CRR) καθορίζει τις εποπτικές απαιτήσεις για τήρηση κεφαλαίων, ρευστότητας και μόχλευσης για 
πιστωτικά ιδρύματα και είναι άμεσα εφαρμόσιμος σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 
(CRD) ρυθμίζει την πρόσβαση σε δραστηριότητες για λήψη καταθέσεων και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου και της διαφάνειας. Σε αντίθεση 
με τον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR), τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να ενσωματώσουν την 
Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRD) στη νομοθεσία τους, δίνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στην 
εποπτική αρχή του κάθε κράτους να επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις για κεφαλαιακά αποθέματα.  
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Στις 27 Ιουνίου 2019, τέθηκαν σε εφαρμογή οι αναθεωρημένοι κανονισμοί για το κεφάλαιο και τη ρευστότητα (ο 
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 (Κανονισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων II (CRR II) και η Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 (Οδηγία 
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων V (CRD V)). Επειδή πρόκειται για τροποποιητικό κανονισμό, ισχύουν οι υφιστάμενες 
διατάξεις του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR), εκτός εάν έχουν τροποποιηθεί από τον Κανονισμό 
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων II (CRR II). Συγκεκριμένες διατάξεις τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή (κυρίως σε σχέση με 
την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL)), αλλά οι περισσότερες αλλαγές 
τέθηκαν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο 2021. Οι βασικές αλλαγές που εισήχθηκαν, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, 
αλλαγές στα κριτήρια καταλληλότητας για τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1), τα Πρόσθετα 
Κεφάλαια Κατηγορίας 1 (ΑΤ1), και τα Κεφάλαια Κατηγορίας 2 (T2), εισαγωγή απαιτήσεων για την Ελάχιστη 
Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) και τη δεσμευτική απαίτηση για τον Δείκτη 
Μόχλευσης (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR)) και τον Δείκτη Καθαρής Σταθερής 
Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ). 

Οι τροποποιήσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή στις 28 Ιουνίου 2021 είναι επιπρόσθετες αυτών που τέθηκαν σε ισχύ 
τον Ιούνιο 2020 μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/873, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επέσπευσε την εφαρμογή 
ορισμένων τροποποιήσεων του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων II (CRR II)  προς αντιμετώπιση της 
πανδημίας του COVID-19. Οι κυριότερες τροποποιήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/873 που επηρέασαν τους δείκτες 
κεφαλαίου του Συγκροτήματος σχετίζονται με την επίσπευση της εφαρμογής του νέου συντελεστή έκπτωσης για 
ΜΜΕ  (χαμηλότερα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία (RWAs)), την επέκταση των 
μεταβατικών ρυθμίσεων του ΔΠΧΑ 9 και την εισαγωγή περαιτέρω μέτρων ελάφρυνσης της επίπτωσης στο δείκτη 
Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επιτρέποντας στα ιδρύματα να προσθέτουν στο Κεφάλαιο Κοινών 
Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) οποιαδήποτε αύξηση στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές που αναγνωρίστηκαν το 
2020 και 2021 σχετικά με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι απομειωμένης πιστωτικής αξίας 
με την σταδιακή μείωση της αναπροσαρμογής να αρχίζει από το 2022 και προωθώντας την εφαρμογή των αλλαγών 
στην εποπτική μεταχείριση των άυλων περιουσιακών στοιχείων λογισμικού, όπως τροποποιήθηκε από τον 
Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων II (CRR II) (τέθηκαν σε ισχύ τον Δεκέμβριο 2020). Επιπρόσθετα, ο 
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/873 εισήγαγε προσωρινή χαλάρωση σε σχέση με μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές σε 
ανοίγματα σε κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις ή σε τοπικές αρχές που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων, και την οποία το Συγκρότημα επέλεξε να υιοθετήσει και εφάρμοσε από το τρίτο 
τρίμηνο του 2020.  

Τον Οκτώβριο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε νομοθετικές προτάσεις για περαιτέρω τροποποιήσεις 
στον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR), στην Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων IV (CRD IV) και στην 
Οδηγία για Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (BRRD) (το ‘Τραπεζικό 
Πακέτο 2021’). Μεταξύ άλλων, το Τραπεζικό Πακέτο 2021 θα εφαρμόσει ορισμένα μέρη της Βασιλείας ΙΙΙ που δεν 
έχουν ακόμη ενσωματωθεί στη νομοθεσία της ΕΕ. Το Τραπεζικό Πακέτο 2021 περιλαμβάνει: 

 πρόταση για Κανονισμό (που συνήθως αναφέρεται ως ‘Κανονισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων III (CRR III)’) 
με σκοπό την τροποποίηση του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) όσον αφορά, μεταξύ άλλων, 
τις απαιτήσεις σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο προσαρμογής της πιστωτικής αποτίμησης, το 
λειτουργικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και το ‘output floor’, 

 πρόταση για Οδηγία (που συνήθως αναφέρεται ως ‘Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων VI (CRD VI)’) με 
σκοπό την τροποποίηση της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων IV (CRD IV) όσον αφορά, μεταξύ άλλων, 
τις απαιτήσεις σε σχέση με τις εποπτικές εξουσίες, τις κυρώσεις, τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών και τους 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και  σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους (ESG), και 

 πρόταση για Κανονισμό για τροποποίηση του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) και της Οδηγίας 
για Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (BRRD) όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, τις απαιτήσεις σε σχέση με την προληπτική αντιμετώπιση των συγκροτημάτων G-SII με 
στρατηγική έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης από πολλαπλά σημεία εισόδου και τη μεθοδολογία για την 
έμμεση συμμετοχή σε επιλέξιμα μέσα για ικανοποίηση της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και 
Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). 

Το Τραπεζικό Πακέτο 2021 υπόκειται σε τροποποίηση κατά τη διάρκεια των νομοθετικών διαδικασιών της ΕΕ, και 
το πεδίο εφαρμογής του καθώς και οι όροι του ενδέχεται να αλλάξουν πριν από την εφαρμογή του. Επιπλέον, στην 
περίπτωση των προτεινόμενων τροποποιήσεων της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRD) και της Οδηγίας για 
Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (BRRD), οι όροι και η ισχύς τους 
θα εξαρτηθούν, εν μέρει, από τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους. Γενικά, είναι 
πιθανό να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να αρχίσει να εφαρμόζεται το Τραπεζικό Πακέτο 2021 (επί του παρόντος 
αναμένεται το 2025) και ορισμένα μέτρα αναμένεται να υπόκεινται σε μεταβατικές ρυθμίσεις ή να εφαρμοστούν 
σταδιακά. 
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Στις 30 Ιουνίου 2022 ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του Συγκροτήματος ανέρχεται 
σε 14.59% και ο δείκτης Συνολικών Κεφαλαίων ανέρχεται σε 19.49% με μεταβατικές διατάξεις. Οι δείκτες κατά τη 
30 Ιουνίου 2022 περιλαμβάνουν επισκοπημένα κέρδη για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων 
παρουσιάζονται πιο κάτω: 

Ελάχιστες Απαιτήσεις Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 2022 2021 

Πυλώνας I – Απαιτήσεις Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 4.50% 4.50% 

Πυλώνας II – Απαιτήσεις Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 1.83% 1.69% 

Απόθεμα Ασφαλείας Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB)* 2.50% 2.50% 

Απόθεμα Ασφαλείας Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SII) 1.25% 1.00% 

Ελάχιστες Απαιτήσεις Κεφαλαίου Κοινών Μετόχων Κατηγορίας 1 (CET1) 10.08% 9.69% 

* Σε πλήρη εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2019 

Ελάχιστες Απαιτήσεις Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων  2022 2021 

Πυλώνας I – Απαιτήσεις  Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων 8.00% 8.00% 

Πυλώνας II – Απαιτήσεις Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων 3.26% 3.00% 

Απόθεμα Ασφαλείας Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB)* 2.50% 2.50% 

Απόθεμα Ασφαλείας Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SII) 1.25% 1.00% 

Ελάχιστες Απαιτήσεις Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων 15.01% 14.50% 

* Σε πλήρη εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2019 

Η ΕΚΤ έχει παραχωρήσει επίσης μη δημόσια καθοδήγηση για πρόσθετα αποθέματα Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 
(CET1) Πυλώνα ΙΙ (P2G). 

Η ελάχιστη απαίτηση του Πυλώνα Ι για τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ανέρχεται στο 8.00% και αυτό 
δύναται να επιτευχθεί, επιπρόσθετα από τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 
4.50%, μέχρι 1.50% με Πρόσθετα Κεφάλαια Κατηγορίας 1 (ΑΤ1) και μέχρι 2.00% με Κεφάλαια Κατηγορίας 2 (T2).  

Το Συγκρότημα υπόκειται επίσης σε κεφαλαιακές απαιτήσεις για ρίσκα που δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις του 
Πυλώνα Ι (συμπληρωματικές απαιτήσεις Πυλώνα ΙΙ). Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει τη χρήση Πρόσθετων 
Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (AT1) και Κεφαλαίων Κατηγορίας 2 (T2) για κάλυψη μέρους των εν λόγω απαιτήσεων 
του Πυλώνα ΙΙ (P2R) και δεν απαιτεί αποκλειστικά τη χρήση Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1). 

Στα πλαίσια της ετήσιας ΔΕΕΑ που πραγματοποιήθηκε από την ΕΚΤ το 2021, και με βάση την τελική απόφαση ΔΕΕΑ 
για το 2021 που λήφθηκε τον Φεβρουάριο 2022, οι απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ (P2R) ανήλθαν σε 3.26%, σε 
σύγκριση με το προηγούμενο επίπεδο του 3.00%. Η επιπρόσθετη απαίτηση του Πυλώνα ΙΙ (P2R) ύψους 0.26% 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των προσδοκιών της ΕΚΤ για προληπτικές προβλέψεις σύμφωνα με το Τροποποιητικό 
Παράρτημα της ΕΚΤ 2018 και τις μετέπειτα ανακοινώσεις και το δελτίο τύπου της ΕΚΤ τον Ιούλιο 2018 και τον 
Αύγουστο 2019. Η επιπρόσθετη απαίτηση του Πυλώνα ΙΙ (P2R) λαμβάνει υπόψη το Project Helix 3. Είναι δυναμική 
και μπορεί να μεταβληθεί με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία για τα ΜΕΔ και το επίπεδο προβλέψεων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής. Η ΕΚΤ έχει παραχωρήσει επίσης αναθεωρημένη μη δημόσια καθοδήγηση για πρόσθετα 
αποθέματα Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) Πυλώνα ΙΙ (P2G). Οι νέες απαιτήσεις βάσει της ΔΕΕΑ τέθηκαν σε 
ισχύ από την 1 Μαρτίου 2022. 

Το Συγκρότημα υπόκειται στην απαίτηση του Πυλώνα Ι για δείκτη Μόχλευσης 3%. 

Οι πιο πάνω ελάχιστοι δείκτες ισχύουν τόσο για την BOC PCL όσο και για το Συγκρότημα.   

Η κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος και της BOC PCL στις 30 Ιουνίου 2022 ξεπερνά τόσο τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις του Πυλώνα I όσο και τις συμπληρωματικές απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ (P2R). Σημειώνεται ωστόσο ότι 
οι συμπληρωματικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Πυλώνα ΙΙ (P2R) γίνονται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και 
συνεπώς υπόκεινται σε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου.  
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Η ΚΤΚ με βάση τις διατάξεις του Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου του 2015,  καθορίζει σε 
τριμηνιαία βάση το ύψος του ποσοστού Αντικυκλικού Κεφαλαιακού Αποθέματος Ασφαλείας (CCyB), όπως προκύπτει 
από τη μεθοδολογία που αναφέρεται στον νόμο. Η ΚΤΚ έχει καθορίσει το ποσοστό Αντικυκλικού Κεφαλαιακού 
Αποθέματος Ασφαλείας (CCyB) για σταθμισμένα σε κίνδυνο ανοίγματα στην Κύπρο στο 0.00% για το έτος 2021 
καθώς και για τους εννιά μήνες μέχρι τον Σεπτέμβριο 2022. Το Αντικυκλικό Κεφαλαιακό Απόθεμα Ασφαλείας (CCyB) 
του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2022 έχει υπολογιστεί στο 0.00%. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, η ΚΤΚ είναι επίσης η αρμόδια αρχή για τον προσδιορισμό των Άλλων 
Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SII) και για τον καθορισμό του Αποθέματος Ασφαλείας O-SII γι’ αυτές τις 
συστημικά σημαντικές τράπεζες. Η BOC PCL έχει προσδιοριστεί ως O-SII και η ΚΤΚ έχει καθορίσει το Απόθεμα 
Ασφαλείας O-SII στο 2.00%, το οποίο έχει αναθεωρηθεί στο 1.50% τον Νοέμβριο 2021 με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 
2022. Το Απόθεμα Ασφαλείας O-SII  τέθηκε σε εφαρμογή σταδιακά από την 1 Ιανουαρίου 2019, αρχικά στο 0.50% 
και αυξήθηκε κατά 0.50% την 1 Ιανουαρίου 2020 και κατά 0.25% την 1 Ιανουαρίου 2022, μέχρι την πλήρη 
εφαρμογή του χωρίς μεταβατικές διατάξεις την 1 Ιανουαρίου 2023 με επιπρόσθετη αύξηση 0.25%.  

Με βάση τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ για τη ΔΕΕΑ και των εποπτικών ασκήσεων προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων και τη μεθοδολογία της ΔΕΕΑ 2018 του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), τα ίδια 
κεφάλαια που κατέχονται για τις κατευθυντήριες γραμμές του Πυλώνα II (P2G) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την ικανοποίηση οποιονδήποτε άλλων κεφαλαιακών απαιτήσεων (απαιτήσεις του Πυλώνα Ι, απαιτήσεις του 
Πυλώνα II (P2R) ή Συνδυασμένη Απαίτηση Αποθέματος Ασφαλείας (CBR)), και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν δύο φορές. 

Στα πλαίσια των μέτρων χαλάρωσης μετά την έξαρση της πανδημίας του COVID-19, στις 12 Μαρτίου 2020 η ΕΚΤ 
και ΕΑΤ ανακοίνωσαν επίσης ότι οι τράπεζες επιτρέπεται να λειτουργούν προσωρινά κάτω από το επίπεδο του 
κεφαλαίου που προσδιορίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Πυλώνα II (P2G), το Απόθεμα Ασφαλείας 
Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB) και του Αντικυκλικού Κεφαλαιακού Αποθέματος Ασφαλείας (CCyΒ). Τον Ιούλιο του 
2020, η ΕΚΤ δεσμεύτηκε να επιτρέψει στις τράπεζες να λειτουργούν κάτω από το επίπεδο κεφαλαίου που 
προσδιορίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Πυλώνα ΙΙ (P2G) και της Συνδυασμένης Απαίτησης Αποθέματος 
Ασφαλείας (CBR) μέχρι το τέλος του 2022, χωρίς αυτόματη ενεργοποίηση εποπτικών ενεργειών. Τον Φεβρουάριο 
2022, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέπει στις τράπεζες να λειτουργούν κάτω από το επίπεδο του κεφαλαίου 
που προσδιορίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Πυλώνα ΙΙ (P2G) πέραν του Δεκεμβρίου 2022. 
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Η κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος και της BOC PCL κατά την ημερομηνία αναφοράς (μετά την εφαρμογή των 
μεταβατικών διατάξεων) παρουσιάζεται πιο κάτω: 

Εποπτικά Κεφάλαια  

Συγκρότημα BOC PCL 

30 Ιουνίου 
20227

31 Δεκεμβρίου 
20218

30 Ιουνίου  
20229

31 Δεκεμβρίου 
20218

€000 €000 €000 €000 

Μεταβατικά Κεφάλαια Κοινών Μετοχών 
Κατηγορίας 1 (CET1)10 1,546,079 1,619,559 1,516,432 1,592,455 

Πρόσθετα Μεταβατικά Κεφάλαια 
Κατηγορίας 1 (Πρόσθετο Τ1) 

220,000 220,000 220,000 220,000 

Κεφάλαια Κατηγορίας 2 (Τ2) 300,000 300,000 300,000 300,000 

Μεταβατικά Συνολικά Ίδια Κεφάλαια 2,066,079 2,139,559 2,036,432 2,112,455 

Σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο 
περιουσιακά στοιχεία – πιστωτικός 
κίνδυνος11

9,584,900 9,678,741 9,602,565 9,697,351 

Σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο 
περιουσιακά στοιχεία – κίνδυνος αγοράς 

- - - - 

Σταθμισμένα  ως προς τον κίνδυνο 
περιουσιακά στοιχεία – λειτουργικός 
κίνδυνος 

1,015,488 1,015,488 995,450 995,450 

Σύνολο σταθμισμένων ως προς τον
κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων 

10,600,388 10,694,229 10,598,015 10,692,801 

Με μεταβατικές διατάξεις % % % % 

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών 
Κατηγορίας 1 (CET1) 

14.59 15.14 14.31 14.89 

Δείκτης Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων  19.49 20.01 19.22 19.76 

Δείκτης Μόχλευσης 6.92 7.45 6.82 7.35 

Οι δείκτες κεφαλαίου του Συγκροτήματος και της BOC PCL κατά την ημερομηνία αναφοράς χωρίς μεταβατικές 
διατάξεις παρουσιάζονται πιο κάτω: 

Συγκρότημα BOC PCL 

30 Ιουνίου 
20227

31 Δεκεμβρίου 
20218

30 Ιουνίου 
20229

31 Δεκεμβρίου 
20218

Χωρίς μεταβατικές διατάξεις12 % % % % 

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών 
Κατηγορίας 1 (CET1) 

13.86 13.75 13.58 13.49 

Δείκτης Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων  18.80 18.69 18.52 18.43 

Δείκτης Μόχλευσης 6.60 6.80 6.49 6.70 

7 Περιλαμβάνει επισκοπημένα κέρδη για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. 
8 Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 2021 και τις Γνωστοποιήσεις του Πυλώνα ΙΙΙ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
9 Περιλαμβάνει μη ελεγμένα/μη επισκοπημένα κέρδη για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. 
10 Τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) περιλαμβάνουν αφαιρέσεις λόγω κανονιστικών διατάξεων, που αποτελούνται, μεταξύ άλλων, από άυλα περιουσιακά στοιχεία ύψους €29,541 χιλ. για το 
Συγκρότημα και €25,072 χιλ. για την BOC PLC στις 30 Ιουνίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: €30,032 χιλ. για το Συγκρότημα και €26,452 χιλ. για την BOC PCL). Στις 30 Ιουνίου 2022, ποσό ύψους €13,024 χιλ. θεωρείται 
ότι αποτιμάται κατά συνετό τρόπο για σκοπούς του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) και δεν αφαιρείται από το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) (31 Δεκεμβρίου 2021: €15,394 χιλ.)    
11 Περιλαμβάνει τις προσαρμογές πιστωτικής αποτίμησης (CVA).
12 Χωρίς μεταβατικές διατάξεις για ΔΠΧΑ 9 και χωρίς εφαρμογή του προσωρινού χειρισμού ορισμένων μέσων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων σύμφωνα με το 
Άρθρο 468 του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR). 
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Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 
1 (CET1) επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από την σταδιακή εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για το ΔΠΧΑ 9 
και άλλων μεταβατικών διατάξεων την 1 Ιανουαρίου 2022, τις προβλέψεις και απομειώσεις, την πληρωμή του τόκου 
στα Χρεόγραφα Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1, την κίνηση σε αποθεματικά εύλογης αξίας μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων και άλλες μεταβολές, και επηρεάστηκε θετικά από τα έσοδα πριν τις προβλέψεις. Ως 
αποτέλεσμα των πιο πάνω, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) μειώθηκε κατά 55 μ.β. 
κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. 

Η ΕΚΤ, ως μέρος του εποπτικού της ρόλου, έχει ολοκληρώσει επιτόπια επιθεώρηση και επανεξέταση που αφορούσε 
την αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στην κυριότητα του Συγκροτήματος μέσω εκποιήσεων με 
ημερομηνία αναφοράς την 30 Ιουνίου 2019. Τα ευρήματα αφορούν εποπτική επιβάρυνση η οποία θα μειωθεί, 
ανάλογα με την πρόοδο που θα σημειώσει η BOC PCL στην πώληση των εν λόγω ακινήτων. Το ποσό αφαιρείται από 
τα ίδια κεφάλαια από τις 30 Ιουνίου 2021. Το ποσό που αφαιρέθηκε δεν είχε σημαντική μεταβολή σε σχέση με τις 
31 Δεκεμβρίου 2021. Ως αποτέλεσμα της εποπτικής επιβάρυνσης που αφαιρέθηκε από τα ίδια κεφάλαια στις 30 
Ιουνίου 2022, η επίδραση στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του Συγκροτήματος είναι 
36 μ.β. 

Τον Απρίλιο 2021, η Εταιρία προχώρησε με έκδοση Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης 
ύψους €300 εκατ. (το ‘Νέο Ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου’) και αμέσως μετά, η Εταιρία και η BOC PCL 
υπέγραψαν συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Εταιρία δάνεισε στη BOC PCL το σύνολο των εσόδων της έκδοσης 
του Νέου Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. με ουσιαστικά τους ίδιους όρους και τις 
προϋποθέσεις του Νέου Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, η BOC PCL κάλεσε τους κατόχους 
του υφιστάμενου Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου ονομαστικής 
αξίας ύψους €250 εκατ. το οποίο λήγει τον Ιανουάριο 2027 (‘Παλαιό Ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου’), να 
προσφέρουν τα Παλαιά Ομόλογα Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου τους για αγορά από τη BOC PCL. Ως αποτέλεσμα, 
παρέμειναν σε ισχύ Παλαιά Ομόλογα Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου ύψους €43 εκατ. 

Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ασκήσει το 
δικαίωμα της BOC PCL να εξοφλήσει το υπόλοιπο της ονοματικής αξίας των Παλαιών Ομολόγων Κεφαλαίου 
Κατηγορίας 2. Τα Παλαιά Ομόλογα Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 που παρέμειναν σε ισχύ, εξοφλήθηκαν στις 19 
Ιανουαρίου 2022. 

Μεταβατικές διατάξεις 
Το Συγκρότημα επέλεξε στο παρελθόν να εφαρμόζει τη ‘στατική-δυναμική’ προσέγγιση σε σχέση με τις μεταβατικές 
ρυθμίσεις για την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, όπου η επίδραση της απομείωσης από την αρχική εφαρμογή του 
ΔΠΧΑ 9 στους δείκτες κεφαλαίου θα απορροφηθεί σταδιακά. Η ‘στατική-δυναμική’ προσέγγιση επιτρέπει τον 
περιοδικό επαναϋπολογισμό των μεταβατικών προσαρμογών στα δάνεια του Σταδίου 1 και Σταδίου 2, ούτως ώστε 
να αντικατοπτρίζουν την αύξηση των προβλέψεων των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των δανείων στο Στάδιο 3 παραμένουν στατικές κατά τη 
μεταβατική περίοδο σύμφωνα με την επίδραση κατά την αρχική αναγνώριση. 

Το ποσό που προστίθεται κάθε έτος αναφορικά με το ‘στατικό στοιχείο’ μειώνεται με βάση ένα συντελεστή στάθμισης 
μέχρι να επέλθει η πλήρης απορρόφηση της επίπτωσης από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 στον δείκτη Κεφαλαίου 
Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) στο τέλος της πενταετίας. Η συσσωρευτική επίδραση στα κεφάλαια στις 31 
Δεκεμβρίου 2021 ήταν 50% και από την 1 Ιανουαρίου 2022 είναι 75% της επίδρασης της απομείωσης από την 
αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. Η επίδραση της απομείωσης από την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 θα απορροφηθεί 
πλήρως (100%) μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2023. 

Σε συνέχεια των τροποποιήσεων του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) τον Ιούνιο 2020, σε σχέση με 
το ‘δυναμικό στοιχείο’, το 100% των προβλέψεων για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές του ΔΠΧΑ 9 προστίθεται 
πίσω για τα έτη 2020 και 2021, με το ποσοστό να μειώνεται σε 75% το 2022, σε 50% το 2023 και σε 25% το 2024. 
Η επίδραση θα απορροφηθεί πλήρως (100%) μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2025.  Ο υπολογισμός σε κάθε περίοδο 
αναφοράς πραγματοποιείται έναντι προβλέψεων δανείων που βρίσκονται στα Στάδια 1 και 2 κατά την 1 Ιανουαρίου 
2020, αντί την 1 Ιανουαρίου 2018. Ο υπολογισμός του ‘στατικού στοιχείου’ δεν έχει μεταβληθεί. 
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Σε σχέση με τον προσωρινό χειρισμό για μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές για συγκεκριμένα ανοίγματα που 
επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων, ο Κανονισμός 2020/873 επιτρέπει στα 
ιδρύματα να αφαιρέσουν από τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) τα συσσωρευμένα μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές από τις 31 Δεκεμβρίου 2019, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που είναι πιστωτικά απομειωμένα. Το σχετικό ποσό αφαιρείται κλιμακωτά, 100% από τον 
Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο 2020, μειώνεται σε 70% από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο 2021 και σε 40% 
από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο 2022. Το Συγκρότημα εφαρμόζει την προσωρινή μεταχείριση από το τρίτο 
τρίμηνο του 2020. 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις θυγατρικών εταιριών 

Οι θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρίες του Συγκροτήματος, οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ και η EuroLife Ltd, 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών, περιλαμβανομένου του 
ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας. Η ρυθμιζόμενη εταιρία του Συγκροτήματος Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και φύλαξης 
Ταμείων, BOC Asset Management Ltd (BOCAM), συμμορφώνεται με τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των 
νόμων και κανονισμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Η εποπτευόμενη επενδυτική εταιρία του 
Συγκροτήματος (ΚΕΠΕΥ), ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), συμμορφώνεται με τους 
ελάχιστους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Το 2021 τέθηκε σε ισχύ το νέο καθεστώς προληπτικής εποπτείας για 
τις Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘ΕΠΕΥ’) με την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033 
(‘IFR’) σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας των ΕΠΕΥ και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 (‘IFD’) σχετικά 
με την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ. Με βάση το νέο καθεστώς η CISCO έχει ταξινομηθεί ως μη συστημική 
εταιρεία ‘Κλάσης 2’και υπόκεινται πλήρως στο νέο καθεστώς IFR/IFD. Η θυγατρική εταιρία παροχής υπηρεσιών 
πληρωμών  του Συγκροτήματος, η JCC Payment Systems Ltd, συμμορφώνεται με τις εποπτικές κεφαλαιακές 
απαιτήσεις. 

Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) 

Από τον Ιανουάριο 2016, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις της Οδηγίας 
για Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (BRRD), η οποία απαιτεί από 
τα πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ και ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων να τηρούν την ελάχιστη απαίτηση ιδίων 
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κατ’ Εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450. Στις 27 Ιουνίου 2019, ως μέρος του πακέτου μεταρρύθμισης για την ενδυνάμωση 
της ανθεκτικότητας και εξυγίανσης των Ευρωπαϊκών τραπεζών, τέθηκε σε εφαρμογή η Οδηγία για Ανάκαμψη και 
Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων ΙΙ (BRRD ΙΙ), η οποία έπρεπε να ενσωματωθεί 
στην εθνική νομοθεσία. Η Οδηγία για Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων 
Επενδύσεων ΙΙ (BRRD ΙΙ) ενσωματώθηκε στην Κυπριακή νομοθεσία και τέθηκε σε εφαρμογή στις αρχές Μαΐου 
2021. Επιπρόσθετα, ορισμένες από τις πρόνοιες της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων 
υποχρεώσεων (MREL) έχουν εισαχθεί στον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων II (CRR II), ο οποίος τέθηκε επίσης 
σε εφαρμογή στις 27 Ιουνίου 2019 ως μέρος του πακέτου μεταρρύθμισης και τέθηκαν άμεσα σε ισχύ. 

Τον Δεκέμβριο 2021 η BOC PCL έλαβε ειδοποίηση από τον ΕΣΕ και ΚΤΚ για την τελική απόφαση για τη δεσμευτική 
υποχρέωση για τήρηση Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) για την BOC 
PCL, η οποία καθορίστηκε ως το προτιμητέο σημείο έναρξης εξυγίανσης. Σύμφωνα με την απόφαση, η Ελάχιστη 
Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) καθορίζεται στο 23.74% των σταθμισμένων ως 
προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων (RWA) και στο 5.91% του Δείκτη Μόχλευσης (LRE) (όπως ορίζεται στον 
Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR)) και η συμμόρφωση πρέπει να επιτευχθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2025. Επιπλέον, η BOC PCL πρέπει να συμμορφωθεί έως την 1 Ιανουαρίου 2022 με την ενδιάμεση απαίτηση ύψους 
14.94% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων (RWA) και 5.91% του Δείκτη Μόχλευσης 
(LRE).Τα ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιεί η BOC PCL για την κάλυψη της Συνδυασμένης Απαίτησης Αποθέματος 
Ασφαλείας (CBR) δεν είναι επιλέξιμα για την κάλυψη της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων 
Υποχρεώσεων (MREL) που εκφράζεται ως ποσοστό έναντι των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών 
στοιχείων. Η BOC PCL πρέπει να συμμορφώνεται με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων 
Υποχρεώσεων (MREL) σε ενοποιημένο επίπεδο, που περιλαμβάνει την BOC PCL και τις θυγατρικές της. Η απόφαση 
υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές, και επίσης αναθεωρείται όταν εφαρμόζονται αλλαγές σε 
κεφαλαιακές απαιτήσεις. 
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Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) (συνέχεια)

Ο δείκτης Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), υπολογιζόμενος σύμφωνα 
με τα ισχύοντα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΕΣΕ, και βασισμένος σε εσωτερικές εκτιμήσεις, ανερχόταν στο 18.61% 
των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων (RWA) κατά τις 30 Ιουνίου 2022 και στο 9.28% 
του Δείκτη Μόχλευσης (LRE) κατά τις 30 Ιουνίου 2022. Οι δείκτες κατά τις 30 Ιουνίου 2022 περιλαμβάνουν μη 
ελεγμένα/μη επισκοπημένα κέρδη για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Ο δείκτης Ελάχιστης Απαίτησης 
Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) που εκφράζεται ως ποσοστό των σταθμισμένων ως προς 
τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων (RWA) δεν περιλαμβάνει το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για την κάλυψη του 
ποσού της Συνδυασμένης Απαίτησης Αποθέματος Ασφαλείας (CBR), το οποίο ανερχόταν στο 3.75% κατά τις 30 
Ιουνίου 2022 και αναμένεται να αυξηθεί στο 4.00% την 1 Ιανουαρίου 2023. 

Η απαίτηση Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) είναι σύμφωνη με τις 
προσδοκίες και τα σχέδια χρηματοδότησης της BOC PCL. 

5.  Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ), Εσωτερική Διαδικασία 
Αξιολόγησης Ρευστοτικής Επάρκειας (ΕΔΑΡΕ), Πυλώνας II και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης 
και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) 

Το Συγκρότημα ετοιμάζει τις εκθέσεις ΕΔΑΚΕ και ΕΔΑΡΕ σε ετήσια βάση. Και οι δύο εκθέσεις για το έτος 2021 έχουν 
ετοιμαστεί και υποβληθεί στην ΕΚΤ κατά τα τέλη Απριλίου του 2022 αφότου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο.  

Το Συγκρότημα ετοιμάζει επίσης τριμηνιαία αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της ΕΔΑΚΕ (με ημερομηνία αναφοράς 
30 Ιουνίου και 30 Σεπτεμβρίου), καθώς και εκτάκτως όταν χρειάζεται, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή 
Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ALCO) και στην Επιτροπή Κινδύνων του Διοικητικού 
Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες πραγματικές και προβλεπόμενες πληροφορίες. Κατά την διάρκεια 
της τριμηνιαίας αναθεώρησης, το προφίλ κινδύνου και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου του Συγκροτήματος 
αναθεωρούνται και τυχόν ουσιώδεις μεταβολές/εξελίξεις από την ετήσια άσκηση της ΕΔΑΚΕ αξιολογούνται ως προς 
την κεφαλαιακή επάρκεια. Τόσο η ετήσια έκθεση ΕΔΑΚΕ για το έτος 2021 όσο και οι τριμηνιαίες αναθεωρήσεις 
ΕΔΑΚΕ, που έγιναν το 2021, και η αναθεώρηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, καταδεικνύουν ότι το Συγκρότημα 
έχει επαρκή κεφάλαια και διαθέσιμες μετριαστικές δράσεις για να υποστηρίξει το προφίλ κινδύνου και τις εργασίες 
του, και που του επιτρέπουν να συμμορφώνεται με τις κανονιστικές απαιτήσεις, τόσο στο βασικό όσο και στα σενάρια 
ακραίων καταστάσεων.  

Το Συγκρότημα ετοιμάζει επίσης τριμηνιαία αναθεώρηση της ΕΔΑΡΕ, μέσω τριμηνιαίων ασκήσεων προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων ρευστότητας και υποβάλλεται στην Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και 
Υποχρεώσεων (ALCO) και στην Επιτροπή Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου. Αξιολογούνται τυχόν ουσιώδεις 
μεταβολές από το τέλος του έτους σε σχέση με τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση. Η τριμηνιαία αναθεώρηση 
προσδιορίζει κατά πόσο το Συγκρότημα διαθέτει επαρκή αποθέματα ρευστότητας για να καλύψει τις εκροές κάτω 
από σενάρια ακραίων καταστάσεων. Η ανάλυση της ΕΔΑΡΕ του Συγκροτήματος καταδεικνύει ότι η ποσότητα και η 
ικανότητα αύξησης των πόρων ρευστότητας που είναι διαθέσιμοι στο Συγκρότημα είναι επαρκείς. Τόσο η ετήσια 
έκθεση ΕΔΑΡΕ για το έτος 2021 όσο και οι τριμηνιαίες αναθεωρήσεις ΕΔΑΡΕ, που έγιναν το 2021 και το 2022, 
καταδεικνύουν ότι η θέση ρευστότητας της BOC PCL βρίσκεται σε πολύ άνετα επίπεδα. Η BOC PCL διατηρεί πόρους 
ρευστότητας οι οποίοι είναι επαρκείς για να διασφαλίσουν την ικανότητα της να τηρεί τις υποχρεώσεις της όπως 
προκύπτουν, κάτω από συνήθεις και ακραίες καταστάσεις.  

Η ΕΚΤ, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, διεξάγει την ΔΕΕΑ καθώς και άλλους ελέγχους 
(επιτόπιους/εξ αποστάσεως/στοχευόμενους/εις βάθος αξιολογήσεις) στο Συγκρότημα. Η ΔΕΕΑ είναι μια 
ολιστική αξιολόγηση, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το επιχειρηματικό μοντέλο του Συγκροτήματος, την 
εσωτερική διακυβέρνηση και το σύστημα ελέγχου, τους κινδύνους για το κεφάλαιο και την επάρκεια των κεφαλαίων 
για την κάλυψη αυτών των κινδύνων και τους κινδύνους ρευστότητας και την επάρκεια της ρευστότητας για την 
κάλυψη αυτών των κινδύνων. Ο στόχος της ΔΕΕΑ είναι να σχηματίσει η ΕΚΤ μια επικαιροποιημένη εποπτική άποψη 
όσον αφορά τους κινδύνους και τη βιωσιμότητα του Συγκροτήματος και να αποτελέσει τη βάση για εποπτικά μέτρα 
και το διάλογο με το Συγκρότημα. Ως αποτέλεσμα αυτών των εποπτικών διαδικασιών, θα μπορούσαν να επιβληθούν 
πρόσθετα κεφάλαια και άλλες απαιτήσεις στο Συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του επιπέδου 
των συμπληρωματικών κεφαλαίων του Πυλώνα ΙΙ, καθώς οι αξιολογήσεις των κεφαλαιακών απαιτήσεων του 
Πυλώνα II γίνονται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και συνεπώς υπόκεινται σε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. 



Όροι και επεξηγήσεις στις Γνωστοποιήσεις Εναλλακτικών 
Μέτρων Απόδοσης

30 Ιουνίου 
2022



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BANK OF CYPRUS HOLDINGS
Όροι και επεξηγήσεις στις Γνωστοποιήσεις Εναλλακτικών Μέτρων Απόδοσης 

179 

ΟΡΟΙ 

Αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές 
δανείων

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές δανείων περιλαμβάνουν: (i) αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (περιλαμβανομένων 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που 
ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 
πώληση), (ii) εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική 
αναγνώριση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (περιλαμβανομένης της 
εναπομείνουσας αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση για 
δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται προς πώληση), (iii) αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές για στοιχεία εκτός ισολογισμού (χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και 
ανειλημμένες υποχρεώσεις) που παρουσιάζονται στον ισολογισμό στις λοιπές 
υποχρεώσεις και (iv) συσσωρευμένη αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία για δάνεια και 
απαιτήσεις από πελάτες που κατηγοριοποιούνται και επιμετρούνται στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων.  

Απόδοση 
Ενσώματων Ιδίων 
Κεφαλαίων (ROTE) 
μετά τη φορολογία 
και πριν τα μη-
επαναλαμβανόμενα 
στοιχεία 

Η απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Tangible Equity, ROTE) μετά τη 
φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία υπολογίζεται ως τα 
Κέρδη/(ζημιές) μετά τη Φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (που 
αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας) (όπως ορίζονται) στην υποκείμενη βάση 
(ετησιοποιημένα – (από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα)) ως προς τον τριμηνιαίο 
μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας μείον 
τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στο τέλος κάθε τριμήνου. 

Απόδοση 
Ενσώματων Ιδίων 
Κεφαλαίων (ROTE) 

Η απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Tangible Equity, ROTE)
υπολογίζεται ως τα Κέρδη/(ζημιές) μετά τη Φορολογία (που αναλογούν στους 
ιδιοκτήτες της Εταιρίας) (όπως ορίζονται) στην υποκείμενη βάση (ετησιοποιημένα – 
(από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα)) ως προς τον τριμηνιαίο μέσο όρο των ιδίων 
κεφαλαίων που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας μείον τα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία στο τέλος κάθε τριμήνου. 

Δείκτης καθαρών 
δανείων προς 
καταθέσεις 

Ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις υπολογίζεται ως τα μεικτά δάνεια (όπως 
ορίζονται) μείον τις συσσωρευμένες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές δανείων (όπως 
ορίζονται) ως προς το σύνολο των καταθέσεων. 

Δείκτης κάλυψης  
ΜΕΔ 

Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΔ υπολογίζεται ως οι συσσωρευμένες αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημιές δανείων (όπως ορίζονται) ως προς το σύνολο των ΜΕΔ (όπως ορίζονται). 

Δείκτης κόστος προς 
έσοδα 

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα υπολογίζεται ως το σύνολο των δαπανών προσωπικού
(εξαιρουμένου των ‘Εξόδων αναδιάρθρωσης – Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης 
προσωπικού’) (στην υποκείμενη βάση όπως συμφιλιώνεται στον πίνακα που 
παρατίθεται παρακάτω), του ειδικού φόρου επί των καταθέσεων και άλλα 
τέλη/εισφορές και των άλλων λειτουργικών εξόδων (εξαιρουμένων των ‘Εξόδων 
συμβούλων και άλλων εξόδων αναδιάρθρωσης – οργανικά’, των ‘Εξόδων 
αναδιάρθρωσης και άλλων εξόδων που σχετίζονται με την πώληση ΜΕΔ’ και 
‘προβλέψεις για επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα’) 
(στην υποκείμενη βάση όπως συμφιλιώνεται στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω), 
διαιρούμενο με τα συνολικά έσοδα στην υποκείμενη βάση (όπως ορίζεται παρακάτω).

Δείκτης μόχλευσης Ο δείκτης μόχλευσης είναι ο δείκτης του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων 
(συμπεριλαμβανομένων των Λοιπών συμμετοχικών τίτλων), μείον τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων όπως αυτά 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό. 

Καθαρά δάνεια και 
απαιτήσεις από 
πελάτες 

Τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αποτελούνται από μεικτά δάνεια (όπως 
ορίζονται) μείον τις συσσωρευμένες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές δανείων (όπως 
ορίζονται, αλλά μη συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για 
στοιχεία εκτός ισολογισμού που γνωστοποιούνται στον ισολογισμό εντός των λοιπών 
υποχρεώσεων). 
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Καθαρά έσοδα από 
αμοιβές και 
προμήθειες ως προς 
τα συνολικά έσοδα 

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μείον έξοδα από αμοιβές και προμήθειες ως 
ποσοστό του συνόλου των εσόδων (όπως ορίζεται).

Καθαρό επιτοκιακό 
περιθώριο 

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υπολογίζεται ως τα καθαρά έσοδα από τόκους (στην 
υποκείμενη βάση) (ετησιοποιημένα με βάση τις συσσωρευμένες μέρες μέχρι σήμερα) 
ως ποσοστό του τριμηνιαίου μέσου όρου των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων 
(όπως ορίζονται). Στον τριμηνιαίο μέσο όρο των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων 
δεν περιλαμβάνονται τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία των μη συνεχιζόμενων 
δραστηριοτήτων στο τέλος κάθε τριμήνου, όπου ισχύει. 

Κέρδη/(ζημιές) μετά 
τη φορολογία και 
πριν τα μη – 
επαναλαμβανόμενα 
στοιχεία (που 
αναλογούν στους 
ιδιοκτήτες της 
Εταιρίας) 

Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία και πριν τα μη – επαναλαμβανόμενα στοιχεία (που 
αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας) είναι τα λειτουργικά κέρδη (όπως 
ορίζονται) προσαρμοσμένα για πιστωτικές ζημιές δανείων (όπως ορίζονται), 
απομειώσεις άλλων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων, προβλέψεις για επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα 
θέματα, φορολογία και (κέρδη)/ζημιά που αναλογούν σε δικαιώματα μειοψηφίας. 

Κέρδη/(ζημιές) μετά 
τη φορολογία – 
οργανικά 
(αναλογούντα στους 
ιδιοκτήτες της 
Εταιρίας) 

Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία – οργανικά (που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της 
Εταιρίας) είναι τα κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία και πριν τα μη 
επαναλαμβανόμενα στοιχεία (όπως ορίζονται) (που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της 
Εταιρίας), εκτός από ‘Έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης – οργανικά’.

Λειτουργικά κέρδη
πριν τις πιστωτικές 
ζημιές και 
απομειώσεις  

Τα λειτουργικά κέρδη πριν τις πιστωτικές ζημιές και απομειώσεις (στην υποκείμενη 
βάση) περιλαμβάνουν κέρδη πριν τις πιστωτικές ζημιές δανείων (όπως ορίζονται), 
απομειώσεις των λοιπών χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, προβλέψεις για επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, 
κανονιστικά και άλλα θέματα, τη φορολογία, τα κέρδη που αναλογούν σε δικαιώματα 
μειοψηφίας και τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία (όπως ορίζονται). 

Λειτουργικά κέρδη επί 
του μέσου όρου των 
περιουσιακών 
στοιχείων 

Τα λειτουργικά κέρδη πριν τις πιστωτικές ζημιές και απομειώσεις επί του μέσου όρου 
των περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται ως τα ετησιοποιημένα (με βάση τις 
συσσωρευμένες μέρες μέχρι σήμερα) λειτουργικά κέρδη (στην υποκείμενη βάση) 
(όπως ορίζονται) ως προς τον τριμηνιαίο μέσο όρο των περιουσιακών στοιχείων για 
τη σχετική περίοδο. Στο μέσο όρο των περιουσιακών στοιχείων δεν περιλαμβάνονται 
τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων στο τέλος 
κάθε τριμήνου, όπου ισχύει. 

Μεικτά δάνεια Τα μεικτά δάνεια αποτελούνται από: (i) μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που 
επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος πριν από την εναπομείνουσα αναπροσαρμογή 
στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση (περιλαμβανομένων δανείων και 
απαιτήσεων από πελάτες που κατηγοριοποιούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχονται προς πώληση) και (ii) δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που 
κατηγοριοποιούνται και επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
αναπροσαρμοσμένα για τη συσσωρευμένη αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία.  

Τα μεικτά δάνεια παρουσιάζονται πριν την εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην 
εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση που αφορούν κυρίως τα δάνεια που 
αποκτήθηκαν από τη Λαϊκή Τράπεζα (υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 
ανεξόφλητου συμβατικού ποσού και της εύλογης αξίας των δανείων κατά την 
ημερομηνία της εξαγοράς).  

Mη εξυπηρετούμενα 
δάνεια (ΜΕΔ) 

Με βάση τα πρότυπα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προς τις 
τράπεζες για τα ΜΕΔ, (που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο 2017), ΜΕΔ θεωρούνται αυτά 
τα ανοίγματα τα οποία ικανοποιούν ένα από τους πιο κάτω όρους: 
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(i) Ο δανειολήπτης έχει αξιολογηθεί ότι δεν είναι πιθανό να εκπληρώσει τις 
πιστωτικές του υποχρεώσεις χωρίς την εκποίηση της εξασφάλισής του, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τον αριθμό 
των ημερών σε καθυστέρηση. 

(ii) Δάνεια σε αθέτηση ή απομειωμένα δάνεια σύμφωνα με την προσέγγιση 
που προβλέπεται από τον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR), τα 
οποία θα προκαλούσαν επίσης αθέτηση υποχρέωσης βάσει συγκεκριμένης 
πιστωτικής προσαρμογής, μείωσης της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 
και πτώχευσης του οφειλέτη. 

(iii) Σημαντικά ανοίγματα όπως καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου (ΚΤΚ), τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα πάνω από 90 μέρες. 

(iv) Εξυπηρετούμενα, ρυθμισμένα δάνεια υπό επίβλεψη για τα οποία 
χρειάζονται επιπρόσθετες ρυθμίσεις. 

(v) Εξυπηρετούμενα, ρυθμισμένα δάνεια που είχαν προηγουμένως 
ταξινομηθεί ως ΜΕΔ υπό επίβλεψη τα οποία παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές πάνω από 30 μέρες εντός της περιόδου επίβλεψης. 

Από 1 Ιανουαρίου 2021 εφαρμόζονται δύο νέες εποπτικές κατευθυντήριες γραμμές οι 
οποίες επηρεάζουν την ταξινόμηση των ΜΕΔ και τον υπολογισμό των ημερών σε 
καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, αυτές οι οδηγίες αφορούν τα ρυθμιστικά τεχνικά 
πρότυπα για το όριο σημαντικότητας για πιστωτικές υποχρεώσεις σε καθυστέρηση 
(EBA/RTS/2016/06) και τις κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την εφαρμογή του 
ορισμού της αθέτησης υποχρέωσης δυνάμει του άρθρου 178 (EBA/GL/2016/07). 

Βάσει του υπολογισμού των ημερών σε καθυστέρηση, οι ημέρες σε καθυστέρηση 
ξεκινούν να υπολογίζονται όταν οι καθυστερήσεις/υπερβάσεις του δανείου 
ξεπεράσουν το όριο σημαντικότητας (αντί από την πρώτη μέρα που το δάνειο 
παρουσιάζει καθυστέρηση/υπέρβαση). Επίσης, οι ημέρες σε καθυστέρηση θα 
μηδενίζονται όταν οι καθυστερήσεις/υπερβάσεις του δανείου μειωθούν κάτω από το 
όριο σημαντικότητας. Οι πληρωμές έναντι του δανείου που δεν μειώνουν τις 
καθυστερήσεις/υπερβάσεις πιο κάτω από το όριο σημαντικότητας, δεν θα επηρεάζουν 
τον υπολογισμό του αριθμού ημερών σε καθυστέρηση. 

Για ιδιώτες οφειλέτες όταν ένα συγκεκριμένο μέρος των δανείων του οφειλέτη, το 
οποίο πληροί τα πιο πάνω κριτήρια των ΜΕΔ, υπερβαίνει το 20% της μεικτής 
λογιστικής αξίας όλων των εντός ισολογισμού δανείων του, τότε όλα τα δάνεια του 
οφειλέτη κατηγοριοποιούνται ως μη εξυπηρετούμενα. Σε αντίθετη περίπτωση, μόνο 
το συγκεκριμένο μέρος των δανείων κατηγοριοποιείται ως μη εξυπηρετούμενο.  

Για μη ιδιώτες οφειλέτες, όταν το άνοιγμα πληροί τα κριτήρια ΜΕΔ που αναφέρονται 
πιο πάνω, τότε το συνολικό άνοιγμα του πελάτη ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενο.

Σημαντικές καθυστερήσεις/υπερβάσεις ορίζονται ως εξής: 
- Έκθεση σε ιδιώτες: Συνολικές καθυστερήσεις/υπερβάσεις πάνω από €100 
- Έκθεση σε μη ιδιώτες: Συνολικές καθυστερήσεις/υπερβάσεις πάνω από €500 

και το ποσό σε καθυστέρηση/υπέρβαση να είναι τουλάχιστον 1% του συνολικού 
ποσού χρηματοδότησης του πελάτη.  

Τα ΜΕΔ παρουσιάζονται πριν την αφαίρεση των συσσωρευμένων αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών δανείων (όπως ορίζονται). 

Μη 
επαναλαμβανόμενα 
στοιχεία 

Τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία όπως παρουσιάζονται στην ‘Μη ελεγμένη
Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων στην υποκείμενη βάση’ 
αφορούν: (i) Έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης – οργανικά, (ii) 
Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), (iii) Έξοδα 
αναδιάρθρωσης και άλλα έξοδα σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ και (iv) Έξοδα 
αναδιάρθρωσης – Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού.  
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Nέα δάνεια Ο νέος δανεισμός περιλαμβάνει ποσά που έχουν εκταμιευθεί για νέες και υφιστάμενες 
μη-ανακυκλούμενες διευκολύνσεις (εξαιρουμένων των ρυθμίσεων ή την εκ νέου 
διαπραγμάτευση των λογαριασμών καθώς επίσης όσον αφορά τους τρεχούμενους 
λογαριασμούς και τα παρατραβήγματα περιλαμβάνει τη μέση μεταβολή (εάν είναι 
θετική) του υπολοίπου στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. Οι διευκολύνσεις του 
τομέα ‘Ανακτήσεις Χρεών’ εξαιρούνται από τον υπολογισμό αφού η μεταβολή στους 
τρεχούμενους λογαριασμούς και τα παρατραβήγματα σχετίζεται κυρίως με τους 
δεδουλευμένους τόκους και όχι με νέο δανεισμό. 

Πιστωτικές ζημιές 
δανείων 

Οι πιστωτικές ζημιές δανείων αποτελούνται από: (i) πιστωτικές ζημιές για κάλυψη 
πιστωτικού κινδύνου για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, (ii) καθαρά κέρδη από 
αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται σε 
αποσβεσμένο κόστος και (iii) τα καθαρά κέρδη από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, για την περίοδο.

Ποσοστό ΜΕΔ Το ποσοστό δανείων σε ΜΕΔ υπολογίζεται ως τα ΜΕΔ (όπως ορίζονται) ως προς τα 
μεικτά δάνεια (όπως ορίζονται). 

Ρυθμός ψηφιακής 
υιοθέτησης 

Ο αριθμός των ιδιωτών πελατών ψηφιακά ενεργών ως προς τον συνολικό αριθμό των 
ιδιωτών πελατών. Οι ψηφιακά ενεργοί πελάτες είναι τα άτομα που χρησιμοποιούν τα 
ψηφιακά κανάλια της BOC PCL (την τραπεζική εφαρμογή για κινητά, τη διαδικτυακή 
τραπεζική και τις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜs)) για να πραγματοποιήσουν 
τις τραπεζικές τους συναλλαγές, καθώς και μέσα διευκόλυνσης διεκπεραίωσης 
ψηφιακών συναλλαγών, όπως τις κάρτες που εκδίδει η BOC PCL για την 
πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών, βάσει της σκοροκάρτας που έχει αναπτυχθεί 
εσωτερικά (score card). 

Συνολικά έσοδα Τα συνολικά έσοδα στην υποκείμενη βάση αποτελούνται από το σύνολο των καθαρών 
εσόδων από τόκους, καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες, καθαρών κερδών 
από διαπραγμάτευση συναλλάγματος, καθαρών κερδών/(ζημιών) από συναλλαγές με 
χρηματοοικονομικά μέσα (με εξαίρεση τα καθαρά κέρδη από δάνεια και απαιτήσεις 
από πελάτες σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων), εσόδων από ασφαλιστικές 
εργασίες μείον απαιτήσεις και προμήθειες, καθαρών κερδών/(ζημιών) από 
επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα, καθαρών κερδών από πώληση 
αποθεμάτων ακινήτων και λοιπών εσόδων (στην υποκείμενη βάση). Η συμφιλίωση 
των ποσών αυτών μεταξύ της βάσης που απαιτείται από τη νομοθεσία και της 
υποκείμενης βάσης γνωστοποιείται στην Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης στο μέρος 
‘Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση’. 

Τοκοφόρα περιουσιακά 
στοιχεία 

Τα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν: μετρητά και καταθέσεις με 
κεντρικές τράπεζες, συν δάνεια και απαιτήσεις σε τράπεζες, συν καθαρά δάνεια και 
απαιτήσεις από πελάτες (περιλαμβανομένων καθαρών δανείων και απαιτήσεων από 
πελάτες που κατηγοριοποιούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχονται προς πώληση) (όπως ορίζεται πιο κάτω), συν επενδύσεις (με εξαίρεση τις 
μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια). 

Χρέωση για πιστωτικές 
ζημιές δανείων (cost 
of risk) 

Η χρέωση για πιστωτικές ζημιές δανείων (cost of risk) (από την αρχή του έτους μέχρι 
σήμερα) υπολογίζεται ως οι πιστωτικές ζημιές δανείων (όπως ορίζονται) 
(ετησιοποιημένος με βάση τις συσσωρευμένες μέρες μέχρι σήμερα) ως προς τον μέσο 
όρο των μεικτών δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (όπως ορίζονται). Ο μέσος 
όρος των μεικτών δανείων υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του αρχικού υπόλοιπου και 
του τελικού υπόλοιπου, για την περίοδο.  
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ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕΙΣ 

Για σκοπούς των ‘Όρων και επεξηγήσεων στις Γνωστοποιήσεις Εναλλακτικών Μέτρων Απόδοσης’, όπου γίνεται 
αναφορά σε ‘Σημείωση’ αφορά στην αντίστοιχη σημείωση στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές 
Καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. 

1. (α) Συμφιλίωση των Μεικτών δανείων και απαιτήσεων από πελάτες

30 Ιουνίου 
2022 

31 Δεκεμβρίου 
2021 

€000 €000 

Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες στην υποκείμενη βάση 
(όπως ορίζονται πιο πάνω)

11,047,029 10,856,660

Συμφιλίωση για: 

Εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική 
αναγνώριση (Σημ. 29.4) 

(96,070) (105,678)

Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε αποσβεσμένο κόστος 
που κατέχονται προς πώληση (Σημ. 29.4) 

(551,806) (555,789)

Εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική 
αναγνώριση σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται 
προς πώληση (Σημ. 29.4) 

(18,043) (19,090)

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που επιμετρούνται στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων (Σημ. 16) 

(282,184) (281,868)

Συσσωρευμένη αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία δανείων και 
απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων 

(30,560) (53,700)

Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε αποσβεσμένο 
κόστος στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες 
Οικονομικές Καταστάσεις (Σημ. 16)

10,068,366 9,840,535

1. (β) Συμφιλίωση των Μεικτών δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται 

προς πώληση 

30 Ιουνίου 
2022 

31 Δεκεμβρίου 
2021 

€000 €000 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται προς πώληση 
στην υποκείμενη βάση

569,849 574,879

Συμφιλίωση για: 

Εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική 
αναγνώριση σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται 
προς πώληση (Σημ. 29.4) 

(18,043) (19,090)

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται προς 
πώληση στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες 
Οικονομικές Καταστάσεις (Σημ. 19)

551,806 555,789
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2. (α) Συμφιλίωση συσσωρευμένων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών των δανείων και 
απαιτήσεων από πελάτες 

30 Ιουνίου 
2022 

31 Δεκεμβρίου 
2021 

€000 €000 

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές δανείων και απαιτήσεων από 
πελάτες στην υποκείμενη βάση (όπως ορίζονται πιο πάνω) 

677,241 791,830

Συμφιλίωση για: 

Εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική 
αναγνώριση (Σημ. 29.4) 

(96,070) (105,678)

Συσσωρευμένη αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία δανείων και 
απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων 

(30,560) (53,700)

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές δανείων και απαιτήσεων από 
πελάτες που κατέχονται προς πώληση (Σημ. 19) 

(304,599) (305,419)

Εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική 
αναγνώριση σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται 
προς πώληση (Σημ. 29.4) 

(18,043) (19,090)

Προβλέψεις για απομείωση χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και
ανειλημμένων υποχρεώσεων (Σημ. 23) 

(21,518) (21,945)

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για απομείωση δανείων και 
απαιτήσεων από πελάτες στις Ενοποιημένες Συνοπτικές 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Σημ. 16)

206,451 285,998

2.  (β) Συμφιλίωση συσσωρευμένων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών των δανείων και 
απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται προς πώληση  

30 Ιουνίου 
2022 

31 Δεκεμβρίου 
2021 

€000 €000 

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές δανείων και απαιτήσεων από 
πελάτες που κατέχονται προς πώληση στην υποκείμενη βάση 

322,642 324,509

Συμφιλίωση για: 

Εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική 
αναγνώριση σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται 
προς πώληση (Σημ. 29.4) 

(18,043) (19,090)

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για απομείωση δανείων και 
απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται προς πώληση στις 
Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές 
Καταστάσεις (Σημ. 19)

304,599 305,419
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3. Συμφιλίωση ΜΕΔ 

30 Ιουνίου 
2022 

31 Δεκεμβρίου 
2021 

€000 €000 

ΜΕΔ στην υποκείμενη βάση (όπως ορίζονται πιο πάνω) 1,167,609 1,343,308

Συμφιλίωση για: 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (ΜΕΔ) που κατέχονται προς 
πώληση (Σημ. 1 πιο κάτω)

(549,681) (553,619)

Εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική 
αναγνώριση σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (ΜΕΔ) που 
κατέχονται προς πώληση (Σημ. 2 πιο κάτω)

(18,002) (19,030)

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που επιμετρούνται στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων (ΜΕΔ) 

(99,979) (122,972)

Απομειωμένα κατά την αρχική αναγνώριση (POCI) (ΜΕΔ) (Σημ. 3 
πιο κάτω)

(39,731) (70,814)

Εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική 
αναγνώριση σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (ΜΕΔ) που 
κατηγοριοπoιήθηκαν ως στάδιο 3 (Σημ. 29.4) 

(3,905) (3,530)

Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που επιμετρούνται 
σε αποσβεσμένο κόστος σε Στάδιο 3 στις Ενοποιημένες 
Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Σημ. 29.4)

456,311 573,343

Ποσοστό δανείων σε ΜΕΔ 

ΜΕΔ (ως ο πίνακας πιο πάνω) (€000) 1,167,609 1,343,308

Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (ως ο πίνακας πιο πάνω) 
(€000) 

11,047,029 10,856,660

Δείκτης ΜΕΔ/Μεικτά δάνεια (%) 10.6% 12.4%

Σημείωση 1: Τα μεικτά δάνεια σε αποσβεσμένο κόστος μετά από την εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην εύλογη 
αξία κατά την αρχική αναγνώριση που κατέχονται προς πώληση περιλαμβάνουν δάνεια στο Στάδιο 3 ύψους 
€470,791 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2021: δάνεια στο Στάδιο 3 ύψους €474,459 χιλ.) και δάνεια απομειωμένα κατά την 
αρχική αναγνώριση στο Στάδιο 3 ύψους €78,890 χιλ. (από δάνεια απομειωμένα κατά την αρχική αναγνώριση 
συνολικού ποσού ύψους €79,207 χιλ.) (31 Δεκεμβρίου 2021: δάνεια απομειωμένα κατά την αρχική αναγνώριση 
στο Στάδιο 3 ύψους €79,160 χιλ. (από δάνεια απομειωμένα κατά την αρχική αναγνώριση συνολικού ποσού ύψους 
€79,255 χιλ.)) όπως γνωστοποιούνται στη Σημείωση 29.4 των Ενοποιημένων Συνοπτικών Ενδιάμεσων 
Οικονομικών Καταστάσεων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.  



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BANK OF CYPRUS HOLDINGS
Όροι και επεξηγήσεις στις Γνωστοποιήσεις Εναλλακτικών Μέτρων Απόδοσης 

186 

3. Συμφιλίωση ΜΕΔ (συνέχεια)

Σημείωση 2: Η εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση δανείων 
και απαιτήσεων από πελάτες που κατέχονται προς πώληση περιλαμβάνει ποσό ύψους €1,683 χιλ. για δάνεια 
στο Στάδιο 3 (31 Δεκεμβρίου 2021: €2,079 χιλ. για δάνεια στο Στάδιο 3) και ποσό ύψους €16,319 χιλ. για 
δάνεια απομειωμένα κατά την αρχική αναγνώριση στο Στάδιο 3 (από δάνεια απομειωμένα κατά την αρχική 
αναγνώριση συνολικού ποσού ύψους €16,320 χιλ.) (31 Δεκεμβρίου 2021: €16,951 χιλ. για δάνεια 
απομειωμένα κατά την αρχική αναγνώριση στο Στάδιο 3) (από δάνεια απομειωμένα κατά την αρχική 
αναγνώριση συνολικού ποσού ύψους €16,954 χιλ.) όπως γνωστοποιούνται στη Σημείωση 29.4 των 
Ενοποιημένων Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2022. 

Σημείωση 3: Τα μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε αποσβεσμένο κόστος πριν από την 
εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση περιλαμβάνουν δάνεια 
απομειωμένα κατά την αρχική αναγνώριση στο Στάδιο 3 ύψους €39,731 χιλ. (από συνολικό ποσό δανείων 
απομειωμένων κατά την αρχική αναγνώριση ύψους €124,176 χιλ.) (31 Δεκεμβρίου 2021: €70,814 χιλ. 
δάνεια απομειωμένα κατά την αρχική αναγνώριση στο Στάδιο 3 (από συνολικό ποσό δανείων 
απομειωμένων κατά την αρχική αναγνώριση ύψους €159,755 χιλ.)) όπως γνωστοποιούνται στη Σημείωση 
29.4 των Ενοποιημένων Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων για το εξάμηνο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2022. 

4. Συμφιλίωση για Μεικτά Δάνεια - Αναπροσαρμοσμένα 

30 Ιουνίου 
2022 

€000

Μεικτά δάνεια (ως ο πιο πάνω πίνακας 1 (α)) 11,047,029

Συμφιλίωση για: 

Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται προς πώληση 
(Project Helix 3 και Sinope) (ως ο πιο πάνω πίνακας 1 (β)) 

(569,849)

Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες – αναπροσαρμοσμένα 10,477,180

5. Συμφιλίωση για ΜΕΔ – Αναπροσαρμοσμένα

30 Ιουνίου 
2022 

€000

ΜΕΔ (ως ο πιο πάνω πίνακας 3) 1,167,609

Συμφιλίωση για: 

Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (ΜΕΔ) που κατέχονται προς πώληση 
(Project Helix 3 και Sinope) (Σημ. 1 του πίνακα 3 πιο πάνω)

(549,681)

Εναπομείνουσα αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση 
σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (ΜΕΔ) που κατέχονται προς πώληση 
(Project Helix 3 και Sinope) (Σημ. 2 του πίνακα 3 πιο πάνω)

(18,002)

ΜΕΔ - αναπροσαρμοσμένα 599,926
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5. Συμφιλίωση για ΜΕΔ – Αναπροσαρμοσμένα (συνέχεια)

Ποσοστό δανείων σε ΜΕΔ – Αναπροσαρμοσμένα
30 Ιουνίου 

2022 

ΜΕΔ - Αναπροσαρμοσμένα (ως ο πίνακας πιο πάνω) (€000) 599,926

Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες - Αναπροσαρμοσμένα (ως ο πίνακας 
πιο πάνω) (€000) 

10,477,180

Δείκτης ΜΕΔ/Μεικτά δάνεια – Αναπροσαρμοσμένα (%) 5.7%

6. Συμφιλίωση Πιστωτικών ζημιών δανείων

Εξάμηνο που  έληξε στις 30 
Ιουνίου 

2022 2021 

€000 €000 

Πιστωτικές ζημιές δανείων στην υποκείμενη βάση 23,118 35,237

Συμφιλίωση για: 

Πιστωτικές ζημιές δανείων που σχετίζονται με πωλήσεις ΜΕΔ, οι 
οποίες παρουσιάζονται στα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία στις 
‘Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ’, στην 
υποκείμενη βάση 

385 15,210

23,503 50,447

Πιστωτικές ζημιές δανείων (όπως ορίζονται) συμφιλιώνονται στη 
βάση όπως απαιτείται από τη νομοθεσία ως εξής: 

Πιστωτικές ζημιές για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου για δάνεια και 
απαιτήσεις από πελάτες (Σημ. 10) 

23,959 48,349

Καθαρά κέρδη από αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο 
κόστος - δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (βλέπε πιο κάτω) 

(2,515) (1,053)

Καθαρές ζημιές από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων (Σημ. 8) 

2,059 3,151

23,503 50,447

Καθαρά κέρδη από αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο 
κόστος στις Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ύψους €1,648 χιλ. και αποτελείται από €2,515 
χιλ. καθαρά κέρδη από αποαναγνώριση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και €867 χιλ. καθαρές ζημιές 
από αποαναγνώριση των ομολόγων που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 

Για σκοπούς των ‘Όρων και επεξηγήσεων στις Γνωστοποιήσεις Εναλλακτικών Μέτρων Απόδοσης’, όπου γίνεται 
αναφορά σε ‘Σημείωση’ αφορά στην αντίστοιχη σημείωση στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές 
Καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. 

1. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 

Η συμφιλίωση των επί μέρους παραμέτρων του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου από την υποκείμενη βάση στη 
βάση που απαιτείται από τη νομοθεσία παρουσιάζεται πιο κάτω: 

Εξάμηνο που έληξε στις 
30 Ιουνίου 

2022 2021 

1.1. Καθαρά έσοδα από τόκους που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου

€000 €000 

Καθαρά έσοδα από τόκους στην υποκείμενη βάση/στη βάση που απαιτείται 
από τη νομοθεσία

145,695 152,213

Καθαρά έσοδα από τόκους που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό 
του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (ετησιοποιημένο)

293,805 306,949

1.2. Τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία 

30 Ιουνίου
2022 

31 Μαρτίου
2022 

31 Δεκεμβρίου
2021 

€000 €000 €000 

Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες  9,904,549 9,329,711 9,230,883

Δάνεια και απαιτήσεις σε τράπεζες  312,308 312,967 291,632

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες  10,144,099 10,004,197 9,836,405

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται προς 
πώληση (Σημ. 19) 

247,207 247,836 250,370

Προπληρωμένες, δεδουλευμένα έσοδα και λοιπά περιουσιακά 
στοιχεία – Αναβαλλόμενο τίμημα πώλησης (Σημ. 18) 

304,268 302,036 299,766

Επενδύσεις 

Ομόλογα (Σημ. 13) 1,913,771 1,860,853 1,930,388

Μείον: Επενδύσεις που δεν είναι τοκοφόρες (5,476) (5,790) (5,534)

Συνολικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία 22,820,726 22,051,810 21,833,910

1.3. Τριμηνιαίος μέσος όρος των τοκοφόρων 
περιουσιακών στοιχείων (€000) 

- κατά την 30 Ιουνίου 2022 22,235,482

- κατά την 30 Ιουνίου 2021 19,651,625

1.4. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 

Εξάμηνο που έληξε στις 
30 Ιουνίου

2022 2021 

Καθαρά έσοδα από τόκους (ετησιοποιημένο) (ως ο πίνακας 1.1 πιο πάνω) 
(€000) 

293,805 306,949

Τριμηνιαίος μέσος όρος των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων 
(ως ο πίνακας 1.3 πιο πάνω) (€000) 

22,235,482 19,651,625

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (%) 1.32% 1.56%
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2. Δείκτης κόστος προς έσοδα 

2.1. Η συμφιλίωση των επί μέρους παραμέτρων των συνολικών εξόδων που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό 
του δείκτη κόστος προς έσοδα από την υποκείμενη βάση στη βάση που απαιτείται από τη νομοθεσία 
παρουσιάζεται πιο κάτω: 

Εξάμηνο που έληξε στις 
30 Ιουνίου

2022 2021 

2.1.1. Συμφιλίωση δαπανών προσωπικού €000 €000 

Συνολικές δαπάνες προσωπικού στην υποκείμενη βάση 100,005 100,866

Δαπάνες προσωπικού – σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης και άλλες παροχές 
τερματισμού, παρουσιάζονται ξεχωριστά στην υποκείμενη βάση (Σημ. 9) 

3,130 -

Συνολικές δαπάνες προσωπικού στη βάση που απαιτείται από τη νομοθεσία 103,135 100,866

Εξάμηνο που έληξε στις 
30 Ιουνίου

2022 2021 

2.1.2. Συμφιλίωση Άλλων λειτουργικών εξόδων €000 €000 

Άλλα λειτουργικά έξοδα στην υποκείμενη βάση 73,125 69,487

Επανακατηγοριοποιήσεις για:

Λειτουργικά έξοδα και έξοδα αναδιάρθρωσης που σχετίζονται με πωλήσεις 
ΜΕΔ, τα οποία παρουσιάζονται στα ‘Έξοδα αναδιάρθρωσης και άλλα έξοδα 
σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ' στην υποκείμενη βάση 

1,389 16,477

Προβλέψεις για επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα 
θέματα, που παρουσιάζονται ξεχωριστά στην υποκείμενη βάση (Σημ. 9) 

593 4,360

Έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης - οργανικά, που 
παρουσιάζονται ξεχωριστά στην υποκείμενη βάση 

5,286 5,264

Άλλα λειτουργικά έξοδα στη βάση που απαιτείται από τη νομοθεσία (Σημ. 9) 80,393 95,588

Εξάμηνο που έληξε στις 
30 Ιουνίου

2022 2021 

2.1.3. Ειδικός φόρος επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές €000 €000

Ειδικός φόρος επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές στην υποκείμενη 
βάση  

16,507 15,255

2.2. Η συμφιλίωση των επί μέρους παραμέτρων του συνολικού εισοδήματος (όπως ορίζεται) που 
χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του δείκτη κόστος προς έσοδα από την υποκείμενη βάση στη βάση 
που απαιτείται από τη νομοθεσία παρουσιάζεται πιο κάτω: 

2.2.1. Συμφιλίωση Καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες 

Εξάμηνο που έληξε στις 
30 Ιουνίου

2022 2021 

€000 €000 

Συνολικά Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες στην υποκείμενη 
βάση/στη βάση που απαιτείται από τη νομοθεσία

93,639 83,857
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2. Δείκτης κόστος προς έσοδα (συνέχεια)

2.2.2. Συμφιλίωση Καθαρών κερδών από διαπραγμάτευση 
συναλλάγματος, Καθαρών ζημιών από χρηματοοικονομικά 
μέσα και Καθαρών κερδών από αποαναγνώριση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος  

Εξάμηνο που έληξε στις 
30 Ιουνίου

2022 
2021

(αναπρο-
σαρμοσμένα)

€000 €000 

Συνολικά Καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος, Καθαρές
ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα και Καθαρά κέρδη από αποαναγνώριση 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται σε 
αποσβεσμένο κόστος στην υποκείμενη βάση 

11,030 8,938

Επανακατηγοριοποιήσεις για:

Καθαρές ζημιές από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που επιμετρούνται 
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που γνωστοποιούνται στις 
‘Πιστωτικές ζημιές δανείων’ στην υποκείμενη βάση (Σημ. 8) 

(2,059) (3,151)

Καθαρά κέρδη από αποαναγνώριση των δανείων και απαιτήσεων σε πελάτες 
(πίνακας 6 μέρος ΄Συμφιλίωσης΄ πιο πάνω) 

2,515 1,053

Καθαρές ζημιές από την πρόωρη εξόφληση του δανειακού κεφαλαίου 
μειωμένης εξασφάλισης, παρουσιάζεται στα ‘Έξοδα συμβούλων και άλλα 
έξοδα αναδιάρθρωσης – οργανικά’ στην υποκείμενη βάση (Σημ. 8) 

- (12,433)

Συνολικά Καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος, Καθαρές 
ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα και Καθαρά κέρδη από αποαναγνώριση 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται σε 
αποσβεσμένο κόστος στη βάση που απαιτείται από τη νομοθεσία (ως πιο 
κάτω) 

11,486 (5,593)

Καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος στη βάση που απαιτείται 
από τη νομοθεσία 

11,898 6,550

Καθαρές ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα στη βάση που απαιτείται από τη 
νομοθεσία (Σημ. 8) 

(2,060) (13,196)

Καθαρά κέρδη από αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος 

1,648 1,053

Συνολικά Καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος, Καθαρές 
ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα και Καθαρά κέρδη από αποαναγνώριση 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται σε 
αποσβεσμένο κόστος στη βάση που απαιτείται από τη νομοθεσία 

11,486 (5,593)

         2.3 Συνολικά εισοδήματα στην υποκείμενη βάση 

Εξάμηνο που έληξε στις 
30 Ιουνίου

2022
2021

(αναπρο-
σαρμοσμένα) 

€000 €000 

Καθαρά έσοδα από τόκους στην υποκείμενη βάση/στη βάση που απαιτείται 
από την νομοθεσία (ως ο πιο πάνω πίνακας)

145,695 152,213

Συνολικά Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες στην υποκείμενη 
βάση/στη βάση που απαιτείται από την νομοθεσία (ως ο πιο πάνω πίνακας)

93,639 83,857

Καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος, Καθαρές ζημιές από
χρηματοοικονομικά μέσα και Καθαρά κέρδη από αποαναγνώριση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται σε 
αποσβεσμένο κόστος στην υποκείμενη βάση (ως ο πιο πάνω πίνακας) 

11,030 8,938

Έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες μείον απαιτήσεις και προμήθειες 
(στη βάση που απαιτείται από τη νομοθεσία) 

32,869 31,068

Καθαρές ζημιές από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και
Καθαρά κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων (στη βάση που απαιτείται 
από τη νομοθεσία) 

6,870 5,991

Λοιπά έσοδα (στη βάση που απαιτείται από τη νομοθεσία)  8,927 5,854

Συνολικά εισοδήματα στην υποκείμενη βάση 299,030 287,921
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2. Δείκτης κόστος προς έσοδα (συνέχεια)

Εξάμηνο που έληξε στις 
30 Ιουνίου

2022 2021 

2.4 Συνολικά έξοδα στην υποκείμενη βάση €000 €000 

Δαπάνες προσωπικού στην υποκείμενη βάση (ως ο πιο πάνω πίνακας) 100,005 100,866

Ειδικός φόρος επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές στην 
υποκείμενη βάση (ως ο πιο πάνω πίνακας) 

16,507 15,255

Άλλα λειτουργικά έξοδα στην υποκείμενη βάση (ως ο πιο πάνω πίνακας) 73,125 69,487

Συνολικά έξοδα στην υποκείμενη βάση 189,637 185,608

Δείκτης κόστος προς έσοδα 

Συνολικά έξοδα (ως ο πιο πάνω πίνακας) (€000) 189,637 185,608

Συνολικά εισοδήματα (ως ο πιο πάνω πίνακας) (€000) 299,030 287,921

Συνολικά έξοδα/Συνολικά εισοδήματα (%) 63% 64%

3. Λειτουργικά κέρδη επί του μέσου όρου των περιουσιακών στοιχείων 

Οι επί μέρους παράμετροι που χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό του δείκτη λειτουργικών κερδών επί του μέσου 
όρου των περιουσιακών στοιχείων παρατίθενται πιο κάτω: 

30 Ιουνίου
2022 

31 Μαρτίου
2022 

31 Δεκεμβρίου
2021 

€000 €000 €000 

Συνολικά περιουσιακά στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του δείκτη 
λειτουργικών κερδών επί του μέσου όρου των 
περιουσιακών στοιχείων ως ο Ενδιάμεσος 
Ενοποιημένος Ισολογισμός 

25,843,732 25,117,310 24,962,697

Τριμηνιαίος μέσος όρος συνολικών περιουσιακών 
στοιχείων (€000) 

- κατά την 30 Ιουνίου 2022 25,307,913

- κατά την 30 Ιουνίου 2021 22,923,012

2022 
2021

(αναπρο-
σαρμοσμένα) 

Συνολικά εισοδήματα (ετησιοποιημένο) για το εξάμηνο που έληξε στις 
30 Ιουνίου (ως ο πίνακας 2.3 πιο πάνω) (€000) 

603,016 580,614

Συνολικά έξοδα (ετησιοποιημένο) για το εξάμηνο που έληξε στις 30 
Ιουνίου (ως ο πίνακας 2.4 πιο πάνω) (€000)  

(382,417) (374,292)

Λειτουργικά κέρδη (ετησιοποιημένο) για το εξάμηνο που έληξε στις 30 
Ιουνίου (€000)

220,599 206,322

Τριμηνιαίος μέσος όρος συνολικών περιουσιακών στοιχείων στις 30 
Ιουνίου (€000) 

25,307,913 22,923,012

Λειτουργικά κέρδη επί του μέσου όρου των περιουσιακών στοιχείων
(ετησιοποιημένο) (%) 

0.9% 0.9%
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4. Βασικά κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ανά μετοχή που 
αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 

Οι επιμέρους παράμετροι που χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό των ‘Βασικών κερδών μετά τη φορολογία και 
πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ανά μετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας (€ σεντ)’ 
παρέχονται πιο κάτω: 

2022 2021 

Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (που 
αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας) στην υποκείμενη βάση για το 
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου (ως ο πίνακας πιο κάτω) (€000) 

60,278 50,123

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της
περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών (€000) (Σημ. 12) 

446,058 446,058

Βασικά κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα 
στοιχεία ανά μετοχή που αναλογούν στου ιδιοκτήτες της Εταιρίας (€ σεντ)

13,51 11,24

Η συμφιλίωση μεταξύ των ‘Κερδών μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (που αναλογούν 
στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας)’ στην υποκείμενη βάση και στα ‘Κέρδη μετά τη φορολογία (που αναλογούν στους 
ιδιοκτήτες της Εταιρίας)’ στη βάση που απαιτείται από τη νομοθεσία παρέχεται στον πιο κάτω πίνακα: 

4.1. Συμφιλίωση των Κερδών/(ζημιών) μετά τη φορολογία-που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της 
Εταιρίας

Εξάμηνο που έληξε στις 
30 Ιουνίου

2022 2021 

€000 €000 

Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (που 
αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας) στην υποκείμενη βάση 

60,278 50,123

Επανακατηγοριοποίησεις για: 

Πιστωτικές ζημιές δανείων που σχετίζονται με πωλήσεις ΜΕΔ, οι οποίες 
παρουσιάζονται στα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία στις 
‘Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ’ στην υποκείμενη 
βάση (ως ο πίνακας 6 πιο πάνω) 

(385) (15,210)

Λειτουργικά έξοδα και αναδιάρθρωση εξόδων που σχετίζονται με πωλήσεις 
ΜΕΔ, παρουσιάζονται στα ‘Έξοδα αναδιάρθρωσης και άλλα έξοδα σχετικά 
με πωλήσεις ΜΕΔ’ στην υποκείμενη βάση (ως ο πίνακας 2.1.2 πιο πάνω) 

(1,389) (16,477)

Έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης – οργανικά, 
παρουσιάζονται ξεχωριστά στην υποκείμενη βάση (ως ο πίνακας 2.1.2 πιο 
πάνω) 

(5,286) (5,264)

Δαπάνες προσωπικού – σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης και άλλες παροχές 
τερματισμού, παρουσιάζονται ξεχωριστά στην υποκείμενη βάση (ως ο 
πίνακας 2.1.1 πιο πάνω) 

(3,130)

Καθαρή ζημιά από την πρόωρη εξόφληση του Δανειακού κεφαλαίου 
μειωμένης εξασφάλισης, παρουσιάζεται στα ‘Έξοδα συμβούλων και άλλα 
έξοδα αναδιάρθρωσης – οργανικά’ στην υποκείμενη βάση (ως ο πίνακας 
2.2.2 πιο πάνω) (Σημ. 8) 

- (12,433)

Κέρδη μετά τη φορολογία (που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας) 
στη βάση που απαιτείται από τη νομοθεσία 

50,088 739
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5. Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) μετά τη φορολογία και πριν τα μη-
επαναλαμβανόμενα στοιχεία  

Οι επιμέρους παράμετροι που χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό της ‘Απόδοσης ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων 
(ROTE) μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία’ παρέχονται πιο κάτω : 

2022 2021 

Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (που 
αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας) στην υποκείμενη βάση 
(ετησιοποιημένο) για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου (ως ο πίνακας 
4.1 πιο πάνω) (€000)

121,555 101,077

Τριμηνιαίος μέσος όρος των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στις 30 Ιουνίου 
(ως ο πίνακας 5.2 πιο κάτω) (€000) 

1,668,185 1,648,569

Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) μετά τη φορολογία και πριν 
τα μη- επαναλαμβανόμενα στοιχεία (%) 

7.3% 6.1%

5.1 Ενσώματα ίδια κεφάλαια 

30 Ιουνίου
2022 

31 Μαρτίου
2022 

31 Δεκεμβρίου
2021 

€000 €000 €000 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της 
Εταιρίας (στη βάση που απαιτείται από τη νομοθεσία) 

1,849,525 1,849,287 1,838,793

Μείον: Άυλα περιουσιακά στοιχεία (στη βάση που 
απαιτείται από τη νομοθεσία) 

(171,403) (177,612) (184,034)

Συνολικά ενσώματα ιδίων κεφαλαίων 1,678,122 1,671,675 1,654,759

5.2 Τριμηνιαίος μέσος όρος ενσωμάτων 
συνολικών ιδίων κεφαλαίων (€000) 

- κατά την 30 Ιουνίου 2022 1,668,185

- κατά την 30 Ιουνίου 2021 1,648,569
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