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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Umera Limited (η 'Εταιρία') υποβάλλει στα µέλη την Ετήσια Έκθεσή ∆ιαχείρισης µαζί µε 
τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2019. 

 

Κύρια δραστηριότητα και φύση εργασιών της Εταιρίας 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας, που δεν έχει αλλάξει από την προηγούµενη χρήση, είναι η κατοχή και ανάκτηση 
τοκοφόρων δανείων εισπρακτέων. 

 

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόµενες µελλοντικές εξελίξεις και επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων της Εταιρίας 
Η εξέλιξη της Εταιρίας µέχρι σήµερα, τα οικονοµικά της αποτελέσµατα και η οικονοµική της θέση, όπως 
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, δεν θεωρούνται ικανοποιητικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταβάλλει 
προσπάθεια για περιορισµό των ζηµιών. 

 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει η Εταιρία περιγράφονται στις σηµειώσεις 19 και 21 των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Η κυριότερη αβεβαιότητα που αντιµετωπίζει η Εταιρία σε ότι αφορά την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας 
περιγράφεται στη σηµείωση 2.20 των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Ύπαρξη υποκαταστηµάτων 
Η Εταιρία δεν διατηρεί οποιαδήποτε υποκαταστήµατα. 

 

Αποτελέσµατα 
Τα αποτελέσµατα της Εταιρίας για τη χρήση 2019 παρουσιάζονται στη σελίδα 7. 

 

Μερίσµατα 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την µη πληρωµή µερίσµατος για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2019. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 
∆εν υπήρξαν µεταβολές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 και κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. 

 

Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προνοεί την εκ περιτροπής αποχώρηση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως 
εκ τούτου όλα τα υφιστάµενα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διατηρούν το αξίωµά τους. 

 

∆εν υπήρξαν οποιεσδήποτε σηµαντικές µεταβολές στη σύνθεση, την κατανοµή αρµοδιοτήτων και αµοιβή των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς 
Οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα συνέβηκαν µετά την περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σηµείωση 25 των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Γνωστοποιούνται στη σηµείωση 20 των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, Deloitte Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυµία να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους και ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους, θα κατατεθεί στην 
Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

 
 

 
Alter Domus Services Limited 
Γραµµατέας 

 
Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2021 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της Umera Limited 
 

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Γνώµη 
 

Έχουµε  ελέγξει  τις   οικονοµικές   καταστάσεις   της   Umera   Limited   (η   'Εταιρία'),   όπως   παρουσιάζονται   
στις σελίδες 7 µέχρι 81 και οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2019, 
και τις καταστάσεις συνολικών αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών του έτους που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και σηµειώσεις στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 

 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής θέσης 
της Εταιρίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2019, και της οικονοµικής της επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), όπως  
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113. 

 
Βάση Γνώµης 

 

Ο έλεγχός µας έχει διενεργηθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ). Οι ευθύνες µας, µε βάση αυτά τα 
πρότυπα, περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο «Ευθύνες του Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων» της έκθεσης µας. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρία σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας 
Λογιστών που εκδίδεται από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Προτύπων ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Λογιστές (Κώδικας 
∆ΣΠ∆ΕΛ), και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων στην Κύπρο και 
έχουµε συµµορφωθεί µε τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα 
∆ΣΠ∆ΕΛ. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 

 
Άλλες Πληροφορίες 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις 
πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην έκθεση διαχείρισης, αλλά δεν περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις 
και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών. 

 

Η γνώµη µας επί των οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουµε οποιοδήποτε 
συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών. 

 

Σχετικά µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να διαβάσουµε τις άλλες πληροφορίες, 
έτσι ώστε να αξιολογήσουµε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς µε τις οικονοµικές καταστάσεις ή µε τη 
γνώση που έχουµε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε 
βάση τις διαδικασίες που έχουµε πραγµατοποιήσει, συµπεράνουµε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες 
πληροφορίες, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε να αναφέρουµε τίποτα επί αυτού. 

 
Ευθύνες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις οικονοµικές καταστάσεις 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 
ουσιώδες σφάλµα, οφειλόµενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την 
ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, θέµατα που σχετίζονται µε τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρίας και την υιοθέτηση της αρχής 
της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός εάν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει την Εταιρία σε 
εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να 
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 
Εταιρίας. 

 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
Οι στόχοι µας, είναι να αποκτήσουµε λελογισµένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονοµικές καταστάσεις στο 
σύνολο τους είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, οφειλόµενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση 
έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Λελογισµένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθµού 
διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός πραγµατοποιήθηκε µε βάση τα ∆ΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει 
ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη εάν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις 
οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
Ως µέρος ενός ελέγχου σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό 
σκεπτικισµό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Αναγνωρίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλµατα στις οικονοµικές καταστάσεις που 
οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουµε και εφαρµόζουµε ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαµβάνουµε ελεγκτικά τεκµήρια τα οποία είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώµης µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ενός ουσιώδους 
σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι µεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθ’ ότι η απάτη 
µπορεί να περιλαµβάνει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την 
παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές µε τον έλεγχο, προκειµένου να σχεδιάσουµε 
ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης 
επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. 

• Αξιολογούµε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου 
των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

• Συµπεραίνουµε για την καταλληλότητα της χρήσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της αρχής της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας και, µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται µε γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη 
ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σηµαντική αµφιβολία ως προς την ικανότητα της 
Εταιρίας να συνεχίσει ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. Εάν συµπεράνουµε, ότι υφίσταται ουσιώδης 
αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση µας να επισύρουµε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να 
τροποποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατα µας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκµήρια που 
αποκτήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, δοµή και περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν 
τις υποκείµενες συναλλαγές και γεγονότα µε τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέµατα σχετικά µε το προβλεπόµενο πεδίο και 
χρονοδιάγραµµα του ελέγχου και σηµαντικά ευρήµατα από τον έλεγχο, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν σηµαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων 

 
Σύµφωνα µε τις επιπρόσθετες απαιτήσεις τoυ περί Ελεγκτών Νόµου του 2017, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 
• Κατά τη γνώµη µας, η Έκθεση ∆ιαχείρισης, έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου 

της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν µε τις οικονοµικές 
καταστάσεις. 

• Κατά τη γνώµη µας, και σύµφωνα µε την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της Εταιρίας που 
αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων, δεν εντοπίσαµε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες 
στην Έκθεση ∆ιαχείρισης. 

 
Άλλο Θέµα 

 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρίας ως σώµα και µόνο σύµφωνα 
µε το Άρθρο 69 τoυ περί Ελεγκτών Νόµου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. ∆ίνοντας αυτή τη γνώµη 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. 

 
 
 

 
Αλέξης Αγαθοκλέους 
Εγκεκριµένος Λογιστής και Εγγεγραµµένος Ελεγκτής 
εκ µέρους και για λογαριασµό της 
Deloitte Limited 
Εγκεκριµένοι Λογιστές και Εγγεγραµµένοι Ελεγκτές 
Μάξιµος Πλάζα, Μπλοκ 1, 3ος Όροφος 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 213 
3030 Λεµεσός 
Κύπρος 

 
Λεµεσός, 29 Ιανουαρίου 2021 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
 
 

Από 1 Ιανουαρίου έως 
  

Σηµ. 
31.12.2019 

€ 
31.12.2018 

€ 

Τόκoι και εξοµοιούµενα έσοδα 3 5.793.500 6.645.620 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 3   (6.820.369) (6.644.810) 

Καθαρό έσοδο από τόκους 
 

(1.026.869) 810 

Λοιπά έσοδα 4 2.846 21.863 

Αποτελέσµατα από διακοπή αναγνωρίσεως χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
του ενεργητικού που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

 
7 

 
(424.572) 

 
24.221 

Κέρδος (ζηµιά) από πώληση λοιπών στοιχείων ενεργητικού  291 (5.068) 
Γενικά διοικητικά και άλλα έξοδα 5 (3.293.669) (2.226.667) 
Ζηµιές αποµειώσεων λοιπών στοιχείων ενεργητικού  (89.746) - 

Ζηµιά από εργασίες 
 

(4.831.719) (2.184.841) 

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 8 (485.087) (454.254) 

Ζηµιές αποµειώσεων και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού 
   

κινδύνου 6     (26.410.662) (27.649.836) 

Ζηµιά πριν τη φορολογία  (31.727.468) (30.288.931) 

Φορολογία 9 - - 

Καθαρή ζηµιά για το έτος 
 

(31.727.468) (30.288.931) 

Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή 
θέση 

  
- - 

Συνολικά αποτελέσµατα 
 

    (31.727.468) (30.288.931) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
Σηµ. 

31.12.2019 
€ 

31.12.2018 
€ 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
∆άνεια και απαιτήσεις 

 
11 

 
127.605.325 

 
158.102.013 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 12 19.966 29.179 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού  127.625.291 158.131.192 

 
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
Μετρητά και καταθέσεις 

 

10 

 

28.042.788 

 

34.644.643 
Ακίνητα από ανακτήσεις εξασφαλίσεων 14 5.392.288 1.670.839 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 13 3.368.723 1.306.056 

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού   36.803.799 37.621.538 

 
Στοιχεία ενεργητικού ταξινοµηθέντα ως κατεχόµενα προς πώληση 

 
18 

 
156.459 

 
- 

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 
 

     164.585.549 195.752.730 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  

Ίδια κεφάλαια 
Μετοχικό κεφάλαιο 

 
15 

 
1.200 1.200 

Αποτελέσµατα εις νέον    (251.543.287) (219.815.819) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    (251.542.087) (219.814.619) 

Υποχρεώσεις 
  

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
  

∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις 16 415.094.964 - 

Σύνολο µη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  415.094.964 - 

 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

17 

 

1.032.672 

 

168.224 
∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις 16 - 415.399.125 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   1.032.672 415.567.349 

Σύνολο υποχρεώσεων      416.127.636 415.567.349 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων      164.585.549 195.752.730 

 
 

Στις 29 Ιανουαρίου 2021 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Umera Limited ενέκρινε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις για 
έκδοση. 

 
 

 
.................................... .................................... 
Αντώνιος Καραµέρος ∆ιονύσιος Καράτσης 
Σύµβουλος Σύµβουλος 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
 
 
 

 
 Μετοχικό 

κεφάλαιο 
Αποτελέσµατα 

εις νέον 
 

Σύνολο 

€ € € 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018 1.200 (189.526.888) (189.525.688) 

Συνολικά έσοδα 
   

Καθαρή ζηµιά για το έτος   - (30.288.931) (30.288.931) 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2018/ 1 Ιανουαρίου 2019 1.200 (219.815.819) (219.814.619) 

Συνολικά έσοδα 
Καθαρή ζηµιά για το έτος 

 
  - (31.727.468) (31.727.468) 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2019   1.200 (251.543.287) (251.542.087) 

 
Εταιρίες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου 
Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού 
έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό ως µέρισµα. Έκτακτη 
αµυντική εισφορά προς 17% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που , 
κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, 
είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και λογίζονται κάτοικοι (domiciled) Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόµενης 
διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα που ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα 
κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρία για λογαριασµό των µετόχων. 

 
Οι πιο πάνω πρόνοιες της νοµοθεσίας δεν είναι υποχρεωτικές στην περίπτωση της Εταιρίας για το λόγο ότι οι τελικοί 
ιδιοκτήτες της δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 
 

 

Από 1 Ιανουαρίου έως 

 

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Σηµ. 

31.12.2019 
€ 

31.12.2018 
€ 

Ζηµιά πριν τη φορολογία 
Αναπροσαρµογές για: 
Απόσβεσεις άυλων στοιχείων ενεργητικού 

 

12 

(31.727.468) 
 

9.213 

(30.288.931) 
 

10.304 

Ζηµιά/(κέρδος) από διακοπή αναγνώρισης δανείων που αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος 

 
7 

 
424.572 

 
(24.221) 

Ζηµιές αποµειώσεως δανείων και απαιτήσεων από πελάτες 6 24.941.260 27.464.980 
Χρέωση για αποµείωση στην αξία των λοιπών στοιχείων ενεργητικού  89.746 - 
Χρεωστικούς τόκους 3 6.817.794 6.642.628 

(Κέρδος) ζηµιά από πώληση λοιπών στοιχείων ενεργητικού 
Ζηµιά από τροποποίηση των συµβατικών όρων δανείων και απαιτήσεων 
κατά πελατών 

 

6 

(291) 
 

1.971.945 

5.068 
 

331.346 

 
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως: 

 
2.526.771 4.141.174 

Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  (2.062.667) (768.097) 
Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  864.448 27.913 
Μείωση/(Αύξηση) σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες  9.593.370 3.539.318 
Αύξηση λοιπών στοιχείων ενεργητικού 14 (4.112.694) (988.027) 

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες  6.809.228 5.952.281 

 

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Πληρωµή για αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού 

 

12 

 

- 

 

(38.392) 
Είσπραξη από πώληση λοιπών στοιχείων ενεργητικού  145.331 270.000 

Καθαρά µετρητά που προήλθαν από επενδυτικές δραστηριότητες  145.331 231.608 

 

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Πληρωµή τόκων 

 

16 

 

(13.556.414) 

 

- 

Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (13.556.414) - 

Καθαρή (µείωση)/αύξηση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών  (6.601.855) 6.183.889 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους    34.644.643 28.460.754 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 10   28.042.788 34.644.643 
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1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες 

 
Χώρα σύστασης 

 

Η Umera Limited (η 'Εταιρία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 19 Μαρτίου 2012 ως ιδιωτική εταιρία περιορισµένης 
ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιριών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το εγγεγραµµένο γραφείο της 
είναι στην Λεµεσού 11, Κτίριο Γαλαταριώτης, 2ος όροφος, 2112 Λευκωσία, Κύπρος. 

 
Κύρια δραστηριότητα 

 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας, που δεν έχει αλλάξει από την προηγούµενη χρήση, είναι η κατοχή και 
ανάκτηση τοκοφόρων δανείων εισπρακτέων. 

 
2. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 

 
2.1. ∆ήλωση συµµόρφωσης 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 
1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002. 
Επιπρόσθετα, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιριών Νόµου 
Κεφ. 113 της Κύπρου. 

 
2.2. Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το κυρίως χρησιµοποιηµένο νόµισµα που 
παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων και δραστηριοτήτων της Εταιρίας. 

 
2.3. Βάση Παρουσίασης 

 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019 και έχουν συνταχθεί: 
 

α) σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 
1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και 
β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Κατ' εξαίρεση και εφόσον υφίστανται στον Ισολογισµό της Εταιρίας, 
ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα στοιχεία αυτά είναι τα 
ακόλουθα: 

− Στοιχεία ενεργητικού που αποτιµώνται στην καθαρή ρευστοποιήσηµη αξία (net realisable value). 
 

Υιοθέτηση νέων και τροποποιηµένων προτύπων 
 

Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων είναι 
σύµφωνες µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31.2.2018 αφού επιπρόσθετα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα νέα πρότυπα και οι τροποποιήσεις προτύπων καθώς και η 
∆ιερµηνεία 23 τα οποία εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από 1.1.2019: 
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2.3. Βάση Παρουσίασης (συνέχεια) 
 

• Τροποποίηση  του  ∆ιεθνούς  Προτύπου  Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9 «Χρηµατοοικονοµικά 
Μέσα»: Χαρακτηριστικά προεξόφλησης µε αρνητική αποζηµίωση (Κανονισµός 2018/498/22.3.2018). 

 
Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 9 µε την οποία 
επιτρέπεται σε κάποια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία έχουν δυνατότητα προπληρωµής µε αρνητική 
αποζηµίωση, που διαφορετικά θα αποτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, να αποτιµηθούν στο 
αναπόσβεστο κόστο ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή 
Θέση. Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συµβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου (Solely Payments of 
Principal and Interest - SPPI) ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συµβολαίου και 
ανεξάρτητα από το ποιο αντισυµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζηµίωση για την πρόωρη λήξη 
του συµβολαίου, αρκεί η αρνητική αποζηµίωση να αποτελεί "εύλογη" αποζηµίωση για την πρόωρη εξόφληση. 

 
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» (Κανονισµός 
2017/1986/31.10.2017). 

 
Την 13.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ∆ΠΧΠ 16 «Μισθώσεις» το οποίο 
αντικαθιστά: 

 
• το ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις», 
• τη ∆ιερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του αν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση», 
• τη ∆ιερµηνεία 15 «Λειτουργικές µισθώσεις – Κίνητρα» και 
• τη ∆ιερµηνεία 27 «Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που εµπεριέχουν το νοµικό τύπο µίας µίσθωσης» 

 

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σηµαντικά τη λογιστική των µισθώσεων για τους µισθωτές ενώ στην ουσία διατηρεί τις 
υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17 για τους εκµισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων απαιτήσεων, καταργείται για τους 
µισθωτές η διάκριση των µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές. Οι µισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε 
σύµβαση µισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 µήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισµό τους το δικαίωµα χρήσης του 
µισθωµένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. Ο ανωτέρω χειρισµός δεν 
απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαµηλή. 

 
Το δικαίωµα χρήσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης 
µίσθωσης, τις αρχικές άµεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές µισθωµάτων και την εκτίµηση κόστους από την υποχρέωση 
αποκατάστασης του στοιχείου. 

 
Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των µελλοντικών 
υπολειπόµενων πληρωµών µισθωµάτων. 

 
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν έχει εφαρµογή στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19   «Παροχές σε εργαζοµένους» – Τροποποίηση, περικοπή 
ή διακανονισµός του Προγράµµατος Παροχών. 

 
Την 7.2.2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19 µέσω της οποίας 
διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο 
πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού, 
πρέπει να γίνει επαναυπολογισµός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 προβλέπει ότι το 
τρέχον κόστος υπηρεσίας και ο τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς, 
µετά την αλλαγή στο πρόγραµµα, θα πρέπει να υπολογιστούν µε βάση τις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά τον 
επανυπολογισµό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Επίσης, µε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η 
επίδραση µίας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού στις απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην αναγνώριση 
της καθαρής απαίτησης (asset ceiling). 
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2.3. Βάση Παρουσίασης (συνέχεια) 
 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν έχει εφαρµογή στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

• Τροποποίηση   του   ∆ιεθνούς  Λογιστικού Προτύπου  28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: 
Μακροπρόθεσµες επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (Κανονισµός 2019/237.8.2.2019) 

 
Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήση στο ∆ΛΠ 28 για να 
αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισµός των µακροπρόθεσµων επενδύσεων σε µία συγγενή ή κοινοπραξία που 
περιλαµβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω συγγενή ή κοινοπραξία – για τις οποίες δεν εφαρµόζεται η 
µέθοδος της καθαρής θέσης -πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 9, συµπεριλαµβανοµένου των απαιτήσεων 
αποµείωσης. Κατά την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 9, δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τυχόν προσαρµογές στη λογιστική 
αξία των µακροπρόθεσµων επενδύσεων που έχουν προκύψει από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 28. 

 
Η υιοθέτηση της ανωτέρο τροποποίησης δεν έχει εφαρµογή στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2015-2017 (Κανονισµός 2019/412/14.3.2019) 
 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο εξέδωσε, 
την 12.12.2017, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα. 

 

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

• ∆ιερµηνεία  23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τους λογιστικούς χειρισµούς φόρου εισοδήµατος» (Κανονισµός 
2018/1595/23.10.2018) 

 
Την 7.6.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 23. Η ∆ιερµηνεία αποσαφηνίζει 
την εφαρµογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίµησης του ∆ΛΠ 12 όταν υπάρχει αβεβαιότητα αναφορικά µε το 
λογιστικό χειρισµό του φόρου εισοδήµατος. Η ∆ιερµηνεία ειδικότερα διευκρινίζει τα εξής: 

 

− Μία οικονοµική οντότητα θα καθορίσει αν θα εξετάσει τις αβεβαιότητες διακριτά ή σε συνδυασµό µε άλλες 
αβεβαιότητες ανάλογα µε το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την επίλυση της αβεβαιότητας. 

 
− Οι εκτιµήσεις που γίνονται αναφορικά µε τον έλεγχο των λογιστικών χειρισµών από τις φορολογικές αρχές θα πρέπει 

να βασίζονται στο ότι οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν τα ποσά που έχουν δικαίωµα να εξετάσουν και στο ότι θα 
έχουν πλήρη γνώση της σχετικής πληροφόρησης όταν διενεργούν τον έλεγχο. 

 

− Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των φορολογικών βάσεων, των µη 
χρησιµοποιηθέντων φορολογικών ζηµιών, των µη χρησιµοποιηθέντων πιστωτικών φόρων και των φορολογικών 
συντελεστών η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη της την πιθανότητα οι φορολογικές αρχές να 
αποδεχθούν την αβεβαιότητα στο χειρισµό του φόρου. 

 

Οι εκτιµήσεις της οικονοµικής οντότητας θα πρέπει να επαναξιολογούνται όταν λαµβάνουν χώρα αλλαγές στα γεγονότα 
και στις συνθήκες καθώς και όταν νέα πληροφόρηση καθίσταται διαθέσιµη. 

 
Η υιοθέτηση της ανωτέρω ∆ιερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις κατωτέρω τροποποιήσεις 
προτύπων των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την 1.1.2019 και δεν έχουν 
εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 9  «Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα»: του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση» και του 
∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»: 
Μεταρρύθµιση των επιτοκίων αναφοράς (Κανονισµός 2020/34/15.1.2020) 

 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2020. 
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Την 26.9.2019 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ∆ΠΧΠ 9, ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 7 
σύµφωνα µε την οποία παρέχονται προσωρινές εξαιρέσεις από την εφαρµογή συγκεκριµένων διατάξεων της λογιστικής 
αντιστάθµισης στο πλαίσιο της εφαρµογής της µεταρρύθµισης του επιτοκίου αναφοράς (Interest rate benchmark 
reform). Σύµφωνα µε τις εξαιρέσεις αυτές, οι εταιρίες που εφαρµόζουν τις σχετικές διατάξεις µπορούν να υποθέτουν ότι 
το επιτόκιο αναφοράς δεν θα αλλάξει ως αποτέλεσµα εφαρµογής της µεταρρύθµισης του επιτοκίου αναφοράς. Οι 
εξαιρέσεις αφορούν την εφαρµογή των ακόλουθων διατάξεων: 

 
- Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθµίσεις ταµειακών ροών, 
- Την αξιολόγηση της οικονοµικής σχέσης ανάµεσα στο αντισταθµιζόµενο στοιχείο και το µέσο αντιστάθµισης, 
- Τον προσδιορισµό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθµισµένου στοιχείου. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» και του 
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη»: 
Ορισµός σηµαντικότητας (Κανονισµός 2019/2104/29.11.2019). 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2020. 
 

Την 31.10.2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων 
εξέδωσε τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 ώστε να εναρµονίσει τον ορισµό της σηµαντικότητας σε όλα τα πρότυπα 
και να αποσαφηνίσει ορισµένα σηµεία του ορισµού. 

 
Ο νέος ορισµός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σηµαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή ανακριβούς 
γνωστοποίησής της εύλογα θα αναµενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των οικονοµικών 
καταστάσεων λαµβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν παραδείγµατα περιστάσεων 
που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σηµαντικής πληροφορίας. Επίσης, το Συµβούλιο τροποποίησε τον ορισµό 
της σηµαντικότητας στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Conceptual Framework) ώστε να τον εναρµονίσει µε το νέο ορισµό 
σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8. 

 
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
Επίσης, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις 
προτύπων τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από 
την Εταιρία. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 
Ορισµός επιχείρησης 

 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2020. 
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Την 22.10.2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 3 µε στόχο να 
αντιµετωπιστούν δυσκολίες που προκύπτουν όταν µία οντότητα προσδιορίζει εάν απέκτησε µία επιχείρηση ή µία οµάδα 
στοιχείων ενεργητικού. Με τις τροποποιήσεις: 

 
- αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται ώστε να έχει αποκτηθεί επιχείρηση, 
- απλοποιείται η αξιολόγηση της απόκτησης επιχείρησης ή οµάδας στοιχείων, η οποία θα βασίζεται στην τρέχουσα 
κατάσταση των αποκτηθέντων στοιχείων και όχι στην ικανότητα του συµµετέχοντα να ενσωµατώσει τα 
αποκτηθέντα στοιχεία στις δικές του διαδικασίες 
- τροποποιείται ο ορισµός του παραγόµενου προϊόντος ώστε πέραν των εσόδων από κύριες δραστηριότητες που 
εµπίπτουν στην εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 15, να περιλαµβάνονται και άλλα έσοδα από κύριες δραστηριότητες όπως τα 
έσοδα από επενδυτικές υπηρεσίες, 
- προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο οι παραγωγικές διαδικασίες που έχουν αποκτηθεί είναι 
ουσιαστικές τόσο για τις περιπτώσεις που κατά την ηµεροµηνία απόκτησης υπάρχει παραγόµενο προϊόν όσο και για 
τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει παραγόµενο προϊόν και 
- εισάγεται µία προαιρετική άσκηση µε βάση την εύλογη αξία των αποκτώµενων στοιχείων προκειµένου να 
αξιολογηθεί εάν έχει αποκτηθεί µία επιχείρηση ή µία οµάδα στοιχείων. 

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

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις» και του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και 
κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας 

 

Ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής: ∆εν έχει ακόµα καθοριστεί. 
 

Την 11.9.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ 10 και ∆ΛΠ 28 µε 
σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισµό µίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς στοιχείων του ενεργητικού της 
µητρικής εταιρίας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το ∆ΠΧΠ 10 τροποποιήθηκε έτσι ώστε να 
καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσµα µίας συναλλαγής µε µία συγγενή ή κοινοπραξία, µία εταιρία 
χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση» βάσει του ∆ΠΧΠ 3, θα αναγνωρίσει στα 
αποτελέσµατά της µόνο εκείνο το µέρος του κέρδους ή της ζηµιάς που σχετίζεται µε το ποσοστό συµµετοχής των τρίτων 
στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο µέρος του κέρδους της συναλλαγής θα απαλείφεται µε το λογιστικό 
υπόλοιπο της συµµετοχής στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό 
συµµετοχής στην πρώην θυγατρική, έτσι ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζηµιά 
από την εκ νέου αποτίµηση της συµµετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα µόνο στο βαθµό που αφορά το ποσοστό 
συµµετοχής των άλλων επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται µε το λογιστικό υπόλοιπο της 
συµµετοχής στην πρώην θυγατρική. Αντίστοιχα, στο ∆ΛΠ 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η µερική 
αναγνώριση κέρδους ή ζηµιάς στα αποτελέσµατα του επενδυτή θα λαµβάνει χώρα µόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη 
συγγενή ή στην κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισµό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το 
συνολικό κέρδος ή ζηµιά στα αποτελέσµατα του επενδυτή. 

 
Την 17.12.2015 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής 
της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής θα προσδιοριστεί 
σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα 
αποτελέσµατα του έργου που εκπονεί για τη λογιστική της µεθόδου της καθαρής θέσης. 

 
• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί υπό καθεστώς 

ρύθµισης» 
 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2016. 
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Την 30.1.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΠ 14. Το νέο πρότυπο, που έχει 
προσωρινό χαρακτήρα, πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους 
αναβαλλόµενους λογαριασµούς υπό καθεστώς ρύθµισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων προβλέπεται από τις 
τοπικές νοµοθεσίες όταν µία εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιµή ρυθµίζεται από κάποιον 
κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρµογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και µόνο 
για τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθµίζονται από κάποιο φορέα και που σύµφωνα µε τα 
προηγούµενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασµούς στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Το ∆ΠΧΠ 
14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα σχετικά 
κονδύλια. 

 
Σηµειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να µην προχωρήσει στην υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου 
αναµένοντας την έκδοση του οριστικού προτύπου. 

 
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 

 
• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2021. 

Την 18.5.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΠ 17 το οποίο αντικαθιστά το ∆ΠΧΠ 4 
«Ασφαλιστήρια Συµβόλαια». Σε αντίθεση µε το ∆ΠΧΠ 4, το νέο πρότυπο εισάγει µία συνεπή µεθοδολογία αποτίµησης 
των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Οι κυριότερες αρχές του ∆ΠΧΠ 17 είναι οι ακόλουθες: 

 
Μία εταιρία: 
− προσδιορίζει ως ασφαλιστήρια συµβόλαια τις συµβάσεις εκείνες µε τις οποίες η οικονοµική οντότητα αποδέχεται 

σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από άλλο µέρος (τον αντισυµβαλλόµενο) συµφωνώντας να αποζηµιώσει τον 
αντισυµβαλλόµενο εάν ένα συγκεκριµένο αβέβαιο µελλοντικό συµβάν επηρεάζει αρνητικά τον αντισυµβαλλόµενο, 

− διαχωρίζει συγκεκριµένα ενσωµατωµένα παράγωγα, διακριτά επενδυτικά στοιχεία και διαφορετικές υποχρεώσεις 
απόδοσης από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, 

− διαχωρίζει τις συµβάσεις σε οµάδες που θα αναγνωρίσει και θα αποτιµήσει, 
− αναγνωρίζει και αποτιµά τις οµάδες των ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε βάση: 

i. µια αναπροσαρµοσµένη ως προς τον κίνδυνο παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών (ταµειακές ροές 
εκπλήρωσης) που ενσωµατώνει όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις ταµειακές ροές εκπλήρωσης µε 
τρόπο που συνάδει µε τις παρατηρήσιµες πληροφορίες της αγοράς, πλέον (εάν αυτή η αξία είναι µια υποχρέωση) ή 
µείον (αν η αξία αυτή είναι περιουσιακό στοιχείο) 
ii. ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το µη δεδουλευµένο κέρδος στην οµάδα των συµβάσεων (το συµβατικό 
περιθώριο παροχής υπηρεσιών), 

− αναγνωρίζει το κέρδος από µια οµάδα ασφαλιστηρίων συµβολαίων κατά τη διάρκεια της περιόδου που η οικονοµική 
οντότητα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και καθώς η οικονοµική οντότητα αποδεσµεύεται από τον κίνδυνο. Εάν µια 
οµάδα συµβολαίων είναι ή καθίσταται ζηµιογόνος, η οντότητα αναγνωρίζει αµέσως τη ζηµία, 

− παρουσιάζει ξεχωριστά τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, τα έξοδα ασφαλιστικών υπηρεσιών και τα έσοδα ή 
έξοδα χρηµατοδότησης της ασφάλισης και 

− γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να εκτιµήσουν την επίδραση 
που έχουν οι συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 17 στην οικονοµική θέση, στη 
χρηµατοοικονοµική απόδοση και στις ταµειακές ροές της. 

 

Σηµειώνεται, επίσης, πως τον Νοέµβριο του 2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότεινε τη 
µετάθεση της ηµεροµηνίας υποχρεωτικής εφαρµογής του νέου προτύπου την 1.1.2022. 

 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»: Ταξινόµηση 
υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες. 

 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2022. 
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Την 23.1.2020 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 αναφορικά µε την 
ταξινόµησητων υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες. Ειδικότερα η τροποποίηση: 

 
- Αποσαφήνισε ότι για την ταξινόµηση µιας υποχρέωσης σε βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
- Αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της ∆ιοίκησης για τα γεγονότα που αναµένεται να συµβούν µετά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. 
- ∆ιευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 
2.4. Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα της Εταιρίας αναγνωρίζονται ως εξής: 

 
• Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 

 
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες καταχωρούνται ανάλογα µε τον τρόπο διενέργειας και ολοκλήρωσης της 
συναλλαγής ώστε να συσχετίζονται µε το κόστος παροχής της υπηρεσίας και αναγνωρίζονται µε βάση την 
αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων. 

 
Για προµήθειες που αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται µε την πάροδο του χρόνου το έσοδο αναγνωρίζεται 
καθώς παρέχεται η υπηρεσία. 

 
Για τις προµήθειες που υπολογίζονται επί των συναλλαγών, η διενέργεια και η ολοκλήρωση της συναλλαγής 
που εκτελείται σηµατοδοτεί το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η υπηρεσία µεταφέρεται στον πελάτη και κατά 
το οποίο αναγνωρίζεται το έσοδο. 

 
• Πιστωτικοί τόκοι 

 
Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

 
2.5 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 

 
Ως αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων αναγνωρίζονται εφόσον υφίστανται στα στοιχεία της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων: 
− οι µεταβολές από την εκτίµηση της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρεώσεων, 
− τα κέρδη ή ζηµίες από την τροποποίηση των συµβατικών όρων των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 

ενεργητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
− τα κέρδη ή οι ζηµίες από τη διακοπή αναγνώρισης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρεώσεων, λόγω πρόωρης εξόφλησης, διάθεσης ή ουσιαστικής τροποποίησης των συµβατικών όρων, µε 
εξαίρεση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη διακοπή αναγνώρισης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
του ενεργητικού που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, τα οποία αναγνωρίζονται σε διακριτή γραµµή της 
Κατάστασης των Αποτελεσµάτων 

− οι συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε ξένο νόµισµα. 
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2.6. Αποτελέσµατα από τη διακοπή αναγνωρίσεως χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού που 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

 
Στα αποτελέσµατα από τη διακοπή αναγνωρίσεως χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού που αποτιµώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος αναγνωρίζονται: 

 
- Τα αποτελέσµατα από τη διακοπή αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού που αποτιµώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος 

 
- Η διαφορά ανάµεσα στην ονοµαστική και στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων του ενεργητικού που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος και έχουν προέλθει από τη διακοπή 
αναγνώρισης άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού λόγω σηµαντικής τροποποίησης των συµβατικών 
του όρων. 

 
2.7. Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 

Αρχική αναγνώριση 
 

Η Εταιρία αναγνωρίζει τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ως στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων εφόσον καθίσταται 
αντισυµβαλλόµενο µέρος που αποκτά δικαιώµατα ή αναλαµβάνει υποχρεώσεις βάσει των συµβατικών όρων του 
χρηµατοοικονοµικού µέσου. 

 
Η Εταιρία, κατά την αρχική αναγνώριση, αποτιµά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων στην 
εύλογη αξία τους. Στην περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων, η αξία κατά την αρχική αναγνώριση προσαυξάνεται ή 
µειώνεται µε τα έξοδα και τις προµήθειες συναλλαγών που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση ή τη δηµιουργία τους. 

 
Μεταγενέστερη αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

 
Η Εταιρία για σκοπούς αποτίµησης διακρίνει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

− Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 
− Χρηµατοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 

αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση, µε το αποτέλεσµα κατά τη διακοπή 
αναγνώρισης να αναταξινοµείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

− Συµµετοχικοί τίτλοι αποτιµώµενοι στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται 
απευθείας στην Καθαρή Θέση, µε το αποτέλεσµα κατά τη διακοπή αναγνώρισης να µην αναταξινοµείται 
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων 

− Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

Για κάθε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες ισχύουν τα εξής: 

α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 
 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα µέσα τα οποία ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής: 
• εντάσσονται σε επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηµατοοικονοµικών µέσων 

προκειµένου να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές τους ροές, 
• οι συµβατικοί όροι που τα διέπουν προβλέπουν αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του 

ανεξόφλητου κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (Solely Payments of 
Principal and Interest- SPPI). 

Η κατηγορία αυτή αποτιµάται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και εξετάζεται 
περιοδικά για την ύπαρξη αναµενόµενων ζηµιών αποµείωσης. Στην κατηγορία αυτή η Εταιρία εντάσσει τα δάνεια, τις 
εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, καθώς και τα µετρητά και τις καταθέσεις της. 
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2.7. Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια) 

 
β) Χρηµατοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, µε το αποτέλεσµα κατά τη διακοπή 
αναγνώρισης να αναταξινοµείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα µέσα τα οποία ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής: 
• εντάσσονται σε επιχειρησιακό µοντέλο του οποίου ο στόχος ικανοποιείται τόσο µε την πώληση όσο και µε την 

είσπραξη των συµβατικών ταµειακών ροών, 
• οι συµβατικοί όροι που τα διέπουν προβλέπουν αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του 

ανεξόφλητου κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (Solely Payments of 
Principal and Interest- SPPI). 

Η κατηγορία αυτή εξετάζεται περιοδικά για την ύπαρξη αναµενόµενων ζηµιών αποµείωσης. 
Η Εταιρία δεν έχει κάποιο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού που να εντάσσεται στην εν λόγω κατηγορία. 

 
γ) Συµµετοχικοί τίτλοι αποτιµώµενοι στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που 
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, µε το αποτέλεσµα κατά τη διακοπή αναγνώρισης να µην 
αναταξινοµείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι συµµετοχικοί τίτλοι που δεν διακρατούνται για εµπορικούς σκοπούς και οι οποίοι 
δεν αποτελούν το ενδεχόµενο τίµηµα αναγνωριζόµενο από τον αποκτώντα σε µία συνένωση επιχειρήσεων και τους 
οποίους η Εταιρία αποφασίζει, κατά την αρχική αναγνώριση, να αποτιµήσει στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η απόφαση αυτή είναι ανέκκλητη. Με εξαίρεση τα 
µερίσµατα τα οποία αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσµατα όλα τα άλλα αποτελέσµατα που απορρέουν από 
τους ανωτέρω συµµετοχικούς τίτλους αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση και δεν αναταξινοµούνται στα 
αποτελέσµατα. Για τους εν λόγω συµµετοχικούς τίτλους δεν διενεργείται έλεγχος αποµείωσης. 
Η Εταιρία δεν έχει κάποιο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού που να εντάσσεται στην εν λόγω κατηγορία. 

 
δ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται χρηµατοοικονοµικά στοιχεία: 

 
i. Για τα οποία υπάρχει πρόθεση για την πώλησή τους σε βραχύ χρονικό διάστηµα, προκειµένου να αξιοποιηθούν 

βραχυχρόνιες διακυµάνσεις της αγοράς (εµπορικό χαρτοφυλάκιο). 
 

ii. Τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόµησης σε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες 
iii.  Τα οποία η Εταιρία επιλέγει, κατά την αρχική αναγνώριση, να αποτιµήσει στην εύλογη αξία µε µεταφορά της 

εκάστοτε προκύπτουσας διαφοράς στα αποτελέσµατα. Η επιλογή αυτή, η οποία είναι ανέκκλητη, µπορεί να γίνει 
όταν µε τον τρόπο αυτό εξαλείφεται τυχόν λογιστική ασυµµετρία που προκύπτει από την αποτίµηση αυτών των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων µε διαφορετικό τρόπο (π.χ. στο αναπόσβεστο κόστος) σε σχέση µε 
χρηµατοοικονοµικά µέσα που σχετίζονται µε αυτά (π.χ. παράγωγα, τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων). 

 
Κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρία δεν είχε επιλέξει να εντάξει 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού σε αυτή την κατηγορία. 

 

Αξιολόγηση επιχειρησιακού µοντέλου 
 

Το επιχειρησιακό µοντέλο αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο η Εταιρία διαχειρίζεται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
του ενεργητικού για να δηµιουργεί ταµειακές ροές. Αυτό σηµαίνει ότι το επιχειρησιακό µοντέλο καθορίζει αν οι 
ταµειακές ροές θα απορρέουν από την είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών, την πώληση χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. Το επιχειρησιακό µοντέλο της Εταιρίας καθορίζεται σε επίπεδο που να 
αντανακλά τον τρόπο µε τον οποίο οι οµάδες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού βρίσκονται υπό κοινή 
διαχείριση ώστε να επιτυγχάνεται ένας συγκεκριµένος επιχειρηµατικός στόχος. Συνεπώς, το επιχειρησιακό µοντέλο δεν 
εξαρτάται από τις προθέσεις της διοίκησης για ένα µεµονωµένο µέσο αλλά καθορίζεται σε ανώτερο επίπεδο 
συγκέντρωσης. 
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2.7. Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια) 
 
Τα επιχειρησιακά µοντέλα της Εταιρίας καθορίζονται από την Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Ενεργητικού Παθητικού του 
Οµίλου (ALCo) ή την Εκτελεστική Επιτροπή (ExCo) του Οµίλου οι οποίες αποφασίζουν για την εφαρµογή ενός 
επιχειρησιακού µοντέλου τόσο για το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων όσο και για το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων. Στο 
πλαίσιο αυτό: 

 
- Τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών καθώς και οι απαιτήσεις κατά πιστωτικών Ιδρυµάτων εντάσσονται στο 
επιχειρησιακό µοντέλο που ως στόχο έχει τη διακράτηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού µε 
σκοπό την είσπραξη των συµβατικών ταµειακών ροών. 

 
Ο ορισµός των ανωτέρω επιχειρησιακών µοντέλων έχει βασιστεί: 

 
α) στον τρόπο µε τον οποίο εκτιµάται η απόδοση του επιχειρησιακού µοντέλου και των χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων του ενεργητικού που διακρατούνται στο πλαίσιο του εν λόγω επιχειρησιακού µοντέλου, και στο πώς αυτή 
αναφέρεται στα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρίας 
β) στους κινδύνους που επηρεάζουν την απόδοση του επιχειρησιακού µοντέλου (και των χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων του ενεργητικού που διακρατούνται στο πλαίσιο του εν λόγω επιχειρησιακού µοντέλου) και, ειδικότερα, 
στον τρόπο διαχείρισης των εν λόγω κινδύνων, 
γ) στον τρόπο µε τον οποίο αξιολογούνται τα διοικητικά στελέχη της Εταιρίας (για παράδειγµα, εάν η αξιολόγηση 
λαµβάνει υπόψη την εύλογη αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ή τις εισπραχθείσες συµβατικές 
ταµειακές ροές) και 
δ) στην αναµενόµενη συχνότητα και αξία των πωλήσεων καθώς και στη συχνότητα και αξία των πωλήσεων που 
έχουν πραγµατοποιηθεί. 

 
Η Εταιρία, σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων, επαναξιολογεί τα επιχειρησιακά µοντέλα 
προκειµένου να επιβεβαιώνει ότι δεν έχει υπάρξει µεταβολή σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο ή εφαρµογή 
κάποιου καινούργιου επιχειρησιακού µοντέλου. 

 
Στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης του επιχειρησιακού µοντέλου που αποσκοπεί στη διακράτηση των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού µε στόχο την είσπραξη των συµβατικών ταµειακών ροών 
λαµβάνονται υπόψη οι πωλήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί καθώς και εκείνες που αναµένεται να συµβούν. Κατά 
την αξιολόγηση αυτή οι ακόλουθες περιπτώσεις πωλήσεων δεν θεωρείται ότι θίγουν την επιλογή του εν λόγω 
επιχειρησιακού µοντέλου: 

 
α) Πωλήσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων που λαµβάνουν χώρα λόγω της επιδείνωσης της πιστοληπτικής 
διαβάθµισης των πιστούχων, µε εξαίρεση εκείνων που δηµιουργήθηκαν από την Εταιρία και χαρακτηρίστηκαν ως 
αποµειωµένα κατά την αρχική τους αναγνώριση. 
β) Πωλήσεις που λαµβάνουν χώρα κοντά στην ηµεροµηνία λήξης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 
ενεργητικού κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εισπράξεις από την πώληση να προσεγγίζουν την είσπραξη των 
υπολειπόµενων συµβατικών ταµειακών ροών. Αυτό θεωρείται ότι συµβαίνει όταν κατά το χρόνο της πώλησης 
υπολείπεται λιγότερο από το 5% της συνολικής διάρκειας του µέσου. 
γ) Πωλήσεις (εκτός των περιπτώσεων α και β) σποραδικές (ακόµα και αν είναι σηµαντικής αξίας) ή µη σηµαντικής 
αξίας, τόσο µεµονωµένα όσο και συνολικά, (ακόµα και αν είναι συχνές). Η Εταιρία έχει ορίσει ως σηµαντικής αξίας τις 
πωλήσεις που υπερβαίνουν το 5% του υπολοίπου προ προβλέψεων της προηγούµενης περιόδου, ανά χαρτοφυλάκιο. 
Αντίστοιχα, ως µη σποραδικές έχουν οριστεί οι σηµαντικές πωλήσεις που συµβαίνουν περισσότερο από δύο φορές 
ετησίως. 

 
Αξιολόγηση του αν οι συµβατικές ταµειακές ροές είναι αποκλειστικά ροές κεφαλαίου και τόκου επί του 
ανεξόφλητου κεφαλαίου (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI) 

 
Για τους σκοπούς της αξιολόγησης: 

− Κεφάλαιο είναι η εύλογη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού κατά την αρχική του 
αναγνώριση (το ποσό αυτό µεταβάλλεται, πχ λόγω αποπληρωµής) 

− Τόκος είναι το τίµηµα που καταβάλλεται για το πέρασµα του χρόνου, για τον πιστωτικό κίνδυνο που 
συνδέεται µε το ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου και για λοιπούς βασικούς δανειακούς κινδύνους (π.χ. 
κίνδυνο ρευστότητας) και έξοδα καθώς και για το περιθώριο κέρδους. 
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2.7. Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια) 
 
Οι συµβατικοί όροι οι οποίοι δηµιουργούν έκθεση σε κινδύνους και µεταβλητότητα στις συµβατικές ταµειακές ροές 
που δεν σχετίζεται µε µία τυπική δανειακή σύµβαση, όπως η έκθεση στις µεταβολές των τιµών µετοχών ή των τιµών 
βασικών εµπορευµάτων, δεν οδηγούν σε συµβατικές ταµειακές ροές που αποτελούν αποκλειστικά πληρωµές 
κεφαλαίου και τόκου επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, κατά την αξιολόγηση του αν οι συµβατικές ταµειακές ροές αποτελούν αποκλειστικά ταµειακές ροές 
κεφαλαίου και τόκου επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου, η Εταιρία εξετάζει αν το µέσο εµπεριέχει συµβατικούς όρους 
που µεταβάλλουν το χρόνο ή το ποσό των συµβατικών ταµειακών ροών. Ειδικότερα λαµβάνεται υπόψη αν 
υφίστανται: 
− Χαρακτηριστικά µόχλευσης 
− Πληρωµές που συνδέονται µε τη µεταβλητότητα στη συναλλαγµατική ισοτιµία 
− Όροι µετατροπής σε µετοχές του εκδότη 
− Μεταβολές επιτοκίων µε βάση µη επιτοκιακές µεταβλητές 
− Όροι πρόωρης εξόφλησης ή επιµήκυνσης της διάρκειας του µέσου 
− Όροι που περιορίζουν την απαίτηση της Εταιρίας στις ροές από συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία ή βάσει των 

οποίων δεν προβλέπεται νοµική αξίωση επί των µη καταβληθέντων ποσών 
− Άτοκες αναβαλλόµενες πληρωµές 
− Όροι βάσει των οποίων η απόδοση του µέσου επηρεάζεται από τις τιµές των µετοχών ή των αγαθών. 

 
Ειδικά για την περίπτωση της χρηµατοδότησης µίας εταιρίας ειδικού σκοπού, προκειµένου το δάνειο να ικανοποιεί το 
κριτήριο ότι οι ταµειακές του ροές είναι αποκλειστικά ροές κεφαλαίου και τόκου επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου θα 
πρέπει, µεταξύ των άλλων, να ισχύει τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες συνθήκες: 
− Κατά το χρόνο αρχικής αναγνώρισης του δανείου, ο δείκτης LTV (Loan to Value) να διαµορφώνεται έως 80% ή ο 

δείκτης LLCR (Loan Life Coverage Ratio) να ανέρχεται σε τουλάχιστον 1,25. 
− Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ειδικού σκοπού να ανέρχονται σε τουλάχιστον 20% της συνολικής αξίας του 

ενεργητικού 
− Να υφίστανται επαρκή καλύµµατα που να µη συνδέονται µε το περιουσιακό στοιχείο που χρηµατοδοτείται. 

 
Επίσης, κατά την αξιολόγηση του αν οι συµβατικές ταµειακές ροές αποτελούν αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου 
και τόκου επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου εξετάζεται αν έχει µεταβληθεί εκείνο το συστατικό του τόκου που εκφράζει 
την αξία του χρόνου. Η αξία του χρόνου (time value of money) αποτελεί το συστατικό του τόκου που σχετίζεται µε 
την αποζηµίωση λόγω του περάσµατος του χρόνου. Η αξία του χρόνου, συνεπώς, δεν παρέχει αποζηµίωση για 
λοιπούς κινδύνους ή έξοδα. Ωστόσο, κάποιες φορές το στοιχείο της αξίας του χρόνου µεταβάλλεται. Αυτό µπορεί να 
συµβαίνει όταν για παράδειγµα το επιτόκιο ενός µέσου επαναπροσδιορίζεται περιοδικά αλλά η συχνότητα του 
επαναπροσδιορισµού δεν ταυτίζεται µε τη διάρκεια του επιτοκίου ή όταν ο περιοδικός επαναπροσδιορισµός του 
γίνεται µε βάση ένα µέσο όρο βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων επιτοκίων. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία 
αξιολογεί τη µεταβολή προκειµένου να προσδιορίσει αν οι συµβατικές ροές είναι αποκλειστικά ροές κεφαλαίου και 
τόκου επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου. Η αξιολόγηση συνίσταται στον προσδιορισµό του πόσο διαφορετικές είναι οι 
µη προεξοφληµένες συµβατικές ροές σε σχέση µε τις µη προεξοφληµένες συµβατικές ροές αν ο επαναπροσδιορισµός 
του επιτοκίου δεν είχε µεταβληθεί. Κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη τόσο η επίπτωση ανά 
περίοδο όσο και σωρευτικά. Αν οι ροές είναι σηµαντικά διαφορετικές τότε οι ροές του µέσου δεν είναι αποκλειστικά 
ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου. Η Εταιρία έχει θεωρήσει πως η ανωτέρω 
αξιολόγηση δεν οδηγεί σε σηµαντικά διαφορετικές ταµειακές ροές όταν η σωρευτική διαφορά κατά τη διάρκεια ζωής 
του µέσου δεν υπερβαίνει το 10% και ταυτόχρονα οι µεµονωµένες ταµειακές ροές στις οποίες παρατηρείται διαφορά 
ανώτερη του 10% δεν υπερβαίνουν το 5% των συνολικών περιόδων κατά τη διάρκεια ζωής του µέσου. 

 
Αναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

 
Αναταξινοµήσεις µεταξύ των κατηγοριών αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού 
πραγµατοποιούνται όταν µεταβάλλεται το επιχειρησιακό µοντέλο της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή η 
αναταξινόµηση δεν πραγµατοποιείται αναδροµικά. Οι µεταβολές στο επιχειρησιακό µοντέλο της Εταιρίας αναµένεται 
να είναι σπάνιες. Προκύπτουν από αποφάσεις της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού του Οµίλου (ALCo) ή 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οµίλου ως αποτέλεσµα εσωτερικών ή εξωτερικών µεταβολών, θα πρέπει να είναι 
σηµαντικές για τις δραστηριότητες της Εταιρίας και ορατές/παρατηρήσιµες σε τρίτα µέρη. 
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2.7. Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια) 
 
Κατά την αναταξινόµηση µίας χρηµατοοικονοµικής απαίτησης από την κατηγορία αποτίµησης στο αναπόσβεστο 
κόστος στην κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, η εύλογη αξία της απαίτησης 
προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της αναταξινόµησης ενώ το ποσό της διαφοράς ανάµεσα στην εύλογη αξία και 
στο αναπόσβεστο κόστος αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσµατα. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση 
αναταξινόµησης από την κατηγορία αποτίµησης στο αναπόσβεστο κόστος στην κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη 
αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, µε τη διαφορά ότι το όποιο 
αποτέλεσµα προκύπτει αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το πραγµατικό 
επιτόκιο του µέσου καθώς και ο υπολογισµός των αναµενόµενων ζηµιών αποµείωσης δεν επηρεάζονται. Ωστόσο, το 
ποσό των συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης το οποίο προσάρµοζε το υπόλοιπο της απαίτησης πριν την αποµείωση 
µεταφέρεται στην καθαρή θέση ως συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

 
Κατά την αναταξινόµηση µίας χρηµατοοικονοµικής απαίτησης από την κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων στην κατηγορία αποτίµησης στο αναπόσβεστο κόστος, η εύλογη αξία της απαίτησης κατά την 
ηµεροµηνία της αναταξινόµησης καθίσταται η νέα λογιστική αξία, προ αποµείωσης. Κατά την ηµεροµηνία αυτή, 
υπολογίζεται το πραγµατικό επιτόκιο της απαίτησης ενώ επίσης, για σκοπούς υπολογισµού αποµείωσης, η ηµεροµηνία 
αυτή θεωρείται ως η ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης της χρηµατοοικονοµικής απαίτησης. 

 
Κατά την αναταξινόµηση µίας χρηµατοοικονοµικής απαίτησης από την κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων στην κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που 
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, το µέσο εξακολουθεί να αποτιµάται στην εύλογη αξία. Όπως και στην 
ανωτέρω περίπτωση, κατά την ηµεροµηνία της αναταξινόµησης, υπολογίζεται το πραγµατικό επιτόκιο της απαίτησης 
ενώ επίσης για σκοπούς υπολογισµού αποµείωσης, η ηµεροµηνία αυτή θεωρείται ως η ηµεροµηνία αρχικής 
αναγνώρισης της χρηµατοοικονοµικής απαίτησης. 

 
Σε περίπτωση αναταξινόµησης από την κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων 
που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση στην κατηγορία αποτίµησης στο αναπόσβεστο κόστος, η απαίτηση 
αναταξινοµείται στην εύλογη αξία της κατά την ηµεροµηνία της αναταξινόµησης. Ωστόσο, το σωρευτικό κέρδος ή 
ζηµία που έχει αναγνωρισθεί στην καθαρή θέση αντιλογίζεται προκειµένου να προσαρµόσει την εύλογη αξία της 
απαίτησης. Κατά τον τρόπο αυτό η απαίτηση είναι σαν να αποτιµώνταν πάντοτε στο αναπόσβεστο κόστος. Ο 
αντιλογισµός του ποσού αυτού από την καθαρή θέση δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατα και κατά συνέπεια δεν αποτελεί 
αναταξινόµηση βάσει του ∆ΛΠ 1. Το πραγµατικό επιτόκιο της απαίτησης καθώς και ο υπολογισµός των αναµενόµενων 
ζηµιών αποµείωσης δεν επηρεάζονται. Ωστόσο, οι συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης που είχαν αναγνωρισθεί στην 
καθαρή θέση µεταφέρονται προσαρµόζοντας τη λογιστική αξία της απαίτησης προ αποµείωσης. 

 
Τέλος, σε περίπτωση αναταξινόµησης από την κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση στην κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων, η απαίτηση εξακολουθεί να αποτιµάται στην εύλογη αξία. Το σωρευτικό κέρδος ή ζηµία 
που είχε αναγνωρισθεί στην καθαρή θέση µεταφέρεται στα αποτελέσµατα ως αναταξινόµηση βάσει του ∆ΛΠ 1. 

 

Διακοπή αναγνώρισης χρηµατοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
 

Η Εταιρία προβαίνει στη διακοπή αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού όταν: 
 

• τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχουν λήξει, 
• µεταβιβάζει το συµβατικό δικαίωµα είσπραξης των ταµειακών ροών από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και 

ταυτόχρονα µεταβιβάζει, ουσιωδώς, όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από αυτά, 
• δάνεια ή επενδύσεις σε αξιόγραφα καθίστανται ανεπίδεκτα είσπραξης, οπότε και τα διαγράφει, 
• οι συµβατικοί όροι των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µεταβάλλονται ουσιωδώς. 

 
Στην περίπτωση συναλλαγών που, παρά τη µεταβίβαση του συµβατικού δικαιώµατος για την είσπραξη των ταµειακών 
ροών από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, οι κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από αυτά 
παραµένουν στην Εταιρία, δεν διακόπτεται η αναγνώριση των στοιχείων αυτών. Το ποσό που εισπράττεται από τη 
µεταβίβαση αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. 
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2.7. Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια) 
 
Στην περίπτωση συναλλαγών µε τις οποίες η Εταιρία ούτε διατηρεί αλλά ούτε και µεταβιβάζει τους κινδύνους και τα 
οφέλη που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, αλλά διατηρεί έλεγχο επ’ αυτών, τότε αυτά εξακολουθούν 
να αναγνωρίζονται στο βαθµό της συνεχιζόµενης ανάµειξης της Εταιρίας. Αν η Εταιρία δεν διατηρεί τον έλεγχο των 
στοιχείων τότε διακόπτεται η αναγνώρισή τους και στη θέση τους αναγνωρίζονται διακριτά τα στοιχεία ενεργητικού 
και υποχρεώσεων που δηµιουργούνται ή διατηρούνται κατά τη µεταβίβαση. Κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των 
οικονοµικών καταστάσεων δεν υπήρχαν ανάλογες συναλλαγές. 

 
Στις περιπτώσεις µεταβολής των συµβατικών όρων ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού, η µεταβολή 
θεωρείται σηµαντική και ως εκ τούτου οδηγεί στη διακοπή αναγνώρισης του υφιστάµενου µέσου και στην 
αναγνώριση ενός νέου όταν ικανοποιείται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

− Αλλαγή εκδότη/πιστούχου 
− Αλλαγή νοµίσµατος 
− Συγχώνευση συµβάσεων διαφορετικού τύπου 
− Συγχώνευση συµβάσεων που δεν πληρούν στο σύνολό τους το κριτήριο ότι οι ταµειακές ροές είναι 

αποκλειστικά ροές κεφαλαίου και τόκου επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου 
− Προσθήκη ή διαγραφή όρου µετατρεψιµότητας σε µετοχές 
− ∆ιάσπαση σύµβασης της οποίας οι ταµειακές ροές δεν είναι αποκλειστικά ροές κεφαλαίου και τόκου επί του 

ανεξόφλητου κεφαλαίου κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αιτία που δεν οδηγεί σε ταµειακές ροές αποκλειστικά 
τόκου και κεφαλαίου να µην περιλαµβάνεται σε κάποιο από τα νέα µέρη της σύµβασης 

− Σηµαντικές τροποποιήσεις που επέρχονται λόγω εµπορικής επαναδιαπραγµάτευσης των συµβατικών όρων 
δανείων ενήµερων πελατών. 

 
Στην περίπτωση που προκύψει διακοπή αναγνώρισης λόγω ουσιώδους µεταβολής των συµβατικών ταµειακών ροών, η 
διαφορά ανάµεσα στη λογιστική αξία του υφιστάµενου µέσου και στην εύλογη αξία του νέου µέσου αναγνωρίζεται 
άµεσα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων. Επίσης, στις περιπτώσεις που το αρχικό µέσο 
αποτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, 
το συσσωρευµένο ποσό που είχε αναγνωριστεί στην καθαρή θέση ανακυκλώνεται στα αποτελέσµατα. 

 
Αντιθέτως, στην περίπτωση που η µεταβολή των συµβατικών ταµειακών ροών δεν είναι ουσιώδης, η λογιστική αξία 
του µέσου προ αποµείωσης επανυπολογίζεται µέσω της προεξόφλησης των νέων συµβατικών ταµειακών ροών µε το 
αρχικό πραγµατικό επιτόκιο και η τυχόν διαφορά από την τρέχουσα λογιστική αξία προ αποµείωσης αναγνωρίζεται 
άµεσα στα αποτελέσµατα και ειδικότερα στο λογαριασµό «Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου». Τα έξοδα που σχετίζονται µε την τροποποίηση αναπροσαρµόζουν τη λογιστική αξία του µέσου 
και αποσβένονται κατά την εναποµένουσα διάρκεια της ζωής του µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

Μεταγενέστερη αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
 

Η Εταιρία για σκοπούς αποτίµησης διακρίνει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 

α) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
 

i. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του εµπορικού χαρτοφυλακίου, ήτοι: 
• υπάρχει πρόθεση για την πώληση ή την επαναγορά τους σε βραχύ χρονικό διάστηµα, προκειµένου να 

αξιοποιηθούν βραχυχρόνιες διακυµάνσεις της αγοράς, ή 
• είναι παράγωγα προϊόντα που δεν αποτελούν µέσα αντιστάθµισης. Τα παράγωγα αυτά, όπως και οι υποχρεώσεις 

από παράγωγα προϊόντα τα οποία αποτελούν µέσα αντιστάθµισης, εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ως παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
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2.7. Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια) 

 
ii. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις τις οποίες η Εταιρία επιλέγει, κατά την 
αρχική αναγνώριση, να αποτιµήσει στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όταν: 
− η µέθοδος αυτή καταλήγει σε περισσότερο σχετική πληροφόρηση διότι είτε: 

• απαλείφει ή µειώνει µία ανακολουθία στην αποτίµηση ή στην αναγνώριση που θα απέρρεε από την 
αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων ή την αναγνώριση των κερδών και ζηµιών 
απ’ αυτών σε διαφορετικές βάσεις ή 

• διαχειρίζεται µία οµάδα χρηµατοοικονοµικών µέσων την οποία αξιολογεί µε βάση την εύλογη αξία της και 
για το γεγονός αυτό υφίσταται τεκµηριωµένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων ή επενδύσεων και η 
πληροφόρηση αναφορικά µε την οµάδα αυτή των χρηµατοοικονοµικών µέσων παρέχεται εσωτερικά στα 
βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρίας ή 

− το συµβόλαιο εµπεριέχει ένα ή περισσότερα ενσωµατωµένα παράγωγα και η Εταιρία αποτιµά το σύνθετο 
χρηµατοοικονοµικό µέσο ως µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποτιµώµενη στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων µε την προϋπόθεση ότι δεν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 
• το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν τροποποιεί σηµαντικά τις ταµειακές ροές που σε διαφορετική περίπτωση 

θα απαιτούνταν από το συµβόλαιο ή 
• µε µικρή ή καθόλου ανάλυση κατά την αρχική εξέταση ενός παρόµοιου σύνθετου µέσου διαφαίνεται ότι ο 

διαχωρισµός του ενσωµατωµένου παραγώγου απαγορεύεται. 
 

Σηµειώνεται πως στην ανωτέρω περίπτωση, το ποσό της µεταβολής της εύλογης αξίας που αποδίδεται στον πιστωτικό 
κίνδυνο της Εταιρίας αναγνωρίζεται στα λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, εκτός 
αν το γεγονός αυτό προκαλεί ή µεγεθύνει µία λογιστική ασυµµετρία στα αποτελέσµατα. Τα ποσά που αναγνωρίζονται 
στην καθαρή θέση δεν ανακυκλώνονται ποτέ στα αποτελέσµατα. 

 
Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρία δεν είχε επιλέξει να εντάξει 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των υποχρεώσεων σε αυτή την κατηγορία. 

 
β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

 
Οι υποχρεώσεις αυτές εκτοκίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δανειακές υποχρεώσεις και οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. 

 
γ) Υποχρεώσεις που απορρέουν από συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων και από δεσµεύσεις 
παροχής δανείων µε επιτόκια χαµηλότερα από εκείνα της αγοράς 

 
Ως χρηµατοοικονοµική εγγύηση ορίζεται ένα συµβόλαιο το οποίο προβλέπει συγκεκριµένες πληρωµές του εκδότη για 
την αποζηµίωση του κατόχου του συµβολαίου λόγω της ζηµίας που υπέστη από την αθέτηση των υποχρεώσεων 
συγκεκριµένου οφειλέτη. 

 
Οι χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις καθώς και οι δεσµεύσεις παροχής δανείων µε επιτόκια χαµηλότερα από εκείνα της 
αγοράς αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και στη συνέχεια αποτιµώνται στη µεγαλύτερη αξία ανάµεσα: 
• στο υπόλοιπο της πρόβλεψης που υπολογίζεται κατά τον έλεγχο αποµείωσης, 
• στο ποσό που αναγνωρίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση µειωµένο µε το ποσό της συσσωρευµένης απόσβεσής 

του, η οποία υπολογίζεται µε βάση τη διάρκεια ζωής του µέσου. 

 
2.8. Εύλογη αξία 

 

Ως εύλογη αξία ορίζεται η τιµή που θα εισέπραττε η Εταιρία κατά την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή η 
τιµή που θα κατέβαλε προκειµένου να µεταβιβάσει µία υποχρέωση, σε µία συνηθισµένη συναλλαγή ανάµεσα σε 
συµµετέχοντες της αγοράς, κατά την ηµεροµηνία της αποτίµησης, στην κύρια αγορά του στοιχείου του ενεργητικού 
ή των υποχρεώσεων ή στην πιο συµφέρουσα αγορά για το στοιχείο, στην περίπτωση που δεν υφίσταται κύρια 
αγορά. 
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2.8. Εύλογη αξία (συνέχεια) 
 

Η Εταιρία προσδιορίζει την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, που 
διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά, βάσει των διαθέσιµων τιµών της αγοράς. Ως ενεργός ορίζεται η αγορά όταν 
τιµές οργανωµένης αγοράς είναι διαθέσιµες άµεσα και σε τακτική βάση από χρηµατιστήρια, εξωτερικούς 
διαπραγµατευτές (dealers – brokers), υπηρεσίες αποτιµήσεων ή εποπτικές αρχές, και οι τιµές αυτές αφορούν σε 
συνήθεις συναλλαγές µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά που πραγµατοποιούνται σε τακτική βάση. Ειδικά για τις 
τιµές χρεογράφων, η Εταιρία έχει υιοθετήσει συγκεκριµένο εύρος τιµών, µεταξύ των τιµών αγοράς και πώλησης που 
παρέχονται, ώστε να χαρακτηρίζονται ως τιµές ενεργού αγοράς (η διαφορά ανάµεσα στις bid ask τιµές δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 1,5/100 της ονοµαστικής αξίας). Επίσης, σε περίπτωση που τιµές αγοράς δεν είναι διαθέσιµες κατά την 
ηµεροµηνία αποτίµησης αλλά είναι διαθέσιµες για τις τρεις τελευταίες εργάσιµες ηµέρες της χρήσης αναφοράς και 
υπάρχουν τιµές αγοράς για 15 ηµέρες κατά τη διάρκεια του τελευταίου µήνα της χρήσης αναφοράς, και ταυτόχρονα 
πληρείται το κριτήριο του εύρους τιµών bid ask, τότε θεωρείται ότι η αγορά είναι ενεργός. 

 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Εταιρία προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας τεχνικές αποτίµησης οι 
οποίες είναι κατάλληλες για τις συγκεκριµένες συνθήκες, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα και επαρκή δεδοµένα για 
την αποτίµηση και οι οποίες αφενός µεν µεγιστοποιούν τη χρήση των σχετικών παρατηρήσιµων τιµών αφετέρου 
ελαχιστοποιούν τη χρήση µη παρατηρήσιµων τιµών. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν παρατηρήσιµα στην αγορά 
δεδοµένα, χρησιµοποιούνται στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιµήσεις και παραδοχές π.χ. προσδιορισµός 
αναµενόµενων ταµειακών ροών, επιτοκίων προεξόφλησης, πιθανότητας προπληρωµών ή αθέτησης 
αντισυµβαλλοµένου. Σε κάθε περίπτωση, κατά την αποτίµηση στην εύλογη αξία, η Εταιρία χρησιµοποιεί υποθέσεις 
που θα χρησιµοποιούνταν από τους συµµετέχοντες της αγοράς, θεωρώντας ότι ενεργούν µε βάση το µέγιστο 
οικονοµικό τους συµφέρον. 

 
Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων τα οποία είτε αποτιµώνται στην εύλογη αξία είτε για τα 
οποία γνωστοποιείται η εύλογη αξία τους κατηγοριοποιούνται, ανάλογα µε την ποιότητα των δεδοµένων που 
χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της εύλογης αξίας τους, ως εξής: 

 

• δεδοµένα επιπέδου 1: τιµές (χωρίς προσαρµογές) ενεργού αγοράς, 
 

• δεδοµένα επιπέδου 2: άµεσα ή έµµεσα παρατηρήσιµα (observable) δεδοµένα, 
 

• δεδοµένα επιπέδου 3: προκύπτουν από εκτιµήσεις της Εταιρίας καθώς δεν υπάρχουν παρατηρήσιµα δεδοµένα 
στην αγορά. 

 
Ειδικότερα ισχύουν τα εξής: 

 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 

Σε ό,τι αφορά στα χρηµατοοικονοµικά µέσα, η καλύτερη εκτίµηση της εύλογης αξίας τους κατά την αρχική 
αναγνώριση είναι η τιµή της συναλλαγής, εκτός αν η εύλογη αξία αποδεικνύεται από άλλες παρατηρήσιµες 
συναλλαγές της αγοράς που αφορούν στο ίδιο µέσο ή προκύπτει βάσει µίας τεχνικής αποτίµησης της οποίας οι 
µεταβλητές περιλαµβάνουν κυρίως δεδοµένα από παρατηρήσιµες αγορές. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαφορά 
ανάµεσα στην τιµή της συναλλαγής και στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση προσαρµόζεται µε το ποσό της διαφοράς σε σχέση µε την 
τιµή της συναλλαγής. Το ποσό της προσαρµογής αυτής αναγνωρίζεται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα µόνο κατά 
το βαθµό που σχετίζεται µε µια µεταβολή στους παράγοντες που οι συµµετέχοντες στην αγορά θα λάµβαναν υπόψη 
τους κατά την αποτίµηση. 

 
Κατά τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνεται 
υπόψη ο πιστωτικός κίνδυνος. 

 

Μη χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 

Η κυριότερη κατηγορία µη χρηµατοοικονοµικών µέσων για την οποία προσδιορίζεται εύλογη αξία για σκοπούς 
εξέτασης αποµείωσης είναι τα ακίνητα. 
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2.8. Εύλογη αξία (συνέχεια) 
 
Η διαδικασία που, κατά κανόνα, ακολουθείται κατά την αποτίµηση στην εύλογη αξία ενός ακινήτου συνοψίζεται στα 
ακόλουθα στάδια: 

 

• Ανάθεση της εντολής στον µηχανικό-εκτιµητή 
 

• Μελέτη Υπόθεσης – Καθορισµός Πρόσθετων Στοιχείων 
 

• Αυτοψία – Επιθεώρηση 
 

• Επεξεργασία Στοιχείων – Υπολογισµοί 
 

• Σύνταξη Εκτιµήσεων 
 

Ο εκάστοτε εκτιµητής, για τον υπολογισµό της εύλογης αξίας του κάθε ακινήτου, επιλέγει εκ των ακόλουθων τριών 
βασικών µεθόδων: 

 

• Μέθοδος της αγοράς (ή συγκριτική µέθοδος), η οποία προσδιορίζει την εύλογη αξία του ακινήτου µε σύγκρισή 
του µε άλλα όµοια ακίνητα για τα οποία υπάρχουν στοιχεία συναλλαγών (αγοραπωλησιών). 

 
• Μέθοδος του εισοδήµατος, η οποία κεφαλαιοποιεί µελλοντικές χρηµατορροές που µπορεί να εξασφαλίσει το 

ακίνητο µε κατάλληλο επιτόκιο κεφαλαιοποίησης. 
 
• Μέθοδος του κόστους η οποία αντικατοπτρίζει το ποσό το οποίο θα απαιτούνταν κατά την τρέχουσα περίοδο για 

την υποκατάσταση του ακινήτου µε ένα άλλο, ανάλογων προδιαγραφών, αφού ληφθεί υπόψη η κατάλληλη 
προσαρµογή λόγω απαξίωσης. 

 

Παραδείγµατα δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση των ακινήτων και τα οποία αναφέρονται 
αναλυτικά στις επιµέρους εκτιµήσεις είναι τα ακόλουθα: 

 

• Εµπορικά Ακίνητα: Τιµή ανά τ.µ., προσαύξηση ενοικίου κατ’ έτος, ποσοστό µακροχρόνια µη µισθωµένων 
χώρων/µονάδων (προς µίσθωση), προεξοφλητικό επιτόκιο, συντελεστής απόδοσης εξόδου, διάρκεια µισθώσεων 
σε ισχύ (έτη), ποσοστό µη µισθωµένων χώρων/µονάδων (προς µίσθωση), κ.λπ. 

 

• Οικιστικά Ακίνητα: Καθαρή (αρχική) απόδοση ακινήτου, αναµενόµενη απόδοση ακινήτου βάσει εκτιµώµενης 
µισθωτικής αξίας (reversionary yield), καθαρό ενοίκιο ανά τ.µ. ανά έτος, ποσοστό µακροχρόνια µη µισθωµένων 
χώρων/µονάδων (προς µίσθωση), διάρκεια µισθώσεων σε ισχύ (έτη), ποσοστό µη µισθωµένων χώρων/µονάδων 
(προς µίσθωση), εκτιµώµενη αξία µισθωµάτων ανά τ.µ., προσαύξηση ενοικίου κατ’ έτος, προεξοφλητικό 
επιτόκιο, συντελεστής απόδοσης εξόδου, διάρκεια µισθώσεων σε ισχύ (έτη), κ.λπ. 

 
• Γενικές Παραδοχές όπως: ηλικία κτηρίου, υπολειπόµενη ωφέλιµη διάρκεια ζωής, τ.µ. ανά κτήριο κ.α. 

αναφέρονται επίσης στις επιµέρους εκτιµήσεις για κάθε ακίνητο. 
 

Επισηµαίνεται πως η αποτίµηση στην εύλογη αξία ενός ακινήτου βασίζεται στην ικανότητα των συµµετεχόντων της 
αγοράς να δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη από τη µέγιστη και καλύτερη χρήση του ή από την πώλησή του σε 
άλλους συµµετέχοντες της αγοράς, οι οποίοι θα κάνουν χρήση του στοιχείου αυτού κατά το µέγιστο και καλύτερο 
τρόπο. 

 
2.9. Έσοδα / έξοδα χρηµατοδότησης 

 

Έσοδα και έξοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα για όλα τα τοκοφόρα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων. 

 

Η αναγνώρισή τους γίνεται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων και ο προσδιορισµός τους µε τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
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2.9. Έσοδα / έξοδα χρηµατοδότησης (συνέχεια) 
 

Πραγµατικό είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί µε ακρίβεια τις µελλοντικές ταµειακές καταβολές ή εισπράξεις για την 
αναµενόµενη διάρκεια ζωής του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων στην προ 
αποµειώσεως λογιστική αξία ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού ή στο αναπόσβεστο κόστος ενός 
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου των υποχρεώσεων. Κατά τον υπολογισµό του πραγµατικού επιτοκίου, η Εταιρία 
εκτιµά τις ταµειακές ροές λαµβάνοντας υπόψη όλους τους συµβατικούς όρους που διέπουν το χρηµατοοικονοµικό 
µέσο αλλά δεν λαµβάνει υπόψη τις αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου. Στον υπολογισµό περιλαµβάνονται 
όλα τα έσοδα και τα έξοδα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του πραγµατικού επιτοκίου. 

 
Ειδικότερα σε ότι αφορά στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

- Σε εκείνα τα µέσα που για σκοπούς προσδιορισµού των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου έχουν 
ταξινοµηθεί στα Στάδια (stages) 1 και 2, ο τόκος έσοδο υπολογίζεται εφαρµόζοντας το πραγµατικό επιτόκιο επί της 
λογιστικής αξίας προ αποµείωσης. 

 
- Σε εκείνα τα µέσα που για σκοπούς προσδιορισµού των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου έχουν 
ταξινοµηθεί στο Στάδιο (Stage) 3, ο τόκος έσοδο υπολογίζεται εφαρµόζοντας το πραγµατικό επιτόκιο επί της 
λογιστικής αξίας µετά την αποµείωση. 

 
- Σε εκείνα τα µέσα που αγοράστηκαν ή δηµιουργήθηκαν όντας αποµειωµένα (POCI), ο τόκος υπολογίζεται 
εφαρµόζοντας το προσαρµοσµένο λόγω αποµείωσης πραγµατικό επιτόκιο επί της λογιστικής αξίας µετά την 
αποµείωση. 

 
Τόκοι έξοδα δανεισµού, που σχετίζεται άµεσα µε στοιχεία ενεργητικού για τα οποία απαιτείται σηµαντικός χρόνος 
µέχρις ότου τεθούν σε παραγωγική λειτουργία ή είναι διαθέσιµα να πωληθούν, κεφαλαιοποιούνται ως µέρος του 
κόστους κτήσεως των στοιχείων ενεργητικού. Η κεφαλαιοποίηση παύει όταν οι διαδικασίες προετοιµασίας των 
στοιχείων ενεργητικού για τη χρήση την οποία προορίζονται ουσιαστικά ολοκληρωθούν. 

 
2.10. Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

 

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν 
την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων 
συναλλαγών και από τη µετατροπή µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει την ηµεροµηνία αναφοράς χρηµατικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Τα µη 
νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα αποτιµώνται µε τις τιµές των ξένων νοµισµάτων 
που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης τους εκτός από τις κατηγορίες των µη νοµισµατικών 
στοιχείων που επιµετρούνται σε εύλογη αξία, τα οποία µετατρέποναι στο νόµισµα λειτουργίας µε τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν όταν καθορίστηκε η εύλογη αξία. 
Στην περίπτωση αυτή οι συναλλαγµατικές διαφορές αποτελούν µέρος των κερδών ή ζηµιών από τη µεταβολή της 
εύλογης αξίας και καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ή απευθείας στην Καθαρή Θέση ανάλογα µε την κατηγορία 
αποτίµησης του µη νοµισµατικού στοιχείου. 

 
2.11. Μερίσµατα 

 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρίας στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους µετόχους της Εταιρίας. 

 
2.12. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. Η διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας της αντιπαροχής που 
εισπράχθηκε από την Εταιρία και της ονοµαστικής αξίας του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου µεταφέρεται στο 
αποθεµατικό υπέρ το άρτιο. 
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2.13. Προβλέψεις και ενδεχόµενες προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση που προκύπτει 
από προηγούµενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή στοιχείων ενεργητικού για εξόφληση αυτής της 
υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν το σύνολο ή µέρος της δαπάνης 
που θα απαιτηθεί για το διακανονισµό µίας πρόβλεψης θα καλυφθεί από τρίτο µέρος (για παράδειγµα µε βάση ένα 
ασφαλιστικό συµβόλαιο) η αποζηµίωση καταχωρείται ως ιδιαίτερη απαίτηση µόνο όταν η εν λόγω κάλυψη θεωρείται 
βέβαιη. 

 
Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει στον Ισολογισµό ενδεχόµενες υποχρεώσεις, οι οποίες συνιστούν: 

 

• πιθανές δεσµέυσεις που προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και των οποίων η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί 
µόνο από την πραγµατοποίηση ή µη ενός ή περισσότερων αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων, που δεν εµπίπτουν 
ολοκληρωτικά στον έλεγχο της Εταιρίας, ή 

 

• παρούσες δεσµεύσεις που ανακύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και που δεν αναγνωρίζονται διότι: 
- δεν είναι πιθανό ότι µία εκροή πόρων που ενσωµατώνει οικονοµικά οφέλη θα απαιτηθεί για να διακανονισθεί η 
υποχρέωση, ή 

 
- το ποσό της δεσµεύσεως δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε επαρκή αξιοπιστία. 

 

Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

Οι µη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα µηνών από 
την ηµεροµηνία αναφοράς. 

 
2.14. Ορισµός Συνδεδεµένων µερών 

 

Σύµφωνα µε το IAS 24, συνδεδεµένα µέρη για την εταιρία θεωρούνται: 
1) η τελική µητρική εταιρία Alpha Bank A.E. και νοµικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν για την Τράπεζα ή τη µητρική 
της: 
i. Θυγατρικές εταιρίες, 
ii. Κοινοπραξίες, 
iii. Συγγενείς εταιρίες, 

 

2) Συνδεδεµένα µέρη για την Εταιρία αποτελούν και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς και οι 
θυγατρικές του εταιρίες διότι στα πλαίσια του Ν.3864/2010 το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας απέκτησε 
συµµετοχή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αλλά και σε σηµαντικές Επιτροπές της Alpha Bank A.E. και κατά συνέπεια 
θεωρείται ότι ασκεί σηµαντική επιρροή σε αυτά. 

 
3) Φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα βασικά διοικητικά στελέχη και στενά συγγενικά πρόσωπα αυτών. Τα 
βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, τα µέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank A.E. ενώ ως στενά συγγενικά τους πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι καθώς 
και οι συγγενείς α΄ βαθµού αυτών και τα εξαρτώµενα µέλη αυτών και των συζύγων τους. 

 
Επιπλέον, η Εταιρία γνωστοποιεί συναλλαγές και υφιστάµενα υπόλοιπα µε εταιρίες, στις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα 
ασκούν έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Ειδικότερα η εν λόγω γνωστοποίηση αφορά συµµετοχές των ανωτέρω 
προσώπων σε εταιρίες µε ποσοστό ανώτερο του 20%. 
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2.15. Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

 
 Λογισμικά προγράμματα εφαρμογής 

 

Τα λογισµικά προγράµµατα εφαρµογής παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις 
συσσωρευµένες αποµειώσεις. Οι αποσβέσεις διενεργόνται στο κόστος κτήσεως µείον την υπολογιζόµενη 
υπολειµµατική αξία των άυλων στοιχείων ενεργητικού σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη τη 
διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους. Η ωφέλιµη ζωή έχει υπολογισθεί ως εξής: 

 
Λογισµικά προγράµµατα εφαρµογής 3 έτη 

 
Έξοδα που αφορούν τη συντήρηση των λογισµικών προγραµµάτων χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών 
αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. 

 
2.16. Φόρος Εισοδήµατος 

 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και τους συντελεστές που ισχύουν 
στην Κύπρο όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών 
Καταστάσεων και υπολογίζεται βάσει του φορολογητέου αποτελέσµατος της κλειόµενης χρήσης. 

 

 Αναβαλλόμενος φόρος 
 

Αναβαλλόµενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο µέλλον και σχετίζεται µε λογιστικές 
πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα 
έξοδα µελλοντικών χρήσεων. Υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ της φορολογικής βάσης των 
απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας. 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, 
λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και νόµους) που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για µη χρησιµοποιηθείσες φορολογικές ζηµιές, και 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές, στο βαθµό που είναι πιθανόν ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα 
έναντι των οποίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη καθορίζονται µε βάση τα 
επιχειρηµατικά σχέδια και την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
επανεκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνονται στο βαθµό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι το 
σχετικό φορολογικό όφελος θα πραγµατοποιηθεί. Η Εταιρία δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις στον ισολογισµό της για τα έτη 2018 και 2019. 

 
Οι µη αναγνωρισµένες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επαναξιολογούνται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς και 
αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των 
οποίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

 
Ο φόρος εισοδήµατος, τρέχων και αναβαλλόµενος, καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός εάν αφορά 
στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση οπότε και ο φόρος που αναλογεί σε αυτά 
καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. 
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2.17. Ακίνητα από ανακτήσεις εξασφαλίσεων 

 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσω πλειστηριασµών ή µέσω διακανονισµού χρεών αλλά 
δεν είναι άµεσα διαθέσιµα προς πώληση ή δεν αναµένεται να πωληθούν εντός ενός έτους παρουσιάζονται στη γραµµή 
Ακίνητα από ανακτήσεις εξασφαλίσεων. Αρχικά τα ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος 
κτήσης και αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσης (ή της λογιστικής τους αξίας) και της 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας κατά τα οριζόµενα του ∆ΛΠ 2. Ως καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία θεωρείται η 
εκτιµώµενη τιµή πώλησης αφαιρουµένων τυχών εξόδων που θα προκύψουν από την πώληση. 

 
2.18. Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση 

 
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, των οποίων η αξία αναµένεται να ανακτηθεί µέσω πώλησης κατατάσσονται 
ως στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση. 
Η ανωτέρω κατάταξη εφαρµόζεται εφόσον το στοιχείο ενεργητικού είναι άµεσα διαθέσιµο προς πώληση στην 
παρούσα κατάστασή του και η πώλησή του θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή. Η πώληση θεωρείται πιθανή όταν έχει ληφθεί 
η απόφαση πώλησης του στοιχείου από τα αρµόδια διοικητικά όργανα, πραγµατοποιούνται οι ενέργειες για τον 
εντοπισµό του κατάλληλου αγοραστή, το περιουσιακό στοιχείο διατίθεται ενεργά στην αγορά σε τιµή που είναι λογική 
σε σχέση µε την τρέχουσα εύλογη αξία του και η πώληση αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους. Μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται µε αποκλειστικό σκοπό της µεταπώλησής τους αναγνωρίζονται 
απευθείας ως στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση εφόσον ικανοποιείται το κριτήριο της πώλησης µε χρονικό ορίζοντα 
ενός έτους και είναι εξαιρετικά πιθανό ότι και τα λοιπά κριτήρια θα ικανοποιηθούν µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

 
Πριν από την κατάταξή τους ως στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση, τα στοιχεία της κατηγορίας αυτής αποτιµώνται µε 
βάση τους κανόνες που επιβάλλονται από τα επιµέρους Λογιστικά Πρότυπα που τα αφορούν. 
Τα κατεχόµενα προς πώληση στοιχεία, τόσο κατά την αρχική τους αναγνώριση όσο και σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης 
των οικονοµικών καταστάσεων, αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας, 
αφαιρουµένων τυχόν εξόδων που θα προκύψουν από την πώληση. 
Οποιαδήποτε ζηµιά προκύψει από τη σύγκριση καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα και δύναται να αναστραφεί 
στο µέλλον. 
Στην περίπτωση αυτή το κέρδος από τη µεταγενέστερη αύξηση της εύλογης αξίας µείον των εξόδων πώλησης δεν 
δύναται να υπερβεί τις συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωριστεί. 
Για τα στοιχεία ενεργητικού που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή δεν διενεργούνται αποσβέσεις. Κέρδη και ζηµιές 
από διαθέσεις στοιχείων αυτής της κατηγορίας αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

 
2.19. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και άσκηση κρίσης 

 

Οι λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι 
λογικά σύµφωνα µε τις περιστάσεις. 

 

Η Εταιρία κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον. Ως αποτέλεσµα οι λογιστικοί υπολογισµοί 
σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι υπολογισµοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν 
ουσιώδη αναπροσαρµογή στην λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την επόµενη 
οικονοµική χρήση παρουσιάζονται πιο κάτω: 
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2.19  Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια) 

 
 Αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας 

 
Η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2019, βασίστηκε στην αρχή της συνέχισης της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern). Για την εφαρµογή της εν λόγω αρχής η Εταιρία λαµβάνει υπόψη 
της τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και προβαίνει σε εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση στο προσεχές µέλλον, του 
οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Οι κυριότεροι παράγοντες που δηµιουργούν αβεβαιότητες 
σε ότι αφορά την εφαρµογή της εν λόγω αρχής σχετίζονται µε το οικονοµικό περιβάλλον στην Κύπρο, καθώς και µε 
τις επιπτώσεις του κορωνοϊού (Covid-19) στην Ευρώπη κατά το πρώτο τρίµηνο του 2020. 
Με βάση τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη: 

 

• τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Εταιρία για την αντιµετώπιση και επίλυση του ζητήµατος των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων, 

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

υλοποίηση ενεργειών στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας και την ενεργοποίηση της δυνατότητας 
εξ αποστάσεως εργασίας σε µεγάλη κλίµακα διασφαλίζοντας παράλληλα την εκτέλεση κρίσιµων λειτουργιών, 

 

• τις αποφάσεις των χωρών της Ευρωζώνης για τη λήψη σειράς δηµοσιονοµικών και άλλων µέτρων για την 
τόνωση της οικονοµίας καθώς και των αποφάσεων των εποπτικών αρχών των τραπεζών για την παροχή 
ρευστότητας και στήριξης της κεφαλαιακής τους επάρκειας στο βαθµό που αυτή επηρεάζεται από την εξάπλωση 
του κορωνοϊού. 

 

Η Εταιρία υπέστη ζηµιά ύψους €31,727,468 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 και, κατά την 
ηµεροµηνία αυτή οι υποχρεώσεις της Εταιρίας υπερέβαιναν τα στοιχεία ενεργητικού της κατά €251,542,087. Η 
Εταιρία βασίζεται στη συνεχή χρηµατοοικονοµική υποστήριξη της µητρικής της εταιρίας χωρίς την οποία προκύπτουν 
σηµαντικές αµφιβολίες γύρω από την ικανότητα της να συνεχίσει ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα και παράλληλα 
την ικανότητα της να εκµεταλλεύεται τα στοιχεία ενεργητικού της και να πληρώνει τις υποχρεώσεις της κατά τη 
συνήθη πορεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της. 

 

Η Εταιρία εκτιµά ότι, για τους τουλάχιστον επόµενους 12 µήνες, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της 
αρχής της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 Αξιολόγηση επιχειρησιακού µοντέλου  
 

Η ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού βασίζεται στην αξιολόγηση του επιχειρησιακού 
µοντέλου και των συµβατικών ταµειακών ροών. Το επιχειρησιακό µοντέλο, ειδικότερα, καθορίζεται σε επίπεδο που 
να αντανακλά τον τρόπο µε τον οποίο οι οµάδες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού βρίσκονται υπό 
κοινή διαχείριση ώστε να επιτυγχάνεται ένας συγκεκριµένος επιχειρηµατικός στόχος. Η αξιολόγηση αυτή απαιτεί 
κρίση κατά την οποία λαµβάνονται υπόψη: ο τρόπος µε τον οποίο εκτιµάται η απόδοση του επιχειρησιακού 
µοντέλου, οι κίνδυνοι που επηρεάζουν την απόδοση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού που 
διακρατούνται στο πλαίσιο του εν λόγω επιχειρησιακού µοντέλου, ο τρόπος µε τον οποίο αξιολογούνται τα διοικητικά 
στελέχη της Εταιρίας και η αναµενόµενη συχνότητα και αξία των πωλήσεων. Ειδικά για χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
εντάσσονται σε επιχειρησιακό µοντέλο που αποσκοπεί στην είσπραξη των αναµενόµενων ταµειακών ροών, η Εταιρία 
αξιολογεί τις πωλήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί ή αναµένεται να συµβούν προκειµένου να επιβεβαιωθεί πως δεν 
θίγεται η επιλογή του εν λόγω επιχειρησιακού µοντέλου. 

 
 Υπολογισµός εύλογης αξίας ακινήτων για σκοπούς εξέτασης αποµείωσης 

 
Η Εταιρία, σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, εξετάζει για σκοπούς αποµείωσης τις επενδύσεις 
σε ακίνητα. Η εν λόγω άσκηση εµπεριέχει σε µεγάλο βαθµό τη χρήση εσωτερικών εκτιµήσεων για τον προσδιορισµό 
της ανακτήσιµης αξίας των στοιχείων, ήτοι της υψηλότερης ανάµεσα στην εύλογη αξία µείον τα έξοδα πώλησης και 
στην αξία λόγω χρήσης. Η εύλογη αξία των εν λόγω ακινήτων προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στη σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων. 
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2.19  Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια) 

 
 Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου χρηµατοοικονοµικών µέσων  

 
Ο προσδιορισµός των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου απαιτεί τη χρήση πολύπλοκων µοντέλων και τη 
διενέργεια σηµαντικών εκτιµήσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές συνθήκες και την πιστωτική συµπεριφορά, 
λαµβάνοντας υπόψη τα γεγονότα που έχουν συµβεί έως την ηµεροµηνία αναφοράς. Σηµαντικές εκτιµήσεις 
απαιτούνται, επίσης, για τον προσδιορισµό των κριτηρίων που υποδηλώνουν σηµαντική αύξηση στον πιστωτικό 
κίνδυνο, την επιλογή των κατάλληλων µεθοδολογιών για τον προσδιορισµό των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού 
κινδύνου και τον προσδιορισµό των εναλλακτικών µακροοικονοµικών σεναρίων και των σωρευτικών πιθανοτήτων 
που συνδέονται µε τα σενάρια αυτά καθώς επίσης και τις παραδοχές που ενσωµατώνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο 
της Εταιρίας για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων. Εκτιµήσεις, επίσης, απαιτούνται για τον 
προσδιορισµό της αναµενόµενης διάρκειας, την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης ανακυκλούµενων ανοιγµάτων 
καθώς και για την οµαδοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού µε βάση παρόµοια 
χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου. 

 
 Φορολογία εισοδήµατος 

 

Η Εταιρία αναγνωρίζει απαιτήσεις και υποχρεώσεις για ποσά τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος, 
καθώς και τα σχετικά µε αυτές αποτελέσµατα, βάσει εκτιµήσεων για τα ποσά που αναµένεται να εισπραχθούν από ή 
να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές στην τρέχουσα και µελλοντικές χρήσεις. Οι εκτιµήσεις επηρεάζονται από 
παράγοντες όπως η πρακτική εφαρµογή των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων, οι προσδοκίες σχετικά µε την ύπαρξη 
µελλοντικών φορολογητέων κερδών και από την επίλυση τυχόν διαφορών µε τις φορολογικές αρχές κ.λπ. 
Μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι, µεταβολές της φορολογικής νοµοθεσίας και το ύψος των πραγµατοποιηθέντων 
φορολογητέων κερδών ενδέχεται να οδηγήσουν στην προσαρµογή του ποσού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων για 
τρέχοντα και αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος και στην καταβολή ποσών φόρου διαφορετικών από εκείνων που 
έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Οι όποιες προσαρµογές αναγνωρίζονται στη χρήση 
εντός της οποίας οριστικοποιούνται. 

 
 Υπολογισµός εύλογης αξίας 

 
Η εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, που διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά, βασίζεται στις 
διαθέσιµες τιµές της αγοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εύλογη αξία προσδιορίζεται βάσει µεθόδων αποτίµησης 
που χρησιµοποιούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό παρατηρήσιµα στην αγορά δεδοµένα. Σε περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχουν παρατηρήσιµα στην αγορά δεδοµένα, χρησιµοποιούνται στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιµήσεις 
και παραδοχές π.χ. προσδιορισµός αναµενόµενων ταµειακών ροών, επιτοκίων προεξόφλησης, πιθανότητας 
προπληρωµών ή αθέτησης αντισυµβαλλοµένου. 
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2.19  Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και άσκηση κρίσης (συνέχεια) 

 
 Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

 
Η Εταιρία αναγνωρίζει προβλέψεις όταν εκτιµά ότι υφίσταται παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, που έχει 
προκληθεί από γεγονότα που έχουν ήδη συµβεί και είναι σχεδόν βέβαιο ότι η τακτοποίησή της θα δηµιουργήσει µία 
εκροή, το ύψος της οποίας εκτιµάται αξιόπιστα. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που είτε η εκροή είναι πιθανή είτε αυτή 
δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, η Εταιρία δεν προβαίνει στην αναγνώριση πρόβλεψης αλλά στη γνωστοποίηση 
της ενδεχόµενης υποχρέωσης, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητά της. Η εκτίµηση για την πιθανότητα ή µη της 
εκροής καθώς και για το ύψος της επηρεάζονται από παράγοντες εκτός ελέγχου της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά είναι οι 
δικαστικές αποφάσεις και η πρακτική εφαρµογή νοµοθετικών διατάξεων. 
Οι εκτιµήσεις, οι παραδοχές και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την Εταιρία για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία 
επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό 
τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψεως αποφάσεων επανεκτιµώνται για να 
λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγµατοποιούνται. 

 
2.20. Συγκριτικά ποσά 

 
Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου αναπροσαρµόζονται για να καλύψουν 
αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσης περιόδου. 

 
3. Καθαρό έσοδο από τόκους 

 

 
 
 

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 

Από 1 Ιανουαρίου έως 
31.12.2019 31.12.2018 

€ € 

Τραπεζικοί τόκοι 2.396 422 
∆άνεια και απαιτήσεις   5.791.104 6.645.198 

  5.793.500 6.645.620 

 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 
∆ικαιώµατα τραπεζών 2.575 2.182 
∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις   6.817.794 6.642.628 

   6.820.369  6.644.810 

Καθαρό έσοδο από τόκους   (1.026.869)  810 

 
4. Λοιπά έσοδα 

 

 
 
 
Επιστροφή πληρωµής χαρτοσήµων 

Από 1 Ιανουαρίου έως 
31.12.2019 31.12.2018 

€ € 
- 15.936 

∆ιάφορα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης   2.846 5.927 

   2.846 21.863 
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5. Γενικά διοικητικά και άλλα έξοδα 
 

Από 1 Ιανουαρίου έως 
 31.12.2019 

€ 
31.12.2018

€
∆ηµοτικοί φόροι 53 1.197
Ετήσιο τέλος Εφόρου Εταιριών 350 350
Ασφάλιστρα 86.656 12.914
∆ιάφορα έξοδα 29.692 14.309
Αµοιβή ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασµών 11.400 11.400
Λογιστικά δικαιώµατα 7.593 23.332
Άλλα επαγγελµατικά δικαιώµατα 2.703.233 1.743.418
∆ικαιώµατα για εγγεγραµµένο γραφείο 9.558 6.290
Μη επιστρεπτέο ΦΠΑ 385.921 351.453
Έξοδα διαχείρισης 50.000 50.000
Έξοδα διοίκησης - 1.700
Απόσβεση προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 9.213 10.304

 3.293.669 2.226.667
 

6. Ζηµιές αποµειώσεων και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 
 

Από 1 Ιανουαρίου έως 
 31.12.2019 

€ 
31.12.2018 

€ 
Ζηµιές αποµειώσεων δανείων και απαιτήσεων από πελάτες 24.941.260 27.464.980 
Εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις (502.543) (146.490) 
Ζηµιά από τροποποίηση των συµβατικών όρων δανείων και απαιτήσεων κατά   

πελατών 1.971.945 331.346 
 

  26.410.662 27.649.836 
 

Η Εταιρία στο πλαίσιο αναδιαπραγµάτευσης µε τους πιστούχους ή ρυθµίσεων, προχωρά σε τροποποίηση των 
συµβατικών ταµειακών ροών των δανείων προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή αποπληρωµή των δανείων. Ο 
ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών για τα οποία προέκυψε κέρδος ή ζηµία από 
την τροποποίηση των συµβατικών όρων (που δεν οδηγεί σε διακοπή αναγνώρισης) η οποία έλαβε χώρα στη χρήση 
και για την οποία η ζηµία αποµειώσεως είχε υπολογιστεί µε βάση τις αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου για 
όλη τη διάρκεια ζωής των δανείων. 
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6. Ζηµιές αποµειώσεων και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια) 
31.12.2019 31.12.2018 

€ € 

Λογιστική αξία µετά από αποµειώσεις και πριν την τροποποίηση των όρων   61.631.204 20.159.220 

Ζηµιά από τροποποίηση των συµβατικών όρων δανείων και απαιτήσεων κατά 
πελατών 

  1.971.945 331.346 

 
7. Αποτελέσµατα από διακοπή αναγνωρίσεως χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού που 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

 

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2019 και 2018 από διακοπή αναγνωρίσης 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του Ενεργητικού που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος καθώς και η λογιστική 
τους αξία πριν τη διακοπή αναγνώρισης. 

 

 
Προώρες 

εξοφλήσεις 

31.12.2019 
Σηµαντικές 

τροποποίησεις 

 
Σύνολο 

 
Λογιστική αξία µετά από αποµειώσεις και πριν την διακοπή 
αναγνωρίσεως 

€ € € 
    5.326.998  4.535.367  9.862.365 

 

Κέρδος/(Ζηµιά) από διακοπή αναγνώρισης δανείων   63.444  (488.016)  (424.572) 
 

 
Προώρες 

εξοφλήσεις 

31.12.2018 
Σηµαντικές 

τροποποίησεις 

 
Σύνολο 

 
Λογιστική αξία µετά από αποµειώσεις και πριν την διακοπή 
αναγνωρίσεως 

€ € € 
  -  1.285.846    1.285.846 

 

Κέρδος από διακοπή αναγνώρισης δανείων   -  24.221  24.221 
 

8. Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 
 

Από 1 Ιανουαρίου έως 
31.12.2019 

€ 
31.12.2018 

€ 

Συναλλαγµατικό κέρδος   603.155 843.164 

Συναλλαγµατική ζηµιά   (1.088.242) (1.297.418) 

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης   (485.087) (454.254) 
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9. Φορολογία 
 

Παρατίθεται η συµφωνία του ονοµαστικού µε τον πραγµατικό φορολογικό συντελεστή: 
 

 31.12.2019 31.12.2019 
€ 

31.12.2018 31.12.2018 
€ 

Ζηµιά πριν τη φορολογία      (31.727.468)      (30.288.931) 

Φόρος υπολογιζόµενος µε τα εφαρµόσιµα 
ποσοστά φορολογίας (ονοµαστικός φορολογικός 
συντελεστής) 

 

 
12,50% 

 

 
(3.965.934) 

 

 
12,50% 

 

 
(3.786.116) 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν 
για φορολογικούς σκοπούς 

 
(0,47)% 

 
148.444 

 
(0,54)% 

 
163.509 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εσόδου 
που δεν υπόκεινται σε φορολογία 

 
0,24% 

 
(76.994) 

 
0,35% 

 
(106.995) 

Φορολογική επίδραση ζηµιάς έτους/περιόδου 

Χρέωση φορολογίας (πραγµατικός 
φορολογικός συντελεστής) 

  (12,27)% 3.894.484 (12,31)% 3.729.602 

 
  -  % - -  % -  

 

Η Εταιρία φορολογείται για σκοπούς εταιρικού φόρου προς 12,5% στα φορολογητέα κέρδη του έτους. 
 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ηµεροµηνία ιδρύσεώς της µέχρι 31.12.2017. Επειδή ο φορολογικός 
έλεγχος ενδέχεται να µην αναγνωρίσει την παραγωγικότητα ορισµένων δαπανών, είναι πιθανόν να επιβληθούν 
κάποιοι πρόσθετοι φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. 

 
Η Εταιρία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζηµιάς που πραγµατοποίησε κατά το τρέχον έτος. 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι ζηµιές µεταφέρονται για περίοδο πέντε ετών και επιτρέπεται να 
συµψηφιστούν µε µελλοντικά κέρδη. Το υπόλοιπο των φορολογικών ζηµιών που είναι διαθέσιµες για συµψηφισµό µε 
µελλοντικά κέρδη ανέρχεται στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 σε €157.142.564 για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί 
αναβαλλόµενη φορολογία στην κατάσταση οικονοµικής θέσης ως στοιχείο ενεργητικού. 

 
10. Μετρητά και καταθέσεις 

 

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως 
 

31.12.2019 31.12.2018 
€ € 

Τρεχούµενοι λογαριασµοί   28.042.788 34.644.643 

  28.042.788 34.644.643 
 

Η έκθεση της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζηµιές αποµείωσης αναφορικά µε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
γνωστοποιείται στη σηµείωση 21 των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
11. ∆άνεια και απαιτήσεις  

 
 
∆άνεια και απαιτήσεις 

31.12.2019 
€ 

342.404.588 

31.12.2018 
€ 

390.513.269 
Συσσωρευµένες αποµειώσεις  (214.799.263)  (232.411.256) 

     127.605.325 158.102.013 
 

Το χαρτοφυλάκιο δανείων πελατών της Εταιρίας αγοράστηκε από την εταιρία Alpha Bank Cyprus Ltd. Για τα δάνεια 
αυτά έχουν µεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητάς τους. 

 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αφορούν κυρίως στεγαστικά δάνεια που δόθηκαν σε τρίτα πρόσωπα. 
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11. ∆άνεια και απαιτήσεις (συνέχεια) 
 

Ανάλυση χαρτοφυλακίου των δανείων σε µη αποµειωµένα χωρίς καθυστέρηση, µη αποµειωµένα µε καθυστέρηση και 
αποµειωµένα: 

 
 31.12.2019 

€ 
31.12.2018 

€ 
Μη αποµειωµένα χωρίς καθυστέρηση 10.710.538 14.735.091 
Μη αποµειωµένα µε καθυστέρηση 3.788.748 4.306.095 

Αποµειωµένα  327.905.302 371.472.083 

     342.404.588 390.513.269 

 
Η Εταιρία κατέχει τις πιο κάτω εξασφαλίσεις σε σχέση µε τα δάνεια εισπρακτέα:  

 
 
Ακίνητη περιουσία 

31.12.2019 
€ 

116.020.421 

31.12.2018 
€ 

149.067.947 
Χρηµατοοικονοµικές εξασφαλίσεις 716.820 676.495 
Άλλες εξασφαλίσεις 35.433 42.464 

 

     116.772.674 149.786.906 

 
Πρόβλεψη για αποµείωση 

  

Κίνηση πρόνοιας για επισφαλείς απαιτήσεις:  
2019 

 
2018 

 € € 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 232.411.256 185.906.415 
Επίπτωση από την εφαρµογή ∆ΠΧΠ 9 - 37.916.015 
Πρόνοια που αναγνωρίστηκε για επισφαλείς απαιτήσεις 26.355.565 27.495.019 
Ποσό που διαγράφηκε ως µη εισπρακτέο (57.875.871) (33.453.687) 
∆ιακοπή αναγνωρίσεως δανείων που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος (1.945.443) (467.848) 
Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζηµιών αποµειώσεως 9.018.571 8.346.084 
Συναλλαγµατική διαφορά 6.835.185 6.669.258 

 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  214.799.263 232.411.256 
 

Η συναλλαγµατική διαφορά προκύπτει από την αποτίµηση του υπολοίπου των προβλέψεων που διατηρούνται σε ξένο 
νόµισµα για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών σε ξένο νόµισµα. 
Η διακοπή αναγνωρίσεως δανείων που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος προκύπτει από σηµαντικές 
τροποποιήσεις στα δάνεια. 

 
 

Τα εισπρακτέα δάνεια της Εταιρίας είναι στα ακόλουθα νοµίσµατα:  

 
 
Ευρώ 

31.12.2019 
€ 

62.746.097 

31.12.2018 
€ 

68.955.513 
Αγγλικές στερλίνες 5.933.076 4.759.065 

Ελβετικό Φράγκο  273.725.415 316.798.691 

     342.404.588 390.513.269 
 

Η έκθεση της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά µε τα εισπρακτέα δάνεια γνωστοποιείται στη σηµείωση 21 
των οικονοµικών καταστάσεων. 
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12. Άυλα στοιχεία ενεργητικού  

Λογισµικά 
προγράµµατα 

 
Κόστος 

€ 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018 3.570 

Προσθήκες   38.392 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2018/ 1 Ιανουαρίου 2019   41.962 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2019   41.962 

Αποσβέσεις 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018 

 
2.479 

Αποσβέσεις για το έτος   10.304 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2018/ 1 Ιανουαρίου 2019 12.783 

Αποσβέσεις για το έτος   9.213 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2019   21.996 

Καθαρή λογιστική αξία 
 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2019   19.966 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2018   29.179 

13. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 

 
 
Εµπορικά εισπρακτέα 

31.12.2019 31.12.2018 
€ € 

- 812.066 

Εισπρακτέα από συνδεδεµένες επιχειρήσεις (Σηµ. 20)   3.368.723 493.990 
   3.368.723 1.306.056 

 

Η εύλογη αξία των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων οι οποίες έχουν λήξη εντός ενός έτους δε διαφέρει ουσιωδώς 
από την αντίστοιχη λογιστικής που παρουσιάζεται πιο πάνω. 

 

Η έκθεση της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά µε εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις γνωστοποιείται στη 
σηµείωση 21 των οικονοµικών καταστάσεων. 
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14. Ακίνητα από ανακτήσεις εξασφαλίσεων  

 
2019 2018

 € €
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 1.670.839 957.880
Προσθήκες 4.112.694 988.027
Πωλήσεις (145.040) (275.068)
Αποµείωση (89.746) - 
Ταξινόµηση ως κατεχόµενα προς πώληση (156.459) - 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 5.392.288 1.670.839
 

Περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσω πλειστηριασµών ή από ανταλλαγή δανείων µε ακίνητα αλλά δεν είναι άµεσα 
διαθέσιµα προς πώληση ή δεν αναµένεται να πωληθούν εντός ενός έτους παρουσιάζονται στα Ακίνητα από ανακτήσεις 
εξασφαλίσεων και αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσης (ή της λογιστικής τους αξίας) και της 
εύλογης αξίας τους. Κατά της διάρκεια του 2019 η Εταιρία απέκτησε από τη διαδικασία ανταλλαγής δανείων µε ακίνητα, 
ακίνητα ύψους €4.112.694 (2018: €988.027). Κατά το 2019 η Εταιρία πώλησε ακίνητα €145.040 (2018: €275.068) και το 
κέρδος από την πώληση ύψους €291 (2018: Ζηµιά €5.068) εµφανίζεται στα αποτελέσµατα του έτους. Κατά το 2019 
υπολογίστηκε αποµείωση στα περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασµούς ύψους €89.746 (2018 Μηδέν). Οι εύλογες αξίες 
των ακινήτων υπολογίζονται σύµφωνα µε τις µεθόδους που αναφέρονται στη σηµείωση και κατατάσσονται από πλευράς 
ιεραρχίας της εύλογης αξίας στο Επίπεδο 3 αφού κάνουν χρήση στοιχείων έρευνας, υποθέσεων και δεδοµένων που 
αναφέρονται σε ακίνητα ανάλογων χαρακτηριστικών και συνεπώς περιλαµβάνουν ένα ευρύ πεδίο µη παρατηρήσιµων στην 
αγορά δεδοµένων. 

 
15. Μετοχικό κεφάλαιο  

 
 
 
Εγκεκριµένο 

2019 
Αριθµός 
µετοχών 

2019 
 

€ 

2018 
Αριθµός 
µετοχών 

2018 
 

€ 

Κοινές µετοχές του €1 η καθεµιά   1.200 1.200 1.200 1.200 
 

€ € 
Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ' 
ολοκλήρου 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου   1.200 1.200 1.200 1.200 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου   1.200 1.200 1.200 1.200 

 
16. ∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις  

 
2019 2018 

 € € 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 415.399.125 402.055.008 
Αποπληρωµές (13.556.414) - 
Τόκοι και έξοδα 6.817.794 6.642.628 
Συναλλαγµατική διαφορά 6.434.459 6.701.489 

 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  415.094.964 415.399.125 

Οι αποπληρωµές στον πιο πάνω πίνακα αφορούν ταµειακές ροές. 
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16. ∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις (συνέχεια) 
 

Οι όροι και προϋποθέσεις των δανείων που εκκρεµούν είναι ως ακολούθως: 
 

Νόµισµα Επιτόκιο Ηµεροµηνία αποπληρωµής  
Ευρώ 1,81% 29/10/2021 
Ελβετικό Φράγκο 1,36% 29/10/2021 

Βρετανικές στερλίνες 2,83% 29/10/2021 

  
31.12.2019 

€ 
31.12.2018 

€ 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
∆άνεια τραπεζών (Σηµ. 20) 

  
- 

 
415.399.125 

 

Μη βραχυπρόθεσµα δάνεια 
∆άνεια τραπεζών (Σηµ. 20) 415.094.964 - 

 

Σύνολο     415.094.964 415.399.125 
 

Στις 29 Οκτωβρίου 2019 συµφωνήθηκε όπως δοθεί παράταση στην ηµεροµηνία αποπληρωµής των δανείων προς την 
µητρική εταιρία µέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2021. 

 
Η µητρική εταιρία έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να παρέχει χρηµατοοικονοµική βοήθεια προς την Εταιρία ούτως 
ώστε αυτή να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει οµαλά τη λειτουργία της και να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της. 

 
Ο δανεισµός της Εταιρίας είναι στα ακόλουθα νοµίσµατα:  

 
 
Ευρώ 

31.12.2019 
€ 

243.919.877 

31.12.2018 
€ 

247.828.234 
Αγγλικές στερλίνες 4.074.813 3.989.508 

Ελβετικό Φράγκο     167.100.274 163.581.383 

     415.094.964 415.399.125 
 

Η έκθεση της Εταιρίας σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα γνωστοποιείται στη σηµείωση 21 
των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
17. Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  

 
 
Εµπορικοί πιστωτές 

31.12.2019 
€ 

20.662 

31.12.2018 
€ 

154.255 
Οφειλόµενα έξοδα 54.901 13.969 

  Ποσά πληρωτέα σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (Σηµ. 20)                                                   957.109              -  

    1.032.672            168.224 
 

Η έκθεση της Εταιρίας σε κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα γνωστοποιείται στη 
σηµείωση 21 των οικονοµικών καταστάσεων. 
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18. Στοιχεία ενεργητικού ταξινοµηθέντα ως κατεχόµενα προς πώληση 
 

Τα στοιχεία ενεργητικού ταξινοµηθέντα ως κατεχόµενα προς πώληση αφορούν σε ακίνητα (Ακίνητα από ανακτήσεις 
εξασφαλίσεων) για τα οποία υπάρχουν διαπραγµατεύσεις µε ενδιαφερόµενα µέρη και τα οποία αναµένεται να 
πωληθούν εντός δώδεκα µηνών. 

 
Ακίνητα 

€ 
 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018   -  
 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2018/ 1 Ιανουαρίου 2019 - 
Προσθήκες   156.459 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2019   156.459 
 

Η πώληση του ακινήτου πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2020 για το ποσό των €165.000. 

 
19. Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρίας 

Κυπριακή Οικονοµία 

 Επιδόσεις 
 

Η κυπριακή οικονοµία κατέγραψε όπως και το 2018, θετικές επιδόσεις. Η αύξηση του ΑΕΠ εκτιµάται για το 2019 στο 
3,2% σε σύγκριση µε 3,9% το 2018. Η ανεργία µειώθηκε περαιτέρω στο 7% συγκριτικά µε 8,7% το 2018. Ο 
πληθωρισµός παρέµεινε στο χαµηλό 0,5%. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονοµικών, το χρέος θα 
ανέλθει το 2019 στο 97% µε προοπτική να µειωθεί µέχρι το 2022 στο 81%. Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει προβεί σε 
πρόωρη εξόφληση του δανεισµού που είχε λάβει από τη Ρωσία και προγραµµατίζει εντός του 2020 να προβεί και σε 
πρόωρη εξόφληση του δανεισµού που είχε λάβει από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 

 
Η ισχυρή επίδοση της οικονοµίας οδηγείται από την ιδιωτική κατανάλωση τον τουρισµό και τις υπηρεσίες. Η ιδιωτική 
κατανάλωση επωφελήθηκε από την ταχεία επέκταση της απασχόλησης σε όλους τους τοµείς, γεγονός που οδήγησε 
σε σηµαντική µείωση της ανεργίας. Μεγάλη συνεισφορά στην ανάπτυξη έχει ο τουρισµός, οι υπηρεσίες και η 
ναυτιλία. 

 
Η εισαγωγή του Γενικού σχεδίου Υγείας έχει δηµιουργήσει πλεονάσµατα στη Γενική Κυβέρνηση λόγω των 
συνεισφορών στο σύστηµα υγείας από 1.3.2019 σε αντίθεση µε την παροχή υπηρεσιών που άρχισε την 1.6.2019. 

 

Η κυπριακή οικονοµία παραµένει από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Standard and Poors και Fitch στην επενδυτική 
βαθµίδα ΒΒΒ- µε σταθερό ορίζοντα, µε αποτέλεσµα να µπορεί να κάνει ευκολότερη τη διαχείριση του δηµόσιου 
χρέους. 

 
Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει εκδώσει στο 2019 µε επιτυχία πενταετή, δεκαπενταετή και τριακονταετή οµόλογα 
συνολικού ύψους Ευρώ 2,75 δισεκατοµµυρίων . 

 
Τα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων που ανακαλύφθηκαν στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας αναµένεται να δώσουν επιπλέον ώθηση στις επενδύσεις στο τοµέα της εκµετάλλευσης πηγών 
ενέργειας. 
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19. Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρίας (συνέχεια) 
 Προβλέψεις 

 
Παρόλο που σύµφωνα µε τις µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές προβλέψεις του Υπουργείου Οικονοµικών, το 
δηµοσιονοµικό ισοζύγιο κατά το 2020 προβλεπόταν να είναι πλεονασµατικό και να φθάσει το 2,7%, ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, ενώ το πλεόνασµα του πρωτογενούς ισοζυγίου προβλεπόταν να κυµανθεί γύρω στο 5,1% του ΑΕΠ, η 
εξάπλωση της επιδηµίας του COVID-19 και τα εξαγγελθέντα µέτρα της κυβέρνησης προβλέπεται να επηρεάσουν 
αρνητικά τόσο την ανάπτυξη του ΑΕΠ, καθώς και το πλεόνασµα του πρωτογενούς ισοζυγίου. ∆εν είναι ακόµη 
δυνατός ο ακριβής υπολογισµός του αντικτύπου που θα έχουν στην κυπριακή οικονοµία και το ΑΕΠ, τόσο η 
εξάπλωση του ιού COVID-19, όσο και τα εξαγγελθέντα κυβερνητικά µέτρα ανάκαµψης. 

 
Με βάση τις πιο πάνω αρχικές προβλέψεις, το 2020 το δηµόσιο χρέος θα µειωνόταν στα €20,4 δις και ως ποσοστό 
του ΑΕΠ να περιορισθεί στο 91,1%. Η πτωτική πορεία του δηµόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ αναµενόταν να 
συνεχιστεί τα επόµενα χρόνια και να κατέλθει στο 85,9% και 81,1% τέλος του 2021 και 2022, αντίστοιχα. 

 

Σύµφωνα µε τις χειµερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κυπριακή οικονοµία θα συνέχιζε να είναι 
εύρωστη και αναµενόταν να αναπτυχθεί το 2020 µε χαµηλότερους ρυθµούς. Οι χαµηλότερες προσδοκίες για το 2020 
επηρεάζονται από την µειωµένη ανάπτυξη της ευρωζώνης καθώς και στις αβεβαιότητες σηµαντικών χωρών που 
εµπορεύονται µε την Κύπρο. Ο τοµέας των κατασκευών ενδέχεται να επηρεαστεί από το πρόγραµµα περιορισµού 
παραχώρησης διαβατηρίων σε κατοίκους τρίτων χωρών. 

 
Ο πληθωρισµός αναµενόταν να φθασει στο 0,5% το 2019 ενώ για το 2020 εκτιµάται ότι θα υπάρχει αύξηση που θα 
φθάσει µέχρι 0,8% κυρίως λόγω της αύξησης του διαθέσιµου εισοδήµατος. 

 

Η ύπαρξη του ιού Covid-19 (κορωνοϊός) ο οποίος υποχρέωσε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας να ανακοινώσει ότι 
αυτός αποτελεί πανδηµία, είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει τις οικονοµίες όλου του κόσµου λόγω των δραστικών 
µέτρων που λαµβάνονται για περιορισµό του. 

 
Εκτός από την επιδηµία του ιού COVID-19 (κορωνοϊού), οι κίνδυνοι που δύναται να αντιµετωπίσει η κυπριακή 
οικονοµία αφορούν το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον που είναι ακόµα ασταθές, λόγω της συνεχιζόµενης έντασης 
στις εµπορικές σχέσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη γύρω περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου περιλαµβανοµένου 
και του µεταναστευτικού προβλήµατος. Η επιβράδυνση της παγκόσµιας ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις οικονοµίες της Ε.Ε. 
και ευρωζώνης και σε άλλους σηµαντικούς εµπορικούς εταίρους της Κύπρου, που άρχισε να γίνεται εµφανής και αν 
συνεχιστεί περισσότερο από ότι αναµένεται θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις βασικές προβλέψεις για το ρυθµό 
ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, η αβεβαιότητα σχετικά µε τον τρόπο µε το οποίο θα συνεργάζεται η Ευρωπαική Ενωση µε 
το Ηνωµένο Βασίλειο µετά από την αποχώρηση του. 

 
Το διεθνές περιβάλλον παρατεταµένων χαµηλών επιτοκίων έχει αντίκτυπο στην κερδοφορία του τραπεζικού τοµέα 
καθώς µειώνει τα καθαρά έσοδα των τραπεζών. 

 

Τραπεζικό περιβάλλον 
 

Το τραπεζικό σύστηµα στην Κύπρο απολαµβάνει πλέον της εµπιστοσύνης των καταθετών. Η πλεονάζουσα 
ρευστότητα που κατέχουν οι τράπεζες είναι ενδεικτικό της αξιοπιστίας προς το σύνολο των τραπεζών. Η 
εµπιστοσύνη αυτή δεν έχει µεταβληθεί παρα τα µηδενικά επιτόκια που εφαρµόζονται. Σε κάποιες περιπτώσεις 
επιβάλλονται και αρνητικά επιτόκια. 

 
Η εµπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστηµα ενισχύεται και από τις θετικές αποδόσεις της οικονοµίας, και την κατάταξή 
της σε επενδυτική βαθµίδα από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. 

 

Οι τράπεζες συνεχίζουν τις προσπάθειες αποµόχλευσης µε αποτέλεσµα να παρατηρείται µεγάλη µείωση στις 
χορηγήσεις του τραπεζικού συστήµατος. Κύριοι λόγοι της µείωσης είναι : 

 

α) οι πωλήσεις δανείων σε εταιρίες διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων δανείων 
β) η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων από εξειδικευµένες εταιρίες 
γ) η ανάληψη του µη εξυπηρετούµενου χαρτοφυλακίου της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας από 
το κράτος ως αποτέλεσµα της απορρόφησης της απο την Ελληνική Τράπεζα 
δ) οι εντατικές προσπάθειες των τραπεζών για διευθέτηση µη εξυπηρετούµενων δανείων µε τη µέθοδο της 
ανταλλαγής χρέους µε ακίνητα. 
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19. Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρίας (συνέχεια) 
 

Ως αποτέλεσµα των ενεργειών του τραπεζικού συστηµατος, ο δείκτης µη εξυπηρετουµένων ανοιγµάτων µειώθηκε 
στο 29% σε σύγκριση µε 45% πρίν από 2 χρόνια. 

 

Παρά τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, οι προκλήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, παραµένουν, 
επειδή εξακολουθούν να υφίστανται τόσο τα υψηλά ποσοστά µη εξυπηρετούµενων 
δανείων όσο και το υψηλό ιδιωτικό χρέος. 

 
Η πλεονάζουσα ρευστότητα µε το περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων επιδρά αρνητικά στα αποτελέσµατα των 
τραπεζών. 

 
Η σταδιακή εφαρµογή µέχρι το 2025 της νέας Ευρωπαικής απαίτησης για τήρηση του δείκτη Minimum Requirement 
for own funds and Eligible Liabilities (MREL) ενδέχεται να ασκήσει πιέσεις στους Ισολογισµούς των τραπεζών. 

 

Ελληνική Οικονοµία – Περιβάλλον Λειτουργίας Μητρικής 
 

Το 2019 διαµορφώθηκε ένα περιβάλλον υψηλής εµπιστοσύνης στις δυνατότητες της χώρας, το οποίο αποτυπώνεται 
αφενός στη µεγάλη βελτίωση των εγχώριων δεικτών επιχειρηµατικών και καταναλωτικών προσδοκιών και αφετέρου 
στο θεαµατικό περιορισµό του επασφαλίστρου κινδύνου επί των οµολογιακών τίτλων που έχει εκδώσει η Ελληνική 
∆ηµοκρατία. Παράλληλα, η δυναµική της οικονοµικής µεγέθυνσης της χώρας ενισχύθηκε περαιτέρω, παρά την 
επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονοµίας και τη διατήρηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. 

 
H ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας συνεχίστηκε το 2019, µε τον ρυθµό µεγέθυνσης του πραγµατικού ΑΕΠ 
να διαµορφώνεται σε 1,9%, στο ίδιο επίπεδο µε το 2018. Το πρωτογενές πλεόνασµα σύµφωνα µε τον ορισµό που 
υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της ενισχυµένης εποπτείας ανήλθε σε 4,16% το 2018, υπερβαίνοντας σηµαντικά το στόχο 
ύψους 3,5% του ΑΕΠ, κυρίως λόγω της υποεκτέλεσης των δηµοσίων δαπανών για ενδιάµεση κατανάλωση και του 
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Σύµφωνα µε την φθινοπωρινή πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC 
Autumn Forecast 2019) που δηµοσιεύθηκε το Νοέµβριο του 2019, το πρωτογενές πλεόνασµα αναµένεται να 
διαµορφωθεί στο 3,8% του ΑΕΠ το 2019, ενώ προβλέπεται ότι θα επιτευχθεί ο δηµοσιονοµικός στόχος του 3,5%, 
τόσο για το 2020, όσο και για το 2021. 

 
Ο πληθωρισµός, µε βάση τον Εναρµονισµένο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, διαµορφώθηκε σε 1,1% τον ∆εκέµβριο του 
2019. Σύµφωνα µε τις φθινοπωρινές προβλέψεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο πληθωρισµός αναµένεται να ανέλθει σε 
0,6% το 2020 και 0,9% το 2021. 
Το ποσοστό ανεργίας συνέχισε να βαίνει µειούµενο κατά τους πρώτους δέκα µήνες του 2019 και διαµορφώθηκε σε 
16,6% τον Οκτώβριο (µε βάση τα εποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία), µειωµένο κατά 1,9 ποσοστιαίες µονάδες σε 
σχέση µε τον Οκτώβριο του 2018. 

 
Οι συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού συστήµατος συνέχισαν να βελτιώνονται χάρη στην εισροή καταθέσεων 
από τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και στην άντληση πόρων µέσω του Ευρωσυστήµατος και της διατραπεζικής αγοράς. 
Η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών για χρηµατοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισµό Ρευστότητας της Τράπεζας 
της Ελλάδος (Emergency Liquidity Assistance - ELA) έχει εξαλειφθεί από το Μάρτιο του 2019. Ως αποτελεσµα των 
θετικών επιδόσεων της ελληνικής οικονοµίας η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας αναβαθµίστηκε τον Μάρτιο 
(Moody’s: B1), τον Οκτώβριο του 2019 (S&P: BB-), και τον Ιανουάριο του 2020 (Fitch: BB), αλλά εξακολουθεί να 
παραµένει κάτω από το επίπεδο της επενδυτικής βαθµίδας (investment grade). 

 
Η πρόοδος αναφορικά µε τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων (ΜΕ∆) συνεχίστηκε το πρώτο εννεάµηνο 
του 2019. Τα Μη Εξυπηρετούµενα ∆άνεια στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2019 υποχώρησαν σε Ευρώ 71,2 δισ., 
µειωµένα κατά Ευρώ 10,6 δισ. σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2018 και κατά Ευρώ 36 δισ. σε σύγκριση µε το 
Μάρτιο του 2016, οπότε και είχε σηµειωθεί το υψηλότερο επίπεδο ΜΕ∆. Ο λόγος των ΜΕ∆ τόσο ως προς το σύνολο 
των δανείων (42,1% τον Σεπτέµβριο του 2019) όσο και ως προς τις επιµέρους κατηγορίες (43% για το στεγαστικό, 
49,7% για το καταναλωτικό και 40,4% για το επιχειρηµατικό χαρτοφυλάκιο) παραµένει υψηλός. Η µείωση των ΜΕ∆ 
το πρώτο εννεάµηνο του 2019 οφείλεται κυρίως σε διαγραφές και σε πωλήσεις δανείων (Ευρώ 3,1 δισ. και Ευρώ 7,1 
δισ., αντιστοίχως). Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τη στοχοθεσία που υπέβαλλαν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα 
στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (SSM) στο τέλος Μαρτίου 2019, στόχος είναι η µείωση του δείκτη ΜΕ∆ ως προς το 
σύνολο των δανείων σε επίπεδο κάτω του 20% στο τέλος του 2021. 
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19. Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρίας (συνέχεια) 
Προκλήσεις και αβεβαιότητες 

 

Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος εξακολουθούν να αποτελούν µεγάλες προκλήσεις για τον 
τραπεζικό τοµέα και την οικονοµία εν γένει. Πρόκληση παραµένει επίσης και το υψηλό δηµόσιο χρέος. 

 

Οι ενέργειες σε Ευρωπαικό επίπεδο για αναθεώρηση του φορολογικού συστήµατος στην Ευρώπη ενδέχεται να 
δηµιουργήσουν ανισορροπίες που θα κληθεί η Κύπρος να αντιµετωπίσει. 

 

Σοβαρό κίνδυνο για την οικονοµία αποτελεί η έξοδος του Ηνωµένου Βασιλείου (Η.Β) από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ε.Ε.) την 31.1.2020 λόγω του ότι δεν έχουν ακόµη συµφωνηθεί οι όροι της µελλοντικής συνεργασίας µεταξύ ΗΒ και 
ΕΕ. Αυτό αναµένεται να ολοκληρωθεί κατά τη µεταβατική περίοδο µέχρι 31.12.2020. Η επίδραση του γεγονότος 
αυτού δεν µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια. 

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

Σοβαρές συνέπειες ενδεχεται να υπάρξουν από τη ραγδαία µετάδοση της ασθένειας του Κορωνοϊού (COVID-19). 

20. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

Η Εταιρία ελέγχεται άµεσα από την Alpha Group Investments Ltd, εγγεγραµµένη στην Κύπρο, η οποία κατέχει το 
100% των µετοχών της Εταιρίας, και έµµεσα από την Alpha Bank AE, η οποία αποτελεί την τελική µητρική της 
Εταιρίας. 

 
Η Εταιρία διενεργεί συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη στα πλαίσια των συνήθων επιχειρηµατικών δρασατηριοτήτων 
της. Οι συναλλαγές αυτές διενεργούνται µε συνθήκες και όρους της αγοράς και εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα. 

 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συνδεδεµένα µέρη: 

 
20.1 Τελική µητρική εταιρία 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η τελική µητρική εταιρία Alpha Bank A.E. έχει παραχωρήσει τραπεζικές εγγυήσεις 
ύψους €729.715 (2018: €843.422) αναφορικά µε την κάλυψη συγκεκριµένων δανείων πελατών. 

 

 
 

Περιουσιακά στοιχεία 

31.12.2019 31.12.2018 
€ € 

Μετρητά και καταθέσεις   27.620.919 34.358.699 

  27.620.919 34.358.699 
 

 
 

Υποχρεώσεις 

31.12.2019 31.12.2018 
€ € 

∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις  415.094.964 415.399.125 

     415.094.964 415.399.125 

 

 
 

 
Έσοδα 

 
Από 1 Ιανουαρίου έως 

31.12.2019 31.12.2018 
€ € 

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα   2.380 186 

  2.380 186 
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 31.12.2019 
€ 

31.12.2018
€

Έξοδα 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 

 
6.817.794 

 
6.642.636

 6.817.794 6.642.636

 

20.2 Λοιπές συνδεδεµένες εταιρίες 

  

 

 
Περιουσιακά στοιχεία 

 
31.12.2019 

€ 

 
31.12.2018

€

Λοιπές απαιτήσεις 3.368.723 493.990
Μετρητά και καταθέσεις 421.869 285.944
Εµπορικά εισπρακτέα - 812.066

 3.790.592 1.592.000

 
 

 
Υποχρεώσεις 

 

31.12.2019 
€ 

 

31.12.2018
€

Άλλες υποχρεώσεις 957.109 151.097

 957.109 151.097

 

Από 1 Ιανουαρίου έως 

 

Έσοδα 

31.12.2019 
€ 

31.12.2018
€

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 16 236

 16 236

 
 

 
Έξοδα 

 

31.12.2019 
€ 

 

31.12.2018
€

Γενικά διοικητικά έξοδα και άλλα έξοδα 2.453.987 1.561.993
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 2.575 2.174

 2.456.562 1.564.167

 
21. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

  

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
  

Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο αγοράς και κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου 
που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρµόζει η Εταιρία στη διαχείριση 
των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω: 

 
21.1 Πιστωτικός κίνδυνος 
Πιστωτικός Κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιστούχων ή αντισυµβαλλόµενων 
σύµφωνα µε τους συµφωνηθέντες µε την Εταιρία συµβατικούς όρους και προκύπτει λόγω αδυναµίας ή απροθυµίας 
των πιστωτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

 

Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό 
κίνδυνο. 
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31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 
Ποσά προ Ποσά µετά Ποσά προ Ποσά µετά 

αποµειώσεων Προβλέψεις   αποµειώσεων αποµειώσεων Προβλέψεις αποµειώσεων 
€ €  € € € € 

∆άνεια και απαιτήσεις 342.404.588  (214.799.263) 127.605.325   390.513.269   (232.411.256) 158.102.013 
Εµπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις - - - 812.066 - 812.066 
Τρεχούµενοι 
λογαριασµοί τραπεζών 28.042.788 - 28.042.788 34.644.643 - 34.644.643 
Εισπρακτέα από 
συνδεδεµένες εταιρείες 3.368.723 - 3.368.723 493.990 - 493.990 

  373.816.099  (214.799.263) 159.016.836   426.463.968   (232.411.256) 194.052.712 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και τα παρεχόµενα 
προϊόντα και υπηρεσίες. 

 
Η διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου υλοποιείται στη βάση του Πλαισίου ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου που έχει 
καθοριστεί από τον Όµιλο Alpha Bank AE και υιοθετηθεί από την Εταιρία. Το εν λόγω Πλαίσιο περιλαµβάνει όλες τις 
πολιτικές, διαδικασίες, συστήµατα και µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται µε στόχο τον έγκαιρο εντοπισµό, 
αξιολόγηση και παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου και την αποτελεσµατική εφαρµογή µέτρων µετριασµού του. 
Μέσω του Πλαισίου ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου διασφαλίζεται από τη µια συµµόρφωση του Οµίλου και 
συνεπακόλουθα του Οµίλου Alpha Bank AE, µε τις σχετικές εποπτικές οδηγίες και απαιτήσεις και από την άλλη, η 
υιοθέτηση βέλτιστων τραπεζικών πρακτικών µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση και περιορισµό του 
πιστωτικού κινδύνου. 

 
Τα όσα προνοούνται στο Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου εφαρµόζονται µέσω κατάλληλης δοµής 
διακυβέρνησης, η οποία καθορίζει σαφείς ρόλους και αρµοδιότητες σε κάθε βαθµίδα ιεραρχίας της Εταιρίας που 
εµπλέκεται σε δραστηριότητες που ενέχουν την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου. 

 
Για σκοπούς διαχειρίσεως του Πιστωτικού Κινδύνου οι πιστοδοτήσεις διαχωρίζονται σε Wholesale και Retail. Οι 
διαδικασίες που εφαρµόζονται, διαλαµβάνουν µεταξύ άλλων την διαβάθµιση και αξιολόγηση του πελάτη ως προς την 
ικανότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων του, περιγράφουν τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν από την 
ετοιµασία και υποβολή της αίτησης του πελάτη στο σχετικό εγκριτικό κλιµάκιο µέχρι και το στάδιο της έγκρισης και 
της υλοποίησης της. Στις πρόνοιες των διαδικασιών περιλαµβάνεται και η παρακολούθηση των πελατών και η 
συναλλακτική συµπεριφορά των λογαριασµών µετά την εκταµίευση. Οι διαδικασίες αναθεωρούνται σε τακτική βάση 
στοχεύοντας σε µεγαλύτερη τυποποίηση και καλύτερη µέτρηση και παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου. 

 
Εγκρίσεις παραχωρούνται µόνο από εγκριτικά κλιµάκια και το επίπεδο τους καθορίζεται συναρτήσει του ποσού, του 
είδους και της διαβάθµισης του πελάτη, του προϊόντος και της προσφερόµενης εξασφάλισης. Η Πιστωτική Πολιτική 
που ακολουθεί η Εταιρία εµπίπτει εντός της γενικότερης Πολιτικής του Οµίλου Alpha Bank A.E. και των Κανονισµών 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 

 
Επιµέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου και Εσωτερικές ∆ιαβαθµίσεις 

 
Σηµαντικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται τόσο κατά την εγκριτική διαδικασία όσο και για την ταξινόµηση της 
πιστοληπτικής ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας αποτελούν τα υποδείγµατα αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας πιστούχων. 

 
Retail Banking 

 
Σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιο Retail, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης πιστοδοτήσεων νέων πελατών, η Εταιρία 
χρησιµοποιεί δύο στατιστικά υποδείγµατα πιστωτικού κινδύνου τα οποία βασίζονται σε δηµογραφικά στοιχεία. Για την 
αξιολόγηση αιτηµάτων υφιστάµενων πελατών, πέραν των προαναφερθέντων, χρησιµοποιείται και επιπρόσθετη 
κλίµακα διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα µε την συµπεριφορά του πελάτη στα υφιστάµενα προϊόντα. 
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Wholesale Banking 
 

Σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιο Wholesale, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων και η κατάταξή 
τους σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου πραγµατοποιείται µέσω συστηµάτων διαβάθµισης. 

 
Η ταξινόµηση των πιστούχων της Εταιρίας µε τη χρήση συστηµάτων διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου αποτελεί 
βασικό εργαλείο για: 

 
1. Τη λήψη αποφάσεως από τα αρµόδια Συµβούλια για τη χορήγηση/ανανέωση ορίου πιστοδοτήσεων και την 

εφαρµογή της κατάλληλης τιµολογιακής πολιτικής (περιθώρια επιτοκίων κ.λπ.). 
2. Την πρόβλεψη της µελλοντικής συµπεριφοράς των πελατών που ανήκουν σε µία οµάδα µε κοινά χαρακτηριστικά. 
3. Τον έγκαιρο εντοπισµό των προβληµατικών πιστοδοτήσεων και την άµεση µεθόδευση των απαραίτητων 

ενεργειών για την ελαχιστοποίηση της ενδεχόµενης ζηµίας για την Εταιρία. 
4. Την αξιολόγηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και του αναλαµβανόµενου από αυτή 

πιστωτικού κινδύνου. 
 

Σκοπός των συστηµάτων διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου είναι η εκτίµηση της πιθανότητας µη εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων των πιστούχων έναντι της Εταιρίας. 

 
Τα συστήµατα διαβαθµίσεως που χρησιµοποιούνται από την Εταιρία είναι το Alpha Bank Rating System (ABRS) και το 
Moody’s Risk Advisor (MRA) στα οποία ενσωµατώνονται διαφορετικά µοντέλα (υποδείγµατα) διαβαθµίσης πιστωτικού 
κινδύνου. 

 
Όλοι οι υφιστάµενοι και δυνητικοί πελάτες πιστοδοτήσεων της Εταιρίας αξιολογούνται µε βάση το κατάλληλο µοντέλο 
διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου και εντός των προβλεπόµενων χρονικών περιθωρίων. 

 
Για την εκτίµηση του ενδεχοµένου ασυνέπειας των πιστούχων της Εταιρίας τα µοντέλα διαβαθµίσης πιστωτικού 
κινδύνου αξιολογούν µία σειρά παραµέτρων, οι οποίες µπορούν να οµαδοποιηθούν ως εξής: 

 
• Χρηµατοοικονοµική: οικονοµική δυνατότητα πιστούχου (δείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβαρύνσεως κ.λπ.). 
• Συγκριτική θέση πιστούχου στο πλαίσιο του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται και κυρίως 

έναντι των ανταγωνιστριών εταιριών του κλάδου στον οποίο ανήκει. 
• Συναλλακτική συµπεριφορά πιστούχου έναντι της Εταιρίας αλλά και έναντι τρίτων (οφειλές σε καθυστέρηση, 

δυσµενή στοιχεία κ.λπ.). 
• Ποιοτικά χαρακτηριστικά πιστούχου (ακεραιότητα και συνέχεια της διοικήσεως, καταλληλότητα παγίων 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού κ.λπ.). 
 

Τα υποδείγµατα διαβαθµίσης του πιστωτικού κινδύνου που χρησιµοποιούνται σήµερα από την Εταιρία 
διαφοροποιούνται αναλόγως: 

 
• Των ειδικών χαρακτηριστικών της χρηµατοδοτήσεως. 
• Των διαθεσίµων στοιχείων για την αξιολόγηση του πιστούχου. Ειδικώς για τα οικονοµικά στοιχεία, οι 

διαφοροποιήσεις σχετίζονται µε την κατηγορία των τηρούµενων λογιστικών βιβλίων, τον τύπο των λογιστικών 
σχεδίων (για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες κ.λπ.), καθώς και µε το αν οι οικονοµικές 
καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως (∆ΠΧΠ). 

 
Για κάθε ένα από τα υποδείγµατα διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται διαφορετικές 
παράµετροι, η κάθε µία από τις οποίες συνεισφέρει µε συγκεκριµένο τρόπο στη σχετική αξιολόγηση. 

 
Η στατιστική επιβεβαίωση των υποδειγµάτων διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου επανεξετάζεται ώστε να 
διασφαλίζεται η µέγιστη προβλεπτική τους ικανότητα, σύµφωνα και µε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και το 
εποπτικό και ρυθµιστικό πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνου. 
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Κλίµακα διαβαθµίσεως πιστούχων 
 

Οι πιστούχοι διαβαθµίζονται στις ακόλουθες διαβαθµίσεις πιστωτικού κινδύνου: 
 

ΑΑ, Α+, Α, Α-, ΒΒ+, ΒΒ, ΒΒ-, Β+, B, Β-, ΓΓ+, ΓΓ, ΓΓ-, Γ, ∆, ∆0, ∆1, ∆2, Ε 
 

Στην περίµετρο Κανονικού Πιστωτικού Κινδύνου εµπίπτουν οι κλίµακες διαβάθµισης ΑΑ, Α+, Α, Α- ,ΒΒ+, ΒΒ, ΒΒ-, Β+, 
Β, Β-, ΓΓ+ και ΓΓ, στην περίµετρο Πιστούχοι υπό Επιτήρηση εµπίπτουν οι κλίµακες διαβάθµισης ΓΓ- και Γ ενώ στην 
περίµετρο Πιστούχων σε Αθέτηση εµπίπτουν οι κλίµακες διαβάθµισης ∆, ∆0, ∆1, ∆2 και Ε. 

 
Για τα χαρτοφυλάκια Ειδικών Χρηµατοδοτήσεων (Σύνθετες Χρηµατοδοτήσεις και Χρηµατοδοτήσεις Ναυτιλίας) έχουν 
αναπτυχθεί σε επίπεδο Οµίλου ειδικά µοντέλα (slotting) µε την κάτωθι κλίµακα κατηγοριοποιήσεως: 

 
Ισχυρή (Κατηγορία 1), Καλή (Κατηγορία 2), Ικανοποιητική (Κατηγορία 3), Ασθενής (Κατηγορία 4), Σε 
Αθέτηση (Κατηγορία 5). 

 
Για σκοπούς συµπλήρωσης του πίνακα «Ποιοτική ∆ιαβάθµιση των ∆ανείων ανά ∆ΠΧΠ 9 Στάδιο», στην Υψηλή 
∆ιαβάθµιση εµπίπτουν οι κλίµακες διαβάθµισης AA, A+, A, A-, BB+, ΒΒ και ΒΒ- και Κατηγορία 1 και 2, στην 
Ικανοποιητική ∆ιαβάθµιση οι κλίµακες διαβάθµισης Β+, Β και Κατηγορία 3, και στην Υπό παρακολούθηση 
(υψηλότερου κινδύνου) Β-, ΓΓ+, ΓΓ, ΓΓ-, Γ και Κατηγορία 4 συµπεριλαµβανοµένων των πιστούχων χωρίς διαβάθµιση. 
Τέλος, στην κατηγορία Σε Αθέτηση εµπίπτουν οι κλίµακες διαβάθµισης ∆, ∆0, ∆1, ∆2, Ε και Κατηγορία 5. 

 
Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο Λιανικής Τραπεζικής, η κατάταξη των λογαριασµών στις εν λόγω κατηγορίες 
διαβαθµίσεως αποδίδεται σύµφωνα µε το επίπεδο του Ποσοστού Πιθανότητας Αθέτησης (Probability of Default) που 
φέρουν - όπως αυτό υπολογίζεται από τα σχετικά στατιστικά υποδείγµατα που έχουν δηµιουργηθεί για σκοπούς ∆ΠΧΠ 
9 - και κατόπιν υλοποίησης συγκεκριµένης άσκησης που είχε ως απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση της διακριτότητας 
της Πιθανότητας Αθέτησης µεταξύ της Υψηλής, της Ικανοποιητικής και της Υπό Παρακολούθησης ∆ιαβάθµισης.  
Τέλος, στην κατηγορία Σε Αθέτηση εµπίπτουν οι λογαριασµοί που έχουν Πιθανότητα Αθέτησης 100%. 

 
Πιστωτικός Έλεγχος 

 
Σύµφωνα µε το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και ελέγχων, υφίστανται τρεις «γραµµές άµυνας» µε διακριτούς ρόλους 
και αρµοδιότητες, µε πρώτη «γραµµή άµυνας» τις Επιχειρησιακές Μονάδες και τις Μονάδες Υποστηρικτικών 
Λειτουργιών, δεύτερη «γραµµή άµυνας» τις Μονάδες ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων και τρίτη «γραµµή άµυνας» τη Μονάδα 
Εσωτερικού Ελέγχου. 

 
Στο πλαίσιο λειτουργίας της δεύτερης γραµµής άµυνας, η Εταιρία πραγµατοποιεί πιστωτικούς ελέγχους µε στόχο τη 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης του Πιστωτικού Κινδύνου, τη διαπίστωση της ποιότητας του δανειακού 
χαρτοφυλακίου και τη διασφάλιση της λειτουργίας της πρώτης «γραµµή άµυνας» εντός του πλαισίου που έχει 
καθορισθεί για την αποτελεσµατική διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου. 

 
Η λειτουργία της δεύτερης «γραµµής άµυνας» είναι ανεξάρτητη και µεταξύ άλλων στοχεύει στην: 

 
• Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικασιών και ελέγχων για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. 
• Παρακολούθηση της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων διαδικασιών διαχείρισης 

πιστωτικού κινδύνου. 
• Ανάδειξη των κρίσιµων ζητηµάτων που προκύπτουν και τυχόν αποκλίσεων από τους Κανονισµούς και τις Πολιτικές 

της Εταιρίας. 
• Παροχή κατευθυντήριων γραµµών και οδηγιών που σχετίζονται µε τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου 

πιστωτικού κινδύνου. 
• Παροχή ενηµέρωσης στις ενδιαφερόµενες Μονάδες σχετικά µε τα ευρήµατα των ελέγχων καιτις τυχόν συστάσεις. 

 
Τµήµα Επικύρωσης Υποδειγµάτων ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 

 
Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δεύτερης «γραµµής άµυνας» δηµιουργήθηκε το Τµήµα Επικύρωσης 
Υποδειγµάτων ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, το οποίο υπάγεται στον Γενικό ∆ιευθυντή Risk. Το Τµήµα είναι 
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υπεύθυνο για την στατιστική επικύρωση των υποδειγµάτων που αφορούν τον Πιστωτικό Κίνδυνο, διαβεβαιώνοντας 
την σταθερότητα και την αξιοπιστία τους, καθώς διατηρεί την ανεξαρτησία του από τις διαδικασίες ανάπτυξης των 
υποδειγµάτων. Επιπλέον, αναλαµβάνει την επικύρωση υποδειγµάτων που χρησιµοποιούνται για την επιµέτρηση και 
αξιολόγηση του Πιστωτικού Κινδύνου του Οµίλου σύµφωνα µε το Πλαίσιο Επικύρωσης Υποδειγµάτων Πιστωτικού 
Κινδύνου του Οµίλου Alpha Bank AE, το οποίο βασίζεται στο εποπτικό πλαίσιο και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

 
Ατοµική Αξιολόγηση Αποµειώσεων 

 
Ο υπολογισµός των αποµειώσεων που γίνεται σε ατοµική βάση, λαµβάνει υπ’ όψιν τη σηµαντικότητα του ανοίγµατος, 
τις περιπτώσεις ανοιγµάτων που δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά κινδύνου και τις περιπτώσεις ανοιγµάτων που δεν 
υπάρχουν επαρκή ιστορικά στοιχεία στην Εταιρία. Ανοίγµατα που δεν αξιολογούνται σε ατοµική βάση εξετάζονται 
συλλογικά. 

 
 Για τα Ανοίγµατα προς Επιχειρήσεις εξετάζονται ατοµικά:  

 
• Πιστούχοι µε έστω ένα Μη Εξυπηρετούµενο Άνοιγµα των οποίων το Γενικό Όριο Πελάτη υπερβαίνει το ποσό των 

€750.000. 
 

 Για τα Ανοίγµατα προς Ιδιώτες εξετάζονται ατοµικά:  
 
• Πιστούχοι µε έστω ένα Μη Εξυπηρετούµενο Άνοιγµα και συνολικά χρεωστικά υπόλοιπα άνω των €1,5 εκ. 

 
Συλλογική Αξιολόγηση Αποµειώσεως 

 
Η Συλλογική Αξιολόγηση Αποµειώσεων διενεργείται σε ανοίγµατα που δεν εξετάζονται ατοµικά, αφού πρώτα 
κατηγοριοποιηθούν βάσει παρόµοιων χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου της οµάδας και του χαρτοφυλακίου στην 
οποία ανήκει ο πιστούχος ή η πιστοδότηση. 

 
Για την ταξινόµηση των ανοιγµάτων σε οµάδες µε οµοειδή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου λαµβάνονται υπ’ 
όψιν, ενδεικτικά, τα εξής: 
• Στάδιο Κατατάξεως µε βάση τον Πιστωτικό Κίνδυνο (Staging) 
• Τύπος προϊόντος 
• Νόµισµα πιστοδότησης 
• Υπηκοότητα πιστούχου 
• Χρονική διάρκεια ανοιγµάτων σε αθέτηση 
• Ύπαρξη καλύµµατος, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το ποσοστό της καλύψεως (Loan to Value) 
• ∆ιαβάθµιση πιστωτικού κινδύνου 
• Κλάδος δραστηριότητας 

 
Υπολογισµός αναµενόµενης ζηµίας πιστωτικού κινδύνου 

 
Το ποσό των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών επικαιροποιείται ανά ηµερολογιακό τρίµηνο, ώστε να αντικατοπτρίζει 
τις µεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο από την αρχική αναγνώριση, µε αποτέλεσµα να παρέχεται έγκαιρη 
πληροφόρηση σχετικά µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες. 

 
Ο προσδιορισµός της αναµενόµενης ζηµίας λόγω πιστωτικού κινδύνου γίνεται ως εξής: 
• Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, η ζηµία λόγω πιστωτικού κινδύνου είναι ίση µε την παρούσα 

αξία της διαφοράς ανάµεσα: 
α στις συµβατικές ροές και 
β στις ροές που η Εταιρία εκτιµά ότι θα λάβει. 

• Για τα µη εκταµιευθέντα ανακυκλούµενα ανοίγµατα, η ζηµία λόγω πιστωτικού κινδύνου είναι ίση µε την παρούσα 
αξία της διαφοράς ανάµεσα: 

α στις συµβατικές ροές που θα προκύψουν αν εκταµιευθούν τα ανεκτέλεστα δανειακά υπόλοιπα και 
β στις ροές που η Εταιρία εκτιµά ότι θα λάβει σε περίπτωση εκταµίευσης των υπολοίπων αυτών. 

• Για τις εγγυητικές επιστολές και τις ενέγγυες πιστώσεις, η ζηµία είναι ίση µε τις αναµενόµενες εκροές σε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγύησης µείον τα ποσά που η Εταιρία εκτιµά ότι θα εισπράξει από τον κάτοχο της εγγύησης. 
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Ο µηχανισµός για τον υπολογισµό της αναµενόµενης ζηµιάς πιστωτικού κινδύνου βασίζεται στις ως κάτωθι 
παραµέτρους πιστωτικού κινδύνου: 
• Πιθανότητα Αθέτησης (PD): Είναι µία εκτίµηση της πιθανότητας αθέτησης κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριµένου 

χρονικού ορίζοντα. Ο προσδιορισµός της πιθανότητας αθέτησης βασίζεται στην χρήση στατιστικών υποδειγµάτων 
διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου µέσω των οποίων αξιολογείται η πιστοληπτική ικανότητα των πιστούχων για τα 
βασικά χαρτοφυλάκια της Εταιρίας. Τα εν λόγω υποδείγµατα χρησιµοποιούν µια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών 
παραµέτρων, συµπεριλαµβάνοµενων µεταξύ άλλων, δεδοµένων για την τρέχουσα και ιστορική συµπεριφορά των 
πιστούχων. 

• Άνοιγµα σε Αθέτηση (EAD):Το Άνοιγµα σε Αθέτηση είναι µία εκτίµηση του ύψους του ανοίγµατος τη στιγµή της 
αθέτησης. Τα εγκεκριµένα πιστωτικά όρια που δεν έχουν πλήρως εκταµιευτεί αντιπροσωπεύουν δυνητικό 
πιστωτικό άνοιγµα και µετατρέπονται σε ισοδύναµο πιστωτικό άνοιγµα ποσού ίσου µε το εγκεκριµένο µη 
εκταµιευθέν πιστωτικό όριο επί έναν συντελεστή µετατροπής (Credit Conversion Factor, CCF). 

• Εκτιµώµενη Αναµενόµενη Ζηµιά κατά τη στιγµή της αθέτησης (LGD): Η Εκτιµώµενη Αναµενόµενη Ζηµιά είναι µία 
εκτίµηση της ζηµιάς που θα πραγµατοποιηθεί στην περίπτωση που η αθέτηση συµβεί σε µία δεδοµένη χρονική 
στιγµή. Βασίζεται στη διαφορά µεταξύ των οφειλόµενων συµβατικών ταµειακών ροών και εκείνων που η Εταιρία 
θα ανέµενε να εισπράξει, συµπεριλαµβανοµένης της ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων καθώς και της 
πιθανότητας επιστροφής της χορήγησης σε ενήµερη κατάσταση (cure rate), η οποία βασίζεται σε ιστορικά 
δεδοµένα, καθώς επίσης και στις προσαρµογές που γίνονται σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιο Λιανικής Τραπεζικής, 
προκειµένου να ληφθεί υπόψη η εκτιµώµενη πορεία των ενεργειών διαχείρισης της περιµέτρου των µη 
εξυπηρετούµενων πιστωτικών ανοιγµάτων. 

 
Πιο συγκεκριµένα λαµβάνονται υπόψη νέες πληροφορίες και δεδοµένα όσον αφορά τον προσδιορισµό των 
µελλοντικών αναµενόµενων ταµειακών ροών που απορρέουν από τις προσδοκίες µελλοντικών γεγονότων και κυρίως 
αφορούν αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα πληρωµών και ροές από τη ρευστοποίηση των καλυµµάτων µε βάση τις 
λύσεις που παραχωρούνται στα πλαίσια της διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων. 

 
Τα αναµενόµενα ποσοστά ανάκτησης από εµπράγµατες εξασφαλίσεις, λαµβάνουν υπόψη τις ακόλουθες παραµέτρους: 
την πλέον πρόσφατη (αναθεωρηµένη εντός του έτους) εµπορική αξία, το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τη 
ρευστοποίηση / πώληση της εµπράγµατης εξασφάλισης (5έτη για τον υπολογισµό των συλλογικών αποµειώσεων, ενώ 
για τον υπολογισµό των αποµειώσεων σε ατοµική βάση, το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα βασίζεται στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, το στάδιο ενεργειών και τα συγκεκριµένα δεδοµένα και συνθήκες της κάθε περίπτωσης), την 
εµπορική αξία τη στιγµή της ρευστοποίησης/πώλησης της εµπράγµατης εξασφάλισης, βάσει της αναµενόµενης 
εξέλιξης των τιµών ακινήτων κατά τα επόµενα έτη, την αναµενόµενη τιµή πώλησης µέσω αναγκαστικής ή µη 
διαδικασίας. Το ποσοστό αποµείωσης της αξίας των εµπράγµατων εξασφαλίσεων (ενυπόθηκων ακινήτων) που 
χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό συλλογικών αποµειώσεων ανέρχεται σε 25% (περιλαµβανοµένων των εξόδων 
πωλήσεων), ενώ για τον υπολογισµό των αποµειώσεων σε ατοµική βάση η αντίστοιχη αποµείωση της αξίας 
εµπράγµατων εξασφαλίσεων διαφοροποιείται αναλόγως των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών και συνθηκών της κάθε 
περίπτωσης). Οι αναµενόµενες ταµειακές ροές προεξοφλούνται µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο των δανείων. Tέλος, 
σηµειώνεται ότι το LGD διαφοροποιείται βάσει του εκάστοτε µακροοικονοµικού σεναρίου για τα υπό εµπράγµατες 
εξασφαλίσεις καλυµµένα ανοίγµατα. 

 
Οποιεσδήποτε αλλαγές στις παραδοχές ή διαφορές µεταξύ των παραδοχών που έγιναν και των πραγµατικών 
αποτελεσµάτων θα µπορούσε να οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές στα ποσά των απαιτούµενων προβλέψεων. 

 
Ενσωµάτωση της µελλοντικής πληροφόρησης 

 
Για σκοπούς του προσδιορισµού της αναµενόµενης ζηµίας πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρία υπολογίζει τις 
αναµενόµενες ταµειακές ροές βάσει της σταθµισµένης πιθανότητας τριών εναλλακτικών σεναρίων. 

 
Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρία χρησιµοποιεί προβλέψεις για την πιθανή εξέλιξη µακροοικονοµικών µεταβλητών, οι 
οποίες επηρεάζουν το ύψος της αναµενόµενης ζηµίας πιστωτικού κινδύνου για το δανειακό χαρτοφυλάκιο υπό ένα 
βασικό και υπό δύο εναλλακτικά µακροοικονοµικά σενάρια (ένα ευνοϊκό και ένα δυσµενές) ενώ παράγει επίσης τις 
σωρευτικές πιθανότητες που συνδέονται µε τα σενάρια αυτά. 

 
Οι µακροοικονοµικές µεταβλητές που επηρεάζουν το ύψος της αναµενόµενης πιστωτικής ζηµιάς είναι το Ακαθάριστο 
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Εγχώριο Προϊόν, το ποσοστό ανεργίας, ο Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή, καθώς και οι µελλοντικές αξίες 
των στεγαστικών και επαγγελµατικών ακινήτων. 

 
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ο µέσος ετήσιος όρος για την περίοδο 2020-2023, των µακροοικονοµικών 
µεταβλητών που επηρεάζουν τόσο την εκτίµηση της Πιθανότητας Αθετήσεωςόσο και την εκτίµηση της Αναµενόµενης 
Ζηµιάς σε περίπτωση Αθετήσεως. 

 
 

 ∆υσµενές 
Σενάριο 

Βασικό 
Σενάριο 

Ευνοϊκό 
Σενάριο 

Μεταβολή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 0,6% 2,7% 4,8% 

Ποσοστό Ανεργίας 7,7% 5,6% 3,5% 

Μεταβολή της αξίας των οικιστικών ακινήτων (RRE) 0,2% 2,9% 3,9% 

Μεταβολή της αξίας των εµπορικών ακινήτων (CRE) 0,6% 2,2% 4,0% 
 

Η παραγωγή του βασικού σεναρίου, που υποστηρίζεται από µία συνεπή οικονοµική περιγραφή, λειτουργεί ως το 
σηµείο εκκινήσεως και θα αποτελεί και το πιο πιθανό σενάριο σύµφωνα µε τις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες και τη 
βασική εκτίµηση της Εταιρίας αναφορικά µε την πορεία της οικονοµίας. 

 
Οι σωρευτικές πιθανότητες που συνοδεύουν τα µακροοικονοµικά σενάριο για την κυπριακή οικονοµία υποδεικνύουν 
ότι η οικονοµία αποδίδει καλύτερα ή χειρότερα σε σχέση µε τις δοθείσες προβλέψεις µε βάση το βασικό σενάριο και 
µε βάση τα εναλλακτικά, δηλαδή το ευνοικό και το δυσµενές σενάριο. Για κάθε ένα από τα εναλλακτικά σενάρια, 
υπολογίζεται η αναµενόµενη ζηµιά πιστωτικού κινδύνου και σταθµίζεται µε την πιθανότητα του κάθε σεναρίου ώστε 
να υπολογιστεί η σταθµισµένη αναµενόµενη ζηµιά πιστωτικού κινδύνου. 

 
Η σωρευτική πιθανότητα που συνδέεται µε το βασικό σενάριο ανέρχεται σε 70%, ενώ η σωρευτική πιθανότητα του 
δυσµενούς και ευνοϊκού σεναρίου ανέρχεται σε 15% για το κάθε σενάριο. 

 
Η Εταιρία έχει διενεργήσει ανάλυση ευαισθησίας των σηµαντικών παραδοχών υπολογισµού των αποµειώσεων των 
ανοιγµάτων σε αθέτηση, χρησιµοποιώντας τα υποδείγµατα παραµέτρων πιστωτικού κινδύνου που χρησιµοποιούνται 
στις συλλογικές αποµειώσεις. Πιο συγκεκριµένα: 

 
• Σε περίπτωση που το ποσοστό της σωρευτικής πιθανότητας του δυσµενούς σεναρίου αυξηθεί από 15% σε 

30%, τότε αναµένεται αύξηση των Αναµενόµενων Ζηµιών Πιστωτικού Κινδύνου κατά €0,8 εκατ. 
• Σε περίπτωση που το ποσοστό της σωρευτικής πιθανότητας του ευνοϊκού σεναρίου αυξηθεί από 15% σε 

30%, τότε αναµένεται µείωση των Αναµενόµενων Ζηµιών Πιστωτικού Κινδύνου κατά €0,8 εκατ. 
• Σε περίπτωση που η αναµενόµενη ανακτήσιµη περίοδος της εµπράγµατης εξασφάλισης αυξηθεί κατά 1 

έτος, τότε αναµένεται αύξηση των Αναµενόµενων Ζηµιών Πιστωτικού Κινδύνου κατά €1,5 εκατ. 
• Σε περίπτωση που η αναµενόµενη ανακτήσιµη περίοδος της εµπράγµατης εξασφάλισης ελλατωθεί κατά 1 

έτος, τότε αναµένεται µείωση των Αναµενόµενων Ζηµιών Πιστωτικού Κινδύνου κατά €1,5 εκατ. 
• Σε περίπτωση που η αποµείωση της τιµής της εµπράγµατης εξασφάλισης κατά την ρευστοποίηση αυξηθεί 

κατά 5%, τότε αναµένεται αύξηση των Αναµενόµενων Ζηµιών Πιστωτικού Κινδύνου κατά €3,8 εκατ. 
• Σε περίπτωση που η αποµείωση της τιµής της εµπράγµατης εξασφάλισης ελλατωθεί κατά 5%, τότε 

αναµένεται µείωση των Αναµενόµενων Ζηµιών Πιστωτικού Κινδύνου κατά €3,8 εκατ. 
 

Περιβαλλοντικός και Κοινωνικής Ευθύνης Κίνδυνος 
 

Στο πλαίσιο διαχειρίσεως του πιστωτικού κινδύνου και της πιστωτικής πολιτικής, έχει ενταχθεί η εξέταση της 
απαρέγκλιτης τηρήσεως των αρχών της περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης χορηγήσεως πιστοδοτήσεων προς 
επιχειρήσεις. 

 
Ο κύριος στόχος είναι η διαχείριση του δυνητικά προερχόµενου κινδύνου από τις δραστηριότητες των πιστούχων της 
Εταιρίας οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται µε ζηµία προς το περιβάλλον και την κοινωνία, ή τυχόν µε άµεση απειλή 
τέτοιας ζηµίας, και κατ΄επέκταση να επιδρούν αρνητικά στις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα της Εταιρίας. 
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Ρυθµίσεις 
 

Η διατήρηση ενός υγιούς δανειακού χαρτοφυλακίου προϋποθέτει τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
πιστούχων, προκειµένου να είναι εφικτή η έγκαιρη διάγνωση µελλοντικών προβληµάτων ρευστότητας που θα 
επηρεάσουν την οµαλή αποπληρωµή των υποχρεώσεών τους στην Εταιρία και τον Όµιλο Alpha Bank AE. 

 
Τα πιστωτικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται συνήθως από τον Οµιλο για τη διαχείριση προβληµάτων ρευστότητας 
που αντιµετωπίζουν οι πιστούχοι στην αποπληρωµή των οφειλών τους, είναι οι ρυθµίσεις των χρηµατοδοτήσεων 
µέσω της επαναδιαπραγµάτευσης των αρχικών όρων της δανειακής σύµβασης. 

 
Οι Ρυθµίσεις οφειλών προτείνονται σε συνεργάσιµους και βιώσιµους δανειολήπτες που βρίσκονται σε οικονοµική 
δυσχέρεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι µακροπρόθεσµα αποτελεσµατικές και βιώσιµες, λαµβάνοντας υπόψη 
τόσο τις αιτίες που οδήγησαν στην εµφάνιση οικονοµικών δυσκολιών (financial difficulty) όσο και τη δυνατότητα 
αποπληρωµής του δανειολήπτη. 

 
Η ύπαρξη ευνοϊκότερων όρων επαναδιαπραγµατεύσεως και τροποποιήσεως των όρων της συνεργασίας µε τον 
πιστούχο (concession) σε οικονοµική δυσχέρεια, ορίζονται σε σχέση µε: 

 
• τους αντίστοιχους όρους που ισχύουν και εφαρµόζονται σε πιστούχους οι οποίοι δεν αντιµετωπίζουν οικονοµική 

δυσχέρεια. 
• τους αντίστοιχους όρους που ισχύουν στην αγορά για πιστούχους µε τα ίδια χαρακτηριστικά κινδύνου. 

 
Μεθοδολογία Αξιολογήσεως Αποµειώσεων 

 
Η µεθοδολογία αξιολόγησης αποµειώσεων είναι ενιαία τόσο για τις πιστοδοτήσεις Wholesale Banking όσο και για τις 
πιστοδοτήσεις Retail Banking. Η Εταιρία διενεργεί τη διαδικασία αναγνώρισης και υπολογισµού αποµειώσεων ανά 
ηµερολογιακό τρίµηνο. 

 
Για τον έγκαιρο προσδιορισµό των σηµαντικών αυξήσεων πιστωτικού κινδύνου ενός ανοίγµατος µετά την αρχική 
αναγνώριση και την επιµέτρηση ζηµιάς καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του αντί της επιµέτρησης ζηµιάς δωδεκαµήνου, 
συγκρίνεται ο κίνδυνος αθέτησης κατά την ηµεροµηνία αναφοράς µε τον κίνδυνο αθέτησης κατά την ηµεροµηνία της 
αρχικής αναγνώρισης για όλα τα εξυπηρετούµενα ανοίγµατα, συµπεριλαµβανοµένων των χορηγήσεων που δεν 
εµφανίζουν ηµέρες καθυστέρησης (Delinquencies). 

 
 Σηµαντική Αύξηση Πιστωτικού Κινδύνου  

 

Η αξιολόγηση ενός ανοίγµατος για το κατά πόσον εµφανίζει σηµαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο ή όχι βασίζεται 
στα κατωτέρω: 

 
• Ποσοτικοί ∆είκτες (Quantitative Indicators): αναφέρεται στην ποσοτική πληροφόρηση που χρησιµοποιείται και 

πιο συγκεκριµένα στη σύγκριση της πιθανότητας αθετήσεως («PD») στην ηµεροµηνία αναφοράς σε σχέση µε την 
αρχική αναγνώριση. Για τον προσδιορισµό, της σηµαντικής αύξησης πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη 
τόσο η απόλυτη αύξηση της πιθανότητας αθέτησης (PD) µεταξύ της ηµεροµηνίας αναφοράς και της αρχικής 
αναγνώρισης (4 ποσοστιαίες µονάδες αύξήσης του PD), όσο και η σχετική αύξηση της πιθανότητας αθέτήσης εως 
µεταξύ της ηµεροµηνίας αναφοράς και της αρχικής αναγνώρισης (διπλασιασµός του PD). Σηµειώνεται ότι τα 
κρίσιµα σηµεία - τόσο για την απόλυτη αύξηση, όσο και για τη σχετική αύξηση του PD µεταξύ ηµεροµηνίας 
αναφοράς και αρχικής αναγνώρισης – αξιολογούνται σε ετήσια βάση, προκειµένου να τεκµηριώνεται η 
σηµαντικότητα της στατιστικής διαφοροποίησης. Ειδικότερα για τα χαρτοφυλάκια Ειδικών Χρηµατοδοτήσεων 
(Σύνθετες Χρηµατοδοτήσεις και Χρηµατοδοτήσεις Ναυτιλίας) των οποίων η διαβάθµιση πιστωτικού κινδύνου έχει 
επιδεινωθεί σε σχέση µε την αντίστοιχη διαβάθµιση κατά την αρχική αναγνώριση (Κατηγορία 4 – «ασθενής» 
διαβάθµιση), θεωρείται ως ένδειξη σηµαντικής αύξησης στον πιστωτικό κίνδυνο. 
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• Ποιοτικοί ∆είκτες (Qualitative Indicators): αναφέρεται στην ποιοτική πληροφόρηση που χρησιµοποιείται και που 
δεν αποτυπώνεται κατ’ ανάγκη στην πιθανότητα αθέτησης, όπως ο χαρακτηρισµός ενός ανοίγµατος ως 
εξυπηρετούµενη ρύθµιση (FPL, για δύο χρόνια τουλάχιστον σύµφωνα µε τα EBA ITS) ή η ένδειξη Οικονοµικής 
∆υσχέρειας. Επιπλέον,ποιοτικοί δείκτες, τόσο για τα χαρτοφυλάκια Wholesale Banking όσο και για τα 
χαρτοφυλάκια ιδιωτών, περιλαµβάνονται στους µηχανισµούς Έγκαιρης Προειδοποιήσεως Πιστωτικού Κινδύνου 
(Early Warning), όπου, αναλόγως της αξιολόγησης που πραγµατοποιείται, ένα άνοιγµα δύναται να θεωρηθεί ότι 
εµφανίζει σηµαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου ή όχι. 

• Λοιποί ∆είκτες (Backstop Indicators): επιπλέον των ανωτέρω και µε σκοπό να αντιµετωπισθούν περιπτώσεις για 
τις οποίες δεν υπάρχουν ενδείξεις σηµαντικής επιδείνωσης του πιστωτικού κινδύνου, βάσει των ποσοτικών και 
ποιοτικών δεικτών ορίζεται ότι τα ανοίγµατα σε καθυστέρηση άνω των 30 ηµερών θεωρούνται ότι εξ’ ορισµού 
εµφανίζουν σηµαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου. 

 
 Κατάταξη ανοιγµάτων σε Στάδια µε βάση τον πιστωτικό κίνδυνο (Staging) 

 

Σε συνέχεια της αρχικής αναγνώρισης µίας πιστοδότησης, γίνεται η κατάταξή της σε Στάδια («Stages») µε βάση τον 
πιστωτικό κίνδυνο. Η κατάταξη των δανείων σε στάδια στηρίζεται στις µεταβολές της ποιότητας του δανειακού 
χαρτοφυλακίου από την αρχική αναγνώριση. Κατά την αρχική αναγνώριση ενός ανοίγµατος, η Εταιρία οφείλει να 
προσδιορίσει εάν θεωρείται αποµειωµένης πιστωτικής αξίας (Credit-Impaired at Initial Recognition). 

 
Στην κατηγορία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αποµειωµένων κατά την αρχική αναγνώριση(«POCI») 
περιλαµβάνονται τα εξής: 

 
• Ανοίγµατα που τη στιγµή της εξαγοράς («Purchased») ικανοποιούν τα κριτήρια των Μη Εξυπηρετούµενων 

Ανοιγµάτων. 
• Ανοίγµατα για τα οποία λογιστικά υπάρχει παύση αναγνώρισης (derecognition) του παλαιού Ανοίγµατος και 

αναγνώριση (recognition) του καινούριου και για τα οποία ισχύουν τα εξής («Originated»): εάν το Άνοιγµα πριν 
την παύση αναγνώρισης ήταν χαρακτηρισµένο ως αποµειωµένο (άρα NPE), θα συνεχίσει να διατηρεί αυτόν τον 
χαρακτηρισµό και το νέο δάνειο, το οποίο και θα ταξινοµηθεί ως POCI. 

 
Τα υπόλοιπα Ανοίγµατα που δεν χαρακτηρίζονται ως POCI, ταξινοµούνται σε Στάδια ως κάτωθι: 

 
• Στο Στάδιο (stage) 1 περιλαµβάνονται τα εξυπηρετούµενα πιστωτικά Ανοίγµατα που δεν έχουν σηµαντική 

αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση. Στο στάδιο αυτό,οι αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου αναγνωρίζονται µε βάση την πιθανότητα αθέτησης εντός των επόµενων δώδεκα µηνών και η 
αξιολόγηση διενεργείται σε συλλογική βάση µε εξαίρεση τους πιστούχους που εξετάζονται σε ατοµική βάση. 

• Στο Στάδιο (stage) 2 περιλαµβάνονται τα πιστωτικά Ανοίγµατα που έχουν σηµαντική αύξηση πιστωτικού 
κινδύνου από την αρχική αναγνώριση αλλά δεν είναι Μη Εξυπηρετούµενα. Στο στάδιο αυτό, οι αναµενόµενες 
ζηµίες πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη την αναµενόµενη διάρκεια ζωής του δάνειου, η δε 
αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε συλλογική βάση µε εξαίρεση τους πιστούχους που εξετάζονται σε ατοµική βάση. 

• Στο Στάδιο (stage) 3 περιλαµβάνονται τα Μη Εξυπηρετούµενα/σε Αθέτηση Ανοίγµατα. Στο Στάδιο αυτό ο 
υπολογισµός πιστωτικού κινδύνου γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του πιστωτικού Ανοίγµατος και η αξιολόγηση 
γίνεται σε συλλογική ή σε ατοµική βάση. 

 
Ο υπολογισµός πιστωτικού κινδύνου για τα POCI ανοίγµατα γίνεται καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής του πιστωτικού 
Ανοίγµατος. 

 
Αποσβέσεις Απαιτήσεων 

 
Ως Απόσβεση Οφειλών (Write-off) ορίζεται η µείωση της λογιστικής αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου µε χρήση συσσωρευµένων αποµειώσεων, όταν δεν υφίσταται πιθανότητα ουσιαστικών περαιτέρω 
εισπράξεων. Η απόσβεση αφορά τη λογιστική διαγραφή µίας οφειλής ή µέρους αυτής, ήτοι την αφαίρεση του 
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ή µέρους αυτού από τον ισολογισµό, η οποία δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την 
παραίτηση της Εταιρίας από τη νοµική απαίτηση έναντι των πιστούχων. Σε περίπτωση που η Εταιρία αποφασίζει να 
παραιτηθεί από τη νοµική απαίτηση έναντι των πιστούχων αυτό ονοµάζεται Περιορισµός Οφειλής (Debt 
Forgiveness) και η εν λόγω παραίτηση µπορεί να αφορά στοιχεία εντός ή/και εκτός ισολογισµού. 
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Ως Απόσβεση Οφειλών µε Περιορισµό Οφειλής (Write-down) ορίζεται η οριστική διαγραφή µίας οφειλής ή 
µέρους αυτής ως αποτέλεσµα αποφάσεως ή συµφωνίας (δικαστική απόφαση, συµβατική συµφωνία, κ.λπ.) νοµικά 
δεσµευτικού χαρακτήρα, η οποία δεν είναι περαιτέρω διεκδικίσιµη. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω κατηγορία αποσβέσεων 
µπορεί να είναι Οριστική ήτοι χωρίς προϋποθέσεις, ή Υπό Αίρεση (Contingent Write-Down), ήτοι να ισχύει υπό την 
προϋπόθεση επιτεύξεως συγκεκριµένης επιδόσεως από τον Πελάτη (συνήθως επιτυχής υλοποίηση συγκεκριµένου 
προγράµµατος αποπληρωµής). 

 
Ενδεικτικές προϋποθέσεις, και όχι περιοριστικές, για την υποβολή προτάσεων αποσβέσεως µέρους ή του συνόλου των 
οφειλών δύναται να αποτελούν τα κάτωθι: 

 
• Καταγγελία των οικείων Συµβάσεων των Πελατών 
• Έκδοση ∆ιαταγών Πληρωµής καθ’ όλων των ενεχοµένων των εν λόγω Συµβάσεων 
• Ολοκλήρωση των ενεργειών έρευνας ακίνητης περιουσίας 
• Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εγγραφή βαρών. 
• Εκπλειστηριασµός τουλάχιστον ενός ακινήτου, προκειµένου να έχουν οριστικοποιηθεί οι προνοµιακές απαιτήσεις 

(µέσω του πίνακα κατατάξεως) και κατ’ επέκταση η πιθανή ζηµία της Εταιρίας. 
• Στις περιπτώσεις όπου η πιθανότητα περαιτέρω ανακτήσεως της οφειλής κρίνεται ιδιαιτέρως χαµηλή, λόγω: 

− εντάξεως των οφειλετών σε ειδική εκκαθάριση, 
− αποδεδειγµένης υπάρξεως σηµαντικού ύψους προνοµιακών απαιτήσεων και λήψη αποφάσεως για την 

παύση των νοµικών ενεργειών διαχειρίσεως προς αποφυγή του µη εισπράξιµου κόστους εκτελέσεως, 
− ασύµφορου περαιτέρω δικαστικού αγώνα για τη διεκδίκηση της οφειλής (π.χ. εξασφαλίσεις χαµηλής 

αξίας) 
 

για τη διενέργεια της αποσβέσεως, απαιτείται ισόποση πρόβλεψη αποµειώσεως τουλάχιστον κατά το προηγούµενο 
από την πρόταση τρίµηνο. 

 
Η Εταιρία έχει διαγράψει σωρευτικά ποσό €87εκ. το οποίο συνεχίζει να διεκδικεί (2018: €54εκ.). 

 
ΟΡΙΣΜΟΙ: 
Ανοίγµατα σε Καθυστέρηση (Past Due Loans) 

 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι σε καθυστέρηση εάν η οφειλή του αντισυµβαλλόµενου βρίσκεται 
σε καθυστέρηση πάνω από µια ηµέρα. Το οφειλόµενο ποσό θεωρείται ως το άθροισµα του κεφαλαίου, των τόκων και 
χρεώσεων / προµηθειών που είναι πάνω από µία ηµέρα οφειλόµενα στο επίπεδο του λογαριασµού. 

 
Μη Εξυπηρετούµενα Ανοίγµατα (Non Performing Exposures) 

 
Ένα άνοιγµα θεωρείται µη εξυπηρετούµενο εάν ισχύει µία εκ των κάτωθι προϋποθέσεων τη στιγµή της ταξινοµήσεως: 

 
• Είναι σε στάδιο ουσιαστικής καθυστέρησης άνω των 90 ηµερών (NPL): Tο ποσό σε καθυστέρηση υπερβαίνει τα 

Ευρώ 100, για Ανοίγµατα Λιανικής Τραπεζικής, ή τα Ευρώ 500, για Ανοίγµατα Wholesale Banking και τo ποσό σε 
καθυστέρηση υπερβαίνει το 1% της συνολικής – εντός ισολογισµού - οφειλής. 

• Είναι σε στάδιο δικαστικών ενεργειών – Legal (NPL). 
• Είναι µη εξυπηρετούµενη ρύθµιση (Forborne Non-Performing Exposure). 
• Εµφανίζει ένδειξη αδυναµίας αποπληρωµής (UTP). 

 
Στην περίπτωση κατά την οποία ένας πιστούχος αρµοδιότητας Wholesale Banking έχει Άνοιγµα σε καθυστέρηση 
µεγαλύτερη των 90 ηµερών και το ποσό αυτό υπερβαίνει το 20% των συνολικών Ανοιγµάτων του, τότε όλα τα 
Ανοίγµατά του θεωρούνται µη εξυπηρετούµενα (Pulling Effect). 



UMERA LIMITED 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

21. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

21.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 

55 

 

 

Εξυπηρετούµενες Πιστοδοτήσεις (Performing Exposures) 
 

Μία πιστοδότηση θεωρείται εξυπηρετούµενη εάν ικανοποιούνται σωρευτικά οι ακόλουθες συνθήκες: 
 
• Είναι σε καθυστέρηση λιγότερο από 90 ηµέρες. 
• ∆εν ευρίσκεται σε δικαστικές ενέργειες. 
• ∆εν εµφανίζει ένδειξη αδυναµίας πληρωµής (unlikeliness to pay). 
• ∆εν θεωρείται αποµειωµένη 

ή 
• Χαρακτηρίζεται ως εξυπηρετούµενη ρύθµιση (forborne performing exposure) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον 

Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2015/227 της Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου 2015. 
Πιστοδοτήσεις µε Ενδείξεις Αδυναµίας Πληρωµής (Unlikeliness to pay) 

 
Οι πιστοδοτήσεις µε Ένδειξη Αδυναµίας Πληρωµής (Unlikeliness to pay - UTP) ορίζονται τα Ανοίγµατα πιστούχων σε 
καθυστέρηση µικρότερη των 90 ηµερών και για τα οποία η Εταιρία εκτιµά ότι οι πιστούχοι δεν είναι πιθανό να 
εκπληρώσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους χωρίς τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, ανεξαρτήτως από την 
ύπαρξη οποιουδήποτε καθυστερούµενου ποσού ή από τον αριθµό των ηµερών καθυστερήσεως, µε εξαίρεση τις 
περιπτώσεις εξασφαλίσεων που αποτελούν µέρος του συναλλακτικού παραγωγικού κυκλώµατος (π.χ. ακίνητα σε 
εταιρίες Real Estate, εταιρικά µερίδια σε εταιρίες Συµµετοχών). 
Η Εταιρία αξιολογεί την ύπαρξη ενδείξεων αδυναµίας αποπληρωµής των πιστούχων στη βάση συγκεκριµένης 
διαδικασίας που εφαρµόζει, ως ακολούθως: 

 
− καθορίζονται γεγονότα (Hard UTP triggers) τα οποία εφόσον επισυµβούν, ένα άνοιγµα αναγνωρίζεται ως µη 

εξυπηρετούµενο, χωρίς να απαιτείται αξιολόγηση από κάποιο Συµβούλιο Πιστοδοτήσεων 
− ορίζονται συγκεκριµένα εναύσµατα (Soft UTP triggers) για τα οποία απαιτείται αξιολόγηση και επικύρωση από το 

αρµόδιο Συµβούλιο Πιστοδοτήσεων έναντι της ουσιώδους ύπαρξης αδυναµίας αποπληρωµής του πιστούχου. 
 

Αποµειωµένα Ανοίγµατα (Credit Impaired Exposures) 
 

Ένα Άνοιγµα θεωρείται αποµειωµένο (Credit Impaired) όταν ικανοποιούνται τα κριτήρια που ορίζονται για τον ορισµό 
των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων. 

 
Ανοίγµατα σε Αθέτηση (Default Exposures) 

 
Ένα Άνοιγµα θεωρείται ότι είναι σε αθέτηση (Default) όταν ικανοποιούνται τα κριτήρια που ορίζονται για τον ορισµό 
των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων. 

 
Συσσωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης 

 
Ως συσσωρευµένη αποµείωση, για σκοπούς αναφορών πιστωτικού κινδύνου, θεωρείται το ποσό αποµειώσεως που 
έχει υπολογισθεί είτε κατά τη µεµονωµένη είτε κατά τη συλλογική άσκηση, συµπεριλαµβανοµένου και του υπολοίπου 
προσαρµογής στην εύλογη αξία των συµβατικών υπολοίπων των δανείων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο εξαγοράς, 
είτε µεµονωµένων Ανοιγµάτων είτε εταιριών, καθώς επίσης και των Ανοιγµάτων που κατά την αρχική τους 
αναγνώριση χαρακτηρίσθηκαν ως POCI. 
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Χαρτοφυλάκια απαιτήσεων από πιστοδοτήσεις Τοµέα Wholesale Banking και Retail Banking 
 

Οι επιχειρηµατικές πιστοδοτήσεις Wholesale Banking εµπίπτουν σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα µε τα 
χαρακτηριστικά της πιστοδοτήσεως του πιστούχου, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Πιστούχοι αρµοδιότητας Τοµέα 
Wholesale Banking 

Χαρτοφυλάκιο Χαρακτηριστικά 

Μεγάλων Επιχειρήσεων (Corporate) Όµιλοι εταιριών µε κύκλο εργασιών 
>€2,5 εκ. ή πιστωτικό όριο > €1 εκ. 

Μεσαίες Επιχειρήσεις (SME) Όµιλοι εταιριών µε κύκλο εργασιών 
µεταξύ €0,5 εκ. και €2,5 εκ. και 
πιστωτικό όριο µεταξύ €150 χιλ. και 
€1 εκ. 

 
Οι πιστούχοι που δεν εµπίπτουν στα χαρακτηριστικά που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα εµπίπτουν στον Τοµέα 
Retail Banking. 

 
Περιορισµός Εκθέσεως Πιστωτικού Κινδύνου 

 
Η λήψη εξασφαλίσεων λειτουργεί ως αντιστάθµισµα έναντι του πιστωτικού κινδύνου που µπορεί να προκύψει από την 
ενδεχόµενη αδυναµία του πιστούχου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

 
Ως εξασφαλίσεις πιστοδοτήσεων νοούνται τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώµατα, τα οποία τίθενται 
στη διάθεση της Εταιρίας, είτε από τους πιστούχους είτε από τρίτα πρόσωπα, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως 
συµπληρωµατικές πηγές ρευστοποιήσεως των σχετικών απαιτήσεων. 

 
Οι εξασφαλίσεις κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: µη εµπράγµατες και εµπράγµατες. 

 
Μη Εµπράγµατες Εξασφαλίσεις - Εγγυήσεις 

 
Οι µη εµπράγµατες εξασφαλίσεις αποτελούν το πλαίσιο των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που συνήθως 
περιλαβάνονται/περιγράφονται σε ειδικά συµβατικά έγγραφα, µέσω των οποίων δηµιουργούνται δεσµεύσεις στον 
οφειλέτη ή σε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά) για καταβολή της οφειλής και αντίστοιχα δικαιώµατα στον δανειστή 
για τη διεκδίκησή τους. 

 
Βασική µορφή µη εµπράγµατης εξασφαλίσεως, που χρησιµοποιείται στις τραπεζικές πιστοδοτήσεις αποτελεί η 
εγγύηση. 

 
Εµπράγµατες Εξασφαλίσεις 

 
Με την εµπράγµατη εξασφάλιση παρέχεται στην Εταιρία δικαίωµα επί περιουσιακού στοιχείου (κινητού ή ακινήτου), 
που ανήκει στην κυριότητα του πιστούχου ή του εγγυητή ή τρίτου, µε σκοπό την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση 
των απαιτήσεών της από το προϊόν εκποιήσεως του περιουσιακού στοιχείου. 

 
Οι εµπράγµατες εξασφαλίσεις διακρίνονται σε υποθήκες που εγγράφονται επί ακινήτων, καθώς και σε ενέχυρα που 
συστήνονται επί κινητών αξιών/ περιουσιακών στοιχείων (π.χ. εµπορεύµατα, επιταγές, συναλλαγµατικές ή καταθέσεις) 
ή επί απαιτήσεων και δικαιωµάτων. 
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•  Υποθήκη  
 

Η υποθήκη εγγράφεται επί ακινήτων που µπορούν να εκποιηθούν, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω, είτε επί 
ολόκληρου του ακινήτου είτε επί µεριδίου αυτού: 

 
> Οικιστικά ακίνητα συµπεριλαµβανοµένων οικοπέδων, 
> Eµπορικά ακίνητα, 
> Aγροτεµάχια µε ή χωρίς κτίσµατα ή µε κτίσµατα που θα ανεγερθούν στο µέλλον. 
> Μεταλλεία. 
> Πλοία ή αεροσκάφη και κινητήρες, ανεξαρτήτως του εάν είναι κινητά 
> Μηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις (µηχανολογικές, µηχανικές, ηλεκτρολογικές, κ.λπ.),θα εξετάζεται κατά πόσον 

αυτά αποτελούν µέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων, µε αναφορά στον τίτλο. 
 

Για χορηγήσεις µε εξασφάλιση ακινήτου, έχει τεθεί µέγιστο ποσοστό ∆ανείου προς Αξία – ∆ΠΑ (Loan to Value -LTV), 
το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα µε το σκοπό του δανείου και χρησιµεύει για να καθοριστεί το ύψος της ιδίας 
συµµετοχής/συνεισφοράς του δανειολήπτη. Η συνεισφορά του δανειολήπτη στο χρηµατοδοτούµενο ακίνητο είναι 
σηµαντική γιατί επηρεάζει άµεσα την ικανότητα αποπληρωµής του δανειολήπτη και το κίνδυνο που αναλαµβάνει η 
Εταιρία. 

 
•  Ενέχυρο  
Είναι το εµπράγµατο δικαίωµα σε κινητά, δικαιώµατα, απαιτήσεις και τίτλους που παρέχει στον ενεχυρούχο δανειστή 
το προνόµιο να ικανοποιηθεί κατά προτεραιότητα από την εκποίηση ή ρευστοποίηση αυτών. 

 
Τα ενέχυρα διακρίνονται σε: 

 
> Ενέχυρο επί κινητών. 
> Ενέχυρο επί τίτλων και αξιογράφων. 
> Ενέχυρο επί δικαιώµατος ή απαιτήσεως. 

 
Κατά την αξιολόγηση της εξασφάλισης, η Εταιρία υπολογίζει τις ενδεχόµενες ταµειακές ροές που θα εισπραχθούν σε 
περίπτωση εκποίησης της εξασφάλισης. 

 
Ως εκ τούτου, λαµβάνονται υπόψη τα πιο κάτω: 

 
• η ποιότητα της εξασφάλισης 
• η αγοραία / εµπορική αξία 
• ενδεχόµενες δυσκολίες κατά την εκποίηση 
• το χρονικό περιθώριο που απαιτείται για την εκποίηση 
• τα κόστη που συνδέονται µε την εκποίηση 
• τα υφιστάµενα βάρη επί των ακινήτων (π.χ υποθήκες, κατασχέσεις, memos) 
• τυχόν προνοµιακές απαιτήσεις που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια εκποίησης εταιρικών περιουσιακών 

στοιχείων 
 

 Mέθοδοι και περιοδικότητα αποτιµήσεως ενυπόθηκων ακινήτων  
 

Σύµφωνα µε την Πολιτική Εξασφαλίσεως Πιστοδοτήσεων της Εταιρίας η ύπαρξη και η αξία των εξασφαλίσεων 
παρακολουθείται στενά. Οι εκτιµήσεις των ακινήτων διενεργούνται ανά έτος για όλα τα είδη ακινήτων, πλην 
περιπτώσεων όπου: 

 
• συµβατικά προβλέπεται κάτι διαφορετικό, 
• γίνουν αντιληπτές µεταβολές στο ακίνητο ή στην πορεία της επιχείρησης, ή 
• υπάρχουν πολεοδοµικές µεταβολές ή άλλοι παράγοντες. 

 
Οι αρχικές εκτιµήσεις των ακινήτων που προσφέρονται ως εξασφάλιση πραγµατοποιούνται µε επίσκεψη του εκτιµητή 
και εσωτερική επισκόπηση. 
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Οι επανεκτιµήσεις ακινήτων, που αποτελούν εξασφαλίσεις σε εξυπηρετούµενα ανοίγµατα διενεργούνται για: 
 
• Ακίνητα κατηγορίας RRE (Residential Real Estate): Ανά έτος, µε βάση τον δείκτη τιµών ακινήτων της ΚΤΚ ή και µε 

επιτόπια επίσκεψη όπου κριθεί απαραίτητο. 
• Ακίνητα κατηγορίας CRE (Commercial Real Estate) και αγροτεµάχια: Ανά έτος όπου το ύψος του ανοίγµατος 

 
> είναι µέχρι και €1εκ µε εκτίµηση desktop ή µε επιτόπια επίσκεψη όπου κριθεί απαραίτητο. Στις desktop 

εκτιµήσεις, δεν πραγµατοποιείται επίσκεψη στο ακίνητο από κάποιον εκτιµητή και η εκτίµηση βασίζεται σε 
αρχείο αξιών ανά περιοχή και στην περιγραφή του ακινήτου ή και στην προσκόµιση περιορισµένης 
εκτάσεως στοιχείων 

> υπερβαίνει το €1εκ µε επιτόπια επίσκεψη. 
 

Οι επανεκτιµήσεις ακινήτων που χρησιµοποιούνται ως εξασφαλίσεις σε µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα 
πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία φορά ετησίως, για: 

 
• Ακίνητα κατηγορίας RRE: 

> Ανοίγµατα ύψους έως Ευρώ 300 χιλ., µε βάση το δείκτη τιµών ακινήτων της ΚΤΚ ή και µε επιτόπια 
επίσκεψη όπου κριθεί απαραίτητο. 

> Ανοίγµατα που υπερβαίνουν τις Ευρώ 300 χιλ. µε εκτίµηση Desktop ή µε επιτόπια επίσκεψη όπου κριθεί 
απαραίτητο 

• Ακίνητα κατηγορίας CRE και αγροτεµάχια: 
> Ανοίγµατα ύψους έως Ευρώ 300 χιλ., µε εκτίµηση Desktop. 
> Ανοίγµατα µεταξύ Ευρώ 300 χιλ. και Ευρώ 1εκ µε εκτίµηση Desktop ή µε επιτόπια επίσκεψη όπου κριθεί 

απαραίτητο. 
> Ανοίγµατα που υπερβαίνουν το Ευρώ 1εκ. µε επιτόπια επίσκεψη ή µε εκτίµηση Desktop εφόσον ο 

πιστούχος δεν είναι συνεργάσιµος. 
 

Η Εταιρία στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστωτικού ελέγχου (credit control) πραγµατοποιεί σε τακτική βάση και µέσω 
της κατάλληλης δειγµατοληψίας, ελέγχους επί της διαδικασίας εφαρµογής της Πολιτικής Εξασφαλίσεως 
Πιστοδοτήσεων Οµίλου Alpha Bank A.E., ελέγχους για την επαλήθευσητων αποτιµήσεων των ακινήτων, τόσο αυτών 
που βασίζονται σε δείκτες όσο και αυτών που βασίζονται σε µεµονωµένες αποτιµήσεις και ελέγχους της ορθής 
απεικόνισης των αξιών των ακινήτων στα συστήµατα της Εταιρίας σύµφωνα µε τις αξίες που αναφέρονται στις 
σχετικές εγκρίσεις αρµοδίων Συµβουλίων. 

 
Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποιήσεως Πιστωτικού Κινδύνου 

 
Στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης των Πιστοδοτήσεων και ειδικότερα του περιορισµού των δανείων, τα οποία από 
εξυπηρετούµενα (Performing Loans) χαρακτηρίζονται ως µη εξυπηρετούµενα (Non-Performing Loans), λόγω αµέλειας 
ή οικονοµικής δυσχέρειας του πιστούχου, προσωρινού ή µονιµότερου χαρακτήρα, η Εταιρία έχει αναπτύξει το 
Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποιήσεως Πιστωτικού Κινδύνου. 

 
Πρόκειται για το σύνολο των απαιτούµενων ενεργειών, διαδικασιών και αναφορών για τον έγκαιρο εντοπισµό 
γεγονότων, που πιθανώς να οδηγήσουν είτε σε αύξηση των ανοιγµάτων µε οφειλές σε καθυστέρηση (NPLs) είτε σε 
αύξηση των ανοιγµάτων που εµφανίζουν σηµαντική επιδείνωση στον πιστωτικό κίνδυνο. Οι ενέργειες και αναφορές 
αποσκοπούν στον έγκαιρο εντοπισµό πιστούχων ή τµηµάτων του δανειακού χαρτοφυλακίου, µε πιθανότητα µη 
εξυπηρέτησης των οφειλών προς την Εταιρία, ώστε στη συνέχεια να πραγµατοποιούνται στοχευµένες ενέργειες σε 
επίπεδο δανειολήπτη ή και χαρτοφυλακίου. 

 
Η περίµετρος εφαρµογής του Συστήµατος Έγκαιρης Προειδοποιήσεως Πιστωτικού Κινδύνου είναι το σύνολο των 
ενήµερων ανοιγµάτων, καθώς επίσης και των ανοιγµάτων σε καθυστέρηση έως και 30 ηµέρες, τα οποία δεν έχουν 
ρυθµισθεί (PLs). 
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Η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του Συστήµατος Έγκαιρης Προειδοποιήσεως Πιστωτικού Κινδύνου 
αξιολογείται σε συνεχή βάση, από τρεις «γραµµές άµυνας» ως κάτωθι: 
• Η πρώτη «γραµµή άµυνας» συνίσταται από µηχανισµούς ελέγχου εντός των Επιχειρησιακών Μονάδων της 

Εταιρίας, οι οποίες συµµετέχουν στη διαδικασία. 
• Η δεύτερη «γραµµή άµυνας», ήτοι ο τοµέας ∆ιαχείρισης Κινδύνων, είναι αρµόδιος να διασφαλίζει σε συνεχή 

βάση, και τουλάχιστον µία φορά ετησίως, ότι οι µηχανισµοί πρώτης «γραµµής άµυνας» εφαρµόζονται 
αποτελεσµατικά, µέσω του µηχανισµού Πιστωτικού Ελέγχου. 

• Η τρίτη «γραµµή άµυνας» είναι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου που πραγµατοποιεί τακτικές αξιολογήσεις και 
προτείνει πιθανές βελτιώσεις. 

 
Κίνδυνος συγκέντρωσης 

 
O Κίνδυνος Συγκεντρώσεως αποτελεί µια ειδική µορφή πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει από το µικρό βαθµό 
διαφοροποιήσεως µεταξύ αντισυµβαλλοµένων ή οµίλων αντισυµβαλλοµένων, κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, 
γεωγραφικών περιοχών, προϊόντων ή εξασφαλίσεων. 

 
Η Εταιρία παρακολουθεί σε τακτή βάση τον κίνδυνο συγκεντρώσεως µέσω ενός πλαισίου αναφορών µε αντίστοιχη 
ενηµέρωση της ∆ιοικήσεως και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
Επιπλεόν, η Εταιρία έχει περιλάβει στο Πλαίσιο ∆ιάθεσης Ανάληψης Κινδύνων (Risk Appetite Framework) της, 
συγεκριµένους δείκτες κινδύνου συγκέντρωσης οι οποίοι παρακολουθούνται σε τακτή βάση µε στόχο την έγκαιρη 
λήψη διορθωτικών µέτρων από τα αρµόδια σώµατα της Εταιρίας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 
 ∆άνεια και απαιτήσεις 

 

Για σκοπούς παρουσίασης των γνωστοποιήσεων πιστωτικού κινδύνου, οι συσσωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης 
των δανείων που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος (αναµενόµενες ζηµιές πιστωτικού κινδύνου) περιλαµβάνουν 
το υπόλοιπο των συσσωρευµένων αποµειώσεων και το υπόλοιπο της προσαρµογής στην εύλογη αξία του συµβατικού 
υπολοίπου των δανείων που ήταν αποµειωµένα κατά την αρχική τους αναγνώριση (POCI), καθώς για σκοπούς 
παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου η Εταιρία παρακολουθεί την εν λόγω προσαρµογή ως µέρος των 
προβλέψεων. 
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Δάνεια ανά ΔΠΧΠ 9 Στάδιο 
 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα δάνεια που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος ανά ∆ΠΧΠ 9 Στάδιο (stages) 
και καθυστέρηση : 

 

∆άνεια αποτιµωµένα στο αναπόσβεστο κόστος 

Στάδιο (Stage) 1 

 Χωρίς 
καθυστέρηση 

Με καθυστέρηση Λογιστικό 
υπόλοιπο 

Αναµενώµενες 
ζηµιές πιστωτικού 
κινδύνου 

Καθαρή αξία µετά 
την αποµείωση 

Ιδιώτες και µικρές 
επιχειρήσεις 

€ € € € € 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2019 

6.616.603 636.420 7.253.023 (84.878) 7.168.145 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2018 

5.126.362 619.970 5.746.332 (72.588) 5.673.744 

 
Στάδιο (Stage) 2 

 Χωρίς 
καθυστέρηση 

Με καθυστέρηση Λογιστικό 
υπόλοιπο 

Αναµενώµενες 
ζηµιές πιστωτικού 
κινδύνου 

Καθαρή αξία µετά 
την αποµείωση 

Ιδιώτες και µικρές 
επιχειρήσεις 

€ € € € € 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2019 

3.682.481 2.829.750 6.512.231 (361.690) 6.150.541 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2018 

9.608.729 3.686.126 13.294.855 (1.861.210) 11.433.645 

 
Στάδιο (Stage) 3 

 Χωρίς 
καθυστέρηση 

Με καθυστέρηση Λογιστικό 
υπόλοιπο 

Αναµενώµενες 
ζηµιές πιστωτικού 
κινδύνου 

Καθαρή αξία µετά 
την αποµείωση 

Ιδιώτες και µικρές 
επιχειρήσεις 

€ € € € € 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2019 

8.801.975 314.894.801 323.696.776 (214.125.661) 109.571.115 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2018 

17.762.361 353.136.582 370.898.943 (230.470.131) 140.428.812 
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∆άνεια αποµειωµένα κατά την αρχική τους αναγνώριση (POCI) 

 Χωρίς 
καθυστέρηση 

Με καθυστέρηση Λογιστικό 
υπόλοιπο 

Αναµενώµενες 
ζηµιές πιστωτικού 
κινδύνου 

Καθαρή αξία µετά 
την αποµείωση 

Ιδιώτες και µικρές 
επιχειρήσεις 

€ € € € € 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2019 

1.716.317 3.469.864 5.186.181 (470.657) 4.715.524 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2018 

420.069 343.473 763.542 (197.730) 565.812 

 
 

 Συνολική καθαρή 
αξία στο 
αναπόσβεστο 
κόστος 

Αξία 
εξασφαλίσεων 

Ιδιώτες και µικρές 
επιχειρήσεις 

€ € 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2019 

127.605.325 116.772.674 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2018 

158.102.013 149.786.906 

 

Ποιοτική διαβάθμιση των Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 
 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα δάνεια που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος κατά την 31.12.2019 ανά 
∆ΠΧΠ 9 Στάδιο (stages) κατά ποιοτική διαβάθµιση: 

 

∆άνεια αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 

 

Στεγαστικά 

Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 Αποµειωµένα 
δάνεια κατά την 

αρχική τους 
αναγνώριση (POCI) 

Σύνολο 

 € € € € € 

Υψηλής ∆ιαβάθµισης 3.495.480 109.003 - - 3.604.483 

Ικανοποιητικής 
∆ιαβάθµισης 

3.036.659 1.897.663 - 412.110 5.346.432 

Υπό παρακολούθηση 
(υψηλότερου κινδύνου) 

720.884 4.505.565 - 336.372 5.562.821 

Αθέτηση - - 323.696.775 4.437.237 328.134.012 

Σύνολο 7.253.023 6.512.231 323.696.775 5.185.719 342.647.748 

Ζηµιά αποµειώσεως (84.878) (361.690) (214.125.661) (470.194) (215.042.423) 

Λογιστική αξία 7.168.145 6.150.541 109.571.114 4.715.525 127.605.325 

Εξασφαλίσεις 
διακρατούµενες για 
στοιχεία ενεργητικού 
που υπόκεινται σε 
αποµείωση 

 

∆/Ε 

 

∆/Ε 

 

102.813.705 

 

3.660.425 

 

106.474.130 
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Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα δάνεια που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος κατά την 31.12.2018 ανά 
∆ΠΧΠ 9 Στάδιο (stages) κατά ποιοτική διαβάθµιση: 

 

∆άνεια αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 

 

Στεγαστικά 

Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 Αποµειωµένα 
δάνεια κατά την 

αρχική τους 
αναγνώριση (POCI) 

Σύνολο 

 € € € € € 

Υψηλής ∆ιαβάθµισης 3.505.979 - - - 3.505.979 

Ικανοποιητικής 
∆ιαβάθµισης 

1.412.221 4.240.486 - - 5.652.707 

Υπό παρακολούθηση 
(υψηλότερου κινδύνου) 

828.132 9.054.369 - - 9.882.501 

Αθέτηση - - 370.898.943 763.542 371.662.485 

Σύνολο 5.746.332 13.294.855 370.898.943 763.542 390.703.672 
Ζηµιά αποµειώσεως (72.588) (1.861.210) (230.470.131) (197.730) (232.601.659) 

Λογιστική αξία 5.673.744 11.433.645 140.428.812 565.812 158.102.013 

Εξασφαλίσεις 
διακρατούµενες για 
στοιχεία ενεργητικού 
που υπόκεινται σε 
αποµείωση 

 

∆/Ε 

 

∆/Ε 

 

138.129.175 

 

596.286 

 

138.725.461 

 
Ανάλυση ενηλικίωσης των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ανά κατηγορία δανείων για το έτος που έληξε στις 
31.12.2019. 

 
∆άνεια αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 

 Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 Αποµειωµένα 
δάνεια κατά την 

αρχική τους 
αναγνώριση 

(POCI) 

Σύνολο 

€ € € € € 

Τρέχουσα 6.536.480 3.573.407 6.689.343 1.594.118 18.393.348 

1-30 ηµέρες 631.664 838.985 1.003.738 1.935.788 4.410.175 

31-60 ηµέρες - 234.707 289.362 512.062 1.036.131 

61-90 ηµέρες - 1.503.442 159.249 393.252 2.055.943 

91-180 ηµέρες - - 1.240.405 280.306 1.520.711 

181-360 ηµέρες - - 3.294.574 - 3.294.574 
>360 ηµέρες - - 96.894.443 - 96.894.443 

Σύνολο 7.168.144 6.150.541 109.571.114 4.715.526 127.605.325 

Αξία 
εξασφαλίσεων 

5.764.869 4.533.675 102.813.705 3.660.425 116.772.674 
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21. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

21.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
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Ανάλυση ενηλικίωσης των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ανά κατηγορία δανείων για το έτος που έληξε στις 
31.12.2018. 

 

∆άνεια αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 

 Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 Αποµειωµένα 
δάνεια κατά την 

αρχική τους 
αναγνώριση 

(POCI) 

Σύνολο 

€ € € € € 

Τρέχουσα 5.054.922 8.629.023 8.642.717 374.597 22.701.259 

1-30 ηµέρες 618.822 521.447 912.766 191.215 2.244.250 

31-60 ηµέρες - 688.934 855.675 - 1.544.609 

61-90 ηµέρες - 1.594.241 1.601.612 - 3.195.853 

91-180 ηµέρες - - 16.121.602 - 16.121.602 

181-360 ηµέρες - - 10.275.640 - 10.275.640 
>360 ηµέρες - - 102.018.800 - 102.018.800 

Σύνολο 5.673.744 11.433.645 140.428.812 565.812 158.102.013 

Αξία 
εξασφαλίσεων 

4.102.046 6.959.399 138.129.175 596.286 149.786.906 
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21. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

21.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
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Συμφωνία δανείων ανά ΔΠΧΠ 9 Στάδιο 
 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την µεταβολή εντός της χρήσης των δανείων που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος ανά ∆ΠΧΠ 9 Στάδιο (stages) για το έτος που έληξε στις 31.12.2019: 

 

Ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις 

 Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 ∆άνεια 
αποµειωµένα κατά 
την αρχική τους 

αναγνώριση 
(POCI) 

Σύνολο 

€ € € € € 

Υπόλοιπο 1.1.2019 5.746.332 13.294.855 370.898.943 763.542 390.703.672 

Μεταφορά σε στάδιο 
1 (από στάδιο 2 ή 3) 

3.672.397 (3.672.397) - - - 

Μεταφορά σε στάδιο 
2 (από στάδιο 1 ή 3) 

(1.489.241) 4.153.665 (2.664.424) - - 

Μεταφορά σε στάδιο 
3 (από στάδιο 1 ή 2) 

(21.176) (6.000.285) 6.021.461 - - 

Νέα 
χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία που 
αποκτήθηκαν 

- - - 6.158.051 6.158.051 

∆ιακοπή 
αναγνωρίσεως 
δανείων 

- - (2.144.225) - (2.144.225) 

Τόκοι επί της 
λογιστικής αξίας 
δανείων προ 
προβλέψεων 
αποµείωσης 

209.649 178.231 14.376.429 54.529 14.818.838 

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

(27.662) (114.366) (1.787.073) (44.517) (1.973.618) 

Ποσά που 
χρησιµοποιήθηκαν 
στη χρήση για 
διαγραφές 

- - (57.875.871) (1.200.967) (59.076.838) 

Αποπληρωµές και 
λοιπές κινήσεις 

(837.276) (1.327.474) (3.128.462) (544.469) (5.837.681) 

Πώληση στοιχείων 
Ενεργητικού 

- - - - - 

Υπόλοιπο 31.12.2019 7.253.023 6.512.229 323.696.778 5.186.169 342.648.199 

Συσσωρευµένες 
προβλέψεις 
αποµείωσης 

(84.877) (361.691) (214.125.661) (470.645) (215.042.874) 

Υπόλοιπο ∆ανείων και 
Απαιτήσεων κατά 
Πελατών 31.12.2019 

7.168.146 6.150.538 109.571.114 4.715.524 127.605.325 
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Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την µεταβολή εντός της χρήσης των δανείων που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος ανά ∆ΠΧΠ 9 Στάδιο (stages) για το έτος που έληξε στις 31.12.2018: 

 

Ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις 

 Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 ∆άνεια 
αποµειωµένα κατά 
την αρχική τους 

αναγνώριση 
(POCI) 

Σύνολο 

€ € € € € 

Υπόλοιπο 1.1.2018 5.575.141 52.844.858 348.114.378 - 406.534.377 

Μεταφορά σε στάδιο 
1 (από στάδιο 2 ή 3) 

2.050.517 (2.050.517) - - - 

Μεταφορά σε στάδιο 
2 (από στάδιο 1 ή 3) 

(1.007.011) 5.284.225 (4.277.214) - - 

Μεταφορά σε στάδιο 
3 (από στάδιο 1 ή 2) 

(596.424) (42.621.265) 43.217.689 - - 

Νέα 
χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία που 
αποκτήθηκαν 

- - 767.000 989.547 1.756.547 

∆ιακοπή 
αναγνωρίσεως 
δανείων 

- (759.114) (1.016.350) - (1.775.464) 

Τόκοι επί της 
λογιστικής αξίας 
δανείων προ 
προβλέψεων 
αποµείωσης 

147.218 402.589 14.433.543 2.750 14.986.100 

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

1.831 (74.443) (268.798) - (341.410) 

Ποσά που 
χρησιµοποιήθηκαν 
στη χρήση για 
διαγραφές 

- (2.271) (33.451.419) (224.462) (33.678.152) 

Αποπληρωµές και 
λοιπές κινήσεις 

(424.940) 270.793 3.380.114 (4.293) 3.221.674 

Πώληση στοιχείων 
Ενεργητικού 

- - - - - 

Υπόλοιπο 31.12.2018 5.746.332 13.294.855 370.898.943 763.542 390.703.672 

Συσσωρευµένες 
προβλέψεις 
αποµείωσης 

(72.588) (1.861.210) (230.470.131) (197.730) (232.601.659) 

Υπόλοιπο ∆ανείων και 
Απαιτήσεων κατά 
Πελατών 31.12.2018 

5.673.744 11.433.645 140.428.812 565.812 158.102.013 
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21. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

21.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
Ο ακόλουθος πίνακας περιλαµβάνει τη µεταβολή της συσσωρευµένης πρόβλεψης αποµειώσεως των δανείων που 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος για το έτος που έληξε στις 31.12.2019: 
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Ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις 

 Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 ∆άνεια 
αποµειωµένα κατά 
την αρχική τους 
αναγνώριση 
(POCI) 

Σύνολο 

€ € € € € 

Υπόλοιπο 1.1.2019 72.588 1.861.210 230.470.131 197.730 232.601.659 

Μεταφορά σε στάδιο 
1 (από στάδιο 2 ή 3) 

261.378 (261.378) - - - 

Μεταφορά σε στάδιο 
2 (από στάδιο 1 ή 3) 

(79.407) 768.681 (689.274) - - 

Μεταφορά σε στάδιο 
3 (από στάδιο 1 ή 2) 

(1.753) (1.034.220) 1.035.973 - - 

Επανεκτίµηση 
αναµενόµενων 
ζηµιών πιστωτικού 
κινδύνου 

(103.736) (223.248) 1.845.544 (19.398) 1.499.162 

Ζηµίες αποµείωσης 
νέων δανείων 

- - - (1.029.579) (1.029.579) 

∆ιακοπή 
αναγνωρίσεως 
δανείων 

- - (1.945.443) - (1.945.443) 

Αρχική αναγνώριση 
δανείων 

- - - 2.678.307 2.678.307 

Ποσά που 
χρησιµοποιήθηκαν 
στη χρήση για 
διαγραφές 

- - (57.875.871) (1.200.967) (59.076.838) 

Αλλαγή πιστωτικών 
παραµέτρων 

(108.661) 2.711 15.832.245 (128.245) 15.598.050 

Αλλαγή µεθοδολογίας 42.222 (770.175) 1.403.669 (38.751) 636.965 

Συναλλαγµατικές 
διαφορές και λοιπές 
κινήσεις 

2.238 13.389 6.813.377 2.760 6.831.764 

Μεταβολή της 
παρούσας αξίας των 
ζηµιών αποµειώσεως 

6 4.722 17.235.310 8.801 17.248.839 

Πώληση στοιχείων 
ενεργητικού - 
συσσωρευµένες 
προβλέψεις 

- - - - - 

Υπόλοιπο 31.12.2019 84.875 361.692 214.125.661 470.658 215.042.886 
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21. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

21.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
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Ο ακόλουθος πίνακας περιλαµβάνει τη µεταβολή της συσσωρευµένης πρόβλεψης αποµειώσεως των δανείων που 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος για το έτος που έληξε στις 31.12.2018: 

 
Ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις 

 
 
 
 
 
Υπόλοιπο 1.1.2018 

Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 ∆άνεια 
αποµειωµένα κατά 
την αρχική τους 
αναγνώριση 
(POCI) 

Σύνολο 

€ € € € € 

14.028 14.978.553 208.829.847 - 223.822.428 

Μεταφορά σε στάδιο 
1 (από στάδιο 2 ή 3) 

265.097 (265.097) - - - 

Μεταφορά σε στάδιο 
2 (από στάδιο 1 ή 3) 

(30.026) 2.673.629 (2.643.603) - - 

Μεταφορά σε στάδιο 
3 (από στάδιο 1 ή 2) 

- (12.700.827) 12.700.827 - - 

Επανεκτίµηση 
αναµενόµενων 
ζηµιών πιστωτικού 
κινδύνου 

(82.599) (1.282.065) 7.028.616 - 5.663.952 

Ζηµίες αποµείωσης 
νέων δανείων 

- - 224.914 (22.723) 202.191 

∆ιακοπή 
αναγνωρίσεως 
δανείων 

- - (467.848) - (467.848) 

Αρχική αναγνώριση 
δανείων 

- - - 443.627 443.627 

Ποσά που 
χρησιµοποιήθηκαν 
στη χρήση για 
διαγραφές 

- (290.732) (33.162.958) (224.462) (33.678.152) 

Αλλαγή πιστωτικών 
παραµέτρων 

(74.773) (1.211.053) 23.158.604 (35) 21.872.742 

Αλλαγή µεθοδολογίας (19.296) (254.609) - - (273.905) 

Συναλλαγµατικές 
διαφορές και λοιπές 
κινήσεις 

157 148.579 6.520.524 - 6.669.260 

Μεταβολή της 
παρούσας αξίας των 
ζηµιών αποµειώσεως 

- 64.831 8.281.209 1.324 8.347.364 

Πώληση στοιχείων 
ενεργητικού - 
συσσωρευµένες 
προβλέψεις 

- - - - - 

Υπόλοιπο 31.12.2018 72.588 1.861.210 230.470.132 197.731 232.601.661 
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21. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

21.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
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Ανάλυση των ληφθέντων εξασφαλίσεων και εγγυήσεων 
 

Αξία εξασφαλίσεων 
∆άνεια αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 

 
 

Ιδιώτες και µικρές 
επιχειρήσεις 

Εξασφαλίσεις επί 
ακίνητης 

περιουσίας 

Χρηµατοοικονοµικές 
εξασφαλίσεις 

Λοιπές 
εξασφαλίσεις 

Συνολική αξία 
εξασφαλίσεων 

Αξία εγγυήσεων 

€ € € € € 

Στεγαστικά κατά 
την 31.12.2019 

116.020.421 716.820 35.433 116.772.674 729.715 

Στεγαστικά κατά 
την 31.12.2018 

149.067.947 676.495 42.464 149.786.906 843.422 

 

Ανάλυση δείκτη LTV (Loan tο Value) για στεγαστικά δάνεια (λογιστικό υπόλοιπο) 
 

Ο δείκτης δανείων προς αξία εξασφάλισης των δανείων (LTV) απεικονίζει τη σχέση του δανείου και της αξίας του 
ακινήτου που κατέχεται ως εξασφάλιση. 

 
Παρακάτω απεικονίζεται ο δείκτης για το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο δανείων. 

 

 ∆άνεια αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο 
κόστος 

2019 2018 

€ € 

< 50% 2.129.075 1.636.789 

50% - 70% 3.252.339 1.270.290 

71% - 80% 1.389.000 2.650.483 

81% - 90% 2.659.394 4.818.124 

91% - 100% 5.502.277 5.943.235 

101% - 120% 14.779.534 9.981.593 

121% - 150% 16.243.288 24.610.308 

> 150% 296.693.305 339.792.850 

Συνολική αξία δανείων και απαιτήσεων 342.648.212 390.703.672 

Μέσος όρος του Δείκτη % 289% 398% 
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21.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
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Δανεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανα κατηγορία δανείων, τομέα δραστηριότητας και γεωγραφική περιοχή 
 

Κύπρος 

∆άνεια αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 

 Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 ∆άνεια αποµειωµένα 
κατά την αρχική τους 
αναγνώριση (POCI) 

Σύνολο Ποσό αποµειώσεων Καθαρή αξία 
ανοιγµάτων σε 
πιστωτικό κίνδυνο 

Ιδιώτες και µικρές 
επιχειρήσεις 

€ € € € € € € 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2019 

448.822 2.050.640 87.326.958 3.104.860 92.931.280 (54.191.550) 38.739.730 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2018 

195.649 2.684.876 102.958.096 763.542 106.602.163 (60.379.028) 46.223.135 

 
Ελλάδα 

∆άνεια αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 

 Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 ∆άνεια αποµειωµένα 
κατά την αρχική τους 
αναγνώριση (POCI) 

Σύνολο Ποσό αποµειώσεων Καθαρή αξία 
ανοιγµάτων σε 
πιστωτικό κίνδυνο 

Ιδιώτες και µικρές 
επιχειρήσεις 

€ € € € € € € 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2019 

- - - 173.945 173.945 (17.430) 156.515 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2018 

- - 483.949 - 483.949 (264.033) 219.916 
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Υπόλοιπη Ευρώπη 

∆άνεια αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 

 Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 ∆άνεια αποµειωµένα 
κατά την αρχική τους 
αναγνώριση (POCI) 

Σύνολο Ποσό αποµειώσεων Καθαρή αξία 
ανοιγµάτων σε 
πιστωτικό κίνδυνο 

Ιδιώτες και µικρές 
επιχειρήσεις 

€ € € € € € € 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2019 

5.545.481 3.021.861 203.088.282 1.646.087 213.301.711 (139.985.219) 73.316.492 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2018 

5.168.246 8.701.498 233.395.435 - 247.265.179 (151.187.735) 96.077.444 

 
Λοιπές χώρες 

∆άνεια αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 

 Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 ∆άνεια αποµειωµένα 
κατά την αρχική τους 
αναγνώριση (POCI) 

Σύνολο Ποσό αποµειώσεων Καθαρή αξία 
ανοιγµάτων σε 
πιστωτικό κίνδυνο 

Ιδιώτες και µικρές 
επιχειρήσεις 

€ € € € € € € 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2019 

1.258.719 1.439.730 33.281.596 260.827 36.240.872 (20.848.687) 15.392.185 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2018 

382.437 1.908.481 34.061.463 - 36.352.381 (20.770.863) 15.581.518 
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Ανάλυση εσόδων από τόκους των Δανείων ανά ΔΠΧΠ 9 Στάδιο 
 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τo έσοδο από τόκους δανείων ανά ∆ΠΧΠ 9 Στάδιο (stages). 
 

Για δάνεια που κατατάσσονται στο στάδιο 1 και 2, ο τόκος έσοδο υπολογίζεται εφαρµόζοντας το πραγµατικό επιτόκιο επί της λογιστικής αξίας προ προβλέψεων. Για δάνεια που 
κατατάσσονται στο στάδιο 3, ο τόκος έσοδο υπολογίζεται εφαρµόζοντας το πραγµατικό επιτόκιο επί της λογιστικής αξίας µετά τις προβλέψεις αποµειώσεως, ενώ για τα δάνεια που 
αγοράστηκαν ή δηµιουργήθηκαν όντας αποµειωµένα (POCI), ο τόκος υπολογίζεται εφαρµόζοντας το προσαρµοσµένο λόγω αποµείωσης πραγµατικό επιτόκιο επί της λογιστικής 
αξίας µετά τις προβλέψεις αποµειώσεως. 

 

∆άνεια αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 

 Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 ∆άνεια αποµειωµένα κατά 
την αρχική τους αναγνώριση 
(POCI) 

Σύνολο 

Ιδιώτες και µικρές 
επιχειρήσεις 

€ € € € € 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2019 

209.668 165.942 5.372.262 43.224 5.791.096 

Στεγαστικά κατά την 
31.12.2018 

169.043 324.150 6.150.580 1.425 6.645.198 
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Ανάλυση ρυθμισμένων δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ανά είδος ρύθμισης 
 

 ∆άνεια αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 

2019 2018 

€ € 

Πληρωµή τόκου - 203.938 

Πρόγραµµα µειωµένων πληρωµών 2.703.732 3.444.899 

Παροχή περιόδου χάριτος 1.169.497 2.146.180 

Επέκταση διάρκειας δανείου 2.377.368 1.578.242 

Κεφαλαιοποίηση καθυστερούµενων 
δόσεων 

50.586.004 65.234.054 

∆ιαγραφή µέρους του χρέους 19.500.428 16.483.183 

Λοιπά 5.764.559 7.597.197 

Συνολική καθαρή αξία 82.101.588 96.687.693 

 

Ρυθμισμένα Δάνεια και Απαιτήσεις κατά πελάτων ανά κατηγορία και ανά γεωγραφική περιοχή 
 

∆άνεια αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 

Ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις 

Στεγαστικά 
 2019 2018 
 € € 

Κύπρος 23.790.223 25.056.971 

Ελλάδα 156.515 219.915 

Υπόλοιπη Ευρώπη 45.611.390 58.176.868 

Λοιπές χώρες 12.543.460 13.233.939 

Συνολική καθαρή θέση 82.101.588 96.687.693 

 

Συμφωνία ρυθμισμένων Δανείων και Απαιτήσεων κατά πελατών 
 

Ρυθµισµένα ∆άνεια (καθαρή θέση) 

 ∆άνεια αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 

2019 2018 

€ € 

Αρχικό υπόλοιπο 96.687.693 108.257.626 

∆άνεια και απαιτήσεις που εντάχθηκαν σε 
καθεστώς ρύθµισης εντός της περιόδου 

3.302.754 6.468.757 

Έσοδα από τόκους 2.979.881 3.307.889 

Αποπληρωµές δανείων και απαιτήσεων 
(µερικώς ή ολικώς) 

(8.089.441) (4.396.682) 

∆άνεια και απαιτήσεις που εξήλθαν από το 
καθεστώς της ρύθµισης εντός της 
περιόδου 

(1.853.163) (215.675) 

Ζηµία αποµειώσεως (10.329.589) (19.865.132) 

∆άνεια και απαιτήσεις που εξήλθαν από το 
καθεστώς της ρύθµισης εντός της 
περιόδου λόγω πώλησης 

- - 

Λοιπές Κινήσεις (596.547) 3.130.910 

Τελικό υπόλοιπο 82.101.588 96.687.693 
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Ρυθµισµένα ∆άνεια και Απαιτήσεις κατά πελατών µε βάση την πιστωτική τους ποιότητα για το έτος που έληξε στις 
31.12.2019. 

 

 Συνολικό Ποσό Δανείων 
και Απαιτήσεων 

Συνολικό Ποσό 
Ρυθµισµένων Δανείων και 

Απαιτήσεων 

Ποσοστό Ρυθµισµένων 
Δανείων και Απαιτήσεων 

(%) 
Δάνεια αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο 
κόστος 

€ € € 

Στάδιο (Stage) 1 7.253.022 - 0% 
Στάδιο (Stage) 2 6.512.231 4.833.139 74% 
Στάδιο (Stage) 3 323.697.240 196.630.751 61% 

Απομειωμένα κατά την αρχική τους 
αναγνώριση (POCI) 

5.185.719 5.185.719 100% 

Συνολική αξία (προ απομείωσης) 342.648.212 206.649.609 60% 
 

Στάδιο (Stage) 1- Συσσωρευμένη 
απομείωση 

(84.878) - 0% 

Στάδιο (Stage) 2- Συσσωρευμένη 
απομείωση 

(361.690) (225.941) 62% 

Στάδιο (Stage) 3- Συσσωρευμένη 
απομείωση 

(214.125.661) (123.851.423) 58% 

Συσσωρευμένη απομείωση κατά την 
αρχική αναγνώριση (POCI)/ 
Προσαρμογές εύλογης αξίας 

(470.658) (470.657) 100% 

Συνολική καθαρή αξία 127.605.325 82.101.588 63% 

Αξία εξασφαλίσεων 116.772.674 73.024.112 63% 

 
Ρυθµισµένα Δάνεια και Απαιτήσεις κατά πελατών με βάση την πιστωτική τους ποιότητα για το έτος που έληξε στις 
31.12.2018. 

 

 Συνολικό Ποσό Δανείων 
και Απαιτήσεων 

Συνολικό Ποσό 
Ρυθµισµένων Δανείων και 

Απαιτήσεων 

Ποσοστό Ρυθµισµένων 
Δανείων και Απαιτήσεων 

(%) 
Δάνεια αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο 
κόστος 

€ € € 

Στάδιο (Stage) 1 5.746.332 - 0% 
Στάδιο (Stage) 2 13.294.855 10.515.824 79% 
Στάδιο (Stage) 3 370.898.943 215.550.587 58% 

Απομειωμένα κατά την αρχική τους 
αναγνώριση (POCI) 

763.542 763.542 100% 

Συνολική αξία (προ απομείωσης) 390.703.672 226.829.953 58% 

Στάδιο (Stage) 1- Συσσωρευμένη 
απομείωση 

(72.588) - 0% 

Στάδιο (Stage) 2- Συσσωρευμένη 
απομείωση 

(1.861.210) (1.596.196) 86% 

Στάδιο (Stage) 3- Συσσωρευμένη 
απομείωση 

(230.470.131) (128.348.334) 56% 

Συσσωρευμένη απομείωση κατά την 
αρχική αναγνώριση (POCI)/ 
Προσαρμογές εύλογης αξίας 

(197.730) (197.730) 100% 

Συνολική καθαρή αξία 158.102.013 96.687.693 61% 

Αξία εξασφαλίσεων 149.786.906 91.232.335 61% 
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 Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των καταθέσεων της Εταιρίας, µε βάση την πιστοληπτική διαβάθµιση 
των τραπεζικών οργανισµών στους οποίους είναι οι καταθέσεις: 

 
Κατηγορία βάσει αξιολογήσεων του Οίκου Standard and Poor's  31.12.2019 31.12.2018 

  € € 
Alpha Bank Cyprus Ltd Β 421.869 285.944 

Alpha Bank A.E. Β  27.620.919 34.358.699 

  28.042.788 34.644.643 
 

Η πιστοληπτική διαβάθµιση των καταθέσεων της εταιρίας βασίζεται στις αξιολογήσεις που έτυχαν από τoν οίκο 
Standard & Poor's. Στην περίπτωση εταιριών του οµίλου Alpha Bank A.E οι οποίες δεν έτυχαν ξεχωριστής αξιολόγησης 
από τον οίκο Standard & Poor's, αναγράφεται η πιστοληπτική διαβάθµιση της τελικής µητρικής εταιρίας Alpha Bank 
A.E. 
Η έκθεση της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο των µετρητών και αντίστοιχα µετρητών θεωρείται µειωµένη και ως εκ 
τούτου δεν έχει υπολογιστεί αποµείωση για τις καταθέσεις. 
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 Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 Αποµειωµένα κατά 
την αρχική τους 

αναγνώριση 
(POCI) 

Σύνολο 

€ € € € € 

Υπόλοιπο 1.1.2019 34.644.643 - - - 34.644.643 

Μεταφορά σε στάδιο 
1 από στάδιο 2 ή 3 

- - - - - 

Μεταφορά σε στάδιο 
2 από στάδιο 1 ή 3 

- - - - - 

Μεταφορά σε στάδιο 
3 από στάδιο 1 ή 2 

- - - - - 

Νέα 
χρηματοοικονομικά 
στοιχεία που 
αποκτήθηκαν 

6.557.409 - - - 6.557.409 

Διακοπή 
αναγνωρίσεως 
χρηματοοικονομικών 
στοιχείων 

- - - - - 

Τόκοι επί της 
λογιστικής αξίας προ 
προβλέψεων 
απομείωσης 

2.396 - - - 2.396 

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

- - - - - 

Ποσά που 
χρησιμοποιήθηκαν 
στη χρήση για 
διαγραφές 

- - - - - 

Αποπληρωμές, 
συναλλαγματικές 
διαφορές και λοιπές 
κινήσεις 

(13.161.660) - - - (13.161.660) 

Υπόλοιπο 31.12.2019 28.042.788 - - - 28.042.788 
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Συμφωνία των μετρητών και αντίστοιχων μετρητών για τη χρήση 2018 ανά ΔΠΧΠ 9 στάδια 
 

 Στάδιο (Stage) 1 Στάδιο (Stage) 2 Στάδιο (Stage) 3 Αποµειωµένα κατά 
την αρχική τους 

αναγνώριση 
(POCI) 

Σύνολο 

€ € € € € 

Υπόλοιπο 1.1.2018 28.460.754 - - - 28.460.754 

Μεταφορά σε στάδιο 
1 από στάδιο 2 ή 3 

- - - - - 

Μεταφορά σε στάδιο 
2 από στάδιο 1 ή 3 

- - - - - 

Μεταφορά σε στάδιο 
3 από στάδιο 1 ή 2 

- - - - - 

Νέα 
χρηματοοικονομικά 
στοιχεία που 
αποκτήθηκαν 

5.514.619 - - - 5.514.619 

Διακοπή 
αναγνωρίσεως 
χρηματοοικονομικών 
στοιχείων 

- - - - - 

Τόκοι επί της 
λογιστικής αξίας προ 
προβλέψεων 
απομείωσης 

422 - - - 422 

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

- - - - - 

Ποσά που 
χρησιμοποιήθηκαν 
στη χρήση για 
διαγραφές 

- - - - - 

Αποπληρωμές, 
συναλλαγματικές 
διαφορές και λοιπές 
κινήσεις 

668.848 - - - 668.848 

Υπόλοιπο 31.12.2018 34.644.643 - - - 34.644.643 
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 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 

Ο κίνδυνος µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιστούχων θεωρείται µειωµένος και η λογιστική αξία των 
εµπορικών και άλλων απαιτήσεων αντιπροσωπεύει τη µέγιστη έκθεση τους σε πιστωτικό κίνδυνο. 

 
Ο υπολογισµός της αναµενόµενης ζηµιάς πιστωτικού κινδύνου για τις απαιτήσεις που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο, 
πραγµατοποιείται για όλη τη διάρκεια της ζωής τους (χωρίς να γίνεται κατάταξη σε στάδια) βάσει της απλοποιηµένης 
προσέγγισης που προβλέπει το ∆.Π.Χ.Π. 9. Ο συντελεστής αναµενόµενης πιστωτικής ζηµιάς που εφαρµόζεται από την 
Εταιρία, προσδιορίστηκε µε βάση την εκτίµηση για την αναµενόµενη ζηµιά που συνεπάγεται ο χρόνος παραµονής σε 
εκκρεµότητα των εν λόγω κονδυλίων που από τη φύση τους είναι εν γένει βραχυπρόθεσµα. 

 
21.2 Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 
δεν συµπίπτουν. Η Εταιρία εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού µε υψηλή ρευστότητα και µε το να διατηρεί ένα 
ικανοποιητικό ποσό σε πιστωτικές διευκολύνσεις. 

 
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναµενόµενη χρονολογική λήξη των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της 
Εταιρίας. Οι πίνακες έχουν ετοιµαστεί µε βάση τις συµβατικές µη-προεξοφληµένες ταµειακές ροές των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ηµεροµηνίας κατά την οποία η Εταιρία µπορεί να 
υποχρεωθεί να πληρώσει. 

 
31 ∆εκεµβρίου 2019  

Λογιστική αξία 
Συµβατικές 

ταµειακές ροές 
Εντός 

3 µηνών 
Μεταξύ 

3 και 12 µηνών 
Μεταξύ 1-5

ετών
 € € € € €
∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις 415.094.964 427.678.160 - - 427.678.160

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
Πληρωτέα σε συνδεδεµένα 
πρόσωπα 

75.563 
 

957.109 

75.563 
 

957.109 

75.563 
 

957.109 

- 
 

- 

- 
 

- 

 416.127.636 428.710.832 1.032.672 - 427.678.160 

 

31 ∆εκεµβρίου 2018 

  

Συµβατικές 

 

Εντός

 

Μεταξύ 
3 και 12 

 

Μεταξύ 1-5

 

∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις 

Λογιστική αξία 
€ 

415.399.125 

ταµειακές ροές 
€ 

421.013.254 

3 µηνών 
€

- 

µηνών 
€ 

421.013.254 

ετών
€

- 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 168.224 168.224 168.224 - - 

 415.567.349 421.181.478 168.224 421.013.254 - 

 
21.3 Κίνδυνος αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου µεταβολές στις τιµές αγοράς, όπως συναλλαγµατικές αξίες, αξίες επιτοκίων 
και τιµές µετοχών, θα επηρεάσουν το έσοδο ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που κατέχει η Εταιρία. 

 
21.3.1 Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων διακυµαίνεται εξαιτίας µεταβολών 
στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά 
τις ταµειακές ροές. Ο δανεισµός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την 
εύλογη αξία. Η ∆ιεύθυνση της Εταιρίας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί 
ανάλογα. 
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21. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
21.3. Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια) 

 
21.3.1 Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια) 

 

Κατά την ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων, η ανάλυση των τοκοφόρων χρηµατοοικονοµικών 
µέσων σε σχέση µε τα επιτόκια ήταν: 

 
 31.12.2019 

€ 
31.12.2018 

€ 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα σταθερού επιτοκίου   

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (Σηµ. 10) 28.042.788 34.644.643 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (Σηµ. 16) (415.094.964) (415.399.125) 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα κυµαινόµενου επιτοκίου   

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (Σηµ. 11)  127.605.325 158.102.013 

  (259.446.851)  (222.652.469) 
 

 Ανάλυση ευαισθησίας 
Η αύξηση των επιτοκίων κατά 100 βασικές µονάδες στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 θα είχε ως αποτέλεσµα την 
αύξηση/(µείωση) στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισµός αυτός 
προϋποθέτει ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριµένα οι τιµές συναλλάγµατος παραµένουν σταθεροί. Σε περίπτωση 
µείωσης των επιτοκίων κατά 100 βασικές µονάδες θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και 
τα αποτελέσµατα. 

 

 
 
 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα κυµαινόµενου 

Ίδια κεφάλαια  Αποτελέσµατα 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

€ € € € 

επιτοκίου   1.276.053 1.581.020 1.276.053 1.581.020 

 
21.3.2 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται λόγω µεταβολών 
στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και 
τα αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας 
της Εταιρίας. Η Εταιρία εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα νοµίσµατα 
κυρίως Ελβετικό Φράγκο και Αγγλικές στερλίνες. Η διεύθυνση της Εταιρίας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 

Η έκθεση της Εταιρίας στο συναλλαγµατικό κίνδυνο ήταν ως ακολούθως: 
 

31 ∆εκεµβρίου 2019 Αγγλικές 
στερλίνες 

Ελβετικό 
Φράγκο 

€ € 
Στοιχεία ενεργητικού 
∆άνεια και απαιτήσεις 6.001.023 273.725.829 
Αποµειώσεις (769.359)  (184.286.373) 
Λοιπές απαιτήσεις - 39.228.821 
Μετρητά στην τράπεζα   106 24.529.167 

  5.231.770 153.197.444 
Υποχρεώσεις 
∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις (4.074.813)  (167.100.274) 

Λοιπές υποχρεώσεις   (1.110.155) -  

  (5.184.968)  (167.100.274) 

Καθαρή έκθεση σε κίνδυνο   46.802 (13.902.830) 
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31 ∆εκεµβρίου 2018 Αγγλικές 

στερλίνες 
Ελβετικό 
Φράγκο 

 
Στοιχεία ενεργητικού 

€ € 

∆άνεια και απαιτήσεις 4.759.065 316.798.691 
Αποµειώσεις (504.694) (192.963.634) 
Λοιπές απαιτήσεις (316.497) 9.330.885 
Μετρητά στην τράπεζα - 22.156.469 

 
Υποχρεώσεις 

  3.937.874 155.322.411 

∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις   (3.989.508) (163.581.383) 

   (3.989.508) (163.581.383) 

Καθαρή έκθεση σε κίνδυνο   (51.634) (8.258.972) 
 

Η Εταιρία προχώρησε σε ενέργειες και η συναλλαγµατική θέση έκλεισε εντός του 2020. 
 

 Ανάλυση ευαισθησίας 
Η ενδυνάµωση κατά 10% του Ευρώ έναντι των πιο κάτω ξένων νοµισµάτων στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 θα είχε ως 
αποτέλεσµα την αύξηση (µείωση) στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο 
υπολογισµός αυτός προϋποθέτει ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριµένα τα επιτόκια παραµένουν σταθερά. Σε 
περίπτωση αποδυνάµωσης κατά 10% του Ευρώ έναντι των πιο κάτω ξένων νοµισµάτων στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 θα 
προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα. 

Ίδια κεφάλαια  Αποτελέσµατα 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

€ € € € 
Αγγλικές στερλίνες (4.680) 5.163 (4.680) 5.163 
Ελβετικό Φράγκο   1.390.283 825.897 1.390.283 825.897 

  1.385.603 831.060 1.385.603 831.060 

 
21.4 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 
Το κεφάλαιο περιλαµβάνει µετοχές, αποθεµατικό έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο και δάνειο από τη µητρική εταιρεία. 

 
Η Εταιρία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της, ούτως ώστε, να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη 
δραστηριότητα και ταυτόχρονα θα έχει τη µέγιστη δυνατή απόδοση για τους µετόχους µέσω της  βέλτιστης 
αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού. Η γενική στρατηγική της Εταιρίας δεν έχει αλλάξει από το προηγούµενο 
έτος. 

 
22. Εύλογες αξίες 

 
Η εύλογη αξία αντιπροσωπεύει την τιµή που θα εισέπραττε µια επιχείρηση κατά την πώληση ενός στοιχείου του 
ενεργητικού ή την τιµή που θα κατέβαλε προκειµένου να µεταβιβάσει µια υποχρέωση, σε µια συνηθισµένη συναλλαγή 
ανάµεσα σε συµµετέχοντες της αγοράς, κατά την ηµεροµηνία της αποτίµησης, στην κύρια αγορά του περιουσιακού 
στοιχείου ή των υποχρεώσεων ή στην πιο συµφέρουσα αγορά για το στοιχείο, στην περίπτωση που δεν υφίσταται 
κύρια αγορά. 

 
Τα σηµαντικότερα µεγέθη στην κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων είναι τα δάνεια και απαιτήσεις τα οποία 
φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο και οι δανειακές υποχρεώσεις. Τα δάνεια και απαιτήσεις ταξινοµούνται στο επίπεδο 3. 

 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Εταιρίας τα οποία 
αποτιµώνται στο σύνολο τους στο αναπόσβεστο κόστος, κατά την εκτίµηση της Εταιρίας, δεν διαφέρουν ουσιωδώς 
από την λογιστική τους αξία. 

 

Η εύλογη αξία, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2019, των δανείων και απαιτήσεων ανέρχεται σε €127,605,325 και των 
δανειακών υποχρεώσεων ανέρχεται σε €415.094.964. 
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23. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 

Η Εταιρία δεν είχε ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 εκτός από τα όρια δανείων και διευκολύνσεων 
που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ύψους €1.975 (2018: €15.566). 

 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ηµεροµηνία ιδρύσεώς της µέχρι 31.12.2017. Επειδή ο φορολογικός 
έλεγχος ενδέχεται να µην αναγνωρίσει την παραγωγικότητα ορισµένων δαπανών, είναι πιθανόν να επιβληθούν 
κάποιοι πρόσθετοι φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. 

 
24. ∆εσµεύσεις 

 

Η Εταιρία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσµεύσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2019. 

 
25. Γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς 

 

Λόγω της εµφάνισης του κορωνοϊού στην Ευρώπη κατά το πρώτο τρίµηνο του 2020, η οποία σύντοµα έλαβε τα 
χαρακτηριστικά πανδηµίας από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, έχει επηρεαστεί η οµαλή λειτουργία της 
παγκόσµιας οικονοµίας και κατ’ επέκταση της Κυπριακής οικονοµίας. Αυτό, έρχεται να προσθέσει έναν σηµαντικό 
παράγοντα αβεβαιότητας τόσο σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των µακροοικονοµικών µεγεθών όσο και τη δυνατότητα 
των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν υπό το καθεστώς των περιοριστικών µέτρων που επιβάλλονται. Η εν λόγω 
εξέλιξη αναµένεται να επηρεάσει δυσµενώς την ικανότητα των δανειοληπτών στην αποπληρωµή των υποχρεώσεών 
τους και κατ΄ επέκταση το ύψος των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου. Οι χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις 
εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό από το χρόνο που η κρίση αυτή θα διαρκέσει και διαφοροποιούνται ανά περίπτωση 
καθώς κάθε τοµέας της οικονοµίας επηρεάζεται µε διαφορετικό τρόπο. Στo πλαίσιo των προσπαθειών για τη 
διευκόλυνση των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που πλήττονται περισσότερο από τον κορωνοϊό και τα 
συνεπαγόµενα µέτρα περιορισµού του, η κυπριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε δέσµη φορολογικών και άλλων 
διευκολύνσεων. ∆εδοµένου των ανωτέρω, ενδέχεται να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στην παγκόσµια και κυπριακή 
οικονοµία οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την Εταιρία αλλά δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν και 
ποσοτικοποιηθούν στο παρόν στάδιο. ∆εδοµένου ότι, η εξαπλωση της ασθένειας του κορωνοϊού και τα µέτρα που 
λαµβάνονται έναντι της επιδηµίας δεν υφίσταντο κατά την 31.12.2019, αυτό δεν αποτελεί γεγονός που να επηρεάσει 
τα αποτελέσµατα του 2019. 

 
Η Εταιρία και ο Όµιλος παρακολουθεί τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τη ραγδαία µετάδοση της ασθένειας του 
Κορωνοϊού (COVID-19) και µελετά τυχόν επιπτώσεις που θα έχει στην ποιότητα του ενεργητικού, στην ευαισθησία 
των υποδειγµάτων κινδύνου σε µακρο-παραµέτρους, καθώς επίσης στην υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου 
της. 

 
Επίσης, τέθηκαν σε εφαρµογή τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, καθώς και επανεξετάστηκε η ικανότητα να 
διατηρούν ιδιαίτερες συνθήκες οι επιχειρησιακές λειτουργίες, προκειµένου να στηριχτούν οι πελάτες σε αυτή τη 
δύσκολη περίοδο. Οι ενέργειες µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν την ενεργοποίηση του σχεδίου επιχειρησιακής 
συνέχειας (Business Continuity Plan - BCP), προσαρµοσµένο για την περίπτωση πανδηµίας, ώστε να εξασφαλίσει µια 
συντονισµένη ανταπόκριση σε γεγονότα που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να διαταράξουν την δραστηριότητα της 
Εταιρίας. 

 
Οι ανωτέρω προσπάθειες διενεργούνται ταυτόχρονα µε τις ενέργειες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την 
αντιµετώπιση των οικονοµικών συνεπειών του κορωνοϊού (COVID-19) και τη στήριξη της οικονοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας. 

 
Ενδεικτικά, τα µέτρα που επεξεργάστηκε η Κυπριακή ∆ηµοκρατία για αντιµετώπιση των συνεπειών από την ασθένεια 
του Covid – 19 είναι µεταξύ άλλων, την προσωρινή αναστολή δύο µηνών της υποχρέωσης καταβολής φορολογικών 
υποχρεώσεων, της οικονοµικής στήριξης σε πληγείσες επιχειρήσεις καθώς και στην παροχή αποζηµίωσης ειδικού 
σκοπού για υπαλλήλους των ανωτέρω επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο και µε σκοπό να υποβοηθηθούν τα 
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε νοµοθετική ρύθµιση, έχει επιβάλει υποχρεωτική αναστολή 
καταβολής δόσεων και τόκων σε όλα τα δάνεια που µέχρι 28.2.2020 δεν είχαν καθυστέρηση πέραν των τριάντα 
ηµερών. Το σχέδιο θα ισχύει για την περίοδο Απριλίου – ∆εκεµβρίου 2020 σε όσους ιδιώτες και επιχειρήσεις 
επιθυµούν να αιτηθούν τη συµµετοχή τους. Με απόφαση µέσω του Συνδέσµου Τραπεζών Κύπρου, οι Κυπριακές 
Τράπεζες έχουν συµφωνήσει όπως κατά την περίοδο αναστολής, σε δάνεια που εµπίπτουν στις πρόνοιες του 
∆ιατάγµατος και για τα οποία θα γίνει αναστολή κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από µέρους του πελάτη δεν θα 
εφαρµοστεί ανατοκισµός στους τόκους. 
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25. Γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς (συνέχεια) 
 
H ετήσια οικονοµική έκθεση εγκρίθηκε για έκδοση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Ιανουαρίου 2021. 

 

 
Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 4 µέχρι 6 


