Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2017
της Alpha Bank Cyprus Ltd [23.3.2018]
Κύριες Εξελίξεις
-

Κέρδη προ προβλέψεων Ευρώ 23,0 εκατ. έναντι Ευρώ 26,0 εκατ. το 2016.

-

Ζημίες μετά από φόρους Ευρώ 86,7 εκατ. ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των
προβλέψεων για την εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Αύξηση του Δείκτη Καλύψεως Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων σε 52%.

-

Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 13,8%.

-

Ισχυρή ρευστότητα με μείωση του Δείκτη Καθαρών Χορηγήσεων Προς
Καταθέσεις στο 78,7% σε σύγκριση με 100,3% το 2016.

-

Περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας με αύξηση των καταθέσεων κατά 13,6%.

Κεφαλαιακή Επάρκεια
Την 31 Δεκεμβρίου 2017, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) της
Τραπέζης ανήλθε σε 13,8%, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι ανήλθε σε 17,3% και ο Δείκτης
Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 18,1% (με τη χρήση μεταβατικών διατάξεων).
Αποτελέσματα
Οι καθαρές ζημίες μετά τη φορολογία ανήλθαν σε Ευρώ 86,7 εκατ. έναντι ζημιών μετά τη
φορολογία ύψους Ευρώ 30,8 εκατ. το 2016, κυρίως λόγω της αυξήσεως των προβλέψεων για
την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου.
Βασικά Οικονομικά Στοιχεία
(σε εκατ. Ευρώ)
Καθαρά Έσοδα από Τόκους
Σύνολο Εσόδων
Σύνολο Εξόδων
Κέρδη από Εργασίες προ Προβλέψεων
Ζηµίες Αποµειώσεως και Προβλέψεις για την
κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά τη φορολογία
Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή

Μεταβολή
-27,7%
-28,7%
-33,7%
-13,1%
83,1%
181,5%

(σε εκατ. Ευρώ)
Δάνεια και Απαιτήσεις από Πελάτες
Υποχρεώσεις προς Πελάτες
Δείκτης Μεταβατικών Κεφαλαίων Κοινών
Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET I)

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2017 31.12.2016
64,0
77,1
(54,5)
22,6
(107,3)
(86,7)
(49,7 σεντ)
31.12.2017

-10,9%
13,6%
-270 μονάδες
βάσεως

88,5
108,2
(82,2)
26,0
(58,6)
(30,8)
(17,6 σεντ)

31.12.2016

1.734,8
2.204,9

1.946,4
1.940,6

13,8%

16,5%
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Τα αποτελέσματα επηρεάσθηκαν κυρίως από:




τη μεταβολή των περιθωρίων χορηγήσεων και καταθέσεων
την αύξηση των προβλέψεων που αναγνωρίσθηκαν για την κάλυψη πιστωτικού
κινδύνου, οι οποίες ενίσχυσαν περαιτέρω τον Δείκτη Καλύψεως Μη Εξυπηρετουμένων
Ανοιγμάτων σε 52%
την αύξηση της καταθετικής βάσεως.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν για το έτος 2017 σε Ευρώ 64,0 εκατ. παρουσιάζοντας
μείωση 27,7% σε σύγκριση με Ευρώ 88,5 εκατ. το 2016 που αποδίδεται στη μείωση του
δανειακού χαρτοφυλακίου και στην αύξηση των καταθέσεων, καθώς και στη μείωση των
επιτοκίων δανείων.
Το σύνολο εσόδων της Τραπέζης για το έτος 2017 ανήλθε σε Ευρώ 77,1 εκατ. σε σύγκριση με
Ευρώ 108,2 εκατ. για το έτος 2016. Τα έσοδα του 2016 συμπεριλαμβάνουν μη
επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους Ευρώ 6,6 εκατ. από την πώληση μετοχών της Visa Europe. Η
συνολική μείωση των εσόδων κατά το 2017 ύψους 24,1%, εξαιρουμένου του μη
επαναλαμβανόμενου εσόδου του 2016, οφείλεται κυρίως στη μείωση του δανειακού
χαρτοφυλακίου, στην αύξηση των καταθέσεων, καθώς και στη μείωση των επιτοκίων δανείων.
Το σύνολο εξόδων της Τραπέζης ανήλθε στα Ευρώ 54,5 εκατ. για το 2017, σε σύγκριση με
Ευρώ 82,2 εκατ. για το 2016. Τα έξοδα του 2016 συμπεριλαμβάνουν τη μη επαναλαμβανόμενη
δαπάνη του προγράμματος εθελουσίας εξόδου Προσωπικού, το κόστος του οποίου ανήλθε στα
Ευρώ 31,6 εκατ. Κατά το 2017 αναγνωρίστηκε μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη για πρόστιμο
ύψους Ευρώ 1,5 εκατ. που επιβλήθηκε από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού για
χρεώσεις σε εγχώριες διατραπεζικές προμήθειες. Η Τράπεζα έχει προσφύγει ενώπιον του
Διοικητικού Δικαστηρίου για την ακύρωση του προστίμου. Παρόλο που η υπόθεση εκκρεμεί στα
τοπικά δικαστήρια, η Τράπεζα έχει αναγνωρίσει τη σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές της
καταστάσεις. Εξαιρουμένων των ανωτέρω μη επαναλαμβανόμενων εξόδων, το 2017
παρατηρείται μικρή αύξηση των εξόδων κατά 4,7%. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώνεται
για το 2017 στο 70,7% σε σύγκριση με 76,0% κατά το 2016.
Οι προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν το 2017 κατά 83,1% σε
Ευρώ 107,3 εκατ. σε σύγκριση με Ευρώ 58,6 εκατ. το 2016, αύξηση που αποδίδεται στις
ενέργειες εξυγιάνσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τραπέζης.
Στοιχεία Ισολογισμού
Τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις από Πελάτες ανήλθαν σε Ευρώ 1.734,8 εκατ., παρουσιάζοντας
μείωση της τάξεως του 10,9%, σε σύγκριση με Ευρώ 1.946,4 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2016.
Οι Υποχρεώσεις προς Πελάτες την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν σε Ευρώ 2.204,9 εκατ.
παρουσιάζοντας αύξηση 13,6%, σε σύγκριση με Ευρώ 1.940,6 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2016,
ενισχύοντας έτσι, περαιτέρω την καταθετική βάση. Ο Δείκτης Καθαρών Χορηγήσεων προς
Καταθέσεις βελτιώθηκε από 100,3% τον Δεκέμβριο του 2016 σε 78,7% τον Δεκέμβριο του 2017.
Οι συσσωρευμένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν, κατά την 31 Δεκεμβρίου
2017, σε Ευρώ 893,8 εκατ. και αποτελούν το 34,0% των συνολικών μεικτών χορηγήσεων,
αυξημένες κατά 4,4% σε σύγκριση με το έτος 2016.
Ως μέρος των προβλέψεων
περιλαμβάνεται το υπόλοιπο προσαρμογής των συμβατικών υπολοίπων των δανείων που
αποκτήθηκαν στην εύλογη αξία τους.
Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, ανήλθαν σε
Ευρώ 1.446,7 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 55,0% του συνόλου των δανείων. Την 31
Δεκεμβρίου 2016, ανέρχονταν σε Ευρώ 1.468,0 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 52,4% του
συνόλου των δανείων.
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Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών, ανήλθαν σε Ευρώ 1.724,8 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 65,6% του συνόλου των
δανείων σε σύγκριση με 64,3% το 2016. Το 2017, ο Δείκτης Καλύψεως Μη Εξυπηρετουμένων
Ανοιγμάτων, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, διαμορφώθηκε στο
51,8% σε σύγκριση με 47,5% το 2016.
Εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ9)
Το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά από 1.1.2018 το ΔΛΠ 39, επιβάλλοντας
σημαντικές αλλαγές στην ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων. Η
Τράπεζα ολοκλήρωσε κατά το 2017 σχετικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή του νέου προτύπου
το οποίο σχεδιάσθηκε γύρω από δύο βασικούς άξονες (workstreams), τον άξονα της
ταξινομήσεως και αποτιμήσεως (classification and measurement workstream) και τον άξονα της
απομειώσεως (impairment workstream). Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος,
διαμορφώθηκαν νέες πολιτικές για την ταξινόμηση, την αποτίμηση και την απομείωση των
χρηματοοικονομικών μέσων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Διαμορφώθηκαν, επίσης, νέες μεθοδολογίες και διαδικασίες για την υποστήριξη των εν λόγω
νέων πολιτικών.
Η εκτίμηση της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 ανέρχεται σε Ευρώ 56 εκατ. Η Τράπεζα συνεχίζει να
αξιολογεί, να ελέγχει και να βελτιώνει τις νέες λογιστικές διαδικασίες, τους εσωτερικούς ελέγχους
και το πλαίσιο διακυβερνήσεως, όπως απαιτείται από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9. Σημειώνεται
ότι οι νέες λογιστικές πολιτικές, οι παραδοχές, οι κρίσεις και οι εκτιμήσεις ενδέχεται να
μεταβληθούν έως ότου η Τράπεζα οριστικοποιήσει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της
31.12.2018. Ως εκ τούτου, η επίπτωση που γνωστοποιείται σε αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2018.
Για σκοπούς κεφαλαιακών απαιτήσεων, η Τράπεζα θα κάνει χρήση των μεταβατικών διατάξεων,
βάσει των οποίων η επίδραση από την εφαρμογή του νέου προτύπου θα απορροφηθεί εντός
πέντε ετών. Βάσει αυτών, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CETΙ) εκτιμάται
ότι θα επηρεαστεί κατά 10 μονάδες βάσεως (μ.β.) για το πρώτο έτος, ενώ η εκτιμώμενη
επίπτωση από την πλήρη εφαρμογή εκτιμάται σε 270 μ.β., υπολογισμένη με στοιχεία της
31.12.2017.
Λεπτομερής περιγραφή των ενεργειών και αποφάσεων για το ΔΠΧΑ 9, καθώς και για την
επίδραση από την υιοθέτηση του, γίνεται στη σημείωση 41 των Οικονομικών Καταστάσεων.
Προκλήσεις για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για
τον τραπεζικό τομέα και την οικονομία εν γένει. Πρόκληση παραμένει, επίσης, και το δημόσιο
χρέος, παρά τη μείωση του κάτω από το 100% σε σχέση με το ΑΕΠ.
Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίο να συνεχίσουν, ανεξαρτήτως της ολοκληρώσεως
του Προγράμματος Προσαρμογής της Κυπριακής Οικονομίας. Τυχόν επικράτηση συνθηκών
εφησυχασμού θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων και συνεπώς,
στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω ανάκαμψη του επενδυτικού
ενδιαφέροντος και της οικονομικής δραστηριότητας.
Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) , αναμένεται να
επηρεάσει την κυπριακή οικονομία, καθώς αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της
Κύπρου. Ωστόσο, η επίδραση του γεγονότος αυτού δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια,
καθώς στην παρούσα φάση δεν είναι γνωστή η συμφωνία που θα συνάψει η Βρετανία με την
Ε.Ε.
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Τυχόν εξελίξεις στο πολιτικό επίπεδο είναι σαφές ότι θα επηρεάσουν αναλόγως και το κλίμα
στην οικονομία.
Προοπτικές
Η κυπριακή οικονομία αναμένεται τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διεθνών οίκων αξιολόγησης, να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Η
Τράπεζα, υπό τις παρούσες συνθήκες και προοπτικές, έχει καταρτίσει και ακολουθεί το
επιχειρησιακό της σχέδιο, με σκοπό τη διαρκή εξυγίανση του ισολογισμού της και την ενίσχυση
της κερδοφορίας της. Η Τράπεζα παράλληλα αναγνωρίζει τους κινδύνους και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, καθώς και τις ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τη
γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής αλλά και τη διασύνδεση με την οικονομική σταθερότητα
της Ελλάδας και της Ευρωζώνης.
Προτεραιότητες Τραπέζης
Πρωταρχικός στόχος της Τράπεζας αποτελεί η διατήρηση επαρκούς θωράκισης των δεικτών
κεφαλαιακής επάρκειας και επάρκειας ρευστότητας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τυχόν νέες προκλήσεις. Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με
τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και λαμβάνει κάθε διαθέσιμο προληπτικό μέτρο.
Το επιχειρησιακό σχέδιο της Τράπεζας, μεταξύ άλλων, εστιάζει στις ακόλουθες κύριες
προτεραιότητες:
 την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
προς εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου,
 τον περαιτέρω εξορθολογισμό του κόστους χρηματοδοτήσεως από καταθέσεις,
 τον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και την αύξηση της παραγωγικότητας, με
ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πελάτες μέσω νέων
τεχνολογιών,
 τη στοχευμένη παροχή νέων υπηρεσιών και νέων πιστωτικών διευκολύνσεων, με σκοπό
την ενίσχυση των εσόδων προμηθειών και των εσόδων τόκων.
Εναλλακτικοί δείκτες μετρήσεως αποδόσεως
Η Τράπεζα δημοσιοποιεί πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σε σχέση με τους εναλλακτικούς
δείκτες μετρήσεως αποδόσεως (ΕΔΜΑ), που εκδόθηκαν τον Οκτώβριο 2015, τέθηκαν σε ισχύ
την 3 Ιουλίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με την
Εγκύκλιο Ε148 της 15 Ιουλίου 2016. Η Τράπεζα εκτιμά ότι κάποιοι εναλλακτικοί δείκτες
μετρήσεως αποδόσεως (ΕΔΜΑ) παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση, η οποία είναι χρήσιμη,
τόσο για την αξιολόγηση της αποδόσεώς της όσο και για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.
Σχετική ανάλυση και πίνακας με τους ΕΔΜΑ παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεση διαχειρίσεως
των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2017.
Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της Τραπέζης για το έτος 2017 έχουν εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης σε συνεδρία του, την 23 Μαρτίου 2018.
Τα τελικά ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της Τραπέζης για το έτος 2017 θα είναι διαθέσιμα
στην ιστοσελίδα της Alpha Bank Cyprus Ltd (www.alphabank.com.cy) και στην ιστοσελίδα του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).
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