
 
 
 
 
 

 Οικονομικά Αποηελέζμαηα  
Alpha Bank Cyprus Ltd για ηην πεπίοδο 1 Ιανοςαπίος έυρ 31 Μαπηίος 2014 

 
Τα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηεο Alpha Bank Cyprus Ltd γηα ηελ πεξίνδν  
1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Μαξηίνπ 2014  ελεθάληζαλ δεκίεο κεηά από θόξνπο ύςνπο 
Επξώ 21,6 εθαη. ζε ζύγθξηζε  κε δεκίεο ύςνπο Επξώ 14,4 εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε 
πεξίνδν ηνπ 2013. 
 

 
Τα έζνδα από ηόθνπο αλήιζαλ ζε Επξώ 42,0 εθαη. ζεκεηώλνληαο κείσζε 13,9% ζε 
ζύγθξηζε κε Επξώ 48,8 εθαη. γηα ην α΄ ηξίκελν 2013, θπξίσο ιόγσ κεηώζεσο ηνπ 
επηηνθηαθνύ πεξηζσξίνπ θαη ησλ ππνινίπσλ ρνξεγήζεσλ. 
 
Τα έμνδα από ηόθνπο αλήιζαλ ζε Επξώ 14,1 εθαη. ζεκεηώλνληαο κείσζε 37,6% ζε 
ζύγθξηζε κε Επξώ 22,6 εθαη. γηα ην α΄ ηξίκελν 2013,  θπξίσο ιόγσ κεηώζεσο ηνπ 
θόζηνπο θαηαζέζεσλ θαη ησλ ππνινίπσλ θαηαζέζεσλ. 
 
Τα θαζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο αλήιζαλ ζε Επξώ 2,5 εθαη. 
ζεκεηώλνληαο κείσζε 39,0%, ζε ζύγθξηζε κε Επξώ 4,1 εθαη. γηα ην α΄ ηξίκελν 2013, 
θπξίσο ιόγσ κεηώζεσο ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ. 
 
Τν ζύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ ηεο Τξαπέδεο αλήιζε ζηα Επξώ 30,0 εθαη. 
ζεκεηώλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 17,6%, ζε ζύγθξηζε  κε Επξώ 36,4 εθαη. γηα ην 
α΄ ηξίκελν 2013. 
 
Τα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Τξαπέδεο αλήιζαλ ζηα Επξώ 12,3 εθαη. παξνπζηάδνληαο 
κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,8%, ζε ζύγθξηζε  κε Επξώ 12,4 εθαη. γηα ην α΄ ηξίκελν 
2013. Ο δείθηεο εμόδσλ πξνο θαζαξά έζνδα δηακνξθώζεθε ζην 41,0%, ζε ζύγθξηζε  
κε 34,1% ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 
 
Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ γηα ην α΄ ηξίκελν 2014 
αλέξρνληαη ζε Επξώ 38,5 εθαη. παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 2,1%, ζε ζύγθξηζε  κε 
Επξώ 37,7 εθαη. γηα ην α΄ ηξίκελν 2013. Οη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο επηζθαιώλ 
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Σύνολο καθαπών εζόδυν -17,6% 30,0 36,4 

Σύνολο λειηοςπγικών εξόδυν -0,8% 12,3 12,4 

Κέπδορ από επγαζίερ ππιν 
    ηιρ πποβλέτειρ 

-26,7% 17,6 24,0 

Πποβλέτειρ για απομείυζη 
    επιζθαλών απαιηήζευν 

2,1% 38,5 37,7 

Ζημία έηοςρ μεηά θόπυν 50,0% -21,6 -14,4 

Ζημία ανά μεηοσή  -13,56 ζελη -10,33 ζελη 

    

  31.3.2014 31.12.2013 

Καθαπέρ σοπηγήζειρ -1,2% 3.426,3 3.467,1 

Καηαθέζειρ από Πελάηερ -0,8% 2.015,2 2.031,9 

    



απαηηήζεσλ αλήιζαλ θαηά ηελ  31 Μαξηίνπ 2014 ζε Επξώ 746 εθαη. θαη απνηεινύλ 
ην 17,9% ησλ ζπλνιηθώλ κεηθηώλ ρνξεγήζεσλ. 
 
Οη θαζαξέο ρνξεγήζεηο θαηά ηελ  31 Μαξηίνπ 2014, αλήιζαλ ζε Επξώ 3.426,3 εθαη. 
παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,2%, ζε ζύγθξηζε  κε ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 
2013. Οη θαηαζέζεηο από Πειάηεο παξνπζίαζαλ κείσζε 0,8%, αθνύ αλήιζαλ ζηα 
Επξώ 2.015,2 εθαη.  


