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Τα ειεγκέλα ελνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ηεο Alpha Bank 
Cyprus Ltd γηα ην έηνο 2013 ελεθάληζαλ δεκίεο κεηά από θόξνπο ύςνπο  
Επξώ 103,8 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε δεκίεο ύςνπο Επξώ 31,2 εθαη. γηα ην έηνο 2012. 
 

 
Τα έζνδα από ηόθνπο αλήιζαλ ζε Επξώ 181,5 εθαη. ζεκεηώλνληαο κείσζε 25,9% ζε 
ζύγθξηζε κε Επξώ 245,0 εθαη. γηα ην έηνο 2012, θπξίσο ιόγσ κεηώζεσο ηνπ 
επηηνθηαθνύ πεξηζσξίνπ θαη ησλ ππνινίπσλ ρνξεγήζεσλ. 
 
Τα έμνδα από ηόθνπο αλήιζαλ ζε Επξώ 74,4 εθαη. ζεκεηώλνληαο κείσζε 31,8% ζε 
ζύγθξηζε κε Επξώ 109,1 εθαη. γηα ην έηνο 2012,  θπξίσο ιόγσ κεηώζεσο ηνπ 
θόζηνπο θαηαζέζεσλ θαη ησλ ππνινίπσλ θαηαζέζεσλ. 
 
Τα θαζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο αλήιζαλ ζε Επξώ 13,4 εθαη. 
ζεκεηώλνληαο κείσζε 29,1% ζε ζύγθξηζε κε Επξώ 18,9 εθαη. γηα ην έηνο 2012, 
θπξίσο ιόγσ κεηώζεσο ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ, εηδηθά κεηά ηηο απνθάζεηο  ηνπ 
Eurogroup. 
 
Τν ζύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ ηνπ Οκίινπ γηα ην έηνο 2013 αλήιζε ζηα Επξώ 127,6 
εθαη. ζεκεηώλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 19,8% ζε ζύγθξηζε  κε Επξώ 159,2 εθαη. 
γηα ην έηνο 2012. 
 
Τα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζηα Επξώ 53,9 εθαη. γηα ην έηνο 2013 
παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,6%, ζε ζύγθξηζε  κε Επξώ 57,1 εθαη. κε 
ην έηνο 2012. Ο δείθηεο εμόδσλ πξνο θαζαξά έζνδα δηακνξθώζεθε ζην 42,2%, ζε 
ζύγθξηζε  κε 35,9% ην έηνο 2012. 
 
Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ γηα ην έηνο 2013 αλέξρνληαη 
ζε Επξώ 172,8 εθαη. παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 21,9%, ζε ζύγθξηζε  κε Επξώ 
141,8 εθαη. γηα ην έηνο 2012. Η αύμεζε ζηηο απνκεηώζεηο νθείιεηαη ζηελ επηδείλσζε 
ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 θαη ηε ζπλεπαθόινπζε 
αύμεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ. Οη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο επηζθαιώλ 

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία   

σε εκατ. Ευρώ  Μεηαβνιή 
 

2013 
 

2012 
 

Σύνολο καθαπών εζόδυν -19,8% 127,6 159,2 

Σύνολο λειηοςπγικών εξόδυν -5,6% 53,9 57,1 

Κέπδορ από επγαζίερ ππιν 
    ηιρ πποβλέτειρ 

-27,9% 73,6 102,1 

Πποβλέτειρ για απομείυζη 
    επιζθαλών απαιηήζευν 

21,9% 172,8 141,8 

Ζημία έηοςρ μεηά θόπυν  232,7% -103,8 -31,2 

Ζημία ανά μεηοσή  -72,7 ζελη -22,6 ζελη 

Καθαπέρ σοπηγήζειρ -7,2% 3.467,1 3.737,0 

Καηαθέζειρ από Πελάηερ -21,9% 2.031,9 2.600,7 

    



απαηηήζεσλ αλήιζαλ θαηά ηελ  31 Δεθεκβξίνπ 2013 ζε Επξώ 698,7 εθαη. θαη 
απνηεινύλ ην 16,8% ησλ ζπλνιηθώλ κεηθηώλ ρνξεγήζεσλ. 
 
Οη θαζαξέο ρνξεγήζεηο θαηά ηελ  31 Δεθεκβξίνπ 2013, αλήιζαλ ζε Επξώ 3.467,1 
εθαη. παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 7,2%, ζε ζύγθξηζε  κε ηελ 31 
Δεθεκβξίνπ 2012. Οη θαηαζέζεηο από Πειάηεο παξνπζίαζαλ κείσζε 21,9% θαη  
αλήιζαλ ζηα Επξώ 2.031,9 εθαη.  
 
Ο Όκηινο ηεο Alpha Bank Cyprus Lηd αλαθνίλσζε ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2013 ηελ 
ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεσο ηεο Τξαπέδεο θαηά Επξώ 129 εθαη. κε ηελ 
έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ ζπλνιηθνύ ύςνπο Επξώ 65 εθαη. θαη κεηαηξεςίκσλ 
αμηνγξάθσλ ανξίζηνπ δηαξθείαο ζπλνιηθνύ ύςνπο Επξώ 64 εθαη. Οη κεηνρέο θαη ηα 
κεηαηξέςηκα αμηόγξαθα απνθηήζεθαλ εμ’ νινθιήξνπ από ηελ Alpha Bank A.E., ε 
νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Alpha Bank Cyprus Ltd. 
 
Ωο απνηέιεζκα ηεο πινπνηήζεσο ησλ αλσηέξσ εθδόζεσλ, ε  Alpha Bank Cyprus 
Lηd θαιύπηεη πιήξσο ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, όπσο απηέο θαζνξίζζεθαλ από 
ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Κύπξνπ, κε βάζε ην δπζκελέο ζελάξην πνπ έρεη 
ππνινγηζζεί, ζην πιαίζην ηνπ δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ ηεο PIMCO. 
 
Τα θύξηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα γηα ην έηνο 2013 επεξεάζζεθαλ ζεηηθά από ηελ 
έθδνζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη αξλεηηθά από ηηο δεκίεο ηνπ έηνπο. Ο δείθηεο θύξησλ 
βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ ειάρηζην δείθηε 9% 
πνπ απαηηείηαη από ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Κύπξνπ θαζώο θαη από ηε κλεκνληθή 
ζπκθσλία κεηαμύ ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Τξόηθα. Καηά ηελ  31 Δεθεκβξίνπ 2013, ν 
δείθηεο θπξίσλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αλήιζε ζε 15,9%, ν δείθηεο βαζηθώλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ αλήιζε ζε 18,1% θαη ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ 
αλήιζε ζε 21,1%. 
 
Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Κύπξν παξακέλεη ηδηαηηέξσο δύζθνιε. Αλακέλεηαη όηη 
ην έηνο 2014 ζα ζπλερίζεη λα παξνπζηάδεη θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο ζα εθηίζεηαη ν 
Όκηινο. 
 
Με βάζε ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί, ν Όκηινο εθαξκόδνληαο  
έλα απζηεξό πιαίζην δηαρεηξίζεσο ησλ θηλδύλσλ θαζώο επίζεο κέζσ ηεο 
δηαηεξήζεσο θαη επηιεθηηθήο αλαπηύμεσο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζα επηδηώμεη ηελ 
έμνδν από ηελ θξίζε θαη ηελ επάλνδν ζε πνξεία αλαπηύμεσο,   κόιηο νη εμειίμεηο 
ζηελ νηθνλνκία ην επηηξέςνπλ. 
 
Τα ειεγκέλα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ γηα ην έηνο 2013 
έρνπλ εγθξηζεί από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Οκίινπ Alpha Bank Cyprus Ltd θαηά 
ηε ζεκεξηλή ηνπ ζπλεδξία, ηελ 30 Απξηιίνπ 2014.  
 
Τα ηειηθά ειεγκέλα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ζα είλαη 
δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Alpha Bank Cyprus Ltd www.alphabank.com.cy. 
 
 


