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Τα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ελλεάκελνπ 2014 ηεο Alpha Bank Cyprus Ltd ελεθάληζαλ 
δεκίεο κεηά από θόξνπο ύςνπο Επξώ 44,1 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε δεκίεο ύςνπο Επξώ 49,1 
εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. 
 

 
Τα έζνδα από ηόθνπο αλήιζαλ ζε Επξώ 130,3 εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ 2014 ζεκεηώλνληαο 
κείσζε 6,3% ζε ζύγθξηζε κε Επξώ 139,1 εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ 2013, θπξίσο ιόγσ 
κεηώζεσο ηνπ επηηνθηαθνύ πεξηζσξίνπ θαη ησλ ππνινίπσλ ρνξεγήζεσλ. 
 
Τα έμνδα από ηόθνπο αλήιζαλ ζε Επξώ 42,9 εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ 2014 ζεκεηώλνληαο 
κείσζε 27,9% ζε ζύγθξηζε κε Επξώ 59,5 εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ 2013, θπξίσο ιόγσ 
κεηώζεσο ηνπ θόζηνπο θαηαζέζεσλ. 
 
Τα θαζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο αλήιζαλ ζε Επξώ 7,6 εθαη. ζεκεηώλνληαο 
κείσζε 29,0%, ζε ζύγθξηζε κε Επξώ 10,7 εθαη. γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2013, θπξίσο ιόγσ 
κεηώζεσο ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ. 
 
Τν ζύλνιν εζόδσλ ηεο Τξαπέδεο αλήιζε ζηα Επξώ 97,3 εθαη. γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2014 
ζεκεηώλνληαο αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,9%, ζε ζύγθξηζε κε Επξώ 96,4 εθαη. γηα ην 
ελλεάκελν ηνπ 2013. 
 
Τα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Τξαπέδεο αλήιζαλ ζηα Επξώ 38,9 εθαη. παξνπζηάδνληαο κείσζε 
ηεο ηάμεσο ηνπ 3,7%, ζε ζύγθξηζε κε Επξώ 40,4 εθαη. γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2013. Ο δείθηεο 
εμόδσλ πξνο έζνδα δηακνξθώζεθε ζην 40,0% γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2014, ζε ζύγθξηζε  κε 
41,9% ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 
 
Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2014 αλέξρνληαη 
ζε Επξώ 103,6 εθαη. παξνπζηάδνληαο νξηαθή αύμεζε θαηά 0,7%, ζε ζύγθξηζε κε Επξώ 102,9 
εθαη. γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2013. Οη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ 
αλήιζαλ θαηά ηελ 30 Σεπηεκβξίνπ 2014 ζε Επξώ 824,0 εθαη. θαη απνηεινύλ ην 19,7% ησλ 
ζπλνιηθώλ κεηθηώλ ρνξεγήζεσλ. Οη θαζαξέο ρνξεγήζεηο θαηά ηελ 30 Σεπηεκβξίνπ 2014, 
αλήιζαλ ζε Επξώ 3.369,1 εθαη. παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2,8%, ζε ζύγθξηζε  
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Σύνολο εζόδυν 0,9% 97,3 96,4 32,2 32,1 

Σύνολο λειηοςπγικών εξόδυν -3,7% 38,9 40,4 13,3 12,9 

Κέπδορ από επγαζίερ ππιν 
    ηιρ πποβλέτειρ 

4,3% 58,4 56,0 18,9 19,2 

Πποβλέτειρ για απομείυζη 
    επιζθαλών απαιηήζευν 

0,7% 103,6 102,9 31,5 30,4 

Ζημία πεπιόδος μεηά θόπυν -10,2% -44,1 -49,1 -12,4 -11,9 

Ζημία ανά μεηοσή  -27,65 ζελη -35,19 ζελη -7,78 ζελη -8,56 ζελη 

      

  30.9.2014 31.12.2013   

Καθαπέρ σοπηγήζειρ -2,8% 3.369,1 3.467,1   

Καηαθέζειρ από Πελάηερ 2,4% 2.079,8 2.031,9   

      



κε ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2013. Οη θαηαζέζεηο από Πειάηεο παξνπζίαζαλ αύμεζε 2,4%, αθνύ 
αλήιζαλ ζηα Επξώ 2.079,8 εθαη. 
 
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 30.9.2014, νη νπνίεο δελ 
έρνπλ ειεγρζεί από ηνπο αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο ηεο Τξαπέδεο, εθαξκόζζεθαλ νη ίδηεο 
ινγηζηηθέο πνιηηηθέο όπσο εθείλεο πνπ εθαξκόζζεθαλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ειεγκέλσλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2013, κε 
εμαίξεζε ηα λέα πξόηππα πνπ εθαξκόζζεθαλ από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2014, όπσο εηδηθόηεξα 
αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 2 ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.  
 
Οη ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζπλάδνπλ κε ηα Δηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, όπσο 
απηά πηνζεηήζεθαλ από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί Εηαηξηώλ Νόκνπ 
Κεθ. 113 θαη ηνπο πεξί Αμηώλ θαη Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Νόκνπο θαη Καλνληζκνύο. 
 
Οη ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30 Σεπηεκβξίνπ 2014 έρνπλ εγθξηζεί από ην 
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Alpha Bank Cyprus Ltd θαηά ηε ζεκεξηλή ηνπ ζπλεδξίαζε, ηεο 11 
Ννεκβξίνπ 2014. 
 
Η ελδηάκεζε Έθζεζε Δηαρεηξίζεσο θαζώο θαη νη ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 
30.9.2014 ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Alpha Bank Cyprus Ltd 
(www.alphabank.com.cy) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ 
(www.cse.com.cy). 
 
 
 
 
 
 

Λεπθσζία, 11 Ννεκβξίνπ 2014 
 
 


