
 

 

 
 

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd 
 

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του εννεαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες 
μετά από φόρους ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. σε σύγκριση με ζημίες ύψους Ευρώ 44,1 εκατ. κατά την 
αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η Τράπεζα καταγράφει κέρδη για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο κατά 
το 2015 με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η ζημιά του εννεαμήνου 2015. 
Τα κέρδη του β’ και γ’ τριμήνου 2015 συντηρούν και ενισχύουν τους υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας που τηρεί η Τράπεζα.  

 
Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε Ευρώ 98,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, σημειώνοντας μείωση 
24,7% σε σύγκριση με Ευρώ 130,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2014. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη 
μεταφορά δανείων σε εταιρία του Ομίλου Alpha Bank, καθώς και στη μείωση των επιτοκίων των 
δανείων.  
 
Τα έξοδα από τόκους ανήλθαν σε Ευρώ 32,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, σημειώνοντας μείωση 
23,3% σε σύγκριση με Ευρώ 42,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, κυρίως λόγω μειώσεως του 
κόστους καταθέσεων και της καταθετικής βάσης. 
 
Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 6,6 εκατ. σημειώνοντας 
μείωση 13,2% σε σύγκριση με Ευρώ 7,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, κυρίως λόγω της μειώσεως 
του όγκου των συναλλαγών. 
 
Το σύνολο εσόδων της Τραπέζης ανήλθε στα Ευρώ 68,2 εκατ. για το εννεάμηνο του 2015 
σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 29,9% σε σύγκριση με Ευρώ 97,3 εκατ. για το εννεάμηνο 
2014. 
 
Τα συνολικά έξοδα της Τραπέζης ανήλθαν στα Ευρώ 38,4 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση της 
τάξεως του 1,3%, σε σύγκριση με Ευρώ 38,9 εκατ. για το εννεάμηνο του 2014. Ο δείκτης εξόδων 
προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 56,3% για το εννεάμηνο του 2015, σε σύγκριση με 40,0%, κατά 
την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 
 

Βασικά Οικονομικά 
Στοιχεία 

  
Από 1 Ιανουαρίου έως 

 
Από 1 Ιουλίου  έως 

σε εκατ. Ευρώ  Μεταβολή 
 

30.9.2015 
 

30.9.2014 
 

30.9.2015 
 

30.9.2014 
 

Σύνολο εσόδων -29,9% 68,2 97,3 22,8 33,2 

Σύνολο εξόδων -1,3% 38,4 38,9 13,9 13,3 

Κέρδος από εργασίες 
πριν τις προβλέψεις 

-49,0% 29,8 58,4 8,9 19,9 

Προβλέψεις για 
απομείωση επισφαλών 
απαιτήσεων 

-67,2% 34,0 103,6 - 31,5 

Ζημία/Κέρδος  
περιόδου μετά φόρων 

-84,6% -6,8 -44,1 8,3 -12,4 

Ζημία/Κέρδος  ανά 
μετοχή 

 -4,00 σεντ -27,65 σεντ 4,75 σεντ -7,78 σεντ 

      

  30.9.2015 31.12.2014   

Καθαρές χορηγήσεις -20,8% 2.095,8 2.646,6   

Καταθέσεις από 
Πελάτες 

-16,0% 1.760,9 2.095,5   

Δείκτης Κεφαλαίων 
κοινών μετοχών (CET I) 

350 μονάδες 
βάσης 

18,6% 15,1%   



 

Οι συνολικές χορηγήσεις της Τραπέζης διαμορφώθηκαν πριν τις απομειώσεις σε Ευρώ 2.838,1 
εκατ. μειωμένες κατά 17,5% σε σχέση με Ευρώ 3.438,9 εκατ. την 31.12.2014, αντικατοπτρίζοντας 
την μεταφορά δανείων σε εταιρία του Ομίλου Alpha Bank.  
 
Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 742,2 

(1)
 εκατ. και αντιστοιχούν στο 26,2% 

του δανειακού χαρτοφυλακίου έναντι 23,0% τον Δεκέμβριο 2014. Στο εννεάμηνο 2015 ο δείκτης 
καλύψεως μη εξυπηρετουμένων δανείων διαμορφώθηκε σε 43,6% σε σύγκριση με 40,1% τον 
Δεκέμβριο του 2014.  
 
Κατά την 30.9.2015, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται σε Ευρώ 1.703,8 εκατ. 
αντιπροσωπεύοντας το 60,0%  του συνολικού χαρτοφυλακίου. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται 
στο 57,2% όταν το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Emporiki Bank Cyprus Ltd ενσωματωθεί στο 
συνολικό χαρτοφυλάκιο στην εύλογη αξία του.  
 
Οι καθαρές χορηγήσεις κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 2.095,8 εκατ. 
παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 20,8%, σε σύγκριση με Ευρώ 2.646,6 εκατ. την 31 
Δεκεμβρίου 2014.  
 
Οι καταθέσεις από πελάτες ανήλθαν σε Ευρώ1.760,9 εκατ. παρουσιάζοντας  μείωση 16,0%, σε 
σύγκριση με την 31 Δεκεμβρίου 2014,  κυρίως λόγω αναλήψεων, που  αποδίδονται στο δυσμενές 
οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα.  
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 119,0% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έναντι 
126,3%  τον Δεκέμβριο 2014. Κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους ο δείκτης 
ανερχόταν σε 162,0%. 
 
Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου, τα υπόλοιπα σε επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 
μειώθηκαν κατά Ευρώ 286,2 εκατ. σε σύγκριση με την 31 Δεκεμβρίου 2014, κυρίως από την 
πώληση εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 250 εκατ. 
  
Την 30 Σεπτεμβρίου 2015 ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (CET Ι) της 
Τραπέζης, ανήλθε σε 18,6% (με μεταβατικές διατάξεις), ο δείκτης κεφαλαίων κατηγορίας Ι ανήλθε 
σε 21,5% (με μεταβατικές διατάξεις) και ο δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 24,6% 
(με μεταβατικές διατάξεις). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
1
 Ως μέρος των προβλέψεων, περιλαμβάνεται το υπόλοιπο προσαρμογής των συμβατικών υπολοίπων των δανείων που 

αποκτήθηκαν στα πλαίσια εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης στην εύλογη αξία τους. 

 

 

 

 

 



 

Σημαντικά Γεγονότα  
 
Κατά το εννεάμηνο η Τράπεζα συνέχισε τη συνετή στρατηγική διαχειρίσεως του Ισολογισμού της 
που περιελάμβανε την μεταφορά δανείων καθαρής αξίας Ευρώ 949 εκατ. σε εταιρεία του Ομίλου 
Alpha Bank AE που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς 
και της ρευστότητας της.  
 
Συνέχισε τις προσπάθειες συγκρατήσεως των μη εξυπηρετουμένων δανείων προσφέροντας 
προϊόντα αναδιαρθρώσεως  στο πλαίσιο εφαρμογής των οδηγιών και  κανονισμών της Κεντρικής 
Τραπέζης της Κύπρου, καθώς και της συγκρατήσεως των λειτουργικών εξόδων. 
 
Στο πλαίσιο υποβοηθήσεως της αναπτύξεως της Κυπριακής Οικονομίας η Τράπεζα συμμετέχει 
στο σχέδιο δανειοδοτήσεως μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνεργασία με τη European 
Investment Bank.  
 
Κατά το πρώτο τρίμηνο η Τράπεζα προέβη στην εξαγορά και απορρόφηση της Emporiki Bank 
Cyprus Ltd, η οποία αποτελούσε θυγατρική εταιρία της μητρικής τραπέζης Alpha Bank AE. Για την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής η Τράπεζα προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 
νέων κοινών μετοχών, οι οποίες αντηλλάγησαν με τις μετοχές των  υφιστάμενων μετόχων της 
Emporiki Bank Cyprus Ltd. (Βλέπε σημείωση 22 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 
30.9.2015). 
 
Κίνδυνοι  
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τράπεζα σχετίζονται τόσο με το 
ασταθές οικονομικό κλίμα στην Κύπρο και την Ελλάδα, όσο και με το υψηλό ποσοστό μη 
εξυπηρετουμένων δανείων που συνεχίζει να υφίσταται στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια και το υψηλό ιδιωτικό χρέος εξακολουθούν να αποτελούν τον κυριότερο 
παράγοντα αστάθειας για την ομαλή ανάπτυξη της οικονομίας.  
 
Η Κυπριακή Δημοκρατία, συνεχίζοντας τις διαρθρωτικές αλλαγές,  στο πλαίσιο του προγράμματος 
προσαρμογής που ετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), προωθεί νομοσχέδια που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τον τραπεζικό τομέα τόσο θετικά όσο και αρνητικά. (Νόμος που ρυθμίζει την 
αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων και συναφών θεμάτων και Τροποποίηση του Περί 
Μεταβίβασης και Υποθήκευσης Ακινήτων Νόμου). Η συζήτηση στη Βουλή των αντιπροσώπων για  
τις προτεινόμενες λύσεις σε δανειολήπτες οικιστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, ενδέχεται να 
δημιουργήσει αρνητικό αντίκτυπο στον τραπεζικό τομέα.    
 
Για την αντιμετώπιση όλων των προαναφερθέντων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, η Τράπεζα 
θωρακίζεται με υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.  
 
Η αβεβαιότητα σχετικά με το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδος, έχει επηρεάσει τα 
επίπεδα ρευστότητας της Τραπέζης μέσω της αναλήψεως πελατειακών καταθέσεων. Η εκ νέου 
στήριξη της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας έχει οδηγήσει σε 
σταδιακή αποκλιμάκωση της πιέσεως και σε σταθεροποίηση των υπολοίπων πελατειακών 
καταθέσεων. Η Τράπεζα, από την πλευρά της, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητά της να 
αντιμετωπίσει τις παρούσες συνθήκες, έχει προχωρήσει σε ενέργειες αναδιαρθρώσεως του 
δανειακού και ομολογιακού της χαρτοφυλακίου, καθώς και σε ενέργειες επεκτάσεως της 
καταθετικής της βάσεως.  
 
Παράλληλα, η Τράπεζα παρακολουθεί τη ληκτότητα των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεών της και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές ώστε να λάβει τα 
απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας υπό τις παρούσες 
συνθήκες. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Εξελίξεις και Προοπτικές  
 
Η βελτίωση των δεικτών της οικονομίας και οι διαρθρωτικές αλλαγές που εφαρμόζονται στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής που συμφωνήθηκε με την 
Τρόικα, αναμένεται να περιορίσουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Τράπεζα. Σύμφωνα 
με αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται 
να καταγράψει θετικούς ρυθμούς αναπτύξεως της τάξεως πέραν του 1% για το 2015.  
 
Οι εσωτερικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάκαμψη τόσο της οικονομίας όσο και του 
τραπεζικού τομέα, είναι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβαθμίσεως της  Κυπριακής 
Δημοκρατίας από διεθνείς οίκους αξιολογήσεως, η θετική αξιολόγηση του προγράμματος 
προσαρμογής της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τρόικα, η άρση όλων των περιορισμών για τη 
διακίνηση των κεφαλαίων και η συμμετοχή στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Η αύξηση των καταθέσεων το τρίτο τρίμηνο στο κυπριακό 
τραπεζικό σύστημα κατά Ευρώ 0,6 δισ. ενισχύει το κλίμα εμπιστοσύνης. 
 
Η έκδοση από την Κυπριακή Δημοκρατία, στο τέλος Οκτωβρίου, δεκαετούς ομολόγου  Ευρώ 1 
δίσ. με επιτόκιο 4,25% που υπερκαλύφθηκε από ξένους επενδυτές κατά 3 φορές, δεικνύει την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την Κυπριακή οικονομία και σηματοδοτεί τον τερματισμό 
της χρηματοδοτήσεως από την Τρόικα.  
 
Οι διαρθρωτικές αλλαγές στις οποίες προβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία βοήθησαν να βελτιωθεί το 
περιβάλλον για επιχειρηματική δραστηριοποίηση. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, η Κύπρος ανέβηκε από την 60

η
  θέση στην 47

η
 και συγκαταλέγεται στις 

πρώτες  10 χώρες του κόσμου που υλοποίησαν μεταρρυθμίσεις για να συμβάλουν στην ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας.  
 
Πρόσθετες υποβοηθητικές ενέργειες είναι η εφαρμογή νομοθεσιών που καθιστούν γρηγορότερη 
και απλούστερη τη διαδικασία εκποιήσεων, καθώς και οι μειώσεις στα εγχώρια δανειστικά επιτόκια 
σε συνθήκες χαμηλής ζητήσεως και υψηλής ανεργίας, που υποβοηθούν την ανάκαμψη της 
οικονομίας.  

Οι εξωτερικοί παράγοντες που αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κυπριακής 
οικονομίας είναι η αύξηση του ΑΕΠ στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη, οι χαμηλότερες διεθνείς τιμές 
πετρελαίου καθώς και ο χαμηλός πληθωρισμός στην Ε.Ε., που οδηγούν σε υψηλότερα 
πραγματικά εισοδήματα και ενδυνάμωση της εξωτερικής ζητήσεως, καθώς και ο ταχύτερος ρυθμός 
υποτιμήσεως του ευρώ έναντι της στερλίνας, που λειτουργεί υποβοηθητικά για τον τουρισμό. 
 
Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία από ξένους επενδυτές 
αποδεικνύεται  και από πρόσφατες  επενδύσεις  τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και στο λιανικό 
εμπόριο. 
 
Ο Όμιλος Alpha Bank συμμετείχε στον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού 
(Asset Quality Review - “AQR”) που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανακοινώθηκαν την 31.10.2015 και οι κεφαλαιακές ανάγκες για 
τον Όμιλο προσδιορίστηκαν σε €262,6 εκατ. στο βασικό σενάριο, και €2.743 εκατ. στο δυσμενές 
σενάριο της ασκήσεως προσομοιώσεως. (Βλέπε σημείωση 2.2.1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών 
Καταστάσεων της 30.9.2015) 
 
Η επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας της Τραπέζης θα εξακολουθήσει να είναι αβέβαιη κυρίως 
λόγω του ύψους των μη εξυπηρετουμένων δανείων. 
 
Η Τράπεζα θα συνεχίσει να ακολουθεί ένα συντηρητικό επιχειρησιακό σχέδιο με προτεραιότητα 
στη:  

 συγκράτηση της αυξήσεως των καθυστερήσεων και την αποτελεσματική διαχείριση των 
προβληματικών δανείων 

 διατήρηση και προσέλκυση νέων καταθέσεων 

 συγκράτηση λειτουργικών εξόδων και αύξηση της παραγωγικότητας και 

 συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πελάτες. 
 
 
 



 

Κατά την κατάρτιση των Ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.9.2015, οι οποίες δεν 
έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές της Τραπέζης, εφαρμόσθηκαν οι ίδιες λογιστικές 
πολιτικές, όπως εκείνες που εφαρμόσθηκαν κατά την κατάρτιση των Ελεγμένων Οικονομικών 
Καταστάσεων του προηγουμένου έτους που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, με εξαίρεση τα νέα 
πρότυπα που εφαρμόσθηκαν από την 1 Ιανουαρίου 2015, όπως ειδικότερα αναφέρεται στη 
σημείωση 2 των Ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων.  

 
Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις συνάδουν με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πρόνοιες του περί Εταιριών Νόμου Κεφ. 113 και 
τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς. 
 
Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.9.2015 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Alpha Bank Cyprus Ltd κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, της 4 Νοεμβρίου 2015. 
 
Η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχειρίσεως καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 
30.9.2015 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Alpha Bank Cyprus Ltd 
(www.alphabank.com.cy) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
(www.cse.com.cy). 
 
 
 
Λευκωσία, 4 Νοεμβρίου  2015 

 
 

 


