
 
 

 
Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα  
Alpha Bank Cyprus Ltd έτους 2014 

 
Τα ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd (η «Τράπεζα») 
για το έτος 2014 ενεφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 83,1 εκατ. σε 
σύγκριση με ζημίες ύψους Ευρώ 103,9 εκατ. για το έτος 2013. 

 
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε Ευρώ 114,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 
6,5% σε σύγκριση με Ευρώ 107,1 εκατ. για το έτος 2013, κυρίως λόγω μείωσης του 
κόστους καταθέσεων κατά 23,4% σε σύγκριση με μείωση 5,7% από τα έσοδα από 
τόκους. 
 
Το σύνολο καθαρών εσόδων της Τραπέζης για το έτος 2014 ανήλθε στα Ευρώ 125,4 
εκατ. σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 1,7% σε σχέση με Ευρώ 127,6 εκατ. για 
το έτος 2013, κυρίως λόγω μείωσης στα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και 
προμήθειες και στο κέρδος από πώληση επενδύσεων που αναγνωρίστηκε κατά το 
έτος 2013. 
 
Τα λειτουργικά έξοδα της Τραπέζης ανήλθαν στα Ευρώ 53,8 εκατ. για το έτος 2014 
παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,4% σε σύγκριση με Ευρώ 54,0 εκατ. με το 
έτος 2013.  Ο δείκτης εξόδων προς καθαρά έσοδα διαμορφώθηκε στο 42,9% και δεν 
παρουσιάζει σημαντική απόκλιση σε σχέση με το 2013 που ήταν 42,3%. 
 
Οι προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων για το έτος 2014 ανέρχονται 
σε Ευρώ 155,1 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 10,2% σε σχέση με Ευρώ 172,8 εκατ. 
για το έτος 2013.  Οι συσσωρευμένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 σε Ευρώ 792,3 εκατ. και αποτελούν το 23,0% των 
συνολικών μεικτών χορηγήσεων σε σύγκριση με 16,8% που ήταν για το έτος 2013. 
 
Οι καθαρές χορηγήσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε Ευρώ 2.646,6 
εκατ. παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 23,7% σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 
2013.  Οι καταθέσεις από πελάτες παρουσίασαν αύξηση 3,1%, αφού ανήλθαν στα 
Ευρώ 2.095,5 εκατ.  Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις από πελάτες 
διαμορφώθηκε στο 126,3% σε σύγκριση με 170,6% που ήταν για το έτος 2013. 
 

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία   

σε εκατ. Ευρώ  Μεταβολή 
 

2014 
 

2013 
 

Σύνολο καθαρών εσόδων -1,7% 125,4 127,6 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων -0,4% 53,8 54,0 

Κέρδος από εργασίες πριν 
    τις προβλέψεις 

-2,7% 71,6 73,6 

Προβλέψεις για απομείωση 
    επισφαλών απαιτήσεων 

 
-10,2% 

 
155,1 

 
172,8 

Ζημία έτους μετά φόρων  20,0% -83,1 -103,9 

Ζημία ανά μετοχή  -52,1 σεντ -72,7 σεντ 

Καθαρές χορηγήσεις -23,7% 2.646,6 3.467,1 

Καταθέσεις από Πελάτες 3,1% 2.095,5 2.031,9 

    



Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (CET Ι) 
της Τραπέζης, ανήλθε σε 15,1% (με μεταβατικές διατάξεις), ο δείκτης κεφαλαίων 
κατηγορίας Ι ανήλθε σε 17,6% (με μεταβατικές διατάξεις) και ο δείκτης συνολικών 
ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 20,3% (με μεταβατικές διατάξεις). 
 
Η βελτίωση των δεικτών της οικονομίας και οι διαρθρωτικές αλλαγές που 
προωθούνται συνεχώς στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος που 
συμφωνήθηκε με την Τρόικα, αναμένεται να σταθεροποιήσουν τους κινδύνους στους 
οποίους εκτίθεται η Τράπεζα.  Η συνεχής πιστοληπτική αναβάθμιση που λαμβάνει η 
οικονομία της Κύπρου από οίκους αξιολόγησης, εκτιμάται ότι θα μειώσει τον κίνδυνο 
ρευστότητας. 
 
Η επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας της Τραπέζης θα εξακολουθήσει να είναι 
αβέβαιη, κυρίως λόγω του ύψους των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. 
 
Η Τράπεζα θα συνεχίσει να ακολουθεί ένα συντηρητικό επιχειρησιακό σχέδιο με 
προτεραιότητα στην: 

 συγκράτηση της αύξησης των καθυστερήσεων και 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. 
 
Τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της Τραπέζης για το έτος 2014 έχουν εγκριθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης σε συνεδρία του, την 20 Απριλίου 2015.  
 
Τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της Τραπέζης θα  βρίσκονται στην ιστοσελίδα 
της Alpha Bank Cyprus Ltd στο διαδίκτυο στη διεύθυνση  www.alphabank.com.cy. 
 
 
 
              Λευκωσία, 21 Απριλίου 2015 


