
 
 
 
 

 
Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2014 

της Alpha Bank Cyprus Ltd  
 
Τα προκαταρτικά Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2014 της Alpha Bank Cyprus Ltd  
ενεφάνισαν ζημίες προ φόρων ύψους Ευρώ 83,5 εκατ. σε σύγκριση με ζημίες ύψους Ευρώ 
99,2 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 μειώσεως των εξόδων από 
τόκους 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 μειώσεως στα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες και στο κέρδος 
από πώληση επενδύσεων που αναγνωρίσθηκε κατά το έτος 2013. 
 
Τα λειτουργικά έξοδα της Τραπέζης ανήλθαν στα Ευρώ 53,8 εκατ. για το έτος 2014, 
παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,2% σε σύγκριση με Ευρώ 53,9 εκατ. για το έτος 
2013. Ο δείκτης εξόδων προς καθαρά έσοδα διαμορφώθηκε στο 42,9% και δεν παρουσιάζει 
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 862,2 εκατ. και αποτελούν το 24,6% 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 τις καταθέσεις από Πελάτες διαμορφώθηκε στο 
126,3% σε σύγκριση με 170,6% που ήταν για το έτος 2013.  
 
Η Τραπεζα διατηρεί ψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας με τον Δείκτη Κοινών Μετοχών 
Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) την 31 Δεκεμβρίου 2014 να διαμορφώνεται στο 15,1%, 

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία   

σε εκατ. Ευρώ  Μεταβολή 
 

2014 
 

2013 
 

Καθαρά έσοδα από τόκους 6,5% 114,1 107,1 

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

Σύνολο λειτουργικών εξόδων -0,2% 53,8 53,9 

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 προ φόρων 15,8% -83,5 -99,2 

Ζημία προ φόρων ανά μετοχή  -52,4 σεντ -69,5 σεντ 

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

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

    



τον Δείκτη Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι στο 17,7% και τον Δείκτη Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων 
στο 20,4%.  
 
Τα τελικά ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της Τραπέζης για το έτος 2014 θα 
δημοσιευθούν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους εξωτερικούς ελεγκτές της 
Τραπέζης. 
 
Κατά την κατάρτιση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από 
τους εξωτερικούς 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 2013 και 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. 
 
 

Λευκωσία, 26 Φεβρουαρίου 2015 


