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Προκαταρκτικά Αποτελέσματα 2015
Οικονομικά Στοιχεία

 Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση με δείκτη μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) στο 17,5%. Ο
δείκτης βελτιώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2014 που ανερχόταν στο 15,1%. Ο συνολικός δείκτης
μεταβατικών κεφαλαίων κατηγορίας 1 ανέρχεται στο 20,5% και αποτελεί ένα από τους υψηλότερους του τραπεζικού
συστήματος στην Κύπρο.

 Μείωση των μετά φόρων ζημιών του 2015 στα Ευρώ 44,7 εκατ. παρουσιάζοντας βελτίωση 46,2% σε σύγκριση με
ζημιά ύψους Ευρώ83,1 εκατ. για το 2014.

 Βελτίωση του δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στις 31.12.2015 σε 110,0% σε σύγκριση με 126,3% την
31.12.2014.

 Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) ανέρχονται σε
Ευρώ1.735,2 εκατ. και αποτελούν το 61,2% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90
ημερών ανέρχονται σε Ευρώ1.444,3 και αποτελούν το 51,0% του συνολικού χαρτοφυλακίου.

 Οι συσσωρευμένες προβλέψεις κατά την 31.12.2015 ανέρχονται σε Ευρώ798,2 εκατ. και καλύπτουν το 46,0% των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σύμφωνα με τον με τον ορισμό της EBA, και το 55,2% των δανείων σε καθυστέρηση
πέραν των 90 ημερών.

 Αύξηση του δείκτη καλύψεως μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων , σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών, σε 46,0% το 2015 από 40,1% το 2014, για περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού.

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα 2015 (συνέχ.)
Οικονομικά Στοιχεία

 Οι καθαρές χορηγήσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, μέσα από την στρατηγική απομoχλεύσεως, μειώθηκαν σε Ευρώ
2.036,5 εκατ. σε σύγκριση με Ευρώ 2.646,6 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2014.

 Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν στις 31.12.2015 σε Ευρώ1.851,8 εκατ. σε σύγκριση με 2.095,5 εκατ. στις
31.12.2014 κυρίως λόγω αναλήψεων, που αποδίδονται στο δυσμενές οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα. Η Τράπεζα
αύξησε κατά Ευρώ90 εκατ. τις καταθέσεις της κατά το δ΄ τρίμηνο.

 Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα Ευρώ 106,0 εκατ. για το 2015 σε σύγκριση με Ευρώ 114,1 εκατ. για το
2014. Η μείωση της τάξης του 7,1% στα αποτελέσματα αντικατοπτρίζει την στρατηγική απομoχλεύσεως της Τραπέζης.

 Το κόστος

πρόβλεψης για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων για το 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 99,6 εκατ.
παρουσιάζοντας μείωση κατά 35,8% σε σύγκριση με Ευρώ 155,1 εκατ. για το 2014.

 Τo σύνολο εξόδων της Τραπέζης για το 2015 ανήλθε στα Ευρώ 54,6 εκατ. παρουσιάζοντας ελαφριά αύξηση της τάξεως
του 1,5%, σε σύγκριση με Ευρώ 53,8 εκατ. για το 2014. Τα έξοδα επηρεάστηκαν μεταξύ άλλων, από την απορρόφηση
των εργασιών της Emporiki Bank Cyprus Ltd.

 Τα λειτουργικά έξοδα εξαιρουμένων των δαπανών προσωπικού, για το 2015 ανήλθαν στα Ευρώ 16,4 εκατ.
παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 10,4%, σε σύγκριση με Ευρώ18,3 εκατ. για το 2014.
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2015

2014

(€ ‘000)
Σύνολο Εσόδων

112.562

125.361

Έξοδα Προσωπικού

-38.122

-35.472

Λειτουργικά έξοδα

-16.426

-18.318

58.014

71.571

Προβλέψεις

-99.601

-155.120

Ζημιά μετά την φορολογία

-44.729

-83.143

Ζημία ανά μετοχή

-26,18 σεντς

-52,13 σεντς

1

3,18%

Αποτέλεσμα πριν τις Προβλέψεις

Cost of Risk %

Σημειώσεις:
1. Ως Cost of risk ορίζεται η χρέωση προβλέψεων στο λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά το έτος , σε σχέση με το μέσο υπόλοιπο του συνόλου των
δανείων.

4,1%
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(€ ‘000)

2015

2014

Καταθέσεις από Πελάτες

1.851.788

2.095.462

Χορηγήσεις (Gross)

2.834.793

3.438.925

Μη εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (EBA Definition)

1.735.205

1.978.077

Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών

1.444.338

1.413.028

798.247

792.285

Ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (EBA Definition)

61,2%

57,5%

Ποσοστό Δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών

51,0%

41,1%

Ποσοστό Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων με προβλέψεις (EBA)

46,0%

40,1%

Ποσοστό Κάλυψης Δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών

55,2%

56,1%

Ποσοστό Κάλυψης Χορηγήσεων με προβλέψεις

28,1%

23,0%

Σχέση Καθαρών Χορηγήσεων/Καταθέσεων

110,0%

126,3%

Μεταβατικά κεφάλαια κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1)

370.175

378.352

Συνολικά μεταβατικά κεφάλαια κατηγορίας 1

433.791

441.650

Ίδια Κεφάλαια

496.852

509.428

2.119.784
17,5%

2.507.784
15,1%

Δείκτης μεταβατικών κεφαλαίων κατηγορίας Ι

20,5%

17,6%

Δείκτης συνολικών μεταβατικών ιδίων κεφαλαίων

23,4%

20,3%

Σωρευτικές Προβλέψεις

Σταθμισμένα Περιουσιακά Στοιχεία
Δείκτης μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας Ι

Τα προκαταρκτικά Οικονομικά αποτελέσματα (Ένδειξη Αποτελέσματος) της Τραπέζης για τις 31.12.2015 δημοσιεύονται
στο ΧΑΚ και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Alpha Bank Cyprus Ltd (www.alphabank.com.cy).

