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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπέζης της 30.9.2015
Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχειρίσεως
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.

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
Σύνολο εξόδων

-29,9%
-1,3%

68,2
38,4

97,3
38,9

22,8
13,9

33,2
13,3

Κέρδος από εργασίες πριν
τις προβλέψεις
Προβλέψεις για
αποµείωση
επισφαλών απαιτήσεων
Ζηµία/Κέρδος περιόδου
µετά φόρων
Ζηµία/Κέρδος ανά µετοχή

-49,0%

29,8

58,4

8,9

19,9

-67,2%

34,0

103,6

-

31,5

-84,6%

-6,8

-44,1

8,3

-12,4

-4,00 σεντ

-27,65 σεντ

4,75 σεντ

-7,78 σεντ

Καθαρές χορηγήσεις

-20,8%

30.9.2015
2.095,8

31.12.2014
2.646,6

Καταθέσεις από Πελάτες

-16,0%

1.760,9

2.095,5

∆είκτης Κεφαλαίων
κοινών µετοχών (CET I)

350 µονάδες
βάσης

18,6%

15,1%

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.
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπέζης της 30.9.2015
Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχειρίσεως (συνέχεια)
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 ∆εκέµβριο 2014. Στο εννεάµηνο 2015 ο δείκτης
καλύψεως µη εξυπηρετουµένων δανείων διαµορφώθηκε σε 43,6% σε σύγκριση µε 40,1% τον
∆εκέµβριο 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
∆εκεµβρίου 2014.
Οι καταθέσεις από πελάτες ανήλθαν σε Ευρώ1.760,9 εκατ. παρουσιάζοντας µείωση 16,0%, σε
σύγκριση µε την 31 ∆εκεµβρίου 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 ∆εκέµβριο 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 ∆εκεµβρίου 2014, κυρίως από την
πώληση εντόκων γραµµατίων Ελληνικού ∆ηµοσίου 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.
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπέζης της 30.9.2015
Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχειρίσεως (συνέχεια)
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 ∆ηµοκρατία, συνεχίζοντας τις διαρθρωτικές αλλαγές,
στο πλαίσιο του
προγράµµατος προσαρµογής που ετοιµάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές 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.
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπέζης της 30.9.2015
Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχειρίσεως (συνέχεια)
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 ∆ηµοσιονοµικής 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 ∆ηµοκρατία 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
∆ηµοκρατίας από διεθνείς οίκους αξιολογήσεως, η θετική αξιολόγηση του προγράµµατος
προσαρµογής της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 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 ∆ηµοκρατία, 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 ∆ηµοκρατία βοήθησαν να βελτιωθεί
το περιβάλλον για επιχειρηµατική δραστηριοποίηση. Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της
Παγκόσµιας Τράπεζας, η Κύπρος ανέβηκε από την 60η θέση στην 47η 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.
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπέζης της 30.9.2015
Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχειρίσεως (συνέχεια)
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 ∆εκεµβρίου 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 ∆ιεθνή 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 ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Alpha Bank Cyprus Ltd κατά τη σηµερινή του συνεδρίαση, της 4 Νοεµβρίου 2015.
Η Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχειρίσεως 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

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπέζης της 30.9.2015
Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Από 1 Ιουλίου έως
Από 1 Ιανουαρίου έως
30.9.2015 30.9.2014 30.9.2015 30.9.2014
Σηµ. €’000
€’000
€’000
€’000
Έσοδα από τόκους
Έξοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τόκους
Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες
Έξοδα από δικαιώµατα και προµήθειες
Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες
Καθαρό κέρδος από µεταβολή παραγώγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς
πώληση
Άλλα (έξοδα)/ έσοδα από εργασίες

∆απάνες προσωπικού
Αποσβέσεις και χρεολύσεις
Άλλα έξοδα
Σύνολο εξόδων

(Ζηµία)/ Κέρδος για την περίοδο πριν τη
φορολογία
Φορολογία

130.305
(42.941)
87.364

28.433
(9.168)
19.265

44.318
(14.429)
29.889

7.339
(751)
6.588

8.312
(674)
7.638

2.370
(210)
2.160

2.811
(27)
2.784

1.124

(419)

243

72

Σύνολο εσόδων

Πρόβλεψη για αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων

98.065
(32.904)
65.161

4

5

(Ζηµία)/Κέρδος για την περίοδο µετά τη
φορολογία

21
(3.632)
(3.539)

16
1.154
2.294

21
1.743
1.345

16
265
524

68.210

97.296

22.770

33.197

(27.635)
(1.615)
(9.183)
(38.433)

(26.605)
(1.563)
(10.776)
(38.944)

(9.650)
(549)
(3.656)
(13.855)

(8.722)
(520)
(4.096)
(13.338)

(34.085)

(103.609)

211

(31.507)

(4.308)

(45.257)

9.126

(11.648)

(2.484)

1.163

(6.792)

(44.094)

(836)
8.290

(757)
(12.405)

Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν
απευθείας στην καθαρή θέση:
Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων
Πλεόνασµα/(Έλλειµµα) από επανεκτίµηση
επενδύσεων
Μεταφορά στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά
την πώληση επενδύσεων
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για την περίοδο
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή
θέση

451
-

451

Συνολικά αποτελέσµατα για την περίοδο
(Ζηµία)/ Κέρδος ανά µετοχή (€ σεντ)

6

433
(16)

417

(39)
-

(39)

76
(16)

60

(6.341)

(43.677)

8.251

(12.345)

(4,00)

(27,65)

4,75

(7,78)

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 11 - 39) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων της Τραπέζης.
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Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως
Αποθεµατικό
διαφοράς από
Αποθεµατικό Αποθεµατικό µετατροπή
Μετατρέψιµα
Σύνολο
επανεκτίµησης µετοχικού Αποθεµατικό
υπέρ
Σύνολο
αξιόγραφα
ιδίων
επενδύσεων
κεφαλαίου
προσόδου αποθεµατικών κεφαλαίου
το άρτιο
κεφαλαίων
€’000
€’000
€’000
€’000
€’000
€’000
€’000

Μετοχικό
κεφάλαιο
€’000
1 Ιανουαρίου 2015
Αποτελέσµατα χρήσεως µετά το φόρο
Λοιπά αποτελέσµατα µετά το
φόρο που καταχωρήθηκαν
απευθείας στην καθαρή θέση
Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου µετά
το φόρο
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες της
Τραπέζης
Αρνητική Υπεραξία από εξαγορά
Εµπορικής Τραπέζης
Έκδοση µετοχών (Σηµ.13&15)
30 Σεπτεµβρίου 2015

135.575

63.335

(439)

600

181.874

182.035

64.000

444.945

-

-

-

-

(6.792)

(6.792)

-

(6.792)

-

-

451

-

-

451

-

451

-

-

451

-

(6.792)

(6.341)

-

(6.341)

12.728

27.132

-

-

766
-

766
-

-

766
39.860

148.303

90.467

12

600

175.848

176.460

64.000

479.230

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 11 - 39) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της Τραπέζης.
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Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως (συνέχ.)

Μετοχικό
κεφάλαιο
€’000

1 Ιανουαρίου 2014

Αποθεµατικό
διαφοράς από
Μετατρέψιµα
Αποθεµατικό Αποθεµατικό µετατροπή
επανεκτίµησης µετοχικού Αποθεµατικό
Σύνολο
αξιόγραφα Σύνολο ιδίων
υπέρ
επενδύσεων κεφαλαίου
προσόδου αποθεµατικών κεφαλαίου κεφαλαίων
το άρτιο
€’000
€’000
€’000
€’000
€’000
€’000
€’000

135.575

63.335

Αποτελέσµατα χρήσεως µετά το φόρο
Λοιπά αποτελέσµατα µετά το φόρο που

-

-

-

-

καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση
Συνολικό αποτέλεσµα χρήσεως µετά το
φόρο

-

-

417

-

-

-

417

-

135.575

63.335

338

600

-

-

-

-

-

-

(777)

-

-

-

(777)

-

135.575

63.335

(439)

600

30 Σεπτεµβρίου 2014
Αποτελέσµατα χρήσεως µετά το φόρο
Λοιπά αποτελέσµατα µετά το φόρο που
καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση
Συνολικό αποτέλεσµα χρήσεως µετά το
φόρο
31 ∆εκεµβρίου 2014

(79)

600

265.017

265.538

(44.094)

(44.094)

-

417

64.000
-

(44.094)
417

(44.094)

(43.677)

220.923

221.861

(39.049)

(39.049)

-

(39.049)

(777)

-

(777)

(39.049)

(39.826)

-

(39.826)

181.874

182.035

-

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 11 - 39) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της Τραπέζης.

-

528.448

64.000

64.000

(43.677)
484.771

444.945
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Ενδιάµεση Κατάσταση των Ταµειακών Ροών

Σηµ.
Ταµειακές ροές από εργασίες
Ζηµία για την περίοδο πριν τη φορολογία
Προσαρµογή κερδών/(ζηµιών) προ φόρων για:
Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Χρεόλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση
Αντιλογισµός πρόβλεψης για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές
Πρόβλεψη για αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων που χρεώθηκε
στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Μείωση/(Αύξηση) στα δάνεια και στις απαιτήσεις από πελάτες
Μείωση στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Αύξηση / (Μείωση) στις λοιπές υποχρεώσεις
(Μείωση) / Αύξηση στις καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύµατα
(Μείωση) / Αύξηση στις καταθέσεις από πελάτες
Αύξηση / (Μείωση) στα χρεόγραφα κεφαλαίου
Αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία από συναλλαγές µε
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Μείωση στις υποχρεώσεις από συναλλαγές µε παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά µέσα
Καθαρές ταµειακές ροές για εργασίες πριν από φόρους
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρές ταµειακές ροές για εργασίες

Από 1 Ιανουαρίου έως
30.9.2015
30.9.2014
€’000
€’000
(4.308)

(45.257)

8
8

1.208
408
(21)
13

1.144
419
(8)
(16)
(208)

4

35.454
32.754
879.782
1.013
7.386
(722.996)
(451.621)
106

105.138
61.212
(7.179)
1.457
(6.756)
301.189
47.826
(10)

(3.885)

(13)

(13.007)
(270.468)
(2.453)
(272.921)

(6.252)
391.474
(2.271)
389.203

(241.295)
527.977
35.829
(1.094)
(217)
321.200

(417.988)
111.499
(781)
29
(331)
(307.572)

Καθαρή αύξηση στο ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα
για την περίοδο
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου

48.279
255.218

81.631
257.823

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

303.497

339.454

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση
Εξαγορά της Εµπορικής Τραπέζης
Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Πληρωµές για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

8
8

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 11 - 39) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων της Τραπέζης.
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Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων

1.

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015
µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2015 και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Alpha
Bank Cyprus Limited (η “Τράπεζα”).
Η Τράπεζα θεωρεί ως µητρική εταιρία της την Alpha Bank A.E., η οποία είναι εγγεγραµµένη στην
Ελλάδα.
Η κυριότερη δραστηριότητα της Τραπέζης είναι η πλήρης διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών µε την
παροχή ενός ευρέως φάσµατος τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.
2.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2.1 Βάση παρουσίασης
Η Τράπεζα κατήρτισε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30.9.2015 σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 34, περί ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, όπως έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε
εξαίρεση τα ακόλουθα στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων που αποτιµώνται στην εύλογη
αξία τους:
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ,
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις.
Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την Τράπεζα για τη λήψη αποφάσεων και
τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά
δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές.
Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις
τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγµατοποιούνται.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Τράπεζα για τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές
καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2014, αφού ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες
τροποποιήσεις προτύπων οι οποίες εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από 1.1.2015:
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2.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχ.)

2.1 Βάση παρουσίασης (συνέχ.)
•
•

−
−

Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζοµένους»:
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών: Εισφορές εργαζοµένων (Κανονισµός
2015/29/17.12.2014)
Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων:
κύκλος 2010-2012 (Κανονισµός 2015/28/17.12.2014)
κύκλος 2011-2013 (Κανονισµός 1361/18.12.2014)

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων από την Τράπεζα δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές
της καταστάσεις.
Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι την 31.12.2015, προτύπων και διερµηνειών ή
τροποποιήσεων αυτών, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντός του έτους από το
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και που η εφαρµογή τους θα είναι
υποχρεωτική ή προαιρετική για περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2015, ενδέχεται να επηρεάσει
αναδροµικά τις περιόδους που καλύπτονται από αυτές τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.
2.2 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας
Η Τράπεζα, στα πλαίσια εφαρµογής των λογιστικών του αρχών και της σύνταξης οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, διενεργεί εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν το
ύψος των αναγνωρισθέντων εσόδων, εξόδων και στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η
διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αναγνώρισης λογιστικών
µεγεθών που κυρίως σχετίζονται µε τα κάτωθι:
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Η εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, που διαπραγµατεύονται σε ενεργό
αγορά, βασίζεται στις διαθέσιµες τιµές της αγοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εύλογη αξία
προσδιορίζεται βάσει µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό
παρατηρήσιµα στην αγορά δεδοµένα. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν παρατηρήσιµα στην
αγορά δεδοµένα, χρησιµοποιούνται στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιµήσεις και
παραδοχές π.χ. προσδιορισµός αναµενόµενων ταµειακών ροών, επιτοκίων προεξόφλησης,
πιθανότητας προπληρωµών ή αθέτησης αντισυµβαλλοµένου.
Ζηµιές αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών µέσων
Η Τράπεζα, κατά τον έλεγχο αποµείωσης των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών,
πραγµατοποιεί εκτιµήσεις σχετικά µε το ποσό και το χρόνο είσπραξης των µελλοντικών
ταµειακών ροών. Λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εκτιµήσεις επηρεάζονται από ένα πλήθος
παραγόντων όπως η οικονοµική κατάσταση του πιστούχου, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τυχόν
καλυµµάτων, οι ιστορικοί δείκτες ζηµιών ανά χαρτοφυλάκιο, ενδέχεται τα πραγµατικά
αποτελέσµατα να διαφέρουν από τα εκτιµώµενα. Αντίστοιχες εκτιµήσεις υπεισέρχονται και στην
αξιολόγηση της ύπαρξης ζηµιών αποµείωσης σε επενδύσεις που κατατάσσονται ως διαθέσιµες
προς πώληση.
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2.2 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας (συνέχ.)
Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
Η Τράπεζα, σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, εξετάζει για σκοπούς
αποµείωσης τα ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια στοιχεία, τις επενδύσεις σε ακίνητα και τα λοιπά
άυλα πάγια στοιχεία.
Η εν λόγω άσκηση εµπεριέχει σε µεγάλο βαθµό τη χρήση εσωτερικών εκτιµήσεων για τον
προσδιορισµό της ανακτήσιµης αξίας των στοιχείων, ήτοι της υψηλότερης ανάµεσα στην εύλογη
αξία µείον τα έξοδα πώλησης και στην αξία λόγω χρήσης.
Φόρος εισοδήµατος
Η Τράπεζα αναγνωρίζει απαιτήσεις και υποχρεώσεις για ποσά τρέχοντος και αναβαλλόµενου
φόρου εισοδήµατος, καθώς και τα σχετικά µε αυτές αποτελέσµατα, βάσει εκτιµήσεων για τα ποσά
που αναµένεται να εισπραχθούν από ή να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές στην τρέχουσα
και µελλοντικές χρήσεις. Οι εκτιµήσεις επηρεάζονται από παράγοντες όπως η πρακτική εφαρµογή
των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων, οι προσδοκίες σχετικά µε την ύπαρξη µελλοντικών
φορολογητέων κερδών και από την επίλυση τυχόν διαφορών µε τις φορολογικές αρχές κ.λπ.
Μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι, µεταβολές της φορολογικής νοµοθεσίας και το ύψος των
πραγµατοποιηθέντων φορολογητέων κερδών ενδέχεται να οδηγήσουν στην προσαρµογή του
ποσού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τρέχοντα και αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος και
στην καταβολή ποσών φόρου διαφορετικών από εκείνων που έχουν αναγνωριστεί στις
οικονοµικές καταστάσεις της Τραπέζης. Οι όποιες προσαρµογές αναγνωρίζονται στη χρήση εντός
της οποίας οριστικοποιούνται.
2.2.1 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern)
Η Τράπεζα , για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 30.9.2015, βασίστηκε στην αρχή
της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern). Αντίστοιχα, οι τελευταίες
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2014 συντάχθηκαν µε βάση την αρχή της
συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αφού ελήφθησαν υπόψη οι αβεβαιότητες και οι
παράγοντες που αναφέρονται στη σηµείωση 44 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
Για την εφαρµογή της εν λόγω αρχής η Τράπεζα λαµβάνει υπόψη τις τρέχουσες οικονοµικές
εξελίξεις και προβαίνει σε εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση, στο προσεχές µέλλον, του οικονοµικού
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Οι κυριότεροι παράγοντες που δηµιουργούν
αβεβαιότητες σε ότι αφορά την εφαρµογή της εν λόγω αρχής σχετίζονται µε το ασταθές
οικονοµικό περιβάλλον στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται η µητρική εταιρεία
Alpha Bank ΑΕ, όσο και µε το υψηλό ποσοστό µη εξυπηρετουµένων δανείων που συνεχίζει να
υφίσταται στο τραπεζικό σύστηµα της Κύπρου. Επιπλέον, η αβεβαιότητα σχετικά µε το
οικονοµικό περιβάλλον της Ελλάδος και, ειδικότερα η αβεβαιότητα σχετικά µε την έκβαση των
διαπραγµατεύσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, καθώς και η επιβολή περιορισµών στην
κίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα επηρέασε τα επίπεδα ρευστότητας της Τραπέζης µέσω της
αναλήψεως πελατειακών καταθέσεων.
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2.2 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας (συνέχ.)
2.2.1 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern) (συνέχ.)
Η Τράπεζα, κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 30.9.2015, έλαβε υπόψη τους
παρακάτω παράγοντες:
• Κεφαλαιακή Επάρκεια
Η Τράπεζα προέβη σε αυξήσεις κεφαλαίου κατά το 2014 και το 2015 µε σκοπό τόσο την αύξηση
της κεφαλαιουχικής της βάσης όσο και την απορρόφηση της Emporiki Bank Cyprus Ltd. Ο
ελάχιστος δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) της Τραπέζης την
30.9.2015 διαµορφώθηκε µε µεταβατικές διατάξεις στο 18,6%. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό CRR
και την Οδηγία CRD IV, ο ελάχιστος δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1)
καθορίστηκε στο 8% (µε µεταβατικές διατάξεις). Επίσης, η Τράπεζα υπόκειται σε επιπρόσθετες
κεφαλαιακές απαιτήσεις για κινδύνους που δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις του Πυλώνα Ι
(Πυλώνας ΙΙ). Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης στις 30 Σεπτεµβρίου 2015 ξεπερνά τις
ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ, παρέχοντας στην Τράπεζα
κεφαλαιακό απόθεµα. Σηµειώνεται ότι η εκτίµηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα ΙΙ
γίνεται ετησίως, βασίζεται σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία αναφοράς και είναι δυναµική καθώς
υπόκειται σε αλλαγές µε την πάροδο του χρόνου.
• Ρευστότητα
Κατά το εννεάµηνο η Τράπεζα πώλησε δανειακό χαρτοφυλάκιο καθαρής αξίας €949 εκ. σε
εταιρία του Οµίλου Alpha Bank, µε αποτέλεσµα να αντλήσει ρευστότητα που χρησιµοποιήθηκε
για να µειώσει την εξάρτηση της από την µητρική Τράπεζα. Η πώληση εντόκων γραµµατίων
Ελληνικού ∆ηµοσίου ύψους €250 εκ. ενίσχυσε περαιτέρω την ρευστότητα της Τραπέζης.
• Κυπριακή Οικονοµία
Η κυπριακή οικονοµία και το τραπεζικό σύστηµα εξακολουθούν να εµφανίζουν υψηλά ποσοστά
µη εξυπηρετούµενων δανείων, κάτι που αποτελεί παράγοντα αστάθειας στην ανάπτυξη. Παρά τον
αρνητικό αυτό παράγοντα, οι µακροοικονοµικές προβλέψεις για την Κύπρο παρουσιάζονται
θετικές. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, προβλέπεται ρυθµός ανάπτυξης πέραν του 1%
για το 2015 και 1,4% για το 2016 σε αντίθεση µε τους αρνητικούς ρυθµούς των προηγούµενων
τριών ετών. Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία αναµένεται να ολοκληρώσει το πρόγραµµα προσαρµογής
εντός του α’ τριµήνου 2016 χωρίς οποιαδήποτε προβλήµατα. Θετικά στην ανάπτυξη της
Κυπριακής οικονοµίας αναµένεται να επιδράσουν η αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η άντληση ποσού Ευρώ 1 δίς από τις διεθνείς αγοράς, η θετική
αξιολόγηση του προγράµµατος προσαρµογής από την Τρόικα, η άρση όλων των περιορισµών
διακίνησης κεφαλαίων , η συµµετοχή στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας καθώς και η αύξηση των καταθέσεων πελατών στο τραπεζικό σύστηµα στο
τρίτο τρίµηνο.
• Οικονοµική Θέση Μητρικής
Στις 19.8.2015 επιτεύχθηκε συµφωνία για τη χορήγηση νέας οικονοµικής στήριξης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ΕΜΣ) στην Ελληνική ∆ηµοκρατία η οποία προβλέπει την
κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών της για το µεσοπρόθεσµο χρονικό διάστηµα, υπό την
προϋπόθεση υλοποίησης συγκεκριµένων οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, καθώς και τη διάθεση
ποσού € 10 έως € 25 δισ. για την κάλυψη τυχόν αναγκών ανακεφαλαιοποίησης ή/και εξυγίανσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων µε την προϋπόθεση της αξιολόγησης τους από τον Ενιαίο Εποπτικό
Μηχανισµό (ΕΕΜ), µε σκοπό τον προσδιορισµό των επιπτώσεων της επιδείνωσης της ελληνικής
οικονοµίας στη χρηµατοοικονοµική τους θέση καθώς και των τυχόν κεφαλαιακών τους αναγκών.
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2.2 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας (συνέχ.)
2.2.1 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern) (συνέχ.)
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης ανακοινώθηκαν την 31.10.2015 και οι κεφαλαιακές ανάγκες
για τον Όµιλο Alpha Bank προσδιορίστηκαν σε €262,6 εκατ. στο βασικό σενάριο, λαµβάνοντας
υπόψη την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (AQR), και €2.743 εκατ.
στο δυσµενές σενάριο της ασκήσεως προσοµοιώσεως.
Η µητρική εταιρία Alpha Bank AE, αφού έλαβε υπόψη α) την εξασφάλιση, υπό προϋποθέσεις, της
µεσοπρόθεσµης χρηµατοδότησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας από τον ΕΜΣ, β) την αναµενόµενη
ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσεως του Οµίλου µέσω της προαιρετικής προτάσεως προς τους
κατόχους τίτλων εκδόσεως θυγατρικών της (Alpha Credit Group Plc, Emporiki Group Finance Plc
και Alpha Group Jersey Limited) και τις λοιπές ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την
ενίσχυση των ιδίων της κεφαλαίων, γ) την δυνατότητα προσβάσεως της στους µηχανισµούς
ρευστότητας του Ευρωσυστήµατος, και δ) τη διαθεσιµότητα πόρων για την ανακεφαλαιοποίηση
των πιστωτικών ιδρυµάτων η οποία προβλέφθηκε στη συµφωνία της 19.8.2015, εκτίµησε ότι
περιορίζονται σηµαντικά οι αβεβαιότητες που σχετίζονται µε την κάλυψη των κεφαλαιακών του
αναγκών του Οµίλου, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την προαναφερθείσα αξιολόγηση του
ΕΕΜ, και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της συνέχισης της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των 30.9.2015 οικονοµικών καταστάσεών του
Οµίλου, όπως ειδικότερα αναφέρεται στη σηµείωση 1.2.1 Ενδιάµεσων Οικονοµικών
Καταστάσεων Οµίλου της 30.9.2015. ( διαθέσιµες στο www.alpha.gr).
Βάσει των ανωτέρω η Τράπεζα εκτιµά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της
αρχής της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµικών
καταστάσεων, σηµειώνοντας, ωστόσο, την αρνητική επίπτωση που θα είχε στην εφαρµογή της εν
λόγω αρχής τυχόν σηµαντική επιδείνωση του οικονοµικού περιβάλλοντος.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Η Τράπεζα, λαµβάνοντας υπόψη την πληροφόρηση που λαµβάνει η ∆ιεύθυνση της Τραπέζης,
η οποία είναι υπεύθυνη για την κατανοµή των πόρων και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας
των τοµέων δραστηριότητας της Τραπέζης, προσδιόρισε τους ακόλουθους λειτουργικούς
τοµείς:
• Λιανική Τραπεζική
• Corporate Banking
• Treasury
• Λοιπά
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα έσοδα, έξοδα, αποµειώσεις χορηγήσεων, κέρδος/(ζηµίες)
προ φόρων και ορισµένες πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις
αναφορικά µε τους πιο πάνω λειτουργικούς τοµείς:
Λιανική
τραπεζική
€’000

30.9.2015

Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα
και προµήθειες
Λοιπά έσοδα
Σύνολο εσόδων
Σύνολο εξόδων
Αποµειώσεις χορηγήσεων
(Ζηµίες)/Κέρδη προ φόρων
Ενεργητικό
30.9.2015
Υποχρεώσεις 30.9.2015

Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα
και προµήθειες
Λοιπά έσοδα
Σύνολο εσόδων
Σύνολο εξόδων
Αποµειώσεις χορηγήσεων
(Ζηµίες)/ Κέρδη προ φόρων
Ενεργητικό
Υποχρεώσεις

31.12.2014
31.12.2014

Treasury
€’000

39.929
5.512

23.104
1.192

2.128
-

1.570
47.011
(16.793)
(32.871)
(2.653)

176
24.472
(7.322)
(2.535)
14.615

(5.285)
(3.157)
(3.157)

1.257.615
1.658.331

Λιανική
τραπεζική
€’000

30.9.2014

Corporate
banking
€’000

40.301
6.415
46.716
(16.104)
(56.683)
(26.071)
1.484.455
1.910.110

838.218
102.575

358.862
213.157

Corporate
banking
€’000

Treasury
€’000

43.342

3.721

1.223
44.565
(6.594)
(46.926)
(8.955)

2.078
5.799
5.799

1.162.185
185.352

636.875
754.000

Λοιπά
€’000

Σύνολο
€’000

(116)
(116)
(14.318)
1.321
(13.113)

65.161
6.588
(3.539)
68.210
(38.433)
(34.085)
(4.308)

47.350 2.502.045
48.752 2.022.815

Λοιπά
€’000

Σύνολο
€’000
-

87.364

7.638
216
2.294
216
97.296
(16.246) (38.944)
- (103.609)
(16.030) (45.257)
44.256 3.327.771
33.364 2.882.826

Η πληροφόρηση κατά τοµέα του 2014 έχει προσαρµοστεί ώστε να λάβει υπόψη την
αναθεωρηµένη εφαρµογή της µεθοδολογίας «Funds Transfer Pricing» (σύστηµα εσωτερικής
τιµολόγησης) του 2015, σύµφωνα µε την οποία το Κέντρο Χρηµατοδοτήσεως της Τραπέζης,
δηλαδή το Treasury, καταλήγει µε µηδενικό όφελος από το ρόλο του ως διαµεσολαβητής
στην άντληση και χρήση ρευστότητας.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ(συνέχ.)
Λιανική Τραπεζική
Εντάσσονται όλοι οι Ιδιώτες (Πελάτες λιανικής τραπεζικής), οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, και
οι µικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό. ∆ιαχειρίζεται,
µέσω του δικτύου Καταστηµάτων, όλα τα καταθετικά προϊόντα, προϊόντα στεγαστικής
καταναλωτικής και επιχειρηµατικής πίστης, προϊόντα ρευστότητας, εγγυητικές επιστολές,
πιστώσεις εισαγωγής και εξαγωγής, καθώς και τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες των
ανωτέρω πελατών.
Corporate Banking
Εντάσσονται όλες οι Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
Κύπρο. ∆ιαχειρίζεται τα προϊόντα ρευστότητας, επιχειρηµατικής πίστης καθώς και τις
εγγυητικές επιστολές και πιστώσεις εισαγωγής και εξαγωγής των ανωτέρω επιχειρήσεων.
Treasury
Περιλαµβάνει τη δραστηριότητα του Dealing Room στη διατραπεζική αγορά (FX Swaps,
Οµόλογα, ∆ιατραπεζικές τοποθετήσεις – ∆ανεισµούς κ.λ.π.)
Λοιπά
Εντάσσονται οι µη κατανεµηµένες στους υπόλοιπους τοµείς λειτουργικές δαπάνες των
κεντρικών υπηρεσιών της Tραπέζης.

4.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιουλίου έως
30.9.2015 30.9.2014 30.9.2015 30.9.2014
Σηµ. €’000
€’000
€’000
€’000
Ζηµίες αποµειώσεως δανείων και
απαιτήσεων από πελάτες
7
Εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις

5.

35.454
(1.369)

105.138
(1.529)

(54)
(157)

31.837
(330)

34.085

103.609

(211)

31.507

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Από 1 Ιανουαρίου έως
30.9.2015
30.9.2014
€’000
€’000
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 9)
Ειδικός φόρος πιστωτικών ιδρυµάτων

31
2.453

(3.434)
2.271

Χρέωση / (Πίστωση) έτους

2.484

(1.163)

Η Τράπεζα φορολογείται για σκοπούς εταιρικού φόρου προς 12,5% στα φορολογητέα κέρδη
της περιόδου. Τα φορολογητέα εισοδήµατα δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την
άµυνα.
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5.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχ.)
Επιπρόσθετα, φορολογικές ζηµίες που αφορούν τα έτη από το 2006 και µετά, µπορούν να
µεταφερθούν και να συµψηφιστούν µε φορολογητέα κέρδη µόνο των πέντε αµέσως επόµενων
ετών. Εταιρίες που ανήκουν στο ίδιο συγκρότηµα µπορούν να συµψηφίζουν τις ζηµίες µε τα
κέρδη που προκύπτουν κατά το ίδιο φορολογικό έτος.
Ο ειδικός φόρος πιστωτικών ιδρυµάτων µπήκε σε εφαρµογή στις 14 Απριλίου 2011. Με ισχύ
από 1 Ιανουαρίου 2013 το ειδικό τέλος που καταβάλλεται από τα τραπεζικά ιδρύµατα επί των
καταθέσεων, εξαιρουµένου των καταθέσεων από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα αυξήθηκε από
0,11% σε 0,15%, κατά τις 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους.
Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του 2007. Βρίσκεται σε εξέλιξη
φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2008 µέχρι 2011. Επειδή ο φορολογικός έλεγχος
ενδέχεται να µην αναγνωρίσει την παραγωγικότητα ορισµένων δαπανών, είναι πιθανόν να
επιβληθούν κάποιοι πρόσθετοι φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές.

6.

(ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Από 1 Ιανουαρίου έως
30.9.2015
30.9.2014
(Ζηµία)/Κέρδος που αναλογεί στους
ιδιοκτήτες της Τράπεζας (€000)
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που
ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια της
περιόδου
(Ζηµία)/ Κέρδος ανά µετοχή (€ σεντ)

7.

(6.792)

(44.094)

Από 1 Ιουλίου έως
30.9.2015
30.9.2014

8.290

(12.405)

169.592.486 159.500.000 174.474.178 159.500.000
(4,00)

(27,65)

4,75

(7,78)

∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Προβλέψεις για αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων

30.9.2015
€000

31.12.2014
€000

2.606.293
(510.462)
2.095.831

3.438.925
(792.285)
2.646.640

Στις 17 Μαρτίου 2015 και στις 14 Μαΐου 2015, δάνεια συνολικής καθαρής αξίας €949 εκ.
µεταβιβάστηκαν σε εταιρία του Οµίλου Alpha Bank. Για τα δάνεια αυτά έχουν µεταβιβαστεί
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας τους και ως εκ τούτου διακόπηκε η
αναγνώριση τους από την κατάσταση οικονοµικής θέσης.
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7.

∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχ.)

Πρόβλεψη για αποµείωση:
Από 1 Ιανουαρίου έως
30.9.2014
€000
Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου
Χρέωση στη ενδιάµεση κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων
Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν για διαγραφές
Συναλλαγµατική διαφορά
Αναστολή αναγνώρισης εσόδων περιόδου

698.694
105.138
(16.924)
5.882
31.252

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου

824.042

Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου
Χρέωση στη ενδιάµεση κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων
Αποµειώσεις για δάνεια που έχουν µεταφερθεί
Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν για διαγραφές
Συναλλαγµατική διαφορά
Αναστολή αναγνώρισης εσόδων περιόδου
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου

Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου
Χρέωση στη ενδιάµεση κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων
Αποµειώσεις για δάνεια που έχουν µεταφερθεί σε εταιρία του
Οµίλου Alpha Bank
Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν για διαγραφές
Συναλλαγµατική διαφορά
Αναστολή αναγνώρισης εσόδων περιόδου
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου

Από 1 Οκτωβρίου έως
31.12.2014
€000
824.042
51.763
(19.570)
(75.846)
941
10.955
792.285
Από 1 Ιανουαρίου έως
30.9.2015
€000
792.285
35.454
(346.567)
(36.557)
39.496
26.351
510.462
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8.

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ακίνητα,
εγκαταστάσεις
και εξοπλισµός
€000

Άυλα
περιουσιακά
στοιχεία
€000

Επενδύσεις
σε
ακίνητα
€000

Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Πωλήσεις και διαγραφές
Προσθήκες από εξαγορά Emporiki Bank
(σηµ.22)
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις στις πωλήσεις και διαγραφές

24.278
1.094
(46)

876
217
-

2.023
-

358
(1.208)
46

29
(408)
-

Καθαρή λογιστική αξία 30 Σεπτεµβρίου 2015

24.522

714

2.023

Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες
Πωλήσεις και διαγραφές
Μεταφορά στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Μεταφορά στις επενδύσεις σε ακίνητα
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις στις πωλήσεις και διαγραφές

27.379
781
(415)
(559)
(2.023)
(1.144)
394

1.009
331
(419)
-

2.023
-

Καθαρή λογιστική αξία 30 Σεπτεµβρίου 2014
Προσθήκες
Πωλήσεις και διαγραφές
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις στις πωλήσεις και διαγραφές

24.413
352
(1.176)
(374)
1.063

921
100
(145)
-

2.023
-

Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 2014

24.278

876

2.023

-
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9.

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
∆ιαφορές µεταξύ
αποσβέσεων και
Φορολογικές κεφαλαιουχικών
ζηµίες
εκπτώσεων
€’000
€’000

Σύνολο
€’000

1 Ιανουαρίου 2015
Χρέωση στην κατάσταση
Αποτελεσµάτων

13.054

(962)

12.092

-

(31)

30 Σεπτεµβρίου 2015

13.054

(993)

12.061

(31)

1 Ιανουαρίου 2014
Πίστωση/(χρέωση) στην κατάσταση
Αποτελεσµάτων
30 Σεπτεµβρίου 2014

9.600

(942)

8.658

3.454
13.054

(20)
(962)

3.434
12.092

31 ∆εκεµβρίου 2014

13.054

(962)

12.092

Η χρέωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων προκύπτει τόσο από τις προσθήκες
κεφαλαιουχικών δαπανών της Τραπέζης όσο και από τις προσθήκες που προέκυψαν από την
απορρόφηση της Emporiki Bank Cyprus Ltd
Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση προέκυψε από τα ακόλουθα
στοιχεία:
30.9.2015
31.12.2014
€’000
€’000
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
Φορολογικές ζηµιές
13.054
13.054
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
∆ιαφορές µεταξύ αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών
εκπτώσεων

(993)
12.061

(962)
12.092

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές
χρησιµοποιώντας το εφαρµόσιµο ποσοστό φορολογίας (σηµ. 5). Στην περίπτωση
φορολογικών ζηµιών το εφαρµόσιµο ποσοστό φόρου είναι 12,5%.
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10. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
30.9.2015
€000

31.12.2014
€000

100.256
2.405
15.936
1.225
(3.524)

100.274
3.080
(3.098)

116.298

100.256

1 Ιανουαρίου
Τόκοι πληρωτέοι
Χρεόγραφα από εξαγορά Emporiki Bank (Σηµ. 22)
Απόσβεση Εύλογης Αξίας
Πληρωµές

Χρεόγραφα
∆ιαπραγµατεύσιµα
€000
1 Ιανουαρίου
Χρεόγραφα από εξαγορά Emporiki Bank
Τόκοι Πληρωτέοι
Απόσβεση Εύλογης αξίας
Πληρωµές
30 Σεπτεµβρίου 2015

100.256
2.141
(2.151)
100.246

Χρεόγραφα Μη
∆ιαπραγµατεύσιµα

Σύνολο

€000

€000

15.936
264
1.225
(1.373)
16.052

100.256
15.936
2.405
1.225
(3.524)
116.298

Χρεόγραφα ∆ιαπραγµατεύσιµα
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε την έκδοση 1 εκ. χρεογράφων κεφαλαίου
δεκαετούς διάρκειας, ονοµαστικής αξίας €100 το καθένα τα οποία έχουν προσφέρει σε
περιορισµένο αριθµό επενδυτών στην Κύπρο και το εξωτερικό. Τα χρεόγραφα έχουν εκδοθεί
στις 30 Μαΐου 2008 και έχουν εισαχθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου όπου και διαπραγµατεύονται.
Τα χρεόγραφα κεφαλαίου µπορούν, κατ’ επιλογή της Τράπεζας να εξαγοραστούν στο σύνολό
τους, στην ονοµαστική τους αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους στα πέντε
έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης τους, ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που
έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Τα χρεόγραφα κεφαλαίου φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή
κάθε περιόδου τόκου και ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου.
Το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι ίσο µε το επιτόκιο Euribor 3 µηνών που ισχύει στην αρχή κάθε
περιόδου τόκου πλέον περιθώριο 2,80%. Τα χρεόγραφα κεφαλαίου δεν είναι εξασφαλισµένα
και σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας η αποπληρωµή τους θα ακολουθεί σε
προτεραιότητα την αποπληρωµή των υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τους καταθέτες της
και τις άλλες υποχρεώσεις.
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10. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (συνέχ.)
Χρεόγραφα Μη ∆ιαπραγµατεύσιµα
Τα Μη ∆ιαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα αποτελούν ∆ευτεροβάθµιο κεφάλαιο (Tier II) που
εκδόθηκε από την Emporiki Bank Cyprus Ltd και κρατείται από εταιρίες του Οµίλου Alpha
Bank. Τα χρεόγραφα έχουν καταχωρηθεί στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία
εξαγοράς της Emporiki Bank Cyprus Ltd για το ποσό των €15.936 χιλ. Η διαφορά µεταξύ
της ονοµαστικής αξίας και της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς (1.3.2015) θα
αποσβεστεί µέχρι την λήξη των χρεογράφων. Ποσό ύψους €1.225 χιλ. που αποτελεί
απόσβεση για την περίοδο 27.3.2015 µέχρι 30.9.2015 έχει χρεωθεί στον λογαριασµό
αποτελεσµάτων.
Τα χρεόγραφα κεφαλαίου φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή
κάθε περιόδου τόκου και ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου.
Το κυµαινόµενο επιτόκιο που ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου για το υπόλοιπο
κεφαλαίου που δεν έχει ακόµη λήξει εµφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα:
Ηµερ. έκδοσης
29.5.2006
22.12.2006
17.3.2008
12.12.2008
22.12.2009
3.3.2011
Σύνολο

Υπόλοιπο κεφαλαίου
€000
1.100
500
1.200
1.080
3.900
16.000
23.780

Επιτόκιο βάσης

Περιθώριο

Euribor 6m
Euribor 6m
Euribor 6m
Euribor 3m
Euribor 3m
Euribor 3m

3%
0,36%
1,5%
3,5%
1,45%
2,16%

Τα χρεόγραφα κεφαλαίου δεν είναι εξασφαλισµένα και σε περίπτωση διάλυσης της Τραπέζης,
η αποπληρωµή τους θα ακολουθεί σε προτεραιότητα την αποπληρωµή των υποχρεώσεων της
Τραπέζης προς τους καταθέτες της και τις άλλες υποχρεώσεις.
Τα χρεόγραφα έχουν λήξη µέχρι το 2021 και η αποπληρωµή της ονοµαστικής τους αξίας
αναλύεται κατωτέρω:

30.9.2015
€000
Εντός έτους
1 έως 3 έτη
Πέραν των 3 ετών
Σύνολο

520
5.960
17.300
23.780
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11. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

30.9.2015
€000
1.760.907

Καταθέσεις από πελάτες

31.12.2014
€000
2.095.462

Οι καταθέσεις από πελάτες κατά το εννεάµηνο µειώθηκαν ως αποτέλεσµα του ασταθούς
οικονοµικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Η στήριξη της ελληνικής οικονοµίας από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας έχει οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιµάκωση της πίεσης
και σε σταθεροποίηση των υπολοίπων πελατειακών καταθέσεων.
12. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
30.9.2015
€’000
Οφειλόµενα έξοδα
Προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές
Άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί
Φόροι πληρωτέοι για λογαριασµό πελατών

31.12.2014
€’000

5.352
93
25.558
738

5.415
77
16.603
1.436

31.741

23.531

Η αύξηση στις λοιπές υποχρεώσεις οφείλεται κυρίως στην αύξηση των υποχρεώσεων της
τραπέζης προς εταιρίες του Οµίλου Alpha Bank καθώς και από την µη παρουσίαση προς
εξαργύρωση τραπεζικών επιταγών πληρωτέων κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
30.9.2015
Αριθµός
Μετοχών
€000
Εγκεκριµένο
30 Σεπτεµβρίου 2015/31 ∆εκεµβρίου
2014
(Συνήθεις µετοχές των €0,85 σεντ η
καθεµία)
Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο
1 Ιανουαρίου
Έκδοση µετοχών
30 Σεπτεµβρίου 2015/31 ∆εκεµβρίου
2014
(Συνήθεις µετοχές των €0,85 σεντ η
καθεµία)

31.12.2014
Αριθµός
µετοχών
€000

600.000.000

510.000 600.000.000

510.000

159.500.000
14.974.178

135.575 159.500.000
12.728
-

135.575
-

174.474.178

148.303 159.500.000

135.575
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13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχ.)
Την 1 Μαρτίου 2015 η Τράπεζα ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% των µετοχών, που
αποτελούσαν το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Emporiki Bank Cyprus Ltd και κατέστη ο
µοναδικός µέτοχος.
Η εξαγορά διενεργήθηκε µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης στις 30
Μαρτίου 2015 και την έκδοση 14.974.178 νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας Ευρώ
0,85 έκαστη, συνολικού ύψους Ευρώ12.728 χιλ. Οι µετοχές παραχωρήθηκαν ως αντάλλαγµα
στους υφιστάµενους µετόχους της Emporiki Bank Cyprus Ltd στην τιµή των Ευρώ 2,66. Η
διαφορά που προέκυψε µεταξύ της ονοµαστικής αξίας και της τιµής διάθεσης συνολικού
ύψους Ευρώ 27.132 χιλ πιστώθηκε στο λογαριασµό Ιδίων Κεφαλαίων «Υπέρ το άρτιο».
Αποτέλεσµα της αύξησης του κεφαλαίου η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου µεταβλήθηκε
όπως πιο κάτω:
Μετοχική Σύνθεση 30/9/2015
Μέτοχος
1.
2.
3.

Alpha Bank AE
Emporiki Venture Capital Developed
Markets Ltd
Emporiki Venture Capital Emerging
Markets Ltd
Σύνολο

Αρ. Μετοχών
172.255.698
1.163.835

Ποσοστό
Συµµετοχής
98,73%
0,67%

1.054.645

0,60%

174.474.178

100.00%

Οι δύο νέοι µέτοχοι Emporiki Venture Capital Developed Markets Ltd και Emporiki Venture
Capital Emerging Markets Ltd ελέγχονται πλήρως (100%) από την Alpha Bank AE.
Μετοχική Σύνθεση 31/12/2014
Μέτοχος
1.

Alpha Bank AE
Σύνολο

Αρ. Μετοχών

Ποσοστό
Συµµετοχής

159.500.000
159.500.000

100%
100%
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14. ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
30.9.2015
€000

31.12.2014
€000

64.000

64.000

Έκδοση µετατρέψιµων αξιογράφων κεφαλαίου

Την 1η Νοεµβρίου 2013, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση 75.294.118 µετατρέψιµων
αξιογράφων κεφαλαίου αόριστης διάρκειας ονοµαστικής αξίας €0,85 το καθένα τα οποία
έχουν αποκτηθεί από την µητρική εταιρία Alpha Bank A.E.
Τα µετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο ίσο µε 7% το οποίο
θα είναι πληρωτέο στις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους.
Η Τράπεζα έχει ακυρώσει την πληρωµή τόκου για το έτος 2015.
Η Τράπεζα µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να ακυρώσει την πληρωµή τόκου σε µη
σωρευτική βάση. Η ακύρωση του τόκου δεν θα αποτελεί γεγονός αθέτησης υποχρέωσης και
δεν δίνει το δικαίωµα στους κατόχους των µετατρέψιµων αξιογράφων κεφαλαίου να
υποβάλουν αίτηση για εκκαθάριση ή διάλυση της Τράπεζας.
Τα µετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου µπορούν να εξαγοραστούν στο σύνολό τους κατ’
επιλογή της Τράπεζας και µετά από έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στην
ονοµαστική τους αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους εξαιρουµένων
οποιονδήποτε τόκων που ακυρώθηκαν, στις 30 Σεπτεµβρίου 2019 ή σε οποιαδήποτε
ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται.
Η υποχρεωτική ακύρωση πληρωµής τόκου εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου:
•

•
•

υπάρχει παραβίαση από την Τράπεζα των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων σύµφωνα
µε την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισµό των
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων ως εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή
η Τράπεζα δεν διαθέτει τα απαιτούµενα διαθέσιµα προς διανοµή στοιχεία για την
πληρωµή τόκου, ή
υπάρχει απαίτηση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κατά την κρίση της, ως
εποπτική αρχή για ακύρωση καταβολής τόκου.
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14. ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (συνέχ.)
Τα µετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου µετατρέπονται υποχρεωτικά σε συνήθεις µετοχές της
Τράπεζας αν συµβεί ένα Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή Βιωσιµότητας. Η τιµή
µετατροπής είναι σταθερή και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι χαµηλότερη από την
ονοµαστική αξία της µετοχής της Τράπεζας.
Αυτά τα χρηµατοοικονοµικά µέσα κατατάσσονται ως συµµετοχικοί τίτλοι, καθώς δεν
περιλαµβάνουν συµβατική υποχρέωση για την Τράπεζα να αποπληρώσει σε µετρητά ή άλλο
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο τους κατόχους. Τα µετατρέψιµα αξιόγραφα
κεφαλαίου κατατάσσονται στα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier 1) για σκοπούς υπολογισµού του
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ
Την 30 Μαρτίου 2015 από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση 14.974.178
νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,85 µε τιµή διάθεσης Ευρώ 2,66 προέκυψε
συνολική διαφορά ύψους Ευρώ 27.132 χιλ. µεταξύ της ονοµαστικής αξίας και της τιµής
διάθεσης των µετοχών, η οποία πιστώθηκε στο λογαριασµό Ιδίων Κεφαλαίων «Υπέρ το
άρτιο».
16. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Τράπεζας στις 30 Σεπτεµβρίου 2015 ανερχόταν
σε 879 άτοµα (30 Σεπτεµβρίου 2014: 742 άτοµα). Η αύξηση προέκυψε από την απορρόφηση
της Emporiki Bank Cyprus Ltd κατά την 27.3.2015
17. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Τα συνδεδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρίες στις
οποίες ο ∆ιοικητικός Σύµβουλος και το Βασικό ∆ιευθυντικό Στέλεχος κατέχει άµεσα ή
έµµεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου σε Γενική Συνέλευση.
Όλες οι συναλλαγές µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα Βασικά ∆ιευθυντικά
Στελέχη, και µε τα συνδεδεµένα τους πρόσωπα γίνονται µε συνήθεις εµπορικούς όρους.
(i) Συναλλαγές µε ∆ιοικητικούς Συµβούλους
Από 1 Ιανουαρίου έως
30.9.2015
30.9.2014
€000
€000
Μη εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
∆ικαιώµατα ως µέλη

77

28

Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
Σύνολο απολαβών για Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς
Συµβούλους

320

450

Σύνολο απολαβών για Εκτελεστικούς και
Μη Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους

397

478
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17. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχ.)
(i) Συναλλαγές µε ∆ιοικητικούς Συµβούλους (συνέχ.)
30.9.2015
€000

31.12.2014
€000

∆άνεια και απαιτήσεις σε Μέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και συνδεδεµένα πρόσωπα

100

137

Καταθέσεις από Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και συνδεδεµένα πρόσωπα

456

625

Οι πιστωτικές διευκολύνσεις των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών συµβούλων, ανά
σύµβουλο δεν ξεπερνούν το 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας.
(ii) Συναλλαγές µε Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη
Η Τράπεζα θεωρεί τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ως Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη.
Από 1 Ιανουαρίου έως
30.9.2015
30.9.2014
€000
€000
Σύνολο απολαβών για Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη

∆άνεια και απαιτήσεις σε Βασικά ∆ιευθυντικά
Στελέχη και Συνδεδεµένα Πρόσωπα
Καταθέσεις από Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη και
Συνδεδεµένα Πρόσωπα

453

431

30.9.2015
€000

31.12.2014
€000

600

602

1.156

972
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17. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχ.)
(iii) Συναλλαγές µε την µητρική εταιρία
Κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2015, η µητρική εταιρία Alpha Bank A.E. έχει παραχωρήσει
τραπεζικές εγγυήσεις ύψους €30.998 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2014: €27.881 χιλ. ) αναφορικά
µε την κάλυψη συγκεκριµένων δανείων πελατών.
Από 1 Ιανουαρίου έως
30.9.2015
30.9.2014
€000
€000
Έσοδα
Έσοδα από τόκους
Καθαρό κέρδος από µεταβολή χρηµατοοικονοµικών
µέσων στην εύλογη αξία
Άλλα έσοδα από εργασίες

Έξοδα
Έξοδα από τόκους
∆απάνες προσωπικού
Άλλα έξοδα

Περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα

Υποχρεώσεις
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύµατα
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Μετατρέψιµα Αξιόγραφα κεφαλαίου
Χρεόγραφα κεφαλαίου
Λοιπές Υποχρεώσεις

2.652

4.781

72
10.406

4.621
-

13.130

9.402

1.382
224
-

4.050
115

1.606

4.165

30.9.2015
€000

31.12.2014
€000

7.422
5.276
12.698

173.751
1.279
175.030

104.980
64.000
28.000
75
197.055

621.025
8.865
64.000
21.860
715.750

Στις 14.5.2015 η Τράπεζα ενεχυρίασε προς όφελος της µητρικής εταιρίας δάνεια και
απαιτήσεις από πελάτες έναντι των καταθέσεων που αυτή τηρεί µε την Τράπεζα. Η αξία
του ενεχυριασµένου χαρτοφυλακίου κατά την 30.9.2015 ανέρχεται σε €274εκ.
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17. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχ.)
(iv) Συναλλαγές µε εταιρίες του Οµίλου Alpha Bank A.E.
Από 1 Ιανουαρίου έως
30.9.2015
30.9.2014
€000
€000
Έσοδα
Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες

Έξοδα
Έξοδα από τόκους
Άλλα έξοδα

Περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα
Λοιπές απαιτήσεις

Υποχρεώσεις
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύµατα
Καταθέσεις από πελάτες
Χρεόγραφα κεφαλαίου
Λοιπές υποχρεώσεις

339
339

630
630

750
20
770

648
607
1.255

30.9.2015
€000

31.12.2014
€000

8
356
364

16
3
19

202.378
9.910
16.974

140
22.235
4.913
7.389

229.262

34.677

(v) Συναλλαγές µε ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και θυγατρικές του
εταιρίες
Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ασκεί σηµαντική επιρροή στην Alpha
Bank AE, την τελική οικονοµική οντότητα που ασκεί έλεγχο στην Τράπεζα. Ειδικότερα στα
πλαίσια του Ελληνικό Νόµου 3864/2010, το ΤΧΣ απέκτησε συµµετοχή στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αλλά και σε σηµαντικές Επιτροπές της Alpha Bank AE. Κατά συνέπεια, σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 24, το ΤΧΣ και οι θυγατρικές του εταιρίες θεωρούνται συνδεδεµένα µέρη της
Τράπεζας.
Η Τράπεζα δεν είχε συναλλαγές µε το ΤΧΣ ή τις θυγατρικές του εταιρίες κατά τη διάρκεια
της περιόδου αναφοράς και την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
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18. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
30.9.2015
€000
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Τραπεζικές εγγυήσεις
Ανειληµµένες υποχρεώσεις
Πιστώσεις εισαγωγής και βεβαιωµένες πιστώσεις εξαγωγής
Όρια δανείων και διευκολύνσεων που έχουν εγκριθεί αλλά
δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµη

Σύνολο Λογαριασµών Τάξεως

31.12.2014
€000

52.470

51.763

5.423

7.552

136.795
142.218

154.258
161.810

194.688

213.573

19. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Η εύλογη αξία αντιπροσωπεύει την τιµή που θα εισέπραττε µια επιχείρηση κατά την πώληση
ενός στοιχείου του ενεργητικού ή την τιµή που θα κατέβαλε προκειµένου να µεταβιβάσει µια
υποχρέωση, σε µια συνηθισµένη συναλλαγή ανάµεσα σε συµµετέχοντες της αγοράς, κατά
την ηµεροµηνία της αποτίµησης.
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εύλογες αξίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων τα
οποία δεν αποτιµούνται σε εύλογη αξία µε βάση τα επίπεδα ιεραρχίας εύλογων αξιών αλλά
στην αποσβεσθείσα τιµή κτήσης.
∆ιαβάθµιση των µη αποτιµωµένων στην εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
30.9.2015
Επίπεδο
1
€000
Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά
στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
από πελάτες
Χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία
υποχρεώσεων
Χρεόγραφα κεφαλαίου
Καταθέσεις από πελάτες

Επίπεδο
2
€000

Επίπεδο
3
€000

Συνολική
εύλογη αξία
€000

Συνολική
Λογιστική
αξία
€000

-

-

2.095.746

2.095.746

2.095.831

-

55.840
-

16.052
-

71.892
1.761.504

116.298
1.760.907
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19. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (συνέχ.)

31.12.2014
Επίπεδο
1
€000

Επίπεδο
2
€000

Επίπεδο
3
€000

Συνολική
εύλογη αξία
€000

Συνολική
Λογιστική
αξία
€000

Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά
στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
από πελάτες

-

-

2.646.775

2.646.775

2.646.640

Χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία
υποχρεώσεων
Χρεόγραφα κεφαλαίου
Καταθέσεις από πελάτες

-

60.643
-

2.097.371

60.643
2.097.371

100.256
2.095.462

Η εύλογη αξία των καταθέσεων και των χρεογράφων κεφαλαίου υπολογίζεται µε βάση την
καµπύλη επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς και αφού αφαιρεθεί το περιθώριο του πελάτη
(spread) ανάλογα µε το είδος της κατάθεσης. Οι µελλοντικές χρηµατοροές προεξοφλούνται
ανάλογα µε την διάρκεια τους µε τα αντίστοιχα επιτόκια.
Η εύλογη αξία των δανείων υπολογίζεται µε βάση την καµπύλη επιτοκίων της διατραπεζικής
αγοράς στην οποία προστίθεται το κόστος ρευστότητας (liquidity premium) και το περιθώριο
(spread) για τον αντίστοιχο πιστωτικό κίνδυνο.
Η εύλογη αξία των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
που αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος δεν διαφέρει σε ουσιαστικό βαθµό από την
αντίστοιχη λογιστική αξία τους.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία αποτιµώνται ή γνωστοποιείται η εύλογη αξία τους
κατηγοριοποιούνται στα ακόλουθα τρία επίπεδα ανάλογα µε την χαµηλότερη πηγή
πληροφόρησης που χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση της εύλογης αξίας τους:
•
•
•

Επίπεδο 1 – τιµές ενεργούς αγοράς (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όµοια
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιµών που περιλαµβάνονται στο Επίπεδο 1 και που
αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, είτε άµεσα (δηλαδή τιµές) είτε έµµεσα
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιµές).
Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που δεν βασίζονται
σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρχε οποιαδήποτε µεταφορά µεταξύ των επιπέδων 1
και 2.
Στο Επίπεδο 2 εισάγονται δεδοµένα όπως περιγράφεται πιο πάνω. Τέτοια δεδοµένα είναι:
•
τιµές παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
•
επιτόκια και καµπύλες επιτοκίων
•
πιστωτικά περιθώρια
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19. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (συνέχ.)
Οι µέθοδοι µέτρησης της εύλογης αξίας στο Επίπεδο 2 είναι η αναφορά στην εύλογη αξία
ενός παρόµοιου χρηµατοοικονοµικού µέσου και τα µοντέλα αποτιµήσεων βασισµένα στο
“Yield and Spread Analysis”.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Επίπεδο 3 αφορούν µη εισηγµένες
µετοχές. Η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται µε βάση τη µελλοντική τους κερδοφορία αφού
ληφθεί υπόψη ο αναµενόµενος βαθµός ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και ο µεσοσταθµικός
συντελεστής κεφαλαιακής απόδοσης ο οποίος χρησιµοποιείται ως επιτόκιο προεξόφλησης.
Οποιαδήποτε αύξηση ή µείωση σε αυτά τα µη παρατηρήσιµα δεδοµένα θα έχει ως επίπτωση
την ανάλογη αύξηση/µείωση στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του
Επίπεδου 3.
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµούνται σε
εύλογη αξία κατά την περίοδο αναφοράς, µε βάση το επίπεδο στην ιεραρχία εύλογων αξιών
στην οποία κατηγοριοποιούνται. Τα πιο κάτω ποσά βασίζονται στις αξίες που
αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση οικονοµικής θέσης.

30.9.2015
Περιουσιακά στοιχεία
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
µέσα
Επενδύσεις διαθέσιµες προς
πώληση

Υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
µέσα

31.12.2014
Περιουσιακά στοιχεία
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
µέσα
Επενδύσεις διαθέσιµες προς
πώληση

Υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
µέσα

Επίπεδο 1
€’000

Επίπεδο 2
€’000

Επίπεδο 3
€’000

Σύνολο
€’000

-

5.276

-

5.276

-

53.714
58.990

1.651
1.651

55.365
60.641

-

-

-

-

-

1.279

-

1.279

-

339.924
341.203

1.651
1.651

341.575
342.854

-

8.865
8.865

-

8.865
8.865
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19. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (συνέχ.)
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η συµφιλίωση από το αρχικό υπόλοιπο στο τελικό
υπόλοιπο των εύλογων αξιών που κατατάσσονται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογων
αξιών:
Επενδύσεις
∆ιαθέσιµες
προς πώληση
€’000
2015
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
1.651
Μεταφορές από/προς Επίπεδο 3
Αγορές/πωλήσεις
Μεταβολές εύλογης αξίας
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου

1.651
Επενδύσεις
διαθέσιµες
προς πώληση
€’000

2014
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Μεταφορές από/προς Επίπεδο 3
Αγορές/πωλήσεις
Μεταβολές εύλογης αξίας

1.651
-

Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου
Μεταφορές από/προς Επίπεδο 3
Αγορές/πωλήσεις
Μεταβολές εύλογης αξίας

1.651
-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

1.651

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε µεταφορές από/προς το Επίπεδο 3
της ιεραρχίας των εύλογων αξιών.
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20. ΑΛΛΕΣ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Νοµικά θέµατα
Υπάρχουν ορισµένες απαιτήσεις και εκκρεµείς αγωγές εναντίον της Τραπέζης στα πλαίσια
της συνήθους επιχειρηµατικής της δραστηριότητας. Με βάση νοµική συµβουλή, η Τράπεζα
προέβη σε πρόβλεψη ύψους Ευρώ 93 χιλ. για επιδικίες ή σε διαιτησία υποθέσεις ή σε
πρόβλεψη για αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων, για κάποιες από αυτές τις υποθέσεις στις
οικονοµικές καταστάσεις, όπου αναµένεται ότι η Τράπεζα θα υποστεί ζηµιά.
Φορολογικά Θέµατα
Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του 2007. Βρίσκεται σε εξέλιξη
φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2008 µέχρι 2011. Επειδή ο φορολογικός έλεγχος
ενδέχεται να µην αναγνωρίσει την παραγωγικότητα ορισµένων δαπανών, είναι πιθανόν να
επιβληθούν κάποιοι πρόσθετοι φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές.
21. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στις 30 Σεπτεµβρίου 2015, οι υποχρεώσεις της Τράπεζας που απορρέουν για κεφαλαιουχικές
δαπάνες, για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
ανέρχονται σε €828 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2014: €880 χιλ.) και αντιπροσωπεύουν
συµπληρωµατικές πληρωµές για την διαµόρφωση του κτιρίου διοίκησης και κόστος
ανακαίνισης νέων καταστηµάτων.
22. ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης, σε συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε την 19
∆εκεµβρίου 2014 απεφάσισε όπως, η Τράπεζα εξαγοράσει από εταιρίες του Οµίλου Alpha
Bank ΑΕ το 100% των µετοχών της Emporiki Bank Cyprus Ltd και ακολούθως όπως
προχωρήσει στη συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd µε την Τράπεζα µέσω της
απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη.
Την 1.3.2015 η Τράπεζα, ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της
Emporiki Bank Cyprus Ltd αφότου ελήφθησαν όλες οι απαιτούµενες κανονιστικές εγκρίσεις.
Το ποσό για την εξαγορά καλύφθηκε την 30 Μαρτίου 2015 από την έκδοση 14.974.178 νέων
κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,85 έκαστη στην τιµή των Ευρώ 2,662, οι οποίες
παραχωρήθηκαν ως αντάλλαγµα στους πρώην µετόχους της Emporiki Bank Cyprus Limited.
Ως εκ τούτου η αξία του τιµήµατος ανήλθε σε €39,860 χιλ
Η διαδικασία συγχωνεύσεως ολοκληρώθηκε στις 27.3.2015 µε συνέπεια τη µεταφορά των
καθαρών περιουσιακών στοιχείων της απορροφωµένης στην Τράπεζα.
Οι συγχωνευθείσες εταιρίες τόσο πριν όσο και µετά την εξαγορά ήταν εταιρίες υπό κοινό
έλεγχο, δηλ. υπό τον έλεγχο της Alpha Bank ΑΕ.. Η λογιστική πολιτική της Τραπέζης είναι η
λογιστική αναγνώριση όλων των συνενώσεων επιχειρήσεων σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 3 ακόµη
και για τις περιπτώσεις εταιριών που ήταν ήδη υπό κοινό έλεγχο. Εφαρµόζοντας την πιο
πάνω πολιτική, από την συναλλαγή προκύπτει αρνητική υπεραξία κατά την εξαγορά η οποία
έχει θεωρηθεί ως κεφαλαιακή ενίσχυση της Τραπέζης από την µητρική εταιρία και έχει
αναγνωριστεί στην Καθαρή Θέση.
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22. ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (συνέχ.)
Η Emporiki Bank Cyprus Ltd ιδρύθηκε το 1993 και ανήκε στον Όµιλο της Credit Agricole
S.A. µέχρι την 1.2.2013, ηµεροµηνία στην οποία η Alpha Bank A.E απέκτησε έλεγχο της
Εµπορική Τραπεζα Α.Ε (µητρική εταιρία της Emporiki Bank Cyprus Ltd) µε αποτέλεσµα η
Emporiki Bank Cyprus Ltd να αποτελεί θυγατρική εταιρία της Alpha Bank AE. Κατά την
ηµεροµηνία εξαγοράς από την Τράπεζα, η Emporiki Bank Cyprus Ltd αριθµούσε 4
υποκαταστήµατα.
Τα οφέλη από την απορρόφηση της Emporiki Bank Cyprus Limited δύναται να εστιαστούν :
• στην ενίσχυση της παρουσίας της Alpha Bank στην εγχώρια αγορά
• στην απόκτηση ενός δανειακού χαρτοφυλακίου µε ψηλές καλύψεις από προβλέψεις για
αποµείωση
• στην ύπαρξη σηµαντικών συνεργειών που αφορούν στο λειτουργικό κόστος, στο κόστος
χρηµατοδοτήσεως και στα έσοδα, οι οποίες αναµένεται να πραγµατοποιηθούν εντός
τριών ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Κατά την 1.3.2015 ηµεροµηνία εξαγοράς των µετοχών της Emporiki Bank Cyprus Ltd, τα
καθαρά περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν σε εύλογες αξίες. Λόγω του µικρού χρονικού
διαστήµατος που µεσολαβεί µεταξύ των ηµεροµηνιών εξαγοράς (1.3.2015)
και
συγχωνεύσεως (27.3.2015) , εκτιµάται ότι όποιες µεταβολές της εύλογης αξίας των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων της Emporiki Bank Cyprus Ltd δεν είναι σηµαντικές και ως εκ
τούτου δεν πραγµατοποιήθηκε καινούργια αποτίµηση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων
της Emporiki Bank Cyprus Ltd. Τα συγχωνευόµενα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της
Emporiki Bank Cyprus Ltd αναγνωρίσθηκαν στις αξίες της 31.3.2015, όπως αυτές
προέκυψαν, προσαρµόζοντας την εύλογη αξία τους της 1.3.2015 για τις συναλλαγές και τα
αποτελέσµατα της περιόδου 1.3.2015 - 31.3.2015 της Emporiki Bank Cyprus Ltd.
Εξαιτίας του ότι η εργασία αποτίµησης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Emporiki
Bank Cyprus Ltd είναι ακόµη σε εξέλιξη στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις δεν
περιλαµβάνεται το σύνολο των γνωστοποιήσεων που προβλέπει το ∆ΠΧΠ 3, όπως
πληροφορίες αναφορικά µε την εύλογη και συµβατική αξία των απαιτήσεων που
αποκτήθηκαν και την εκτίµηση για τις ροές που αναµένεται να µην εισπραχθούν και
πληροφορίες για τυχόν ενδεχόµενες υποχρεώσεις και φορολογικά θέµατα που σχετίζονται µε
τη συναλλαγή.
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22. ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (συνέχ.)
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προσωρινές εύλογες αξίες των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων της Emporiki Bank Cyprus Ltd όπως αυτές υπολογίστηκαν κατά την
ηµεροµηνία συγχωνεύσεως (27.3.2015) και αναγνωρίστηκαν στις παρούσες οικονοµικές
καταστάσεις της Τραπέζης.
Προσωρινή
Εύλογη Αξία
€’000
Περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και καταθέσεις
∆άνεια και απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα
∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

32.849
2.980
364.427
112
358
29
62
400.817

Υποχρεώσεις
Χρεόγραφα κεφαλαίου
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύµατα
Καταθέσεις από πελάτες
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

15.936
222.236
117.066
4.142
811
360.191

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία
Τίµηµα
Αρνητική υπεραξία

40.626
39.860
766

Η αρνητική υπεραξία ύψους €766χιλ. έχει αναγνωριστεί στο Αποθεµατικό Προσόδου της
Καθαρής Θέσης
Ο κατωτέρω πίνακας απεικονίζει το σύνολο εσόδων, εξόδων και τα προ φόρου εισοδήµατος
αποτελέσµατα που θα είχαν προκύψει για την Τράπεζα εάν η συγχώνευση της Emporiki Bank
Cyprus Ltd είχε πραγµατοποιηθεί την 1.1.2015.
Αποτελέσµατα
Τραπέζης
1.1 έως 30.9.2015 *

Σύνολο εσόδων
Σύνολο εξόδων
Ζηµιά πριν το φόρο εισοδήµατος
Ζηµιά µετά το φόρο εισοδήµατος

67.784
(76.766)
(8.982)
(11.527)

*Στα ποσά αυτά συµπεριλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα της Emporiki Bank Cyprus Ltd
από 1.1 – 27.3.2015
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23. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης εποπτεύεται µέσω της µητρικής εταιρίας Alpha Bank
A.E. η οποία θεωρείται σηµαντικό πιστωτικό ίδρυµα, από τον Ενιαίο Μηχανισµό Εποπτείας
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η εποπτεία γίνεται και µε την βοήθεια των τοπικών
εποπτικών αρχών. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στα πλαίσια του εποπτικού της ρόλου,
έχει υιοθετήσει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα θέµατα τραπεζικής εποπτείας.
Από την 1η Ιανουαρίου 2014 ισχύει ο νέος κανονισµός γνωστός ως CRR και η νέα οδηγία
γνωστή ως CRD IV που αποτελούν το Ευρωπαϊκό πλαίσιο κανονιστικών διατάξεων στα
πλαίσια εφαρµογής της Βασιλείας ΙΙΙ.
Ο κανονισµός CRR ο οποίος είναι άµεσα δεσµευτικός σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθορίζει τις νέες απαιτήσεις σε σχέση µε τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη
µόχλευση. Επιπλέον, ο κανονισµός εισάγει αλλαγές στον ορισµό του κεφαλαίου, στον
υπολογισµό των σταθµισµένων στοιχείων ενεργητικού και εισάγει νέα µέτρα σε σχέση µε τον
υπολογισµό της µόχλευσης και ρευστότητας.
Η οδηγία CRD η οποία θα πρέπει να ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία κάθε κράτους καθορίζει τα
κεφαλαιακά αποθέµατα και τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα πρέπει να
διατηρούν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και τις πρακτικές που θα πρέπει να
ακολουθούνται σε θέµατα διακυβέρνησης, αµοιβών, και διαφάνειας. Η Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου µε σκοπό την εναρµόνιση µε την CRDIV έχει προβεί στην µεταφορά των
προνοιών της υπό αναφοράς οδηγίας µε τροποποίηση των περί Τραπεζικών εργασιών νόµου
και τη θέσπιση του νέου περί Μακροπροληπτικής εποπτείας νόµο του 2015.
Η εφαρµογή του κανονισµού επιτρέπει µεταβατική περίοδο για ορισµένες από τις
ενισχυµένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και αλλά µέτρα. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις
26 Μαΐου 2014 έχει καθορίσει τις µεταβατικές διατάξεις σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια.
Επιπλέον, στις 29 Μαΐου 2014, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθόρισε τον ελάχιστο
δείκτη κεφαλαίων κοινών µετοχών κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) στο 8% µε
µεταβατικές διατάξεις (Πυλώνας Ι). Επίσης, η Τράπεζα υπόκειται σε επιπρόσθετες
κεφαλαιακές απαιτήσεις για κινδύνους που δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις του Πυλώνα Ι
(Πυλώνας ΙΙ). Σηµειώνεται ότι οι επιπλέον απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ βασίζονται σε
συγκεκριµένη χρονική στιγµή µε αποτέλεσµα να υπόκεινται σε αλλαγές µε την πάροδο του
χρόνου.
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23. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ(συνέχ.)
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε το CRR και τις µεταβατικές διατάξεις που
έχει καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και ισχύουν για τις 30 Σεπτεµβρίου 2015
είναι:
31.12.2014
30.9.2015
(εκτίµηση)

(δηµοσιευθέντα)

€΄000
Βασιλεία ΙΙΙ

€΄000
Βασιλεία ΙIΙ

∆είκτης µεταβατικών κεφαλαίων κοινών µετοχών
κατηγορίας I (Common Equity Tier I)

18,6%

15,1%

∆είκτης µεταβατικών κεφαλαίων κατηγορία I

21,5%

17,6%

∆είκτης συνολικών µεταβατικών ιδίων κεφαλαίων

24,6%

20,3%

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης στις 30 Σεπτεµβρίου 2015 ξεπερνά τις ελάχιστες
κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ, παρέχοντας στην Τράπεζα
κεφαλαιακό απόθεµα. Στις αρχές του έτους 2015, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ),
κοινοποίησε στην Τράπεζα την τελική της απόφαση για το ελάχιστο όριο του δείκτη
συνολικών ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται σε συνεχή βάση. Ο απαιτούµενος δείκτης
µεταβατικών κεφαλαίων κοινών µετοχών κατηγορία Ι (Common Equity Tier I) µε βάση τις
απαιτήσεις του Πυλώνα Ι είναι 8% και ο απαιτούµενος δείκτης µεταβατικών κεφαλαίων
κοινών µετοχών κατηγορία Ι (Common Equity Tier I) µε βάση τις συµπληρωµατικές
απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ καθορίστηκε από την ΕΚΤ στο 3,5% στις 31 ∆εκεµβρίου 2013,
ενώ ο δείκτης µεταβατικών κεφαλαίων κατηγορίας Ι καθορίστηκε στο 5,5%. Σύµφωνα µε την
απόφαση της ΕΚΤ ο δείκτης µεταβατικών κεφαλαίων κοινών µετοχών κατηγορία Ι
(Common Equity Tier I) µειώνεται από τις προβλέψεις που αναγνωρίζονται µετά τις 31
∆εκεµβρίου 2013 µέχρι το 8%. Ως αποτέλεσµα, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν
από τον Πυλώνα ΙΙ είναι δυναµικές και υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα µε την απόδοση της
Τράπεζας.
Κατά το πρώτο εννεάµηνο του 2015, ο δείκτης µεταβατικών κεφαλαίων κοινών µετοχών
κατηγορίας Ι, έχει επηρεαστεί θετικά λόγω της έκδοσης κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε
τον Μάρτιο από την συγχώνευση µε την Εµπορική Τράπεζα καθώς και από την µεταφορά
δανείων σε εταιρία του Οµίλου τον Μάρτιο 2015 και τον Μάιο 2015.
24. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆εν υπάρχουν σε εκκρεµότητα οποιεσδήποτε επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της
Τραπέζης καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Τραπέζης.

25. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν
τις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις στις 30 Σεπτεµβρίου 2015.

