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Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015
Οικονομικά Στοιχεία
Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση με δείκτη μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) στο 18,6%. Ο
δείκτης βελτιώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2014 που ανερχόταν στο 15,1%.
Ο δείκτης συνολικών μεταβατικών ιδίων κεφαλαίων (CAD) ανέρχεται στο 24,6% και αποτελεί ένα από τους
υψηλότερους του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο.
Περιορισμός των ζημιών εννεαμήνου 2015 στα Ευρώ 6,8 εκατ. παρουσιάζοντας βελτίωση 84,6% σε σύγκριση με
την ζημιά ύψους Ευρώ44,1 εκατ. για το ίδιο εννεάμηνο του 2014.
Κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το 2015. Σημαντική βελτίωση του αποτελέσματος με την
κερδοφορία μετά φόρων του β’ και γ’ τριμήνου, ύψους Ευρώ 5,2 εκατ. και Ευρώ 8,3 εκατ. αντίστοιχα, να
μειώνουν σημαντικά την ζημιά Ευρώ 20,3 εκατ. του α’ τριμήνου 2015.
Οι καθαρές χορηγήσεις κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2015, μέσα από την στρατηγική απομόχλευσης, περιορίστηκαν σε
Ευρώ 2.095,8 εκατ. σε σύγκριση με Ευρώ 2.646,6 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2014.
Οι καταθέσεις πελατών από Ευρώ2.095,5 εκατ. στις 31.12.2014 περιορίστηκαν στις 30.9.2015 σε Ευρώ1.760,9
εκατ.
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Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανήλθε στο 119,0% παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι της
31.12.2014 που ανερχόταν σε 126,3%.
Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) ανέρχονται σε
Ευρώ1.703,8 εκατ. και αποτελούν το 60,0% του συνολικού χαρτοφυλακίου.
Οι χορηγήσεις σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανέρχονται σε Ευρώ 1.443,6 εκατ. και αποτελούν το 50,9% του
συνολικού χαρτοφυλακίου.
Οι συσσωρευμένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2015 σε Ευρώ 742,2 εκατ.
και καλύπτουν το 43,6% των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με τον ορισμό της EBA, και το 26,1% των συνολικών
μεικτών χορηγήσεων.
Το σύνολο εσόδων της Τραπέζης ανήλθε στα Ευρώ 68,2 εκατ. για το εννεάμηνο 2015 σε σύγκριση με Ευρώ 97,3 εκατ.
για το εννεάμηνο 2014. Η επίδραση στα αποτελέσματα αντικατοπτρίζει την στρατηγική απομόχλευσης της Τραπέζης.
Το κόστος πρόβλεψης για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων για το εννεάμηνο 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 34,1 εκατ.
παρουσιάζοντας μείωση κατά 67,1% σε σύγκριση με Ευρώ 103,6 εκατ. για το εννεάμηνο 2014.
Τo σύνολο εξόδων της Τραπέζης για το εννεάμηνο 2015 ανήλθε στα Ευρώ 38,4 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση της
τάξεως του 1,3%, σε σύγκριση με Ευρώ 38,9 εκατ. για το εννεάμηνο 2014.
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Εννεάµηνο 2015

Εννεάµηνο 2014

Έτος 2014

(€ ‘000)
Σύνολο Εσόδων

68.210

97.296

125.361

Σύνολο Εξόδων

-38.433

-38.944

-53.790

29.777

58.352

71.571

-34.085

-103.609

-155.120

Ζηµιά πριν την φορολογία

-4.308

-45.257

-83.549

Ζηµιά µετά την φορολογία

-6.792

-44.094

-83.143

-4,00 σεντς

-27,65 σεντς

-52,13 σεντς

1,61% (Ετησιοποιηµένο) 3,29%

(Ετησιοποιηµένο)

Αποτέλεσµα πριν τις Προβλέψεις
Προβλέψεις

Ζηµία ανά µετοχή
Cost of Risk %

4,51%

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

(συνέχ.)

30.9.2015

Έτος 2014

Καταθέσεις από Πελάτες

1.760.907

2.095.462

Χορηγήσεις (Gross)

2.838.076

3.438.925

Μη εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις (Gross – EBA Definition)

1.703.766

1.978.077

742.245

792.285

Ποσοστό Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ)

60,0%

57,5%

Ποσοστό ∆ανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ηµερών

50.9%

41.1%

Ποσοστό Κάλυψης MEX µε προβλέψεις

43,6%

40,1%

Ποσοστό Κάλυψης Χορηγήσεων µε προβλέψεις

26,2%

23,0%

Σχέση Καθαρών Χορηγήσεων/Καταθέσεων

119,0%

126,3%

Μεταβατικά κεφάλαια κοινών µετοχών κατηγορίας Ι (CET1)

410.121

378.352

Ίδια Κεφάλαια

542.762

509.428

2.202.742

2.507.784

∆είκτης µεταβατικών κεφαλαίων κοινών µετοχών κατηγορίας Ι

18,6%

15,1%

∆είκτης µεταβατικών κεφαλαίων κατηγορίας Ι

21,5%

17,6%

∆είκτης συνολικών µεταβατικών ιδίων κεφαλαίων

24,6%

20,3%

(€ ‘000)

Σωρευτικές Προβλέψεις

Σταθµισµένα Περιουσιακά Στοιχεία

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τραπέζης για τις 30.9.2015 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Alpha Bank Cyprus Ltd
(www.alphabank.com.cy).

