Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015
της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016]

Κύριες εξελίξεις
-

Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών
Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

-

Ζημιές μετά φόρων Ευρώ44,7 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά
46,2% σε σύγκριση με το 2014

-

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις μειώθηκε στο
110,0% παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι της 31.12.2014 που
ανερχόταν σε 126,3%.

-

Αύξηση του δείκτη καλύψεως μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
σε 46,0% το 2015 από 40,1% το 2014, για περαιτέρω θωράκιση
του ισολογισμού.

Κεφαλαιακή Επάρκεια
Ως αποτέλεσμα κυρίως των ενεργειών απομοχλεύσεως και της αυξήσεως
κεφαλαίου που διενεργήθηκε για την εξαγορά της Emporiki Bank Cyprus Ltd στις
οποίες προέβη η Τράπεζα κατά το 2015, ο δείκτης Kεφαλαίων Kοινών Mετοχών
αυξήθηκε κατά 240 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το 2014. Στις 31.12.2015 ο
δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) ανήλθε
στο 17,5%, ο δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι στο 20,5% και ο δείκτης Συνολικών
Ιδίων Κεφαλαίων στο 23,4%. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είναι σύμφωνοι
με τις ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις για το έτος.
Στοιχεία Ισολογισμού
Οι καθαρές χορηγήσεις το 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 2.036,5 εκατ. παρουσιάζοντας
μείωση της τάξεως του 23,1%, σε σύγκριση με Ευρώ 2.646,6 εκατ. την 31
Δεκεμβρίου 2014. Οι χορηγήσεις μειώθηκαν ως αποτέλεσμα των ενεργειών
απομοχλεύσεως της Τραπέζης.
Το 2015 ο δείκτης καλύψεως μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σύμφωνα με τον
ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών διαμορφώθηκε στο 46,0% σε
σύγκριση με 40,1% το 2014. Ο δείκτης καλύψεως χορηγήσεων σε καθυστέρηση
πέραν των 90 ημερών διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο 2015 σε 55,3% σε
σύγκριση με 56,1% τον Δεκέμβριο του 2014.
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Οι καταθέσεις από Πελάτες την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανήλθαν σε Ευρώ1.851,8
εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 11,6%, σε σύγκριση με Ευρώ2.095,5 εκατ. την 31
Δεκεμβρίου 2014, κυρίως λόγω αναλήψεων, που αποδίδονται στο δυσμενές
οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα. Λόγω αναστροφής του κλίματος, η Τράπεζα
παρουσιάζει κατά το 2016 αύξηση στις καταθέσεις.
Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 110,0% στο
τέλος του 2015 έναντι 126,3% τον Δεκέμβριο 2014.
Αποτελέσματα
Οι ζημίες μετά φόρων μειώθηκαν κατά το 2015 στα Ευρώ 44,7 εκατ. σε σύγκριση
με Ευρώ 83,1 εκατ. το 2014, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 46,2%.
Τα αποτελέσματα επηρεάσθηκαν κυρίως από:
 τη μεταφορά δανείων σε εταιρία του Ομίλου Alpha Bank,
 τη μείωση των δανειακών επιτοκίων
 το ύψος των προβλέψεων που αναγνωρίσθηκαν για απομείωση του δανειακού
χαρτοφυλακίου
 τη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων σε συνδυασμό με τη μειωμένη
καταθετική βάση
 την απορρόφηση της Emporiki Bank Cyprus Ltd καθώς και
 τη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων.
Βασικά
Οικονομικά
Στοιχεία
Μεταβολή
Δείκτης
Κεφαλαίων
Κοινών Μετοχών
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240 μονάδες
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17,5%
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βάσεως

20,5%

17,6%

310 μονάδες
βάσεως

23,4%

20,3%

-7,1%
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106,0
114,1

1,5%

54,6

53,8

-35,8%

99,6
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-46,2%
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-83,1
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2.036,5
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-11,6%
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2.095,5
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Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν για το έτος 2015 στα Ευρώ106,0 εκατ.
παρουσιάζοντας μείωση 7,1% σε σύγκριση με Ευρώ114,1 εκατ. το 2014, που
αποδίδεται κυρίως στην μεταφορά δανείων σε εταιρία του Ομίλου Alpha Bank και
στην μείωση των δανειστικών επιτοκίων.
Οι προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν το 2015 κατά
35,8% στα Ευρώ99,6 εκατ. σε σύγκριση με Ευρώ155,1 εκατ. το 2014 που
αποδίδεται κυρίως στις ενέργειες απομοχλεύσεως της Τραπέζης.
Τα λειτουργικά έξοδα για το 2015 αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 1,5% από Ευρώ53,8
εκατ. το 2014 σε Ευρώ54,6 εκατ. το 2015. Τα έξοδα επηρεάστηκαν μεταξύ άλλων,
από την απορρόφηση των εργασιών της Emporiki Bank Cyprus Ltd.
Σημαντικά Γεγονότα
Κατά το 2015, η Τράπεζα, προέβη σε 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 ρευστότητάς της.
Η Τράπεζα 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.
Ο Όμιλος Alpha Bank, κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, στο τρίτο τρίμηνο του
2015, συμμετείχε στην συνολική αξιολόγηση («ΣΑ») των τεσσάρων ελληνικών
συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων που διενεργήθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό
Μηχανισμό- EEM (Single Supervisory Mechanism - SSM). Η ΣΑ περιέλαβε δύο
σκέλη, αφενός την αξιολόγηση της ποιότητας στοιχείων ενεργητικού – AQR
(Asset Quality Review), αφετέρου την άσκηση προσομοιώσεως ακραίων
καταστάσεων (Stress Test).
Τα αποτελέσματα της ΣΑ ανακοινώθηκαν την 31η Οκτωβρίου 2015. Ο Όμιλος
παρουσίασε μηδενικές κεφαλαιακές ανάγκες συνεπεία του AQR που ανήλθε σε
ποσό Ευρώ 1,7 δισ., ενώ επίσης παρουσίασε χαμηλές κεφαλαιακές ανάγκες
ύψους Ευρώ 262,6 εκατ. στο βασικό σενάριο της ασκήσεως. Στο δυσμενές
σενάριο οι κεφαλαιακές ανάγκες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2.743 εκατ. Οι
κεφαλαιακές ανάγκες καλύφθηκαν με επιτυχία από τη συμμετοχή ιδιωτών
επενδυτών.
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Κίνδυνοι
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τράπεζα σχετίζονται
τόσο με το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όσο και με το υψηλό
ποσοστό μη εξυπηρετουμένων δανείων που συνεχίζει να παρατηρείται 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 στήριξη της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας έχει οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιμάκωση της πιέσεως στα
επίπεδα ρευστότητας της Τραπέζης και σε σταθεροποίηση των υπολοίπων
πελατειακών καταθέσεων. Η Τράπεζα, από την πλευρά της, προκειμένου να
ενισχύσει την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τις παρούσες προκλήσεις, έχει
προχωρήσει σε ενέργειες αναδιαρθρώσεως του δανειακού της χαρτοφυλακίου,
καθώς και σε ενέργειες επεκτάσεως της καταθετικής της βάσεως.
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 Δημοσιονομικής
Προσαρμογής που συμφωνήθηκε με την Τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), αναμένεται να
περιορίσουν τους κινδύνους, στους οποίους εκτίθεται η Τράπεζα. Σύμφωνα με τις
χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκαν τον
Φεβρουάριο του 2016, η Κυπριακή οικονομία αναμένεται να καταγράψει θετικούς
ρυθμούς αναπτύξεως ύψους 1,4% για το 2015 και 1,6% για το 2016. Αυτό
σηματοδοτεί την έξοδο της Κυπριακής οικονομίας από την ύφεση. Παρά τις
θετικές προβλέψεις, τα ποσοστά ανεργίας δεν αναμένεται να μειωθούν σημαντικά
(15,5% το 2015 και 14,5% για το 2016).
Οι εσωτερικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάκαμψη τόσο της οικονομίας
όσο και του τραπεζικού τομέα, είναι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής
διαβαθμίσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας από διεθνείς οίκους αξιολογήσεως, η
θετική αξιολόγηση του προγράμματος προσαρμογής της Κυπριακής Δημοκρατίας
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 σταθεροποίηση των καταθέσεων στο κυπριακό τραπεζικό
σύστημα το 2015 αποδεικνύει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Κυπριακή
οικονομία.
Η έκδοση από την Κυπριακή Δημοκρατία, τον Απρίλιο 2015 επταετούς ομολόγου
ύψους Ευρώ 1 δισ. με επιτόκιο 3,875% και δεκαετούς ομολόγου Ευρώ 1 δισ. με
επιτόκιο 4,25% τον Οκτώβριο 2015, δεικνύει την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης προς την Κυπριακή οικονομία.
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
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εξωτερικής ζητήσεως. Σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή του τουρισμού
δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικές χώρες της
περιοχής.
Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κυπριακή οικονομία από ξένους
επενδυτές αποδεικνύεται και από επενδύσεις τόσο στον τραπεζικό τομέα, όσο και
στο λιανικό εμπόριο.
Το ενδεχόμενο μη θετικής γνωματεύσεως από την Τρόικα, κατά την τελευταία
αξιολόγηση πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής (Μάρτιος
2016) λόγω μη ολοκληρώσεως των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
όσον αφορά στην ιδιωτικοποίηση ημικρατικών οργανισμών, ενδέχεται να
δημιουργήσει αρνητικό αντίκτυπο στις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων
αξιολογήσεως με συνέπεια να υπάρξει καθυστέρηση στις προσπάθειες της
Κυπριακής Δημοκρατίας για αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα.
Υποβοηθητικές για τον τραπεζικό τομέα αναμένεται να αποδειχθούν οι νέες
νομοθεσίες 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.
Η Τράπεζα θα συνεχίσει να ακολουθεί ένα συντηρητικό επιχειρησιακό σχέδιο με
προτεραιότητα στις κάτωθι ενέργειες:
 θωράκιση της κεφαλαιακής επάρκειας
 ορθή και συνετή διαχείριση της ρευστότητας
 εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου
 αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων που θα
αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στη δημιουργία ικανοποιητικής
κερδοφορίας
 διατήρηση και προσέλκυση νέων καταθέσεων
 υιοθέτηση ενεργειών στοχεύοντας στην ουσιαστική μείωση των
λειτουργικών εξόδων και στην αύξηση της παραγωγικότητας και
 συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους Πελάτες.
Τα τελικά ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της Τραπέζης για το έτος 2015 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 2014 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.
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του 2015 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα
της Alpha Bank Cyprus Ltd (www.alphabank.com.cy) και στην ιστοσελίδα του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).
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