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Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2016 

 Οικονομικά Στοιχεία 

 

  Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση με δείκτη μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας I (CET I) 16,8% 

 

  Κέρδη μετά φόρων €7,6 εκατ. σε σύγκριση με ζημιά ύψους €15,1 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2015. 

 

  Βελτίωση του δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στις 30.6.2016 σε 105,5% σε σύγκριση με 110,0% την 31.12.2015. 

 

  Αύξηση καταθέσεων κατά 5,1% σε σύγκριση με 31 Δεκεμβρίου 2015.  

 

  Εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού με συνολικό κόστος αποζημίωσης €31,4 εκατ. 

 

   Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) 
ανέρχονται σε €1.753,8 εκατ. και αποτελούν το 62,0% του συνολικού χαρτοφυλακίου.  

 

  Οι συσσωρευμένες προβλέψεις κατά την 30.6.2016 ανέρχονται σε €774,4 εκατ. και καλύπτουν το 44,2% των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών σύμφωνα με τον με τον ορισμό της EBA. 

 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανέρχονται σε € 1.468,5 εκατ. και αποτελούν το 51,9% του συνολικού 
χαρτοφυλακίου. 

 



Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2016 (συνέχ.) 
   Οικονομικά Στοιχεία 

 

  Οι καθαρές χορηγήσεις κατά την 30 Ιουνίου 2016, ανέρχονται σε €2.054,0 εκατ. σε σύγκριση  με €2.036,5 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 
2015. 

 

  Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €49,5 εκατ. για το Α΄ Εξάμηνο 2016 σε σύγκριση με €45,9 εκατ. για το Α΄ Εξάμηνο 2015. 
Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην μεταβολή των επιτοκίων. 

 

  Το σύνολο εσόδων ανήλθε στα €60,5 εκατ. για το Α΄ εξάμηνο του 2016, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 33,3% σε σύγκριση με 
€45,4 εκατ. για το Α΄ εξάμηνο 2015 κυρίως λόγω της μεταβολής των επιτοκίων καθώς και της αναγνωρίσεως μη επαναλαμβανομένου 
εσόδου ύψους €6,6 εκατ. από την πώληση μετοχών της Visa Europe.  

 

  Το  σύνολο εξόδων της Τραπέζης ανήλθε στα €57,1 εκατ. για το Α΄ εξάμηνο του 2016, σε σύγκριση με €26,2 εκατ. για το Α΄ εξάμηνο 
του 2015. Η αύξηση οφείλεται στην εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού κατά το Α΄ εξάμηνο του 2016, το κόστος 
του οποίου ανήλθε στα €31,4 εκατ. Εξαιρουμένου του κόστους του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, τα έξοδα του Α΄ Εξαμήνου  
2016 παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 2,0% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015. 

 

  Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα, εξαιρουμένου του μη επαναλαμβανομένου εσόδου από την πώληση των μετοχών της Visa Europe και 
του μη επαναλαμβανομένου κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου του προσωπικού διαμορφώνεται για το Α΄ εξάμηνο του 
2016 στο 47,7% σε σύγκριση με 57,6%, κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 

  Οι προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων αντιστράφηκαν κατά το Α΄ εξάμηνο του 2016 σε σύγκριση με το Α΄ εξάμηνο 
του 2015. Η αντιστροφή προβλέψεων ανερχόταν στα €4,7 εκατ. σε  σχέση με ζημία €34,3 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2015. Η μεταβολή 
αποδίδεται κυρίως στις ενέργειες  απομοχλεύσεως  της Τραπέζης, καθώς και στις ανακτήσεις ποσών από δάνεια που είχαν διαγραφεί. 
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 Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2016 (συνέχ.) 

 (€ ‘000)  

30.6.2016 30.6.2015 

Καθαρό Έσοδο Τόκων 49.519 45.896 

Καθαρά Έσοδα από προμήθειες 3.182 4.428 

Λοιπά έσοδα 7.804 -4.884 

Σύνολο εσόδων 60.505 45.440 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -17.956 -17.985 

Δαπάνες Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου -31.445 - 

Λειτουργικά έξοδα -7.718 -8.210 

Σύνολο εξόδων -57.119 -26.195 

Αποτέλεσμα πριν τις προβλέψεις 3.386 19.245 

Προβλέψεις 4.720 -34.296 

Κέρδος / (Ζημία) μετά την φορολογία 7.564 -15.082 

Κέρδος / (Ζημία) ανά μετοχή  0,04 σεντς  -9,03 σεντς   
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Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2016 (συνέχ.) 

 (€ ‘000)  
30.6.2016 31.12.2015 

Καταθέσεις από Πελάτες  1.946.619 1.851.788 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (Net)  2.054.009 2.036.547 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια και απαιτήσεις (EBA Definition) 1.753.809 1.735.265 

Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 1.468.553 1.444.338 

Σωρευτικές Προβλέψεις  774.350 798.246 

Ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων  δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών (EBA Definition)  62,0% 61,2% 

Ποσοστό  Δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 51,9% 51,0% 

Ποσοστό Κάλυψης  Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων με προβλέψεις (EBA) 44,2% 46,0% 

Ποσοστό Κάλυψης  Δανείων σε καθυστέρηση  πέραν των 90 ημερών 52,7% 55,3% 

Ποσοστό Κάλυψης  Χορηγήσεων   με προβλέψεις     27,4% 28,2% 

Σχέση Καθαρών Χορηγήσεων/Καταθέσεων  105,5% 110,0% 

Μεταβατικά κεφάλαια κοινών μετοχών κατηγορίας I (CET I) 375.871 370.175 

Συνολικά  μεταβατικά κεφάλαια κατηγορίας I 439.668 433.791 

Ίδια Κεφάλαια  490.387 496.852 

Σταθμισμένα Περιουσιακά Στοιχεία (RWA)  2.232.997 2.119.784 

Δείκτης  μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας I  16,8% 17,5% 

Δείκτης  μεταβατικών κεφαλαίων κατηγορίας I  19,7% 20,5% 

Δείκτης συνολικών μεταβατικών ιδίων κεφαλαίων   22,0% 23,4% 

Τα Οικονομικά αποτελέσματα της Τραπέζης για τις 30.6.2016 δημοσιεύονται  στο ΧΑΚ και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της 
Alpha Bank Cyprus Ltd (www.alphabank.com.cy). 

 




