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Οικονομικά Αποηελέζμαηα  

Alpha Bank Cyprus Ltd α΄ εξαμήνος 2014 
 
Τα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Alpha Bank Cyprus Ltd α΄ εμακήλνπ 2014 ελεθάληζαλ 
δεκίεο κεηά από θόξνπο ύςνπο Επξώ 31,7 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε δεκίεο ύςνπο Επξώ 37,2 
εθαη. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. 

 
Τα έζνδα από ηόθνπο αλήιζαλ ζε Επξώ 86,0 εθαη. ην α΄ εμάκελν 2014 ζεκεηώλνληαο κείσζε 
8,0% ζε ζύγθξηζε κε Επξώ 93,5 εθαη. ην α΄ εμάκελν 2013, θπξίσο ιόγσ κεηώζεσο ηνπ 
επηηνθηαθνύ πεξηζσξίνπ θαη ησλ ππνινίπσλ ρνξεγήζεσλ. 
 
Τα έμνδα από ηόθνπο αλήιζαλ ζε Επξώ 28,5 εθαη. ην α΄ εμάκελν 2014 ζεκεηώλνληαο κείσζε 
32,8% ζε ζύγθξηζε κε Επξώ 42,4 εθαη. ην α΄ εμάκελν 2013,  θπξίσο ιόγσ κεηώζεσο ηνπ 
θόζηνπο θαηαζέζεσλ. 
 
Τα θαζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο αλήιζαλ ζε Επξώ 4,9 εθαη. ζεκεηώλνληαο 
κείσζε 31,9%, ζε ζύγθξηζε κε Επξώ 7,2 εθαη. γηα ην α΄ εμάκελν 2013, θπξίσο ιόγσ 
κεηώζεσο ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ. 
 
Τν ζύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ ηεο Τξαπέδεο αλήιζε ζηα Επξώ 64,1 εθαη. Τν α΄ εμάκελν 2014 
ζεκεηώλνληαο νξηαθή κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,2%, ζε ζύγθξηζε  κε Επξώ 64,2 εθαη. ην α΄ 
εμάκελν 2013. 
 
Τα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Τξαπέδεο αλήιζαλ ζηα Επξώ 25,6 εθαη. παξνπζηάδνληαο κείσζε 
ηεο ηάμεσο ηνπ 6,6%, ζε ζύγθξηζε κε Επξώ 27,4 εθαη. γηα ην α΄ εμάκελν 2013. Ο δείθηεο 

Βασικά Οικονομικά 
Στοιχεία 

  
Από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο  

Από 1 Απξηιίνπ έσο 
σε εκατ. Ευρώ  Μεηαβνιή 

 

30.6.2014 

 

30.6.2013 

 

30.6.2014 

 

30.6.2013 

 

Σύνολο καθαπών εζόδυν -0,2% 64,1 64,2 34,1 27,8 

Σύνολο λειηοςπγικών 
εξόδυν 

-6,6% 25,6 27,4 13,3 15,0 

Κέπδορ από επγαζίερ 
ππιν 
    ηιρ πποβλέτειρ 

4,6% 38,5 36,8 20,8 12,8 

Πποβλέτειρ για 
απομείυζη 
    επιζθαλών 
απαιηήζευν 

-0,6% 72,1 72,5 33,6 34,8 

Ζημία πεπιόδος μεηά 
θόπυν 

-14,8% -31,7 -37,2 -10,1    -22,7 

Ζημία ανά μεηοσή  -19,87 
ζελη 

-26,63 
ζελη 

-6,30 
ζελη 

-16,30 
ζελη 

 

     

 

 

30.6.2014 31.12.2013 

  

Καθαπέρ σοπηγήζειρ -2,1% 3.393,8 3.467,1 

  

Καηαθέζειρ από Πελάηερ 1,8% 2.068,6 2.031,9 

  

 

     



 

εμόδσλ πξνο θαζαξά έζνδα δηακνξθώζεθε ζην 39,9% ην α΄ εμάκελν 2014, ζε ζύγθξηζε  κε 
42,7% ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 
 
Οη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ ην α΄ εμάκελν 2014 αλέξρνληαη ζε 
Επξώ 72,1 εθαη. παξνπζηάδνληαο νξηαθή κείσζε θαηά 0,6%, ζε ζύγθξηζε  κε Επξώ 72,5 
εθαη. ην α΄ εμάκελν 2013. Οη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ αλήιζαλ 
θαηά ηελ 30 Ινπλίνπ 2014 ζε Επξώ 784,6 εθαη. θαη απνηεινύλ ην 18,8% ησλ ζπλνιηθώλ 
κεηθηώλ ρνξεγήζεσλ. 
 
Οη θαζαξέο ρνξεγήζεηο θαηά ηελ 30 Ινπλίνπ 2014, αλήιζαλ ζε Επξώ 3.393,8 εθαη. 
παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2,1%, ζε ζύγθξηζε  κε ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2013. Οη 
θαηαζέζεηο από Πειάηεο παξνπζίαζαλ αύμεζε 1,8%, αθνύ αλήιζαλ ζηα Επξώ 2.068,6 εθαη. 
 
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ α΄ εμακήλνπ 
2014, νη νπνίεο δελ έρνπλ ειεγρζεί από ηνπο αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο ηεο Τξαπέδεο, 
εθαξκόζζεθαλ νη ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο όπσο εθείλεο πνπ εθαξκόζζεθαλ θαηά ηελ 
θαηάξηηζε ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ 
31 Δεθεκβξίνπ 2013 κε εμαίξεζε ηα λέα πξόηππα πνπ εθαξκόζζεθαλ από 1 Ιαλνπαξίνπ 
2014, όπσο εηδηθόηεξα αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 2 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.  
 
Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλάδνπλ κε ηα Δηεζλή Λνγηζηηθά 
Πξόηππα όπσο απηά πηνζεηήζεθαλ από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί 
Εηαηξηώλ Νόκνπ Κεθ. 113 θαη ηνπο πεξί Αμηώλ θαη Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Νόκνπο θαη 
Καλνληζκνύο. 
 
Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο α΄ εμακήλνπ 2014 έρνπλ εγθξηζεί από ην 
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Alpha Bank Cyprus Ltd θαηά ηε ζεκεξηλή ηνπ ζπλεδξίαζε, 29 
Απγνύζηνπ 2014. 
 
Η ελδηάκεζε έθζεζε δηαρεηξίζεσο θαζώο θαη νη ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο α΄ 
εμακήλνπ 2014 ζα είλαη δηαζέζηκα  ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Alpha Bank Cyprus 
Ltd(www.alphabank.com.cy) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ 
(www.cse.com.cy) 
 
 
 
 
 
 

Λεπθσζία, 29 Απγνύζηνπ 2014 



 
ALPHA BANK CYPRUS LIMITED 

 

 
 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 
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Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων 4 
 
Ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης 5 
 
Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 6 & 7 
 
Ενδιάμεση κατάσταση των ταμειακών ροών 8 
 
Σημειώσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 9 – 28 
 
Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις 29 –32 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
Οικονομικά Αποτελέσματα  

Alpha Bank Cyprus Ltd για το α’ εξάμηνο του 2014 
 

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd για το α’ εξάμηνο του 2014 
ενεφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 31,7 εκατ. σε σύγκριση  με ζημίες ύψους Ευρώ 
37,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε Ευρώ 86,0 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014 σημειώνοντας μείωση 
8,0% σε σύγκριση με Ευρώ 93,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2013, κυρίως λόγω μειώσεως του 
επιτοκιακού περιθωρίου και των υπολοίπων χορηγήσεων. 
 
Τα έξοδα από τόκους ανήλθαν σε Ευρώ 28,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014 σημειώνοντας μείωση 
32,8% σε σύγκριση με Ευρώ 42,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2013, κυρίως λόγω μειώσεως του κόστους 
καταθέσεων. 
 
Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 4,9 εκατ. σημειώνοντας 
μείωση 31,9%, σε σύγκριση με Ευρώ 7,2 εκατ. για το α΄ εξάμηνο 2013, κυρίως λόγω μειώσεως 
του όγκου συναλλαγών. 
 
Το σύνολο καθαρών εσόδων της Τραπέζης ανήλθε στα Ευρώ 64,1 εκατ. Το α΄ εξάμηνο 2014 
σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξεως του 0,2%, σε σύγκριση  με Ευρώ 64,2 εκατ. το α΄ 
εξάμηνο 2013. 
 
Τα λειτουργικά έξοδα της Τραπέζης ανήλθαν στα Ευρώ 25,6 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση της 
τάξεως του 6,6%, σε σύγκριση με Ευρώ 27,4 εκατ. για το α΄ εξάμηνο 2013. Ο δείκτης εξόδων 
προς καθαρά έσοδα διαμορφώθηκε στο 39,9% το α΄ εξάμηνο 2014, σε σύγκριση  με 42,7% την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία   
Από 1 Ιανουαρίου έως 

 
Από 1 Απριλίου έως 

σε εκατ. Ευρώ  Μεταβολή 
 

30.6.2014 
 

30.6.2013 
 

30.6.2014 
 

30.6.2013 
 

Σύνολο καθαρών εσόδων -0,2% 64,1 64,2 34,1 27,8 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων -6,6% 25,6 27,4 13,3 15,0 

Κέρδος από εργασίες πριν 
    τις προβλέψεις 

4,6% 38,5 36,8 20,8 12,8 

Προβλέψεις για απομείωση 
    επισφαλών απαιτήσεων 

-0,6% 72,1 72,5 33,6 34,8 

Ζημία περιόδου μετά φόρων -14,8% -31,7 -37,2 -10,1 -22,7 

Ζημία ανά μετοχή  -19,87 σεντ -26,63 σεντ -6,30 σεντ -16,30 σεντ 

      

  30.6.2014 31.12.2013   

Καθαρές χορηγήσεις -2,1% 3.393,8 3.467,1   

Καταθέσεις από Πελάτες 1,8% 2.068,6 2.031,9   
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχ.) 

 
 
Οι προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων το α΄ εξάμηνο 2014 ανέρχονται σε Ευρώ 
72,1 εκατ. παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,6%, σε σύγκριση  με Ευρώ 72,5 εκατ. το α΄ 
εξάμηνο 2013. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν κατά την 30 
Ιουνίου 2014 σε Ευρώ 784,6 εκατ. και αποτελούν το 18,8% των συνολικών μεικτών χορηγήσεων. 
Οι καθαρές χορηγήσεις κατά την 30 Ιουνίου 2014, ανήλθαν σε Ευρώ 3.393,8 εκατ. 
παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 2,1%, σε σύγκριση  με την 31 Δεκεμβρίου 2013. Οι 
καταθέσεις από Πελάτες παρουσίασαν αύξηση 1,8%, αφού ανήλθαν στα Ευρώ 2.068,6 εκατ. 
 
Κατά την κατάρτιση των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων α΄ εξαμήνου 2014, 
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 προηγούμενου έτους που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 με 
εξαίρεση τα νέα πρότυπα που εφαρμόσθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2014, όπως ειδικότερα 
αναφέρεται στη σημείωση 2 των οικονομικών καταστάσεων.  
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 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. 
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις α΄ εξαμήνου 2014 έχουν εγκριθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank Cyprus Ltd κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, 29 
Αυγούστου 2014. 
 
Η ενδιάμεση έκθεση διαχειρίσεως καθώς και οι συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις α΄ εξαμήνου 
2014 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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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
  Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως 
  30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013
 Σημ. €’000 €’000 €’000 €’000 
      
Έσοδα από τόκους  85.987 93.518 44.005 44.746 
Έξοδα από τόκους    (28.512)   (42.419)   (14.450)   (19.848)
Καθαρά έσοδα από τόκους     57.475    51.099     29.555    24.898 
      
Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες  5.501 7.837 2.647 3.462 
Έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες          (647)        (622)        (339)        (373)
Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες       4.854      7.215      2.308      3.089 
      
Καθαρό κέρδος/(ζημία) από μεταβολή παραγώγων      
  χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία   881 (696) 1.789 (532)
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς      
  πώληση  - 6.018 - 72 
Άλλα έσοδα          889         613          495         307 
       1.770      5.935       2.284        (153)
      
Σύνολο καθαρών εσόδων     64.099    64.249    34.147    27.834 
      
Δαπάνες προσωπικού  (17.883) (19.466) (8.777) (9.910)
Αποσβέσεις και χρεολύσεις  (1.043) (1.190) (516) (595)
Άλλα έξοδα       (6.680)     (6.751)     (3.990)     (4.517)
Σύνολο εξόδων    (25.606)   (27.407)   (13.283)   (15.022)
      
Πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων 4   (72.102)   (72.509)   (33.595)   (34.775)
      
Ζημία για την περίοδο πριν τη φορολογία  (33.609) (35.667) (12.731) (21.963)
Φορολογία 5      1.920     (1.487)       2.677        (777)
      
Ζημία για την περίοδο    (31.689)   (37.154)   (10.054)   (22.740)
      
Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν       
  απευθείας στην καθαρή θέση:      
      
Ποσά που αναταξινομούνται στην κατάσταση       
  συνολικών αποτελεσμάτων      
Πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων  357 2.678 286 3.115 
Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών       
  αποτελεσμάτων κατά την πώληση επενδύσεων               -     (5.806)              -              - 
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα για την περίοδο      
  που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή  
  θέση 

  
        357 

 
    (3.128) 

 
        286 

 
     3.115 

      
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα για την       
  περίοδο που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της      
  Εταιρίας    (31.332)   (40.282)    (9.768)   (19.625)
      
Ζημία ανά μετοχή (€ σεντ) 6     (19,87)     (26,63)      (6,30)     (16,30)
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων 
συνοπτικών ικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
    Αποθεματικό     
    διαφοράς από     
  Αποθεματικό Αποθεματικό μετατροπή   Μετατρέψιμα Σύνολο 
 Μετοχικό υπέρ επανεκτίμησης μετοχικού Αποθεματικό Σύνολο αξιόγραφα ιδίων 
 κεφάλαιο το άρτιο επενδύσεων κεφαλαίου προσόδου αποθεματικών κεφαλαίου κεφαλαίων 
 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
         
1 Ιανουαρίου 2014   135.575    63.335          (79)         600   265.017    265.538     64.000    528.448 
         
Αποτελέσματα χρήσεως μετά το φόρο - - - - (31.689) (31.689) - (31.689) 
Λοιπά αποτελέσματα μετά το         
  φόρο που καταχωρήθηκαν          
  απευθείας στην καθαρή θέση              -            -        357            -             -         357             -         357 
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά         
  το φόρο                -              -         357              -    (31.689)    (31.332)               -    (31.332) 
         
30 Ιουνίου 2014    135.575    63.335         278         600   233.328   234.206     64.000   497.116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
     Αποθεματικό     
     διαφοράς από     
   Αποθεματικό Αποθεματικό μετατροπή   Μετατρέψιμα  
  Μετοχικό υπέρ επανεκτίμησης μετοχικού Αποθεματικό Σύνολο αξιόγραφα Σύνολο ιδίων 
 Σημ. κεφάλαιο το άρτιο επενδύσεων κεφαλαίου προσόδου αποθεματικών κεφαλαίου κεφαλαίων 
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
          
1 Ιανουαρίου 2013    118.575    15.335      1.933          600   368.881   371.414                -    505.324 
          
Αποτελέσματα χρήσεως μετά το φόρο  - - - - (37.154) (37.154) - (37.154) 
Λοιπά αποτελέσματα μετά το φόρο που           
  καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση                 -              -     (3.128)               -                -      (3.128)                -      (3.128) 
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά το          
  φόρο                 -              -     (3.128)               -    (37.154)    (40.282)                -    (40.282) 
          
30 Ιουνίου 2013    118.575    15.335     (1.195)          600   331.727   331.132                -   465.042 
          
Αποτελέσματα χρήσεως μετά το φόρο  - - - - (66.710) (66.710) - (66.710) 
Λοιπά αποτελέσματα μετά το φόρο που           
  καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση                 -              -      1.116               -                -        1.116                -       1.116 
          
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά το  
  φόρο 

  
               - 

 
             - 

 
     1.116 

 
              - 

 
   (66.710)

 
   (65.594) 

 
               - 

 
   (65.594) 

          
Έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων 12 - - - - - - 64.000 64.000 
Έκδοση μετοχών 11     17.000    48.000             -               -               -                -                -     65.000 
          
31 Δεκεμβρίου 2013    135.575    63.335         (79)          600   265.017   265.538     64.000   528.448 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
 

  Από 1 Ιανουαρίου έως 
  30.06.2014 30.06.2013 
 Σημ. €’000 €’000 
Ταμειακές ροές από εργασίες    
Ζημία για την περίοδο πριν τη φορολογία  (33.609) (35.667)
Προσαρμογή κερδών/(ζημιών) προ φόρων για:    
Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 8 764 950 
Χρεόλυση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 8 279 240 
Διαγραφή ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  - 377 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση  - (6.018)
Αντιστροφή πρόβλεψης για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές  (196) (5)
Πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων που χρεώθηκε     
  στην κατάσταση αποτελεσμάτων 4        72.102        72.509 
Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  39.340 32.386 
Μείωση στα δάνεια και στις απαιτήσεις από πελάτες  1.170 71.196 
Μείωση στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία   311 1.315 
(Μείωση)/αύξηση στις λοιπές υποχρεώσεις  (5.051) 8.425 
Αύξηση/(μείωση) στις καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα  283.659 (182.124)
Αύξηση/(μείωση)  στις καταθέσεις από πελάτες  36.629 (417.449)
Αύξηση στους τόκους από χρεόγραφα κεφαλαίου  3 2 
Μείωση/(αύξηση) στα περιουσιακά στοιχεία από συναλλαγές με     
  παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  2.337 (499)
(Μείωση)/αύξηση στις υποχρεώσεις από συναλλαγές με παράγωγα     
  χρηματοοικονομικά μέσα          (1.786)          6.115 
Καθαρές ταμειακές ροές για εργασίες πριν από φόρους  356.612 (480.633)
Φορολογία που πληρώθηκε 5        (1.514)        (2.112)
Καθαρές ταμειακές ροές για εργασίες      355.098    (482.745)
    
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση  (289.245) (30.000)
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση  12.805 197.988 
Πληρωμές για αγορά ακινήτων,  εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 8 (415) (121)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  21 - 
Πληρωμές για αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων 8           (121)           (218)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     (276.956)     167.649 
    
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στο ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα    
  για την περίοδο  78.142 (315.096)
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου      257.823     668.105 
    
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου      335.965     353.009 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 
 
 
1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται για την περίοδο από 1 
Ιανουαρίου 2014 μέχρι 30 Ιουνίου 2014 και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς 
ελεγκτές της Alpha Bank Cyprus Limited (‘η Εταιρία’).  
 
Η Εταιρία θεωρεί ως μητρική εταιρία της την Alpha Bank A.E., η οποία είναι εγγεγραμμένη 
στην Ελλάδα. 
 
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η πλήρης διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών με 
την παροχή ενός ευρέως φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 
 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

 Βάση παρουσίασης 
Η Εταιρία κατάρτισε τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 
2014 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34, περί ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων. 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με 
εξαίρεση τα ακόλουθα στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων που αποτιμήθηκαν 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 Εταιρία 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. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχ.) 

 
Οι λογιστικές πολιτικές που ακολούθησε η Εταιρία για τη σύνταξη των συνοπτικών 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που περιγράφονται στις 
δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, 
αφού ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων οι οποίες εκδόθηκαν από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εφαρμόστηκαν από 1 Ιανουαρίου 2014: 
 
 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 

«Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου 
Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί συμμετοχών σε άλλες 
εταιρίες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες Οικονομικές 
Καταστάσεις»: Εταιρίες Επενδύσεων (Κανονισμός 1174/20.11.2013) 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32 «Συμψηφισμός 
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων» (Κανονισμός 1256/13.12.2012) 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 36 «Γνωστοποιήσεις για το 
ανακτήσιμο ποσό μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού» (Κανονισμός 
1374/19.12.2013) 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Ανανέωση της σύμβασης 
παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης» (Κανονισμός 1375/19.12.2013). 

 Διερμηνεία 21 «Εισφορές» (Κανονισμός 634/13.6.2014) 
 

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων και της διερμηνείας 21 από την Εταιρία δεν είχε 
επίπτωση στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 
Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2014, προτύπων και 
διερμηνειών ή τροποποιήσεων αυτών, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντός του 
έτους από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και που η εφαρμογή τους θα 
είναι υποχρεωτική ή προαιρετική για περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2014, 
ενδέχεται να επηρεάσει αναδρομικά τις περιόδους που καλύπτονται από αυτές τις ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις.  
 
Σημαντικές πηγές αβεβαιότητας 
Δεν υφίσταται σημαντική μεταβολή στις αβεβαιότητες που είχαν παρουσιαστεί στις 
σημειώσεις 38 και 44 των ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του έτους που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 



 
ALPHA BANK CYPRUS LIMITED 

 

11

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 

Η Εταιρία, επαναξιαλογώντας τον τρόπο παρουσίασης της πληροφόρησησης κατα 
λειτουργικό τομέα και λαμβάνοντας υπόψη την πληροφόρηση που λαμβάνει η Διεύθυνση της 
Εταιρίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την κατανομή των πόρων και την αξιολόγηση της 
αποδοτικότητας των τομέων δραστηριότητας της Εταιρίας , προσδιόρισε τους ακόλουθους 
λειτουργικοί 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: 

 

30.6.2014 Λιανική 
τραπεζική 

Corporate 
banking 

 
Treasury 

 
Λοιπά Σύνολο 

 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000
 
Καθαρά έσοδα από τόκους 18.542 18.599 20.334 - 57.475
Καθαρά έσοδα από δικαιώματα  
   και προμήθειες 4.181 673 - - 4.854
Λοιπά έσοδα              -              -      1.566        204     1.770
Σύνολο εσόδων 22.723 19.272 21.901 204 64.099
Σύνολο εξόδων (10.669) (4.215) - (10.722) (25.606)
Απομειώσεις χορηγήσεων   (46.910)  (25.192)             -             -   (72.102)
Ζημίες προ φόρων (34.856) (10.136) 21.901 (10.518) (33.609)
Ενεργητικό 1.521.595 1.872.194 683.428 45.042 4.122.260
Υποχρεώσεις 1.883.311 185.257 1.522.607 33.968 3.625.144
Κεφαλαιακές Δαπάνες - - - 536 536
Αποσβέσεις 433 150 - 461 1.043
 
30.06.2013 Λιανική 

τραπεζική
Corporate 
banking Treasury 

 
Λοιπά Σύνολο

 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000
 
Καθαρά έσοδα από τόκους 21.851 20.155 9.092 - 51.099
Καθαρά έσοδα από δικαιώματα  
   και προμήθειες 6.205 1.010 - - 7.215
Λοιπά έσοδα              -              -     5.930             5     5.935
Σύνολο εσόδων 28.056 21.165 15.023 5 64.249
Σύνολο εξόδων (11.857) (4.424) - (11.126) (27.407)
Απομειώσεις χορηγήσεων   (31.334)  (41.175)            -             - (72.509)
Ζημίες προ φόρων (15.135) (24.434) 15.023 (11.121) (35.668)
Ενεργητικό 1.672.680 1.921.032 388.407 55.377 4.037.496
Υποχρεώσεις 2.014.179 169.013 1.355.497 33.764 3.572.453
Κεφαλαιακές Δαπάνες - - - 340 340
Αποσβέσεις 494 171 - 525 1.190
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 
Λιανική Τραπεζική 
Εντάσσονται όλοι οι Ιδιώτες (Πελάτες λιανικής τραπεζικής), οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και 
οι μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Διαχειρίζεται, 
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. Διαχειρίζεται 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, Διατραπεζικές τοποθετήσεις – Δανεισμούς κ.λ.π.) 
 
Λοιπά 
Εντάσσονται οι μη κατανεμημένες στους υπόλοιπους τομείς λειτουργικές δαπάνες των 
κεντρικών υπηρεσιών της Tράπεζας. 
 

4. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

 Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως
  30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013
 Σημ. €’000 €’000 €’000 €’000
   
Ζημίες απομειώσεως δανείων και  
  απαιτήσεων από πελάτες 7 73.301 72.953 34.309 35.007
Εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις    (1.199)     (444)      (714)       (232)
  
    72.102   72,509   33.595   34.775

 
5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 Από 1 Ιανουαρίου έως
 30.06.2014 30.06.2013 
 €’000 €’000 
  
Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 9) (3.434) (449) 
Ειδικός φόρος πιστωτικών ιδρυμάτων    1.514     1.936
  
(Πίστωση)/χρέωση έτους     (1.920)     1.487 

 
 Η Εταιρία φορολογείται για σκοπούς εταιρικού φόρου προς 12,5% στα φορολογητέα κέρδη 

της περιόδου. Τα φορολογητέα εισοδήματα δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την 
άμυνα. 



 
ALPHA BANK CYPRUS LIMITED 

 

13

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
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 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. 
 
Η Εταιρία 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 αναγνώρισει την παραγωγικότητα ορισμένων δαπανών, είναι πιθανόν να 
επιβληθούν κάποιοι πρόσθετοι φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις 
φορολογικές αρχές. 

 
6. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  
 

 Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως 
 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013
 €’000 €’000 €’000 €’000 
     
Ζημία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες      
  της Εταιρίας (€000)   (31.689)   (37.154)   (10.054)   (22.740)
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που      
  ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της      
  περιόδου (χιλιάδες)  159.500  139.500  159.500  139.500 
     
Ζημία ανά μετοχή (€ σεντ)     (19,87)     (26,63)       (6,30)     (16,30)

 
7. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 
 

 30.06.2014 31.12.2013 
 €000 €000 
   
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 4.178.427 4.165.755 
Προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων     (784.638)    (698.694) 
   
  3.393.789  3.467.061 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
7. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχ.) 
 

Πρόβλεψη για απομείωση: 
 Από 1 Ιανουαρίου έως

 30.06.2013 
 €000 
  
Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου 493.875 
Χρέωση στη συνοπτική κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων 72.953 
Ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για διαγραφές (2.357) 
Συναλλαγματική διαφορά (4.522) 
Αναστολή αναγνώρισης εσόδων περιόδου      19.385 
  
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου    579.334 

 
 Από 1 Ιουλίου έως 
 31.12.2013 
 €000 
Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου 579.334 
Χρέωση στη συνοπτική κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων 101.394 
Ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για διαγραφές (5.506) 
Συναλλαγματική διαφορά 1.159 
Αναστολή αναγνώρισης εσόδων περιόδου     22.313 
  
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου   698.694 
  
 Από 1 Ιανουαρίου έως
 30.06.2014 
 €000 
Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου 698.694 
Χρέωση στη συνοπτική κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων 73.301 
Ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για διαγραφές (10.406) 
Συναλλαγματική διαφορά 2.682 
Αναστολή αναγνώρισης εσόδων περιόδου    20.367 
  
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου  784.638 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
8. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΆΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 Ακίνητα,  Άϋλα  
 εγκαταστάσεις περιουσιακά 
 και εξοπλισμός στοιχεία 
 €000 €000 
   
Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2014 27.379 1.009 
Προσθήκες  415 121 
Πωλήσεις και διαγραφές (414) - 
Μεταφορά στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (559) - 
Μεταφορά στις επενδύσεις σε ακίνητα (2.023) - 
Αποσβέσεις περιόδου  (764) (279) 
Αποσβέσεις στις πωλήσεις και διαγραφές          393              - 
   
Καθαρή λογιστική αξία 30 Ιουνίου 2014     24.427         851 
   
Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2013 29.194 936 
Προσθήκες  122 218 
Πωλήσεις και διαγραφές (878) - 
Αποσβέσεις περιόδου (950) (240) 
Αποσβέσεις στις πωλήσεις και διαγραφές          501              - 
   
Καθαρή λογιστική αξία 30 Ιουνίου 2013 27.989 914 
Προσθήκες 334 347 
Πωλήσεις και διαγραφές (725) (1) 
Αποσβέσεις περιόδου (871) (252) 
Αποσβέσεις στις πωλήσεις και διαγραφές          652             1 
   
Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2013     27.379      1.009 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
9. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

  Διαφορές μεταξύ  
  αποσβέσεων και  
 Φορολογικές κεφαλαιουχικών  
 ζημίες εκπτώσεων Σύνολο 
 € 000 € 000 € 000 
    
1 Ιανουαρίου 2014 9.600 (942) 8.658 
Πίστωση/(χρέωση) στην κατάσταση    
  συνολικών αποτελεσμάτων    3.454      (20)    3.434 
    
30 Ιουνίου 2014   13.054     (962)    12.092 
    
1 Ιανουαρίου 2013 8.177 (779) 7.398 
Πίστωση στην κατάσταση    
  συνολικών αποτελεσμάτων        43      406      449 
30 Ιουνίου 2013 8.220 (373) 7.847 
Πίστωση/(χρέωση) στην κατάσταση    
  συνολικών αποτελεσμάτων    1.380    (569)     811 
    
31 Δεκεμβρίου 2013    9.600      (942)  8.658 

 
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση προέκυψε από τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 30.06.2014 31.12.2013 
 € 000 € 000 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση   
Φορολογικές ζημιές 13.054   9.600 
   
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση   
Διαφορές μεταξύ αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών   
  εκπτώσεων      (962)     (942) 
   
   12.092    8.658 

 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με 
τη μέθοδο της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (σημ. 5).  
Στην περίπτωση φορολογικών ζημίων το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικού φόρου είναι 12,5%. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
10. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

 30.06.2014 31.12.2013 
 €000 €000 
   
1 Ιανουαρίου  100.274 100.177 
Τόκοι πληρωτέοι 1.546 2.637 
Πληρωμές       (1.543)       (2.540) 
   
30 Ιουνίου / 31 Δεκεμβρίου    100.277    100.274 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 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 Δεκεμβρίου 2008 στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου όπου και διαπραγματεύονται. 

 
Τα χρεόγραφα κεφαλαίου μπορούν, κατ’ επιλογή της Εταιρίας 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 Εταιρίας η αποπληρωμή τους θα ακολουθεί σε προτεραιότητα 
την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τους καταθέτες της και τις άλλες 
υποχρεώσεις. 
 

11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 30.06.2014 31.12.2013 
 Αριθμός   Αριθμός   
 μετοχών €000 μετοχών €000 
 ‘000  ‘000  
Εγκεκριμένο      
30 Ιουνίου 2014/31 Δεκεμβρίου 2013     
(Συνήθεις μετοχές των €0,85 σεντ η     
  καθεμία) 600.000 510.000 600.000 510.000 
     
Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο     
1 Ιανουαρίου 159.500 135.575 139.500 118.575 
Έκδοση μετοχών              -              -   20.000   17.000 
30 Ιουνίου 2014/31 Δεκεμβρίου 2013     
(Συνήθεις μετοχές των €0,85 σεντ η      
  καθεμία) 159.500 135.575 159.500 135.575 

 



 
ALPHA BANK CYPRUS LIMITED 

 

18

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχ.) 
 

Την 1η Νοεμβρίου 2013, η Εταιρία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 
€118.575.000 διαιρεμένο σε 139.500.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η 
καθεμία σε €135.575.000 διαιρεμένο σε 159.500.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 
€0,85 η καθεμία. 
 
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έγινε με καταβολή μετρητών ύψους €65.000.000 από την 
μητρική εταιρία Alpha Bank A.E.  Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας 
ανέρχεται σε €48.000.000 και αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων “υπέρ το 
άρτιο”. 

 
12. ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

 30.06.2014 31.12.2013 
 €000 €000 
   
Έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου   64.000    64.000 
 
Την 1η Νοεμβρίου 2013, η Εταιρία 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 Εταιρία 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 Εταιρίας. 
 
Τα μετατρέψιμα αξιόγραφα κεφαλαίου μπορούν να εξαγοραστούν στο σύνολό τους κατ’ 
επιλογή της Εταιρίας 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 Εταιρία 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 Εταιρία 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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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
12. ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (συνέχ.) 

 
Τα μετατρέψιμα αξιόγραφα κεφαλαίου μετατρέπονται υποχρεωτικά σε συνήθεις μετοχές της 
Εταιρίας 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 Εταιρίας. 
 
Αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα κατατάσσονται ως συμμετοχικοί τίτλοι, καθώς δεν 
περιλαμβάνουν συμβατική υποχρέωση για την Εταιρία 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. 

 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2014 ανερχόταν σε 740 
άτομα (30 Ιουνίου 2013: 755 άτομα). 

 
14. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρίες στις 
οποίες ο Διοικητικός Σύμβουλος και το Βασικό Διευθυντικό Στέλεχος κατέχει άμεσα ή 
έμμεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε Γενική Συνέλευση. 
 
Όλες οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Βασικά Διευθυντικά 
Στελέχη,  και με τα συνδεδεμένα τους πρόσωπα γίνονται με συνήθεις εμπορικούς όρους.   
 

(i) Συναλλαγές με Διοικητικούς Συμβούλους 
 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 
 30.06.2014 30.06.2013 
 €000 €000 
Μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι   
Δικαιώματα ως μέλη        28        28 
   
Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι   
Σύνολο απολαβών για Εκτελεστικούς Διοικητικούς   
  Συμβούλους      285      317 
   
Σύνολο απολαβών για Εκτελεστικούς και    
  Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους       313      345 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
14. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχ.) 

 
(i) Συναλλαγές με Διοικητικούς Συμβούλους (συνέχ.) 
 

 30.06.2014 31.12.2013 
 €000 €000 
Δάνεια και απαιτήσεις σε Μέλη του Διοικητικού   
  Συμβουλίου  και συνδεδεμένα πρόσωπα     400     472 
   
Καταθέσεις από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου     
  και συνδεδεμένα πρόσωπα     833  1.003 

 
Οι πιστωτικές διευκολύνσεις των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών συμβούλων, ανά 
σύμβουλο δεν ξεπερνούν το 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 

 
(ii) Συναλλαγές με Βασικά Διευθυντικά Στελέχη 
 

Η Εταιρία θεωρεί τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ως Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. 
 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 
 30.06.2014 30.06.2013 
 €000 €000 
   
Σύνολο απολαβών για Βασικά Διευθυντικά Στελέχη     289 326 

 
 30.06.2014 31.12.2013 
 €000 €000 
   
Δάνεια και απαιτήσεις σε Βασικά Διευθυντικά     
  Στελέχη και Συνδεδεμένα Πρόσωπα     904    925 
   
Καταθέσεις από Βασικά Διευθυντικά Στελέχη και    
  Συνδεδεμένα Πρόσωπα  1.136 1.754 
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Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
14. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχ.) 
 

(iii) Συναλλαγές με την μητρική εταιρία 
 

Κατά την 30 Ιουνίου 2014, η μητρική εταιρία Alpha Bank A.E. έχει παραχωρήσει 
τραπεζικές εγγυήσεις ύψους €178.959.000 (31 Δεκεμβρίου 2013: €179.361.029) 
αναφορικά με την κάλυψη συγκεκριμένων δανείων πελατών. 

 
 Από 1 Ιανουαρίου έως 
 30.06.2014 30.06.2013 
 €000 €000 
Έσοδα    
Έσοδα από τόκους 2.761 3.025 
Κέρδος από επανεκτίμηση παραγώγων που    
  κατέχονται για διαχείριση κινδύνων 881 - 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς   
  πώληση               -        6.018 
   
       3.642        9.043 
   
Έξοδα   
Έξοδα από τόκους 2.782 1.962 
Ζημία από επανεκτίμηση παραγώγων που κατέχονται   
  για διαχείριση κινδύνων               -           696 
   
       2.782        2.658 

 
 30.06.2014 31.12.2013 
 €000 €000 

Περιουσιακά στοιχεία   
Δάνεια και απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα 354.866 227.975 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα            133         2.470 
   
     354.999     230.445 
Υποχρεώσεις   
Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα 1.357.327 1.066.461 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 13.883 15.670 
Χρεόγραφα κεφαλαίου 21.804 21.646 
Λοιπές υποχρεώσεις              60              59 

   
  1.393.074 1.103.836 
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Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
14. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχ.) 
 

(vi) Συναλλαγές με εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank A.E 
 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 
 30.06.2014 30.06.2013 

 €000 €000 
Έσοδα   
Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες            374              226 
   
Έξοδα   
Έξοδα από τόκους 410 431 
Άλλα έξοδα            451                  6 
   
            861             437 

   
 30.06.2014 31.12.2013 
 €000 €000 
Περιουσιακά στοιχεία   
Δάνεια και απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα             21                27 
   
   
Υποχρεώσεις   
Καταθέσεις από πελάτες 44.786 19.918 
Χρεόγραφα κεφαλαίου 4.900 4.900 
Λοιπές υποχρεώσεις        9.303        16.275 
   
      58.989        41.093 

 
15. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
 

 30.06.2014 31.12.2013 
 €000 €000 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις   
Τραπεζικές εγγυήσεις      59.638     61.640 
   
Ανειλημμένες υποχρεώσεις   
Πιστώσεις εισαγωγής και βεβαιωμένες πιστώσεις εξαγωγής 10.500 4.791 
Όρια δανείων και διευκολύνσεων που έχουν εγκριθεί αλλά   
  δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη     156.710    165.305 
     167.210    170.096 
   
Σύνολο Λογαριασμών Τάξεως     226.848    231.736 
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Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
16. 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.  
 
Διαβάθμιση των μη αποτιμωμένων στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων  
 
 30.06.2014 
  

Επίπεδο  
1 

 
Επίπεδο  

2 

 
Επίπεδο 

 3 

 
Συνολική 
εύλογη αξία 

Συνολική 
Λογιστική 

αξία 
 €000 €000 €000 €000 €000 
Χρηματοοικονομικά 
  περιουσιακά 
  στοιχεία  

   

Δάνεια και απαιτήσεις 
  από πελάτες 

 
- 

 
- 3.394.144

 
3.394.144 

 
3.393.789 

     
Χρηματοοικονομικά 
  στοιχεία 
  υποχρεώσεων 

    

Χρεόγραφα κεφαλαίου - 88.610 - 88.610 100.277 
Καταθέσεις από πελάτες - - 2.069.536 2.069.536 2.068.569 
 
 31.12.2013 
  

Επίπεδο  
1 

 
Επίπεδο  

2 

 
Επίπεδο 

 3 

 
Συνολική 
εύλογη αξία 

Συνολική 
Λογιστική 

αξία 
 €000 €000 €000 €000 €000 
Χρηματοοικονομικά 
  περιουσιακά 
  στοιχεία  

   

Δάνεια και απαιτήσεις 
  από πελάτες 

 
- 

 
- 3.467.112

 
3.467.112 

 
3.467.062 

     
Χρηματοοικονομικά 
  στοιχεία 
  υποχρεώσεων 

    

Χρεόγραφα κεφαλαίου - 50.000 - 50.000 100.274 
Καταθέσεις από πελάτες - - 2.032.365 2.032.365 2.031.940 
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Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
16. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (συνέχ.) 

 
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 
 
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. 
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Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
16. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (συνέχ.) 

 
 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο  

 €’000 €’000 €’000 €’000 
30.06.2014     
Περιουσιακά στοιχεία     
Παράγωγα χρηματοοικονομικά     
  μέσα - 133 - 133 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς     
  πώληση                 -   292.246     1.651  293.897 
                 -   292.379     1.651  294.030 
     
Υποχρεώσεις     
Παράγωγα χρηματοοικονομικά      
  μέσα                -     13.883             -    13.883 
                -     13.883             -    13.883 
     
31.12.2013    
Περιουσιακά στοιχεία     
Παράγωγα χρηματοοικονομικά     
  μέσα - 2.470 - 2.470 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς     
  πώληση                 -     15.449     1.651    17.100 
                 -     17.919     1.651    19.570 
     
Υποχρεώσεις     
Παράγωγα χρηματοοικονομικά      
  μέσα                 -     15.669             -    15.669 
                 -     15.669             -    15.669 
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Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
16. 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  
 διαθέσιμες 
 προς πώληση 
 €’000 
2014  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.651 
Μεταφορές από/προς Επίπεδο 3 - 
Αγορές/πωλήσεις - 
Μεταβολές εύλογης αξίας            - 
  
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου     1.651 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε μεταφορές από/προς το Επίπεδο 3 
της ιεραρχίας των εύλογων αξιών. 
 

17. ΚΕΦΑΛΑΙAΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
 

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.    
 
Κατά τη διάρκεια του 2013, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαιτούσε σύμφωνα με τον 
Πυλώνα Ι, ελάχιστο όριο για τον δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) 8% 
πλέον προσαύξησης που υπολογιζόταν με βάση το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρίας σε σύγκριση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόντος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Για το δείκτη βασικών  ιδίων κεφαλαίων (Tier I) η Κεντρική Τράπεζα απαιτούσε ελάχιστο 
όριο το όριο του δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων πλέον 1,5% και ως ελάχιστο όριο 
για τον δείκτη συνολικών ιδίων κεφαλαίων το όριο του δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων 
πλέον 2%.  
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αύξησε το ελάχιστο όριο του 
δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) στο 9%, με προσωρινή κατάργηση 
(χωρίς ελάχιστο) τα ελάχιστα όρια για τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) και τον 
δείκτη συνολικών ιδίων κεφαλαίων.  
 
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.  
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Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
17. ΚΕΦΑΛΑΙAΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (συνέχ.) 
 

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, αμοιβής, και 
διαφάνειας. Η εφαρμογή του κανονισμού και της οδηγίας θα γίνει σταδιακά βάσει επιλογής 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τις μεταβατικές διατάξεις.  
 
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 ενημέρωσε τις τράπεζες με επιστολή ότι μέχρι την οριστικοποίηση των προνοιών 
της Οδηγίας CRD οι Τράπεζες οφείλουν να διατηρούν δείκτη κεφαλαίων κοινών  μετοχών 
κατηγορίας I (Common Equity Tier I) 8%.  
 
Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να απαιτήσει πρόσθετες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις για τους κινδύνους που δεν καλύπτονται πλήρως από τον Πυλώνα Ι. (Πυλώνας 
ΙΙ). 
 
Η Τράπεζα συνεχίζει να πληροί τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως αυτές 
τροποποιούνται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.  
 
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το CRR για τις 30 Ιουνίου 2014 και τις 
μεταβατικές διατάξεις που έχει καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναλύονται πιο 
κάτω: 

 30/06/2014 31/12/2013
 €΄000 €΄000
 Βασιλεία ΙΙΙ Βασιλεία ΙΙ

Εποπτικά κεφάλαια  
Μεταβατικά κεφάλαια κοινών μετοχών κατηγορίας I (common  
  equity tier I) / Κύρια βασικά ίδια κεφάλαια (Core Tier I) 

 
430.250 

 
463.439

Πρόσθετα μεταβατικά κεφάλαια κατηγορίας I (Additional Tier  
  I) / Tier I 

 
63.319 

 
64.000

Δευτεροβάθμιο κεφάλαιο (Τier II)        78.222        90.000
Μεταβατικά συνολικά ίδια κεφάλαια / Συνολικά ίδια κεφάλαια      571.791      617.439
  
Σύνολο σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων  3.095.041 2.920.063
  
Δείκτης μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών  
  κατηγορίας I (Common Equity Tier I)/ Δείκτης κύριων  
  βασικών ιδίων κεφαλαίων 

 
 

     13,9%      15,9%
Δείκτης μεταβατικών κεφαλαίων κατηγορία I / Δείκτης  
  βασικών ιδίων κεφαλαίων 

 
     15,9%      18,1%

Δείκτης συνολικών μεταβατικών ιδίων κεφαλαίων / Δείκτης 
  συνολικών ιδίων κεφαλαίων 

 
     18,5%      21,1%
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 

 
 
18. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Στις 30 Ιουνίου 2014, οι υποχρεώσεις της Εταιρίας που απορρέουν για κεφαλαιουχικές 
δαπάνες, για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές 
καταστάσεις ανέρχονται σε €973.944 (31 Δεκεμβρίου 2013: €973.944) και αντιπροσωπεύουν 
συμπληρωματικές πληρωμές για την διαμόρφωση του κτιρίου διοίκησης και κόστος 
ανακαίνισης νέων καταστημάτων. 

 
19. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα οποιεσδήποτε επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας 
καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 

 
20. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν 
τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις στις 30 Ιουνίου 2014. 
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις  
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις 
 

Σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου η οποία τέθηκε σε ισχύ από 
την 21 Φεβρουαρίου 2014, «Πολιτική Απομείωση Δανείων της Διαδικασίας Διενέργειας 
Προβλέψεων», τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να δημοσιοποιούν συγκεκριμένες 
πληροφορίες σε σχέση με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων τους.  Οι σχετικοί 
πίνακες παρουσιάζονται στην συνέχεια. 
 
Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στην Οδηγία που εκδόθηκε από την Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου για τον Ορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων και των Ρυθμισμένων 
Χορηγήσεων η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2013. 
 
Ορισμός μη εξυπηρετούμενης χορήγησης 
 
Μία χορήγηση θεωρείται μη εξυπηρετούμενη όταν: 
 Παρουσιάζει καθυστέρηση ή υπέρβαση ορίου πέραν των ενενήντα ημερών, 
 Έχει ρυθμιστεί και κατά την ημέρα της ρύθμισης ήταν μη εξυπηρετούμενη ή είχε 

καθυστερήσεις άνω των 60 ημερών (με εξαίρεση χορηγήσεις οι οποίες την 15η Μαρτίου 
2013 ήταν εξυπηρετούμενες, ρυθμίστηκαν μεταξύ 18ην Μαρτίου 2013 και 30ην 
Σεπτεμβρίου 2013 και η ρύθμιση δεν περιλαμβάνει καταβολή εφάπαξ ποσού 
μεγαλύτερου ή ίσου του 20% του δανείου ή περίοδο χάριτος μεγαλύτερη των 12 μηνών 
για την καταβολή τόκων και 24 μηνών για την καταβολή κεφαλαίου). 

 Έχει ρυθμιστεί δύο ή περισσότερες φορές σε περίοδο 18 μηνών (με εξαίρεση χορηγήσεις 
πλήρως καλυμμένες με μετρητά). 

 
Ορισμός ρυθμισμένης χορήγησης 
 
Μία χορήγηση θεωρείται ρυθμισμένη όταν: 
  Το πιστωτικό ίδρυμα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία επιφέρει αλλαγές στους 

όρους ή/και προϋποθέσεις μιας χορήγησης και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση 
υφιστάμενων ή αναμενόμενων δυσκολιών στην εκ μέρους του οφειλέτη, εξυπηρέτηση 
της χορήγησης σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα αποπληρωμής. 



 
ALPHA BANK CYPRUS LIMITED 

 

31

Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις  
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ – ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 
30 Ιουνίου 2014 
 Εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

   Συνολικές χορηγήσεις Μη ρυθμισμένες χορηγήσεις Ρυθμισμένες χορηγήσεις Σύνολο 
Μη εξυπηρετούμενες 

χορηγήσεις 
  €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
  
1. Χορηγήσεις σε επιχειρήσεις 2.017.045 301.574 886.597 1.188.171 828.874 
 Κατασκευαστικός 1.227.338 139.194 490.860 630.054 597.284 
 Ακινήτων  445.605 76.023 294.547 370.570 75.035 
 Τουριστικός 110.363 25.058 56.852 81.910 28.453 
 Εμπορικός 104.146 10.626 27.989 38.615 65.531 
 Βιομηχανίας 56.899 20.531 3.005 23.536 33.363 
 Άλλοι  72.694 30.142 13.344 43.486 29.208 
    
2. Χορηγήσεις λιανικής τραπεζικής 253.865 57.811 34.039 91.850 162.015 
 Κατασκευαστικός 104.171 12.559 15.331 27.890 76.281 
 Εμπόριο 45.965 15.663 4.204 19.867 26.098 
 Ακινήτων  21.887 3.607 6.697 10.304 11.583 
 Βιομηχανίας 18.119 5.050 735 5.785 12.334 
 Τουριστικός 11.738 2.623 1.247 3.870 7.868 
 Άλλοι  51.985 18.309 5.825 24.134 27.851 
   
3. Χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα 1.907.517 425.204 503.168 928.372 979.145 

 Χορηγήσεις για την αγορά/ανέγερση ακίνητης περιουσίας: 1.667.330
 

360.732 474.574 835.305 832.025 
 (α) Για μόνιμη ιδιοκατοίκηση 492.121 146.215 147.760 293.975 198.146 
 (β) Για άλλους σκοπούς 1.175.209 214.516 326.814 541.330 633.879 
 Καταναλωτικά δάνεια 171.427 30.450 22.541 52.991 118.436 
 Πιστωτικές κάρτες 12.612 7.824 1 7.825 4.787 
 Τρεχούμενοι λογαριασμοί 40.319 22.568 4.969 27.537 12.782 
 Χορηγήσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες 15.829 3.631 1.083 4.714 11.115 
    
4. Συνολικές χορηγήσεις (1+2+3) 4.178.427 784.589 1.423.804 2.208.393 1.970.034 
    
Προβλέψεις  784.638 10.010 87.968 97.978 686.660 

   
O Όμιλος Alpha Bank εφαρμόζει ορισμούς που διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτούς της Κεντρικής Τραπέζης Κύπρου κυρίως σε ότι αφορά τις ρυθμισμένες χορηγήσεις. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ορισμό του Ομίλου, οι τροποποιήσεις των αρχικών όρων μιας δανειακής σύμβασης διαχωρίζονται βάσει της ύπαρξης αντικειμενικών 
οικονομικών δυσχερειών του πιστούχου να ανταπεξέλθει στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Μια τροποποίηση δεν αποσκοπεί στην αντιμετώπιση οικονομικών δυσκολιών όταν: 

- Έχει γίνει επαναδιαπραγμάτευση των όρων των δανειακών τους συμβάσεων στο πλαίσιο της κοινής τραπεζικής πρακτικής και με όρους της αγοράς 
- Δεν υπάρχει ένδειξη περιορισμού της ικανότητας του πιστούχου να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις 
- Κατά τη χρονική στιγμή της τροποποίησης των όρων, τα δάνεια ήταν εξυπηρετούμενα. 

 
Οι τροποποιήσεις των αρχικών όρων μιας δανειακής σύμβασης που δεν οφείλονται σε οικονομικές δυσχέρειες του πιστούχου σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελούν για τον Όμιλο 
αναδιαρθρώσεις. Η ανάλυση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Εταιρίας σύμφωνα με τους ορισμούς του Ομίλου την 30.6.2014 παρατίθεται στη συνέχεια. 

 
 Εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

  
Μη εξυπηρετούμενες 

χορηγήσεις  
 Συνολικές 

χορηγήσεις

Λοιπές 
εξυπηρετούμενες 

χορηγήσεις
 

Αναδιαρθρώσεις 
Ρυθμισμένες 
χορηγήσεις Σύνολο 

  €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000
  
   
Συνολικές χορηγήσεις 4.178.427 784.589 929.370 494.434 2.208.393 1.970.034
   
Προβλέψεις  784.638 10.010 29.871 58.097 97.978 686.660
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις  
 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
 
30 Ιουνίου 2014 

 Συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα 
Χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα για 
αγορά/ανέγερση ακίνητης περιουσίας Χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα - Άλλες 

Ημερομηνία 
χορήγησης 

Συνολικές 
χορηγήσεις 

Μη 
εξυπηρετούμενες 

χορηγήσεις Προβλέψεις  
Συνολικές 
χορηγήσεις 

Μη 
εξυπηρετούμενες 

χορηγήσεις Προβλέψεις  
Συνολικές 
χορηγήσεις 

Μη 
εξυπηρετούμενες 

χορηγήσεις Προβλέψεις  
Συνολικές 
χορηγήσεις 

Μη 
εξυπηρετούμενες 

χορηγήσεις Προβλέψεις  

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
Εντός 1 
έτους 34.667 12.336 6.061 12.349 6.602 2.109 10.057 1.933 1.343 12.261 3.802 2.608 

1 - 2 έτη 90.584 29.451 8.240 64.874 21.865 4.834 11.297 2.353 829 14.413 5.233 2.577 

2 - 3 έτη 115.363 48.979 14.108 78.705 37.518 8.350 15.732 1.896 751 20.926 9.565 5.008 

3 - 5 έτη 471.227 296.904 104.570 261.627 186.727 57.409 171.493 83.863 35.938 38.107 26.313 11.223 

5 - 7 έτη 2.192.740 992.788 428.455 1.137.675 417.041 167.156 990.080 529.766 242.108 64.985 45.981 19.190 

7 - 10 έτη 953.626 450.299 168.267 467.985 222.557 70.832 441.217 195.688 83.131 44.424 32.055 14.305 
Πέραν των 
10 ετών 320.221 139.277 54.937 247.695 98.581 39.188 27.453 16.527 4.168 45.072 24.171 11.581 

 
Σημ. 1: Χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα για αγορά / ανέγερση ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνουν χορηγήσεις για ιδιοκατοίκηση και για άλλους σκοπούς. 
 
Σημ. 2: Χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα - άλλες χορηγήσεις περιλαμβάνουν όλες τις υπόλοιπες χορηγήσεις προς φυσικά πρόσωπα.


