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Οικονομικά Αποτελέσματα A΄ εξαμήνου 2016 

    της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.8.2016] 
  

 

Κύριες εξελίξεις  

 

- Kέρδη μετά το φόρο εισοδήματος Ευρώ 7,6 εκατ. 

- Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας Ι 

(CET Ι) 16,8% την 30.6.2016. 

- Μείωση του δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 105,5% σε 

σύγκριση με 110,0% την 31.12.2015. 

- Αύξηση των καταθέσεων κατά 5,1%. 

 

Κεφαλαιακή Επάρκεια 
 

Την 30 Ιουνίου 2016 ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (CET Ι) της Τραπέζης, 

ανήλθε σε 16,8%, ο δείκτης κεφαλαίων κατηγορίας Ι ανήλθε σε 19,7% και ο δείκτης συνολικών 

ιδίων κεφαλαίων σε 22,0%. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είναι σύμφωνοι με τις ισχύουσες 

μεταβατικές διατάξεις.   
 

Αποτελέσματα 
 

Τα καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος ανήλθαν σε Ευρώ 7,6 εκατ. σε σχέση με ζημία 

ύψους Ευρώ 15,1 για την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 
 

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Από 1 Ιανουαρίου έως 

 

Σε €’ εκατ. 

Μεταβολή 30.6.2016 30.6.2015 

    

Καθαρό έσοδο από τόκους 7,8% 49,5 45,9 

Σύνολο εσόδων 33,3% 60,5 45,4 

Σύνολο εξόδων 117,9% 57,1 26,2 

Κέρδος από εργασίες πριν τις προβλέψεις -82,3% 3,4 19,2 

Κέρδος/(ζημία) αποµειώσεως και προβλέψεις για 

την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 

 

-113,7% 

 

4,7 

 

-34,3 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος 150,3% 7,6 -15,1 

Κέρδος / (ζημία) ανά μετοχή  0,04 σεντ -9,03 σεντ 

    

    

Σε €’ εκατ.  30.6.2016 31.12.2015 

    

Δάνεια και απαιτήσεις κατά Πελατών 0,9% 2.054,0 2.036,5 

Υποχρεώσεις προς Πελάτες 5,1% 1.946,6 1.851,8 

Δείκτης μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών 

κατηγορίας I (CET I) 

-70 μονάδες 

βάσης 

 

16,8% 

 

17,5% 
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Τα  καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε Ευρώ 49,5 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2016, σημειώνοντας  

αύξηση 7,8% σε σύγκριση με Ευρώ 45,9  εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2015. Η αύξηση οφείλεται 

κυρίως στη μεταβολή των επιτοκίων.  
 

Το σύνολο εσόδων της Τραπέζης ανήλθε στα Ευρώ 60,5 εκατ. για το Α΄ εξάμηνο του 2016, 

σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 33,3% σε σύγκριση με Ευρώ 45,4 εκατ. για το Α΄ 

εξάμηνο 2015 κυρίως λόγω της μεταβολής των επιτοκίων καθώς και της αναγνωρίσεως μη 

επαναλαμβανομένου εσόδου ύψους Ευρώ 6,6 εκατ. από την πώληση μετοχών της Visa Europe.  
 

Το  σύνολο εξόδων της Τραπέζης ανήλθε στα Ευρώ 57,1 εκατ. για το Α΄ εξάμηνο του 2016, σε 

σύγκριση με Ευρώ 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 Ευρώ 31,4 εκατ. Εξαιρουμένου του κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας 

Εξόδου, τα έξοδα του Α΄ Εξαμήνου  2016 παρουσιάζουν μείωση της τάξεως 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 Ευρώ 

4,7 εκατ. σε  σχέση με ζημία Ευρώ 34,3 εκατ. στο Α΄ εξάμηνο του 2015. Η ποσοστιαία μείωση 

ανέρχεται σε 113,7% και αποδίδεται κυρίως στις ενέργειες απομοχλεύσεως  της Τραπέζης, 

καθώς και στις ανακτήσεις ποσών από δάνεια που είχαν διαγραφεί.  

 

Στοιχεία Ισολογισμού 
 

Τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών την 30 Ιουνίου 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 2.054,0 εκατ. 

παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,9% σε σύγκριση με Ευρώ 2.036,5 εκατ. την 31 

Δεκεμβρίου 2015.  
 

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν κατά την 30 

Ιουνίου 2016  σε Ευρώ 774,4 εκατ. και αποτελούν το 27,4% των συνολικών μεικτών 

χορηγήσεων ύψους Ευρώ 2.828,4 εκατ. σε σύγκριση με Ευρώ 798,2 εκατ. και ποσοστό 28,2%  

των συνολικών μεικτών χορηγήσεων ύψους Ευρώ 2.834,8 εκατ. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015.  

Ως μέρος των προβλέψεων, περιλαμβάνεται το υπόλοιπο προσαρμογής των συμβατικών 

υπολοίπων των δανείων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο εξαγοράς της Emporiki Bank Cyprus Ltd 

στην εύλογη αξία τους κατά το 2015 το οποίο ανέρχεται την 30 Ιουνίου 2016 σε Ευρώ 188,0 

εκατ. σε σύγκριση με Ευρώ 215,0 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2015.  
 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών σύμφωνα με τον ορισμό της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ανήλθαν την 30 Ιουνίου 2016 στα Ευρώ 1.753,8 εκατ. και 

αντιπροσωπεύουν το 62,0% των συνολικών δανείων, σε σύγκριση με Ευρώ 1.735,3  εκατ. κατά 

την 31 Δεκεμβρίου 2015  που αντιπροσώπευαν το 61,2%. Στις 30.6.2016 ο δείκτης καλύψεως μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών σύμφωνα με τον ορισμό της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών διαμορφώθηκε στο 44,2% σε σύγκριση με 46,0% την 31 

Δεκεμβρίου 2015. 
 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών κατά την 30 Ιουνίου 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 

1.468,5 και αντιπροσωπεύουν το 51,9% του συνόλου των δανείων. Την 31 Δεκεμβρίου 2015 

ανέρχονταν σε  Ευρώ 1.444,3 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 51,0% του συνόλου των δανείων.  
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Οι υποχρεώσεις προς Πελάτες την 30 Ιουνίου 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 1.946.6 εκατ. 

παρουσιάζοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με Ευρώ 1.851,8 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2015. Ο 

δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε στο 105,5% την 

30 Ιουνίου 2016 έναντι 110,0% την 31 Δεκεμβρίου 2015. 

 

Εξελίξεις και προοπτικές 

 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τράπεζα σχετίζονται με το 

οικονομικό κλίμα στην Κύπρο και αφορούν το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετουμένων δανείων 

και ιδιωτικού χρέους που συνεχίζει να εμφανίζει το τραπεζικό σύστημα και η οικονομία. Τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα αστάθειας  για την ομαλή 

ανάπτυξη της οικονομίας. 

 

Παρά τους αρνητικούς αυτούς παράγοντες, η Κυπριακή οικονομία παρουσιάζει θετικές 

προοπτικές που υποστηρίζονται από: 

 

o το θετικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ που αναμένεται να φθάσει  για το 2016 στο 

2,2%, 

o την άντληση κεφαλαίων της Κυπριακής Δημοκρατίας  από τις διεθνείς αγορές με 

ευνοϊκά επιτόκια,  

o τη μείωση των ποσοστών ανεργίας, 

o τη  σταθερή προοπτική με την οποία χαρακτηρίζεται η Κυπριακή οικονομία από τους 

διεθνείς οίκους αξιολογήσεως, 

o την αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, 

o την αναβάθμιση των προοπτικών των τραπεζών από τους διεθνείς οίκους 

αξιολογήσεως και 

o την αύξηση των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα. 

 

Είναι ακόμη αβέβαιο το πώς θα επιδράσει στην Κυπριακή οικονομία η μελλοντική έξοδος του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

H εκ νέου στήριξη της ελληνικής οικονομίας, στην οποία δραστηριοποιείται η μητρική τράπεζα, 

από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας έχει οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιμάκωση της 

πιέσεως και σε σταθεροποίηση των υπολοίπων πελατειακών καταθέσεων. 

 

Η Τράπεζα συνεχίζει να ακολουθεί μία συνετή στρατηγική διαχειρίσεως του Ισολογισμού της 

για: 

 

 απομόχλευση και εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου, 

 συγκράτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

 ενίσχυση της καταθετικής βάσεως, 

 συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων 

 βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους Πελάτες 

 

 

Κατά την κατάρτιση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.6.2016, 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 2015, με 

εξαίρεση τα νέα πρότυπα που εφαρμόσθηκαν από την 1 Ιανουαρίου 2016, όπως ειδικότερα 

αναφέρεται στη σημείωση 1.1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.  
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Οι Ενδιάμεσες 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. 

 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών 

(ΕΑΚΑΑ) σε σχέση με τους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ) που 

εκδόθηκαν τον Οκτώβριο 2015, τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Ιουλίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με την Εγκύκλιο Ε148 ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2016 η 

Τράπεζα δημοσιοποιεί πρόσθετες πληροφορίες. Η Τράπεζα εκτιμά ότι κάποιοι εναλλακτικοί 

δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ) δίδουν πρόσθετη πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιμη 

τόσο για την αξιολόγηση της απόδοσης της όσο  και για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

Ανάλυση και πίνακας με τους ΕΔΜΑ δίδεται στην ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης των 

Οικονομικών Καταστάσεων της 30.6.2016. 

 

Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.6.2016 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Alpha Bank Cyprus Ltd σε συνεδρία του, της  26 Αυγούστου 2016. 

 

Η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχειρίσεως καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 

30.6.2016 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). 
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Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχείρισης 
 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Alpha Bank Cyprus Ltd του Α΄ εξαµήνου 2016 εµφανίζουν κέρδη 
€7,6 εκατ. σε σύγκριση µε ζηµία ύψους €15,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2015.  
 
 
Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Από 1 Ιανουαρίου έως 
 
Σε €’ εκατ. 

Μεταβολή 30.6.2016 30.6.2015 

    
Καθαρό έσοδο από τόκους 7,8% 49,5 45,9 
Σύνολο εσόδων 33,3% 60,5 45,4 
Σύνολο εξόδων 117,9% 57,1 26,2 
Κέρδος από εργασίες πριν τις προβλέψεις -82,3% 3,4 19,2 
Κέρδος/(ζηµία) αποµειώσεως και προβλέψεις 
για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 

 
-113,7% 

 
4,7 

 
-34,3 

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο 
εισοδήµατος 

 
150,3% 

 
7,6 

 
-15,1 

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή  0,04 σεντ -9,03 σεντ 
    
    
Σε €’ εκατ.  30.6.2016 31.12.2015 
    
∆άνεια και απαιτήσεις κατά Πελατών 0,9% 2.054,0 2.036,5 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες 5,1% 1.946,6 1.851,8 
∆είκτης µεταβατικών κεφαλαίων κοινών 
µετοχών κατηγορίας I (CET I) 

 
-70 µονάδες 
βάσης 

 
16,8% 

 
17,5% 

 
 
Τα  καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €49,5 εκατ. το Α΄ εξάµηνο 2016, σηµειώνοντας  αύξηση 
7,8% σε σύγκριση µε €45,9  εκατ. το Α΄ εξάµηνο του 2015. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη 
µεταβολή των επιτοκίων.  
 
Το σύνολο εσόδων της Τραπέζης 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 τάξεως 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.  
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Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχειρίσεως (συνέχ.) 
 
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 ποσοστιαία µείωση ανέρχεται σε 
113,7% και αποδίδεται κυρίως στις ενέργειες αποµοχλεύσεως  της Τραπέζης, καθώς και στις 
ανακτήσεις ποσών από δάνεια που είχαν διαγραφεί.  
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις κατά πελατών την 30 Ιουνίου 2016 ανήλθαν σε €2.054,0 εκατ. 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,9% σε σύγκριση µε €2.036,5 εκατ. την 31 ∆εκεµβρίου 
2015.  
 
Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν κατά την 30 
Ιουνίου 2016  σε €774,4 εκατ. και αποτελούν το 27,4% των συνολικών µεικτών χορηγήσεων ύψους 
€2.828,4 εκατ. σε σύγκριση µε €798,2 εκατ. και ποσοστό 28,2%  των συνολικών µεικτών 
χορηγήσεων ύψους €2.834,8 εκατ. κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015.  Ως µέρος των προβλέψεων, 
περιλαµβάνεται το υπόλοιπο προσαρµογής των συµβατικών υπολοίπων των δανείων που 
αποκτήθηκαν στο πλαίσιο εξαγοράς της Emporiki Bank Cyprus Ltd στην εύλογη αξία τους κατά το 
2015 το οποίο ανέρχεται την 30 Ιουνίου 2016 σε €188,0 εκατ. σε σύγκριση µε €215,0 εκατ. την 31 
∆εκεµβρίου 2015.  
 
Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών σύµφωνα µε τον ορισµό της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ανήλθαν την 30 Ιουνίου 2016 στα €1.753,8 εκατ. και 
αντιπροσωπεύουν το 62,0% των συνολικών δανείων, σε σύγκριση µε €1.735,3  εκατ. κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2015  που αντιπροσώπευαν το 61,2%. Στις 30.6.2016 ο δείκτης καλύψεως µη 
εξυπηρετούµενων δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών σύµφωνα µε τον ορισµό της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών διαµορφώθηκε στο 44,2% σε σύγκριση µε 46,0%  την 31 ∆εκεµβρίου 2015. 
 
Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ηµερών κατά την 30 Ιουνίου 2016 ανήλθαν σε €1.468,5  
και αντιπροσωπεύουν το 51,9% του συνόλου των δανείων. Την 31 ∆εκεµβρίου 2015 ανέρχονταν σε  
€1.444,3 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 51,0% του συνόλου των δανείων.  
 
Οι υποχρεώσεις προς Πελάτες την 30 Ιουνίου 2016 ανήλθαν σε €1.946,6 εκατ. παρουσιάζοντας 
αύξηση 5,1% σε σύγκριση µε  €1.851,8 εκατ. την 31 ∆εκεµβρίου 2015. Ο δείκτης καθαρών 
χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε και διαµορφώθηκε σε 105,5% την 30 Ιουνίου 2016 έναντι 
110,0% την 31 ∆εκεµβρίου 2015. 
 
Την 30 Ιουνίου 2016 ο δείκτης κεφαλαίων κοινών µετοχών κατηγορίας Ι (CET Ι) της Τραπέζης 
ανήλθε σε 16,8%, ο δείκτης κεφαλαίων κατηγορίας Ι ανήλθε σε 19,7% και ο δείκτης συνολικών 
ιδίων κεφαλαίων σε 22,0%. ( µε τη χρήση µεταβατικών διατάξεων). 
 
 
Εξελίξεις και προοπτικές 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Τράπεζα σχετίζονται µε το οικονοµικό 
κλίµα στην Κύπρο και αφορούν το υψηλό ποσοστό µη εξυπηρετουµένων δανείων και ιδιωτικού 
χρέους που συνεχίζει να εµφανίζει το τραπεζικό σύστηµα και η οικονοµία. Τα µη εξυπηρετούµενα 
δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα αστάθειας  για την οµαλή ανάπτυξη της οικονοµίας. 
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Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχειρίσεως (συνέχ.) 
 
Εξελίξεις και προοπτικές (συνέχ.) 
 
Παρά τους αρνητικούς  αυτούς παράγοντες, η Κυπριακή οικονοµία παρουσιάζει θετικές προοπτικές 
που υποστηρίζονται από : 
 

o το θετικό ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ που αναµένεται να φθάσει για το 2016 στο 2,2%, 
o την άντληση κεφαλαίων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  από τις διεθνείς αγορές µε 

ευνοϊκά επιτόκια,  
o τη µείωση των ποσοστών ανεργίας, 
o τη  σταθερή προοπτική µε την οποία χαρακτηρίζεται η Κυπριακή οικονοµία από τους 

διεθνείς οίκους αξιολογήσεως, 
o την αύξηση του τουριστικού ρεύµατος προς την Κύπρο,  
o την αναβάθµιση των προοπτικών των τραπεζών από τους διεθνείς οίκους αξιολογήσεως 

και 
o την αύξηση των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστηµα. 

 
Είναι ακόµη αβέβαιο το πώς θα επιδράσει στην Κυπριακή οικονοµία η µελλοντική έξοδος του 
Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
H  εκ νέου στήριξη της ελληνικής οικονοµίας, στην οποία δραστηριοποιείται η µητρική τράπεζα,  
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας έχει οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιµάκωση της 
πιέσεως και σε σταθεροποίηση των υπολοίπων πελατειακών καταθέσεων. 
 
Η Τράπεζα συνεχίζει να ακολουθεί µία  συνετή στρατηγική διαχειρίσεως του Ισολογισµού της για : 
 

• αποµόχλευση και εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου, 
• συγκράτηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, 
• ενίσχυση της καταθετικής βάσεως, 
• συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων 
• βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους Πελάτες 

 
Κατά την κατάρτιση των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της 30.6.2016, 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 ∆εκεµβρίου 2015, µε εξαίρεση τα νέα 
πρότυπα που εφαρµόσθηκαν από την 1 Ιανουαρίου 2016, όπως ειδικότερα αναφέρεται στη 
σηµείωση 1.1 των Ενδιάµεσων 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.  
 
Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών 
(ΕΑΚΑΑ) σε σχέση µε τους εναλλακτικούς δείκτες µέτρησης απόδοσης (Ε∆ΜΑ) που εκδόθηκαν 
τον Οκτώβριο 2015, τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Ιουλίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου µε την Εγκύκλιο Ε148 ηµεροµηνίας 15 Ιουλίου 2016, η Τράπεζα 
δηµοσιοποιεί πρόσθετες πληροφορίες. Η Τράπεζα εκτιµά ότι κάποιοι εναλλακτικοί δείκτες 
µέτρησης απόδοσης (Ε∆ΜΑ) που παρατίθενται κατωτέρω, δίδουν πρόσθετη πληροφόρηση η οποία 
είναι χρήσιµη τόσο για την αξιολόγηση της απόδοσης της όσο  και για την λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων. 
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Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχειρίσεως (συνέχ.) 

                                                                                     ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
Ονοµασία Ορισµός Φόρµουλα 30.6.2016 30.6.2015 

              €’000          €’000 
 
∆είκτης έξοδα / έσοδα 

 
Ο δείκτης έξοδα / έσοδα απεικονίζει 
την σχέση µεταξύ των εξόδων της 
περιόδου και του παραγόµενου 
εισοδήµατος 

 
Σύνολο εξόδων περιόδου µείον µη 
επαναλαµβανόµενα έξοδα  /  Σύνολο εσόδων 
περιόδου µείον µη επαναλαµβανόµενα έσοδα 

 
57.119-31.445 
60.505-6.625 

 
∆είκτης 47,7% 

 
26.195 
45.440 

 
∆είκτης  57,6% 

              30.6.2016        31.12.2015 
∆είκτης δανείων και απαιτήσεων κατά 
πελατών προς καταθέσεις 

Ο δείκτης παρουσιάζει την σχέση 
καθαρών δανείων και απαιτήσεων κατά 
πελατών ως προς τις υποχρεώσεις προς 
πελάτες 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών µείον 
προβλέψεις για επισφάλειες µείον προσαρµογή 
δίκαιης αξίας δανείων Emporiki Bank  /  
Υποχρεώσεις προς πελάτες 

 
2.828.359-586.354-187.996 

1.946.619 
 

∆είκτης 105,5% 

 
2.834.793-583.282-214.964 

1.851.788 
 

∆είκτης 110,0% 

∆είκτης δανείων και απαιτήσεων κατά 
πελατών σε καθυστέρηση πέραν των 
90 ηµερών 
 

Ο δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό 
δανείων και  απαιτήσεων κατά πελατών 
που παρουσιάζουν καθυστέρηση πέραν 
των 90 ηµερών σε σχέση µε το σύνολο 
των δανείων και απαιτήσεων κατά  
πελατών 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών σε 
καθυστέρηση πέραν των 90 ηµερών /  Σύνολο 
δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 

 
1.468.553 
2.828.359 

 
∆είκτης 51,9% 

 
1.444.338 
2.834.793 

 
∆είκτης 51,0% 

∆είκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων 
και απαιτήσεων κατά πελατών 
σύµφωνα µε τον ορισµό της 
Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA)  

Ο δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό 
δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 
τα οποία θεωρούνται µη 
εξυπηρετούµενα σύµφωνα µε τον 
ορισµό της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής 
Αρχής σε σχέση µε το σύνολο των 
δανείων και απαιτήσεων κατά  πελατών 

Μη εξυπηρετούµενα δάνεια και απαιτήσεις κατά 
πελατών σύµφωνα µε τον ορισµό EBA  /  Σύνολο  
δανείων και  απαιτήσεων κατά πελατών 

 
1.753.809 
2.828.359 

 
 

∆είκτης 62,0% 

 
1.735.265 
2.834.793 

 
 

∆είκτης 61,2% 

∆είκτης κάλυψης δανείων και  
απαιτήσεων κατά πελατών 

Ο δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό 
κάλυψης του συνόλου των δανείων και 
απαιτήσεων κατά πελατών µε 
προβλέψεις για επισφάλειες 

Προβλέψεις για επισφάλειες πλέον προσαρµογή 
δίκαιης αξίας δανείων Emporiki Bank  /  Σύνολο 
δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών                                  
                                                                                             

 
586.354+187.996 

2.828.359 
 

∆είκτης 27,4% 

 
583.282+214.964 

2.834.793 
 

∆είκτης 28,2% 
∆είκτης κάλυψης   µη 
εξυπηρετούµενων  δανείων και 
απαιτήσεων κατά πελατών σύµφωνα µε 
τον ορισµό της Ευρωπαϊκής 
Τραπεζικής Αρχής (EBA) 

Ο δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό 
κάλυψης των   µη εξυπηρετούµενων 
δανείων και απαιτήσεων σύµφωνα µε 
τον ορισµό της EBA, µε προβλέψεις για 
επισφάλειες 

Προβλέψεις για επισφάλειες πλέον προσαρµογή 
δίκαιης αξίας δανείων Emporiki Bank  /  Μη 
εξυπηρετούµενα δάνεια και απαιτήσεις κατά 
πελατών σύµφωνα µε τον ορισµό EBA                                                                                               

 
586.354+187.996 

1.753.809 
 

∆είκτης 44,2% 

 
583.282+214.964 

1.735.265 
 

∆είκτης 46,0% 



  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD  ΤΗΣ 30.6.2016 

 

8 
 

 

Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχειρίσεως (συνέχ.) 
 
 
Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30.6.2016 έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Alpha Bank Cyprus Ltd κατά τη σηµερινή του συνεδρίαση, της  26 Αυγούστου 
2016. 
 
Η Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχειρίσεως καθώς και οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
30.6.2016 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, 26 Αυγούστου 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD  ΤΗΣ 30.6.2016 

 

9 
 

 

Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσµάτων 

*Τα ποσά της Ενδιάµεσης Κατάστασης Συνολικών  Αποτελεσµάτων της συγκριτικής περιόδου  έχουν αναµορφωθεί λόγω της 
τροποποίησης της παρουσίασης του «Ειδικού φόρου επί των καταθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων» που εµφανίζεται στα «Γενικά 
διοικητικά έξοδα και άλλα έξοδα» αντί στο «Φόρο εισοδήµατος»  
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 14 - 43) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 
Τραπέζης.  

 Από 1 Ιανουαρίου έως 
 Σηµ. 30.6.2016 30.6.2015* 
  €’000 €’000 
    
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα  66.115 69.632 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα     (16.596)     (23.736) 
Καθαρό έσοδο από τόκους  49.519 45.896 
    
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες   3.779 4.969 
Προµήθειες έξοδα          (597)         (541) 
Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες     3.182    4.428 
    
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 25 7.704 (4.913) 
Λοιπά έσοδα           100             29 
        7.804      (4.884) 
Σύνολο εσόδων       60.505     45.440 
    
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  (17.956) (17.985) 
Αποζηµίωση προγράµµατος εθελουσίας εξόδου 
προσωπικού 

 
19 

 
(31.445) 

 
- 

Γενικά διοικητικά έξοδα και άλλα έξοδα 2 (6.702) (7.144) 
Αποσβέσεις και χρεωλύσεις      (1.016)     (1.066) 
Σύνολο εξόδων    (57.119)   (26.195) 
    
Κέρδος /(ζηµία) αποµειώσεως και προβλέψεις για την 
κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 

 
3 

 
      4.720 

 
(34.296) 

    
Κέρδη /(ζηµίες) για την περίοδο πριν το φόρο 
εισοδήµατος 

  
8.106 

 
(15.051) 

Φόρος εισοδήµατος 4        (542)        (31) 
    
Καθαρά κέρδη /(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος       7.564  (15.082) 
    
Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν  
απευθείας στην καθαρή θέση: 

   

    
Ποσά που αναταξινοµούνται στην κατάσταση 
συνολικών αποτελεσµάτων 

   

    
Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού επενδύσεων 
διαθέσιµων προς πώληση 

 
 

 
        (630) 

 
   490 

    
Σύνολο αποτελεσµάτων που καταχωρήθηκαν 
απευθείας στην καθαρή θέση 

  
        (630) 

  
   490 

    
Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου µετά το φόρο 
εισοδήµατος που αναλογεί στους  ιδιοκτήτες της 
Τραπέζης 

  
 

      6.934 

 
 

(14.592) 
    
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή :                        
Βασικά και προσαρµοσµένα (€ σεντ ανά µετοχή) 5        0,04    (9,03) 
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Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως 
       
  

   Μετοχικό    
   κεφάλαιο   
    

∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 

 

 
 

Αποθεµατικά 
  

 
 

Αποτέλεσµα εις 
νέον  

 Μετατρέψιµα  
αξιόγραφα 
κεφαλαίου    

 

 
 

Σύνολο  ιδίων 
κεφαλαίων  

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 
Υπόλοιπο 1.1.2015 135.575 63.335 161 181.874 64.000 444.945 
Μεταβολές περιόδου 1.1 – 30.6.2015       
Αποτέλεσµα περιόδου µετά το φόρο  εισοδήµατος - - - (15.082) - (15.082) 
Λοιπά αποτελέσµατα µετά το φόρο εισοδήµατος, που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση 

 
- 

 
- 

 
490 

 
- 

 
- 

 
490 

Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου µετά το φόρο 
εισοδήµατος 

 
           - 

 
            - 

 
      490 

 
(15.082) 

 
            - 

 
(14.592) 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες της Τραπέζης       
Αρνητική Υπεραξία από εξαγορά της Emporiki Bank  
Cyprus Ltd 

 
- 

 
- 

 
- 

 
766 

 
- 

 
766 

Έκδοση µετοχών    12.728 27.132            -               -             -    39.860 
       
Υπόλοιπο 30.6.2015 148.303 90.467       651 167.558 64.000 470.979 
       
Μεταβολές περιόδου 1.7 – 31.12.2015       
Αποτέλεσµα περιόδου µετά το φόρο  εισοδήµατος - - - (29.647) - (29.647) 
Λοιπά αποτελέσµατα µετά το φόρο εισοδήµατος που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση 

 
- 

 
- 

 
(35) 

 
- 

 
- 

 
(35) 

Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου µετά το φόρο 
εισοδήµατος 

 
           - 

 
           - 

 
      (35) 

 
(29.647) 

 
           - 

 
(29.682) 

       
Υπόλοιπο 31.12.2015    148.303 90.467       616 137.911 64.000 441.297 

 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 14 - 43) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της Τραπέζης. 
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Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως 
 

       
  

   Μετοχικό    
   κεφάλαιο   
    

∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 

 

 
 

Αποθεµατικά 
  

 
 

Αποτέλεσµα εις 
νέον  

 Μετατρέψιµα  
αξιόγραφα 
κεφαλαίου    

 

 
 

Σύνολο  ιδίων 
κεφαλαίων  

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 
Υπόλοιπο 1.1.2016    148.303 90.467       616 137.911 64.000 441.297 
Μεταβολές περιόδου 1.1 – 30.6.2016       
Αποτέλεσµα περιόδου µετά το φόρο  εισοδήµατος - - - 7.564 - 7.564 
Λοιπά αποτελέσµατα µετά το φόρο εισοδήµατος που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση 

 
- 

 
- 

 
(630) 

 
- 

 
- 

 
(630) 

Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου µετά το φόρο 
εισοδήµατος 

 
           - 

 
            - 

 
      (630) 

 

 
7.564 

 

 
            - 

 
6.934 

 
Υπόλοιπο 30.6.2016 148.303 90.467       _(14) 145.475 64.000 448.231 
       

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 14 - 43) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της Τραπέζης.
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Ενδιάµεση Κατάσταση των Ταµειακών Ροών 
  Από 1 Ιανουαρίου έως 
  30.6.2016 30.6.2015* 
 Σηµ. €΄000 €’000 
Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδος / (ζηµία) για την περίοδο πριν τo φόρο εισοδήµατος  8.106 (15.051) 
Προσαρµογή κερδών/(ζηµιών) προ φόρου εισοδήµατος:    
Αποσβέσεις/Αποµειώσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 8 820 794 
Αποσβέσεις/Αποµειώσεις άϋλων παγίων 8 196 272 
∆ιαγραφή ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού                                                                        40 - 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση                (1.511) - 
Έξοδα από τόκους χρεογράφων 13 2.588 2.223 
Αντιστροφή στις προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές  (11) 13 
Πρόβλεψη για αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων που χρεώθηκε στην  
κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων 

 
3 

 
        287 

 
   35.508 

 
Καθαρή (αύξηση)/µείωση στοιχείων Ενεργητικού: 

 10.515 23.759 

∆ανείων και απαιτήσεων κατά πελατών  (17.749) 811.920 
Απαιτήσεων από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  (123) (1.437) 
Λοιπών στοιχείων ενεργητικού  (4.600) (183) 
Καθαρή αύξηση/(µείωση) Υποχρεώσεων: 
Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα 

  
60.803 

 
(711.442) 

Υποχρεώσεων από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα     1.612 (10.258) 
Υποχρεώσεων προς πελάτες  94.831 (296.341) 
Λοιπών Υποχρεώσεων       10.350     15.001 
Καθαρές ταµειακές ροές από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες πριν 
από φόρους 

 
 

 
155.639 

 
(168.981) 

Πληρωθέντες φόροι εισοδήµατος                 -               - 
Καθαρές ταµειακές ροές από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες     155.639 (168.981) 
Ταµειακές ροές από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες:    
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς  πώληση  (382.511) (188.696) 
Εισπράξεις από πωλήσεις / λήξεις επενδύσεων διαθέσιµων προς  πώληση  335.000 397.259 
Εξαγορά της Emporiki Bank Cyprus Ltd 26 - 35.829 
Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 8 (118) (822) 
Πληρωµές για αγορά άυλων παγίων 8        (63)         (98) 
Καθαρές ταµειακές ροές από/ (για) επενδυτικές δραστηριότητες  (47.692)   243.472 
    
Ταµειακές ροές από/(για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:    
Τόκοι χρεογράφων που πληρώθηκαν 13    (3.067)    (2.690) 
Καθαρές ταµειακές ροές από/ (για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     (3.067)    (2.690) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στο ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα για την 
περίοδο 

  
104.880 

 
71.801 

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου     295.437    255.218 
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου     400.317    327.019 
 
*Τα ποσά της Ενδιάµεσης Κατάστασης των Ταµειακών Ροών  της συγκριτικής περιόδου  έχουν αναµορφωθεί λόγω της 
τροποποίησης της παρουσίασης του «Ειδικού φόρου επί των καταθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων» που εµφανίζεται στα 
«Γενικά διοικητικά έξοδα και άλλα έξοδα» αντί στο «Φόρο εισοδήµατος»  

 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 14 - 43)  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων 
οικονοµικών καταστάσεων της Τραπέζης.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Σύσταση και κύρια δραστηριότητα 
 
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται για την περίοδο από 1 
Ιανουαρίου 2016 µέχρι 30 Ιουνίου 2016 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. 

 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
1.1 Βάση παρουσίασης 
 

Η Τράπεζα κατήρτισε τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30.6.2016 
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. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

1.1 Βάση παρουσίασης (συνέχ.) 
 

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Τράπεζα για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάµεσων 
οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευθείσες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2015, 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 1.1.2016: 
 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 11 
«Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»: Λογιστικός χειρισµός απόκτησης συµµετοχών σε σχήµατα 
υπό κοινή δραστηριότητα (Κανονισµός 2015/ 2173/24.11.2015) 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών 
Καταστάσεων»: Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων (Κανονισµός 2015/2406/18.12.2015) 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» 
και του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»: 
Αποσαφήνιση των αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης (Κανονισµός 2015/2231/2.12.2015) 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» 
και του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς 
(Κανονισµός 2015/2113/23.11.2015) 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονοµικές 
καταστάσεις»: Η µέθοδος της καθαρής θέσεως στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις 
(Κανονισµός 2015/2441/18.12.2015) 

• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2012-2014 (Κανονισµός 
2015/2343/15.12.2015) 

 

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων από την Τράπεζα δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές 
της καταστάσεις. 
 
Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι την 31.12.2016, 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 1.1.2016, ενδέχεται να επηρεάσει 
αναδροµικά τις περιόδους που καλύπτονται από αυτές τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.  
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

1.2 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας 
 

Η Τράπεζα, στα πλαίσια εφαρµογής των λογιστικών της 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. 
 
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. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
1.2 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας  (συνέχ.) 
 
Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Η Τράπεζα αναγνωρίζει προβλέψεις όταν εκτιµά ότι υφίσταται παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη 
υποχρέωση, που έχει προκληθεί από γεγονότα που έχουν ήδη συµβεί και είναι σχεδόν βέβαιο ότι η 
τακτοποίησή της θα δηµιουργήσει µία εκροή, το ύψος της οποίας εκτιµάται αξιόπιστα. Αντιθέτως, 
στις περιπτώσεις που είτε η εκροή είναι πιθανή είτε αυτή δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, η 
τράπεζα δεν προβαίνει στην αναγνώριση πρόβλεψης αλλά στη γνωστοποίηση της ενδεχόµενης 
υποχρέωσης, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητά της. 
 
Η εκτίµηση για την πιθανότητα ή µη της εκροής καθώς και για το ύψος της επηρεάζονται από 
παράγοντες εκτός ελέγχου της τραπέζης, όπως ενδεικτικά είναι οι δικαστικές αποφάσεις, η 
πρακτική εφαρµογή νοµοθετικών διατάξεων και η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων των 
αντισυµβαλλοµένων όταν πρόκειται για έκθεση σε εκτός ισολογισµού στοιχεία. Οι εκτιµήσεις, οι 
παραδοχές 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 λήψεως 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. 
 
1.2.1  Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern)  
 
Η Τράπεζα , για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 30.6.2016, βασίστηκε στην αρχή 
της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern).  
 
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 οικονοµικό 
περιβάλλον και µε το υψηλό ποσοστό µη εξυπηρετουµένων δανείων που συνεχίζει να υφίσταται 
στο τραπεζικό σύστηµα.  
 
Η Τράπεζα, κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 30.6.2016, έλαβε υπόψη τους 
παρακάτω παράγοντες: 
 
 
Κεφαλαιακή Επάρκεια 
Η Τράπεζα προέβη σε αυξήσεις κεφαλαίου κατά το 2013 και το 2015 µε σκοπό τόσο την αύξηση 
της κεφαλαιουχικής της βάσης όσο και για την απορρόφηση της Emporiki  Bank Cyprus Ltd. Ο 
ελάχιστος  δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1)  της Τραπέζης την 
30.6.2016 διαµορφώθηκε µε µεταβατικές διατάξεις στο 16,8%.  
 
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης στις 30 Ιουνίου 2016 ξεπερνά τις ελάχιστες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ, παρέχοντας στην Τράπεζα κεφαλαιακό απόθεµα.  
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
1.2 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας (συνέχ.) 
 
1.2.1 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern) (συνέχ.) 
 
Ρευστότητα 
Η αβεβαιότητα κατά το β΄ εξάµηνο 2015 σχετικά µε το πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον της 
Ελλάδος, είχε επηρεάσει τα επίπεδα ρευστότητας της Τραπέζης µέσω της ανάληψης πελατειακών 
καταθέσεων. Ωστόσο, η εκ νέου στήριξη της ελληνικής οικονοµίας από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισµό Σταθερότητας έχει οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιµάκωση της πίεσης 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 αναδιάρθρωσης του δανειακού και οµολογιακού της χαρτοφυλακίου, 
καθώς και σε ενέργειες επέκτασης της καταθετικής της βάσης µε αποτέλεσµα την αύξηση των 
πελατειακών καταθέσεων της κατά το α΄ εξάµηνο του 2016. Παράλληλα, η Τράπεζα 
παρακολουθεί τη ληκτότητα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της και βρίσκεται σε 
συνεχή συνεργασία µε τις εποπτικές αρχές ώστε να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα για 
την διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας υπό τις παρούσες συνθήκες. 
 
Κυπριακή Οικονοµία 
Η κυπριακή οικονοµία και το τραπεζικό σύστηµα εξακολουθούν να εµφανίζουν υψηλά ποσοστά 
µη εξυπηρετούµενων δανείων, καθώς και υψηλά ποσοστά ιδιωτικού χρέους, τα οποία αποτελούν 
παράγοντες αστάθειας στην ανάπτυξη. Παρά τους αρνητικούς  αυτούς παράγοντες, η Κυπριακή 
οικονοµία παρουσιάζει θετικές προοπτικές που υποστηρίζονται από : 
 

o το θετικό ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ που αναµένεται να φθάσει για το 2016 στο 2,2%,  
o την άντληση κεφαλαίων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  από τις διεθνείς αγορές µε 

ευνοϊκά επιτόκια  
o τη µείωση των ποσοστών ανεργίας 
o τη  σταθερή προοπτική µε την οποία χαρακτηρίζεται η Κυπριακή οικονοµία από τους 

οίκους αξιολόγησης 
o την αύξηση του τουριστικού ρεύµατος προς την Κύπρο  
o την αναβάθµιση των προοπτικών των τραπεζών από τους διεθνείς οίκους 

αξιολογήσεως και 
o την αύξηση των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστηµα 

 
Είναι ακόµη αβέβαιο το πώς θα επιδράσει στην Κυπριακή οικονοµία η µελλοντική έξοδος του 
Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 

 
Ελληνική Οικονοµία – Περιβάλλον Λειτουργίας Μητρικής 
 
Η ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, εντός του τρίτου τριµήνου 
του 2015, για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών της ελληνικής οικονοµίας, στη βάση των 
όσων ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της 12ης Ιουλίου του 2015, οδήγησαν στην επίτευξη 
συµφωνίας για τη χορήγηση νέας οικονοµικής στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό 
Στήριξης. Με τη συµφωνία αυτή προβλέπεται η κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας για το µεσοπρόθεσµο χρονικό διάστηµα, υπό την προϋπόθεση 
υλοποίησης οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που αναµένεται να συνδράµουν στην οικονοµική 
σταθερότητα και βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
1.2 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας (συνέχ.) 
 
1.2.1  Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern) (συνέχ.) 
 
Ελληνική Οικονοµία – Περιβάλλον Λειτουργίας Μητρικής (συνέχ.) 
 
Επιπρόσθετα, προβλέφθηκε η διάθεση πόρων για την κάλυψη των αναγκών 
ανακεφαλαιοποιήσεως των πιστωτικών ιδρυµάτων ως αποτέλεσµα της αξιολογήσεώς τους από 
τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό. Ειδικότερα σε ότι αφορά στην Alpha Bank AE, η 
ανακεφαλαιοποίηση, συνολικού ύψους €2.563 εκατ., πραγµατοποιήθηκε εντός του τετάρτου 
τριµήνου του 2015, αποκλειστικά από ιδιωτικά κεφάλαια. 
 
Μετά την πρόσφατη ψήφιση από την Ελληνική Βουλή των νοµοθετικών ρυθµίσεων που 
σχετίζονται µε τις προαπαιτούµενες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και την ολοκλήρωση της πρώτης 
αξιολόγησης του προγράµµατος προσαρµογής εγκρίθηκε η τµηµατική εκταµίευση της δεύτερης 
δόσης του προγράµµατος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης, η οποία ανέρχεται σε  €10,3 
δισ.. Το πρώτο τµήµα της δόσεως ύψους €7,5 δις εκταµιεύθηκε τον Ιούνιο και το υπολειπόµενο 
ποσό αναµένεται να αποδεσµευτεί το φθινόπωρο του 2016 κατόπιν πραγµατοποιήσεως σειράς 
προαπαιτούµενων δράσεων. Τα ανωτέρω ποσά θα διατεθούν για την  κάλυψη  των 
βραχυπρόθεσµων αναγκών εξυπηρετήσεως του δηµοσίου χρέους καθώς και την εξόφληση µέρους 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της 
πραγµατικής οικονοµίας.  
 
Συµπερασµατικά, η Τράπεζα, λαµβάνοντας υπόψη: 

• τα αποτελέσµατα των διαφόρων εξωτερικών και εποπτικών ελέγχων, 
• τη διενέργεια τακτικών ελέγχων όσον αφορά τη ρευστότητα της Τραπέζης και την 

αξιολόγηση των επιπτώσεων των διάφορων γεγονότων, 
• τη παρακολούθηση των ταµειακών εισροών και εκροών σε καθηµερινή βάση, 
• την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τραπέζης κατά την 30.6.2016, 
• τη δυνατότητα πρόσβασης της Τραπέζης σε ταµεία του µηχανισµού στήριξης µέσω 

της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
• την κατάρτιση επιχειρηµατικού πλάνου σε περίπτωση ανάγκης επιπρόσθετων 

κεφαλαιακών αναγκών ή ρευστότητας, και  τη µείωση της έκθεσης σε πιστωτικό 
κίνδυνο, 

• την επιτυχή ολοκλήρωση της κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών του Οµίλου 
Alpha Bank αποκλειστικά από ιδιωτικές πηγές 

• την αναβάθµιση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης 
 
εκτιµά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της συνέχισης της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 30.6.2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 
 
 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 30.6.2016 30.6.2015* 
 €΄000 €΄000 
   
∆ιαφηµίσεις και προωθήσεις 412 550 
Ενοίκια πληρωτέα 712 766 
Ειδικός φόρος επί των καταθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων  1.405 1.616 
Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις 107 87 
Επαγγελµατικά έξοδα 464 500 
∆ικηγορικά έξοδα 479 534 
Συνδροµές για χρήση καρτών (VISA) 362 374 
Εφόδια και έξοδα συντήρησης ηλεκτρονικού υπολογιστή 503 301 
Ασφάλιστρα  276 411 
Ηλεκτρισµός  215 269 
Τηλεπικοινωνιακά έξοδα 308 296 
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 137 131 
Φόρος προστιθεµένης αξίας 560 549 
Άλλα έξοδα  762 760 
   
   
 6.702 7.144 

 
Στις 11.2.2016 ψηφίστηκε εναρµονιστική νοµοθεσία που υιοθετεί τις πρόνοιες της νέας 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/59/ΕΕ περί ανάκαµψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυµάτων. Στο 
νέο θεσµικό πλαίσιο προβλέπεται η δηµιουργία Ταµείου εξυγίανσης που θα ανέρχεται στο 1% των 
καλυµµένων καταθέσεων µέχρι τον ∆εκέµβριο 2024. Οι συνεισφορές των πιστωτικών ιδρυµάτων 
θα βασίζονται στο προφίλ κινδύνου τους και στο ύψος των καλυµµένων καταθέσεων τους. Για το 
2016 αναλογεί στην Τράπεζα ποσό ύψους  €914 χιλ. το οποίο καλύφθηκε µέσα από τις εισφορές 
που έχουν γίνει για τον «Ειδικό φόρο επί των καταθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων» 
 
 
3 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  

 

 

 30.6.2016 30.6.2015 

 

Σηµ. €΄000 €΄000 

    
Ζηµίες αποµειώσεως δανείων και   
απαιτήσεων  κατά  πελατών 

 
6 

 
287 

 
35.508 

Εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις     (5.007) (1.212) 
    
    (4.720) 34.296 

 
 
 
 
 
*Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου έχουν αναµορφωθεί λόγω της τροποποίησης της παρουσίασης του «Ειδικού φόρου επί των 
καταθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων» που εµφανίζεται στα «Γενικά διοικητικά έξοδα και άλλα έξοδα» αντί στο «Φόρο εισοδήµατος»  
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4. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 

 30.6.2016 30.6.2015* 

 

Σηµ. €΄000 €΄000 

    
Αναβαλλόµενη φορολογία – χρέωση/(πίστωση) 9         542        31 
    
Χρέωση/(Πίστωση) έτους          542        31 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου έχουν αναµορφωθεί λόγω της τροποποίησης της παρουσίασης του «Ειδικού φόρου επι των 
καταθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων» που εµφανίζεται στα «Γενικά διοικητικά έξοδα και άλλα έξοδα» αντί στο «Φόρο εισοδήµατος»  
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5. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
Τα κέρδη/(ζηµίες)  ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος/(ζηµία) που αναλογεί στους 
ιδιοκτήτες της Τραπέζης µε το µεσοσταθµικό αριθµό των εκδοµένων µετοχών κατά τη διάρκεια 
της περιόδου. 

 
 Από 1 Ιανουαρίου έως 

 

30.6.2016 30.6.2015 

 
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) που αναλογούν στους  
ιδιοκτήτες (€́ 000) 

 
 

          7.564 

 
 

     (15.082) 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που θεωρείται ότι  
ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια της περιόδου 

 
174.474.178 

 
      167.111.184 

   
   
Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη / (ζηµίες) ανά  
µετοχή (€ σεντ) 

 
             0,04 

  
          (9,03) 

 
 
6. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 

 30.6.2016 31.12.2015 
 €΄000 €΄000 
   
∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 2.640.363 2.619.829 
Προβλέψεις για αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων     (586.354)   (583.282) 
   
 2.054.009  2.036.547 

 
Αποθεµατικό αποµείωσης 

 €΄000 
Υπόλοιπο 1.1.2015 792.285 
Μεταβολές για την περίοδο 1.1 – 30.6.2015  
Ζηµίες αποµειώσεως για την περίοδο (σηµ. 3) 35.508 
Αποµειώσεις για δάνεια που έχουν πωληθεί (346.567) 
Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν για διαγραφές (34.871) 
Συναλλαγµατική διαφορά    48.308 
Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για την περίοδο    18.293 
Υπόλοιπο 30.6.2015 512.956 
Μεταβολές για την περίοδο 1.7 – 31.12.2015  
Ζηµίες αποµειώσεως για την περίοδο  65.579 
Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν για διαγραφές (4.453) 
Συναλλαγµατική διαφορά (7.368) 
Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για την περίοδο    16.568 
Υπόλοιπο 31.12.2015  583.282 
Μεταβολές για την περίοδο 1.1 – 30.6.2016  
Ζηµίες αποµειώσεως για την περίοδο (σηµ. 3) 287 
Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν για διαγραφές (14.237) 
Συναλλαγµατική διαφορά (909) 
Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για την περίοδο 17.931 
Υπόλοιπο 30.6.2016 586.354 
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7. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 

       Γη 
  €́ 000 
Αξία Κτήσεως  
30 Ιουνίου 2016       2.023 
  
Χρεολύσεις   
30 Ιουνίου 2016              - 
  
Καθαρή λογιστική αξία  
31 ∆εκεµβρίου 2015     2.023 
  
30 Ιουνίου 2016     2.023 

 
Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε σηµαντική µεταβολή στις επενδύσεις σε ακίνητα. Η 
εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα κατά την 31.12.2015 ανέρχεται σε €6,4 εκατ. 
 
8. Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ   

    ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ 
 

 Ιδιοχρησιµοποιού-
µενα ακίνητα, 

εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµός 

Άυλα πάγια 

 €΄000 €΄000 
   

Καθαρή λογιστική αξία 1 .1.2015 24.278 876 
Προσθήκες  822 98 
∆ιαθέσεις και διαγραφές (46) (71) 
Προσθήκες από εξαγορά Emporiki Bank Cyprus Ltd  358 29 
Αποσβέσεις περιόδου  (794) (272) 
Αποσβέσεις στις πωλήσεις και διαγραφές             46          71 
Καθαρή λογιστική αξία 30.6.2015     24.664        731 

 
Αναπόσβεστη αξία 1.7.2015 

 
24.664 

 
731 

Προσθήκες  490 187 
∆ιαθέσεις και διαγραφές (199) - 
Αποσβέσεις περιόδου (831) (277) 
Αποσβέσεις στις πωλήσεις και διαγραφές          199           - 
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015      24.323      641 
   
Καθαρή λογιστική αξία 1 .1.2016 24.323 641 
Προσθήκες 118 63 
∆ιαθέσεις και διαγραφές (225) - 
Αποσβέσεις περιόδου (820) (196) 
Αποσβέσεις στις πωλήσεις και διαγραφές         185            - 
   
Καθαρή λογιστική αξία 30.6.2016     23.581       508 
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9. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  ∆ιαφορές µεταξύ  
  αποσβέσεων και  
 Φορολογικές κεφαλαιουχικών  
 ζηµίες εκπτώσεων Σύνολο 
 €΄000 €΄000 €΄000 

Υπόλοιπο 1 .1. 2015 13.054 (962) 12.092 
Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων            -       (31)             (31) 
Υπόλοιπο  30 .6. 2015   13.054     (993)    12.061 
    
Υπόλοιπο  1 .7. 2015 13.054 (993) 12.061 
(Χρέωση)/πίστωση  στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

 
          - 

 
        - 

 
          - 

Υπόλοιπο  31.12.2015 13.054   (993) 12.061 
    
Υπόλοιπο  1 .1. 2016    13.054      (993) 12.061 
(Χρέωση)/πίστωση  στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

 
     (625) 

   
      83 

     
    (542) 

Υπόλοιπο  30 .6. 2016    12.429    (910) 11.519 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση προέκυψε από τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

 30.6.2016 31.12.2015 
 €΄000 €΄000 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση   
Φορολογικές ζηµιές 12.429   13.054 

   
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση   
∆ιαφορές µεταξύ αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών   
  εκπτώσεων     (910)       (993) 

   
   11.519    12.061 

 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές 
χρησιµοποιώντας το εφαρµόσιµο ποσοστό φορολογίας . Στην περίπτωση φορολογικών ζηµιών το 
εφαρµόσιµο ποσοστό φόρου είναι 12,5%. 
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10. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

  30.6.2016 31.12.2015 
  €΄000 €΄000 
    
Απαιτήσεις απo εταιρίες του Οµίλου Alpha Bank  
(Σηµ. 23) 

  
1.100 

 
1.015 

Άλλες απαιτήσεις και προπληρωµές  2.361 1.639 
Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασµούς από  
διακανονισµό χρέους 

  
    4.352 

 
      559 

    
     7.813    3.213 

 
Περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από πελάτες από πλειστηριασµούς και από διακανονισµό 
χρεών αλλά δεν είναι άµεσα διαθέσιµα προς πώληση ή δεν αναµένεται να πωληθούν εντός ενός 
έτους παρουσιάζονται στα «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού»  και αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία 
µεταξύ του κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 
 
11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
 

 30.6.2016 31.12.2015 

 

€΄000 €΄000 

   
Ποσά που οφείλονται σε εταιρίες του Οµίλου Alpha   
 Bank (Σηµ. 23) 157.579 155.434 
Ποσά που οφείλονται σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα     9.086     5.297 
   
 166.665 160.731 

 
Οι οφειλές προς την Alpha Bank AE εξασφαλίζονται µε   «∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών» 
(Σηµ.23). 
 
12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
 

 30.6.2016 31.12.2015 
 €΄000 €΄000 
Καταθέσεις:  
   Όψεως 457.912 433.100
   Ταµιευτηρίου 15.069 15.162
   Προθεσµίας ή µε προειδοποίηση 1.473.638 1.403.526
 
 1.946.619 1.851.788
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13. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

Χρεόγραφα κεφαλαίου σε αναπόσβεστο κόστος 
 

 30.6.2016 31.12.2015 
 €΄000 €΄000 
   
Υπόλοιπο  1.1  116.334 100.256 
Χρεόγραφα από εξαγορά Emporiki Bank Cyprus Ltd  - 15.936 
Τόκοι πληρωτέοι 2.588 5.020 
Πληρωµές       (3.067)       (4.878) 
   
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου / 31 ∆εκεµβρίου      115.855    116.334 

 

 
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. 
 

 Χρεόγραφα 
∆ιαπραγµατεύ- 
σιµα 

Χρεόγραφα Μη        
∆ιαπραγµατεύ-  
σιµα 

Σύνολο 

  
€΄000 

 
  €́ 000 

 
€΄000 

Υπόλοιπο  1.1.2015   100.256               -  100.256 
Χρεόγραφα από εξαγορά Emporiki Bank  
Cyprus Ltd 

              
            - 

   
   15.936  

 
   15.936 

Τόκοι Πληρωτέοι       1.431          792      2.223 
Πληρωµές     (1.439)     (1.251)    (2.690) 
Υπόλοιπο 30.6.2015    100.248    15.477 115.725 
    
Υπόλοιπο  1.7.2015   100.248     15.477  115.725 
Χρεόγραφα από εξαγορά Emporiki Bank  
Cyprus Ltd 

              
         - 

          
          - 

        
         - 

Τόκοι Πληρωτέοι       1.410       1.387     2.797 
Πληρωµές      (1.418)        (770)    (2.188) 
Υπόλοιπο  31.12.2015    100.240     16.094 116.334 
    
Υπόλοιπο  1.1.2016   100.240  16.094   116.334 
Τόκοι Πληρωτέοι       1.324     1.264       2.588  
Πληρωµές     (1.338)  (1.729)     (3.067) 
Υπόλοιπο  30.6.2016    100.226  15.629    115.855 
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13. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (συνέχ.) 
 
Χρεόγραφα ∆ιαπραγµατεύσιµα 
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. 
 
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 €1.039 χιλ. που αποτελεί απόσβεση για την περίοδο 1.1.2016 
µέχρι 30.6.2016 έχει χρεωθεί στον λογαριασµό αποτελεσµάτων. Αντίστοιχα, ποσό ύψους 
€1.793χιλ. που αποτελεί απόσβεση για την περίοδο 27.3.2015 µέχρι 31.12.2015 έχει χρεωθεί στα 
αποτελέσµατα του 2015. 

 
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 Υπόλοιπο κεφαλαίου 

€΄000 
Επιτόκιο βάσης Περιθώριο 

    
22.12.2006 250 Euribor 6m 0,36% 
17.3.2008 800 Euribor 6m 1,5% 
12.12.2008 810 Euribor 3m 3,5% 
18.12.2009 3.900 Euribor 3m 1,45% 
  3.3.2011 16.000 Euribor 3m 2,16% 

        Σύνολο 21.760   
 
 

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:  

 
 
 
 
 
 
 
 

               30.6.2016 
€΄000 

         31.12.2015 
€΄000 

 

    
Εντός ενός έτους 920 2.020  
1 έως 3 έτη 8.873 3.940  
Πέραν των 3 ετών 11.967 17.300  
Σύνολο 21.760 23.260  
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14. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

 30.6.2016 31.12.2015 
 €΄000 €΄000 
   
Οφειλόµενα έξοδα 5.413 3.847 
Προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές (Σηµ.20.2) 39 50 
Άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί 10.062 10.551 
Υποχρεώσεις σε εταιρίες του Οµίλου Alpha Bank (Σηµ.23) 12.454 2.933 
Φόροι πληρωτέοι για λογαριασµό πελατών       663       912 
   
   28.632   18.293 

 
Η αύξηση στις λοιπές υποχρεώσεις οφείλεται κυρίως στην αύξηση των υποχρεώσεων της 
τραπέζης προς εταιρίες του Οµίλου Alpha Bank.   
 
15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 30.6.2016 31.12.2015 
 Αριθµός   Αριθµός   
 Μετοχών €΄000 µετοχών €΄000 
Εγκεκριµένο      
30 Ιουνίου 2016/ 31 ∆εκεµβρίου 2015      
(Συνήθεις µετοχές των €0,85 σεντ η     
  καθεµία) 600.000.000 510.000  600.000.000 510.000 
     
Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο     
1 Ιανουαρίου 174.974.178 148.303 159.500.000 135.575 
Έκδοση µετοχών                  -          -       14.974.178   12.728          
30 Ιουνίου 2016/ 31 ∆εκεµβρίου 2015      
(Συνήθεις µετοχές των €0,85 σεντ η      
  καθεµία) 174.474.178 148.303 174.474.178 148.303 
     
 

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 €0,85 έκαστη, 
συνολικού ύψους €12.728 χιλ. Οι µετοχές παραχωρήθηκαν ως αντάλλαγµα στους υφιστάµενους 
µετόχους της Emporiki Bank Cyprus Ltd στην τιµή των €2,66. Η διαφορά που προέκυψε µεταξύ 
της ονοµαστικής αξίας και της τιµής διάθεσης συνολικού ύψους €27.132 χιλ.  πιστώθηκε στο 
λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» στην Καθαρή Θέση. 
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15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνεχ.) 
 
Από την αύξηση του κεφαλαίου, η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου µεταβλήθηκε όπως πιο 
κάτω: 

 
Μετοχική Σύνθεση 30.6.2016 και 31.12.2015 

 
 Μέτοχος Αρ. Μετοχών 

 
Ποσοστό 

Συµµετοχής 
1. Alpha Bank AE  172.255.698 98,73% 
2. Emporiki Venture Capital Developed Markets Ltd 1.163.835 0,67% 
3. Emporiki Venture Capital Emerging Markets Ltd    1.054.645     0,60% 
 Σύνολο  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.  
 
16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
α) Αποθεµατικό επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 
 
Το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση δεν είναι διανεµητέο, όµως 
σε περίπτωση εκποίησης επανεκτιµηµένων επενδύσεων, τυχόν υπόλοιπο του πλεονάσµατος 
επανεκτίµησης της επένδυσης που εκποιείται µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης 
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση µέσω των αποτελεσµάτων στο αποθεµατικό προσόδου. 
 
 2016 2015 
 €΄000 €΄000 
Υπόλοιπο 1.1      16     (439) 
Μεταβολές περιόδου 1.1 – 30.6 / 1.1 - 31.12     

Επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 
                 
 (630)  476  

Μεταφορά στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά 
την πώληση επενδύσεων 

                   
        -          

        
(21)    

Σύνολο    (630)        455 
Υπόλοιπο την 30.6 / 31.12     (614)          16 

 
β) Αποθεµατικό διαφοράς από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου 

 
  2016 2015 
  €΄000 €΄000 

Υπόλοιπο την 30.6 / 31.12                       600                     600 
 

Σύνολο αποθεµατικών (α+β)                       (14)                      616 
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17. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 
 
Το αποθεµατικό προσόδου (αποτέλεσµα εις νέον) διανέµεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί 
Εταιριών Νόµου, Κεφ. 113. 

 
Εταιρίες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από 
τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο 
ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως 
έχουν διανέµει αυτό το ποσό ως µέρισµα. Έκτακτη εισφορά για την άµυνα προς 17% από το 2014 
και µετά θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι 
ιδιοκτήτες (άτοµα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το 
ποσό αυτό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα 
που ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη εισφορά για 
την άµυνα καταβάλλεται από την Τράπεζα για λογαριασµό των ιδιοκτητών. 

 
Οι πιο πάνω πρόνοιες της νοµοθεσίας δεν είναι υποχρεωτικές στην περίπτωση της Τραπέζης για 
το λόγο ότι οι ιδιοκτήτες της δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου. 
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18. ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
 30.6.2016 31.12.2015 
 €΄000 €΄000 

 
  

Έκδοση µετατρέψιµων αξιογράφων κεφαλαίου 64.000 64.000 
 
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 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 Τραπέζης. 

 
Η Τράπεζα έχει ακυρώσει την πληρωµή τόκου για το 2015. 
 
Τα µετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου µπορούν να εξαγοραστούν στο σύνολό τους κατ’ επιλογή 
της Τραπέζης 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. 

 
Τα µετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου µετατρέπονται υποχρεωτικά σε συνήθεις µετοχές της 
Τραπέζης 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 Τραπέζης. 

 
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 πρόσθετα κεφάλαια κατηγορίας Ι (Additional Tier Ι) για σκοπούς 
υπολογισµού του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 
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19. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού στην Τράπεζα κατά την 30.6.2016 ανερχόταν σε 626  
(31.12.2015: 874)  άτοµα. 
 
Κατά το Α΄ εξάµηνο 2016  η Τράπεζα εκπόνησε Πρόγραµµα Εθελουσίας Εξόδου προσωπικού το 
οποίο ίσχυε για την διάρκεια 29.2.2016-24.3.2016.   
 
Συνολικά αιτήθηκαν συµµετοχή στο πρόγραµµα 247 εργαζόµενοι. Το κόστος αποζηµίωσης και 
άλλων ωφεληµάτων ανέρχεται σε €31,4 εκατ. Το ετήσιο εκτιµώµενο όφελος από τις αποχωρήσεις 
ανέρχεται σε €12,7 εκατ.  
  
 
20. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 
20.1 ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

 30.6.2016 31.12.2015 
 €΄000 €΄000 
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις   

Τραπεζικές εγγυήσεις   53.348   51.922 

Ανειληµµένες υποχρεώσεις   
Πιστώσεις εισαγωγής και βεβαιωµένες πιστώσεις   
  εξαγωγής      6.906 5.462 
Όρια δανείων και διευκολύνσεων που έχουν εγκριθεί   
  αλλά δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµη 122.078 135.184 
 128.984 140.646 
   
Σύνολο Λογαριασµών Τάξεως 182.332 192.568 

 

 
20.2  ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
  
Υπάρχουν ορισµένες απαιτήσεις και δικαστικές αγωγές εναντίον της Τραπέζης στα πλαίσια της 
συνήθους επιχειρηµατικής της δραστηριότητας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των Νοµικών Υπηρεσιών 
η οριστική διευθέτηση τους δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική θέση ή 
λειτουργία της τραπέζης. ΄Εναντι αυτών η Τράπεζα έχει σχηµατίσει πρόβλεψη µέχρι 30.6.2016 
ποσού €39 χιλ. (31.12.2015 : €50 χιλ)  που περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του Ισολογισµού 
«Λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις» 
 
20.3  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  
 
Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του 2007 και βρίσκεται σε εξέλιξη 
φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2008-2011. 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. 
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21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  
 

Η Τράπεζα, αξιολογώντας τον τρόπο παρουσίασης της πληροφόρησης κατά λειτουργικό 
τοµέα και 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: 

 
                                            1.1-30.6.2016 

 
Λιανική 
Τραπεζική 

Corporate 
banking 

Treasury Λοιπά Σύνολο 

  €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 
      

Καθαρά έσοδα τόκων 32.801 16.042 676 -  49.519 
Καθαρά έσοδα προµηθειών 2.752 683 -  (253) 3.182 
Λοιπά έσοδα     476       226  7.002         100     7.804 
Σύνολο Εσόδων 36.029 16.951 7.678 (153) 60.505 

      
Σύνολο Εξόδων (10.344) (4.582) -  (42.193) (57.119) 

    
Αποµειώσεις χορηγήσεων       1.346     3.374           -              -      4.720 
Καθαρό κέρδος / (ζηµία)  
προ φόρων 

 
27.031 

 
15.743 

 
7.678 

 
(42.346) 

 
8.106 

      
Ενεργητικό 30.6.2016 1.201.173 852.836 605.532 48.452 2.707.993 
Υποχρεώσεις 30.6.2016 1.797.939 148.680 266.665 46.478 2.259.762 
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21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) 
 

                                          1.1.-30.6.2015 

 
Λιανική 
Τραπεζική 

Corporate 
banking 

Treasury Λοιπά Σύνολο 

  €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 
      

Καθαρά έσοδα τόκων 23.582 12.490 9.638 186  45.896 
Καθαρά έσοδα προµηθειών 3.954 646 -  (172) 4.428 
Λοιπά έσοδα       760          5 (5.678)            29  (4.884) 
Σύνολο Εσόδων 28.296 13.141 3.960 43 45.440 
  

     
Σύνολο Εξόδων (10.928) (4.692) (121)  (10.454) (26.195) 
  

    
     Αποµειώσεις χορηγήσεων (41.128)       5.446          - 1.386  (34.296) 

Καθαρό κέρδος/(ζηµία)  
προ φόρων 

 
(23.760) 

 
13.895 

 
3.839 

 
(9.025) 

 
  (15.051) 

      
Ενεργητικό 31.12.2015 1.220.280 816.267 507.129 45.146 2.588.822 
Υποχρεώσεις 31.12.2015 1.704.873 146.916 260.730 35.006 2.147.525 

 
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 κλπ.) 

 
Λοιπά 
Εντάσσονται οι µη κατανεµηµένες στους υπόλοιπους τοµείς λειτουργικές δαπάνες των κεντρικών 
υπηρεσιών της Τραπέζης. 
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22. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 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  

 
 30.6.2016 
  

Επίπεδο 1 
 

Επίπεδο 2 
 

Επίπεδο 3 
Συνολική 
εύλογη αξία 

Συνολική 
Λογιστική αξία 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 
Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά 
στοιχεία  

    

∆άνεια και απαιτήσεις 
 κατα πελατών 

 
- 

 
- 1.923.219

 
1.923.219 

 
2.054.009 

     
Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 
υποχρεώσεων 

    

Χρεόγραφα κεφαλαίου - 88.400         15.597 103.997 115.855 
Υποχρεώσεις προς πελάτες - - 1.943.501 1.943.501 1.946.619 

 
 31.12.2015 
  

Επίπεδο 1 
 

Επίπεδο 2 
 

Επίπεδο 3 
Συνολική 
εύλογη αξία 

Συνολική 
Λογιστική αξία 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 
Χρηµατοοικονοµικά 
  Περιουσιακά 
  στοιχεία  

     

∆άνεια και απαιτήσεις 
κατα πελατών 

 
- 

 
- 

 
1.976.376 

 
1.976.376 

 
2.036.547 

      
Χρηµατοοικονοµικά 
  στοιχεία 
  υποχρεώσεων 

     

Χρεόγραφα κεφαλαίου - 54.000 16.057 70.057 116.334 
Υποχρεώσεις προς πελάτες - - 1.847.853 1.847.853 1.851.788 
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22. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 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 αναπόσβεστο κόστος δεν διαφέρει σε ουσιαστικό βαθµό από την αντίστοιχη λογιστική αξία τους. 

 
 
∆ιαβάθµιση των αποτιµωµένων στην εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων  

 
 30.6.2016 
  

Επίπεδο 1 
 

Επίπεδο 2 
 

Επίπεδο 3 
Συνολική 
εύλογη αξία 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 
Χρηµατοοικονοµικά 
  Περιουσιακά στοιχεία  

   

Επενδύσεις διαθέσιµες προς 
 πώληση 

 
 

 
145.299 

 
1.651 

 
146.950 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα 

 
- 

 
3.008 

 
- 

 
3.008 

     
Χρηµατοοικονοµικά 
  στοιχεία 
  υποχρεώσεων 

    

Παράγωγα  
χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 
- 

 
1.991 

 
- 

 
1.991 

 
 31.12.2015 
  

Επίπεδο 1 
 

Επίπεδο 2 
 

Επίπεδο 3 
Συνολική 
εύλογη αξία 

 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 
Χρηµατοοικονοµικά 
  Περιουσιακά στοιχεία  

   

Επενδύσεις διαθέσιµες προς 
  πώληση 

 
- 

 
96.907 

 
1.651 

 
98.558 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα 

 
- 

 
2.885 

 
- 

 
2.885 

     
Χρηµατοοικονοµικά 
  στοιχεία 
  υποχρεώσεων 

    

Παράγωγα  
  χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 
- 

 
379 

 
- 

 
379 

 
Για τον καθορισµό της εύλογης αξίας της επένδυσης της Τραπέζης στην εταιρία JCC Payments 
Systems Limited σε επίπεδο 3 έχει χρησιµοποιηθεί µέθοδος αποτίµησης που βασίζεται στην καθαρή 
θέση της εταιρίας. 
 



 
  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD  ΤΗΣ 30.6.2016 

 

37 
 

22. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ   
     ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (συνέχ.) 
 
Τα διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής: 

 
• Επίπεδο 1 - τιµές χρηµατιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όµοια 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 
• Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιµών χρηµατιστηρίου 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 
δηµοσιευµένα δεδοµένα της αγοράς. 

 
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 
2016 προς πώληση 
 €΄000 
  
Υπόλοιπο 1.1 1.651 
Μεταφορές από/προς Επίπεδο 3 - 
Αγορές/πωλήσεις - 
Μεταβολές εύλογης αξίας          - 
  
Υπόλοιπο  30.6  1.651 

 
 Επενδύσεις  
2015 διαθέσιµες 
 προς πώληση 
 €΄000 
  
Υπόλοιπο 1.1 1.651 
Μεταφορές από/προς Επίπεδο 3 - 
Αγορές/πωλήσεις - 
Μεταβολές εύλογης αξίας          - 
  
Υπόλοιπο  30.6  1.651 
  
Υπόλοιπο 1.7 1.651 
Μεταφορές από/προς Επίπεδο 3 - 
Αγορές/πωλήσεις - 
Μεταβολές εύλογης αξίας          - 
  
Υπόλοιπο  31.12  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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23. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

Τα συνδεδεµένα µέρη 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.   

 
(α) Συναλλαγές µε ∆ιοικητικούς Συµβούλους 

 
 Από 1 Ιανουαρίου έως 
 30.6.2016 30.6.2015 
 €΄000 €΄000 
Μη εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι   
∆ικαιώµατα ως µέλη         68        52 
   
Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι   
Σύνολο απολαβών για Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς   
  Συµβούλους      214      214 
   
Σύνολο απολαβών για Εκτελεστικούς και    
  Μη Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους      282      266 
  

30.6.2016 
 

31.12.2015 
 €΄000 €΄000 
∆άνεια και απαιτήσεις σε µέλη του ∆ιοικητικού   
  Συµβουλίου  και συνδεδεµένα πρόσωπα       67     91 
   
Υποχρεώσεις προς µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου     
  και συνδεδεµένα πρόσωπα      440     436 

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

 
(β) Συναλλαγές µε Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη 

 
Η Τράπεζα θεωρεί τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ως Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη. 

 
 Από 1 Ιανουαρίου έως 
 30.6.2016 30.6.2015 
 €΄000 €΄000 
   
Σύνολο απολαβών για Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη       364 256 
   
 30.6.2016 31.12.2015 
 €΄000 €΄000 
   
∆άνεια και απαιτήσεις σε Βασικά ∆ιευθυντικά     
  Στελέχη και Συνδεδεµένα Πρόσωπα        522    578 
   
Υποχρεώσεις προς  Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη και    
  Συνδεδεµένα Πρόσωπα      859   1.158 
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23. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ (συνέχ.) 
 
(γ) Συναλλαγές µε την µητρική εταιρία 

 
Κατά την 30 Ιουνίου 2016, η µητρική εταιρία Alpha Bank A.E. έχει παραχωρήσει τραπεζικές 
εγγυήσεις ύψους € 29.410 χιλ.  (31 ∆εκεµβρίου 2015: €30.199 χιλ.) αναφορικά µε την κάλυψη 
συγκεκριµένων δανείων πελατών. 

 
 30.6.2016 31.12.2015 
 €΄000 €΄000 
Περιουσιακά στοιχεία   
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 232.252 9.838 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα      3.008     2.885 
   
 235.260 12.723 
   
Υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα  157.579 155.434 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 1.991 379 
Χρεόγραφα κεφαλαίου 29.859 27.683 
Μετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου  64.000 64.000 
Λοιπές υποχρεώσεις              -        187 
   
 253.429 247.683 

 
 

 Από την 1 Ιανουαρίου έως 
 30.6.2016 30.6.2015 
 €΄000 €΄000 
Έσοδα    
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 1.615 1.771 
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων             -    6.153 
   
     1.615    7.924 
   
Έξοδα    
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 494 1.136 
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων  3.049  - 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού       187     120 
   
 3.730 1.256 

 
 

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 λογιστική αξία του 
ενεχυριασµένου χαρτοφυλακίου κατά την 30.6.2016 ανέρχεται σε €244 εκατ.  (€260 εκατ. : 
31.12.2015). 
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23. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ (συνέχ.) 
 

(δ) Συναλλαγές µε εταιρίες του Οµίλου Alpha Bank 
 30.6.2016 31.12.2015 

 €΄000 €΄000 
Περιουσιακά στοιχεία   
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 28 35 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού       1.100        1.015 
   
       1.128        1.050 
Υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις προς πελάτες 173.935 230.611 
Χρεόγραφα κεφαλαίου 29.018 10.269 
Λοιπές υποχρεώσεις      12.454        2.933 
   
    215.407    243.813 

 
 Από την 1 Ιανουαρίου έως 

 30.6.2016 30.6.2015 
 €΄000 €΄000 
Έσοδα   
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 241 121 
Λοιπά έσοδα       100         29 
   
      341       150 
Έξοδα   
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 1.265 242 
Γενικά διοικητικά έξοδα και άλλα έξοδα         33          16 
   
    1.298        258 

 
 
(ε) 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 
Ελληνικού 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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24. 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 στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, έχει υιοθετήσει 
τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα θέµατα τραπεζικής εποπτείας. 

 
Από την 1η Ιανουαρίου 2014 ισχύει ο κανονισµός 575/2013 γνωστός ως CRR και η οδηγία 
2013/36/ΕΕ 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. 
Συγκεκριµένα, 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 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε σκοπό την 
εναρµόνιση µε την CRD IV έχει προβεί στην µεταφορά των προνοιών της υπό αναφορά οδηγίας 
µε τροποποίηση των περί Τραπεζικών εργασιών νόµου και τη θέσπιση του νέου περί 
Μακροπροληπτικής εποπτείας νόµο του 2015. Με βάση τον Μακροπροληπτικής εποπτείας νόµο 
του 2015, που τέθηκε σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
καθορίζεται ως η εντεταλµένη αρχή αρµόδια για τη µακροπροληπτική επίβλεψη του 
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος.  
 
Η εφαρµογή του κανονισµού επιτρέπει µεταβατική περίοδο για ορισµένες διατάξεις σχετικά µε τις 
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%, ο οποίος ήταν σε ισχύ µέχρι και τις 3 Ιουνίου 2016, 
ηµεροµηνία στην οποία η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατάργησε το 8% ως τον ελάχιστο 
δείκτη κεφαλαίων κοινών µετοχών κατηγορίας Ι. Ως αποτέλεσµα, ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίων 
κοινών µετοχών κατηγορίας Ι για Πυλώνα Ι καθορίζεται στο 7% ο οποίος περιλαµβάνει το 
ελάχιστο ποσοστό 4,5% που απαιτείται βάση του κανονισµού 575/2013 και το κεφαλαιακό 
απόθεµα ασφαλείας (capital conservation buffer) το οποίο καθορίστηκε από το νέο περί 
Μακροπροληπτικής εποπτείας νόµο του 2015 στο 2,5% χωρίς την χρήση οποιοδήποτε 
µεταβατικών διατάξεων. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Μακροπροληπτικής εποπτείας νόµο του 2015, η Κεντρική 
Τραπεζα της Κύπρου ως η αρµόδια αρχή καθορίζει σε τριµηνιαία βάση το επίπεδο αντικυκλικού 
κινδύνου, σύµφωνα µε την µεθοδολογία που περιγράφεται στον νόµο. Η Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου στις 31 ∆εκεµβρίου 2015,  στις 3 Μαρτίου 2016 και την 1 Ιουνίου 2016 µε επιστολή 
καθόρισε το απόθεµα αντικυκλικού κινδύνου για τα πρώτα τρία  τρίµηνα του 2016 στο 0%.  
Επιπλέον, η Κεντρική Τραπεζα της Κύπρου ως η αρµόδια αρχή για τον χαρακτηρισµό και 
υπολογισµό του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας για τις άλλες συστηµικά σηµαντικές Τράπεζες 
(O-SII), έχει χαρακτηρίσει την Τράπεζα µε επιστολή την 1 Φεβρουαρίου 2016 ως άλλο συστηµικά 
σηµαντικό ίδρυµα (Other Systemically Important Institution- Ο-SII) µε ποσοστό αποθέµατος 
ασφαλείας O-SII στο 0,5%. Η απαίτηση Ο-SII θα είναι σταδιακή σε περίοδο 4 ετών αρχίζοντας 
από την 1 Ιανουαρίου 2019. 
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24. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (συνέχ.) 
 
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης στις 30 Ιουνίου 2016 ξεπερνά τις ελάχιστες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ, παρέχοντας στην Τράπεζα κεφαλαιακό απόθεµα.  
 
Στο τέλος Ιούνιου 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), κοινοποίησε στην Τράπεζα την 
απόφαση της για το ελάχιστο όριο του δείκτη µεταβατικών κεφαλαίων κοινών µετοχών κατηγορία 
Ι (Common Equity Tier I)  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 7% 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 5%.  

 
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε το CRR και τις µεταβατικές διατάξεις που έχει 
καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τις 30 Ιουνίου 2016 αναλύονται πιο κάτω: 
 
 
 

 30.6.2016 31.12.2015 

 €΄000 
Βασιλεία ΙΙΙ 

€΄000 
Βασιλεία ΙΙΙ 

Εποπτικά κεφάλαια   

Μεταβατικά κεφάλαια κοινών µετοχών κατηγορίας Ι 
(Common equity tier I) 

         
375.871 

       
  370.175 

 
Πρόσθετα µεταβατικά κεφάλαια κατηγορίας Ι (Additional tier I) 

 
 63.797 

 
 63.616 

 
Συνολικά κεφάλαια κατηγορίας Ι (Tier I) 

         
439.668 

        
 433.791 

∆ευτεροβάθµιο κεφάλαιο (Τier II) 50.719 63.061 

 
Μεταβατικά συνολικά ίδια κεφάλαια  

     
   490.387 

     
   496.852 

   

Σύνολο σταθµισµένων περιουσιακών στοιχείων  2.232.997 2.119.784 

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

 
 

16,8% 

 
 

17,5% 

∆είκτης µεταβατικών κεφαλαίων κατηγορίας I  
 

19,7% 20,5% 

∆είκτης συνολικών µεταβατικών ιδίων κεφαλαίων            22,0%           23,4% 
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25. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 

Τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων κατά το πρώτο εξάµηνο του 2016 ανήλθαν 
σε €7,7 εκατ. επηρεασµένα κυρίως από τη συναλλαγή εξαγοράς της Visa Europe από την 
οποία προέκυψε µη επαναλαµβανόµενο εισόδηµα ύψους €6,6 εκατ.   
 
Την 21.6.2016 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Visa Europe από τη Visa Inc. σύµφωνα µε τη 
σχετική σύµβαση (όπως αυτή τροποποιήθηκε την 10.5.2016), κατά την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η Visa Inc αγόρασε από τα µέλη της Visa Europe τις µετοχές 
που αυτά κατείχαν λόγω της ιδιότητάς τους ως µέλη. Το τίµηµα για την εν λόγω αγορά 
αποτελείται από: 
 

I. Την καταβολή συνολικά του ποσού των € 12,25 δισ. µε την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής. 

II.  Τη διανοµή προνοµιούχων µετοχών.  
III.  Την καταβολή του ποσού του € 1 δισ. κατά την τρίτη επέτειο από το κλείσιµο της 

συναλλαγής πλέον τόκων. 
 

Ο υπολογισµός του τιµήµατος της συναλλαγής βασίστηκε στα καθαρά έσοδα της Visa 
Europe που έχει συνεισφέρει το κάθε µέλος για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, εντός του δευτέρου τριµήνου της τρέχουσας περιόδου, η Τράπεζα 
αναγνώρισε στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων  το ποσό των €5,1 εκατ. το 
οποίο αποτελείται από το ποσό των µετρητών που έλαβε κατά το κλείσιµο της συναλλαγής 
καθώς και από την αναγνώριση της παρούσας αξίας της απαίτησης για είσπραξη του 
επιπρόσθετου ποσού κατά την τρίτη επέτειο. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα αναγνώρισε  τις 
προνοµιούχες µετοχές της Visa Inc που απέκτησε στο πλαίσιο της συναλλαγής. Οι µετοχές 
αυτές, οι οποίες ταξινοµήθηκαν στο διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιο, αναγνωρίστηκαν 
στην εύλογη αξία τους ύψους €1,5 εκατ. µε πίστωση των αποτελεσµάτων 
χρηµατοοικονοµικών πράξεων.  

 
26. ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

 
Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2015, 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, οι λεπτοµέρειες της οποίας 
αναφέρονται αναλυτικά  στη σηµείωση 41 των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2015,  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. 
 

 
27. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

∆εν υπήρχαν άλλα ουσιώδη γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν τις 
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στις 30 Ιουνίου 2016. 
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων Α΄ εξαµήνου 2016 
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων  
 
 
Σύµφωνα µε την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 21 
Φεβρουαρίου 2014, «Πολιτική Αποµείωση ∆ανείων της ∆ιαδικασίας ∆ιενέργειας Προβλέψεων», 
τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να δηµοσιοποιούν συγκεκριµένες πληροφορίες σε σχέση µε την 
ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων τους. Οι πίνακες Α και Β κατωτέρω παρουσιάζουν τα µη 
εξυπηρετούµενα δάνεια µε βάση τα πρότυπα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) 
της πρόνοιες των οποίων υιοθέτησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από τον Φεβρουάριο του 
2015 
 
Σύµφωνα µε τα πρότυπα αναφοράς της ΕΑΤ για τις αναδιαρθρώσεις και τα µη-εξυπηρετούµενα 
ανοίγµατα (forbearance and non-performing exposures) οι πίνακες ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε 
τους πιο κάτω ορισµούς: 
 
Ορισµός µη εξυπηρετούµενου ανοίγµατος 
 
Ένα άνοιγµα θεωρείται µη εξυπηρετούµενο όταν: 

• Παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση πέραν των ενενήντα ηµερών (σηµαντική 
καθυστέρηση σύµφωνα µε τον ορισµό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου), 

• Ο οφειλέτης έχει αξιολογηθεί ως απίθανο να πληρώσει τις πιστωτικές του υποχρεώσεις 
χωρίς την εκποίηση της εξασφάλισης του, ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχών 
ληξιπρόθεσµων οφειλών ή τον αριθµό των ηµερών σε καθυστέρηση, 

• Ανοίγµατα τα οποία θωρούνται ότι είναι σε αθέτηση (defaulted) σύµφωνα µε το CRR και 
ανοίγµατα τα οποία θωρούνται αποµειωµένα (impaired) σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα 

• Είναι σε στάδιο δικαστικών ενεργειών (Legal)  
 

 
Ανοίγµατα περιλαµβάνουν όλα τα εντός και εκτός στοιχεία του ισολογισµού χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη οι εξασφαλίσεις, εκτός από τα στοιχεία τα οποία κατέχονται για εµπορία. 
 
Ορισµός ρύθµισης 
 
Ένα άνοιγµα θεωρείται ότι έχει τύχει ρύθµισης όταν: 

• Η αναδιάρθρωση περιλαµβάνει παραχωρήσεις (concessions) προς τον οφειλέτη ο οποίος 
αντιµετωπίζει ή πρόκειται να αντιµετωπίσει δυσκολίες στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του (financial difficulties).  
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων 
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ– ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
30 Ιουνίου 2016 

                                                                       Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις                                                                      Προβλέψεις για αποµείωση 

 
Μεικτά δάνεια 
και απαιτήσεις1 

Από τα οποία 
µη 

εξυπηρετούµενα 

           Από τα οποία έτυχαν ρύθµιση 
Συνολική 
πρόβλεψη 
για 

αποµειώσεις 

Από τα οποία µη 
εξυπηρετούµενα 

          Από τα οποία έτυχαν ρύθµιση 

Συνολικά δάνεια 
και απαιτήσεις µε 
ρυθµιστικά µέτρα 

Από τα οποία 
µη 

εξυπηρετούµε

να 

Συνολικά δάνεια 
και απαιτήσεις µε 
ρυθµιστικά µέτρα 

Από τα οποία 
µη 

εξυπηρετούµε

να 

            €’000          €’000             €’000            €’000        €’000            €’000            €’000            €’000 

Γενικές κυβερνήσεις 689 - - - 35 - - - 

Άλλες χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 74.873 15.753 10.603 10.603 3.676 18.671 831 831 

Μη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 1.158.748 705.007 165.695 104.777 334.514 324.808 29.016 27.226 

 Από τις οποίες: Μικροµεσαίες  επιχειρήσεις 1.158.748 705.007 165.695 104.777 334.514 324.808 29.016 27.226 

 Από τις οποίες: Εµπορικών Ακινήτων 881.922 537.297 138.856 86.776 230.452 226.852 23.290 22.233 

Μη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις ανά κλάδο 1.158.748 705.007 

 

334.514 

 

Κατασκευές 661.247 423.867 206.078 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο 143.982 86.047 44.428 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 89.038 40.361 9.952 

Ακίνητα 89.696 44.454 17.913 

Βιοµηχανία 63.092 40.155 18.779 

Λοιποί κλάδοι 111.693 70.123 37.364 

Νοικοκυριά 1.594.049 1.033.049 569.140 414.114 436.125 412.987 127.616 117.866 

Από τα οποία: Στεγαστικά δάνεια 1.425.012 916.955 533.440 383.847 376.689 355.670 113.138 104.310 

Από τα οποία: Καταναλωτικά δάνεια 169.314 115.771 27.060 23.083 51.715 49.588 6.102 5.622 

Σύνολο στον ισολογισµό 2.828.359 1.753.809 745.438 529.494 774.350 756.466 157.463 145.923 
1. Μη συµπεριλαµβανοµένων δανείων και απαιτήσεων από κεντρικές τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

Οι συσσωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης, για σκοπούς παρουσίασης των ανωτέρω γνωστοποιήσεων, περιλαµβάνουν το υπόλοιπο προσαρµογής των συµβατικών υπολοίπων των δανείων που αποκτήθηκαν στα πλαίσια εξαγοράς της 
Εµπορικής Τραπέζης στην εύλογη αξία τους, καθώς για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου, η Τράπεζα παρακολουθεί την εν λόγω προσαρµογή ως µέρος των προβλέψεων. Επισηµαίνεται ότι στη σηµείωση 6 «∆άνεια και 
Απαιτήσεις κατά  Πελατών» η εν λόγω προσαρµογή εµφανίζεται αφαιρετικά του υπολοίπου των «∆ανείων και απαιτήσεων κατά  Πελατών». 



 
  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD  ΤΗΣ 30.6.2016 

 

47 
 

Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ– ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
31 ∆εκεµβρίου 2015 

 
                  (1)  Μη συµπεριλαµβανοµένων δανείων και απαιτήσεων από κεντρικές τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα   

 (2) Οι συσσωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης, για σκοπούς παρουσίασης των ανωτέρω γνωστοποιήσεων, περιλαµβάνουν το υπόλοιπο προσαρµογής των συµβατικών υπολοίπων των δανείων που   αποκτήθηκαν στα πλαίσια     
εξαγοράς της Εµπορικής Τραπέζης στην εύλογη αξία τους, καθώς για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου, η Τράπεζα παρακολουθεί την εν λόγω προσαρµογή ως µέρος των προβλέψεων. Επισηµαίνεται ότι στη 
σηµείωση 6 «∆άνεια και Απαιτήσεις κατά  Πελατών» η εν λόγω προσαρµογή εµφανίζεται αφαιρετικά του υπολοίπου των «∆ανείων και απαιτήσεων κατά  Πελατών». 

 Μεικτά δάνεια και απαιτήσεις Προβλέψεις για αποµείωση 

 Μεικτά δάνεια 
και απαιτήσεις1 

Από τα οποία 
µη 

εξυπηρετούµενα 

Από τα οποία έτυχαν ρύθµιση 
Συνολική 

πρόβλεψη για 
αποµειώσεις

2 

Από τα οποία µη 
εξυπηρετούµενα 

Από τα οποία έτυχαν ρύθµιση 

Συνολικά δάνεια 
και απαιτήσεις µε 
ρυθµιστικά µέτρα 

Από τα οποία 
µη 

εξυπηρετούµε

να 

Συνολικά δάνεια 
και απαιτήσεις µε 
ρυθµιστικά µέτρα 

Από τα οποία 
µη 

εξυπηρετούµε

να 

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Γενικές κυβερνήσεις 691 - - - 61 - - - 

Άλλες χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 54.158 22.121 10.366 1.940 19.400 18.671 743 743 

Μη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 1.162.658 693.833 131.284 103.979 339.528 324.808 26.283 25.272 

Από τις οποίες: Μικροµεσαίες  επιχειρήσεις 1.162.658 693.833 131.284 103.979 339.528 324.808 26.283 25.272 

Από τις οποίες: Εµπορικών Ακινήτων 866.614 516.812 108.353 85.827 230.452 226.852 19.940 19.269 

Μη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις ανά κλάδο 1.162.658 693.833 

 

339.528 

 

Κατασκευές 657.739 414.247 199.781 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο 145.884 85.369 48.084 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 89.149 41.327 11.821 

Ακίνητα 91.818 41.656 16.897 

Βιοµηχανία 62.810 41.728 22.093 

Λοιποί κλάδοι 115.258 69.506 40.852 

Νοικοκυριά 1.617.286 1.019.311 605.584 413.692 439.257 412.987 130.187 118.954 

Από τα οποία: Στεγαστικά δάνεια 1.430.233 894.780 565.768 379.874 370.112 346.517 115.820 105.191 

Από τα οποία: Καταναλωτικά δάνεια 170.318 112.189 25.304 20.800 53.598 51.379 6.032 5.390 

Σύνολο στον ισολογισµό 2.834.793 1.735.265 747.176 519.611 798.246 756.464 157.215 144.969 
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ– ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
 
30 Ιουνίου 2016 

 

             Συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο 
        Χορηγήσεις σε µη-χρηµατοπιστωτικές 

επιχειρήσεις 
   Χορηγήσεις σε άλλες χρηµατοπιστωτικές 

επιχειρήσεις 
           Χορηγήσεις σε νοικοκυριά         

 

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 1έτους 76.401 3.677 1.698 12.286 1.830 547 56.605 - - 7.510 1.847 1.151 

1 - 2 έτη 68.712 36.530 14.954 20.618 5.210 1.828 - - - 48.094 31.320 13.126 

2 - 3 έτη 80.243 48.696 23.973 19.115 10.672 5.819 648 620 454 60.480 37.404 17.700 

3 - 5 έτη 283.680 167.089 75.912 133.901 67.982 26.817 156 145 81 149.623 98.962 49.014 

5 - 7 έτη 405.553 291.463 129.797 170.746 134.391 60.408 2.239 1.735 785 232.568 155.337 68.604 

7 - 10 έτη 1.439.571 935.022 412.373 529.683 335.178 168.718 4.752 3.499 1.112 905.136 596.345 242.543 
Πέραν των 
10 ετών    473.510 271.332 115.608 272.399 149.744 70.377 10.473 9.754 1.244 190.638 111.834    43.987 

Σύνολο 2.827.670 1.753.809 774.315 1.158.748 705.007 334.514 74.873 15.753 3.676 1.594.049 1.033.049 436.125 
Γενικές 
Κυβερνήσεις           689               -           35          
Σύνολο στον 
Ισολογισµό 2.828.359 1.753.809 774.350          

 

Οι συσσωρευµένες προβλέψεις αποµείωσης, για σκοπούς παρουσίασης των ανωτέρω γνωστοποιήσεων, περιλαµβάνουν το υπόλοιπο προσαρµογής των συµβατικών υπολοίπων των δανείων που αποκτήθηκαν στα πλαίσια εξαγοράς της 
Εµπορικής Τραπέζης στην εύλογη αξία τους, καθώς για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου, η Τράπεζα παρακολουθεί την εν λόγω προσαρµογή ως µέρος των προβλέψεων. Επισηµαίνεται ότι στη σηµείωση 6 «∆άνεια και 
Απαιτήσεις κατά  Πελατών» η εν λόγω προσαρµογή εµφανίζεται αφαιρετικά του υπολοίπου των «∆ανείων και απαιτήσεων κατά  Πελατών». 
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ– ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

  31 ∆εκεµβρίου 2015 
 

Συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο 
Χορηγήσεις σε µη-χρηµατοπιστωτικές 

επιχειρήσεις 
Χορηγήσεις σε άλλες χρηµατοπιστωτικές 

επιχειρήσεις 
Χορηγήσεις σε νοικοκυριά 

 

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 1έτους 35.614 11.680 2.896 19.741 3.506 941 13 - 1 15.860 8.174 1.954 

1 - 2 έτη 85.941 52.952 21.270 26.242 16.059 4.898 187 135 107 59.512 36.758 16.265 

2 - 3 έτη 117.143 71.913 32.781 33.640 24.621 8.702 583 569 419 82.920 46.723 23.660 

3 - 5 έτη 299.626 157.961 77.927 136.547 57.220 27.023 84 56 15 162.995 100.685 50.889 

5 - 7 έτη 424.767 303.477 139.601 177.829 140.514 67.822 2.183 1.673 793 244.755 161.290 70.986 

7 - 10 έτη 1.501.903 940.735 423.206 553.585 340.341 169.867 25.803 2.815 1.618 922.515 597.579 251.721 
Πέραν των 
10 ετών 369.108 196.547 100.502 215.074 111.572 60.275 25.305 16.873 16.445 128.729 68.102 23.782 

Σύνολο 2.834.102 1.735.265 798.185 1.162.658 693.833 339.528 54.158 22.121 19.400 1.617.286 1.019.311 439.257 
Γενικές 
Κυβερνήσεις           691             -           61          
Σύνολο στον 
Ισολογισµό 2.834.793 1.735.265 798.246          

 
 


