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Οικονομικά Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2015  

της Alpha Bank Cyprus Ltd 
 

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd (η “Τράπεζα”), 
ενεφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 20,3 εκατ. σε σύγκριση με ζημίες ύψους 
Ευρώ 21,6 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 
 

 
Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε Ευρώ 36,1 εκατ. το α’ τρίμηνο 2015, σημειώνοντας μείωση 
14,1% σε σύγκριση με Ευρώ 42,0  εκατ. το α’ τρίμηνο του 2014, κυρίως λόγω μειώσεως του 
επιτοκιακού περιθωρίου.  
 
Τα έξοδα από τόκους ανήλθαν σε Ευρώ 12,4 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2015, σημειώνοντας 
μείωση 12,2% σε σύγκριση με Ευρώ 14,1 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2014, κυρίως λόγω 
μειώσεως του κόστους καταθέσεων. 
 
Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 2,5 εκατ. παραμένοντας 
στο ίδιο επίπεδο με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.  
 
Το σύνολο εσόδων της Τραπέζης ανήλθε στα Ευρώ 17,5 εκατ. για το α’ τρίμηνο του 2015 
σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 41,7%, σε σύγκριση με Ευρώ 30,0 εκατ. για το α’ 
τρίμηνο 2014 κυρίως λόγω της μειώσεως  στα καθαρά έσοδα από τόκους και της επιδράσεως  
που είχε η μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ελβετικού Φράγκου έναντι του Ευρώ. 
 
Τα λειτουργικά έξοδα της Τραπέζης ανήλθαν στα Ευρώ 11,7 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 
της τάξεως του 5,2%, σε σύγκριση με Ευρώ 12,3 εκατ. για το α’ τρίμηνο του 2014. 
 
Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 66,8% για το α’ τρίμηνο του 2015, σε 
σύγκριση  με 41,1%, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
 
Οι προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων για το α’ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε 
Ευρώ 25,3  εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 34,3%, σε σύγκριση με Ευρώ 38,5 εκατ., για 
το ίδιο τρίμηνο του 2014. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν 
κατά την 31 Μαρτίου 2015 σε Ευρώ 796 εκατ. και αποτελούν το 23,5% των συνολικών 

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία   
Από 1 Ιανουαρίου έως 

σε εκατ. Ευρώ  Μεταβολή 

 

31.3.2015 

 

31.3.2014 

 

Σύνολο εσόδων -41,7% 17,5 30,0 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων -5,2% 11,7 12,3 

Κέρδος από εργασίες πριν τις προβλέψεις -67,1% 5,8 17,7 

Προβλέψεις για απομείωση επισφαλών 
απαιτήσεων 

-34,3% 25,3 38,5 

Ζημία περιόδου μετά φόρων -6% -20,3 -21,6 

Ζημία ανά μετοχή  -12,71 σεντ -13,56 σεντ 

 

   

 

 

31.3.2015 31.12.2014 

Καθαρές χορηγήσεις 12,0% 2.963,1 2.646,6 

Καταθέσεις από Πελάτες -4,8% 1.995,2 2.095,5 

 

   



μεικτών χορηγήσεων της Τραπέζης εξαιρουμένων των δανείων της πρώην Emporiki Bank 
Cyprus Ltd. Οι καθαρές χορηγήσεις κατά την 31 Μαρτίου 2015  ανήλθαν σε Ευρώ 2,963 εκατ. 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 12%, σε σύγκριση με την 31 Δεκεμβρίου 2014, λόγω 
των δανείων και απαιτήσεων της Emporiki Bank Cyprus Ltd. Οι καταθέσεις από Πελάτες 
παρουσίασαν μείωση 4,8%, αφού ανήλθαν στα Ευρώ 1.995,2 εκατ. Στις καταθέσεις 
συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους Ευρώ117 εκατ. από Πελάτες της Emporiki Bank Cyprus Ltd. 
 
Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, τα υπόλοιπα σε επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 
μειώθηκαν κυρίως από την πώληση εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 
250 εκατ..  
 
Εξαγορά και Απορρόφηση Εμπορικής Τράπεζας 
 
Την 1 Μαρτίου 2015, η Τράπεζα εξαγόρασε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki 
Bank Cyprus Ltd  και κατέστη ο μοναδικός μέτοχος, αφότου ελήφθησαν όλες οι απαιτούμενες 
κανονιστικές εγκρίσεις. 
 
Η διαδικασία συγχωνεύσεως ολοκληρώθηκε την  27.3.2015 με συνέπεια τη μεταφορά των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων της απορροφωμένης στην Τράπεζα.  
 
Την 30 Μαρτίου 2015, η Τράπεζα αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά Ευρώ 12.728 χιλ. με 
την έκδοση 14.974.178  νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,85 έκαστη, οι 
οποίες παραχωρήθηκαν ως αντάλλαγμα στους πρώην μετόχους της Emporiki Bank Cyprus 
Ltd.  
 
Από την αποτίμηση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Emporiki Bank Cyprus Ltd, 
προέκυψε αρνητική υπεραξία ύψους Ευρώ 766 χιλ., η οποία αναγνωρίσθηκε  στο 
Αποθεματικό Προσόδου της Καθαρής Θέσης. Η εργασία αποτιμήσεως σε εύλογες αξίες των 
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, είναι σε εξέλιξη και ενδέχεται να επηρεασθούν 
αναδρομικά από τυχόν μεταβολές που θα προκύψουν έως την ολοκλήρωση της εργασίας 
αποτιμήσεως. 
 
Από την απορρόφηση της Emporiki Bank Cyprus Ltd, το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε 
κατά Ευρώ 364 εκατ. και οι καταθέσεις των Πελατών κατά Ευρώ 117 εκατ. 
 
Κατά την κατάρτιση των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Μαρτίου 2015, 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 προηγουμένου έτους που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 
2014, με εξαίρεση τα νέα πρότυπα που εφαρμόσθηκαν από την 1 Ιανουαρίου 2015, όπως 
ειδικότερα αναφέρεται στη σημείωση 2 των Οικονομικών Καταστάσεων.  
 
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. 
 
Οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2015 έχουν εγκριθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, την 26 Μαΐου 2015. 
 
Η ενδιάμεση Έκθεση Διαχειρίσεως καθώς και οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της  
31 Μαρτίου 2015 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alphabank.com.cy) 
και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy). 
    
 
        Λευκωσία, 26 Μαΐου 2015 
































































