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Αποτελέσματα Έτους 2017: Κέρδη μετά από φόρους1  Ευρώ 89,5 εκατ.  
 

 
 

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:  
 

«Το έτος 2017 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Alpha Bank, καθώς τα ετήσια αποτελέσματα παρουσίασαν περαιτέρω βελτίωση 

σε όλους τους τομείς. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκαν, η χρηματοδότησή μας από τις Κεντρικές Τράπεζες 

μειώθηκε, ενώ επετεύχθη  περαιτέρω περιορισμός του κόστους. Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εξυπηρετήσεως των 

Πελατών μας, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, 

ηλεκτρονική τραπεζική και τηλεφωνική εξυπηρέτηση, παράλληλα με τις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο Καταστημάτων. 
Κατά το 2017, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την Ελληνική Οικονομία, καθώς οι εκταμιεύσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα 

ανήλθαν σε Ευρώ 2,1 δισ. Παράλληλα, με σκοπό την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, η Τράπεζα προέβη σε σειρά 

αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών, τις οποίες εφήρμοσε επιτυχώς. Στη Ρουμανία ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου μη 

εξυπηρετουμένων δανείων άνω των Ευρώ 400 εκατ., ενώ στην Ελλάδα η Τράπεζα συνήψε οριστική συμφωνία για την πώληση 

χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων Λιανικής ύψους Ευρώ 3,7 δισ., με θετική επίπτωση επί 

                                                 
1 Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

 Κύριες Εξελίξεις 
- Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,3%. Τα Ενσώματα Ίδια 

Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 9,2 δισ., τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Λαμβανομένης υπ’ όψιν 

της εκτιμωμένης επιπτώσεως ύψους Ευρώ 1,1 δισ. από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 

Πληροφορήσεως 9, βάσει των μεταβατικών διατάξεων για το 2018, ο Δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 18,3%. 

- Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων 

στην Ελλάδα κατά Ευρώ 2,6 δισ. σε ετήσια βάση και Ευρώ 1,8 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2017.  

- Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,9 δισ. σε ετήσια βάση και Ευρώ 1 δισ. το δ΄ τρίμηνο  

και διαμορφώθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 σε Ευρώ 34,9 δισ.  
- Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 8,2 δισ. σε ετήσια βάση.  

Η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) 

μειώθηκε σε Ευρώ 7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 έναντι Ευρώ 13,2 δισ. τον Δεκέμβριο του 2016.  
- Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του 

Ισολογισμού και ανήλθε σε Ευρώ 1,2 δισ.  

- Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 47,6% το 2017 έναντι 48,2% το 2016, επίδοση που επιβεβαιώνει τη 

συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας. 

- Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε Ευρώ 1 δισ., μειωμένες κατά 13,9% σε ετήσια βάση και 

αντιστοιχούν σε 172 μονάδες βάσεως, έναντι 191 μονάδων βάσεως το 2016. 

- Τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν το 2017 σε Ευρώ 89,5 εκατ., έναντι Ευρώ 19,5 

εκατ. το 2016. Συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα Κέρδη μετά 

από φόρους διαμορφώνονται σε Ευρώ 21,1 εκατ.  

- Τον Μάρτιο 2018, η Alpha Bank προχώρησε στη σύναψη οριστικής συμφωνίας για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη 

Εξυπηρετουμένων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων Λιανικής συνολικού υπολοίπου Ευρώ 3,7 δισ. 
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των κεφαλαιακών δεικτών. Οι εν λόγω συναλλαγές αναδεικνύουν την προσήλωση του Ομίλου στην εξυγίανση του δανειακού 

χαρτοφυλακίου του και στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού μας σχεδίου. Κατά το έτος 2018, θα συνεχίσουμε τις 

προσπάθειες για  μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, καθώς και για 
την πλήρη εξάλειψη του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας, την αύξηση των εσόδων που δεν προέρχονται από τόκους, 
παράλληλα με την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητος του Δικτύου μας». 

 

Χρηματοοικονομική επίδοση 
- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 1% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 1.942,6 εκατ., καθώς το όφελος 

από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες αντιστάθμισε τη χαμηλότερη 
συνεισφορά των δανείων.   

- Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν αύξηση 1,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε  
Ευρώ 323,5 εκατ., από αμοιβές και προμήθειες χορηγήσεων, κυρίως λόγω της συμμετοχής της Τραπέζης σε 
χρηματοδότηση έργων (project financing) καθώς και από την ενίσχυση της συνεισφοράς εργασιών διαχειρίσεως 
χαρτοφυλακίου και εργασιών συναλλάγματος. 

- Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.104 εκατ. το 2017, μειωμένα κατά 0,4% σε 
ετήσια βάση. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 47,6% το 2017 έναντι 48,2% το 2016.  

- Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε ετήσια βάση και ανήλθε σε  
Ευρώ 1.214.8 εκατ., αυξημένο κατά 2%.  

- Το δ΄ τρίμηνο 2017, τo Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 157 εκατ. συμπεριλαμβανομένων 
των εκτάκτων εξόδων Ευρώ 151,2 εκατ. που αφορούν κυρίως στον σχηματισμό προβλέψεως Ευρώ 93 εκατ. για 
Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού και Ευρώ 76 εκατ. για ζημίες απομειώσεως παγίων. 

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.005,4 εκατ. το 2017 έναντι  
Ευρώ 1.168 εκατ. το προηγούμενο έτος και αντιστοιχούν σε 172 μονάδες βάσεως, ως ποσοστό του μέσου όρου 
χορηγήσεων, έναντι 191 μονάδων βάσεως το 2016. 

- Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 21,1 εκατ. το 2017, συμπεριλαμβανομένων ζημιών μετά από φόρους από 
διακοπείσες δραστηριότητες ύψους Ευρώ 68,5 εκατ., που επιβάρυναν το αποτέλεσμα του β΄ τριμήνου, κυρίως ως 
αποτέλεσμα της ανακυκλώσεως στα αποτελέσματα του αποθεματικού συναλλαγματικών διαφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της πωλήσεως της θυγατρικής μας στη Σερβία. 

 
Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού 
- Απομόχλευση Ενεργητικού κατά Ευρώ 4,1 δισ. σε ετήσια βάση και διαμόρφωσή του σε Ευρώ 60,8 δισ., κυρίως 

λόγω μειώσεως των υπολοίπων δανείων καθώς και της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. 
- Τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,9 δισ. το 2017 και ανήλθαν σε Ευρώ 34,9 δισ. στο 

τέλος Δεκεμβρίου 2017. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 29,3 δισ., αυξημένα 
κατά Ευρώ 0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση, κυρίως από καταθέσεις ιδιωτών, στις οποίες επετεύχθη αύξηση του 
μεριδίου αγοράς. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν τον σταθερό ρυθμό 
ανακάμψεως, αυξημένα κατά Ευρώ 0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο 
βελτιώθηκε περαιτέρω σε 124% στο τέλος Δεκεμβρίου 2017. 

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 1,4 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2017 και ανήλθε σε  
Ευρώ 10,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων και της περαιτέρω μειώσεως του επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,9 δισ. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό 
Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 7 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 1,4 δισ., ενώ η 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέμεινε σταθερή, σε Ευρώ 3,2 δισ. Τον Μάρτιο 2018, η 
χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του ELA, μειώθηκε περαιτέρω σε Ευρώ 5 δισ. 

- Το δ΄ τρίμηνο 2017, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 1,9 δισ., ως 
αποτέλεσμα επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων, ενεργειών, όπως εκκαθαρίσεις και εκποιήσεις επιλεγμένων μη 
εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων καθώς και διαγραφών. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, ο Δείκτης Καθυστερήσεων 
διαμορφώθηκε σε 34,9% για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 67%. Αντιστοίχως, τα 
Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 1,8 δισ., μετά από διαγραφές, κατά το δ΄ 
τρίμηνο 2017. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 51,7%, ενώ ο 
αντίστοιχος Δείκτης Καλύψεως ανήλθε σε 45%. 

- Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε Ευρώ 13,3 δισ. και αντιστοιχούν στο 23,5% του δανειακού 
χαρτοφυλακίου. Με την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώνονται σε Ευρώ 14,4 δισ. 
στο τέλος Δεκεμβρίου 2017. 
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ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      
(σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Έτους (YoY) Τέλος Τριμήνου (QoQ) 

  31.12.2017 31.12.20161 YoY (%) 31.12.2017 30.9.2017 QoQ (%) 
Καθαρό Έσοδο Τόκων 1.942,6  1.924,1  1,0% 479,6  486,9  (1.5%) 
Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 323,5  317,9  1,8% 82,7  79,3  4,2% 
Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων 144,7  84,9  … 28,8  75,2  … 
Λοιπά Έσοδα 52,8  56,8  (7,1%) 10,3  22,8  … 
Λειτουργικά Έσοδα 2.463,6  2.383,7  3,3% 601,4  664,2  (9,5%) 
Κύρια Λειτουργικά Έσοδα 2.318,9  2.298,8  0,9% 572,6  589,0  (2,8%) 
Δαπάνες Προσωπικού (473,6) (500,9) (5,4%) (119,9) (118,0) 1,6% 
Γενικά Έξοδα (530,7) (510,0) 4,1% (144,3) (137,3) 5,1% 
Αποσβέσεις (99,7) (97,4) 2,4% (25,4) (24,4) 4,1% 
Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα  (1.104,0) (1.108,3) (0,4%) (289,5) (279,7) 3,5% 
Έξοδα Συγχωνεύσεως  (9,4) (6,0) … (3,7) (1,8) … 
Έκτακτα Έξοδα (179,6) (111,2) … (151,2) (7,4) … 
Λειτουργικά Έξοδα (1.293,0) (1.225,5) 5,5% (444,4) (288,8) 53,9% 
Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων 1.214,8  1.190,6  2,0% 283,1  309,4  (8,5%) 
Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων 1.170,5  1.158,3  1,1% 157,0  375,4  (58,2%) 
Ζημίες Απομειώσεως  (1.005,4) (1.168,0) (13,9%) (243,7) (298,3) (18,3%) 
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων 165,1  (9,7) … (86,8) 77,1  … 
Φόρος Εισοδήματος (75,6) 29,2  … 22,7  (41,6) … 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  89,5  19,5  … (64,0) 35,6  … 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους από 
διακοπείσες δραστηριότητες (68,5) 22,8  … 0,0  0,0  … 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 21,1  42,3  … (64,0) 35,6  … 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 
που αναλογούν στους Μετόχους 21,1  42,1  … (64,0) 35,5  … 
  31.12.2017 31.12.2016   31.12.2017 30.9.2017   
Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο Ενεργητικό 
(NIM) 3,1% 2,9%   3,1% 3,1%  
Δείκτης Εξόδων/Εσόδων  47,6% 48,2%   50,6% 47,5%  
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET1)  18,3% 17,1%  18,3% 17,8%  
Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις 124% 135%   124% 129%  
  31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017 31.12.2016 YoY (%) 
Ενεργητικό 60.813 61.290 62.710 64.118 64.872 (6,3%) 
Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες 
προβλέψεις) 43.318 43.567 43.785 44.178 44.409 (2,5%) 
Χρεόγραφα 5.885 6.539 7.612 7.900 7.945 (25,9%) 
Καταθέσεις 34.890 33.900 33.141 33.090 32.946 5,9% 
Ίδια Κεφάλαια 9.583 9.400 9.413 9.173 9.077 5,6% 
Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 9.193 9.019 9.038 8.804 8.706 5,6% 

                                                 
1 Τα Έκτακτα Έξοδα περιλαμβάνουν κυρίως πρόβλεψη του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού της Alpha Bank στην 
Ελλάδα, ύψους Ευρώ 92,7 εκατ. και απομειώσεις παγίων ύψους Ευρώ 76,1 εκατ., οι οποίες ελήφθησαν κατά το δ΄τρίμηνο 2017.  
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Τα σημάδια ανακάμψεως 
της οικονομίας 
ενισχύονται, καθώς το 
Τρίτο Πρόγραμμα 
Οικονομικής 
Προσαρμογής βαίνει  
προς ολοκλήρωση  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση 
με Δείκτη Κεφαλαίων 
Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET1) στο 
18,3% στο τέλος 
του δ΄ τριμήνου 2017, 
ενισχυμένο κατά 51 
μονάδες βάσεως σε 
τριμηνιαία βάση  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά την υιοθέτηση του 
ΔΠΧΠ 9, ο Δείκτης 
Κεφαλαίων Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 
1 (CET1) διαμορφώνεται 
σε 18,3% 
 
 

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων 
 
Η ελληνική οικονομία εισήλθε σε φάση ανακάμψεως, καθώς οι δείκτες εμπιστοσύνης 
και οικονομικής συγκυρίας κατέγραψαν άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας το 
2017, η οποία υποστηρίχθηκε από το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το 
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% το 2017, κυρίως λόγω της αυξήσεως των επενδύσεων, ενώ 
το οικονομικό περιβάλλον και οι συνθήκες ρευστότητας εξελίχθηκαν καλύτερα του 
αναμενομένου. Η Ελλάδα επέστρεψε στις αγορές με βελτιωμένους όρους και 
προοπτικές, όπως αντικατοπτρίζεται στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας 
της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολογήσεως. Οι βραχυχρόνιοι οικονομικοί 
δείκτες παρουσιάζουν μία στροφή σε υψηλότερο ρυθμό αναπτύξεως το 2018 και το 
2019, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί άνω του 2% ετησίως την 
επόμενη διετία. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν σχεδόν ισοσκελισμένο το 
2017, ως αποτέλεσμα κυρίως των υψηλών τουριστικών εσόδων (+10,5%), ενώ 
αντίθετα, παρά τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών κατά 14,1%, το εμπορικό 
έλλειμμα διευρύνθηκε. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβερνήσεως το 2017 
εκτιμάται ότι θα φθάσει το 2,4% του ΑΕΠ, δηλαδή υψηλότερα από τον στόχο για 
πρωτογενές πλεόνασμα 1,75%. Η υπέρβαση του στόχου σημειώνεται για δεύτερο 
συνεχές έτος, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018 εκτιμάται ότι 
είναι εφικτός στόχος. 
 
Καθώς τους επόμενους μήνες ολοκληρώνεται το πρόγραμμα, καθοριστικής σημασίας 
θα είναι οι εξελίξεις σχετικά με: (i) την εξειδίκευση των μέτρων ελαφρύνσεως του 
χρέους που θα ενισχύσει περαιτέρω την επενδυτική εμπιστοσύνη και θα διαφυλάξει 
την ομαλή και βιώσιμη επιστροφή στις αγορές, (ii) τον σχεδιασμό ενός 
χρηματοδοτικού πλέγματος ασφαλείας, το οποίο θα εξασφαλίζει την κάλυψη των 
χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας και τη θωράκισή της σε πιθανές 
χρηματοπιστωτικές αναταραχές που μπορεί να προκαλέσουν αυξημένο κόστος 
δανεισμού, (iii) την επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και την 
προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις προκειμένου η οικονομία να επιτύχει βιώσιμη 
πρόσβαση στις αγορές, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.  
 
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 
(CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 9 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης 
Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να αυξηθεί κατά 51 
μονάδες βάσεως το δ΄ τρίμηνο, σε 18,3%, επηρεασμένος θετικά από τη μείωση του 
πιστωτικού κινδύνου και τη βελτίωση στην αποτίμηση των τίτλων του διαθεσίμου προς 
πώληση χαρτοφυλακίου. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης 
διαμορφώνεται σε 18,3%. Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος 
Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν σε Ευρώ 4,3 δισ., ενώ οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές 
Απαιτήσεις που δύνανται να μετασχηματισθούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες 
απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,3 δισ. Τα 
Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών 
και ανήλθαν σε Ευρώ 9,2 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017. Η Ενσώματη Λογιστική 
Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 6.  
 
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του 
Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,1 δισ., μειωμένα κατά 0,6% ή 
κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της μειώσεως των 
υπολοίπων χορηγήσεων. 
 
Λαμβανομένης υπ’ όψιν της εκτιμωμένης επιπτώσεως από την εφαρμογή του 
Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9 για το πρώτο έτος, το 
οποίο εφαρμόζεται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα από την 1.1.2018, ο Δείκτης 
Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώνεται σε 15,9%, 
υπολογισμένος με στοιχεία της 31.12.2017. Αντιστοίχως, με την εφαρμογή της 
πενταετούς μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2017/2395, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) εκτιμάται  
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Περαιτέρω απεξάρτηση 
από τον ELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μείωση του Καθαρού 
Εσόδου Τόκων το  
δ΄ τρίμηνο λόγω της 
χαμηλότερης 
συνεισφοράς των  
δανείων  
 
Το 2017, τα Έσοδα από 
Προμήθειες και τα 
Αποτελέσματα 
Χρηματοοικονομικών 
Πράξεων, ενίσχυσαν 
περαιτέρω τα 
Λειτουργικά Έσοδα 
 
 
 
 
 
Η επίδοση των 
Λειτουργικών Εξόδων 
παρέμεινε σχεδόν 
αμετάβλητη λόγω της 
αυξήσεως των εξόδων   
για τη διαχείριση των 
καθυστερήσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μείωση των μη 
Εξυπηρετουμένων 
Ανοιγμάτων κατά Ευρώ 
1,8 δισ. και των Δανείων 
σε Καθυστέρηση κατά 
Ευρώ 1,9 δισ. στην 
Ελλάδα το δ΄ τρίμηνο  

ότι θα επηρεασθεί κατά περίπου 0,1% για το πρώτο έτος, υπολογισμένος με στοιχεία 
της 31.12.2017, και θα διαμορφωθεί σε 18,3% μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 9. 
 
Το δ΄ τρίμηνο 2017, το ύψος της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις  
Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και 
ανήλθε σε Ευρώ 10,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως του επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,9 δισ., κυρίως ομολόγων EFSF και των εισροών 
καταθέσεων κατά Ευρώ 0,9 δισ. H χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό 
Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 7 δισ. στο τέλος 
Δεκεμβρίου, μειωμένη κατά Ευρώ 1,4 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 
Ευρώ 6,2 δισ. σε ετήσια βάση. Το ύψος των ενεχύρων για περαιτέρω χρηματοδότηση 
από το Ευρωσύστημα ανήλθε σε Ευρώ 3,8 δισ. τον Δεκέμβριο 2017. 
 
Το 2017, το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και ανήλθε σε 
Ευρώ 1.942,6 εκατ. (+1% σε ετήσια βάση). Το δ΄ τρίμηνο, το Καθαρό Έσοδο Τόκων 
ανήλθε σε Ευρώ 479,6 εκατ., μειωμένο κατά 1,5% ή κατά Ευρώ 7,3 εκατ. Η μείωση 
των μέσων υπολοίπων και των περιθωρίων χορηγήσεων, στο δ΄ τρίμηνο 2017, σε 
συνδυασμό με τις εισροές καταθέσεων του τελευταίου τριμήνου αντιστάθμισαν το 
όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. 
 
Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 1,8% σε ετήσια βάση και 
ανήλθαν σε Ευρώ 323,5 εκατ., κυρίως από αμοιβές και προμήθειες χορηγήσεων λόγω 
της συμμετοχής της Τραπέζης σε χρηματοδότηση έργων (project financing), καθώς 
και από τη συνεισφορά εργασιών private banking και διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου. 
Επιπλέον, άλλη μία καλή χρονιά για τον τουρισμό συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση 
των εσόδων από πιστωτικές κάρτες κατά Ευρώ 1,1 εκατ. ή κατά 1,7% σε ετήσια βάση. 
Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 144,7 εκατ., 
έναντι Ευρώ 84,9 εκατ. το προηγούμενο έτος, επηρεασμένα θετικά από 
χρηματοοικονομικά κέρδη λόγω πωλήσεων ομολόγων και της συμμετοχής της 
Τραπέζης στο πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα 
Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52,8 εκατ.  
 
Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε 
ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.104 εκατ. (-0,4% σε ετήσια βάση), 
επηρεασμένα από την αύξηση των εξόδων για τη διαχείριση καθυστερήσεων, η οποία 
αντιστάθμισε το όφελος από τη μείωση των Δαπανών Προσωπικού, με τον αντίστοιχο 
δείκτη Εξόδων/Εσόδων να μειώνεται περαιτέρω σε 47,6% για το 2017. Στο τέλος 
Δεκεμβρίου 2017, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 5,4% σε ετήσια βάση 
και ανήλθαν σε Ευρώ 473,6 εκατ., κυρίως λόγω της μειώσεως του αριθμού 
Προσωπικού. Ο αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από 11.863 Εργαζομένους στο 
τέλος Δεκεμβρίου 2016 σε 11.727 Εργαζομένους στο τέλος Δεκεμβρίου 2017  
(-1,2% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα του επιτυχούς Προγράμματος Οικειοθελούς 
Αποχωρήσεως Προσωπικού (VSS) στην Ελλάδα το 2016. Τα Γενικά Έξοδα 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 530,7 εκατ., αυξημένα κατά 4,1% σε ετήσια βάση, 
επηρεασμένα αρνητικά από την αύξηση των εξόδων για τη διαχείριση 
καθυστερήσεων. Μη λαμβανομένου υπ΄ όψιν του κόστους διαχειρίσεως των 
καθυστερήσεων ύψους Ευρώ 88,2 εκατ., τα Γενικά Έξοδα για το 2017 
διαμορφώνονται σε Ευρώ 442,5 εκατ., μειωμένα κατά 0,8% σε ετήσια βάση. Στο τέλος 
Δεκεμβρίου 2017, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 670 Καταστήματα, έναντι 721 
Καταστημάτων στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του 
Δικτύου στην Ελλάδα. 
 
Το δ΄ τρίμηνο 2017, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν με 
επιταχυνόμενο ρυθμό κατά Ευρώ 1,8 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 25 δισ.  
Η επίδοση αυτή αντανακλά τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις κατά το τελευταίο 
τρίμηνο του 2017, σε συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως εκκαθαρίσεις 
και εκποιήσεις επιλεγμένων μη εξυπηρετουμένων χαρτοφυλακίων καθώς και 
διαγραφές. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων 
του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 51,7%, μειωμένος κατά 190 μονάδες βάσεως το δ΄ 
τρίμηνο 2017, με τον Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 45%. 
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Το δ΄ τρίμηνο 2017, οι 
προβλέψεις για την 
κάλυψη Πιστωτικού 
Κινδύνου ως ποσοστό 
των χορηγήσεων (CoR),  
μειώθηκαν σε 169 
μονάδες βάσεως, από 
203 μονάδες βάσεως το 
γ΄ τρίμηνο του 2017 
 
Ο Δείκτης καλύψεως των 
Μη Εξυπηρετουμένων 
Ανοιγμάτων του Ομίλου 
αυξάνεται σε περίπου 
50% μετά την εφαρμογή 
του ΔΠΧΠ 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αύξηση των υπολοίπων  
καταθέσεων στη Ελλάδα 
κατά Ευρώ 0,9 δισ. το δ΄ 
τρίμηνο κυρίως από τις 
καταθέσεις Ιδιωτών 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το δ΄ τρίμηνο 2017, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την 
καθοδική τους πορεία, μειώθηκαν κατά Ευρώ 1,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν 
σε Ευρώ 16,6 δισ. Ως αποτέλεσμα, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα 
μειώθηκαν συνολικά κατά Ευρώ 3 δισ. το 2017. 
 
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου 
διαμορφώθηκε σε 34,9%  έναντι 37,3% το προηγούμενο τρίμηνο, ο Δείκτης Καλύψεως 
Καθυστερήσεων ανήλθε σε 67%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως 
Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 
122%. 
 
Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών,  στεγαστικών 
και καταναλωτικών δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 διαμορφώθηκε σε 34,6%, 
34,9% και 36,7%, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 75%, 52% και 
77%, αντιστοίχως.  
 
 
Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το δ΄ τρίμηνο 2017 ανήλθαν 
σε Ευρώ 243,7 εκατ. έναντι Ευρώ 298,3 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.  
Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) ανήλθε σε 169 μονάδες 
βάσεως το δ΄ τρίμηνο 2017 έναντι 203 μονάδων βάσεως το προηγούμενο τρίμηνο, 
ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου για το έτος ανήλθε σε 172 μονάδες βάσεως. 
 
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο 
ανήλθε σε Ευρώ 13,3 δισ., ενώ ο Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το 
σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 23,5%. 
 
Λαμβανομένης υπ’ όψιν της επιπτώσεως από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου 
Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9 ,το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για 
τον Όμιλο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 8,1%, υπολογισμένο με στοιχεία της 
31.12.2017, σε Ευρώ 14,4 δισ. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Καλύψεως Μη 
Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου αναμένεται να αυξηθεί κατά 5 ποσοστιαίες 
μονάδες, σε περίπου 50%. 
 
Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 56,6 δισ. στο τέλος 
Δεκεμβρίου 2017, μειωμένες κατά Ευρώ 1,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα 
της εφαρμογής του σχεδίου για τη μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων και 
της πωλήσεως χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετουμένων δανείων σε Ελλάδα και 
Ρουμανία. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 48,5 δισ. 
μειωμένα κατά Ευρώ 1,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι χορηγήσεις στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 7,8 δισ., μειωμένες κατά Ευρώ 0,4 δισ. σε 
τριμηνιαία βάση. 
 
Το δ΄ τρίμηνο 2017, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 
Ευρώ 1 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,9 
δισ. ή 3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 29,3 δισ. κυρίως από καταθέσεις  
ιδιωτών, στις οποίες επετεύχθη αύξηση του μεριδίου αγοράς. Στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 155,1 εκατ. ή 3,4%  
σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 4,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, κυρίως 
λόγω εισροών καταθέσεων προθεσμίας στη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου στη 
Ρουμανία. 
 
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 
124% στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 έναντι 129% το γ΄ τρίμηνο 2017, ενώ στην Ελλάδα 
ανήλθε σε 128% από 132% αντίστοιχα.   
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Επιτυχής έκδοση  
Καλυμμένης Ομολογίας 
ύψους Ευρώ 500 εκατ.  
πενταετούς διάρκειας με 
απόδοση στη λήξη 2,75% 
ετησίως  
 
 
 
 
 
 
Ολοκλήρωση της 
πωλήσεως 
Χαρτοφυλακίου Μη 
Εξυπηρετουμένων και 
άνευ Εξασφαλίσεων 
Δανείων Λιανικής ύψους 
Ευρώ 3,7 δισ. 
 
Δραστηριότητες στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
                   
 
 
 

 
Την 25 Ιανουαρίου 2018, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία καλυμμένη ομολογία 
ύψους Ευρώ 500 εκατ. (Reg S, Soft Bullet), πενταετούς διάρκειας και αποδόσεως στη 
λήξη 2,75%, στo πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών Ι που 
προβλέπει απευθείας έκδοση από την Τράπεζα έως του ποσού των Ευρώ 8 δισ.  
Η Έκδοση προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον με το Βιβλίο Προσφορών να 
υπερκαλύπτεται σχεδόν 5 φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της Εκδόσεως να 
καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (93%). Η συναλλαγή συνεισφέρει στην 
επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της Τραπέζης για διαφοροποίηση της 
χρηματοδοτικής της βάσεως και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από τη 
χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της 
Ελλάδος. 
 
Τον Μάρτιο 2018, η Alpha Bank προέβη στη σύναψη οριστικής συμφωνίας για την 
πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετουμένων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων 
Λιανικής συνολικού υπολοίπου Ευρώ 3,7 δισ. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 
Ευρώ 90 εκατ. και αναμένεται να έχει θετική επίπτωση για την Τράπεζα σε επίπεδο 
χρηματοοικονομικού αποτελέσματος, κεφαλαίων και ρευστότητας. Η συναλλαγή 
εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2018. 
 
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα για το 2017 μειώθηκαν 
κατά 8,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 267,5 εκατ., επηρεασμένα 
αρνητικά κυρίως λόγω μειώσεως του Καθαρού Εσόδου Τόκων, ως αποτέλεσμα της 
χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων. Τα Λειτουργικά Έξοδα για το έτος 2017 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 187,9 εκατ. έναντι Ευρώ 182,1 το προηγούμενο έτος, μη 
λαμβανομένου υπ΄ όψιν του κόστους για το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως 
Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme) της Alpha Bank Cyprus Ltd, το οποίο 
επιβάρυνε το αποτέλεσμα κατά το α΄ τρίμηνο 2016. Το Κύριο Αποτέλεσμα προ 
Προβλέψεων μειώθηκε κατά 27,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 79,6 
εκατ. Το 2017, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν ζημίες 
προ φόρων Ευρώ 91,1 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά από το επίπεδο των 
προβλέψεων Ευρώ 181,1 εκατ. (-33,8% σε ετήσια βάση), το οποίο παραμένει ακόμη 
σε υψηλά επίπεδα της τάξεως των 223 μονάδων βάσεως, ως ποσοστό του μέσου 
όρου χορηγήσεων. Το δίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αριθμούσε 
186 Καταστήματα στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 έναντι 187 το προηγούμενο έτος.  
 
Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το δ΄ τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε Ευρώ 4,9 δισ. 
(-6,9% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 297 εκατ. σε ετήσια 
βάση (+15,3%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,2 δισ. Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των 
δανείων μειώθηκαν κατά Ευρώ 220 εκατ. και ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ., ενώ οι 
καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 273 εκατ. σε ετήσια βάση (+15,8%) και ανήλθαν σε 
Ευρώ 2 δισ. Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 327 εκατ. (-11%) και οι 
καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 468 
εκατ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις δραστηριότητές μας στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά και ανέρχεται σε 118% τον 
Δεκέμβριο 2017, από 145% πέρυσι. 
 

Αθήναι, 20 Μαρτίου 2018
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Ορισμοί 
Ορισμοί όπως απεικονίζονται στην «Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)» 
Όρος Ορισμός Συντόμευση 

1 Δάνεια ή Συνολικές χορηγήσεις ή 
Δανειακό χαρτοφυλάκιο 

Συνολική αξία Δανείων προ απομειώσεως, σε συμφωνία με τη σημείωση 41 στις ετήσιες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου  

2 Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα Σύνολο εξόδων μείον τα έξοδα συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων  
3 Ζημίες απομειώσεως ή προβλέψεις για 

κάλυψη πιστωτικού κινδύνου Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου LLPs 

4 Κύρια Λειτουργικά Έσοδα Λειτουργικά Έσοδα (6) μείον τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων  5 Λειτουργικά Έξοδα Σύνολο εξόδων  
6 Λειτουργικά Έσοδα Σύνολο Εσόδων συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας κερδών/ζημιών από συγγενείς εταιρίες 

και κοινοπραξίες  

7 Συσσωρευμένες προβλέψεις ή απόθεμα 
προβλέψεων 

Συσσωρευμένες προβλέψεις απομειώσεως, σε συμφωνία με τη σημείωση 41 στις ετήσιες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου LLRs 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μετρήσεως Αποδόσεως (ΕΔΜΑ) 
ΕΔΜΑ Υπολογισμός Συντόμευση 
Αποτελέσματα προ Προβλέψεων Λειτουργικά Έσοδα (6) μείον Λειτουργικά Έξοδα (5) της περιόδου PPI 

Δάνεια μετά από Συσσωρευμένες προβλέψεις Δάνεια (1) στο τέλος της περιόδου μείον Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) στο τέλος της 
περιόδου  

Δάνεια σε καθυστέρηση (under EBA) Το μέρος των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων που δεν ταξινομούνται ως Ρυθμισμένα  EBA NPLs 

Δάνεια σε καθυστέρηση (under IFRS) Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) είναι εκείνα που πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
κριτήρια: - Είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών,- Είναι σε στάδιο δικαστικών ενεργειών NPLs 

Δείκτης  Δανείων σε Καθυστέρηση Δάνεια σε Καθυστέρηση (NPLs) ως προς τις συνολικές χορηγήσεις (1) στο τέλος της περιόδου 
αναφοράς  

Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το 
σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς τις Συνολικές χορηγήσεις (1) στο τέλος της περιόδου  

Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις Υπόλοιπα Δανείων μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις ως προς τα υπόλοιπα των 
καταθέσεων στο τέλος της περιόδου LDR 

Δείκτης Εξόδων/Εσόδων Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα (2) της περιόδου ως προς τα Κύρια Λειτουργικά 
Έσοδα (4) της αντίστοιχης περιόδου C/I 

Δείκτης Καλύψεως Δανείων σε Καθυστέρηση Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς τα δάνεια σε καθυστέρηση στο τέλος της περιόδου  Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET1) 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 βάσει του  Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, όπως 
ισχύει, ως προς το Σταθμισμένο έναντι Κινδύνων Ενεργητικό (RWAs) CET1 

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της 
Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded CET1) 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 βάσει του  Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (με πλήρη 
εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ) ως προς το Σταθμισμένο έναντι Κινδύνων Ενεργητικό (RWAs) FL CET 1 

Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων Υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων (MEA) ως προς τα Δάνεια προ 
απομειώσεως(1) στο τέλος της περιόδου αναφοράς  

Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ή Ενσώματη 
Λογιστική Αξία 

Τα κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Μετόχους μείον την υπεραξία και λοιπά 
άυλα πάγια, τα Δικαιώματα τρίτων, τα Υβριδικά κεφάλαια και τις προνομιούχες μετοχές  

Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή Ενσώματη Λογιστική Αξία ως προς τον αριθμό των μετοχών  
Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο Καθαρό έσοδο τόκων της περιόδου, ετησιοποιημένο ως προς το μέσο ενεργητικό της 

αντίστοιχης περιόδου NIM 

Κάλυψη Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς το υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων 
(MEA) στο τέλος της περιόδου αναφοράς  

Κόστος Διαχειρίσεως Καθυστερήσεων Κόστος ενεργειών εισπράξεως καθυστερημένων οφειλών  

Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων Κύρια Λειτουργικά Έσοδα (4) της περιόδου μείον τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα 
(2) της αντίστοιχης περιόδου Core PPI 

Μη Eξυπηρετούμενα Aνοίγματα 

Mη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα είναι εκείνα που πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
κριτήρια: α) Ανοίγματα που έχουν άνω των 90 ημερών καθυστέρηση, β) Θεωρείται ότι ο 
οφειλέτης δεν είναι πιθανό να εκπληρώσει πλήρως τις πιστωτικές του υποχρεώσεις χωρίς τη 
ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιουδήποτε 
καθυστερούμενου ποσού ή από τον αριθμό των ημερών καθυστερήσεως 

ΜΕΑ 

Οφειλές υπό ρύθμιση Mη Eξυπηρετουμένων 
Aνοιγμάτων 

Οι οφειλές υπό ρύθμιση μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, συνιστούν τα κάτωθι: α) Ανοίγματα 
τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενα λόγω ευνοϊκών τροποποιήσεων των 
συμβατικών όρων του δανείου, β) Ανοίγματα τα οποία είχαν ήδη ταξινομηθεί ως μη 
εξυπηρετούμενα πριν την ευνοϊκή τροποποίηση των συμβατικών όρων του δανείου, γ) 
Ανοίγματα υπό ρύθμιση, τα οποία έχουν αναταξινομηθεί από τα υπό ρύθμιση εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα και τα οποία έχουν υποστεί επιπρόσθετα μέτρα ανοχής ή βρίσκονται σε 
καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών 

FNPEs 

Πιστοδοτήσεις αβέβαιης εισπράξεως (under 
EBA) 

Οι πιστοδοτήσεις που παρουσιάζουν αδυναμία πληρωμής (Unlikely to pay) και ανήκουν στην 
περίμετρο των ΜΕΑ με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών (Άρθρο 178 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013). 

UtP 

Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού 
κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων 

Προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (3) της περιόδου, ως προς τo μέσο σύνολο των 
δανείων προ απομειώσεως (1) της αντίστοιχης περιόδου CoR  

Ρυθμισμένα ανοίγματα 

Ρυθμισμένα ανοίγματα χαρακτηρίζονται τα ανοίγματα στα οποία έχουν εφαρμοσθεί μέτρα 
ανοχής. Ως μέτρα ανοχής ορίζονται οι παραχωρήσεις που έχουν δοθεί σε οφειλέτες, οι οποίοι 
εμφανίζουν οικονομικές δυσκολίες ή αναμένεται να εμφανίσουν οικονομικές δυσκολίες, εάν δεν 
τους δοθούν οι εν λόγω παραχωρήσεις 

 

Σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό 
(RWAs) 

Το ενεργητικό και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα με τους συντελεστές που 
προβλέπει ο Κανονισμός 575/2013, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αντισυμβαλλομένου, 
του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου 

RWAs 

Συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Δανείων σε 
Καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των 
ενσώματων εξασφαλίσεων 

Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ως 
προς το υπόλοιπο των Δανείων προ απομειώσεως σε Καθυστέρηση στο τέλος της περιόδου  

Συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Μη 
Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων 
εξασφαλίσεων 

Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των σχετικών 
εξασφαλίσεων ως προς το υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο τέλος 
της περιόδου αναφοράς 
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    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ       
Alpha Bank Finsbury 

 
Δημήτριος Κωστόπουλος 

 
Edward Simpkins/Andrew Hughes 

 Διευθυντής Τηλ.: +44 207 251 3801 
 Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς 

Επενδυτές και Αναλυτές 
       Έλενα Κατωπόδη  

  Υποδιευθύντρια  
  Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς 

Επενδυτές και Αναλυτές 
 

  
 

   E-mail: ir@alpha.gr  
Τηλ.: +30 210 326 4082  +30 210 326 4184 
         +30 210 326 4182  +30 210 326 4165 

 
 

           +30 210 326 4010  +30 210 326 4199  
  

 

 

 

Η Τράπεζα 

Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με 

ισχυρή παρουσία στην εγχώρια τραπεζική αγορά. Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων 

επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και του private banking, της διαθέσεως ασφαλιστικών προϊόντων, της 

επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας. 

Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. 

Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. 

Σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί στη μακρά και επιτυχή διαδρομή του Ομίλου είναι: 

x Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης κατά Ευρώ 2.563 εκατ., την 24.11.2015, με σημαντική υπερκάλυψη 
της αιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι ιδιώτες μέτοχοι να αποτελούν πλέον τη 
συντριπτική πλειοψηφία της μετοχικής βάσεως της Alpha Bank. 

x Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank, την 30.9.2014. 

x Η εξαγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους Ευρώ 940 εκατ., από την 
Τράπεζα, η οποία, πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, προέβη στην αποπληρωμή της συμμετοχής του, την 
17.4.2014. 

x Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης, ύψους Ευρώ 1,2 δισ., την 
31.3.2014. 

x Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι΄ απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης, την 28.6.2013. 

mailto:ir@alpha.gr

