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Αποτελέσματα Έτους 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 εκατ.  
  

 

 

 Κύριες Εξελίξεις 

- Αποκατάσταση της κερδοφορίας το 2016 ως αποτέλεσμα της βελτιώσεως του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων και 

της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου. Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 

εκατ. 

- Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 1.190,6 

εκατ., παρά τη μείωση του ενεργητικού κατά Ευρώ 4,4 δισ., ως αποτέλεσμα της βελτιώσεως της λειτουργικής 

επιδόσεως και της αυξήσεως της αποδοτικότητας.  

- Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσεως το 2016 και ανήλθε σε 2,9%. Ο Δείκτης 

Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 48,2% από 50,2% το προηγούμενο έτος. 

- Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως κατά 30 μονάδες βάσεως σε τριμηνιαία βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών 

Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 17,1% στο τέλος Δεκεμβρίου  2016. Η κεφαλαιακή θέση επηρεάζεται θετικά 

από τη βελτίωση στην αποτίμηση των τίτλων του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου και την περαιτέρω 

μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Τραπέζης 

αυξήθηκε κατά 50 μονάδες βάσεως σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκε σε 17,3%, λαμβανομένης υπ’ όψιν της 

θετικής επιπτώσεως από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 

Ευρώ 8,7 δισ., τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή 

διαμορφώνεται σε Ευρώ 5,66. 

- Σημαντικές εισροές καταθέσεων Ευρώ 1,4 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2016, τάση που ανεστράφη, εν μέρει, στις αρχές του 

2017, λόγω εποχικότητας αλλά και αβεβαιότητας ως προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως. 

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το δ΄ τρίμηνο 2016 κατά Ευρώ 2,5 δισ. σε  

Ευρώ 18,3 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων, της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

και της ολοκληρώσεως της συναλλαγής τιτλοποιήσεως δανείων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Τον Δεκέμβριο 

2016, η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) 

διαμορφώθηκε σε Ευρώ 13,2 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 6,5 δισ. από τον Δεκέμβριο 2015. Η χρηματοδότηση από 

τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 25% σε ετήσια βάση. 

- Οι νέες Καθυστερήσεις μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση με τον δείκτη Καθυστερήσεων να 

ανέρχεται σε 38,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2016. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 69%, ενώ ο 

συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Δανείων σε Καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων 

εξασφαλίσεων, ανέρχεται σε 125%. 

- Πτώση των νέων Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 77% σε ετήσια βάση για το 2016. Τα Μη 

Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 27,7 δισ. 

- Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το δ΄ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 303,9 εκατ. και 

αντιστοιχούν σε 201 μονάδες βάσεως, ενώ για το 2016, συνολικά, οι προβλέψεις  αντιστοιχούν σε 191 μονάδες 

βάσεως. 
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Χρηματοοικονομική επίδοση 

- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 1,4% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 1.924,1 εκατ., επηρεασμένο 
θετικά από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και τη σταθερή, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2016, ανατιμολόγηση των καταθέσεων. Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 1,8% το δ΄ τρίμηνο και 
διαμορφώθηκε σε Ευρώ 490,1 εκατ., καθώς η μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως αντιστάθμισε τη χαμηλότερη 
συνεισφορά των δανείων.  

- Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των 
συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και της ενισχύσεως των προμηθειών από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και 
εργασίες συναλλάγματος. 

- Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα, μειώθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε  
Ευρώ 1.108,3 εκατ. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων ανέρχεται σε 48,2% το 2016.  

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,2 δισ. το 2016 έναντι  
Ευρώ 3 δισ. το 2015 (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων ύψους Ευρώ 1,6 δισ. στο πλαίσιο του Ελέγχου της 
Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού). 

- Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 42,3 εκατ. το 2016, ενισχυμένα από αναβαλλόμενο φόρο επί ζημιών που 
αναγνωρίζονται φορολογικά και της θετικής συνεισφοράς των διακοπεισών δραστηριοτήτων. 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού 

- Απομόχλευση Ενεργητικού κατά Ευρώ 1,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμόρφωσή του σε Ευρώ 64,9 δισ., κυρίως 
λόγω μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,9 δισ.  και των υπολοίπων δανείων. 

- Αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων κατά Ευρώ 1,4 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2016, μετά την προσαρμογή για την πώληση 
των δραστηριοτήτων στη Σερβία, και διαμόρφωσή τους σε Ευρώ 32,9 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των 
καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 28,1 δισ., σε αντιστοιχία 
με την εξέλιξη των υπολοίπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος.  

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 2,5 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2016 και ανήλθε σε  
Ευρώ 18,3 δισ., ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων, της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και της 
ολοκληρώσεως της συναλλαγής τιτλοποιήσεως δανείων ύψους Ευρώ 320 εκατ. για Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις.  

- Το δ΄ τρίμηνο 2016, τα Δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά Ευρώ 225 εκατ. έναντι νέων καθυστερήσεων ύψους 
Ευρώ 77 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 38,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 
2016 έναντι 38,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016. Αντιστοίχως, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 
53,7% έναντι 53,2% το προηγούμενο τρίμηνο. 

- Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 15,9 δισ. και αντιστοιχούν στο 26,4% του δανειακού 
χαρτοφυλακίου.  

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

 
«Το 2016 επιτύχαμε κερδοφόρο αποτέλεσμα, παρά τις υψηλές προβλέψεις Ευρώ 1,2 δισ. για την κάλυψη του πιστωτικού 

κινδύνου. Το υψηλότερο Καθαρό Περιθώριο Τόκων και η βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα ενίσχυσαν τα οργανικά μας 

αποτελέσματα, ενώ διατηρήσαμε την ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και προχωρήσαμε σε περαιτέρω απομόχλευση του 

ισολογισμού. Η χρηματοδότησή μας από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε σημαντικά, κατά 25% σε ετήσια βάση, ενώ συνεχίσαμε 

να διαφοροποιούμε τις πηγές χρηματοδοτήσεώς μας, αντλώντας κεφάλαια από τη διατραπεζική αγορά και μεγάλους διεθνείς 

οργανισμούς. Επιπλέον, κατά το 2016, σε εφαρμογή του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης, ως έχει συμφωνηθεί με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωρήσαμε με επιτυχία στην αποεπένδυση από μη κύριες δραστηριότητες στη Νοτιανατολική Ευρώπη 

και στην Ελλάδα. Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, σημειώθηκε σημαντική αποκλιμάκωση των 

νέων μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, ενώ θέσαμε τους στόχους για τη μείωση του συνόλου τους. Προϋπόθεση για την 

επίτευξη των ανωτέρω στόχων αποτελεί η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας καθώς και η πλήρης και ορθή εφαρμογή των 

αναμενομένων μεταρρυθμίσεων που αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο διαχειρίσεως των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Προς αυτή 

την κατεύθυνση, θα συμβάλει σημαντικά η άμεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως.»  
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ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

(σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Τριμήνου (YoY) Τέλος Τριμήνου (QoQ) 

  31.12.2016 31.12.2015
1
 YoY (%) 31.12.2016 30.09.2016

1
 QoQ (%) 

Καθαρό Έσοδο Τόκων 1.924,1  1.897,5  1,4% 490,1  481,2  1,8% 

Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 317,9  308,6  3,0% 81,2  81,1  0,1% 

Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων 84,9  (46,9) … 16,0  9,1  … 

Λοιπά Έσοδα 56,8  51,8  9,7% 14,9  15,9  -6,0% 

Λειτουργικά Έσοδα 2.383,7  2.211,0  7,8% 602,2  587,3  2,5% 

Κύρια Λειτουργικά Έσοδα 2.298,8  2.257,9  1,8% 586,2  578,2  1,4% 

Δαπάνες Προσωπικού (500,9) (519,1) -3,5% (125,1) (124,1) 0,8% 

Γενικά Έξοδα (510,0) (512,8) -0,5% (134,9) (132,8) 1,6% 

Αποσβέσεις (97,4) (102,6) -5,0% (24,7) (24,3) 1,6% 
Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά 
Έξοδα  (1.108,3) (1.134,4) -2,3% (284,6) (281,2) 1,2% 

Έξοδα Συγχωνεύσεως  (6,0) (9,1) … (3,9) (0,4) … 

Έκτακτα Έξοδα2 (111,2) (123,4) … (66,9) 0,2  … 

Λειτουργικά Έξοδα (1.225,5) (1.266,9) -3,3% (355,5) (281,4) 26,3% 
Κύρια Αποτέλεσμα προ 
Προβλέψεων 

1.190,6  1.123,5  6,0% 301,6  297,0  1,5% 

Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων3 1.158,3  944,2  22,7% 246,8  305,9  -19,3% 

Ζημίες Απομειώσεως  (1.168,0) (2.987,6) -60,9% (303,9) (258,2) 17,7% 

Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων (9,7) (2.043,5) … (57,1) 47,8  … 

Φόρος Εισοδήματος 29,2  806,8  … 61,8  (8,1) … 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από 
φόρους 42,3  (1.371,5) … 20,1  41,2  … 

  31.12.2016 31.12.2015   31.12.2016 30.09.2016   

Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο 
Ενεργητικό (NIM) 2,9% 2,7%   3,0% 2,9%   

Δείκτης Εξόδων/Εσόδω ν  48,2% 50,2%   48,6% 48,6%   
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 1 
(CET1)  17,1% 16,6%   17,1% 16,8%   

Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις 135% 147%   135% 140%   

  31.12.2016 30.09.2016 30.06.2016 31.03.2016 31.12.2015 YoY (%) 

Ενεργητικό 64.872 66.161 67.372 68.209 69.298 -6,4% 
Χορηγήσεις (μετά από 
συσσωρευμένες προβλέψεις) 44.409 44.870 45.496 45.826 46.186 -3,8% 

Χρεόγραφα 7.945 8.882 9.372 9.983 10.164 -21,8% 

Καταθέσεις 32.946 31.970 31.667 30.963 31.434 4,8% 

Ίδια Κεφάλαια 9.077 8.907 8.883 8.869 9.014 0,7% 

Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 8.706 8.535 8.516 8.503 8.669 0,4% 

                                                 
1 
Αναμορφωμένα συγκριτικά στοιχεία για το 2016 και 2015 λόγω τροποποιήσεως της παρουσιάσεως της Αlpha Bank Srbija A.D. ως διακοπείσας 

δραστηριότητας.   
2
 Τα Έκτακτα Έξοδα χρήσεως 2016 περιλαμβάνουν κυρίως τις απομειώσεις παγίων ύψους Ευρώ 47 εκατ. στο δ’ τρίμηνο 2016 και ζημίες του 
Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού της Alpha Bank Cyprus Ltd Ευρώ 31,7 εκατ.  

3 
Τo Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων, Εξόδων Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων Εξόδων χρήσεως 2016 επηρεάσθηκε θετικά από κέρδη Χρημ/κών 
Πράξεων Ευρώ 71,9 εκατ. στο β΄ τρίμηνο 2016 λόγω διαθέσεως στη Visa Inc. των μετοχών της Visa Europe που κατείχε η Τράπεζα. 

../../c22768/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/c16045/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/78A17684.xlsx#RANGE!_ftn3
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Η δυναμική της οικονομίας 
παρέμεινε ασθενική το 2016, 
αντανακλώντας την 
παρατεταμένη αβεβαιότητα. 
Η οικονομία σε νέα 
αναπτυξιακή τροχιά το 2017 
μόλις η αβεβαιότητα 
υποχωρήσει 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αύξηση του Δείκτη CET1 
κατά 50 μονάδες βάσεως το 
δ΄ τρίμηνο, σε 17,3%, 
λαμβανομένης υπόψιν 
της θετικής επιπτώσεως 
από την πώληση των 
δραστηριοτήτων 
στη Σερβία. Με πλήρη 
εφαρμογή της  
Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης 
ανέρχεται σε 17,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μείωση της 
χρηματοδοτήσεως από  
τις Κεντρικές Τράπεζες. 
Σχεδόν πλήρης 
αποδέσμευση από  
τη χρήση των ομολόγων  
του Πυλώνα ΙΙ 
 
 
 

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων 

 
Η ελληνική οικονομία επέδειξε σημάδια ανθεκτικότητας και παρέμεινε αμετάβλητη το 2016 για 
δεύτερο συνεχές έτος (2015: -0,2%, 2016: 0,0%), παρά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων 
από τον Ιούλιο του 2015. Η ιδιωτική κατανάλωση σημείωσε αύξηση κατά 1,4% το 2016, παρά 
τις αρνητικές συνέπειες από την υψηλή φορολόγηση, οι επενδύσεις παρέμειναν αμετάβλητες, 
ενώ ο καθαρός εξαγωγικός τομέας συνέβαλε αρνητικά κατά 0,5 εκατοστιαίες μονάδες στη 
μεταβολή του ΑΕΠ. Ειδικότερα, η ανάκαμψη της καταναλωτικής δαπάνης υποστηρίχθηκε από 
την αύξηση της απασχολήσεως και τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου κατά τους πρώτους δέκα 
μήνες του 2016, εξελίξεις οι οποίες τόνωσαν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το 
πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περί το 2% του ΑΕΠ το 2016, έναντι 
στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5%. Οι αποπληθωριστικές πιέσεις αποδυναμώθηκαν το 
2016 ως αποτέλεσμα της σημαντικής αυξήσεως των φορολογικών συντελεστών επί της 
καταναλώσεως και της ανοδικής πορείας των τιμών της ενέργειας κατά τους τελευταίους δύο 
μήνες του 2016.  
Το βασικό μας σενάριο, το οποίο λαμβάνει υπόψη την αναμενόμενη επίδραση των εξελίξεων και 
των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί έως σήμερα, προσβλέπει σε αύξηση της οικονομικής 
δραστηριότητας μεταξύ 1,5% και 1,7% το 2017. Η ανάκαμψη της οικονομίας προβλέπεται να 
ενισχυθεί το 2017 και εντεύθεν, υπό την προϋπόθεση ότι θα εδραιωθεί η εμπιστοσύνη, 
ενδυναμώνοντας τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας και κυρίως τις επενδύσεις. Η ανωτέρω 
εκτίμηση προϋποθέτει αύξηση των επενδύσεων άνω του 10%, προκειμένου ο καθαρός 
σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, δηλαδή οι ακαθάριστες επενδύσεις, αφαιρώντας τις 
αποσβέσεις, να επανέλθουν σε θετικό ρυθμό. Η αναπτυξιακή δυναμική ενδέχεται να ανακοπεί 
από αβεβαιότητες που συνδέονται με εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Η 
προβλεπόμενη ενίσχυση της οικονομίας δύναται να είναι χαμηλότερη των προσδοκιών εάν 
εξακολουθήσουν να υφίστανται εμπόδια στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
των ιδιωτικοποιήσεων. Επιπλέον, οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις της δεύτερης 
αξιολογήσεως ενδέχεται να έχουν αρνητική επίπτωση στις προσπάθειες για: (i) την ένταξη των 
ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως, (ii) την άρση των κεφαλαιακών 
ελέγχων, (iii) την εξειδίκευση των μεσο-μακροπρόθεσμων μέτρων ελαφρύνσεως του χρέους και 
επομένως, την επιστροφή του ελληνικού δημοσίου στις αγορές. Επιπλέον κίνδυνοι συνδέονται 
με το εξωτερικό περιβάλλον, όπως η άνοδος του ευρω-σκεπτικισμού, η όξυνση των 
γεωπολιτικών εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή, η προσφυγική κρίση καθώς και η διαμόρφωση 
των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένου Βασιλείου στην εποχή μετά το Brexit. 
 
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της 
Τραπέζης ανήλθαν σε Ευρώ 8,6 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών 
της Κατηγορίας 1 (CET1) να αυξηθεί κατά 30 μονάδες βάσεως το δ΄ τρίμηνο, σε 17,1%, 

επηρεασμένος θετικά από τα αποτελέσματα της περιόδου, την μείωση του πιστωτικού κινδύνου 
και τη βελτίωση στην αποτίμηση των τίτλων του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου. 
Λαμβανομένης υπ’ όψιν της θετικής επιπτώσεως, κατά 20 μονάδες βάσεως, από την πώληση 
των δραστηριοτήτων στη Σερβία τον Ιανουάριο, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώνεται σε 17,3%, αυξημένος κατά 50 μονάδες βάσεως σε σχέση 

με το γ΄ τρίμηνο. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης ανέρχεται σε 16,7% ή 17,0% 
μετά την προσαρμογή για την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία. Οι Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 δισ., ενώ οι 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις που δύνανται να μετασχηματισθούν σε οριστικές και 
εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,4 δισ. 
Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και 
ανήλθαν σε Ευρώ 8,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, ενώ η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά 
Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,66. 
Τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε 

Ευρώ 50,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, μειωμένα κατά 0,5% ή κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε 
τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της μειώσεως των υπολοίπων χορηγήσεων. 
 

Το δ΄ τρίμηνο 2016, το ύψος της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις Κεντρικές 
Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 2,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 

18,3 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων κατά Ευρώ 1.2 δισ. στην Ελλάδα, 
της ενισχύσεως της ρευστότητας κατά Ευρώ 1 δισ. από την πώληση χρεογράφων και της 
αντλήσεως Ευρώ 0,3 δισ. από την ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποιήσεως δανείων για 
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. H χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας 
της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 13,2 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου, μειωμένη 
κατά Ευρώ 2,2 δισ. σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 2016. Τον Φεβρουάριο 2017, η χρηματοδότηση 
από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 0,5 δισ., παρά την εκροή 
καταθέσεων, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και της 
αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών. 
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Βελτίωση του Καθαρού 
Εσόδου Τόκων 
το δ΄ τρίμηνο λόγω 
μειώσεως του κόστους 
χρηματοδοτήσεως από τις 
Κεντρικές Τράπεζες 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα υψηλότερα Έσοδα από 
Προμήθειες και τα κέρδη από 
μη επαναλαμβανόμενες 
Χρηματοοικονομικές 
Πράξεις, ενίσχυσαν 
περαιτέρω τα Λειτουργικά 
Έσοδα 

 
 
Μείωση Λειτουργικών 
Εξόδων κατά 2,3% σε ετήσια 
βάση, ως αποτέλεσμα 
του εξορθολογισμού 
του Δικτύου  

 

 

 

 

 

Πτώση δανείων σε 
καθυστέρηση σε όλες τις 
κατηγορίες δανείων 

 

 

 

 

 

 

 

Η Τράπεζα, με σκοπό την πλήρη αποδέσμευση από τα Ομόλογα που φέρουν την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας II) και χρησιμοποιούνται ως ενέχυρα για χρηματοδότηση μέσω 
του ELA, αποπλήρωσε το δ΄ τρίμηνο 2016 ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους Ευρώ 
1,8 δισ. και επιπλέον Ευρώ 0,7 δισ. τον Μάρτιο 2016, μειώνοντας το τρέχον υπόλοιπο σε Ευρώ 
0,3 δισ. Το ύψος των ενεχύρων για περαιτέρω χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανήλθε 
σε Ευρώ 3,5 δισ. στο τέλος του Φεβρουαρίου 2017. 
 
Το 2016, το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 1,4% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 

1.924,1 εκατ., επηρεασμένο θετικά από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις 
Κεντρικές Τράπεζες και την αποπληρωμή των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ ύψους Ευρώ 8,2 δισ., 
καθώς και από τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016. Το δ΄ τρίμηνο 2016, το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 
1,8% και ανήλθε σε Ευρώ 490,1 εκατ., ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μειώσεως του 
κόστους χρηματοδοτήσεως, το οποίο αντιστάθμισε τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων. Η 
μείωση των μέσων υπολοίπων και των περιθωρίων χορηγήσεων, στο δ΄ τρίμηνο, επέφερε 
αρνητική συνεισφορά Ευρώ 6 εκατ., ενώ η αποπληρωμή των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ και η 
μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες απέδωσαν Ευρώ 11 εκατ. στο 
Καθαρό Έσοδο Τόκων. Η ανατιμολόγηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων 
συνεχίσθηκε και στο δ΄ τρίμηνο, ωστόσο με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα 
τρίμηνα. Τα επιτόκια των νέων προθεσμιακών καταθέσεων ανήλθαν σε 75 μονάδες βάσεως στο 
δ΄ τρίμηνο από 81 μονάδες βάσεως στο τέλος του γ΄ τριμήνου 2016. Η φθίνουσα πορεία των 
υποκείμενων επιτοκίων (Euribor), τα οποία διαμορφώνονται σήμερα σε ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα καταγράφοντας αρνητικές τιμές, επιδείνωσε τα περιθώρια καταθέσεων Όψεως και 
Ταμιευτηρίου. 
 
Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 

Ευρώ 317,9 εκατ., επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών 
καρτών και της ενισχύσεως των προμηθειών από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και εργασίες 
συναλλάγματος. Το δ΄ τρίμηνο, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 81,2 
εκατ., αμετάβλητα (+0,1%). Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 

Ευρώ 84,9 εκατ. επηρεασμένα θετικά από κέρδη Ευρώ 71,9 εκατ. λόγω διαθέσεως στη Visa 
Inc. των μετοχών της Visa Europe που κατείχε η Τράπεζα στο β’ τρίμηνο 2016. Τα Λοιπά 
Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 56,8 εκατ. 

 
Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση και 

διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.108,3 εκατ., προσαρμοσμένα για τις διακοπείσες δραστηριότητες 
στην Σερβία. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 3,5% σε 

ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 500,9 εκατ. Ο αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από 
13.856 Εργαζομένους στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 σε 11.863 Εργαζομένους στο τέλος του 
Δεκεμβρίου 2016 (-14% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της πωλήσεως των θυγατρικών 
“Alpha Bank Srbija A.D.” και “Ionian Hotel Enterprises”, καθώς και του επιτυχούς Προγράμματος 
Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (VSS) της Alpha Bank Cyprus Ltd το α΄ τρίμηνο 
2016. Τα Γενικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 510 εκατ., μειωμένα κατά 0,5% σε ετήσια βάση. Στο 

τέλος Δεκεμβρίου 2016, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 721 Καταστήματα, μειωμένο κατά 20% 
σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου μας στην Ελλάδα και της 
πωλήσεως της θυγατρικής στη Σερβία. 
 
Το δ΄ τρίμηνο του 2016, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση μειώθηκαν κατά Ευρώ 225 εκατ., μετά την 

προσαρμογή για τις διακοπείσες δραστηριότητες στη Σερβία, έναντι αυξήσεως των νέων 
καθυστερήσεων ύψους Ευρώ 77 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης 
καθυστερήσεων μειώθηκε σε 38,1%. Στην Ελλάδα, ο Δείκτης καθυστερήσεων μειώθηκε κατά 30 
μονάδες βάσεως σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε 38%, ενώ στη 
Νοτιανατολική Ευρώπη μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσεως και ανήλθε σε 40,3%. 
 
Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, των στεγαστικών και 

των καταναλωτικών δανείων του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 διαμορφώθηκε σε 39,3%, 
34,9% και 41,9%, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 78%, 46% και 84%, 
αντιστοίχως. 
 
Το δ΄ τρίμηνο του 2016, τα νέα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα για τον Όμιλο ανήλθαν σε 

Ευρώ 97 εκατ., με τον αντίστοιχο δείκτη να ανέρχεται σε 53,7% στο τέλος Δεκεμβρίου 2016.  
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Οι προβλέψεις για την 
κάλυψη πιστωτικού 
Κινδύνου ως ποσοστό των 
χορηγήσεων (CoR), 
μειώθηκαν κατά 11,3% 
σε ετήσια βάση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εισροές καταθέσεων  
Ευρώ 1,2 δισ. στην Ελλάδα 
το δ΄ τρίμηνο 2016,  
τάση που ανεστράφη εν 
μέρει στις αρχές του 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πώληση της θυγατρικής 
Alpha Bank Srbija A.D. 

 
 
 
 
 
 
 
Επιτυχημένη συναλλαγή 
τιτλοποιήσεως δανείων 
για Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις ύψους 
Ευρώ 320 εκατ. 

 
 
 
 
 
Δραστηριότητα στη 
Νοτιοανατολική 
Ευρώπη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το δ΄ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 

303,9 εκατ., ενώ για το έτος 2016 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.168 εκατ. Ως αποτέλεσμα, το 
κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) ανήλθε σε 191 μονάδες βάσεως το 2016 έναντι 215 
μονάδων βάσεως (εξαιρουμένων των προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των 
Στοιχείων του Ενεργητικού) την αντίστοιχη περίοδο του 2015, μειωμένο κατά 11,3% σε ετήσια 
βάση. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανήλθε σε 69%, ενώ ο 
συνολικός Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων 
εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 125%. 
 
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε 

Ευρώ 15,9 δισ., ενώ ο Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού 
χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 26,4%. 

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 60,3 δισ. στο τέλος 

Δεκεμβρίου 2016. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 51,6 δισ., ενώ 
οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 8,4 δισ.  

Το δ΄ τρίμηνο 2016, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 1,4 

δισ., μετά την προσαρμογή για την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία. Στην Ελλάδα, τα 
υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,2 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2016 ή κατά 4,4% σε 
τριμηνιαία βάση, σε συμφωνία με την αύξηση των καταθέσεων στον κλάδο. Ωστόσο, η εισροή 
καταθέσεων στην Ελλάδα ανεστάλη το α΄ τρίμηνο 2017, με τις καταθέσεις να μειώνονται κατά 
Ευρώ 0,6 δισ. έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2017 και να διαμορφώνονται σε Ευρώ 27.4 δισ. 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,2 δισ. το 
δ΄ τρίμηνο, ή 5,2% σε τριμηνιαία βάση, μετά την προσαρμογή για την πώληση των 
δραστηριοτήτων στη Σερβία, και ανήλθαν σε Ευρώ 4,1 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, κυρίως 
λόγω εισροών καταθέσεων προθεσμίας στις θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου στην Κύπρο και 
τη Ρουμανία. 

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 135% στο 

τέλος Δεκεμβρίου 2016 έναντι 140% κατά το γ΄ τρίμηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα μειώθηκε σε 
136% από 141% αντιστοίχως. 
 
Την 30 Ιανουαρίου 2017 η Alpha Bank ανακοίνωσε την πώληση του 100% της θυγατρικής της 
Alpha Bank Srbija A.D. στον σερβικό όμιλο εταιριών ΜΚ Group, η οποία θα ολοκληρωθεί 
κατόπιν λήψεως των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική 
επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες και στη ρευστότητα της Τραπέζης, ενώ συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεώς της. Η συναλλαγή αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του α΄ εξαμήνου 2017 και να έχει θετική επίπτωση περίπου 20 μονάδων 
βάσεως στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1), κυρίως λόγω 
μειώσεως του Σταθμισμένου έναντι Κινδύνου Ενεργητικού (RWAs). 
 
Την 21 Δεκεμβρίου 2016, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συναλλαγή τιτλοποιήσεως 
δανείων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, αντλώντας μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση 
ύψους Ευρώ 320 εκατ., μέσω της τοποθετήσεως χρεογράφων πρώτης εξασφαλίσεως στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την 
Ανάπτυξη και σε Διεθνή Επενδυτική Τράπεζα. Η εν λόγω συναλλαγή ενισχύει τον στρατηγικό 
σχεδιασμό της Alpha Bank για συνεχή διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδοτήσεως και 
περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητάς της καθώς και σταδιακή αποκατάσταση της παρουσίας 
της στις διεθνείς αγορές, με στόχο την απόκτηση σταθερής προσβάσεως σε μεσοπρόθεσμη 
χρηματοδότηση. 
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,5% σε ετήσια βάση 

και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 321,9 εκατ., μετά την προσαρμογή για τις διακοπείσες 
δραστηριότητες στη Σερβία, ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά περίπου 3,6% και 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 161 εκατ., ή Ευρώ 192,6 εκατ 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 αυξήθηκε κατά 26,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε 
σε Ευρώ 160,9 εκατ. Παρά την βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, οι δραστηριότητες στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν ζημίες προ Φόρων Ευρώ 112,8 εκατ. το 2016, 
επηρεασμένες αρνητικά από το επίπεδο των προβλέψεων Ευρώ 273,8 εκατ. (-14,7% σε ετήσια 
βάση) το οποίο παραμένει ακόμα σε υψηλά επίπεδα. Το δίκτυο Καταστημάτων στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη αριθμούσε 187 Καταστήματα στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 έναντι 270 το 
προηγούμενο έτος, καθώς συνεχίζεται ο εξορθολογισμός του Δικτύου. 
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Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το δ΄ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 5,3 δισ. (+0,4% σε 

ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,9 δισ. (+15,4% σε ετήσια βάση). 
Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 2,8 δισ. (-0,8% σε ετήσια βάση), 

ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 346 εκατ. σε ετήσια βάση (+25% σε ετήσια βάση) σε 
Ευρώ 1,7 δισ. Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 368 εκατ. (+0,1% σε ετήσια βάση) και 

οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 8,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 438 εκατ. 
 
 

Αθήναι, 30 Μαρτίου 2017
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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 την 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 την 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 Εξυπηρετούμενων 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 Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 
Υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετούμενων 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 Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 
Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς το υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 
(MEA) στο τέλος της περιόδου αναφοράς  

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 Eξυπηρετούμενων 
Aνοιγμάτων 

Οι οφειλές υπό ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων 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 εφαρμοστεί μέτρα 
ανοχής. Ως μέτρα ανοχής ορίζονται οι παραχωρήσεις που έχουν δοθεί σε οφειλέτες οι οποίο 
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 
Εξυπηρετούμενων 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  

Δάνεια μετά από Συσσωρευμένες προβλέψεις 
Δάνεια (1) στο τέλος της περιόδου μείον Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) στο τέλος της 
περιόδου  
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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 και στη διεθνή 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, 
είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες, με ευρύτατο Δίκτυο άνω των 1.000 σημείων εξυπηρετήσεως στην 
Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. 

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

  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. 

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

  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, τον 
Απρίλιο 2014. 

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

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