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 Αποτελέσματα Έτους 2015  

 

 

Χρηματοοικονομική επίδοση  

- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 1.931,7 
εκατ. (+0,6%), κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η 
οποία αντιστάθμισε το υψηλό κόστος χρηματοδοτήσεως λόγω της αυξημένης εξαρτήσεως από τον 
Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) και τη μικρότερη συνεισφορά των 
χορηγήσεων.  

- Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο διαμορφώθηκε σε 2,8% το δ΄ τρίμηνο 2015 παρά την περαιτέρω 
μείωση του Ενεργητικού (-5% σε ετήσια βάση). 

- Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες μειώθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση λόγω της αναιμικής 
οικονομικής δραστηριότητας κυρίως το γ΄ τρίμηνο 2015. Κατά το δ΄ τρίμηνο 2015 τα καθαρά έσοδα από 
προμήθειες επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,1% σε τριμηνιαία βάση 
και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 83 εκατ., ενισχυμένα από την αύξηση των ρυθμίσεων δανείων και τη χρήση 
καρτών κυρίως για συναλλαγές λιανικής. 

 Κύριες Εξελίξεις 

- Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου 

ύψους Ευρώ 2,56 δισ. με πλήρη κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου της Συνολικής 

Αξιολογήσεως (Comprehensive Assessment - “CA”) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης.  

- Καθαρή κεφαλαιακή βάση χωρίς υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (“CoCos”) ή προνομιούχες μετοχές 

υπέρ του Δημοσίου. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται σε 

89%, ενώ η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μειώθηκε σε 11%. 

- Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 16,7% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015. 

Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 8,7 δισ. και Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή Ευρώ 5,64. 

- Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 8,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε  

Ευρώ 1.149,3 εκατ., κυρίως λόγω της ανθεκτικότητας των λειτουργικών εσόδων και της περαιτέρω 

βελτιώσεως της αποδοτικότητας. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,8% παρά τη 

συνεχιζόμενη απομόχλευση του Ισολογισμού. 

- Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 1.153,8 εκατ., υπερκαλύπτοντας τον τεθέντα στόχο για 

περιορισμό των λειτουργικών δαπανών σε Ευρώ 1,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως των 

Δαπανών Προσωπικού. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων για το 2015 υποχώρησε σε 50,1% έναντι 54,1% το 

προηγούμενο έτος. Οι ενέργειες για βελτίωση της λειτουργικής επιδόσεως θέτουν τις προϋποθέσεις για 

περαιτέρω μείωση του Δείκτη Εξόδων/Εσόδων το 2016. 

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 2,7 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2015 σε 

Ευρώ 24,4 δισ., ως συνέπεια της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου και της πρόσφατης αυξήσεως των 

υπολοίπων καταθέσεων. Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης 

της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε σε Ευρώ 19,6 δισ.  

- Οι νέες καθυστερήσεις κατά το δ΄ τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 214 εκατ. έναντι Ευρώ 520 

εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των ρυθμίσεων δανείων και των εισπράξεων 

ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

- Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 69% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, ύστερα από 

προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ύψους Ευρώ 3 δισ. το 2015, λαμβανομένου υπ’ όψιν 

του συνολικού αποτελέσματος του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού ύψους Ευρώ 

1,7 δισ.  
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- Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα
1
 παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση (-0,2%) και διαμορφώθηκαν σε  

Ευρώ 2.303,1 εκατ., παρά τις αντιξοότητες του 2015. 

- Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.153,8 εκατ., μειωμένα κατά 7,6% σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της 
μειώσεως των Δαπανών Προσωπικού, της επιτεύξεως συνεργειών συγχωνεύσεως, καθώς και των 
περαιτέρω πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό του κόστους. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων το 2015 
διαμορφώθηκε σε 50,1%.  

- Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων
1
 ανήλθε σε Ευρώ 1.149,3 εκατ., αυξημένο κατά 8,4% σε ετήσια βάση. 

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3 δισ. το 2015 και 
συμπεριλαμβάνουν ζημίες απομειώσεως ύψους Ευρώ 1,65 δισ. με βάση το συνολικό αποτέλεσμα του 
Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review - “AQR”).  Οι Προβλέψεις 
για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το δ΄ τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 664,3 εκατ., εκ των 
οποίων προβλέψεις ύψους Ευρώ 443 εκατ. σχετίζονται με δάνεια που συμπεριελαμβάνοντο στο AQR. 

- Ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ -1.371,5 εκατ. το 2015. 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού 

- Μείωση των υπολοίπων των δανείων κατά Ευρώ 3,4 δισ. ή 6,8% ετησίως σε Ευρώ 46,2 δισ. κυρίως λόγω 
της αυξήσεως των προβλέψεων. 

- Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 26,7% σε ετήσια βάση σε Ευρώ 31,4 δισ., ως αποτέλεσμα των 
εκροών, κυρίως κατά το α΄ εξάμηνο του 2015, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας σε εθνικό επίπεδο. 
Ωστόσο, το δ΄ τρίμηνο 2015 τα υπόλοιπα ενισχύθηκαν κατά Ευρώ 1 δισ., κυρίως από καταθέσεις 
επιχειρήσεων. 

- Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 147% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 έναντι 116% 
κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους λόγω των εκροών καταθέσεων. 

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 2,7 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2015 λόγω της 
Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου και των πρόσφατων εισροών καταθέσεων και ανήλθε σε Ευρώ 24,4 δισ. 
στο τέλος Δεκεμβρίου 2015. Η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της 
Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 19,6 δισ. Τον Φεβρουάριο 2016 η χρηματοδότηση 
από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε Ευρώ 24,2 δισ. 

- Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 15,8 δισ. και αντιστοιχούν στο 26% του δανειακού 
χαρτοφυλακίου. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 69% το δ΄ τρίμηνο 2015. Ο 
Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 36,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.  

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

 
“Το 2015 αποτέλεσε ένα δύσκολο έτος που χαρακτηρίσθηκε από την εκτεταμένη εκροή καταθέσεων, την 

επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και την ανάγκη για περαιτέρω άντληση κεφαλαίων. Σε αυτό το περιβάλλον και 

παρά την ανάσχεση της επιτεύξεως των στόχων του επιχειρησιακού μας σχεδίου, η χρηματοοικονομική μας 

επίδοση επέδειξε αντοχή. Κατόπιν της ολοκληρώσεως της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων 

της ΕΚΤ, καλύψαμε επαρκώς τις απαιτούμενες ανάγκες υπό το δυσμενές σενάριο με τη συμμετοχή 

αποκλειστικά ιδιωτών επενδυτών. Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, το πιο ευνοϊκό νομικό και θεσμικό πλαίσιο, 

καθώς και η αυξημένη επιχειρησιακή μας δυνατότητα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων δανείων 

θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε μακροπρόθεσμες λύσεις στους Πελάτες μας, με σκοπό να επιτύχουμε την 

αύξηση της ανακτήσιμης αξίας του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων. Το 2016 θα επιδιώξουμε τη βελτίωση της 

λειτουργικής μας κερδοφορίας μέσω πρωτοβουλιών για μείωση του λειτουργικού κόστους και περαιτέρω 

περιορισμού του κόστους χρηματοδοτήσεως. Η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη εντός του 2016, καθώς η οικονομία αναμένεται να επιτύχει 

θετικούς ρυθμούς αναπτύξεως το β΄ εξάμηνο του έτους και ακολούθως να επανέλθει σε βιώσιμη πορεία”. 

                                                 
1
 Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων. Τα  

   Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ορίζονται ως τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα, αφαιρουμένων των Λειτουργικών Εξόδων και εξαιρουμένων των 
   εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδων. 
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ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

(σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Έτους Τέλος Τριμήνου 

  31.12.2015 31.12.2014 YoY (%) 31.12.2015 30.9.2015 QoQ (%) 

Καθαρό Έσοδο Τόκων 1.931,7  1.919,4  0,6% 486,5  488,3  -0,4% 

Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες1 314,7  334,2  -5,8% 83,0  69,1  20,1% 

Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων (45,0) 40,4  … (90,1) 9,1  … 

Λοιπά Έσοδα 56,7  55,2  2,6% 18,1  10,6  70,4% 

Λειτουργικά Έσοδα 2.258,1  2.349,2  -3,9% 497,5  577,1  -13,8% 

Κύρια Λειτουργικά Έσοδα2 2.303,1  2.308,9  -0,2% 587,6  568,0  3,4% 

Δαπάνες Προσωπικού (533,2) (642,4) -17,0% (135,8) (132,5) 2,5% 

Γενικά Έξοδα1 (515,6) (512,4) 0,6% (150,4) (126,5) 18,9% 

Αποσβέσεις (105,0) (94,3) 11,3% (27,1) (26,4) 2,8% 
Λειτουργικά Έξοδα προ Εξόδων 
Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων 
Εξόδων (1.153,8) (1.249,1) -7,6% (313,3) (285,3) 9,8% 

Έξοδα Συγχωνεύσεως  (9,1) (13,5) … (2,7) (3,3) … 

Έκτακτα Έξοδα3 (141,8) (291,3) … (114,4) (28,9) … 

Λειτουργικά Έξοδα (1.304,7) (1.553,8) -16,0% (430,4) (317,5) 35,6% 
Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων, 
Εξόδων Συγχωνεύσεως και 
Εκτάκτων Εξόδων  

1.149,3  1.059,8  8,4% 274,3  282,7  -3,0% 

Ζημίες Απομειώσεως  (3.019,8) (1.847,0) 63,5% (664,3) (258,5) 157,0% 

Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων (2.066,4) (1.051,6) … (597,2) 1,1  … 

Φόρος Εισοδήματος 806,8  696,4  … 83,6  413,8  … 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά 
Φόρων4 (1.371,5) (329,7) … (533,1) 413,7  … 

  31.12.2015 31.12.2014   31.12.2015 30.9.2015   

Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο 
Ενεργητικό (MARGIN) 2,7% 2,6%   2,8% 2,8%   
Έξοδα/Έσοδα (άνευ 
Αποτελεσμάτων Χρημ/κών 
Πράξεων, Εξόδων Συγχωνεύσεως 
και Εκτάκτων Εξόδων)  50,1% 54,1%   53,3% 50,2%   
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 15 
(CET1)  16,7% 14,3%   16,7% 12,5%   

Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις 147% 116%   147% 154%   

  31.12.2015 30.9.2015 30.6.2015 31.3.2015 31.12.2014 YoY (%) 

Ενεργητικό 69.296 69.782 70.555 73.013 72.935 -5,0% 
Χορηγήσεις (μετά από 
συσσωρευμένες απομειώσεις) 46.186 46.961 47.723 49.717 49.557 -6,8% 

Χρεόγραφα 10.164 10.140 10.020 10.196 10.298 -1,3% 

Καταθέσεις 31.434 30.470 31.091 36.008 42.901 -26,7% 

Ίδια Κεφάλαια 9.015 6.902 6.200 7.326 7.652 17,8% 

Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 8.673 6.571 5.870 6.994 7.320 18,5% 

 

                                                 
1
 Τα μεγέθη του 2014 έχουν τροποποιηθεί, ώστε νομικά έξοδα που επιβαρύνουν τους οφειλέτες δανείων και συμπεριελαμβάνοντο στα γενικά 
έξοδα να συμψηφίζονται πλέον με τα αντίστοιχα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.  

2
 Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων. 

3 
Τα Έκτακτα Έξοδα περιλαμβάνουν κυρίως τον σχηματισμό προβλέψεως Ευρώ 64 εκατ. για Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως 

  Προσωπικού εντός του 2016, Ευρώ 37 εκατ. ζημίες απομειώσεως παγίων και Ευρώ 34 εκατ. εισφορά στα Ταμεία Εξυγιάνσεως. 
4 
Περιλαμβάνουν Ευρώ 111,8 εκατ. το 2015 από διακοπείσες δραστηριότητες σε Βουλγαρία και Π.Γ.Δ.Μ. 

5 
Oι δείκτες μετά την 1 Ιανουαρίου 2015 λαμβάνουν υπ’ όψιν τη θετική επίπτωση από την εφαρμογή του Ν. 4303/2014 σχετικά με τον 

  μετασχηματισμό συγκεκριμένων Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών (“DTAs”) σε οριστικές και 
  εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

file:///C:/Users/c15849/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/c15849/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/CEBB6644.xlsx%23RANGE!_ftn3
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Β΄ εξάμηνο 2015: 
Ανθεκτική η οικονομία  
εν μέσω κεφαλαιακών 
ελέγχων αλλά ευπαθής 
στη νέα φορολογική 
επιβάρυνση 
 
2016: Η ολοκλήρωση  
της αξιολογήσεως θα 
μπορούσε να 
δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για την 
αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης παρά τις 
ανησυχίες για το διεθνές 
χρηματοοικονομικό 
περιβάλλον και τις ροές 
μεταναστών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ισχυρή επίδοση στη 
Συνολική Αξιολόγηση 
μεταξύ των ελληνικών 
τραπεζών 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων 
 

Η Ελληνική Οικονομία επανήλθε σε ύφεση το β΄ εξάμηνο 2015, αν και σε μικρότερη 
ένταση από ό,τι αρχικά αναμενόταν, στηριζόμενη στις καθαρές εξαγωγές και στην 
ικανοποιητική επίδοση στον τουρισμό. Συγκεκριμένα, η οικονομική δραστηριότητα 
μειώθηκε κατά 1,2% σε ετήσια βάση το β΄ εξάμηνο 2015 έναντι αυξήσεως 0,6% το  
α΄ εξάμηνο 2015. Ο ρυθμός μεταβολής της ιδιωτικής καταναλώσεως μειώθηκε κατά 
0,6% σε ετήσια βάση το β΄ εξάμηνο 2015, κυρίως εξαιτίας της αυξήσεως των 
φορολογικών επιβαρύνσεων επί της καταναλώσεως σε ευρεία κλίμακα αγαθών και 
υπηρεσιών. Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 25,1% το ενδεκάμηνο 
2015, από 26,6% την αντίστοιχη περίοδο 2014. Η οικονομική δραστηριότητα 
αναμένεται να καταγράψει αρνητικό ρυθμό μεταβολής και το 2016. Η ανάκαμψη της 
οικονομίας αναμένεται από το β΄ εξάμηνο 2016, ενώ, από το 2017 και μετά, το ΑΕΠ 
εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 2%. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως παραμένει 
καίριας σημασίας για την εδραίωση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές αναπτύξεως, 
δεδομένης της μικρής βελτιώσεως του οικονομικού κλίματος και της ισοσκελίσεως του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2015, για πρώτη φορά από το 2003. Επιπλέον, 
η άμεση ολοκλήρωση της αξιολογήσεως αναμένεται να θέσει τις προϋποθέσεις για την 
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, 
εξέλιξη που θα βελτιώσει τις συνθήκες ρευστότητας. Μολονότι η συμφωνία της 
Ελλάδος με τους Ευρωπαίους εταίρους επί του νέου προγράμματος στηρίξεως 
περιόρισε σημαντικά τους κινδύνους, οι προοπτικές αναπτύξεως ενδέχεται να 
ανατραπούν, εάν λάβουν χώρα αρνητικές εξελίξεις, όπως ο ισχνός ρυθμός 
υλοποιήσεως των μεταρρυθμίσεων και οι καθυστερήσεις στις ιδιωτικοποιήσεις. 
Επιπροσθέτως, τυχόν κλιμάκωση των μεταναστευτικών ροών και ενίσχυση των 
γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς και μία νέα αναταραχή στις διεθνείς χρηματαγορές 
μπορούν να εκτροχιάσουν την αναμενόμενη ανάκαμψη. Οι ανωτέρω προκλήσεις θα 
μπορούσαν να αντισταθμισθούν εν μέρει από τις χαμηλές τιμές της ενέργειας, οι 
οποίες δύνανται να στηρίξουν περαιτέρω την κατανάλωση όταν εξασθενίσει η 
αρνητική επίδραση από την αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, και από την 
περαιτέρω χαλάρωση και την άρση εν τέλει των κεφαλαιακών περιορισμών, που θα 
μπορούσαν να ενισχύσουν την επενδυτική δαπάνη. 
 
Την 31 Οκτωβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε τα 
αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολογήσεως 2015,

 
η οποία πραγματοποιήθηκε 

κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Συγκεκριμένα, 
στη Συνολική Αξιολόγηση η Alpha Bank κατέγραψε τη μικρότερη προσαρμογή μετά 
από φόρους μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στον Έλεγχο της Ποιότητας των 
Στοιχείων του Ενεργητικού με ποσοστό 3,1% στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1), ύψους Ευρώ 1,7 δισ. Επιπλέον, οι κεφαλαιακές 
ανάγκες που προέκυψαν από την Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων 
υπό το βασικό σενάριο διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 263 εκατ. και σε Ευρώ 2.743 εκατ. 
υπό το δυσμενές σενάριο, ενώ η Τράπεζα επέτυχε τον υψηλότερο Δείκτη Κεφαλαίων 
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) μεταξύ των ελληνικών τραπεζών μετά τις 
προσαρμογές και στα δύο σενάρια. Η σημαντική αυτή επίδοση καταγράφηκε παρά την 
αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους Ευρώ 940 εκατ. στο Δημόσιο το 
2014 και τα ελάχιστα όρια CET1 9,5% και 8% υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο 
αντιστοίχως. Οι κεφαλαιακές ανάγκες, σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, μειώθηκαν 
σε επόμενο στάδιο σε Ευρώ 2.563 εκατ. από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό - ΕΜΜ 
(Single Supervisory Mechanism - SSM), που ενέκρινε επιπλέον μέτρα κεφαλαιακής 
ενισχύσεως συνολικού ύψους Ευρώ 180 εκατ.      

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

5 

 

Το πλήρες και σαφές 
Κεφαλαιακό Σχέδιο 
οδήγησε σε ισχυρή 
ζήτηση και γρήγορη 
ολοκλήρωση της ΑΜΚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισχυρή κεφαλαιακή  
βάση χωρίς CoCos και 
προνομιούχες μετοχές. 
Δείκτης Κεφαλαίων 
Κοινών Μετοχών 16%  
με πλήρη εφαρμογή της 
Βασιλείας ΙΙΙ  
 
 
 
 
 
Βελτίωση της 
ρευστότητας κατά το  
δ΄ τρίμηνο 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Την 24 Νοεμβρίου 2015 η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους Ευρώ 2.563 εκατ. χωρίς τη χρήση κρατικής ενισχύσεως, 
καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του δυσμενούς σεναρίου της Συνολικής 
Αξιολογήσεως και βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα των κεφαλαίων της. Η 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως ύψους  
Ευρώ 1.552 εκατ. με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων θεσμικών επενδυτών και 
ποσού Ευρώ 1.011 εκατ. διά κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων, στο πλαίσιο 
της προαιρετικής ανταλλαγής υφισταμένων τίτλων κυρίας και μειωμένης 
εξασφαλίσεως, καθώς και υβριδικών τίτλων από κατόχους τους που συμμετείχαν στην 
Άσκηση Διαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management Exercise). Το βιβλίο 
προσφορών υπερκαλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ιδιώτες επενδυτές. Μετά την 
ολοκλήρωση της Αυξήσεως, η Alpha Bank διαθέτει ισχυρή και καθαρή κεφαλαιακή 
διάρθρωση, καθώς οι ιδιώτες επενδυτές αποτελούν το 89% (από 34%) της 
κεφαλαιακής βάσεως, ενώ το ποσοστό του ΤΧΣ έχει μειωθεί σε 11%. Στο τέλος 
Δεκεμβρίου 2015 η κεφαλαιοποίηση της Τραπέζης ανήλθε σε Ευρώ 3,8 δισ., η 
υψηλότερη στον κλάδο, με τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια να ανέρχονται σε Ευρώ 8,7 
δισ.  
 
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 
(CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,7 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης 
Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφωθεί σε 16,7%. 
Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ο Δείκτης ανέρχεται σε 16%. Οι Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 4,4 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 Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του 
Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52,2 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 
2015, μειωμένα κατά Ευρώ 0,5 δισ. σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μειώσεως των 
δανείων.  
 
Το δ΄ τρίμηνο 2015 η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες συνέχισε να 
μειώνεται, ως αποτέλεσμα της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου και της μειώσεως της 
διαφοράς χορηγήσεων-καταθέσεων. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 η χρηματοδότηση 
από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 24,4 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 2,7 δισ. 
από το τέλος Σεπτεμβρίου 2015. Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) ανήλθε σε 4,8 δισ., ενώ η χρήση του Έκτακτου Μηχανισμού 
Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 19,6 δισ. Εφεξής, η 
Τράπεζα στοχεύει στη σταδιακή απεξάρτηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό 
Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA), καθώς και στην αντικατάσταση της 
υψηλού κόστους χρηματοδοτήσεως που σχετίζεται με το Πρόγραμμα Ενισχύσεως της 
Ελληνικής Οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, η Τράπεζα στα τέλη Νοεμβρίου 
2015 δεν ανανέωσε ομόλογα που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
(Πυλώνας ΙΙ), ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,5 δισ., τα οποία χρησιμοποιούντο ως 
ενέχυρο για χρηματοδότηση από τον ELA, και επιπλέον Ευρώ 2,7 δισ. από τις αρχές 
του 2016, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ονομαστική αξία των ομολόγων του 
Πυλώνα ΙΙ σε Ευρώ 6,5 δισ. Ως εκ τούτου, το Καθαρό Έσοδο Τόκων για το 2016 
αναμένεται να επηρεασθεί θετικά κατά Ευρώ 48 εκατ. σε ετήσια βάση. Επιπλέον, στο 
τέλος Οκτωβρίου 2015, η Τράπεζα αποδεσμεύθηκε πλήρως από τα ομόλογα του 
Πυλώνα ΙΙΙ, ύψους Ευρώ 1,6 δισ., γεγονός το οποίο θα ενισχύσει τα Έσοδα από 
Προμήθειες κατά Ευρώ 14 εκατ. σε πλήρη εφαρμογή εντός του 2016. Το ύψος των 
ενεχύρων για περαιτέρω χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανήλθε σε Ευρώ 4,9 
δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2015. 
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Ανθεκτικά Κύρια 
Λειτουργικά Έσοδα  
παρά τις αντιξοότητες 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μείωση Λειτουργικών 
Εξόδων κατά 7,6% σε 
ετήσια βάση, κυρίως 
από Δαπάνες 
Προσωπικού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Το 2015 το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.931,7 εκατ., σταθερό σε 
ετήσια βάση (+0,6%), καθώς το όφελος από τη συνεχή μείωση του κόστους των 
προθεσμιακών καταθέσεων κατά τη διάρκεια του έτους αντισταθμίσθηκε αφ’ ενός από 
την επιβάρυνση λόγω της μεγαλύτερης εξαρτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό 
Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA), σε συνέχεια των σημαντικών εκροών 
καταθέσεων κυρίως κατά το α΄ εξάμηνο 2015, και αφ’ ετέρου από τη μείωση των 
καθαρών υπολοίπων δανείων κατά Ευρώ 3,4 δισ. σε ετήσια βάση. Το κόστος των 
καταθέσεων μειώθηκε από τη σταδιακή αναπροσαρμογή των επιτοκίων των νέων 
προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία εντατικοποιήθηκε μετά την επιβολή περιορισμών 
στην κίνηση κεφαλαίων και διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 περίπου στο 
1%, καθώς και από την αλλαγή στη διάρθρωση της καταθετικής βάσεως με στροφή 
προς τις καταθέσεις πρώτης ζητήσεως. Το δ’ τρίμηνο 2015, το Καθαρό Έσοδο Τόκων 
ανήλθε σε Ευρώ 486,5 εκατ., αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, 
καθώς η χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων λόγω των αυξημένων προβλέψεων 
αντιστάθμισε το όφελος από τη μείωση του κόστους των καταθέσεων και από την 
υποχώρηση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, ως 
αποτέλεσμα της χαμηλότερης εξαρτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας 
της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) και της αποτελεσματικότερης διαχειρίσεως των 
εξασφαλίσεων για σκοπούς χρηματοδοτήσεως. 

 
Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 314,7 εκατ., μειωμένα κατά 
5,8% σε ετήσια βάση, καθώς η αναιμική οικονομική δραστηριότητα και η επιβολή 
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων επηρέασαν αρνητικά τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, τις προσπάθειες ρυθμίσεως δανείων, καθώς και τη συνεισφορά από 
χρηματιστηριακές εργασίες. Αντιθέτως, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 
ενισχύθηκαν από την αλλαγή της συναλλακτικής συμπεριφοράς των Πελατών που 
οδήγησε σε αύξηση της χρήσεως καρτών, ενώ ένα ακόμη εξαιρετικό έτος για τον 
τουρισμό επηρέασε θετικά τις προμήθειες από τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα. Το δ΄ 
τρίμηνο 2015 τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα 
μετά την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, κατά το γ΄ τρίμηνο 2015, και 
ανήλθαν σε Ευρώ 83 εκατ., αυξημένα κατά 20,1% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένα 
από την αύξηση των ρυθμίσεων δανείων και την ανάκαμψη των χρηματιστηριακών 
συναλλαγών και εργασιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου σε συνέχεια των 
ανακεφαλαιοποιήσεων των ελληνικών τραπεζών. Τα Αποτελέσματα 
Χρηματοοικονομικών Πράξεων επηρεάσθηκαν αρνητικά από έκτακτη ζημία 
προερχόμενη από την Άσκηση Διαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management 
Exercise) και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ -45 εκατ. Τα Λοιπά Έσοδα ανήλθαν σε  
Ευρώ 56,7 εκατ., ενισχυμένα από τα έσοδα των ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων σε 
ένα ακόμη αποδοτικό έτος για τον τουρισμό με εξαιρετικά ποσοστά αφίξεων. 

 
Τα Λειτουργικά Έξοδα (εξαιρουμένων των εκτάκτων εξόδων και των εξόδων 
συγχωνεύσεως) μειώθηκαν κατά 7,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 
1.153,8 εκατ., απόδοση που οδηγεί στην υπερκάλυψη του στόχου ετήσιας βάσεως 
κόστους Ευρώ 1,2 δισ. το 2015. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώθηκε σε 50,1% 
το 2015 έναντι 54,1% το 2014. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 οι Δαπάνες 
Προσωπικού, προσαρμοσμένες για την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής 
της Citi στην Ελλάδα, μειώθηκαν κατά 21% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 533,2 εκατ., 
κυρίως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκληρώσεως του Προγράμματος 
Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme) με την 
αποχώρηση 2.208 Υπαλλήλων στο τέλος του 2014 και της αποκομίσεως οφέλους από 
αλλαγές στη μισθολογική πολιτική. Το Προσωπικό στο τέλος του δ΄ τριμήνου 2015 
αριθμούσε 13.847 Υπαλλήλους, εξαιρουμένου του Προσωπικού από τις διακοπείσες 
δραστηριότητες της Βουλγαρίας και της Π.Γ.Δ.Μ. Τα Γενικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 
515,6 εκατ., μειωμένα κατά 3,4% ετησίως, σε συγκρίσιμη βάση, κυρίως ως 
αποτέλεσμα της επιτεύξεως συνεργειών από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης 
και των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα.  
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Μείωση των νέων 
καθυστερήσεων το δ΄ 
τρίμηνο 2015 και 
περαιτέρω αύξηση του 
Δείκτη Καλύψεως 
Καθυστερήσεων σε 69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Το Δίκτυο του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 αριθμούσε 897 Καταστήματα, 
εξαιρουμένων των Καταστημάτων στη Βουλγαρία και στην Π.Γ.Δ.Μ. 

 
Το δ΄ τρίμηνο 2015 οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 214 εκατ., λιγότερες 
από το ήμισυ των καθυστερήσεων του γ΄ τριμήνου 2015, καθώς η ανταπόκριση των 
Πελατών βελτιώθηκε, επιτρέποντας την επανέναρξη των διαδικασιών ρυθμίσεων και 
εισπράξεων, σε συνέχεια και των προσφάτων τροποποιήσεων του νομικού και 
δικαστικού πλαισίου. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 ο Δείκτης Καθυστερήσεων 
διαμορφώθηκε σε 36,8%. Στην Ελλάδα, ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 37,6%, 
ενώ στη Νοτιανατολική Ευρώπη σε 33,7%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης 
Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, των στεγαστικών και των καταναλωτικών 
δανείων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 36,7%, 33,9% και 46,1%, ενώ το σχετικό 
απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 79%, 47% και 80% αντιστοίχως. 
 
Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το δ΄ τρίμηνο 2015 ανήλθαν 
σε Ευρώ 221,3 εκατ. ή 143 μονάδες βάσεως, μη λαμβανομένων υπ’ όψιν των 
επιπλέον προβλέψεων που ελήφθησαν, ποσού Ευρώ 443 εκατ., οι οποίες 
ενεγράφησαν το δ΄ τρίμηνο 2015, για το υπόλοιπο του αποτελέσματος του Ελέγχου 
της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού. Οι προβλέψεις για την κάλυψη 
πιστωτικού κινδύνου για το έτος 2015 διαμορφώθηκαν συνολικά σε Ευρώ 3.019,8 
εκατ. και ενίσχυσαν περαιτέρω τον Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων σε 69%. Ο δε 
συνολικός Δείκτης Καλύψεως, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, 
ανήλθε σε 126%. 
 
Το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 15,8 δισ. 
στο τέλος του δ΄ τριμήνου 2015. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων 
ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 26% στο τέλος 
Δεκεμβρίου 2015. 
 
Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε  
Ευρώ 62 δισ., μειωμένες κατά 0,5% ετησίως. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην 
Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52,5 δισ., ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 9,2 δισ., εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων στη 
Βουλγαρία και στην Π.Γ.Δ.Μ. 
 
Το 2015 οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν σημαντικές εκροές, κυρίως 
στην Ελλάδα κατά το α΄ εξάμηνο 2015, που ανήλθαν σε Ευρώ 10,6 δισ. λόγω της 
αυξημένης αβεβαιότητας σε εθνικό επίπεδο, ενώ η διάρθρωση της καταθετικής 
βάσεως έχει μετατοπισθεί σε καταθέσεις πρώτης ζητήσεως. Εντούτοις, σε συνέχεια 
της επιβολής των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, τα υπόλοιπα καταθέσεων 
διατηρήθηκαν σε σταθεροποιητικά επίπεδα και παρουσίασαν αύξηση κατά Ευρώ  
1 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2015 προερχόμενη από καταθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, 
διαμορφώνοντας τις συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σε Ευρώ 31,4 δισ. Στην 
Ελλάδα, οι καταθέσεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 26,7 δισ., 
ενισχυμένες κατά Ευρώ 0,7 δισ. το δ΄ τρίμηνο, εκ των οποίων η πλειονότητα 
προέρχεται από καταθέσεις πρώτης ζητήσεως των επιχειρήσεων. 
 
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 σε επίπεδο 
Ομίλου διαμορφώθηκε σε 147% και στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 146%. 
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Συνεπής επίτευξη των 
στόχων του Σχεδίου 
Αναδιαρθρώσεως 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Δραστηριότητα στη 
Νοτιοανατολική  
Ευρώπη  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Την 26 Νοεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το τροποποιημένο τριετές 
Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως της Alpha Bank που περιλαμβάνει διεύρυνση της 
επιχειρησιακής αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης και προσδίδει ευελιξία, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας καταβολής μερισμάτων. Η Alpha Bank έχει 
πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση των δεσμεύσεων του Σχεδίου 
Αναδιαρθρώσεως, εστιάζοντας στην απομόχλευση του Ενεργητικού από μη βασικές 
δραστηριότητες, με την ολοκλήρωση της πωλήσεως των δραστηριοτήτων της στη 
Βουλγαρία, καθώς και με την έναρξη της διαδικασίας πωλήσεως του ξενοδοχείου 
Hilton Αθηνών. Επιπλέον, η Τράπεζα αναμένεται να ολοκληρώσει την πώληση των 
δραστηριοτήτων της στην Π.Γ.Δ.Μ. έως το τέλος του α΄ εξαμήνου 2016.  
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα λειτουργικά έσοδα για το 2015 ανήλθαν συνολικά 
σε Ευρώ 352,2 εκατ., μειωμένα κατά 5,4% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά έξοδα 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 202,8 εκατ., μειωμένα κατά 4,3% σε ετήσια βάση. Κατά 
συνέπεια, το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 155,7 εκατ. Το Δίκτυο 
Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξαιρουμένων των Καταστημάτων στη 
Βουλγαρία και στην Π.Γ.Δ.Μ., αριθμούσε 270 Καταστήματα στο τέλος Δεκεμβρίου 
2015 από 299 το προηγούμενο έτος, καθώς συνεχίζεται ο εξορθολογισμός του 
Δικτύου. Οι καταθέσεις του διεθνούς Δικτύου μειώθηκαν κατά Ευρώ 1,0 δισ. σε ετήσια 
βάση, επηρεασμένες αρνητικά από τις εξελίξεις στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ο 
Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις να διαμορφωθεί σε 176% στο τέλος Δεκεμβρίου 
2015. 
 
Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το δ΄ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 5,3 δισ. 
(+4,4% σε ετήσια βάση), επηρεασμένα από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών, 
ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,7 δισ. (-25,6% σε ετήσια βάση). Στη 
Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν σε Ευρώ 2,8 δισ. (-4,6% σε ετήσια 
βάση), ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν σε Ευρώ 1,4 δισ. (-18,6% σε ετήσια βάση). Στην 
Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 367 εκατ. (-1,2% σε ετήσια βάση) και οι 
καταθέσεις μειώθηκαν κατά 13,8% ετησίως και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 405 εκατ. 
Στη Σερβία, τα υπόλοιπα των δανείων παρέμειναν σχεδόν σταθερά και ανήλθαν σε 
Ευρώ 718 εκατ. (-0,3% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν σε Ευρώ 394 
εκατ. (-8,2% σε ετήσια βάση).  
 
Η δημοσίευση των ελεγμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων θα 
πραγματοποιηθεί τις ερχόμενες ημέρες.  

 
 
 

Αθήναι, 3 Μαρτίου 2016 
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    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ       

Alpha Bank RLM 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 ένα 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 απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης την 1.2.2013. 

  Η ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης κατά Ευρώ 4.571 εκατ., την 31.5.2013, με υπερκάλυψη της 
απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του ιδιωτικού 
χαρακτήρα της Alpha Bank. 

  Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης την 28.6.2013 
και η δημιουργία της ενιαίας Alpha Bank. 

 
 Η επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ. μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως σε 

διεθνείς θεσμικούς επενδυτές τον Μάρτιο 2014 και η επακόλουθη πλήρης εξαγορά των προνομιούχων 
μετοχών κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατ. τον Απρίλιο 2014. 

  Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank (“Citi”), 
περιλαμβανομένου του Diners Club στην Ελλάδα, την 30.9.2014. 

 

 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. 

 

mailto:E-mail:%20ir@alpha.gr

