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Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3556/2007)

Eξ όσων γνωρίζουµε, δηλώνουµε ότι οι εξαµηνιαίες οικονοµι-
κές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύ-
οντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 
στοιχεία του Ενεργητικού, των Υποχρεώσεων, της Καθαρής Θέ-
σεως και των Αποτελεσµάτων Χρήσεως της Alpha Bank Α.Ε., 
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενο-

ποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στο άρθρο 5 παρ. 3-5 του N.3556/2007, καθώς και ότι η 
εξαµηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει 
κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες, που απαιτούνται βάσει 
του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν.3556/2007 και των σχετικών απο-
φάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αθήναι, 31 Αυγούστου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΡΑΠΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 666242

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ι 166670

ΑΡΤΕΜΙΟΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 281969





7

Εξαµηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η ελληνική οικονοµία επανήλθε σε αναπτυξιακή πορεία κα-
θώς στο πρώτο τρίµηνο του 2017 το πραγµατικό Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) παρουσίασε θετικό ρυθµό µεταβολής, 
µετά τη µείωσή του το τέταρτο τρίµηνο του 2016 (Q4 2016: 
-1,1%, Q1 2017:+0,4%, Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ), εξαιτίας κυρίως της 
καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολογήσε-
ως του τρίτου προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής1 . Η 
ανθεκτικότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης συνεχίσθηκε και 
στο πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, ενώ παρατηρήθηκε 
ανάκαµψη των επενδύσεων και των εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών. Η εκταµίευση της πρώτης υποδόσεως ύψους 
Ευρώ 7,7 δισ., µετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογή-
σεως, δηµιούργησε ένα θετικό πλαίσιο για την ενδυνάµωση 
της οικονοµικής δραστηριότητας στο δεύτερο εξάµηνο του 
2017. Η ενίσχυση του κλίµατος εµπιστοσύνης σε συνδυασµό 
µε την συνέχιση των µεταρρυθµίσεων, την επιτάχυνση του 
προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και την αναµενόµενη 
καλή τουριστική περίοδο αποτελούν παράγοντες που υπο-
στηρίζουν την εκτίµηση για αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ 
κατά 1,6% το 2017 (Τράπεζα της Ελλάδος, Νοµισµατική Πο-
λιτική, Ιούνιος 2017). Επιπλέον, η επανεκκίνηση εκκαθάρισης 
των ληξιπροθέσµων οφειλών της γενικής κυβερνήσεως προς 
τον ιδιωτικό τοµέα, σε συνδυασµό µε την επίλυση του προ-
βλήµατος των µη-εξυπηρετούµενων δανείων, αναµένεται να 
βελτιώσει τις συνθήκες ρευστότητας.

Η εξέλιξη των στοιχείων της οικονοµικής συγκυρίας αποτελεί 
ένδειξη ανάκαµψης ορισµένων σηµαντικών τοµέων δραστη-
ριότητας και ισχυροποίησης της εµπιστοσύνης των επιχειρη-
µατιών και επενδυτών. Ειδικότερα: 

Το πραγµατικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4%, σε ετήσια βάση, στο 
πρώτο τρίµηνο του 2017 (εποχικά διορθωµένα στοιχεία). Η 
ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις είχαν θετική συµβο-
λή στην µεταβολή του ΑΕΠ (1,2 και 1,1 εκατοστιαίες µονάδες 
αντίστοιχα), ενώ αρνητικά επέδρασαν οι καθαρές εξαγωγές 
(2,1 εκατοστιαίες µονάδες), καθώς η αύξηση των εισαγωγών 
αγαθών και υπηρεσιών, σε ετήσια βάση, υπερέβη την αύξη-
ση των εξαγωγών. 

Στο πεδίο του πληθωρισµού, ο εθνικός δείκτης τιµών κατανα-
λωτή παρέµεινε σε θετικό έδαφος στο πρώτο εξάµηνο του 
2017 και διαµορφώθηκε τον Ιούνιο του 2017 σε 1,0%. Η αύ-
ξηση στον δείκτη τιµών καταναλωτή δεν αντανακλά ακόµα 

1 Το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα άρχισε 
στις 19 Αυγούστου 2015 και προβλέπεται να εφαρμοστεί μέχρι τις 20 
Αυγούστου 2018. Η χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους έως € 86 δισ. δυ-
νάμει του προγράμματος παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στα-
θερότητας (ΕΜΣ).

την τόνωση της εγχώριας ζήτησης αλλά την επίδραση από την 
αύξηση των τιµών ενέργειας και την επιβάρυνση από την έµ-
µεση φορολογία. 

Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, τους πρώτους µήνες του 
2017, συνέχισαν να βελτιώνονται, ως αποτέλεσµα της αύξη-
σης της µισθωτής κυρίως απασχόλησης και της πτώσης του 
αριθµού των ανέργων. Το πεντάµηνο του 2017, η δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας οφειλόταν κυρίως στις νέες προσλή-
ψεις που πυροδότησαν οι υψηλές προσδοκίες στον κλάδο του 
τουρισµού. Ειδικότερα, τον Μάιο του 2017 το ποσοστό ανερ-
γίας µειώθηκε στο 21,7%, από 23,6% τον Μάιο του 2016, 
λόγω της µείωσης κατά 8,8% του αριθµού των ανέργων και 
της αύξησης κατά 2,1% του αριθµού των απασχολουµένων. 
Η αποκλιµάκωση του ποσοστού ανεργίας και αύξηση του πο-
σοστού απασχόλησης αναµένεται να συνεχιστούν, καθώς 
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την ενίσχυση της οικονο-
µικής δραστηριότητας µέσω της αναζωπύρωσης των επενδύ-
σεων, και της επιτάχυνσης των ιδιωτικοποιήσεων. 

Ο Γενικός Δείκτης της Βιοµηχανικής Παραγωγής αυξήθηκε 
κατά 6,0%, σε ετήσια βάση, στο πρώτο εξάµηνο του 2017, 
έναντι πολύ µικρότερης αύξησης κατά 2,1% το αντίστοιχο δι-
άστηµα του 2016. Η βελτίωση της εικόνας της ελληνικής βιο-
µηχανίας προήλθε από την αισθητή αύξηση της δραστηριό-
τητας της µεταποιητικής βιοµηχανίας, κατά 4,2% σε ετήσια 
βάση, και την παραγωγή ηλεκτρισµού µε ετήσια αύξηση κατά 
14,1%. Η ανωτέρω εξέλιξη επιβεβαιώνει την ενίσχυση της εξα-
γωγικής δραστηριότητας βασικών κλάδων της ελληνικής µε-
ταποιητικής βιοµηχανίας, που παρατηρήθηκε µετά το 2010, η 
οποία κατόρθωσε να στρέψει σηµαντικό µέρος της παραγω-
γής της στις αγορές του εξωτερικού.

Στις εξωτερικές συναλλαγές, (στοιχεία Τραπέζης Ελλάδος), το 
έλλειµµα στο Ισοζύγιο των Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) στο 
διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2017 διευρύνθηκε οριακά 
κατά Ευρώ 3,7 εκατ. σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα 
του 2016, και διαµορφώθηκε σε Ευρώ 2,8 δισ. Η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται στη διεύρυνση του ελλείµµατος στο ισοζύγιο αγα-
θών που αντισταθµίστηκε µερικώς από τη βελτίωση των πλε-
ονασµάτων στο ισοζύγιο υπηρεσιών, πρωτογενών και δευτε-
ρογενών εισοδηµάτων . Επισηµαίνεται ότι, η αύξηση του ελ-
λείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, το εξάµηνο του 2017, 
οφείλεται στην διεύρυνση του ελλειµατος στο ισοζύγιο των 
καυσίµων καθώς αυξήθηκε κατά 65%, έναντι µείωσης κατά 
49% στο πρώτο εξάµηνο του 2016. Tο έλλειµµα στο ισοζύγιο 
αγαθών και υπηρεσιών, που αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο 
µέρος του ΙΤΣ διευρύνθηκε κατά 16,8% σε ετήσια βάση στην 
περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017. Η αξία των εξαγωγών 
αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 17,5%, ενώ η αξία των 
εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 15,4%.
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, οι τουριστικές 
αφίξεις στο πρώτο εξάµηνο του 2017 αυξήθηκαν κατά 6,6%, 
σε ετήσια βάση, από µείωση κατά 1,6% την ίδια περίοδο του 
2016 και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,1% από 
µεγάλη πτώση κατά 7,9% το εξάµηνο του 2016. Το 2017, ανα-
µένεται να είναι µία ακόµη ικανοποιητική χρονιά για τον ελλη-
νικό τουρισµό, καθώς οι τουριστικές αφίξεις αναµένεται να 
προσεγγίσουν τα 28,5 εκατ. και συνολικές εισπράξεις να αυ-
ξηθούν κατά 7,5% (εκτιµήσεις ΣΕΤΕ). Επιπλέον, σύµφωνα µε 
το World Travel and Tourism Council η συνολική συµβολή του 
τουρισµού στο ΑΕΠ τo 2017 αναµένεται να αυξηθεί κατά 6,9%.

Αναφορικά µε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, το 2016 (µε 
βάση τη µεθοδολογία του Προγράµµατος Χρηµατοδοτικής Δι-
ευκόλυνσης), επετεύχθη πρωτογενές πλεόνασµα Γενικής Κυ-
βερνήσεως ύψους 4,2% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 0,5% του ΑΕΠ. 
Η καλή πορεία εκτελέσεως του Προϋπολογισµού 2017 στο 
πρώτο εξάµηνο του 2017, σε συνδυασµό µε τα νέα δηµοσιο-
νοµικά µέτρα και την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Προγράµ-
µατος Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 αποτελούν εν-
δείξεις επίτευξης ή και υπέρβασης του στόχου για το πρωτο-
γενές πλεόνασµα για το σύνολο του έτους (1,75% του ΑΕΠ). 
Ωστόσο, οι παρατεταµένες διαπραγµατεύσεις για την ολοκλή-
ρωση της δεύτερης αξιολόγησης οδήγησαν εκ νέου σε στασι-
µότητα του προγράµµατος εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες δι-
αµορφώθηκαν στα Ευρώ 5,1 δισ. στο τέλος του Ιουνίου του 
2017, έναντι Ευρώ 4,8 δισ. στο τέλος του 2016.

Το 2016 και τους πρώτους µήνες του 2017 οι ελληνικές τράπε-
ζες, παρουσίασαν σηµάδια σταθεροποιήσεως, κατέγραψαν 
οριακά κέρδη προ φόρων και η κεφαλαιακή τους επάρκεια πα-
ρέµεινε σε υψηλό επίπεδο. Το 2017 αναµένεται περαιτέρω βελ-
τίωση των γενικότερων συνθηκών του χρηµατοπιστωτικού συ-
στήµατος, παράλληλα µε την ενίσχυση των µακροοικονοµι-
κών συνθηκών. 

Ο λόγος των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων προς το σύνο-
λο των ανοιγµάτων στο τέλος Μαρτίου του 2017 εµφάνισε ορι-
ακή αύξηση και διαµορφώθηκε στο 45,2%2 (από 44,8%, στο 
τέλος του 2016 και 44,2% στο τέλος του 2015). Επιπλέον πα-
ρατηρήθηκε σταθεροποίηση του ποσοστού κάλυψης των µη 
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις σε επίπεδα 
οριακά µικρότερα από το 50% (Q12017: 49,1%1, Q42016: 
49,7%, Q4 2015: 50,1%). 

H µείωση της χρηµατοδοτήσεως προς τον ιδιωτικό τοµέα3, η 
οποία ξεκίνησε από το δεύτερο τρίµηνο του 2012 ως συνέπεια 
της οικονοµικής υφέσεως, συνεχίσθηκε κατά το 2016, ενώ τον 

2 Στοιχεία Επισκόπησης του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, 
Ιούλιος 2017.

3 Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, από το Δεκέμβριο του 2016, στα 
στοιχεία των καταθέσεων και χορηγήσεων δεν περιλαμβάνονται τα στοι-
χεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λόγω αναταξινόμησής 
του από το χρηματοπιστωτικό τομέα στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Ιούνιο του 2017 ο αρνητικός ρυθµός διαµορφώθηκε σε 1,3%4. 
Ειδικότερα, στο τέλος του Ιουνίου του 2017, το υπόλοιπο των 
δανείων προς τον ιδιωτικό τοµέα ανήλθε σε Ευρώ 190,8 δισ., 
έναντι Ευρώ 195,1 δισ. στο τέλος Δεκεµβρίου 2016. Το υπόλοι-
πο των ιδιωτικών καταθέσεων2 διαµορφώθηκε στα Ευρώ 120,4 
δισ. τον Ιούνιο του 2017. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών διαµορ-
φώθηκαν σε Ευρώ 99,5 δισ. και αποτελούσαν το 83% περίπου 
του συνόλου των καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα, ενώ των επι-
χειρήσεων διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 20,9 δισ. Τέλος, το σύνο-
λο των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστηµα που περιλαµβάνει, 
εκτός από τις καταθέσεις του ιδιωτικού τοµέα, και εκείνες της γε-
νικής κυβέρνησης διαµορφώθηκε τον Ιούνιο του 2017, σε Ευρώ 
130,8 δισ., σηµειώνοντας αύξηση κατά 4,2%, σε ετήσια βάση.

Οι σηµαντικότερες προκλήσεις για το τραπεζικό σύστηµα το 
επόµενο διάστηµα παραµένουν, η αποτελεσµατική διαχείρι-
ση του υψηλού αποθέµατος των µη εξυπηρετούµενων ανοιγ-
µάτων και η περαιτέρω µείωση της χρηµατοδότησης των τρα-
πεζών από το µηχανισµό παροχής έκτακτης ρευστότητας (ΕLA).

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η υψηλή αβεβαιότητα που επικρατούσε στις χρηµατιστηρια-
κές αγορές τους πρώτους µήνες του έτους, κυρίως εξαιτίας των 
προεκλογικών εξαγγελιών του νέου Πρόεδρου στις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες Αµερικής (Η.Π.Α.), των προγραµµατισµένων 
εκλογικών αναµετρήσεων σε σηµαντικές οικονοµίες της Ευ-
ρωζώνης (Γαλλία, Ολλανδία) και του ενδεχοµένου να προκη-
ρυχθούν πρόωρες εκλογές στην Ιταλία, έχει περιορισθεί σε 
σηµαντικό βαθµό. 

Στη µείωση της αβεβαιότητας συνέβαλε το αποτέλεσµα των 
εκλογών σε Γαλλία και Ολλανδία, στις οποίες τα φιλοευρωπα-
ϊκά κόµµατα επικράτησαν των Eυρωσκεπτικιστών, ενώ αποµα-
κρύνθηκε το ενδεχόµενο πρόωρων εκλογών στην Ιταλία. Επι-
προσθέτως, ο αιφνιδιασµός των αγορών από τις πρόωρες 
εκλογές στο Ηνωµένο Βασίλειο, δεν είχε σηµαντικό αντίκτυ-
πο σε αυτές. Αντιθέτως, περιορίσθηκε η πολιτική και η οικο-
νοµική αβεβαιότητα σχετικά µε τη θεσµική µορφή των σχέσε-
ων ανάµεσα στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, η οποία είχε δηµιουργήσει αναταραχές στις χρηµατιστηρι-
ακές αγορές το περασµένο έτος. 

Σύµφωνα µε τις πρόσφατες προβλέψεις του Διεθνούς Νοµισµα-
τικού Ταµείου (Δ.Ν.Τ., Ιούλιος 2017), το παγκόσµιο ΑΕΠ αυξή-
θηκε κατά 3,2% το 2016 και αναµένεται να αυξηθεί κατά 3,5% 
το 2017 (2015: 3,4%). Ωστόσο, η διεθνής οικονοµία συνεχίζει 
να πλήττεται από γεωπολιτικές εντάσεις και κρούσµατα τροµο-
κρατικών ενεργειών, τα οποία δύνανται να ανακόψουν την πο-
ρεία της διεθνούς οικονοµικής δραστηριότητας. 

Όσον αφορά τον ρυθµό οικονοµικής µεγεθύνσεως των ανε-
πτυγµένων οικονοµιών, το Δ.Ν.Τ. εκτιµά ότι διαµορφώθηκε στο 

4 Οι ρυθμοί μεταβολής υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι αναταξι-
νομήσεις δανείων, οι διαγραφές, οι μεταβιβάσεις και οι διακυμάνσεις συ-
ναλλαγματικών ισοτιμιών.
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1,7% το 2016 και θα ανέλθει στο 2,0% το 2017 από 2,1% το 2015. 

Η διατήρηση της τιµής του πετρελαίου σε πολύ χαµηλό επίπε-
δο για τρία έτη περίπου, έχει ως αποτέλεσµα την επικράτηση 
χαµηλών πληθωριστικών πιέσεων, κυρίως στις ανεπτυγµένες 
οικονοµίες. Οι αποπληθωριστικές πιέσεις ενισχύθηκαν περαι-
τέρω από την υποχώρηση των τιµών των βασικών εµπορευµά-
των κατά 1,8% το 2016 (Δ.Ν.Τ., Ιούλιος 2017). Ειδικότερα για τις 
ανεπτυγµένες οικονοµίες, ο χαµηλός πληθωρισµός επιτρέπει 
τη συνέχιση της επεκτατικής νοµισµατικής πολιτικής, προκειµέ-
νου να ισχυροποιηθεί η ανάκαµψη και να βελτιωθεί η χρηµα-
τοοικονοµική κατάσταση του ιδιωτικού τοµέα. Οι κυριότερες 
Κεντρικές Τράπεζες αποσκοπούν στην αύξηση του πληθω-
ρισµού µεσοπρόθεσµα στο επίπεδο του 2%, µε συνδυασµό 
συµβατικών και µη συµβατικών µέτρων νοµισµατικής πολιτι-
κής (όπως πολύ χαµηλά ή ακόµη και αρνητικά επιτόκια) καθώς 
και µε την παροχή ενδείξεων σχετικά µε την κατεύθυνση της 
νοµισµατικής πολιτικής (forward guidance). 

Το διεθνές εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών εκτιµάται ότι αυξή-
θηκε κατά 2,3% το 2016, ενώ αναµένεται σηµαντική ενίσχυσή 
του κατά 4,0% το 2017 και 3,9% το 2018 (Δ.Ν.Τ., Ιούλιος 2017).

O Οργανισµός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (OPEC), στα τέλη 
Νοεµβρίου του 2016, συµφώνησε µε την Ρωσία και άλλες πε-
τρελαιοπαραγωγές χώρες, να µειώσουν την παραγωγή πετρε-
λαίου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017. Η εξέλιξη αυτή έδω-
σε σηµαντική ώθηση στην τιµή του πετρελαίου τον Δεκέµβριο 
του 2016, περίπου κατά 19% για το πετρέλαιο τύπου Brent, 
ανερχόµενη στα 53,3 δολλάρια Η.Π.Α. ανά βαρέλι. Παρά την 
τήρηση και την παράταση της ανωτέρω συµφωνίας κατά έξι 
µήνες, από το Φεβρουάριο του 2017, η τιµή του πετρελαίου 
διαγράφει πτωτική πορεία, µε αποτέλεσµα, στο πρώτο εξάµη-
νο του έτους, η µέση τιµή του πετρελαίου τύπου Brent να δι-
αµορφωθεί περί τα 52 δολλάρια Η.Π.Α. ανά βαρέλι. 

Στις Η.Π.Α. ο ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ προσδοκάται ότι θα 
αυξηθεί κατά 2,1% το 2017, έναντι 1,6% το 2016. Η οικονοµι-
κή δραστηριότητα αναµένεται να επωφεληθεί, εξαιτίας των 
βελτιωµένων συνθηκών στην αγορά εργασίας και της επεκτα-
τικής δηµοσιονοµικής πολιτικής, που αναµένεται να εφαρµό-
σει ο νέος Πρόεδρος. Επιπροσθέτως, έχει αποκλιµακωθεί ση-
µαντικά το ποσοστό ανεργίας, διαµορφούµενο περί το επίπε-
δο πλήρους απασχολήσεως (Iούνιος: 4,4%), χωρίς, ωστόσο, 
να έχουν δηµιουργηθεί οι ανάλογες πληθωριστικές πιέσεις. 
Τα ανωτέρω οδήγησαν την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α. 
σε τρεις αυξήσεις του βασικού επιτοκίου, τον Δεκέµβριο του 
2016, τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2017. Παράλληλα, τον 
Ιούνιο, δηµοσιοποιήθηκε το σχέδιο συρρίκνωσης του ισολο-
γισµού της Οµοσπονδιακής Τράπεζας, στο πλαίσιο «οµαλο-
ποίησης» της νοµισµατικής πολιτικής.

Στην Κίνα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6,9% στο πρώτο τρίµηνο του 
2017 και για το σύνολο του έτους ο ρυθµός αναπτύξεως ανα-
µένεται να διατηρηθεί στο 6,7%, ήτοι το επίπεδο του 2016 και 
θα επιβραδυνθεί περαιτέρω στο 6,4% το 2018 (Δ.Ν.Τ., Ιούλι-

ος 2017), εξαιτίας της αδύναµης εξωτερικής ζητήσεως και της 
µειώσεως των ιδιωτικών επενδύσεων. Το 2017 η οικονοµική 
προσαρµογή συνεχίζεται και η ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως 
στις υπηρεσίες, και την αύξηση των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τοµέα.

Στην Ιαπωνία, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1% στο πρώτο τρίµηνο 
του 2017, ενώ για το σύνολο του έτους αναµένεται να αυξηθεί 
κατά 1,3% και να υποχωρήσει στο 0,6% το 2018 (Δ.Ν.Τ., Ιού-
λιος 2017), έναντι 1,0% το 2016. Το 2017, η ανάπτυξη βασίζε-
ται στις ιδιωτικές επενδύσεις και τις εξαγωγές. Θετική επίδρα-
ση στην ανάπτυξη θα ασκήσουν µία δέσµη δηµοσιονοµικών 
µέτρων και η αναβολή της προγραµµατισµένης αυξήσεως του 
φόρου καταναλώσεως για τον Οκτώβριο του 2019, αντί του 
Απριλίου 2017. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας, προκειµένου να επι-
τευχθεί ο µεσοπρόθεσµος στόχος του πληθωρισµού (2%), 
εφαρµόζει ποσοτική και ποιοτική χαλάρωση της νοµισµατικής 
πολιτικής µε έλεγχο της καµπύλης αποδόσεων των οµολόγων.

Στην Ευρωζώνη ο ρυθµός αυξήσεως του ΑΕΠ υποχώρησε στο 
1,8% το 2016 έναντι 2,0% το 2015, ενώ αναµένεται να διατη-
ρηθεί στο 1,9% το 2017, σύµφωνα µε το Δ.Ν.Τ. Η ανάκαµψη 
στηρίζεται κυρίως στην εγχώρια ζήτηση, καθώς η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) έχει υιοθετήσει επεκτατική νοµισµα-
τική πολιτική από τον Ιούνιο του 2014, η οποία θα συνεχισθεί 
έως τον Δεκέµβριο του 2017. Συγκεκριµένα, το επιτόκιο της δι-
ευκολύνσεως αποδοχής καταθέσεων είναι αρνητικό από τον 
Ιούνιο του 2014 (-0,1%) και έχει µειωθεί περαιτέρω, ευρισκόµε-
νο στο -0,4% από τον Μάρτιο του 2016. Εντούτοις, όπως επι-
σηµαίνει η Ε.Κ.Τ., η επεκτατική νοµισµατική πολιτική είναι απα-
ραίτητο να συνεπικουρηθεί από τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις 
στην αγορά εργασίας και στις αγορές προϊόντων, προκειµένου 
να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης, να δηµι-
ουργηθούν νέες θέσεις απασχολήσεως και να καταστεί βιώ-
σιµη η ανάκαµψη. Η οικονοµική ανάκαµψη οδήγησε σε δηµι-
ουργία θέσεων εργασίας, µε αποτέλεσµα το ποσοστό ανεργί-
ας στην Ευρωζώνη να υποχωρήσει στο 10,0% το 2016. Σύµφω-
να µε τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European 
Economic Forecast – Winter 2017), το ποσοστό της ανεργίας 
αναµένεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 9,6% το 2017 και 
στο 9,1% το 2018.

Ανάλυση οικονοµικών στοιχείων Οµίλου 5

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε την 30.6.2017 σε € 62,7 
δισ. παρουσιάζοντας µείωση έναντι της 31.12.2016 κατά € 2,2 
δισ. ή 3,3%. Στο τέλος του α’ εξαµήνου 2017 το σύνολο των 
Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών του Οµίλου προ 
αποµειώσεων διαµορφώθηκαν σε € 56,1 δισ., παρουσιάζο-
ντας µείωση κατά € 0,9 δισ. σε σύγκριση µε την 31.12.2016 
(€ 57,0 δισ.) συνεπεία κυρίως των διαγραφών ύψους € 0,8 δισ. 

5 Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών (ΕΑΚΑΑ), ο ορισμός και ο ακριβής υπολογισμός των δεικτών εμ-
φανίζεται στο Παράρτημα της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Εκθέσεως.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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στις οποίες προέβη ο Όµιλος στα πλαίσια διαχειρίσεως των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων. Το υπόλοιπο των δανείων µετά τις 
συσσωρευµένες αποµειώσεις ανήλθε σε € 43,8 δισ. έναντι 
€ 44,4 δισ. την 31.12.2016. Τα αξιόγραφα επενδυτικού χαρτο-
φυλακίου από € 7,6 δισ. παρουσιάζουν µείωση κατά 0,3 δισ. 
σε σύγκριση µε την 31.12.2016 (€ 7,9 δισ.) προερχόµενη κυρί-
ως από την πώληση του δανειακού χαρτοφυλακίου οµολό-
γων εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΕΤΧΣ).

Οι Υποχρεώσεις προς πελάτες (συµπεριλαµβανοµένων των 
Οµολογιών εκδόσεώς µας) του Οµίλου ανήλθαν σε € 33,1 δισ. 
παρουσιάζοντας οριακή αύξηση έναντι € 33 δισ. την 31.12.2016. 
Ο δείκτης δανείων προ αποµειώσεων προς υποχρεώσεις προς 
πελάτες ανήλθε στο 169% έναντι 173% την 31.12.2016. Ο δα-
νεισµός του Οµίλου από Πιστωτικά Ιδρύµατα διαµορφώθηκε 
σε € 17,2 δισ., µειωµένος κατά 9,9% ή € 1,9 δισ. σε σύγκριση 
µε την 31.12.2016. Αναλυτικότερα, οι καταθέσεις του Οµίλου 
από το Ευρωσύστηµα παρουσιάσαν µείωση € 3,3 δισ. κατά το 
α’ εξάµηνο, κυρίως λόγω της πώλησης οµολόγων εκδόσεως 
ΕΤΧΣ µέσω του προγράµµατος αγοράς οµολόγων εκδοθέντων 
από κεντρικές κυβερνήσεις, ειδικούς φορείς - εκδότες χρεογρά-
φων και ευρωπαϊκούς υπερεθνικούς οργανισµούς της ζώνης 
του ευρώ (Public Sector Purchase Programme - PSPP) και λοι-
πών οµολόγων. 

Στα Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση και τις Υποχρεώσεις 
που συνδέονται µε στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση της 
30.6.2017, εµφανίζονται τα µεγέθη της θυγατρικής APE Fixed 
Assets Α.Ε., καθώς και των κοινοπραξιών APE Commercial 
Property Α.Ε. και AΠE Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε., κατόπιν 
της ολοκληρώσεως πωλήσεως του συνόλου των µετοχών της 
θυγατρικής της Τραπέζης Alpha Bank Srbija A.D. την 11.4.2017, 
τα µεγέθη της οποίας είχαν προηγουµένως χαρακτηρισθεί ως 
κατεχόµενα προς πώληση. 

H Καθαρή Θέση του Οµίλου ανήλθε σε € 9,5 δισ. την 
30.6.2017, βελτιωµένη έναντι της 31.12.2016, οπότε και ανήλ-
θε σε € 9,1 δισ., ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών 
Κατηγορίας I διαµορφώθηκε σε 17,9% την 30.6.2017.

Αναλύοντας τα αποτελέσµατα του α’ εξαµήνου του 2017, το 
καθαρό έσοδο από τόκους διαµορφώθηκε σε € 976,1 εκατ. 
έναντι € 952,8 εκατ. το α’ εξαµήνο του 2016, επηρεαζόµενο 
θετικά από τη µείωση των τίτλων που εξέδωσε η Τράπεζα µε 
την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου στα πλαίσια του 
Ν.3723/2008 και στη µείωση του κόστους δανεισµού. 

Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες ανήλθαν σε € 161,5 εκατ. 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,8% σε σύγκριση µε το α’ εξά-
µηνο του προηγούµενου έτους, κατά το οποίο ανήλθαν στο 
ποσό των € 155,7 εκατ., έχοντας επηρεασθεί θετικά από τις ερ-
γασίες αναδοχής και διαχείρισης οµολογιακών δανείων καθώς 
και από την αύξηση των εσόδων από προµήθειες αµοιβαίων 
κεφαλαίων. 

Τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων ανήλθαν 

κατά το α’ εξάµηνο 2017 σε κέρδη ποσού € 40,7 εκατ., ενσω-
µατώνοντας κυρίως κέρδη από πωλήσεις Οµολόγων Ελληνι-
κού Δηµοσίου καθώς και αποτιµήσεις παραγώγων, ενώ αρνη-
τική ήταν η επίπτωση από την αρχική αναγνώριση χρηµατοοι-
κονοµικών απαιτήσεων του Οµίλου. 

Το σύνολο των εσόδων του Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 1.199,6 
εκατ. την 30.6.2017, έναντι € 1.196,2 εκατ. κατά το α’ εξάµηνο 
2016.

Το σύνολο εξόδων προ των ζηµιών αποµείωσης και προβλέ-
ψεων του Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 559,8 εκατ.την 
30.6.2017, σηµειώνοντας µείωση κατά 4,9% σε σύγκριση µε 
το α’ εξάµηνο 2016, που ανήλθαν σε € 588,6 εκατ. Ο δείκτης 
εξόδων προς έσοδα, εξαιρουµένων των αποτελεσµάτων 
χρηµατοοικονοµικών πράξεων και λοιπών µη επαναλαµβα-
νόµενων εξόδων, ανήλθε σε 46,2%, µειωµένος κατά 2% σε 
σχέση µε τη συγκριτική περίοδο.

Οι ζηµίες αποµειώσεως και οι προβλέψεις για την κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν στο ποσό των € 463,4 εκατ.  
κατά το α‘ εξάµηνο του 2017, έναντι ποσού € 605,9 εκατ. κατά 
το α’ εξάµηνο του προηγούµενου έτους, διαµορφώνοντας το 
κόστος πιστωτικού κινδύνου σε 155 µονάδες βάσεως έναντι 
196 µονάδες βάσεως την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµε-
νης χρήσεως.

Το αποτέλεσµα προ φόρου του Οµίλου την 30.6.2017 ανήλ-
θε σε κέρδη ποσού € 174,8 εκατ, ενώ ο φόρος εισοδήµατος 
σε επίπεδο Οµίλου ανέρχεται σε € 56,8 εκατ. Το α΄εξάµηνο 
2016, το αποτέλεσµα προ φόρου ανήλθε σε οριακές ζηµίες 
ύψους € (0,3) εκατ., ενώ ο φόρος εισοδήµατος ανήλθε σε ποσό 
€ 24,5 εκατ.

Συνεπεία των ανωτέρω, τα αποτελέσµατα µετά το φόρο εισο-
δήµατος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες την 30.6.2017 δι-
αµορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 118 εκατ. Τα αποτελέσµατα 
µετά το φόρο εισοδήµατος από διακοπείσες δραστηριότητες 
ανήλθαν σε ζηµίες ποσού € 68,5 εκατ., κυρίως ως αποτέλε-
σµα της ανακυκλώσεως στα αποτελέσµατα του αποθεµατικού 
συναλλαγµατικών διαφορών της Alpha Bank Srbija A.D., δι-
αµορφώνοντας το αποτέλεσµα µετά από φόρο εισοδήµατος 
του Οµίλου σε κέρδος ποσού € 49,5 εκατ. 

Λοιπές πληροφορίες 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης της 
30.6.2017, σε εφαρµογή του άρθρου 44α κ.ν.2190/1920, απο-
φάσισε τη µη διανοµή µερίσµατος προς τους κατόχους των κοι-
νών µετοχών της Τραπέζης, δεδοµένου ότι στη διαχειριστική 
χρήση 2016 δεν υφίστανται διανεµητέα κέρδη.

Ο αριθµός των καταστηµάτων της Τραπέζης την 30.06.2017 
ανήλθε σε 480, εκ των οποίων 479 µε έδρα στην Ελλάδα και 
1 µε έδρα στη Μεγάλη Βρετανία (Λονδίνο).

Διαχείριση κινδύνων

Ο Όµιλος, έχει θεµελιώσει ένα πλαίσιο διεξοδικής και συνε-
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τής διαχειρίσεως των πάσης φύσεως κινδύνων που αντιµετω-
πίζει πάνω στις βέλτιστες εποπτικές πρακτικές και το οποίο, 
µε βάση την κοινή ευρωπαϊκή νοµοθεσία και το ισχύον σύ-
στηµα κοινών τραπεζικών κανόνων, αρχών και προτύπων, εξε-
λίσσεται διαρκώς µε την πάροδο του χρόνου ώστε να εφαρµό-
ζεται στην καθηµερινή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της 
Τραπέζης εντός και εκτός συνόρων, καθιστώντας αποτελεσµα-
τική την εταιρική διακυβέρνηση της Τραπέζης. 

Βασική επιδίωξη του Οµίλου κατά το α’ εξάµηνο 2017 ήταν η 
διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών εσωτερικής διακυ-
βερνήσεως και η συµµόρφωση µε τις ρυθµιστικές και εποπτι-
κές διατάξεις διαχειρίσεως κινδύνων ώστε να διασφαλίζεται 
η εµπιστοσύνη στη διεξαγωγή των επιχειρηµατικών του δρα-
στηριοτήτων µέσω της παροχής κατάλληλων χρηµατοπιστω-
τικών υπηρεσιών.

Από τον Νοέµβριο του 2014, ο Όµιλος εµπίπτει στο πλαίσιο 
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού (SSM) -του νέου συστήµα-
τος χρηµατοπιστωτικής εποπτείας το οποίο περιλαµβάνει την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Τράπεζα της Ελ-
λάδος- και, ως ένα σηµαντικό πιστωτικό ίδρυµα, εποπτεύεται 
άµεσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).Ο Ενιαίος 
Εποπτικός Μηχανισµός λειτουργεί από κοινού µε την Ευρω-
παϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Ευρωοµάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) στο πλαίσιο των αντί-
στοιχων αρµοδιοτήτων τους.

Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2014 τέθηκε σε εφαρµογή η 
Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 και ο Κανονισµός 575/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ενώσεως της 26ης Ιουνίου 2013 («CRD IV»), που 
σταδιακά εισάγουν το νέο πλαίσιο επάρκειας ιδίων κεφαλαί-
ων των πιστωτικών ιδρυµάτων, στα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙΙ.

Σε αυτό το νέο ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο διαχειρίσεως 
κινδύνων, ο Όµιλος ενδυναµώνει περαιτέρω την εσωτερική 
διακυβέρνηση και την στρατηγική αναλήψεως και διαχειρίσε-
ως των κινδύνων και επαναπροσδιορίζει το επιχειρηµατικό 
του µοντέλο προκειµένου να επιτύχει την πλήρη συµµόρφω-
ση µε τις αυξηµένες κανονιστικές προδιαγραφές και τις εκτε-
ταµένες κατευθυντήριες γραµµές. Οι εν λόγω κανονιστικές 
προδιαγραφές και οι σχετικές κατευθυντήριες γραµµές αφο-
ρούν στην διαχείριση των δεδοµένων των πάσης φύσεως κιν-
δύνων, την συγκέντρωση των δεδοµένων αυτών και την εν-
σωµάτωσή τους στην απαιτούµενη υποβολή εκθέσεων και 
αναφορών προς τη Διοίκηση και τις εποπτικές αρχές.

Η νέα προσέγγιση του Οµίλου συγκροτεί ένα στέρεο θεµέλιο 
για τον συνεχή επαναπροσδιορισµό της στρατηγικής αναλή-
ψεως κινδύνων µέσω (α) του προσδιορισµού του βαθµού στον 
οποίο η Τράπεζα επιθυµεί να αναλαµβάνει κινδύνους (risk 
appetite), (β) της εκτιµήσεως των ενδεχόµενων επιπτώσεων 
της στρατηγικής αναπτύξεως δραστηριοτήτων στον καθορισµό 

των ορίων αναλήψεως κινδύνων, ώστε οι σχετικές αποφάσεις 
να συνδυάζουν την προβλεπόµενη κερδοφορία µε το ενδε-
χόµενο απωλειών και (γ) της αναπτύξεως κατάλληλων διαδι-
κασιών παρακολουθήσεως της εφαρµογής της στρατηγικής 
αυτής µέσω ενός µηχανισµού κατανοµής ευθυνών αναλήψε-
ως κινδύνων µεταξύ των µονάδων της Τραπέζης.

Πιο συγκεκριµένα, ο Όµιλος, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση, 
την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του 
καθώς και το προφίλ κινδύνου, αναπτύσσει τη στρατηγική 
αναλήψεως κινδύνων γύρω από τις κάτωθι τρεις γραµµές άµυ-
νας, οι οποίες συνιστούν καθοριστικό παράγοντα της αποτε-
λεσµατικής λειτουργίας του:

•	 Τις	µονάδες	αναπτύξεως	τραπεζικών	δραστηριοτήτων	και	
διενέργειας συναλλαγών (λειτουργίες υποδοχής και διεκ-
περαιώσεως αιτηµάτων πελατών, προωθήσεως και διαθέ-
σεως τραπεζικών προϊόντων στο κοινό (πιστώσεις, καταθε-
τικά και επενδυτικά προϊόντα), και εν γένει διενέργειας συ-
ναλλαγών (front line)), οι οποίες είναι λειτουργικά διαχω-
ρισµένες από τις µονάδες εγκρίσεως αιτηµάτων, επιβεβαί-
ωσης, λογιστικοποίησης και διακανονισµού συναλλαγών.

 Συνιστούν την πρώτη γραµµή άµυνας και «ιδιοκτησίας» του 
κινδύνου, η οποία αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τους κιν-
δύνους που θα προκύψουν κατά την άσκηση των τραπεζι-
κών δραστηριοτήτων.

•	 Τις	µονάδες	διαχειρίσεως	και	ελέγχου	κινδύνων	και	κανο-
νιστικής συµµορφώσεως, οι οποίες είναι διαχωρισµένες 
αφενός µεταξύ τους και αφετέρου από την πρώτη γραµµή 
άµυνας.

 Συνιστούν την δεύτερη γραµµή άµυνας και λειτουργούν 
συµπληρωµατικά στην διενέργεια των τραπεζικών δραστη-
ριοτήτων της πρώτης γραµµής άµυνας, µε στόχο τη διασφά-
λιση της αντικειµενικότητας στην λήψη αποφάσεων, την µέ-
τρηση της αποτελεσµατικότητας των εν λόγω αποφάσεων 
σε όρους αναλήψεως κινδύνων, την συµµόρφωση µε το 
ισχύον νοµοθετικό και θεσµικό πλαίσιο, περιλαµβανοµένων 
των εσωτερικών κανονισµών και των κανόνων δεοντολογί-
ας και τη συγκεντρωτική απεικόνιση και την εκτίµηση της συ-
νολικής εκθέσεως της Τραπέζης και του Οµίλου σε κίνδυνο.

•	 Τις	µονάδες	εσωτερικού	ελέγχου,	οι	οποίες	είναι	διαχω-
ρισµένες από την πρώτη και την δεύτερη γραµµή άµυνας. 

 Συνιστούν την τρίτη γραµµή άµυνας, η οποία µέσω των ελε-
γκτικών µηχανισµών και διαδικασιών καλύπτει σε συνεχή 
βάση κάθε δραστηριότητα της Τραπέζης και του Οµίλου και 
διασφαλίζει τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής 
στρατηγικής, συµπεριλαµβανοµένης και της στρατηγικής 
διαχειρίσεως κινδύνων, µέσω της πιστής εφαρµογής των 
εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών, και συντελεί στην 
αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία του.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την ενδεχόµενη αδυ-
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ναµία των δανειοληπτών ή αντισυµβαλλοµένων να αποπλη-
ρώσουν οµαλά τις οφειλές τους όπως αυτές προκύπτουν από 
τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς τον Όµιλο. 

Ο πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής του Οµίλου για την δι-
αχείριση του πιστωτικού κινδύνου, προκειµένου να επιτυγχά-
νει τη µεγιστοποίηση της προσαρµοσµένης ως προς τον κίν-
δυνο απόδοσης, είναι η συνεχής, έγκαιρη και συστηµατική πα-
ρακολούθηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και η διατήρη-
ση των πιστοδοτικών ανοιγµάτων εντός του πλαισίου των απο-
δεκτών συνολικών ορίων αναλήψεως κινδύνων. Ταυτόχρονα, 
εξασφαλίζεται η διεξαγωγή των καθηµερινών επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων του εντός ενός σαφώς καθορισµένου πλαι-
σίου χορηγήσεως πιστώσεων, που υποστηρίζεται από αυστη-
ρά πιστωτικά κριτήρια.

Το πλαίσιο της διαχειρίσεως του πιστωτικού κινδύνου του Οµί-
λου αναπτύσσεται έχοντας ως βάση µία σειρά διαδικασιών πι-
στωτικής πολιτικής και συστηµάτων και µοντέλων µετρήσεως, 
παρακολουθήσεως και ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου, τα 
οποία υπόκεινται σε µια συνεχή διαδικασία επανεξετάσεως, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης εναρµόνισή τους µε 
το νέο θεσµικό και εποπτικό πλαίσιο και τις βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές και η προσαρµογή τους στις απαιτήσεις των εκάστο-
τε οικονοµικών συγκυριών και της φύσεως και εκτάσεως των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του Οµίλου.

Ενδεικτικά, η ενίσχυση και βελτίωση του εν λόγω πλαισίου 
κατά το α΄ εξάµηνο 2017 επιτεύχθηκε διαµέσου των κάτωθι 
ενεργειών:

•	 Διαρκής	επικαιροποίηση	των	Κανονισµών	Πιστοδοτήσεων	
Επιχειρηµατικής Πίστεως Wholesale Banking και Λιανικής 
Τραπεζικής (Retail) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, προ-
σαρµοσµένων στις εκάστοτε µακροοικονοµικές και χρηµα-
τοπιστωτικές συνθήκες, στο προφίλ κινδύνου του Οµίλου 
καθώς και τα εκάστοτε αποδεκτά ανώτατα όρια αναλήψεως 
κινδύνου συνολικά για κάθε είδος κινδύνου.

•	 Διαρκής	επικαιροποίηση	των	Μοντέλων	Διαβαθµίσεως	Επι-
χειρηµατικής Πίστεως και Λιανικής Τραπεζικής σε Ελλάδα 
και Εξωτερικό ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και αποτε-
λεσµατική λειτουργία τους.

•	 Επικαιροποίηση	της	Πολιτικής	Αποσβέσεων	Απαιτήσεων	
Οµίλου (Write-off Policy). 

•	 Επικαιροποίηση	των	Πολιτικών	Ρυθµίσεων	Ληξιπρόθεσµων	
Οφειλών (Forbearance Policy), στο πλαίσιο εναρµονισµού 
µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τραπέζης για τη µείωση των 
Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων (NPE Strategy). 

•	 Κατάρτιση	Πολιτικής	Έγκαιρης	Προειδοποιήσεως	Πιστωτι-
κού Κινδύνου (Credit Risk Early Warning Policy) µε σκοπό 
την περιγραφή των ενεργειών και των αναφορών που πα-
ράγονται για τον έγκαιρο εντοπισµό Πελατών ή τµηµάτων 
του δανειακού χαρτοφυλακίου µε πιθανότητα µη εξυπηρε-
τήσεως των οφειλών τους προς την Τράπεζα και τις Εταιρί-

ες του Οµίλου και προκειµένου να πραγµατοποιούνται 
εγκαίρως στοχευµένες ενέργειες σε επίπεδο δανειολήπτη 
και χαρτοφυλακίου.

•	 Ένταξη	της	απαρέγκλιτης	τηρήσεως	των	αρχών	της	περιβαλ-
λοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης χορηγήσεως πιστοδοτή-
σεων προς επιχειρήσεις, στη διαδικασία εγκρίσεως πιστο-
δοτήσεων, όπου πέραν της αξιολογήσεως του πιστωτικού 
κινδύνου εξετάζεται συµπληρωµατικά ο Περιβαλλοντικός 
και Κοινωνικής Ευθύνης Κίνδυνος (Environmental and Social 
Risk). Ο κύριος στόχος είναι η διαχείριση του δυνητικά προ-
ερχόµενου κινδύνου από τις δραστηριότητες των πιστού-
χων της Τραπέζης, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται ή µελ-
λοντικά να συνδεθούν µε ζηµία προς το περιβάλλον και την 
κοινωνία και κατ' επέκταση να επιδρούν αρνητικά στις επι-
χειρησιακές δραστηριότητες και τα οικονοµικά αποτελέσµα-
τα της Τραπέζης. 

•	 Κεντροποιηµένη	και	αυτοµατοποιηµένη	εγκριτική	διαδικα-
σία αιτηµάτων Λιανικής Τραπεζικής σε Ελλάδα και Εξωτε-
ρικό.

•	 Πλήρης	κεντροποίηση	µηχανισµών	εισπρακτικής	πολιτικής,	
Λιανικής Τραπεζικής (Στεγαστικά δάνεια, Καταναλωτικά Δά-
νεια, Πιστωτικές Κάρτες, Επιχειρηµατικά δάνεια αρµοδιότη-
τας Retail Banking), σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

•	 Συστηµατική	µέτρηση	και	αξιολόγηση	του	κινδύνου	συγκε-
ντρώσεως ανά αντισυµβαλλόµενο και κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας.

•	 Περιοδική	διενέργεια	ασκήσεων	προσοµοιώσεως	ακραίων	
καταστάσεων κρίσεως (stress tests) ως εργαλείο αξιολογή-
σεως των επιπτώσεων των διαφόρων µακροοικονοµικών σε-
ναρίων στην καθιέρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής, την 
λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων και την κεφαλαιακή θέση 
του Οµίλου. Οι ασκήσεις προσοµοιώσεως καταστάσεων κρί-
σεως υλοποιούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εποπτι-
κού πλαισίου και αποτελούν βασική συνιστώσα της στρατη-
γικής διαχειρίσεως του πιστωτικού κινδύνου του Οµίλου.

Επιπλέον, οι ακόλουθες ενέργειες ευρίσκονται σε εξέλιξη µε 
σκοπό τον εµπλουτισµό και την ανάπτυξη του εσωτερικού συ-
στήµατος διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου:

•	 Συνέχιση	της	προετοιµασίας	για	τη	µετάβαση	της	Τραπέζης	
και των Εταιριών του Οµίλου, στην Ελλάδα, στην Εξελιγµέ-
νη Μέθοδο Υπολογισµού των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 
έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου. Για τους σκοπούς της εν 
λόγω µεταβάσεως θα χρησιµοποιηθεί η Προσέγγιση Εσω-
τερικών Διαβαθµίσεων (Advanced Internal Ratings-Based 
Approach), όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο Επιχειρηµατικής 
Πίστεως, Λιανικής Τραπεζικής, χρηµατοδοτικών µισθώσε-
ων και πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων.

•	 Υλοποίηση	του	προγράµµατος	για	τη	συµµόρφωση	της	Τρα-
πέζης και των Εταιριών του Οµίλου, στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό, µε τα νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµι-
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κής Πληροφόρησης 9 (IFRS 9) µέσω της αναπτύξεως των 
κατάλληλων υποδοµών και στατιστικών υποδειγµάτων 
(Credit Risk Models).

•	 Διαρκής	αναδιαµόρφωση	των	βάσεων	δεδοµένων	για	την	
πραγµατοποίηση στατιστικών ελέγχων στα Υποδείγµατα 
Αξιολογήσεως Πιστωτικού Κινδύνου Οµίλου.

•	 Αναβάθµιση	και	αυτοµατοποίηση	της	παραπάνω	διαδικα-
σίας σχετικά µε τις πιστοδοτήσεις Wholesale Banking και 
Retail Banking µε τη χρήση εξειδικευµένων στατιστικών λο-
γισµικών.

•	 Σταδιακή	ολοκλήρωση	αυτόµατης	διασυνδέσεως	συστηµά-
των διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου µε τα κεντρικά συ-
στήµατα (core banking) όλων των Εταιριών του Οµίλου στο 
εξωτερικό.

•	 Ενίσχυση	του	µηχανισµού	ελέγχων	πληρότητας	και	ποιό-
τητας των κρίσιµων πεδίων, Επιχειρηµατικής και Λιανικής 
Πίστεως, για την παρακολούθηση, τη µέτρηση και τον έλεγ-
χο του πιστωτικού κινδύνου.

•	 Καθορισµός	ενός	ειδικού	πλαισίου	υποχρεώσεων	για	την	δι-
αχείριση των σε καθυστέρηση και των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων, παράλληλα µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις οι οποί-
ες απορρέουν από: α) τον Εκτελεστικό Κανονισµό 2015/227 
της 9ης Ιανουαρίου 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισµού (Ε.Ε.) αριθ. 
680/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνι-
κών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφο-
ρών από τα ιδρύµατα, β) τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και στην 
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος, 
Π.Ε.Ε. 42/30.5.2014 και γ) την τροποποίηση αυτής µέσω των 
Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος, 
Π.Ε.Ε. 47/9.2.2015 και Π.Ε.Ε. 102/30.8.2016, που προσδιο-
ρίζουν το πλαίσιο των εποπτικών υποχρεώσεων για τη δια-
χείριση από τα πιστωτικά ιδρύµατα των πιστοδοτήσεων σε 
καθυστέρηση και των µη εξυπηρετούµενων πιστοδοτήσεων.

Το πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται µε βάση τους παρακάτω πυ-
λώνες: 

(α) Την καθιέρωση ανεξάρτητης λειτουργίας διαχειρίσεως 
των σε καθυστέρηση και µη εξυπηρετούµενων δανείων 
καθώς και των διοικητικών οργάνων που αντιπροσωπεύ-
ονται από τις Επιτροπές Αξιολογήσεως Αναγγελιών Πε-
λατών και Παρακολουθήσεως Ανοιγµάτων σε Καθυστέ-
ρηση καθώς και από τα Συµβούλια Καθυστερήσεων. 

(β) Την θέσπιση χωριστής καταγεγραµµένης στρατηγικής δι-
αχειρίσεως των ως άνω δανείων, και

(γ) Την βελτίωση των µηχανογραφικών συστηµάτων και δι-
αδικασιών προκειµένου να επιτευχθεί η συµµόρφωση µε 
την απαιτούµενη περιοδική υποβολή αναφορών προς τη 
Διοίκηση και τους εποπτικούς µηχανισµούς.

Κίνδυνος Ρευστότητας και Επιτοκίων Τραπεζικού 
Χαρτοφυλακίου 

Κατά τη διάρκεια του α’ εξαµήνου του 2017 διατηρήθηκε η επι-
βολή κεφαλαιακών ελέγχων στις τραπεζικές συναλλαγές που 
εφαρµόστηκαν την 29.06.2015, παρόλη τη χαλάρωσή τους, 
µε αποτέλεσµα τον περιορισµό των πηγών αντλήσεως κεφα-
λαίων από το τραπεζικό σύστηµα. Οι πελατειακές καταθέσεις 
σε επίπεδο Τραπέζης παρέµειναν στο ίδιο σχεδόν επίπεδο µε 
την 31.12.2016. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάστηκε µια µικρή 
πτώση της τάξεως του 0,34%. Εντούτοις, σε επίπεδο Οµίλου, 
οι πελατειακές καταθέσεις εµφάνισαν µικρή άνοδο της τάξεως 
του 0,58%, οφειλόµενη στην αυξηµένη ροή καταθέσεων κυ-
ρίως στη θυγατρική τράπεζα της Κύπρου. Η βελτίωση του οι-
κονοµικού κλίµατος, ιδιαίτερα µετά την ολοκλήρωση της δεύ-
τερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράµµατος, καθώς και 
η βελτίωση της εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία είναι 
ιδιαίτερα εµφανής στις διατραπεζικές συναλλαγές. Το α’ εξά-
µηνο του 2017 παρατηρήθηκε αύξηση των πράξεων προσω-
ρινής εκχώρησης (Repos) σε επίπεδο Οµίλου ύψους € 1,4 δισ. 

Η Τράπεζα, τον Ιούνιο του 2017, προχώρησε στην πλήρη απο-
πληρωµή των Οµολόγων που φέρουν την εγγύηση του Ελλη-
νικού Δηµοσίου, ονοµαστικής αξίας € 0,3 δισ., τα οποία χρη-
σιµοποιούνταν ως ενέχυρα για χρηµατοδότηση µέσω του µη-
χανισµού ELA. Με τη λήξη ισχύος των εγγυήσεων, από την 
ίδια ηµεροµηνία, η Τράπεζα δεν υπάγεται πλέον στις διατάξεις 
και στις σχετικές δεσµεύσεις του Ν.3723/2008. Να σηµειωθεί 
ότι το Ελληνικό Δηµόσιο έχει παύσει από τον Απρίλιο 2014 να 
κατέχει προνοµιούχες µετοχές της Τραπέζης εκ του άρθρου 1 
του Ν.3723/2008 (Πυλώνας Ι), συνεπεία της ολοσχερούς απο-
πληρωµής τους, και ότι έχει ήδη ακυρωθεί το σύνολο των ει-
δικών τίτλων εκ του άρθρου 3 του Ν.3723/2008 (Πυλώνας ΙΙΙ).

Αποτέλεσµα των παραπάνω εξελίξεων ήταν την 30.6.2017 η 
χρηµατοδότηση της Τραπέζης από το Ευρωσύστηµα να µειω-
θεί κατά 18% (€ 3,3 δισ.) από την 31.12.2016 και να ανέλθει σε 
€ 15,03 δισ., εκ των οποίων τα € 11,4 δισ. προέρχονταν από 
το µηχανισµό έκτακτης χρηµατοδότησης της Τραπέζης της Ελ-
λάδος (ELA), ενώ παράλληλα αυξήθηκε ο Μακροπρόθεσµος 
δανεισµός της Τραπέζης µέσω του Ευρωσυστήµατος (TLTRO-
II) κατά € 1,6 δισ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το α’ εξάµηνο του 
2017 το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ µείωσε το ανώτατο όριο 
παροχής έκτακτης ενίσχυσης ρευστότητας(ELA) προς τις ελλη-
νικές τράπεζες κατά € 7,1 δισ., από € 50,7 δισ. σε € 43,6 δισ. 
(Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος).

Στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων του Κανονιστικού περιβάλ-
λοντος (Basel III) για τη ρευστότητα, παρακολουθούνται συ-
στηµατικά η σταθερότητα, το κόστος και η διαφοροποίηση των 
πηγών άντλησης ρευστότητας. Εντός του α’ εξαµήνου του 2017 
ο νέος δείκτης ρευστότητας Liquidity Coverage Ratio υποβαλ-
λόταν σε µηνιαία βάση. Αντίστοιχα σε µηνιαία βάση υπολογι-
ζόταν για εσωτερικούς σκοπούς ο δείκτης ρευστότητας Net 
Stable Funding Ratio ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ εποπτικά το 



14

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2018. Αναλυτικές καταστάσεις τόσο για τη ρευστότητα και την 
ανάλυση των πηγών χρηµατοδότησης όσο και για τις επιπτώ-
σεις των εποπτικών επιτοκιακών σεναρίων κρίσεως στην κερ-
δοφορία του Οµίλου δίνονται σε τριµηνιαία βάση στον Ενιαίο 
Εποπτικό Μηχανισµό (ΕΕΜ) ενώ σε µηνιαία βάση υποβάλλο-
νται στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (ΕΕΜ) αναφορές για τα 
πρόσθετα µέτρα παρακολούθησης της ρευστότητας.

Κατά τη διάρκεια του α’ εξαµήνου του 2017, η Τράπεζα επι-
καιροποίησε, στο πλαίσιο της εφαρµογής του Πυλώνα ΙΙ, τόσο 
τη Διαδικασία Αξιολόγησης της Επάρκειας του Εσωτερικού 
Κεφαλαίου (ICAAP) όσο και τη Διαδικασία Αξιολόγησης Εσω-
τερικής Επάρκειας Ρευστότητας (ILAAP).

Η διαρκής επικαιροποίηση του συστήµατος Αναλύσεως Στοι-
χείων Ενεργητικού-Παθητικού (ALM), στο οποίο βασίζονται όλες 
οι αναφορές της Τραπέζης, είναι απαραίτητη για την εξέλιξη και 
ανάπτυξη του προϊοντικού µείγµατος της Τραπέζης λαµβάνο-
ντας υπ’ όψιν την τρέχουσα δοµή του ανταγωνισµού αλλά και 
τις οικονοµικές συνθήκες. Ειδικά, ο έλεγχος και οριστικοποίη-
ση των εφαρµοζόµενων παραδοχών (conventions) ανατιµολό-
γησης και κινήσεως των λογαριασµών χωρίς συµβατική λήξη 
(Non Maturing assets-liabilities), σε συνεργασία µε τη Διεύθυν-
ση Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού, εντάσσεται στα πλαί-
σια της αποδοτικότερης και αποτελεσµατικότερης διαχείρισης 
των κινδύνων Ενεργητικού-Παθητικού. Η διατραπεζική χρηµα-
τοδότηση (βραχυπρόθεσµη, Μεσο-Μακροπρόθεσµη) καθώς 
και οι δείκτες έγκαιρης προειδοποιήσεως (Early Warning Indica-
tors) της Τραπέζης, των θυγατρικών και των καταστηµάτων εξω-
τερικού του Οµίλου παρακολουθούνται σε ηµερήσια βάση µε 
αντίστοιχη παραγωγή αναφορών, ενώ σηµαντικές ηµερήσιες 
αποκλίσεις αναφέρονται αρµοδίως.

Λόγω της κρίσιµης κατάστασης της ελληνικής οικονοµίας, 
πραγµατοποιούνται συχνές ασκήσεις προσοµοίωσης ακραί-
ων καταστάσεων για σκοπούς ρευστότητας προκειµένου να 
αξιολογηθούν πιθανές εκροές (συµβατικές ή ενδεχόµενες) µε 
σκοπό τον προσδιορισµό του επιπέδου της άµεσης διαθέσιµης 
ρευστότητας για την κάλυψη των αναγκών της Τραπέζης. Οι 
ασκήσεις αυτές διενεργούνται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
πολιτική του Οµίλου για το Απόθεµα Ρευστότητας και τα Σε-
νάρια Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων Ρευστότητας 
(Liquidity Buffer and Liquidity Stress Scenario Policy). 

Επιπλέον, ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων 
υλοποιούνται για σκοπούς επιτοκιακού κινδύνου του Τραπε-
ζικού Χαρτοφυλακίου µε σκοπό την εκτίµηση της µεταβλητό-
τητας του καθαρού εσόδου τόκων του Τραπεζικού Χαρτοφυ-
λακίου και της οικονοµικής αξίας πελατειακών δανείων και 
καταθέσεων.

Κίνδυνος Αγοράς, Συναλλάγµατος και 
Αντισυµβαλλοµένου

Ο Όµιλος έχει αναπτύξει ισχυρό πλαίσιο ελέγχου µε πολιτι-
κές και διαδικασίες σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο και 

τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές µε σκοπό την κάλυψη των επι-
χειρησιακών αναγκών που ενέχουν κινδύνους αγοράς και αντι-
συµβαλλοµένου περιορίζοντας δυσµενείς επιπτώσεις σε απο-
τελέσµατα και κεφάλαια. Το πλαίσιο µεθοδολογιών και συ-
στηµάτων για την αποτελεσµατική διαχείριση αυτών των κιν-
δύνων εξελίσσεται σε συνεχή βάση σύµφωνα µε την εξέλιξη 
των συνθηκών στις αγορές και την κάλυψη των πελατειακών 
απαιτήσεων.

Οι αποτιµήσεις θέσεων οµολόγων και παραγώγων ελέγχονται 
σε συνεχή βάση. Κάθε νέα θέση εξετάζεται ως προς τα χαρα-
κτηριστικά της και αναπτύσσεται αρµόζουσα µεθοδολογία 
αποτίµησης, εφόσον απαιτείται. Σε τακτική βάση διενεργού-
νται ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων για να 
αξιολογείται η επίπτωση διαφόρων σεναρίων µεταβολής των 
συνθηκών στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος σε 
αποτελέσµατα και κεφάλαια.

Έχει υιοθετηθεί και εφαρµόζεται λεπτοµερής δοµή ορίων δι-
απραγµατεύσεως και επενδυτικών και ορίων αντισυµβαλ-
λοµένων, που περιλαµβάνει τακτική παρακολούθηση 
εναυσµάτων για την διενέργεια έκτακτων αναθεωρήσεων. Η 
χρήση των ορίων ελέγχεται σε συνεχή βάση και τυχόν υπερ-
βάσεις αναφέρονται αρµοδίως.

Για τον περιορισµό των κινδύνων αγοράς του τραπεζικού χαρ-
τοφυλακίου, εφαρµόζονται σχέσεις αντιστάθµισης µε παρά-
γωγα και η αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης ελέγχεται 
σε τακτική βάση.

Λειτουργικός Κίνδυνος

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτιώσεως στην εφαρµογή του 
πλαισίου διαχειρίσεως λειτουργικού κινδύνου η Τράπεζα προ-
χώρησε µε εντατικό ρυθµό στην επέκταση των προληπτικών 
µεθόδων αναγνωρίσεως και αξιολογήσεως κινδύνου αλλά 
και στον εµπλουτισµό της διαδικασίας συλλογής και αναλύ-
σεως γεγονότων λειτουργικού κινδύνου.

Πιο συγκεκριµένα, η µέθοδος αυτό-αξιολογήσεως λειτουρ-
γικού κινδύνου (RCSA) εφαρµόστηκε σύµφωνα µε το γενικό 
πρόγραµµα τόσο στην Τράπεζα όσο και σε Εταιρίες του Οµί-
λου στο εσωτερικό και εξωτερικό. Σηµειώνεται ότι η µέθοδος 
αυτή προβλέπει την αναγνώριση και αξιολόγηση των ενδε-
χόµενων λειτουργικών κινδύνων µετά την εφαρµογή ελέγχων 
(υπολειπόµενοι κίνδυνοι). Στη συνέχεια οι αρµόδιες Μονάδες 
προβαίνουν στην ανάληψη δράσεων για την αντιστάθµιση των 
πιθανών αρνητικών αποτελεσµάτων. Επιπλέον, εκκίνησε δια-
δικασία µηνιαίας παραγωγής, αξιολογήσεως και παρακολου-
θήσεως των αποτελεσµάτων δεικτών λειτουργικού κινδύνου 
για το σύνολο των Kαταστηµάτων καθώς και για επιλεγµένες 
Διευθύνσεις της Τραπέζης.

Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για τη βελτίωση του πλαι-
σίου διαχειρίσεως Λειτουργικού Κινδύνου της Τραπέζης, την 
εφαρµογή Εξελιγµένων Μεθόδων Μετρήσεως Λειτουργικού 
Κινδύνου, καθώς και τη δηµιουργία πλαισίου για την διαχεί-
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ριση επιµέρους κατηγοριών λειτουργικού κινδύνου σύµφω-
να µε τις πρόσφατες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής 
Αρχής. 

Τα γεγονότα λειτουργικού κινδύνου, τα αποτελέσµατα της αυ-
τόαξιολόγησεως καθώς και άλλα τρέχοντα ζητήµατα λειτουρ-
γικού κινδύνου παρακολουθούνται συστηµατικά τόσο σε επί-
πεδο Τραπέζης όσο και των Εταιριών του Οµίλου από αρµό-
διες Επιτροπές Διαχειρίσεως Λειτουργικού Κινδύνου οι οποί-
ες έχουν αυξηµένες αρµοδιότητες στην επισκόπηση των σχε-
τικών πληροφοριών και στη λήψη µέτρων περιορισµού του 
Λειτουργικού Κινδύνου. 

Διαχείριση Mη Eξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων (ΜΕΑ)
και Στρατηγική

Ως αποτέλεσµα της παρατεταµένης ύφεσης της ελληνικής οι-
κονοµίας, όπου το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 30% από το 2009, η 
ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τραπέζης επιδει-
νώθηκε µε αποτέλεσµα την αύξηση των µη εξυπηρετούµε-
νων ανοιγµάτων (ΜΕΑ) σε όλα τα επιµέρους χαρτοφυλάκια. 
Ωστόσο, εν µέσω ενός ιδιαίτερα απαιτητικού οικονοµικού πε-
ριβάλλοντος η Τράπεζα συνεχώς αναθεωρεί και προσαρµό-
ζει την στρατηγική της για τη διαχείριση των ΜΕΑ. 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Τράπεζα έχει 
υλοποιήσει µια πολύ σηµαντική αναθεώρηση των υποδοµών 
διαχείρισης και στρατηγικής των ΜΕΑ, αξιοποιώντας, µεταξύ 
άλλων, τις συστάσεις της Τραπέζης Ελλάδoς για τα ΜΕΑ 
(Troubled Asset Review) καθώς και τις πράξεις 42/47 της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της. 

Στις 30 Σεπτεµβρίου 2016, η Τράπεζα υπέβαλε στον Ενιαίο 
Εποπτικό Μηχανισµό (SSM) τους στρατηγικούς στόχους για τα 
Μη εξυπηρετούµενα Ανοίγµατα και τα Μη Εξυπηρετούµενα 
Δάνεια (ΜΕΔ), καθώς και σχετικό σχέδιο δράσεως, που απει-
κονίζει την πλήρη δέσµευση της Τραπέζης για την διαχείριση 
και τη µείωση των ΜΕΑ έως το τέλος του 2019 .

Η παροχή στοχευµένων µακροπρόθεσµων βιώσιµων ρυθµί-
σεων, αντιπροσωπεύει µια σηµαντική στροφή από το παρελ-
θόν, όπου η εστίαση ήταν κατά κύριο λόγο στην παροχή βρα-
χυπροθέσµων λύσεων, ενώ οι προσπάθειες για αυξηµένη ει-
σπραξιµότητα και βελτιωµένα επίπεδα εξασφαλίσεων εξακο-
λουθούν να αποτελούν βασικές πτυχές της στρατηγικής της 
Τραπέζης.

Για την υλοποίηση της στρατηγικής στην περιοχή των Μη εξυ-
πηρετούµενων δανείων, η Τράπεζα έχει δώσει έµφαση σε τέσ-
σερεις λειτουργικές περιοχές: i) εφαρµογή στρατηγικής, ii) ορ-
γανωτική δοµή, iii) συστήµατα, εργαλεία και διαδικασίες και 
iv) συνεργασίες και πωλήσεις. Συγκεκριµένα:

•	 Οργανωτική αναδιάρθρωση: Ουσιαστικός επανασχεδι-
ασµός µε ταυτόχρονη δηµιουργία και ανάπτυξη ενδε-
δειγµένων και ανεξάρτητων δοµών διοικήσεως, οι οποίες 
πέραν των βελτιώσεων της συνολικής διοικητικής δοµής 
προβλέπουν αυξηµένο έλεγχο διακυβερνήσεως καθώς και 

την εφαρµογή ενδελεχώς τεκµηριωµένων πρακτικών και 
πολιτικών αναφορικά µε την διαχείριση του χαρτοφυλακί-
ου των καθυστερήσεων. 

•	 Τµηµατοποίηση Χαρτοφυλακίου και Ανάλυση: Επακριβώς 
προσδιορισµένες και λεπτοµερείς στρατηγικές διαχειρίσε-
ως βρίσκονται σε εξέλιξη, συµπεριλαµβανοµένου ενός αυ-
στηρού πλαισίου τµηµατοποιήσεως.

•	 Ευέλικτα και αναβαθµισµένα προϊόντα ρυθµίσεων και δι-
αδικασίες οριστικών διευθετήσεων (π.χ. εξωδικαστικοί δι-
ακανονισµοί).

•	 Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων µε εξειδικευµένες οµάδες 
και στοχευµένη εκπαίδευση.

•	 Σηµαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισµό και αυ-
τοµατοποιηµένα εργαλεία λήψεως αποφάσεων (για παρά-
δειγµα NPV calculators). 

Οι ανωτέρω λειτουργικές αλλαγές συνδυάζονται µε σηµαντι-
κές στρατηγικές κινήσεις, και συγκεκριµένα µε:

•	 Συνεργασία µε Retail NPL Servicer, Cepal Holdings S.A. Η 
συγκεκριµένη συνεργασία θα δώσει την δυνατότητα στην 
Τράπεζα να διαχειριστεί πιο αποτελεσµατικά το χαρτοφυ-
λάκιο των µη εξυπηρετούµενων δανείων.

•	 Συνεργασία µε την KKR και Pillarstone (από κοινού µε την 
Eurobank) για τη διαχείριση δανείων µεγάλων επιχειρήσε-
ων µε σκοπό την λειτουργική τους αναδιάρθρωση, την ανά-
πτυξη και την κεφαλαιακή τους ενίσχυση.

•	 Πλαίσιο προϋπολογισµού και επιµερισµού ζηµιών: η Τρά-
πεζα έχει εκπονήσει από κοινού µε διεθνή σύµβουλο το 
σχετικό σχέδιο ώστε να διευκολύνει την εφαρµογή της 
στρατηγικής της για την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακί-
ου των ΜΕΑ. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει:

i) Την κατανοµή των ζηµιών στα υπo-χαρτοφυλάκια µε 
άξονα την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της διαχει-
ρίσεως των ΜΕΑ.

ii) Τον έλεγχο των βασικών δεικτών επιδόσεως της στρα-
τηγικής διαχειρίσεως ΜΕΑ της Τραπέζης.

iii) Την εύρεση των κατάλληλων στρατηγικών ανά οµάδες/
κατηγορίες.

•	 Στρατηγική Επανάκτησης Ακινήτων (REO): Αξιολόγηση της 
υπάρχουσας στρατηγικής Ανακτήσεως Ακινήτων για να προσ-
διορισθεί ο καλύτερος τρόπος µεγιστοποιήσεως της αξίας 
τους για την Τράπεζα στο ισχύoν οικονοµικό περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω εκτιµάται ότι θα ευνοηθούν σηµα-
ντικά από τις αλλαγές του ελληνικού νοµοθετικού πλαισίου 
καθώς και τη βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος, συγκε-
κριµένα µε:

•	 Διαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: Η εφαρµογή των προβλε-
πόµενων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων όπως αυτές ανα-
φέρονται στην τρίτη δανειακή συµφωνία αναµένεται ότι θα 
δηµιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για τις Τράπεζες 
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ώστε να εφαρµόσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 
στρατηγική τους. Συγκεκριµένα, η διευρυµένη αναµόρφω-
ση του συστήµατος Δικαιοσύνης, ο νέος Κώδικας Πολιτι-
κής Δικονοµίας και το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει 
τη λειτουργία εταιριών αγοράς και διαχειρίσεως ΜΕΑ. 

•	 Βελτιωµένες προβλέψεις για την πορεία των οικονοµικών 
δεικτών: Η αναµενόµενη σταδιακή βελτίωση της ελληνι-
κής οικονοµίας, σε συνδυασµό µε την σταδιακή άρση των 
κεφαλαιακών περιορισµών (capital controls), αναµένεται 
ότι θα ενισχύσει σηµαντικά την δυνατότητα των Πιστούχων 
που έχουν προβεί σε αναδιαρθρώσεις χρεών, να ακολου-
θήσουν οµαλά τα προγράµµατα αποπληρωµής και παράλ-
ληλα θα ενισχύσει την αξιοπιστία των προβλεποµένων επι-
χειρηµατικών τους σχεδίων, βελτιώνοντας έτσι την αξία των 
υφιστάµενων εξασφαλίσεων.

Διοικητική Δοµή Διευθύνσεως Διαχείρισης 
Καθυστερήσεων

Η Τράπεζα έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να επενδύσει στη δι-
αχείριση των ΜΕΑ και έχει πραγµατοποιήσει συντονισµένη 
προσπάθεια εξορθολογισµού των λειτουργιών της παρακο-
λουθήσεως και διαχειρίσεως ανοιγµάτων σε καθυστέρηση. 
Εξειδικευµένες οµάδες έχουν συσταθεί εντός της Τραπέζης, 
προκειµένου να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη αυτών 
των ανοιγµάτων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνουν στοχευµένες 
ρυθµίσεις σύµφωνα µε την καθορισµένη στρατηγική της Τρα-
πέζης.

Οργανωτική Δοµή και Εταιρική Διακυβέρνηση

Διακριτές Μονάδες Καθυστερήσεων Λιανικής και Wholesale 
Banking έχουν συσταθεί από το 2009 και αποτελούν βασι-
κούς πυλώνες της Τραπέζης. Αυτές οι ανεξάρτητες Moνάδες 
αναφέρονται απευθείας στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα 
Σύµβουλο Καθυστερήσεων και Διαχειρίσεως Διαθεσίµων της 
Τραπέζης, µέσω των Διευθυντών της εκάστοτε Διευθύνσεως 
Καθυστερήσεων και ασχολούνται µε όλο το φάσµα των ενερ-
γειών για τη διαχείριση ΜΕΑ, από την παρακολούθηση του 
χαρτοφυλακίου µέχρι την πρώτη γραµµή εξυπηρετήσεως. 
Μέσω αυτών των Μονάδων, η Τράπεζα έχει επιτύχει το δια-
χωρισµό της διαχειρίσεως ΜΕΑ, από τη Διαχείριση ενήµερων 
πελατών και των εγκριτικών κλιµακίων, συνδυάζοντας αυ-
τοµατοποιηµένες και µαζικές διαδικασίες για τα χαµηλού κιν-
δύνου τµήµατα του χαρτοφυλακίου και µε µια κατά περίπτω-
ση διαχείριση για τα πολύπλοκα ή υψηλού κινδύνου τµήµα-
τα του χαρτοφυλακίου.

Η σύσταση της Επιτροπής Παρακολουθήσεως Ανοιγµάτων σε 
Καθυστέρηση αποτελεί βασικό πυλώνα στη διακυβέρνηση 
της διαχειρίσεως των ΜΕΑ.

Νόµος 4469/2017 Εξωδικαστικός Μηχανισµός 
Ρύθµισης Οφειλών

Με τον νόµο 4469/2017 παρέχεται στον οφειλέτη, η δυνατό-

τητα ρυθµίσεως όλων των χρηµατικών οφειλών του (έναντι 
δηµοσίου και φορέων κοινωνικής ασφάλισης, χρηµατοδοτι-
κών φορέων, προµηθευτών και λοιπών πιστωτών) οι οποίες 
προκύπτουν από επιχειρηµατική δραστηριότητα, µέσω εξω-
δικαστικής διαδικασίας. Μπορούν επίσης να ρυθµιστούν και 
µη επιχειρηµατικές οφειλές εφόσον η ρύθµισή τους κριθεί 
απαραίτητη για τη βιωσιµότητα του οφειλέτη από τους συµ-
µετέχοντες πιστωτές.

Η περίοδος ισχύος του νόµου διαρκεί από τις 3 Αυγούστου 
2017 έως τις 31 Δεκεµβρίου 2018. Δικαίωµα υπαγωγής στον 
εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης οφειλών έχουν φυσικά 
πρόσωπα µε πτωχευτική ικανότητα, καθώς και νοµικά πρό-
σωπα που αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα µε φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον πλη-
ρούν τα απαραίτητα κριτήρια επιλεξιµότητας. Από το νόµο 
εξαιρούνται µεταξύ άλλων, χρηµατοδοτικοί φορείς, πάροχοι 
επενδυτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρίες, ΟΣΕΚΑ και 
ΟΕΕ, καθώς και επιχειρήσεις που υπάγονται στον Πτωχευτικό 
Κώδικα, ή βρίσκονται υπό λύση / εκκαθάριση.

Η διαχείριση οφειλετών για την Τράπεζα δύναται να επηρεα-
στεί από την εφαρµογή του ν. 4469/2017, καθώς:

•	 µε	την	υπαγωγή	στον	εξωδικαστικό	µηχανισµό	ρύθµισης	
οφειλών, χορηγείται στον οφειλέτη περίοδος προστασίας 
εβδοµήντα ηµερών (µε δυνατότητα παράτασης) κατά την 
οποία αναστέλλονται ο Κώδικας Δεοντολογίας, όλα τα µέ-
τρα αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη ασφαλι-
στικών µέτρων, για όσες οφειλές ρυθµίζονται µέσω της 
σύµβασης,

•	 µέσω	του	νόµου	δύναται	να	ρυθµιστούν	και	ενήµερες	οφει-
λές του οφειλέτη προς την Τράπεζα, εφόσον εκείνος έχει 
κριθεί επιλέξιµος για κάποιον άλλο πιστωτή,

•	 η	µη	συµµετοχή	της	Τραπέζης	στη	διαδικασία	του	εξωδι-
καστικού µηχανισµού, δε συνεπάγεται την εξαίρεση των 
οφειλών προς αυτή από την τελική σύµβαση ρύθµισης, 
εφόσον η δεύτερη επικυρωθεί από το δικαστήριο.

Στα πλαίσια αυτά η Τράπεζα έχει δηµιουργήσει συγκεκριµέ-
νες οµάδες οι οποίες θα ασχολούνται µε τα αιτήµατα αυτά πα-
ρέχοντας την ανάλογη εκπαίδευση στα στελέχη της. Παράλ-
ληλα, έχουν δηµιουργηθεί οι τεχνολογικές υποδοµές προ-
κειµένου η Τράπεζα να είναι σε θέση να ανταλλάσει δεδοµέ-
να µε όλους του Πιστωτές µέσω της Ελληνικής Ενώσεως Τρα-
πεζών.

Τα θετικά αποτελέσµατα του εν λόγω Νόµου, στις ενεργές επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εστιάζονται 
κυρίως στο γεγονός ότι ο οφειλέτης θα είναι σε θέση να ρυθ-
µίζει το σύνολο των οφειλών του µε κοινό τρόπο ανά κατηγο-
ρία πιστωτή και κύριο γνώµονα το να καταστεί εκ νέου βιώσι-
µος. Επιπρόσθετα, ο Νόµος εξασφαλίζει ότι η όποια ρύθµιση 
µε στόχο τη βιωσιµότητα της επιχειρήσεως, δεν θα οδηγεί κα-
νένα πιστωτή σε δυσµενέστερη θέση, σε όρους παρούσας 
αξίας, από την ρευστοποίηση της επιχειρήσεως καθώς και των 
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όποιων εξασφαλίσεων έχουν παραχωρηθεί για κάθε πιστο-
δότηση.

Προοπτικές για το µέλλον

Τα µελλοντικά αποτελέσµατα της Τραπέζης θα είναι συνάρτη-
ση, µεταξύ άλλων παραµέτρων, και των εξελίξεων στην ελ-
ληνική οικονοµία, αφού αυτές θα καθορίσουν σε µεγάλο 
βαθµό τη δυνατότητα θετικών εξελίξεων σχετικά µε τη διαχεί-
ριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και την αποκατάστα-
ση ενός υγιούς προφίλ ρευστότητας για την Τράπεζα.

Το 2017 θεωρείται έτος έναρξης της αναπτυξιακής πορείας 
της ελληνικής οικονοµίας. Το πραγµατικό ΑΕΠ εκτιµάται ότι 
θα αυξηθεί κατά 1,6% µετά από τρία συνεχή έτη στασιµότη-
τας (2014: 0,4%, 2015: -0,2%, 2016: 0,0%). Η συµβολή όλων 
των µεταβλητών του ΑΕΠ αναµένεται να είναι θετική, µε κυ-
ριότερη αυτή της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσε-
ων, αντανακλώντας την σταδιακή αποκατάσταση της εµπιστο-
σύνης. Η αναζωπύρωση των επενδύσεων συνδυαζόµενη µε 
βελτίωση της απασχολήσεως και της παραγωγικότητας απο-
τελούν τη βάση για βιώσιµη ανάπτυξη. 

Προϋποθέσεις για τις ανωτέρω θετικές εξελίξεις είναι: (α) η 
πλήρης άρση της αβεβαιότητας, (β) ο εκσυγχρονισµός και η 
αντικατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού µετά από µία 
µακρά περίοδο επενδυτικής άπνοιας, (γ) η επιτάχυνση των µε-
ταρρυθµίσεων και η προσήλωση στην υλοποίηση του συµ-
φωνηθέντος προγράµµατος και (δ) η ενίσχυση της απορρό-
φησης των διαθεσίµων κεφαλαίων από τα ευρωπαϊκά διαρ-
θρωτικά ταµεία. 

Προκλήσεις για την ελληνική οικονοµία παραµένουν οι εξής: 
(α) το υψηλό ποσοστό ανεργίας, (β) ο µεγάλος όγκος των µη-
εξυπηρετούµενων δανείων, (γ) η εξειδίκευση των πρόσθετων 
µέτρων απαραίτητων για τη βιωσιµότητα του χρέους, (δ) η 
αποκατάσταση των συνθηκών ρευστότητας στην οικονοµία 
και (ε) η δυνατότητα µόνιµης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Σύµφωνα µε το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, η παρούσα έκ-
θεση πρέπει να περιλαµβάνει τις σηµαντικότερες συναλλαγές 
µε συνδεδεµένα µέρη. Όλες οι συναλλαγές των συνδεδεµέ-
νων, µε την Τράπεζα και τις εταιρίες του Οµίλου, µερών γίνο-
νται στα πλαίσια των συνήθων επιχειρηµατικών δραστηριο-
τήτων, διενεργούνται µε συνθήκες και όρους της αγοράς, 
εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα της Τραπέζης και πέραν 
των όσων αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω, δεν κρίνονται 
σηµαντικές για τα µεγέθη και τα αποτελέσµατα του Οµίλου. 

α. Τα υπόλοιπα των συναλλαγών του Οµίλου µε τα Βασικά 
Διοικητικά Στελέχη, τα οποία αποτελούνται από τα µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Τραπέζης καθώς και µε τα πλησιέστερα συγγενικά τους πρό-
σωπα, τις συνδεδεµένες µε αυτά εταιρίες και τα σχετικά µε τις 
συναλλαγές αυτές αποτελέσµατα, έχουν ως εξής:

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 1.299

Υποχρεώσεις προς πελάτες 10.544

Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους 
εργαζόµενους 265

Εγγυητικές επιστολές και εγκεκριµένα όρια 2.317

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 24

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 3

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 10

Αµοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών και 
πλησιεστέρων συγγενικών τους προσώπων 1.858

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

β. Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Τραπέζης, µε εταιρίες 
του Οµίλου και τα σχετικά µε τις συναλλαγές αυτές αποτε-
λέσµατα, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Επωνυµία εταιρίας Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα

Εγγυητικές 
επιστολές και 

λοιπές εγγυήσεις

Τράπεζες
1. Alpha Bank London Ltd 17.517 2.871 2.978 637 
2. Alpha Bank Cyprus Ltd 73.846 622.499 920 207 61.414 
3. Alpha Bank Romania S.A. 1.075.108 176.055 2.348 1.407 324.566 
4. Alpha Bank Srbija A.D. 267 85 
5. Alpha Bank Albania SH.A. 20.336 30.980 31 240 

Χρηµατοδοτικές εταιρίες
1. Alpha Leasing A.E. 192.842 537 2.332 55 
2. ABC Factors A.E. 344.259 2.450 8.865 29 23.000 

Investment Banking
1. Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ. 790 17.993 466 620 
2. SSIF Alpha Finance Romania S.A. 2 
3. Alpha Α.Ε. Επενδυτικών Συµµετοχών 3.897 34.514 3.886 123 

Α. ΘΥγΑΤΡΙΚΕΣ Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επωνυµία εταιρίας Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα

Εγγυητικές 
επιστολές και 

λοιπές εγγυήσεις

Investment Banking (συνέχεια)
4. Alpha A.E. Διαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων 

Επιχειρηµατικών Συµµετοχών - ΑΚΕΣ 2.136 18 7 
5. Emporiki Ventures Capital Developed Markets Ltd 9.300 
6. Emporiki Ventures Capital Emerging Markets Ltd 8.894 

Asset Management
1. Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 7.496 35.714 10.344 190 

Ασφαλιστικές
1. Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Α.Ε. 2.543 6 
2. Alphalife A.A.E.Z. 220 19.778 10.108 896 

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές
1. Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. 10.193 60.611 492 2.872 
2. Ωκεανός Α.Τ.Ο.Ε.Ε. 1.975 5.634 1.975 13 
3. Εµπορική Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων Α.Ε. 108 1 40 
4. Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D. 201 
5. Chardash Trading E.O.O.D. 3.495 10 
6. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χαλανδρίου Α.Ε. 4 1.285 109 
7. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής Α.Ε. 6.301 3 82 

8. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής II Α.Ε. 38.615 245 310 
9. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αµαρούσιον Ι Α.Ε. 1 153 8 1 

10. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αµαρούσιον ΙΙ Α.Ε. 186 2 
11. Stockfort Ltd 23.867 567 237 
12. AGI-RRE Zeus S.R.L. 33.652 494 
13. AGI-RRE Poseidon S.R.L. 13.377 223 
14. AGI-BRE Participations 2 E.O.O.D. 9.084 126 
15. AGI-BRE Participations 2BG E.O.O.D. 5.643 112 
16. AGI-BRE Participations 3 E.O.O.D. 19.798 203 
17. AGI-BRE Participations 4 E.O.O.D. 16.182 15.937 
18. APE Fixed Assets Α.Ε. 8 
19. HT-1 E.O.O.D. 463 4 
20. SC Carmel Residential S.R.L. 6.987 240 
21. AGI-RRE Cleopatra S.R.L. 12.788 267 
22. AGI-RRE Hera S.R.L. 3.946 165 
23. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Κηφισιάς Α.Ε. 2.959 16 25 
24. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Καλλιρόης Α.Ε. 50 45 1 
25. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Λειβαδιάς Α.Ε. 4.461 359 68 
26. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε. 291 1 
27. Ashtrom Residents S.R.L. 9.951 254 
28. AGI-BRE Participations 5 E.O.O.D. 8.700 
29. Cubic Center Development S.A. 27.969 507 
30. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Ερυθραίας  Α.Ε. 9.422 505 123 
31. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Α.Ε. 7.010 1.128 525 
32. AGI SRE Participations 1 DOO 22.303 107 
33. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Σπάτων Α.Ε. 13.516 227 42 

Εταιρίες ειδικού σκοπού & συµµετοχών
1. Alpha Credit Group Plc 9.029 
2. Alpha Group Jersey Ltd 36 15.281 15.542 
3. Alpha Group Investments Ltd 1.940 59.073 1.940 
4. Ιονική Συµµετοχών Α.Ε. 4.290 344.091 4.290 859 
5. Ionian Equity Participations Ltd 9.514 
6. Emporiki Group Finance Plc 1.210 

Α. ΘΥγΑΤΡΙΚΕΣ (συνέχεια) Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επωνυµία εταιρίας Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα

Εγγυητικές 
επιστολές και 

λοιπές εγγυήσεις

Εταιρίες ειδικού σκοπού & συµµετοχών (συνέχεια)

7. AGI-RRE Participations 1 Ltd 1.935 
8. Alpha Group Ltd 15.777 15.804 15.777 
9. Katanalotika Plc 1.199 

10. Epihiro Plc 1.249 
11. Irida Plc 376.483 132.587 17 
12. Pisti 2010-1 Plc 142 
13. Alpha Shipping Finance Ltd 4 147.518 3.126 6.511 
14. Umera Ltd 415.778 26.645 758 35 1.467 
15. AGI-RRE Poseidon Ltd 32.596 464 
16. AGI-BRE Participations 4 Ltd 3.368 32 
17. AGI-RRE Artemis Ltd 1.762 25 
18. Zerelda Ltd 998 
19. AGI-Cypre Ermis Ltd 1.041.380 141.472 9.612 622 
20. AGI-SRE Ariadni DOO 771 
21. AGI-CYPRE ALAMINOS Ltd 8.359 84 
22. AGI-CYPRE TOCHNI Ltd 1.287 13 
23. AGI-CYPRE MAZOTOS Ltd 7.410 74 
24. Alpha Proodos DAC 15 257.579 30 2.767 

Διάφορες εταιρίες
1. Καφέ Alpha A.E. 254 8 84 
2. Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. 359 35.603 367 3.212 
3. Real Car Rental A.E. 12 
4. Εβισάκ Α.Ε. 33 736 33 2 
5. Εµπορική Διαχείρισης Α.Ε. 21 1.890 30 5 
6. Alpha Bank Υπηρεσίες Ενηµέρωσης Οφειλετών Α.Ε. 80 2.335 87 2.767 

Α. ΘΥγΑΤΡΙΚΕΣ (συνέχεια) Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Επωνυµία εταιρίας Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα

Εγγυητικές 
επιστολές και 

λοιπές εγγυήσεις

1. APE Commercial Property Α.Ε. 13.783 33 
2. ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. 152.542 6.659 809 3 
3. Alpha ΤΑΝΕΟ Α.Κ.Ε.Σ. 182 
4. Rosequeens Properties S.R.L. 23.892 453 

Β. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (JOINT VENTURES)

Επωνυµία εταιρίας Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα

Εγγυητικές 
επιστολές και 

λοιπές εγγυήσεις

1. ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος 206 
2. Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών Α.Ε. 320 
3. Ολγανός Α.Ε. 3.044 5 
4. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα Α.Ε. 51.609 20 414 
5. Cepal Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών Α.Ε (πρώην 

Actua Hellas Holdings A.Ε.) 544 11.235 15 375 

γ. ΣΥγγΕΝΕΙΣ Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Σύνολα 4.189.336 2.294.632 88.500 23.454 427.248 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αθήναι, 31 Αυγούστου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΡΑΠΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 666242

Τα υπόλοιπα των συναλλαγών και τα σχετικά µε αυτές αποτελέσµατα έχουν ως εξής:

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα

Ταµείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού - ΤΑΠ 181 1 
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας - ΤΧΣ 5 

γ. Συναλλαγές µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη



 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Προς τους μετόχους της ALPHA BANK Α.Ε. 
 
Εισαγωγή 
 
Επισκοπήσαμε το συνημμένο συνοπτικό εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της Τράπεζας και του Ομίλου της 
ALPHA BANK Α.Ε. (ο «Όμιλος») της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες 
καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού αποτελέσματος, μεταβολών της καθαρής θέσεως και ταμειακών 
ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές 
σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση εξαμηνιαία συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την 
ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης εξαμηνιαίας συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
(Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της 
ενδιάμεσης εξαμηνιαίας συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 
θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι 
ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 
συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας 
όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την 
παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα 
 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση εξαμηνιαία συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 
ενδιάμεση εξαμηνιαία συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  
 
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2017 
 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ : 19981 
Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 
151 25 Μαρούσι 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: E120 
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μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η Deloitte Ελλάδας 
μαζί με την Deloitte Ιταλίας ανήκουν πλέον και λειτουργούν υπό την εταιρία μέλος του δικτύου της Deloitte στην Κεντρική Μεσόγειο. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας.  
 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001223601000 
 
© 2017 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.   
 

 Deloitte Ανώνυμη Εταιρία 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Φραγκοκκλησιάς 3α & 
Γρανικού   
151 25 Μαρούσι  
Αθήνα, Ελλάδα 
 
Τηλ.: +30 210 6781 100 
Fax: +30 210 6776 221-2 
www.deloitte.gr  





23

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 29- 88) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων

Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

Σηµείωση 30.6.2017 30.6.2016* 30.6.2017 30.6.2016*

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 1.271.758 1.366.823 639.647 669.589 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα (295.653) (414.033) (146.042) (192.824)
Καθαρό έσοδο από τόκους 2 976.105 952.790 493.605 476.765

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 192.141 178.595 104.584 92.014
Προµήθειες έξοδα (30.623) (22.930) (18.796) (13.467)
Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 161.518 155.665 85.788 78.547

Έσοδα από µερίσµατα 530 1.120 499 529
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 3 40.743 59.749 7.254 56.779
Λοιπά έσοδα 20.716 26.851 10.591 14.776

61.989 87.720 18.344 72.084
Σύνολο εσόδων 1.199.612 1.196.175 597.737 627.396

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4 (236.541) (252.550) (119.390) (126.035)
Κόστος αποζηµιώσεως προγράµµατος οικειοθελούς 
αποχώρησης προσωπικού (31.480) (487)
Γενικά διοικητικά έξοδα 5 (261.081) (239.956) (129.735) (125.345)
Αποσβέσεις (50.008) (48.415) (24.615) (23.082)
Λοιπά έξοδα (12.219) (16.229) (6.883) (12.677)
Σύνολο εξόδων προ ζηµιών αποµειώσεως και 
προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου (559.849) (588.630) (280.623) (287.626)

Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου 6 (463.396) (605.925) (216.637) (350.039)
Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συγγενείς εταιρίες και 
κοινοπραξίες (1.612) (1.967) (1.015) (506)

Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος 174.755 (347) 99.462 (10.775)

Φόρος εισοδήµατος 7 (56.768) (24.455) (28.719) (9.546)
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος 
από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 117.987 (24.802) 70.743 (20.321)
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος από 
διακοπείσες δραστηριότητες 27 (68.457) 5.858 (69.367) 3.541 
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος 49.530 (18.944) 1.376 (16.780)
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν σε:
Μετόχους της Τραπέζης
- από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 118.027 (24.901) 70.805 (20.377)
- από διακοπείσες δραστηριότητες (68.457) 5.858 (69.367) 3.541 

49.570 (19.043) 1.438 (16.836)
Τρίτους
- από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (40) 99 (62) 56
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή:
Βασικά και προσαρµοσµένα (€ ανά µετοχή) 8 0,03 (0,01) 0,00 (0,01)
Βασικά και προσαρµοσµένα από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες (€ ανά µετοχή) 8 0,08 (0,02) 0,05 (0,01)
Βασικά και προσαρµοσµένα από διακοπείσες 
δραστηριότητες (€ ανά µετοχή) 8 (0,04) 0,00 (0,04) 0,00 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου της 30.6.2017

* Τα κονδύλια της Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων των συγκριτικών περιόδων έχουν αναμορφωθεί λόγω της παρουσίασης της Αlpha 
Bank Srbija A.D. ως διακοπείσα δραστηριότητα (σημείωση 29).
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ενδιάµεσος Ενοποιηµένος Ισολογισµός
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Σηµείωση 30.6.2017 31.12.2016

ΕΝΕΡγΗΤΙΚΟ
Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες 1.200.466 1.514.607
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 1.807.881 1.969.281
Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου 10 7.278 4.701

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 569.399 634.323
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 9 43.785.350 44.408.760
Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου
- Διαθέσιµα προς πώληση 10 5.670.718 5.217.053
- Διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 10 21.356 44.999
- Δανειακού χαρτοφυλακίου 10 1.919.723 2.682.655

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 19.917 21.792
Επενδύσεις σε ακίνητα 11 605.693 614.092
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 12 792.850 793.968
Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια 13 374.610 371.314
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.394.321 4.519.046
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 1.427.374 1.450.459

62.596.936 64.247.050
Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 27 113.042 625.216
Σύνολο Ενεργητικού 62.709.978 64.872.266

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 14 17.216.061 19.105.577
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 1.136.142 1.336.227
Υποχρεώσεις προς πελάτες (συµπεριλαµβανοµένων οµολογιών εκδόσεώς µας) 33.140.798 32.946.116
Οµολογίες εκδόσεώς µας διατεθείσες σε θεσµικούς επενδυτές και λοιπές δανειακές 
υποχρεώσεις 15 505.377 616.865

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους 28.432 33.778

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 25.928 21.219
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους 93.767 91.828
Λοιπές υποχρεώσεις 758.809 879.185
Προβλέψεις 16 346.956 321.704

53.252.270 55.352.499
Υποχρεώσεις που συνδέονται µε στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 27 363 406.354
Σύνολο Υποχρεώσεων 53.252.633 55.758.853

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαια και αποθεµατικά που αναλογούν στους Mετόχους της Τραπέζης
Μετοχικό Κεφάλαιο 17 463.110 461.064
Διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 17 10.801.029 10.790.870
Αποθεµατικά 608.099 400.640
Ποσά που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Kαθαρή Θέση και αφορούν στοιχεία 
Ενεργητικού προς πώληση (122) (68.579)
Αποτελέσµατα εις νέον 17 (2.459.079) (2.506.711)

9.413.037 9.077.284

Δικαιώµατα τρίτων 29.176 20.997
Υβριδικά κεφάλαια 18 15.132 15.132
Σύνολο Καθαρής Θέσεως 9.457.345 9.113.413
Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως 62.709.978 64.872.266

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 29- 88) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.6.2017

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

Σηµείωση 30.6.2017 30.6.2016* 30.6.2017 30.6.2016*

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες), µετά το φόρο εισοδήµατος, 
που αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων 49.530 (18.944) 1.376 (16.780)

Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν 
απευθείας στην Καθαρή Θέση:

Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων
Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού των διαθέσιµων 
προς πώληση αξιογράφων 236.380 (20.578) 208.168 73.568 
Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού αντισταθµίσεως 
ταµειακών ροών 50.608 (127.695) 25.193 (28.443)
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής οικονοµικών 
καταστάσεων και αντισταθµίσεως θυγατρικών εξωτερικού 1.737 (601) 2.331 1.710 
Φόρος εισοδήµατος 7 (82.682) 38.643 (66.560) (15.856)
Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 206.043 (110.231) 169.132 30.979 

Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων από διακοπείσες δραστηριότητες 68.457 (1.608) 69.367 (410)

Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Καθαρή µεταβολή αναλογιστικών κερδών/(ζηµιών) 
υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών 4 29 
Φόρος εισοδήµατος (1) (9)

3 - 20 - 

Σύνολο αποτελεσµάτων, µετά το φόρο εισοδήµατος, 
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση 7 274.503 (111.839) 238.519 30.569 

Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο 
εισοδήµατος 324.033 (130.783) 239.895 13.789 

Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου που αναλογεί σε:

Μετόχους της Τραπέζης
- από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 324.081 (135.094) 239.911 10.618 
- από διακοπείσες δραστηριότητες 4.250 3.131 

324.081 (130.844) 239.911 13.749 
Τρίτους

- από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (48) 61 (16) 40 

* Τα κονδύλια της Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικού Αποτελέσματος των συγκριτικών περιόδων έχουν αναμορφωθεί λόγω της παρουσίασης της 
Αlpha Bank Srbija A.D. ως διακοπείσα δραστηριότητα (σημείωση 29).

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 29- 88) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Ση
µ

εί
ω

σ
η

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Διαφορά  
από έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο

Αποθεµατικά Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο Δικαιώµατα 

τρίτων
Υβριδικά 
κεφάλαια

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσεως

Υπόλοιπο 1.1.2016 461.064 10.790.870 308.920 (2.546.885) 9.013.969 23.998 15.232 9.053.199

Mεταβολές περιόδου  
1.1 - 30.6.2016

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες), µετά 
το φόρο εισοδήµατος (19.043) (19.043) 99 (18.944)

Σύνολο αποτελεσµάτων µετά 
το φόρο εισοδήµατος, που 
καταχωρήθηκαν απευθείας 
στην Καθαρή Θέση (111.801) (111.801) (38) (111.839)

Συνολικό αποτέλεσµα 
περιόδου, µετά το φόρο 
εισοδήµατος - - (111.801) (19.043) (130.844) 61 - (130.783)

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού 
κεφαλαίου, µετά από φόρο (689) (689) (689)

Αγορές/πωλήσεις και 
µεταβολή ποσοστών 
συµµετοχής σε θυγατρικές 
εταιρίες (8.794) 8.794 - -

(Αγορές), (Ανακλήσεις)/
Πωλήσεις υβριδικών τίτλων, 
µετά από φόρους 60 60 (100) (40)

Σχηµατισµός αποθεµατικών 1.315 (1.315) - -

Λοιπά 163 163 163

Υπόλοιπο 30.6.2016 461.064 10.790.870 189.640 (2.558.915) 8.882.659 24.059 15.132 8.921.850

Mεταβολές περιόδου  
1.7 - 31.12.2016 -

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες), µετά 
το φόρο εισοδήµατος 61.183 61.183 63 61.246

Σύνολο αποτελεσµάτων µετά 
το φόρο εισοδήµατος, που 
καταχωρήθηκαν απευθείας 
στην Καθαρή Θέση 141.009 (7.588) 133.421 26 133.447

Συνολικό αποτέλεσµα 
περιόδου, µετά το φόρο 
εισοδήµατος - - 141.009 53.595 194.604 89 - 194.693

Αγορές/πωλήσεις και 
µεταβολή ποσοστών 
συµµετοχής σε θυγατρικές 
εταιρίες (32) 32 - (3.151) (3.151)

(Αγορές), (Ανακλήσεις)/
Πωλήσεις υβριδικών τίτλων, 
µετά από φόρους 1 1 1

Σχηµατισµός αποθεµατικών 1.444 (1.444) - -

Λοιπά 20 20 20

Υπόλοιπο 31.12.2016 461.064 10.790.870 332.061 (2.506.711) 9.077.284 20.997 15.132 9.113.413

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 29- 88) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.6.2017

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Ση
µ

εί
ω

σ
η

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Διαφορά  
από έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο

Αποθεµατικά Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο Δικαιώµατα 

τρίτων
Υβριδικά 
κεφάλαια

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσεως

 Υπόλοιπο 1.1.2017  461.064  10.790.870  332.061  (2.506.711)  9.077.284  20.997  15.132  9.113.413 

Mεταβολές περιόδου  
1.1 - 30.6.2017

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες), µετά 
το φόρο εισοδήµατος  49.570  49.570  (40)  49.530 

Σύνολο αποτελεσµάτων µετά 
το φόρο εισοδήµατος, που 
καταχωρήθηκαν απευθείας 
στην Καθαρή Θέση  274.508  3  274.511  (8)  274.503 

Συνολικό  αποτέλεσµα 
περιόδου, µετά το φόρο 
εισοδήµατος  -    -    274.508  49.573  324.081  (48)  -    324.033 

Μετατροπή µετατρέψιµου 
οµολογιακού δανείου σε 
µετοχές

17
 2.046  10.159  12.205  12.205 

Έξοδα αύξησης µετοχικού 
κεφαλαίου, µετά από φόρο  (384)  (384)  (384)

Διανοµή µερισµάτων  -    (7)  (7)

Αγορές/πωλήσεις και 
µεταβολή ποσοστών 
συµµετοχής σε θυγατρικές 
εταιρίες  -    8.234  8.234 

Σχηµατισµός αποθεµατικών  1.408  (1.408)  -    -   

Λοιπά  (149)  (149)  (149)

 Υπόλοιπο 30.6.2017  463.110  10.801.029  607.977  (2.459.079)  9.413.037  29.176  15.132  9.457.345 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 29- 88) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Eνδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως

Σηµείωση  30.6.2017  30.6.2016*
Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος 174.755 (347)
Προσαρµογή κερδών/(ζηµιών) προ φόρων για:
Αποσβέσεις/αποµειώσεις/διαγραφές ενσώµατων παγίων 27.547 26.443 
Αποσβέσεις/αποµειώσεις/διαγραφές άυλων παγίων 26.832 21.972 
Αποµειώσεις δανείων, προβλέψεις και αποζηµιώσεις προσωπικού 507.345 642.620 
(Κέρδη)/Ζηµίες από επενδυτικές δραστηριότητες 7.960 (69.292)
(Κέρδη)/Ζηµίες από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (10.826) 31.017 
Αναλογία (κερδών)/ζηµιών από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 1.612 1.967 

735.225 654.380 
Καθαρή (αύξηση)/µείωση στοιχείων Ενεργητικού που σχετίζονται µε 
συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες:
Απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 326.838 (192.576)
Αξιογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου και απαιτήσεων από παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα 62.346 (45.962)

Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 201.411 276.939 
Λοιπών στοιχείων Eνεργητικού 28.723 2.878 
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στοιχείων Υποχρεώσεων που σχετίζονται µε 
συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες:
Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα (1.889.517) (1.706.602)
Υποχρεώσεων από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (149.477) (18.826)
Υποχρεώσεων προς πελάτες 177.289 238.720 
Λοιπών Υποχρεώσεων (123.805) 32.051 
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες πριν 
από φόρους (630.967) (758.998)

Πληρωθέντες φόροι εισοδήµατος και λοιποί φόροι (16.322) (17.767)
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες (647.289) (776.765)
Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες 7.010 (42.492)

Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες (8.418) (98)
Εισροές από πώληση θυγατρικής 53.100 
Εισπραχθέντα µερίσµατα 530 1.120 
Αγορές ενσώµατων και άυλων παγίων 11, 12, 13 (79.033) (97.357)
Πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 23.491 44.008 
Καθαρή (αύξηση)/µείωση επενδύσεων σε χρεόγραφα 609.736 638.708 
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες 599.406 586.381 
Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες (52.684) (349)

Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπάξεις/(Αποπληρωµές) οµολογιών εκδοσεώς µας και λοιπών δανειακών 
υποχρεώσεων (100.038) (81.617)

(Αγορές)/Πωλήσεις υβριδικών τίτλων (15)
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου 17 (463) (970)
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (100.501) (82.602)
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στο ταµείο και στα ταµειακά ισοδύναµα (319) (24.489)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµειακών ροών από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (148.703) (297.475)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµειακών ροών από διακοπείσες δραστηριότητες (45.674) (42.841)
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 974.888 1.328.133 
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 780.511 987.817 

* Τα κονδύλια της Eνδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών της συγκριτικής περιόδου έχουν αναμορφωθεί λόγω της παρουσίασης της Αlpha 
Bank Srbija A.D. ως διακοπείσα δραστηριότητα (σημείωση 29).

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 29- 88) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.6.2017

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

ΓΕνΙΚΕΣ ΠΛηΡΟφΟΡΙΕΣ

*  Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής
** Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών 
*** Μέλος της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων
**** Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής

Ο Όµιλος της Alpha Bank περιλαµβάνει εταιρίες, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες παρέχουν υπηρεσί-
ες όπως: Τραπεζικές, Χρηµατοδοτικές, Χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών, Επενδύσεων, Ασφαλίσεων, Κτηµατικές, Ξενοδο-
χειακές.

Ιθύνουσα ή µητρική εταιρία του Οµίλου είναι η Alpha Τράπε-
ζα Α.Ε., η οποία λειτουργεί µε τον διακριτικό τίτλο Alpha Bank, 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, και είναι καταχωρηµέ-
νη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο µε αριθµό 223701000 (πρώ-
ην αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 6066/06/Β/86/05). 
Η διάρκειά της έχει ορισθεί έως το 2100, δύναται δε να παρα-
ταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Σκοπός της Τραπέζης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του 
Καταστατικού της, είναι η διενέργεια, για ίδιο λογαριασµό ή 
για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, αυ-

τοτελώς ή σε συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της κοινο-
πραξίας, µετά τρίτων, του συνόλου, άνευ περιορισµού ή ετέ-
ρας διακρίσεως, των (κυρίων και παρεποµένων) εργασιών, 
δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υπηρεσιών, που η εκάστο-
τε κείµενη (ηµεδαπή, κοινοτική, αλλοδαπή) νοµοθεσία επι-
τρέπει σε πιστωτικά ιδρύµατα. Για την εκπλήρωσή του η Τρά-
πεζα δύναται να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή συ-
ναλλαγή που, αµέσως ή εµµέσως, είναι συναφής, συµπλη-
ρωµατική ή επιβοηθητική των προαναφεροµένων.

Η θητεία του Διοικητικού της Συµβουλίου, που εξελέγη από 
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.6.2014, 
λήγει το 2018.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου την 30.06.2017 είχε 
ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Βασίλειος Θ.Ράπανος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
(Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος)

Ευάγγελος Ι. Καλούσης */*** 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δηµήτριος Π. Μαντζούνης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Σπύρος Ν. Φιλάρετος (COO)

Αρτέµιος Χ. Θεοδωρίδης

Γεώργιος Κ. Αρώνης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ευθύµιος Ο. Βιδάλης **/****

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Ibrahim S. Dabdoub **/****

Carolyn Adele G. Dittmeier *

Richard R. Gildea **/***

Shahzad A. Shahbaz ***/****

Jan Oscar A. Vanhevel */***

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
(κατ' εφαρµογή των διατάξεων του ν.3864/2010)

Σπυρίδων-Σταύρος Α. Μαυρόγαλος-Φώτης */**/***/****

γΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Γεώργιος Π. Τριανταφυλλίδης

Την 29.6.2017, το Διοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης διαπί-
στωσε ότι η Τράπεζα δεν υπάγεται στο σύνολο των διατάξεων 
του Νόµου 3723/2008 και ότι το δικαίωµα και η απαίτηση του 
Ελληνικού Δηµοσίου να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συµ-
βούλιο της Τραπέζης, που απορρέουν από τον ως άνω Νόµο, 
έχουν κατά συνέπεια παύσει να ισχύουν και έχουν εξαλειφθεί.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.6.2017 εξέ-
λεξε, για τον υποχρεωτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσε-
ως 2017, την ελεγκτική εταιρία «Deloitte Ανώνυµη Εταιρία Ορ-
κωτών Ελεγκτών Λογιστών».



30

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η µετοχή της Τραπέζης είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών από το 1925 και κατατάσσεται µεταξύ των εταιριών 
µε την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση. Η µετοχή συµµετέχει σε 
διεθνείς δείκτες όπως, µεταξύ άλλων, ο MSCI Emerging 
Markets Index, ο FTSE All World, ο FTSE Med100 και ο 
FTSE4Good Emerging Index.

Εκτός από την ελληνική κεφαλαιαγορά, η µετοχή διαπραγµα-
τεύεται εκτός χρηµατιστηριακού κύκλου στην αγορά της Νέας 
Υόρκης (ADRs).

Το σύνολο των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία την 30η Ιου-
νίου 2017 ανήρχετο σε 1.543.699.381. Στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών διαπραγµατεύονται 1.374.524.235 κοινές µετοχές 
της Τραπέζης, ενώ το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (“ΤΧΣ”) κατέχει τις υπόλοιπες 169.175.146 κοινές, ονο-
µαστικές, µετά ψήφου, άυλες µετοχές, ή ποσοστό 10,96% επί 
του συνόλου κοινών µετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Η 
άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου επί των µετοχών του ΤΧΣ 
υπόκειται σε περιορισµούς σύµφωνα µε το άρθρο 7α του 
Ν.3864/2010.

Επιπλέον, στο Χρηµατιστήριο Αθηνών διαπραγµατεύονται 
1.141.734.167 Παραστατικοί Τίτλοι Δικαιωµάτων Κτήσης Με-
τοχών («Warrants»), ο κάθε ένας από τους οποίους ενσωµα-
τώνει δικαίωµα αγοράς 0,148173663047785 Νέων Μετοχών 
κυριότητος του ΤΧΣ.

Κατά το α’ εξάµηνο 2017, η εµπορευσιµότητα της µετοχής 
ανήλθε σε € 10.927.362 ανά συνεδρίαση, κατά µέσο όρο και 
η εµπορευσιµότητα των warrants σε € 3.555.

Η Τράπεζα έχει αξιολογηθεί πιστοληπτικά από τρεις οίκους 
του εξωτερικού ως εξής: 

•	 Moody’s:	Caa3

•	 Fitch	Ratings:	RD

•		Standard & Poor’s: CCC+

Σηµειώνεται ότι µε βάση την υπ’ αριθµό 8/754/14.4.2016 από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαια-
γοράς µε θέµα «Ειδικά Θέµατα Περιοδικής Πληροφόρησης 
βάσει του Ν. 3556/30.4.2007» καταργήθηκε η υποχρέωση 
δηµοσίευσης Στοιχείων και Πληροφοριών που προκύπτουν 
από τις τριµηνιαίες και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστά-
σεις, που προβλεπόταν από την υπ’ αριθµό 4/507/28.4.2009 
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς.

Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο της 31ης Αυγού-
στου 2017.
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕνΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡχΕΣ

1.1 Βάση παρουσίασης 
Ο Όµιλος κατήρτισε τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές κα-
ταστάσεις της 30.6.2017 σύµφωνα µε το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο (ΔΛΠ) 34, περί ενδιάµεσων οικονοµικών καταστά-
σεων, όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την 
αρχή του ιστορικού κόστους. Κατ’ εξαίρεση ορισµένα στοι-
χεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους. Τα στοιχεία αυτά είναι κατά κύριο λόγο τα 
ακόλουθα:

- Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου

- Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα

- Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση

- Το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο εκδόσεως της Τραπέ-
ζης το οποίο, έως τη µετατροπή του σε µετοχές, η οποία 
έλαβε χώρα κατά το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, 
περιλαµβανόταν στις «Οµολογίες εκδόσεώς µας διατεθεί-
σες σε θεσµικούς επενδυτές και λοιπές δανειακές υποχρε-
ώσεις». 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται δια-
φορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε ο Όµιλος για τη σύντα-
ξη των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων εί-
ναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευθείσες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 
31.12.2016.

Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι την 31.12.2017, 
προτύπων και διερµηνειών ή τροποποιήσεων αυτών, που 
έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντός του έτους από 
το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και που 
η εφαρµογή τους θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική για πε-
ριόδους που αρχίζουν από 1.1.2017, ενδέχεται να επηρεάσει 
αναδροµικά τις περιόδους που καλύπτονται από αυτές τις εν-
διάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.

Αναφορικά µε το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΠ 9, η εφαρµο-
γή του οποίου είναι υποχρεωτική από 1.1.2018, επισηµαίνεται 
πως ο Όµιλος έχει ξεκινήσει Πρόγραµµα υλοποιήσεως του 
νέου προτύπου, όπως ειδικότερα αναφέρεται στη σηµείωση 
1.1 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2016, 
στην οποία επιπρόσθετα επεξηγούνται οι σηµαντικότερες τρο-
ποποιήσεις που το Πρότυπο αυτό επιφέρει στις λογιστικές αρ-
χές που διέπουν την αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων. Η πρόοδος του Προγράµµατος υλοποιήσεως εξελίσ-
σεται σύµφωνα µε το σχετικό προγραµµατισµό ενώ τα περισ-
σότερα από τα επιµέρους έργα που εντάσσονται σε αυτό βρί-
σκονται στο στάδιο της υλοποίησης.

Πρόοδος του προγράµµατος υλοποίησης του ΔΠΧΠ 9

Ο σχεδιασµός του πλαισίου διακυβέρνησης και της διαδικασί-
ας που θα ακολουθείται για την ταξινόµηση των χρηµατοοικο-
νοµικών µέσων που θα αναγνωριστούν µετά την 1.1.2018 βρί-
σκεται σε εξέλιξη. Ειδικότερα, έχει προχωρήσει σε σηµαντικό 
βαθµό ο επί της αρχής σχεδιασµός της διαδικασίας τόσο για 
τον ορισµό των επιχειρησιακών µοντέλων όσο και για την αξι-
ολόγηση των χαρακτηριστικών των συµβατικών ταµειακών 
ροών και παράλληλα διενεργείται η αναλυτική καταγραφή της 
διαδικασίας σε εγχειρίδια και οι προσαρµογές που απαιτού-
νται στις µηχανογραφικές εφαρµογές.

Επίσης σε ότι αφορά την ταξινόµηση του υφιστάµενου χαρτο-
φυλακίου, σηµειώνονται τα εξής:

•	 Τα	Δάνεια	και	οι	Απαιτήσεις	κατά	πελατών	και	οι	Απαιτήσεις	
κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων αναµένεται να ενταχθούν σε 
επιχειρησιακά µοντέλα που θα επιτρέπουν την αποτίµησή 
τους στο αναπόσβεστο κόστος (hold to collect), στο βαθµό 
που από την εξέταση των συµβατικών όρων που τα διέπουν 
προκύπτει ότι οι ταµειακές ροές που αναµένονται από αυτά 
πληρούν τον ορισµό του κεφαλαίου και του τόκου όπως ο 
ορισµός αυτός δίδεται από το νέο Πρότυπο (SPPI test). Η εν 
λόγω αξιολόγηση των συµβατικών όρων βρίσκεται σε εξέ-
λιξη, ενώ η οριστική ταξινόµηση µε βάση το επιχειρησιακό 
µοντέλο, θα πραγµατοποιηθεί την 1.1.2018, µε βάση τα γε-
γονότα και τις συνθήκες που θα επικρατούν σε εκείνη την 
ηµεροµηνία. 

•	 Τα	οµόλογα	και	γενικότερα	οι	επενδύσεις	σταθερού	εισο-
δήµατος που έχουν ταξινοµηθεί στα Διαθέσιµα προς πώ-
ληση αξιόγραφα βάσει του ΔΛΠ 39, θα αναγνωριστούν στο 
αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθα-
ρή θέση ανάλογα µε το επιχειρησιακό τους µοντέλο, µε εξαί-
ρεση αυτά που οι συµβατικές ταµειακές ροές δεν πληρούν 
τον ορισµό του κεφαλαίου και του τόκου, τα οποία και θα 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

•	 Για	την	πλειοψηφία	των	επενδύσεων	που	πληρούν	τον	
ορισµό του συµµετοχικού τίτλου (equity instrument), ο Όµι-
λος σχεδιάζει να επιλέξει την αποτίµηση στην εύλογη αξία 
µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται 
απευθείας στην καθαρή θέση.

Σε ό,τι αφορά τον άξονα αποµείωσης, ο Όµιλος ολοκληρώνει 
την ανάπτυξη των µοντέλων υπολογισµού ζηµιάς λόγω πιστω-
τικού κινδύνου. Οι βασικές παράµετροι για τον προσδιορισµό 
των αναµενόµενων ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου είναι η 
Πιθανότητα αθέτησης (probability of default), η Ζηµία δεδοµέ-
νης της αθετήσεως (loss given default) και το Άνοιγµα κατά την 
αθέτηση (exposure at default).

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάπτυξης των ανα-
λυτικών µεθοδολογιών για την κατάταξη (staging) των χρηµα-
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τοοικονοµικών µέσων για τα οποία θα υπολογίζονται ζηµίες 
αποµείωσης αναλόγως του βαθµού επιδείνωσης της πιστολη-
πτικής ικανότητας του εκδότη/πιστούχου, η οποία θα καθορί-
ζει τα χρηµατοοικονοµικά µέσα για τα οποία η πρόβλεψη θα 
βασίζεται στην πιθανότητα αθέτησης εντός των επόµενων 12 
µηνών (12 m expected losses) καθώς και σε εκείνα για τα οποία 
η αντίστοιχη πρόβλεψη θα βασίζεται στην πιθανότητα αθέτη-
σης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των µέσων (lifetime expected 
losses). Κατά την αξιολόγηση κατά πόσο ο πιστωτικός κίνδυ-
νος ενός µέσου έχει αυξηθεί σηµαντικά από την αρχική ανα-
γνώριση (significant credit deterioration), ο Όµιλος θα λαµβά-
νει υπόψη λογική και βάσιµη πληροφόρηση, τόσο ποιοτική 
όσο και ποσοτική, που να δύναται να διαφοροποιείται µεταξύ 
των χαρτοφυλακίων. 

Τέλος, o Όµιλος είναι στην φάση σχεδιασµού του νέου πλαι-
σίου διακυβέρνησης για τον υπολογισµό των αποµειώσεων, 
καθώς και στην καταγραφή της διαδικασίας υπολογισµού των 
αποµειώσεων η οποία θα διενεργείται µέσω νέας µηχανογρα-
φικής εφαρµογής.

Αναφορικά µε τη λογιστική αντιστάθµισης ο Όµιλος προτίθε-
ται να εξακολουθήσει να εφαρµόζει τις διατάξεις του ΔΛΠ 39.

Τέλος, οι απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την αποτίµηση κα-
θώς και για την αποµείωση εφαρµόζονται αναδροµικά από 
1.1.2018 χωρίς να υφίσταται απαίτηση αναµόρφωσης της συ-
γκριτικής πληροφόρησης. Ο Όµιλος δεν προτίθεται να αναµορ-
φώσει τη συγκριτική πληροφόρηση στo πλαίσιo της µετάβα-
σης στο ΔΠΧΠ 9.

Επιπτώσεις από την εφαρµογή του ΔΠΧΠ 9

Έως και σήµερα δεν έχει υπάρξει οριστικοποίηση σηµαντικών 
παραδοχών του ΔΠΧΠ 9 και η όποια ανάλυση επιπτώσεων 
(π.χ. η άσκηση που υποβλήθηκε στην EBA) µπορεί να βασι-
στεί σε υποθέσεις, παραδοχές και απλοποιηµένες προσεγγί-
σεις ευρισκόµενες ακόµα σε στάδιο επεξεργασίας. Ως εκ τού-
του, δεν υφίστανται συγκεκριµένες και αξιόπιστες πληροφο-
ρίες για την κατ’ εκτίµηση ποσοτική και ποιοτική επίδραση του 
ΔΠΧΠ 9 στους βασικούς εποπτικούς δείκτες ή/και στην χρηµα-
τοοικονοµική θέση του Οµίλου.

1.2 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων 
και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας
O Όµιλος, στα πλαίσια εφαρµογής των λογιστικών του αρχών 
και της σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
Δ.Π.Χ.Π, διενεργεί εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν 
το ύψος των αναγνωρισθέντων εσόδων, εξόδων και στοιχεί-
ων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η διενέργεια εκτιµήσεων και 
παραδοχών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αναγνώρισης 
λογιστικών µεγεθών που κυρίως σχετίζονται µε τα κάτωθι:

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων 

Η εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

που διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά, βασίζεται στις δια-
θέσιµες τιµές της αγοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εύ-
λογη αξία προσδιορίζεται βάσει µεθόδων αποτίµησης που 
χρησιµοποιούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό παρατηρήσιµα στην 
αγορά δεδοµένα. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν παρα-
τηρήσιµα στην αγορά δεδοµένα, χρησιµοποιούνται στοιχεία 
που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιµήσεις και παραδοχές π.χ. 
προσδιορισµός αναµενόµενων ταµειακών ροών, επιτοκίων 
προεξόφλησης, πιθανότητας προπληρωµών ή αθέτησης αντι-
συµβαλλοµένου.

Ζηµιές αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών µέσων

Ο Όµιλος, κατά τον έλεγχο αποµείωσης των δανείων και απαι-
τήσεων κατά πελατών, πραγµατοποιεί εκτιµήσεις σχετικά µε το 
ποσό και το χρόνο είσπραξης των µελλοντικών ταµειακών 
ροών. Λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εκτιµήσεις επηρεάζο-
νται από ένα πλήθος παραγόντων όπως η οικονοµική κατά-
σταση του πιστούχου, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τυχόν 
καλυµµάτων, οι ιστορικοί δείκτες ζηµιών ανά χαρτοφυλάκιο, 
ενδέχεται τα πραγµατικά αποτελέσµατα να διαφέρουν από τα 
εκτιµώµενα. Αντίστοιχες εκτιµήσεις υπεισέρχονται και στην αξι-
ολόγηση της ύπαρξης ζηµιών αποµείωσης αξιογράφων που 
κατατάσσονται ως αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση ή δια-
κρατούµενα µέχρι τη λήξη.

Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού

Ο Όµιλος, σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης ετήσιων οικονοµι-
κών καταστάσεων, εξετάζει για σκοπούς αποµείωσης τα ιδιο-
χρησιµοποιούµενα πάγια στοιχεία, τις επενδύσεις σε ακίνητα, 
την υπεραξία και τα λοιπά άυλα πάγια στοιχεία καθώς και τη 
συµµετοχή του σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες. Η εν 
λόγω άσκηση εµπεριέχει σε µεγάλο βαθµό τη χρήση εσωτε-
ρικών εκτιµήσεων για τον προσδιορισµό της ανακτήσιµης αξί-
ας των στοιχείων, ήτοι της υψηλότερης ανάµεσα στην εύλογη 
αξία µείον τα έξοδα πώλησης και στην αξία λόγω χρήσης.

Φόρος εισοδήµατος

Ο Όµιλος αναγνωρίζει απαιτήσεις και υποχρεώσεις για ποσά 
τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος, καθώς 
και τα σχετικά µε αυτές αποτελέσµατα, βάσει εκτιµήσεων για 
τα ποσά που αναµένεται να εισπραχθούν από ή να καταβλη-
θούν στις φορολογικές αρχές στην τρέχουσα και µελλοντικές 
χρήσεις. Οι εκτιµήσεις επηρεάζονται από παράγοντες όπως η 
πρακτική εφαρµογή των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων, οι 
προσδοκίες σχετικά µε την ύπαρξη µελλοντικών φορολογη-
τέων κερδών και από την επίλυση τυχόν διαφορών µε τις φο-
ρολογικές αρχές κ.λ.π. Μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι, µε-
ταβολές της φορολογικής νοµοθεσίας και το ύψος των πραγµα-
τοποιηθέντων φορολογητέων κερδών ενδέχεται να οδηγή-
σουν στην προσαρµογή του ποσού των απαιτήσεων και υπο-
χρεώσεων για τρέχοντα και αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµα-
τος και στην καταβολή ποσών φόρου διαφορετικών από εκεί-
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νων που έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου. Οι όποιες προσαρµογές αναγνωρίζονται στη χρήση 
εντός της οποίας οριστικοποιούνται.

Υποχρεώσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών

Οι υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών προσδιορίζονται βά-
σει αναλογιστικής µελέτης που βασίζεται σε παραδοχές σχε-
τικά µε το επιτόκιο προεξόφλησης, τη µελλοντική εξέλιξη των 
αποδοχών και συντάξεων καθώς και την απόδοση τυχόν πε-
ριουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων. Οποιαδήποτε µε-
ταβολή των παραδοχών αυτών θα επηρεάσει το ύψος των ανα-
γνωρισθέντων υποχρεώσεων.

Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Ο Όµιλος αναγνωρίζει προβλέψεις όταν εκτιµά ότι υφίσταται 
παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, που έχει προ-
κληθεί από γεγονότα που έχουν ήδη συµβεί και είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι η τακτοποίησή της θα δηµιουργήσει µία εκροή, το 
ύψος της οποίας εκτιµάται αξιόπιστα. Αντιθέτως, στις περιπτώ-
σεις που είτε η εκροή είναι πιθανή είτε αυτή δεν µπορεί να 
εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, ο Όµιλος δεν προβαίνει στην αναγνώ-
ριση πρόβλεψης αλλά στη γνωστοποίηση της ενδεχόµενης 
υποχρέωσης, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητά της. Η 
εκτίµηση για την πιθανότητα ή µη της εκροής καθώς και για το 
ύψος της επηρεάζονται από παράγοντες εκτός ελέγχου του 
Οµίλου, όπως ενδεικτικά είναι οι δικαστικές αποφάσεις, η πρα-
κτική εφαρµογή νοµοθετικών διατάξεων και η πιθανότητα αθέ-
τησης των υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων όταν πρό-
κειται για έκθεση σε εκτός ισολογισµού στοιχεία.

Οι εκτιµήσεις, οι παραδοχές και τα κριτήρια που εφαρµόζονται 
από τον Όµιλο για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεά-
ζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται 
σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρού-
σες συνθήκες, κρίνονται λογικές. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια 
λήψεως αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις 
τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους 
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά το χρόνο 
που πραγµατοποιούνται.

1.2.1 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας (going concern)

Ο Όµιλος, για τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών κατα-
στάσεων της 30.6.2017, βασίστηκε στην αρχή της συνέχισης 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern). Για την 
εφαρµογή της εν λόγω αρχής, ο Όµιλος λαµβάνει υπόψη τις 
τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και προβαίνει σε εκτιµήσεις 
για τη διαµόρφωση, στο προσεχές µέλλον, του οικονοµικού 
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Οι κυριότεροι 
παράγοντες που δηµιουργούν αβεβαιότητες σε ό,τι αφορά την 
εφαρµογή της εν λόγω αρχής σχετίζονται κυρίως µε το αστα-
θές οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς και µε 
τα επίπεδα ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου και του τρα-
πεζικού συστήµατος, όπως ειδικότερα αναλύεται στη Σηµείω-

ση 1.31.1 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου 
της 31.12.2016. Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά την πορεία του 
προγράµµατος οικονοµικής στήριξης της ελληνικής οικονοµί-
ας, σηµειώνεται ότι εντός του Ιουνίου ολοκληρώθηκε η δεύ-
τερη αξιολόγηση του προγράµµατος και ενεκρίθη η τµηµατι-
κή εκταµίευση της τρίτης δόσης συνολικού ποσού € 8,5 δισ. 
Η πρώτη εκταµίευση ποσού € 7,7 δισ. πραγµατοποιήθηκε 
εντός του Ιουλίου και κάλυψε κατά το ποσό των € 6,9 δισ. ανά-
γκες εξυπηρετήσεως του δηµοσίου χρέους και κατά το ποσό 
των € 0,8 δισ. ληξιπρόθεσµες οφειλές του Ελληνικού Δηµο-
σίου προς ιδιώτες. Η δεύτερη εκταµίευση ύψους € 0,8 δισ. θα 
εκταµιευθεί υπό την προϋπόθεση ότι το Ελληνικό Δηµόσιο θα 
συνεισφέρει και µε δικούς του οικονοµικούς πόρους στην προ-
σπάθεια αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς 
τους ιδιώτες. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως, η 
εκταµίευση των δόσεων και η επιτυχής έκδοση από την Ελλη-
νική Δηµοκρατία, τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, πενταετούς 
οµολόγου € 3 δισ., η οποία αποτελεί το πρώτο βήµα για τη 
σταδιακή ανάκτηση της πρόσβασης στις αγορές, αναµένεται 
να συµβάλλουν στη µείωση της αβεβαιότητας, στην ενίσχυση 
της εµπιστοσύνης επιχειρηµατιών και επενδυτών και ως εκ τού-
του στην επιστροφή της οικονοµίας σε θετικούς ρυθµούς ανα-
πτύξεως.

Με βάση τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη την υψηλή κε-
φαλαιακή επάρκεια του Οµίλου (σηµείωση 25) και το διαθέ-
σιµο ύψος αποδεκτών εξασφαλίσεων µέσω των οποίων επι-
τυγχάνεται η άντληση ρευστότητας από τους µηχανισµούς του 
ευρωσυστήµατος, ο Όµιλος εκτιµά ότι πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της συνέχισης της επι-
χειρηµατικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων.

1.2.2 Εκτίµηση της εκθέσεως του Οµίλου στο Ελληνικό 
Δηµόσιο

Η συνολική έκθεση του Οµίλου σε τίτλους εκδόσεως του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου καθώς και σε δάνεια που σχετίζονται µε το 
Ελληνικό Δηµόσιο παρουσιάζεται στη σηµείωση 23. Οι κυρι-
ότερες αβεβαιότητες που αφορούν στις εκτιµήσεις για την ανα-
κτησιµότητα της συνολικής έκθεσης του Οµίλου σχετίζονται 
µε την ικανότητα εξυπηρετήσεως από το Ελληνικό Δηµόσιο 
των δανειακών του υποχρεώσεων, η οποία µε τη σειρά της 
επηρεάζεται από τη διαµόρφωση του µακροοικονοµικού πε-
ριβάλλοντος στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη, καθώς και από 
τα επίπεδα ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου.

Σε ότι αφορά τη βιωσιµότητα του ελληνικού δηµοσίου χρέους 
και σε εφαρµογή του σχετικού πλαισίου που τέθηκε στο Euro-
group της 9.5.2016, στη συνεδρίαση του ιδίου οργάνου της 
24.5.2016 περιγράφηκαν σε γενικές γραµµές τα µέτρα για την 
ενίσχυση της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους, διακριτά 
για το βραχυπρόθεσµο, το µεσοπρόθεσµο και το µακροπρό-
θεσµο διάστηµα. Σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό, µε βάση το κύ-
ριο σενάριο, οι ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες της Ελ-
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ληνικής Δηµοκρατίας θα πρέπει να υπολείπονται του 15% του 
ΑΕΠ µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος µεσοπρόθεσµα 
ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να υπολείπονται του 20% του 
ΑΕΠ. Το Eurogroup της 15.6.2017 επιβεβαίωσε το στόχο αυτό. 
Από τα παραπάνω µέτρα ελάφρυνσης του χρέους µόνο τα βρα-
χυπρόθεσµα µέτρα έχουν εξειδικευθεί και τεθεί σε εφαρµογή.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος οικονοµι-
κής στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, και στο βαθµό που θα 
κριθεί απαραίτητο, θα εφαρµοστούν τα µεσοπρόθεσµα µέτρα 
για το χρέος. Ο ακριβής προσδιορισµός αυτών των µέτρων θα 
κυρωθεί στο τέλος του προγράµµατος από το Eurogroup έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί βιωσιµότητα του χρέους. Σε µακροπρό-
θεσµο ορίζοντα και στην περίπτωση ενός απρόσµενα δυσµε-
νούς σεναρίου θα µπορούσαν να εφαρµοστούν και επιπρό-
σθετα έκτακτα µέτρα για το χρέος.

Τέλος, εντός του Ιουλίου του τρέχοντος έτους, η Ελληνική 
Δηµοκρατία εξέδωσε πενταετές οµόλογο από το οποίο άντλη-
σε € 3 δισ. Η έκδοση του οµολόγου και η επιτυχής κάλυψή του 
αποτελούν το πρώτο βήµα για τη σταδιακή ανάκτηση της πρό-
σβασης του Ελληνικού Δηµοσίου στις χρηµαταγορές για την 
κάλυψη των δανειακών του αναγκών.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Όµιλος δεν έχει προβεί σε αποµείω-
ση της αξίας των τίτλων εκδόσεως του Ελληνικού Δηµοσίου 
που κατείχε την 30.6.2017, ωστόσο, αξιολογεί τις εξελίξεις που 
σχετίζονται µε το Ελληνικό Δηµόσιο χρέος σε συνάρτηση µε 
τις συνθήκες της αγοράς και επανεξετάζει τις εκτιµήσεις του για 
την ανακτησιµότητα της συνολικής του εκθέσεως σε κάθε ηµε-
ροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων.

1.2.3 Ανακτησιµότητα αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων

Ο Όµιλος αναγνωρίζει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτή-
σεις, στο βαθµό που θα έχει στο µέλλον φορολογητέα κέρδη 
ικανά να συµψηφίσουν τις εκπεστέες φορολογικές διαφορές 
και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες.

Το ύψος των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που 
έχει αναγνωριστεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
της 30.6.2017 δεν έχει µεταβληθεί σηµαντικά σε σχέση µε το 
αντίστοιχο ποσό της 31.12.2016. Ως εκ τούτου ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στη σηµείωση 1.31.3 των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων της 31.12.2016 σε ό,τι αφορά στις σηµαντικότε-
ρες κατηγορίες των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσε-
ων που έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις. Επί-
σης, σε ό,τι αφορά στη µεθοδολογία που εφαρµόστηκε για τον 
έλεγχο της ανακτησιµότητας, ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στην ανωτέρω σηµείωση των ετήσιων οικονοµικών καταστά-
σεων, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τα στοιχεία που δι-
αµόρφωσαν το αποτέλεσµα της τρεχούσης περιόδου.



35

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.6.2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2. Καθαρό έσοδο από τόκους

Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα
Δανείων και απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 277 6.921 185 7.604
Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 1.103.214 1.158.506 553.755 569.068
Αξιογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου 136 108 59 46
Αξιογράφων διαθεσίµων προς πώληση 112.228 117.332 56.183 58.348
Αξιογράφων διακρατουµένων µέχρι την λήξη 372 2.179 142 1.397
Χρεογράφων δανειακού χαρτοφυλακίου 749 4.819 326 2.030
Παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων 48.441 69.877 25.366 27.881
Λοιποί 6.341 7.081 3.631 3.215

Σύνολο 1.271.758 1.366.823 639.647 669.589

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα
Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα (102.967) (153.900) (50.858) (75.195)
Υποχρεώσεων προς πελάτες (91.774) (102.344) (46.236) (47.926)
Οµολογιών εκδόσεώς µας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων (7.717) (44.298) (2.356) (18.960)
Παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων (52.557) (71.634) (26.876) (29.785)
Λοιποί (40.638) (41.857) (19.716) (20.958)

Σύνολο (295.653) (414.033) (146.042) (192.824)

Καθαρό έσοδο από τόκους 976.105 952.790 493.605 476.765

Κατά τη διάρκεια του α’ εξαµήνου 2017, το καθαρό έσοδο 
από τόκους σηµείωσε αύξηση, που οφείλεται κυρίως στη µεί-
ωση των τίτλων που εξέδωσε η Τράπεζα µε την εγγύηση του 

ελληνικού δηµοσίου στα πλαίσια του Ν.3723/2008 κατά 
ποσό € 5,2 δισ. και στη µείωση του κόστους δανεισµού.

3. Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων

Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016

Συναλλαγµατικές διαφορές  7.153  5.816  2.714  2.400 
Αξιογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου:
- Οµολόγων  726  515  397  385 
- Μετοχών  188  (148)  139  9 
Αξιογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου : 
- Οµολόγων  33.466  13.930  29.177  10.126 
- Μετοχών  467  79.761  692  76.378 
- Λοιπών χρεογράφων  2.329  (1.592)  2.084  (2.722)
Από πωλήσεις συµµετοχών  1.415  (1.695)  1.810  (1.705)
Από πωλήσεις δανειακού χαρτοφυλακίου  3.346  10.876  289  10.876 
Παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων  28.371  (20.644) 8.699  (7.968)
Λοιπών χρηµατοοικονοµικών µέσων  (36.718)  (27.070)  (38.747)  (31.000)

Σύνολο 40.743 59.749 7.254 56.779

Τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων της τρέχου-
σας περιόδου έχουν επηρεαστεί κυρίως από:

•	 Τη	ζηµία	συνολικού	ποσού	€	37,3	εκατ.	που	περιλαµβά-
νεται στο κονδύλι «Λοιπών χρηµατοοικονοµικών µέσων» 
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Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016

Μισθοί και ηµεροµίσθια 168.866 180.763 84.903 90.273
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 48.591 50.012 24.193 24.674
Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων 1.314 661
Έξοδα προγραµµάτων καθορισµένων παροχών Οµίλου 2.135 3.654 1.067 1.674
Λοιπές επιβαρύνσεις 16.949 16.807 9.227 8.753

Σύνολο 236.541 252.550 119.390 126.035

4. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Το κονδύλι για αµοιβές και έξοδα προσωπικού διαµορφώθη-
κε στα € 236,5 εκατ. για το α’ εξάµηνο του 2017 σε σύγκριση 
µε € 252,6 εκατ. του αντίστοιχου εξαµήνου του 2016 κυρίως 
λόγω της µείωσης του προσωπικού ως αποτέλεσµα του προ-
γράµµατος αποχωρήσεως του προσωπικού.

Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού στον Όµιλο 
κατά την 30.6.2017 ανερχόταν σε 11.923 (30.6.2016: 13.569 

εκ των οποίων 936 άτοµα ήταν το απασχολούµενο προσωπι-
κό της Alpha Bank Srbija A.D, η οποία αποτελούσε διακοπεί-
σα δραστηριότητα). Εξ αυτών 8.896 (30.6.2016: 9.661) άτοµα 
εργάζονταν στο εσωτερικό και 3.027 (30.6.2016: 3.908) άτοµα 
εργάζονταν στο εξωτερικό. 

και αφορά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµι-
κών απαιτήσεων του Οµίλου, στο πλαίσιο αναδιαρθρώσε-
ως δανείων και απαιτήσεων, τα οποία αποτιµήθηκαν στην 
εύλογη αξία τους. 

•	 Το	κέρδος	συνολικού	ποσού	€	33,5	εκατ.	στο	κονδύλι	
«Οµολόγων» του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, που περι-
λαµβάνει κέρδη πώλησης οµολόγων εκδόσεως Ελληνικού 
Δηµοσίου ύψους € 20,8 εκατ. Ποσό € 12,7 εκατ. αφορά 
στην πώληση λοιπών εταιρικών οµολόγων.

•	 Το	κέρδος	συνολικού	ποσού	€	30	εκατ.	που	περιλαµβάνε-
ται στο κονδύλι «παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων» 
και αφορά στην αποτίµηση λόγω πιστωτικού κινδύνου 
(Credit Valuation Adjustment) πράξεων µε αντισυµβαλλό-
µενο το ελληνικό δηµόσιο λόγω της µειώσεως του πιστω-
τικού περιθωρίου του Ελληνικού Δηµοσίου.

Τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων του α΄ εξα-
µήνου του 2016 είχαν επηρεαστεί κυρίως από : 

•	 Τη	συναλλαγή	εξαγοράς	των	µετοχών	της	Visa	Europe	από	
τη Visa Inc. στο πλαίσιο της οποίας ο Όµιλος αναγνώρισε 
το ποσό των € 55,6 εκατ. στο κονδύλι των µετοχών επεν-
δυτικού χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελούνταν από το 
ποσό των µετρητών που έλαβε κατά το κλείσιµο της συναλ-
λαγής καθώς και από την αναγνώριση της παρούσας αξίας 
της απαίτησης που αφορά την καταβολή του επιπρόσθετου 
ποσού κατά την τρίτη επέτειο.

•	 Την	αναγνώριση	στην	εύλογη	αξία	ύψους	€	16,3	εκατ.	των	
προνοµιούχων µετοχών της Visa Inc που απέκτησε ο Όµι-
λος στο πλαίσιο της ως άνω συναλλαγής, σε πίστωση των 
αποτελεσµάτων χρηµατοοικονοµικών πράξεων.

•	 Ζηµία	ποσού	€	36,4	εκατ	στο	κονδύλι	«Λοιπών	χρηµατο-
οικονοµικών µέσων» που αφορά την αποτίµηση της Ιονι-
κής Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις λόγω της ταξινόµησής της 
ως κατεχόµενη προς πώληση. (σηµείωση 27)
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Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016

Λειτουργικές µισθώσεις κτηρίων 19.927 21.196 9.868 10.497
Ενοίκια - συντηρήσεις µηχανογραφικού εξοπλισµού 10.726 9.794 4.681 4.886
Δαπάνες µηχανογραφήσεως 14.075 14.504 7.309 7.486
Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως 11.197 10.604 6.683 6.226
Τηλεφωνικά - ταχυδροµικά 9.342 11.633 4.261 5.932
Αµοιβές τρίτων 32.806 21.239 13.866 11.800
Παροχή οικονοµικών πληροφοριών από τρίτους 4.406 3.376 1.763 1.503
Εισφορές στα ταµεία εγγυήσεως καταθέσεων και εξυγίανσης 26.496 33.110 12.044 12.251
Ασφάλιστρα 4.979 6.674 2.439 2.977
Υλικά γραφείου και λοιπά αναλώσιµα 1.869 2.941 929 1.396
Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 4.754 5.428 2.618 2.130
Αµοιβές τρίτων για εξεύρεση πελατείας 23 15 10 11
Φόροι - τέλη (Φ.Π.Α., ακίνητης περιουσίας, κ.λπ.) 40.007 35.167 21.489 18.088
Παροχή υπηρεσιών απο εταιρίες εισπράξεως καθυστερηµένων οφειλών 16.795 13.193 8.417 8.636
Συντηρήσεις κτηρίων - εξοπλισµού 3.622 4.340 1.891 2.341
Ασφάλεια κτηρίων - χρηµαταποστολών 5.745 6.138 2.913 3.380
Έξοδα καθαριότητας 2.158 2.644 1.162 1.436
Προµήθεια για το ποσό της εγγυηµένης από το Ελληνικό Δηµόσιο 
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (σηµείωση 7) 8.666 4.333
Λοιπά 43.488 37.960 23.059 24.369

Σύνολο 261.081 239.956 129.735 125.345

5. γενικά Διοικητικά Έξοδα

Τα γενικά διοικητικά έξοδα εµφανίζουν αύξηση το α’ εξάµηνο 
του 2017 σε σχέση µε το συγκριτικό εξάµηνο, κυρίως λόγω 
επιβάρυνσης των κονδυλίων που αφορούν σε αµοιβές υπέρ 
τρίτων, και οφείλονται σε εντατικοποιηµένες ενέργειες εισπρά-
ξεως καθυστερηµένων οφειλών. 

Επίσης, το α’ εξάµηνο του 2017 έχει επιβαρυνθεί µε ποσό € 8,7 
εκατ. που αφορά στην ετήσια προµήθεια για το ποσό της εγ-

γυηµένης, από το Ελληνικό Δηµόσιο, αναβαλλόµενης φορο-
λογικής απαίτησης, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του 
Ν.4472/19.5.2017, εκ των οποίων ποσό €5,8 εκατ. αφορά την 
προµήθεια που αναλογεί στη χρήση του 2016, καθώς σύµφω-
να µε το νόµο, η καταβολή της προµήθειας γίνεται εντός έξι µη-
νών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους µε πρώτη εφαρµο-
γή την 30.6.2017.

Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016

Ζηµίες αποµειώσεως δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών (σηµείωση 9) 476.924 620.806 223.733 360.616 
Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός 
Ισολογισµού στοιχεία (σηµείωση 16) (1.671) 557 (222) 38 
Εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις (11.857) (15.438) (6.874) (10.615)

Σύνολο 463.396 605.925 216.637 350.039

6. Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου
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7. Φόρος εισοδήµατος

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του 
Ν.4334/2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση 
και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήρι-
ξης (Ε.Μ.Σ.).», ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των 
κερδών των νοµικών προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29%. 
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Για τις θυγατρικές εταιρίες και τα καταστήµατα της Τραπέζης που 
δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες, οι ισχύοντες ονοµαστι-
κοί φορολογικοί συντελεστές, για τις χρήσεις 2016 και 2017, 
έχουν ως εξής:

Κύπρος 12,5 

Βουλγαρία  10

Σερβία  15 

Ρουµανία  16

FYROM 10 

Αλβανία  15  

Jersey  10

Ηνωµένο Βασίλειο 19* (από 1.4.2017)

Ιρλανδία 12,5

Με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013, από τη χρήση 2011, οι 
νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν 

υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρίες υποχρεούνται 
στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ως προς την εφαρµογή 
των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείµενα. Το 
εν λόγω πιστοποιητικό υποβάλλεται αφενός µεν στην ελεγ-
χόµενη εταιρία µέχρι την υποβολή της δήλωσης φόρου εισο-
δήµατος και το αργότερο εντός του πρώτου δεκαηµέρου του 
δέκατου µήνα από τη λήξη της ελεγχόµενης διαχειριστικής 
περιόδου, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικο-
νοµικών το αργότερο έως το τέλος του δέκατου µήνα από τη 
λήξη της ελεγχόµενης διαχειριστικής περιόδου. Με το άρθρο 
56 του Ν.4410/3.8.2016 για τις χρήσεις από 1.1.2016, η έκδο-
ση του φορολογικού πιστοποιητικού καθίσταται προαιρετική. 
Πρόθεση ωστόσο των Εταιριών του Οµίλου είναι η συνέχιση 
λήψεως του φορολογικού πιστοποιητικού. Για τις χρήσεις 2011 
έως και 2015 η Τράπεζα και οι εταιρίες της στο εσωτερικό 
έχουν λάβει φορολογικό πιστοποιητικό, χωρίς τη διατύπωση 
επιφύλαξης ως προς τα φορολογικά αντικείµενα που ελέχθη-
σαν. Η Τράπεζα για τη χρήση 2016 αναµένεται να λάβει φο-
ρολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη.

Ο φόρος εισοδήµατος της κατάστασης αποτελεσµάτων από συ-
νεχιζόµενες δραστηριότητες αναλύεται στον πίνακα που ακο-
λουθεί, ενώ ο αντίστοιχος φόρος εισοδήµατος από διακοπεί-
σες δραστηριότητες αναφέρεται στη σηµείωση 27:

Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016

Τρέχων 11.004 6.817 6.813 3.745
Αναβαλλόµενος 45.764 17.638 21.906 5.801 
Σύνολο 56.768 24.455 28.719 9.546 

* Μέχρι 31.3.2017 ο συντελεστής ανήρχετο σε 20%.

Ο αναβαλλόµενος φόρος στην κατάσταση αποτελεσµάτων προκύπτει από προσωρινές διαφορές, η επίπτωση των οποίων 
αναλύεται ως εξής:

Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016

Χρεωστική διαφορά Ν.4046/2012 22.277 22.277 11.138 11.139 
Χρεωστική διαφορά Ν.4465/2017 1.264 1.264 
Διαγραφές,αποσβέσεις και αποµειώσεις παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 6.044 6.660 4.740 3.301 
Αποτίµηση δανείων/Αποµείωση δανείων (65.574) (60.449) (47.154) (47.171)
Αποτίµηση δανείων λόγω αντιστάθµισης (110) (640) (48) (348)
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών και ασφαλιστικών ταµείων 18.960 25.199 (257) 6.161 
Αποτίµηση παραγώγων 14.684 (6.053) 7.897 (2.569)
Διαµόρφωση πραγµατικού επιτοκίου 760 (279) 325 (87)
Αποτίµηση υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα και δανειακών 
υποχρεώσεων λόγω αντισταθµίσεως της εύλογης αξίας τους (39.501) 3.471 (29) 2.264 
Αποτίµηση/Αποµείωση οµολόγων, συµµετοχών και λοιπών χρεογράφων 104.069 10.561 94.100 9.857 
Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες 12.088 23.952 (34.761) 22.929 
Λοιπές προσωρινές διαφορές (29.197) (7.061) (15.309) 325 
Σύνολο 45.764 17.638 21.906 5.801 
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Με το άρθρο 5 του Ν.4303/17.10.2014 «Κύρωση της Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου Επείγουσα ρύθµιση για την ανα-
πλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω 
πρόωρης λήξης της θητείας του (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις» 
οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις των εποπτευόµε-
νων από την Τράπεζα της Ελλάδος νοµικών προσώπων των 
παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 του Ν.4172/2013 που 
έχουν αναγνωριστεί ή θα αναγνωριστούν και οι οποίες προ-
έρχονται από τη χρεωστική διαφορά του PSI και τις συσσω-
ρευµένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζηµιές λόγω πιστω-
τικού κινδύνου, αναφορικά µε απαιτήσεις υφιστάµενες µέχρι 
και την 31 Δεκεµβρίου 2014, µετατρέπονται σε οριστικές και 
εκκαθαρισµένες απαιτήσεις έναντι του Δηµοσίου, σε περίπτω-
ση που το λογιστικό, µετά από φόρους, αποτέλεσµα χρήσε-
ως είναι ζηµία, σύµφωνα µε τις ελεγµένες και εγκεκριµένες 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, οικονοµικές 
καταστάσεις. 

Η ένταξη στο Νόµο υλοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συ-
νελεύσεως των Μετόχων, αφορά σε φορολογικές απαιτήσεις 
που γεννώνται από το έτος 2016 και εφεξής, και ανάγονται 
στο φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ προβλέπεται η 
λήξη της εντάξεως σε αυτόν µε την ίδια διαδικασία και κατό-
πιν λήψεως σχετικής εγκρίσεως από την εκάστοτε Εποπτική 
Αρχή.

Με το άρθρο 4 του Ν.4340/1.11.2015 «Για το πλαίσιο ανακε-
φαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατά-
ξεις του Υπουργείου Οικονοµικών», τροποποιήθηκαν τα ανω-
τέρω ως προς το χρόνο εφαρµογής τους, ο οποίος αναβάλλε-
ται κατά ένα έτος. Επιπλέον και µεταξύ άλλων, το ύψος του πο-
σού της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που εµπίπτει 
στις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4303/17.10.2014 
και αφορά τις συσσωρευµένες προβλέψεις και λοιπές ζηµιές 
λόγω πιστωτικού κινδύνου, περιορίζεται στο ποσό των προ-
βλέψεων οι οποίες έχουν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015.

Με το άρθρο 43 του Ν.4465/04.04.2017 «Ενσωµάτωση στην 
εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαικού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για 
τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαρια-
σµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και 
την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρα-
κτηριστικά και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκαν τα άρθρα 27 
και 27α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν.4172/2013). 
Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, η χρεωστική διαφορά που θα 
προκύψει για τα εποπτευόµενα από την Τράπεζα της Ελλάδος 
νοµικά πρόσωπα από την οριστική διαγραφή χρεών οφειλε-
τών τους καθώς και η ζηµία από την πώληση δανείων, ανα-
γνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και απο-
σβένονται σε διάστηµα 20 ετών. Η αναβαλλόµενη φορολογι-
κή απαίτηση που θα αναγνωρισθεί από την ανωτέρω χρεω-
στική διαφορά καθώς και από τυχόν λογιστικές διαγραφές δα-
νείων ή πιστώσεων οι οποίες δεν έχουν µετατραπεί σε χρεω-
στική διαφορά µέχρι το τέλος του εκάστοτε έτους της λογιστι-

κής διαγραφής, µετατρέπονται σε οριστική και εκκαθαρισµέ-
νη απαίτηση έναντι του Δηµοσίου σύµφωνα µε τους ανωτέρω 
όρους και προϋποθέσεις. 

Το συνολικό ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτη-
σης που θα προκύψει (α) από τη χρεωστική διαφορά λόγω 
της οριστικής διαγραφής χρεών οφειλετών και της πώλησης 
δανείων, (β) από τις προσωρινές διαφορές που θα προκύψουν 
από τις λογιστικές διαγραφές δανείων και πιστώσεων καθώς 
επίσης (γ) από τις προσωρινές διαφορές επί των συσσωρευ-
µένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω πιστω-
τικού κινδύνου δεν µπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσό φό-
ρου επί των συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών ζη-
µιών λόγω πιστωτικού κινδύνου που είχε αναγνωρισθεί µέ-
χρι τις 30 Ιουνίου 2015. 

Με τη ρύθµιση αυτή διασφαλίζεται ότι οι διαγραφές και ανα-
διαρθρώσεις δανείων µε σκοπό τη µείωση των µη εξυπηρε-
τούµενων δανείων δεν θα οδηγήσουν σε απώλεια εποπτικών 
κεφαλαίων.

Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2016

Με ηµεροµηνία 30.6.2017, το ποσό των αναβαλλόµενων φο-
ρολογικών απαιτήσεων το οποίο εκτιµάται ότι εντάσσεται στο 
πεδίο εφαρµογής του εν λόγω Νόµου ανέρχεται σε € 3.318 εκατ. 
(31.12.2016: € 3.342 εκατ.).

Με το άρθρο 82 του Ν.4472/19.05.2017 «Συνταξιοδοτικές δι-
ατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
Ν.4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων 
και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασι-
ακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» προβλέπεται η 
υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυµάτων και λοιπών επιχειρή-
σεων που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 27Α του 
Ν.4172/2013) να καταβάλλουν ετήσια προµήθεια προς το Ελ-
ληνικό Δηµόσιο για το ποσό της εγγυηµένης αναβαλλόµενης 
φορολογικής απαίτησης που προκύπτει από τη διαφορά του 
ισχύοντος φορολογικού συντελεστή (σήµερα 29%) και του 
φορολογικού συντελεστή που ίσχυε µέχρι 31.12.2014 (26%).

Κατά την πρώτη εφαρµογή των ανωτέρω, η προµήθεια κατα-
βάλλεται έως 30.6.2017.

Επίσης, µε το άρθρο 14 του ανωτέρω νόµου, προβλέπεται µεί-
ωση του φορολογικού συντελεστή από 29% που ισχύει σήµε-
ρα, σε 26%, στα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα 
που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες 
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Η µείωση αυτή αφορά τα 
εισοδήµατα που θα αποκτηθούν κατά το φορολογικό έτος 
που αρχίζει από 1.1.2019, υπό την προϋπόθεση ότι σύµφω-
να µε την εκτίµηση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν προκαλείται απόκλιση από 
τους µεσοπρόθεσµους δηµοσιονοµικούς στόχους. Με ρητή 
αναφορά του νόµου, η µείωση αυτή δεν αφορά τα πιστωτικά 
ιδρύµατα για τα οποία ο φορολογικός συντελεστής εξακολου-
θεί να είναι 29%. 
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Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016

% %
Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος 174.755 (347)
Φόρος εισοδήµατος (ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής) 35,57 62.162 94,81 (329)
Αύξηση/(µείωση) προερχόµενη από:
Εισόδηµα µη υπαγόµενο στο φόρο (0,43) (747) (11.252)
Έξοδα µη εκπεστέα 1,69 2.954 11.708 
Λοιπές φορολογικές προσαρµογές (4,35) (7.601) 24.328
Φόρος Εισοδήµατος (πραγµατικός φορολογικός συντελεστής) 32,48  56.768  24.455 

Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016

% %
Κέρδη/(Ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος 99.462 (10.775)
Φόρος εισοδήµατος (µέσος σταθµικός ονοµαστικός φορολογικός 
συντελεστής) 34,29 34.103 33,69 (3.630)
Αύξηση/(Μείωση) προερχόµενη από:
Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές  (0,50) (493) (10.899)
Προσαρµογή φορολογικών συντελεστών  1,69 1.685  40,02 (4.312)
Λοιπές φορολογικές προσαρµογές (6,61) (6.576) 28.387
Φόρος Εισοδήµατος (πραγµατικός φορολογικός συντελεστής) 28,87  28.719  9.546 

Ο ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής είναι ο µέσος σταθ-
µικός ονοµαστικός συντελεστής φόρου, που προκύπτει από 
τη σχέση του φόρου εισοδήµατος, βάσει του  ονοµαστικού 

συντελεστή φόρου και των αποτελεσµάτων προ φόρων, για 
κάθε µία από τις θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου.

Κατά τη χρήση 2016, η Τράπεζα αναγνώρισε αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση ύψους € 84,4 εκατ. που αφορούσε την 
αποµείωση της συµµετοχής της στην θυγατρική της Alpha Bank 
Srbija A.D. Η ζηµιά από την πώληση της συµµετοχής σε αλλο-
δαπή θυγατρική αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθά-
ριστα έξοδα κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της µεταβίβασης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 124 του Ν. 4446/22.12.2016 «Πτωχευ-
τικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικει-

οθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 
και λοιπές διατάξεις». Η πώληση της θυγατρικής ολοκληρώ-
θηκε εντός του α’ εξαµήνου 2017.

Παρατίθεται κατωτέρω συµφωνία µεταξύ µέσου σταθµικού 
ονοµαστικού και πραγµατικού φορολογικού συντελεστή:
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Φόρος εισοδήµατος λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016

Πριν το  
φόρο 

εισοδήµατος

Φόρος 
εισοδήµατος

Μετά το 
φόρο 

εισοδήµατος

Πριν το  
φόρο 

εισοδήµατος

Φόρος 
εισοδήµατος

Μετά το 
φόρο 

εισοδήµατος

Ποσά που αναταξινοµούνται στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού 
των διαθεσίµων προς πώληση 
αξιογράφων 234.821 (67.561) 167.260 (20.838) 3.543 (17.295)
Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού 
αντισταθµίσεως ταµειακών ροών 50.608 (14.676) 35.932 (127.695) 37.126 (90.569)
Συναλλαγµατικές διαφορές 
µετατροπής οικονοµικών καταστάσεων 
και αντισταθµίσεως θυγατρικών 
εξωτερικού 71.753 (445) 71.308 (1.941) (2.034) (3.975)
Σύνολο 357.182 (82.682) 274.500 (150.474) 38.635 (111.839)
Ποσά που δεν αναταξινοµούνται 
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Καθαρή µεταβολή αναλογιστικών 
κερδών/(ζηµιών) υποχρεώσεων 
καθορισµένων παροχών 4 (1) 3    
Σύνολο 357.186 (82.683) 274.503 (150.474) 38.635 (111.839)

Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016

Πριν το  
φόρο 

εισοδήµατος

Φόρος 
εισοδήµατος

Μετά το 
φόρο 

εισοδήµατος

Πριν το  
φόρο 

εισοδήµατος

Φόρος 
εισοδήµατος

Μετά το 
φόρο 

εισοδήµατος

Ποσά που αναταξινοµούνται στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού 
των διαθεσίµων προς πώληση 
αξιογράφων 207.210 (58.814) 148.396 73.668 (22.090) 51.578 
Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού 
αντισταθµίσεως ταµειακών ροών 25.193 (7.306) 17.887 (28.443) 7.976 (20.467)
Συναλλαγµατικές διαφορές 
µετατροπής οικονοµικών καταστάσεων 
και αντισταθµίσεως θυγατρικών 
εξωτερικού 72.656 (440) 72.216 1.206 (1.748) (542)
Σύνολο 305.059 (66.560) 238.499 46.431 (15.862) 30.569 
Ποσά που δεν αναταξινοµούνται 
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Καθαρή µεταβολή αναλογιστικών 
κερδών/(ζηµιών) υποχρεώσεων 
καθορισµένων παροχών 29 (9) 20    
Σύνολο 305.088 (66.569) 238.519 46.431 (15.862) 30.569 

Στην ανωτέρω ανάλυση, ο φόρος από διακοπείσες δραστη-
ριότητες είναι µηδενικός (30.6.2016: χρεωστικός φόρος € 8). 

Στο α’ εξάµηνο 2017 στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις 
νέον» καταχωρήθηκε πιστωτικός φόρος ποσού € 79, που προ-
έκυψε από έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου την 
23.2.2017.

Στο α’ εξάµηνο 2016 στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις 
νέον» καταχωρήθηκε πιστωτικός φόρος ποσού € 281, που 
προέκυψε από έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου που κα-
ταχωρήθηκαν στον ίδιο λογαριασµό και αφορούν στην αύξη-
ση µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε εντός της 
χρήσεως 2015.
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8. Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή

α. Βασικά

Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή, προκύπτουν από τη δι-
αίρεση των κερδών/(ζηµιών), µετά το φόρο εισοδήµατος, που 
αναλογούν στους Μετόχους της Τραπέζης, µε το σταθµισµέ-
νο µέσο όρο των υφισταµένων κοινών µετοχών της Τραπέζης 
κατά τη διάρκεια της περιόδου, αφαιρουµένου του 
σταθµισµένου µέσου όρου των ιδιοκατεχόµενων από την 
Τράπεζα κοινών µετοχών, κατά την ίδια περίοδο.

β. Προσαρµοσµένα

Τα προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή προκύπτουν 
από την προσαρµογή του σταθµισµένου µέσου όρου των 
υφισταµένων κοινών µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου 
για δυνητικώς εκδοθησόµενες κοινές µετοχές. Η Τράπεζα δεν 
έχει µετοχές αυτής της κατηγορίας και ως εκ τούτου δεν συ-
ντρέχει λόγος που να διαφοροποιεί τα προσαρµοσµένα από 
τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή.

Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016

Κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν στους Μετόχους της 
Τραπέζης 49.570 (19.043) 1.438 (16.836)
Σταθµισµένος µέσος όρος υφιστάµενων κοινών µετοχών 1.541.665.228 1.536.881.200 1.541.665.228 1.536.881.200
Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (σε €)  0,0322  (0,0124)  0,0009  (0,0110)

Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016

Κέρδη/(ζηµίες) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες που 
αναλογούν στους Μετόχους της Τραπέζης 118.027 (24.901) 70.805 (20.377)
Σταθµισµένος µέσος όρος υφιστάµενων κοινών µετοχών 1.541.665.228 1.536.881.200 1.541.665.228 1.536.881.200
Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (σε €)  0,0766  (0,0162)  0,0459  (0,0133)

Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016

Κέρδη/(ζηµίες) από διακοπείσες δραστηριότητες  που 
αναλογούν στους Μετόχους της Τραπέζης (68.457) 5.858 (69.367) 3.541 
Σταθµισµένος µέσος όρος υφιστάµενων κοινών µετοχών 1.541.665.228 1.536.881.200 1.541.665.228 1.536.881.200
Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή από 
διακοπείσες δραστηριότητες (σε €)  (0,0444)  0,0038  (0,0450)  0,0023 

Την 23.2.2017, συνεπεία της ασκήσεως του δικαιώµατος µε-
τατροπής εκ του συνόλου των οµολογιούχων, η Τράπεζα προ-
έβη στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου λόγω µετα-
τροπής του συνόλου του µετατρέψιµου οµολογιακού δανεί-
ου που εξεδόθη την 1.2.2013 στο πλαίσιο της συµφωνίας µε 
την Crédit Agricole S.A. για την εξαγορά της πρώην Εµπορι-

κής Τραπέζης. Εκ της µετατροπής εκδόθηκαν 6.818.181 νέες 
κοινές µετοχές, που αντιστοιχούν σε 0,44% επί του συνόλου 
των µετοχών, οι οποίες λήφθηκαν υπόψιν κατά τον υπολογι-
σµό του σταθµισµένου µέσου όρου υφιστάµενων µετοχών 
της περιόδου 1.1 - 30.6.2017.
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ΕνΕΡΓηΤΙΚΟ

9. Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών

30.6.2017 31.12.2016

Ιδιώτες
Στεγαστικά 19.538.962 19.670.133
Καταναλωτικά:
- Μη τιτλοποιηµένα 4.126.012 4.041.109
- Τιτλοποιηµένα 1.131.631 1.272.572
Πιστωτικές κάρτες:
- Μη τιτλοποιηµένες 714.923 718.425
- Τιτλοποιηµένες 536.406 540.376
Λοιπά 943 705
Σύνολο 26.048.877 26.243.320

Εταιρίες:
Επιχειρηµατικά δάνεια:
- Μη τιτλοποιηµένα 26.128.711 26.595.645
- Τιτλοποιηµένα 2.419.237 2.514.014
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις (Leasing):
- Μη τιτλοποιηµένες απαιτήσεις 367.850 347.810
- Τιτλοποιηµένες απαιτήσεις 325.788 324.773
Εισπράξεις επιχειρηµατικών απαιτήσεων (Factoring) 472.959 528.618
Σύνολο 29.714.545 30.310.860

Λοιπές απαιτήσεις 344.095 412.833
56.107.517 56.967.013

Μείον:  
Συσσωρευµένες αποµειώσεις * (12.322.167) (12.558.253)
Σύνολο 43.785.350 44.408.760

Η Τράπεζα και η Alpha Leasing Α.Ε. έχουν προβεί σε τιτλοποί-
ηση καταναλωτικών, επιχειρηµατικών δανείων, πιστωτικών 
καρτών και απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, µέσω 
εταιριών ειδικού σκοπού ελεγχοµένων από αυτές.

Από την εξέταση των συµβατικών όρων και της δοµής των ανω-
τέρω συναλλαγών (π.χ. παροχή εγγυήσεων ή/και πιστωτικής 
ενίσχυσης ή ιδιοκατοχή οµολογιών εκδόσεως των εταιριών ει-
δικού σκοπού) προκύπτει ότι η Τράπεζα και η Alpha Leasing 

A.Ε. διατήρησαν σε όλες τις περιπτώσεις τους κινδύνους και τα 
οφέλη που απορρέουν από τα τιτλοποιηµένα χαρτοφυλάκια.

Τα στεγαστικά δάνεια την 30.6.2017 περιλαµβάνουν δάνεια 
ποσού € 15,1 εκατ. (31.12.2016: € 15,5 εκατ.) που έχουν χρησι-
µοποιηθεί ως κάλυµµα στο πρόγραµµα καλυµµένων οµολο-
γιών της Τραπέζης. Την 30.6.2017 το υπόλοιπο των καλυµµέ-
νων οµολογιών ανέρχεται σε € 5 εκατ. (31.12.2016: € 5 εκατ.) 
(σηµείωση 15).  

* Επιπλέον των συσσωρευμένων απομειώσεων δανείων και απαιτήσεων, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από 
εκτός Ισολογισμού στοιχεία ύψους € 1.358 (31.12.2016: € 3.195). Συνεπώς το συνολικό ποσό για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ανέρχεται σε 
€ 12.323.525 (31.12.2016: € 12.561.448).
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30.6.2017 31.12.2016

Έως ένα (1) έτος 336.281 324.206
Από ένα (1) έτος έως και πέντε (5) έτη 220.371 202.472
Πέραν των πέντε (5) ετών 220.454 237.799

777.106 764.477
Μη δεδουλευµένα έσοδα από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (83.468) (91.894)
Σύνολο 693.638 672.583

Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναλύονται, κατά διάρκεια, ως εξής:

30.6.2017 31.12.2016

Έως ένα (1) έτος 322.566 309.997
Από ένα (1) έτος έως και πέντε (5) έτη 185.952 165.083
Πέραν των πέντε (5) ετών 185.120 197.503
Σύνολο 693.638 672.583

Το καθαρό ποσό των απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναλύεται, κατά διάρκεια, ως εξής:

Υπόλοιπο 1.1.2016  12.021.755 
Ζηµίες αποµειώσεως περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (σηµείωση 6)  620.806 
Ζηµίες αποµειώσεως περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες  (991)
Μεταφορά συσσωρευµένων προβλέψεων στα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση  (99.975)
Πωλήσεις αποµειώµενων Δανείων  (8.596)
Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζηµιών αποµειώσεως  261.047 
Συναλλαγµατικές διαφορές  (6.209)
Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν στην περίοδο για διαγραφές  (467.387)
Υπόλοιπο 30.6.2016  12.320.450 

Μεταβολές περιόδου 1.7 - 31.12.2016
Ζηµίες αποµειώσεως περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  572.942 
Ζηµίες αποµειώσεως περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες  3.204 
Μεταφορά συσσωρευµένων προβλέψεων στα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση  (73.818) 
Χρήση συσσωρευµένων προβλέψεων για λοιπές κινήσεις  (16.425)
Πωλήσεις αποµειώµενων Δανείων  (9.199)
Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζηµιών αποµειώσεως  152.788 
Συναλλαγµατικές διαφορές  14.102 
Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν στην περίοδο για διαγραφές  (405.791)
Υπόλοιπο 31.12.2016  12.558.253 

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017
Ζηµίες αποµειώσεως περιόδου (σηµείωση 6)  476.924 
Μεταφορά συσσωρευµένων προβλέψεων από τα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση  3.417 
Πωλήσεις αποµειωµένων Δανείων/Πωλήσεις θυγατρικών  (51.717)
Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζηµιών αποµειώσεως 171.170
Συναλλαγµατικές διαφορές  (28.042)
Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν στη περίοδο για διαγραφές  (807.838)
Υπόλοιπο 30.6.2017  12.322.167 

Συσσωρευµένες αποµειώσεις

Στα πλαίσια διαχειρίσεως των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ο Όµιλος προέβη εντός του α’ εξαµήνου του 2017 σε διαγρα-
φές δανείων ύψους € 808 εκατ.
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10. Αξιόγραφα εµπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου

i. Εµπορικoύ χαρτοφυλακίου

Τα αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε € 7,3 
εκατ. την 30.6.2017 (31.12.2016: € 4,7 εκατ.). εκ των οποίων 
οµόλογα Ελληνικού Δηµοσίου €4,7 εκατ. (31.12.2016: €2,3 
εκατ.).

ii. Επενδυτικoύ χαρτοφυλακίου

α. Διαθέσιµα προς πώληση

Τα διαθέσιµα προς πώληση αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυ-
λακίου ανήλθαν σε €5.670,7 εκατ. την 30.6.2017 (31.12.2016: 
€5.217,1 εκατ.). Στα ποσά αυτά περιλαµβάνονται τίτλοι του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου ποσού €3.757,8 εκατ. την 30.6.2017 
(31.12.2016: €3.589,7 εκατ.) εκ των οποίων έντοκα γραµµάτια 
Ελληνικού Δηµοσίου €1.420,4 εκατ. (31.12.2016: €1.510,8 
εκατ.). Επιπρόσθετα περιλαµβάνονται και οµόλογα του Ευρω-
παϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) λο-
γιστικής αξίας €415,2 εκατ. (31.12.2016: €9,2 εκατ.), εκ των 
οποίων €185,3 εκατ. προήλθαν από την ανταλλαγή µε οµό-
λογα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερό-
τητας (ΕΤΧΣ) του δανειακού χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο της 
εφαρµογής των βραχυπρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυν-
ση του δηµοσίου χρέους και €229,9 εκατ. από τοποθετήσεις 
στη δευτερογενή αγορά.

O Όµιλος εντός του α’ εξαµήνου 2017 σχηµάτισε αποµείωση 
για λοιπά οµόλογα ποσού €1,8 εκατ. , για µετοχές ποσού €203 
και για αµοιβαία κεφάλαια ποσού €87 που περιλαµβάνεται 
στο λογαριασµό « Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πρά-
ξεων».

Την 26.7.2017 o Όµιλος συµµετείχε στη νέα έκδοση οµολό-
γου, πενταετούς διάρκειας, του ελληνικού δηµοσίου µε έναρ-
ξη την 1.8.2017, λήξη την 1.8.2022 και απόδοση 4,625%, 
ανταλλάσσοντας οµόλογο ονοµαστικής αξίας € 440 εκατ. 
από την έκδοση πενταετούς διάρκειας, λήξεως 17.4.2019 µε 
καθορισµένη τιµή 102,6% επί της ονοµαστικής αξίας.

β. Διακρατούµενα µέχρι τη λήξη

Τα διακρατούµενα µέχρι τη λήξη χρεόγραφα επενδυτικού χαρ-
τοφυλακίου ανήλθαν σε € 21,4 εκατ. την 30.6.2017 (31.12.2016: 
€45 εκατ.). Η µεταβολή µεταξύ των δύο περιόδων οφείλεται 
κυρίως σε ανάκληση εταιρικού οµολόγου λογιστικής αξίας 
€9,2 εκατ. και σε λήξη τραπεζικού οµολόγου λογιστικής αξί-
ας €10 εκατ.

γ. Δανειακό χαρτοφυλάκιο

Στο δανειακό χαρτοφυλάκιο περιέχονται οµόλογα Ευρωπαϊ-
κού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) τα οποία 
βάσει της αρχικής σύµβασης µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 
αποκλειστικά ως ενέχυρα για την άντληση ρευστότητας από 
το Ευρωσύστηµα ή από αντισυµβαλλόµενους της διατραπε-
ζικής αγοράς σε συναλλαγές προσωρινής εκχωρήσεως (repos).

Τον Απρίλιο του 2016 υπεγράφη αναθεώρηση της σύµβασης 
εγγραφής (subscription agreement) µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), του Ελλη-
νικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της 
Τραπέζης, η οποία αφορά στους όρους χρήσεως των ανωτέ-
ρω τίτλων. Η αναθεώρηση προβλέπει ότι η Τράπεζα µπορεί να 
συµµετέχει µε τα οµόλογα εκδόσεως ΕΤΧΣ στο πρόγραµµα 
αγοράς οµολόγων εκδοθέντων από κεντρικές κυβερνήσεις, 
ειδικούς φορείς-εκδότες χρεογράφων και ευρωπαϊκούς υπε-
ρεθνικούς οργανισµούς της ζώνης του ευρώ (Public Sector 
Purchase Programme - PSPP) που διενεργεί η ΕΚΤ. Σύµφωνα 
µε την απόφαση της ΕΚΤ, µπορούσε να αγορασθεί συνολικά 
έως και το 50% από κάθε έκδοση του ΕΤΧΣ έως την ολοκλή-
ρωση του προγράµµατος τον Μάρτιο του 2017. Έως την 
23.1.2017 η Τράπεζα πραγµατοποίησε συναλλαγές πώλησης 
τίτλων ΕΤΧΣ ονοµαστικού ποσού € 140 εκατ. στα πλαίσια του 
προγράµµατος αυτού.

Στο πλαίσιο της εφαρµογής των βραχυπρόθεσµων µέτρων για 
την ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους, ο Ευρωπαϊκός Μηχα-
νισµός Στήριξης (ΕΜΣ), το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστω-
τικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστω-
τικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το Ελληνικό Δηµόσιο και οι τέσσε-
ρις ελληνικές συστηµικές Τράπεζες συνυπέγραψαν τον Μάρ-
τιο του 2017 σύµβαση ανταλλαγής οµολόγων. 

Σύµφωνα µε τη σύµβαση αυτή τα οµόλογα κυµαινόµενου επι-
τοκίου εκδόσεως ΕΤΧΣ που κατέχουν οι Τράπεζες ανταλλάσ-
σονται σταδιακά µε ίσης ονοµαστικής αξίας µακροχρόνια οµό-
λογα σταθερού επιτοκίου εκδόσεως ΕΤΧΣ, τα οποία θα επα-
ναγοράζονται εντός ενός µήνα από το ΕΤΧΣ έναντι καταβολής 
µετρητών. Για τη χρήση των µακροχρόνιων οµολόγων σταθε-
ρού επιτοκίου ισχύουν οι ίδιοι περιορισµοί µε αυτούς των οµο-
λόγων κυµαινόµενου επιτοκίου, ήτοι, αποτελούν επιλέξιµους 
τίτλους για την παροχή χρηµατοδοτήσεως από το ευρωσύστη-
µα καθώς και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα αγοράς οµολό-
γων της ΕΚΤ (PSPP) και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ενέ-
χυρα στα πλαίσια πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως µε αντι-
συµβαλλόµενους της διατραπεζικής αγοράς. 

Στο πλαίσιο της σύµβασης αυτής, το α’ εξάµηνο του 2017, 
πραγµατοποιήθηκαν ανταλλαγές οµολόγων ΕΤΧΣ κυµαινό-
µενου επιτοκίου συνολικής ονοµαστικής αξίας € 614,8 εκατ. 
έναντι οµολόγων εκδόσεως ΕΤΧΣ ίσης ονοµαστικής αξίας δι-
άρκειας 30 ετών και σταθερού τοκοµεριδίου. Από αυτά επα-
ναγοράσθηκαν από το ΕΤΧΣ οµόλογα ονοµαστικής αξίας 
€ 429,6 εκατ. ενώ εναποµείναν οµόλογο ονοµαστικής αξίας 
€ 185,2 εκατ. κατηγοριοποιήθηκε στο χαρτοφυλάκιο των δι-
αθεσίµων προς πώληση αξιογράφων. Η συνολική λογιστική 
αξία των οµολόγων του δανειακού χαρτοφυλακίου την 
30.6.2017 ήταν € 1.919,7 εκατ. (31.12.2016: € 2.682,7 εκατ.).
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11. Επενδύσεις σε ακίνητα

Οικόπεδα - Κτήρια
Υπόλοιπα την 1.1.2016
Αξία κτήσεως  800.910 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις  (177.248)

1.1.2016 - 30.6.2016
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2016 623.662
Προσθήκες 40.481
Μεταφορές από «Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια»  25.314 
Μεταφορά σε «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση»  (40.233)
Συναλλαγµατικές διαφορές  (101)
Διαθέσεις/Διαγραφές  (14.368)
Αποσβέσεις περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  (6.393)
Αποσβέσεις περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες  (72)
Αναπόσβεστη αξία 30.6.2016  628.290 

Υπόλοιπα την 30.6.2016    
Αξία κτήσεως  802.219 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις  (173.929)

1.7.2016 - 31.12.2016  
Αναπόσβεστη αξία 1.7.2016  628.290 
Προσθήκες  35.588 
Προσθήκες από εταιρίες που ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη  χρήση 2016  11.907 
Μεταφορές σε «Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια»  (2)
Μεταφορά Επενδυτικών Παγίων διακοπεισών δραστηριοτήτων σε «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση»  (6.302)
Συναλλαγµατικές διαφορές  (438)
Διαθέσεις/Διαγραφές  (16.216)
Αποσβέσεις περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  (6.544)
Αποµειώσεις περιόδου  (32.191)
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016  614.092 

Υπόλοιπα την 31.12.2016
Αξία κτήσεως  800.527 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις  (186.435)

1.1.2017 - 30.6.2017
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2017  614.092 
Προσθήκες  24.728 
Μεταφορά από «Ιδιοχρησιµoποιούµενα πάγια»  28 
Μεταφορά σε «Ιδιοχρησιµoποιούµενα πάγια»  (1.377)
Συναλλαγµατικές διαφορές  (393)
Διαθέσεις / Διαγραφές  (20.876)
Πώληση θυγατρικής  (3.700)
Αποσβέσεις περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  (6.570)
Αποµειώσεις περιόδου  (239)
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2017  605.693 

Υπόλοιπα την 30.6.2017    
Αξία κτήσεως  821.711 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις  (216.018)

Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε σηµαντική µεταβο-
λή στις επενδύσεις σε ακίνητα.

Στη χρήση 2016 αναγνωρίσθηκε ζηµία αποµειώσεως ποσού 
€ 32,2 εκατ., ώστε η λογιστική αξία των επενδύσεων σε ακί-
νητα να µην υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους κατά την 
31.12.2016, όπως αυτή προσδιορίσθηκε από πιστοποιηµέ-
νους εκτιµητές.

Οι προσθήκες από εταιρίες που ενοποιήθηκαν για πρώτη 
φορά στη χρήση 2016 αφορούν σε επενδύσεις σε ακίνητα που 
είχαν ληφθεί ως εξασφάλιση έναντι πιστοδοτήσεων και απο-
κτήθηκαν από τον Όµιλο στα πλαίσια διαχείρισης του πιστω-
τικού κινδύνου.
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12. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια

Οικόπεδα 
Κτήρια

Εξοπλισµός 
Leasing

Κινητός 
εξοπλισµός Σύνολα

Υπόλοιπα την 1.1.2016
Αξία κτήσεως  1.169.294  4.090  472.059  1.645.443 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις  (376.667)  (2.649)  (405.226)  (784.542)
1.1.2016 - 30.6.2016
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2016  792.627  1.441  66.833  860.901 
Συναλλαγµατικές διαφορές  (450)  (48)  (498)
Προσθήκες  3.428  10.710  14.138 
Διαθέσεις/Διαγραφές  (1.199)  (3)  (57)  (1.259)
Μεταφορά σε «Επενδύσεις σε ακίνητα»  (25.314)  (25.314)
Μεταφορά από/σε «Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού» και σε 
«Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση»  (3.379)  (467)  544  (3.302)
Αποσβέσεις περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  (10.291)  (179)  (9.580)  (20.050)
Αποσβέσεις περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες  (627)  (258)  (885)
Αναπόσβεστη αξία 30.6.2016  754.795  792  68.144  823.731 
Υπόλοιπα την 30.6.2016
Αξία κτήσεως  1.135.677  3.334  475.766  1.614.777 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις  (380.882)  (2.542)  (407.622)  (791.046)
1.7.2016 - 31.12.2016
Αναπόσβεστη αξία 1.7.2016  754.795  792  68.144  823.731 
Συναλλαγµατικές διαφορές  164  (1)  11  174 
Προσθήκες  6.646  71  9.704  16.421 
Προσθήκες από εταιρίες που ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη 
χρήση 2016  278  278 
Διαθέσεις/Διαγραφές  (1.841)  (29)  (1.870)
Μεταφορά από «Επενδύσεις σε ακίνητα»  2  2 
Μεταφορά σε «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση»  227  258  485 
Μεταφορά παγίων διακοπεισών δραστηριοτήτων σε «Στοιχεία 
Ενεργητικού προς Πώληση»  (19.579)  (1.387)  (20.966)
Μεταφορά εσωτερικά από/σε «Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια»  (77)  (471)  548 
Μεταφορά σε «Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού»  (656)  467  (544)  (733)
Αποσβέσεις περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  (10.313)  (137)  (9.165)  (19.615)
Αποµειώσεις περιόδου  (3.818)  (121)  (3.939)
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 725.550 721 67.697  793.968 
Υπόλοιπα την 31.12.2016
Αξία κτήσεως  1.097.399  3.389  462.904  1.563.692 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις  (371.849)  (2.668)  (395.207)  (769.724)
1.1.2017 - 30.6.2017
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2017  725.550  721  67.697  793.968 
Συναλλαγµατικές διαφορές  111  1  (61)  51 
Προσθήκες  14.129  10.042  24.171 
Διαθέσεις/Διαγραφές  (1.247)  (14)  (1.261)
Μεταφορά σε «Επενδύσεις σε ακίνητα»  (28)  (28)
Μεταφορά από «Επενδύσεις σε ακίνητα»  1.377  1.377 
Μεταφορά σε «Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού»  (5.867)  (5.867)
Αποσβέσεις περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  (10.052)  (137)  (9.257)  (19.446)
Αποµειώσεις περιόδου  (115)  (115)
Αναπόσβεστη αξία 30.6.2017 723.973 585 68.292  792.850 
Υπόλοιπα την 30.6.2017
Αξία κτήσεως  1.099.855  3.386  471.380  1.574.621 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις  (375.882)  (2.801)  (403.088)  (781.771)

Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε σηµαντική µεταβολή στα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια. 

Στη χρήση 2016 αναγνωρίσθηκε ζηµιά από αποµείωση της αξίας των ακινήτων ποσού € 3,9 εκατ., που καταχωρήθηκε στα 
«Λοιπά ΄Εξοδα».



48

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

13. Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια

Υπεραξία Έξοδα 
λογισµικού

Λοιπά 
άυλα Σύνολα

Υπόλοιπα 1.1.2016          
Αξία κτήσεως 2.900  544.009  152.363  699.272 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις  (300.555)  (53.566)  (354.121)

1.1.2016 - 30.6.2016    
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2016 2.900  243.454  98.797  345.151 
Προσθήκες     43.205  43.205 
Συναλλαγµατικές διαφορές     (38)  1  (37)
Αποσβέσεις περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες     (12.826)  (9.146)  (21.972)
Αποσβέσεις περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες  (123)  (123)
Αναπόσβεστη αξία 30.6.2016 2.900  273.672  89.652  366.224 

Υπόλοιπα την 30.6.2016
Αξία κτήσεως 2.900  586.672  152.192  741.764 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις  (313.000)  (62.540)  (375.540)

1.7.2016 - 31.12.2016
Αναπόσβεστη αξία 1.7.2016 2.900  273.672  89.652  366.224 
Προσθήκες  36.215  36.215 
Μεταφορά στα «Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση»  (2)  (2)
Μεταφορά παγίων διακοπεισών δραστηριοτήτων σε «Στοιχεία 
Ενεργητικού προς Πώληση»  (1.338)  (1.338)
Συναλλαγµατικές διαφορές  (8)  (1)  (9)
Διαθέσεις/Διαγραφές  (170)  (170)
Αποσβέσεις περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  (13.705)  (9.146)  (22.851)
Αποµειώσεις περιόδου  (2.900)  (3.855)  (6.755)
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016  -    290.809  80.505  371.314 

Υπόλοιπα την 31.12.2016
Αξία κτήσεως  617.620  140.128  757.748 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις  (326.811)  (59.623)  (386.434)

1.1.2017 - 30.6.2017
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2017  290.809  80.505  371.314 
Προσθήκες  30.134  30.134 
Συναλλαγµατικές διαφορές  (7)  1  (6)
Αποσβέσεις περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  (14.847)  (9.145)  (23.992)
Αποµειώσεις περιόδου  (2.840)  (2.840)
Αναπόσβεστη αξία 30.6.2017  -    303.249  71.361  374.610 

Υπόλοιπα την 30.6.2017     
Αξία κτήσεως  647.638  140.129  787.767 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις  (344.389)  (68.768)  (413.157)

Οι προσθήκες της τρέχουσας περιόδου 2017 αφορούν κυρίως σε αγορές δικαιωµάτων χρήσεως µηχανογραφικών εφαρµογών.
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ΥΠΟχΡΕώΣΕΙΣ

14. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα

30.6.2017 31.12.2016
Καταθέσεις:
- Όψεως 38.253 35.304
- Προθεσµίας

Κεντρικών Τραπεζών 15.030.475 18.331.086
Λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων 24.218 21.053
Καταθέσεις χρηµατικών εγγυήσεων για καλύµµατα παραγώγων 34.543 25.465

Πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως (Repos) 1.772.557 411.914
Δανειακές υποχρεώσεις 312.268 277.404
Καταθέσεις υπό προειδοποίηση:
- Λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων 3.747 3.351
Σύνολο 17.216.061 19.105.577

* Στοιχεία που αφορούν την δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολογιών, βάσει της Πράξεως Διοικητού της Τραπέζης 
της Ελλάδος 2620/28.8.2009, έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Τραπέζης.

Οι καταθέσεις του Οµίλου από το Ευρωσύστηµα παρουσιά-
ζουν µείωση € 3,3 δισ. κατά το α’ εξάµηνο, κυρίως λόγω της 
σύναψης πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως (Repos), της πώ-
λησης οµολόγων εκδόσεως ΕΤΧΣ µέσω του προγράµµατος 
PSPP (σηµείωση 10) και λοιπών οµολόγων. 

Τον Ιούνιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πραγ-
µατοποίησε νέο πρόγραµµα στοχευµένων πράξεων µακρο-
πρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (TLTRO-IΙ) µε τετραετή διάρ-

κεια. Η Τράπεζα συµµετέχει στο εν λόγω πρόγραµµα µε το 
ποσό € 3,1 δισ.

Στο κονδύλι «Δανειακές υποχρεώσεις» περιλαµβάνονται κυ-
ρίως οι υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων (European Investment Bank) και την Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (European Bank 
for Reconstruction and Development) συνολικού ποσού 
€ 294,4 εκατ. (31.12.2016: € 276,3 εκατ.).

15. Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

i. Εκδόσεις µε εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου 
(Ν.3723/2008) 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ενισχύσεως της ρευστότητας 
της Ελληνικής Οικονοµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 3723/2008, το A’ εξάµηνο του 2017 η Τράπεζα προέβη σε 
έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου µε εγγύηση του Ελλη-
νικού Δηµοσίου ποσού € 300 εκατ., ενώ οι λήξεις στο ίδιο δι-
άστηµα ανήλθαν σε ποσό € 1,3 δισ.

Η Τράπεζα δεν έχει υπόλοιπο σε κοινά οµολογιακά δάνεια µε 
εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου την 30.6.2017 (31.12.2016: 
€ 1 δισ.).

Τα ανωτέρω χρεόγραφα δεν απεικονίζονται στο λογαριασµό 
«Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές υποχρεώ-
σεις», καθώς ιδιοκατέχονται από τον Όµιλο.

ii. Εκδόσεις καλυµµένων οµολογιών *

Οι καλυµµένες οµολογίες δε συµπεριλαµβάνονται στο λογα-
ριασµό «Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές υπο-
χρεώσεις» καθώς ιδιοκατέχονται από την Τράπεζα. 

Το συνολικό τρέχον υπόλοιπο των καλυµµένων οµολογιών 
για την 30.6.2017 ανέρχεται στο ποσό των € 5 εκατ.

Την 2.8.2017, η Τράπεζα, στο πλαίσιο του υφιστάµενου προ-
γράµµατος απευθείας εκδόσεων καλυµµένων οµολογιών πο-
σού € 8 δις, εξέδωσε οµολογία ονοµαστικής αξίας € 1 δισ. µε 
κάλυµµα στεγαστικά δάνεια ποσού € 1,2 δισ., λήξεως την 
23.10.2018 και επιτόκιο τρίµηνο Euribor πλέον περιθωρίου 
1,2%. Η έκδοση, η οποία έχει αγορασθεί εξ’ολοκλήρου από 
την Τράπεζα, χρησιµοποιείται ως ενέχυρο σε πράξεις χρηµα-
τοδοτήσεως.

iii. Κοινά οµολογιακά δάνεια

Υπόλοιπο 1.1.2017 26.834
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017  
Λήξεις/Αποπληρωµές (17.719)
Δεδουλευµένοι τόκοι 326 
Υπόλοιπο 30.6.2017 9.441
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iv. Υποχρεώσεις από τιτλοποίηση ναυτιλιακών δανείων

Υπόλοιπο 1.1.2017 252.320
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017
Λήξεις/Αποπληρωµές (71.942)
Δεδουλευµένοι τόκοι 3.625 
Συναλλαγµατικές διαφορές (16.113)
Υπόλοιπο 30.6.2017 167.890

Η Τράπεζα έχει προβεί σε τιτλοποίηση ναυτιλιακών δανείων, 
µεταβιβάζοντας τα εν λόγω δάνεια στην πλήρως ενοποιού-
µενη εταιρία ειδικού σκοπού, Alpha Shipping Finance Ltd, η 
οποία µε τη σειρά της άντλησε χρηµατοδότηση από τρίτους. 

Η υποχρέωση του Οµίλου προς τρίτους την 30.06.2017, ανέρ-
χεται σε € 168 εκατ.

2. Μετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο 

vii. Τίτλοι µειωµένης εξασφαλίσεως

1. Τίτλοι µειωµένης εξασφαλίσεως (Lower Tier II, Upper Tier II)

Υπόλοιπο 1.1.2017 82.338
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017  
Λήξεις / Αποπληρωµές (25.415)
Δεδουλευµένοι τόκοι 237 
Υπόλοιπο 30.6.2017 57.160

Υπόλοιπο 1.1.2017 13.995

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017  
Μεταβολή εύλογης αξίας (1.790)
Λήξη (12.205)
Υπόλοιπο 30.6.2017 - 

vi. Υποχρεώσεις από τιτλοποίηση λοιπών απαιτήσεων 

Υποχρεώσεις που προέκυψαν από τις τιτλοποιήσεις κατανα-
λωτικών δανείων, επιχειρηµατικών δανείων, πιστωτικών καρ-
τών, καθώς και τις απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώ-
σεις, δεν συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό «Οµολογίες  

εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις», διότι οι 
αντίστοιχοι τίτλοι, ονοµαστικού ποσού € 4,5 δισ., που έχουν 
εκδοθεί από εταιρίες ειδικού σκοπού ιδιοκατέχονται από την 
Τράπεζα.

v. Υποχρεώσεις από τιτλοποίηση επιχειρηµατικών (SME) δανείων 

Υπόλοιπο 1.1.2017 320.053
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017
Κεφαλαιοποιηθέντα έξοδα (1.411)
Λήξεις/Αποπληρωµές (1.882)
Δεδουλευµένοι τόκοι 2.552 
Υπόλοιπο 30.6.2017 319.312

Η Τράπεζα εντός της προηγούµενης χρήσεως προέβη σε τιτ-
λοποίηση SME’s  δανείων, µεταβιβάζοντας τα εν λόγω δάνεια 
στην πλήρως ενοποιούµενη εταιρία ειδικού σκοπού, Proodos 
Designated Activity Company (D.A.C.), η οποία µε τη σειρά της 
άντλησε χρηµατοδότηση από τρίτους και από την Τράπεζα. 

Η υποχρέωση του Οµίλου προς τρίτους την 30.06.2017 ανέρ-
χεται σε € 319 εκατ.

Η µεταβολή αφορά κυρίως στην λήξη τίτλων µειωµένης εξασφαλίσεως αξίας € 25,3 εκατ.
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16. Προβλέψεις

30.6.2017 31.12.2016

Ασφαλιστικές 243.645 219.530
Για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και λοιπές προβλέψεις 103.311 102.174
Σύνολο 346.956 321.704

α. Ασφαλιστικές

30.6.2017 31.12.2016
Ασφαλίσεις ζωής
Μαθηµατικές προβλέψεις 243.148 218.996
Προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις 497 534
Σύνολο 243.645 219.530

β. για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και λοιπές προβλέψεις

Υπόλοιπο την 1.1.2016 129.640
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2016
Προβλέψεις για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία  από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες (σηµείωση 6) 557
Προβλέψεις για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία  από διακοπείσες δραστηριότητες  (63)
Πρόβλεψη αποζηµιώσεως προγράµµατος οικοιοθελούς αποχώρησης προσωπικού  30.993 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη αποζηµιώσεως προγράµµατος οιοιοθελούς αποχώρησης προσωπικού  (30.993)
Λοιπές προβλέψεις περιόδου  11.212 
Χρησιµοποιηθήσες λοιπές προβλέψεις  (3.094)
Συναλλαγµατικές διαφορές  34 
Υπόλοιπο την 30.6.2016  138.286 

Μεταβολές περιόδου 1.7 - 31.12.2016
Μεταφορά προβλέψεων Alpha Bank Srbija σε "Υποχρεώσεις που συνδέονται µε στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση"  (1.076)
Προβλέψεις για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία  (1.914)
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη προγράµµατος αποχώρησης προσωπικού Alpha Bank A.E.  (35.262)
Λοιπές προβλέψεις περιόδου  5.573 
Χρησιµοποιηθείσες λοιπές προβλέψεις για εταιρίες που ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη χρήση 2016  (2.444)
Χρησιµοποιηθείσες λοιπές προβλέψεις  (998)
Συναλλαγµατικές διαφορές  9 
Υπόλοιπο την 31.12.2016  102.174 

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017
Προβλέψεις για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία (σηµείωση 6)  (1.671)
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη προγράµµατος αποχώρησης προσωπικού Alpha Bank A.E.  (754)
Χρησιµοποιηθείσες λοιπές προβλέψεις  (4.109)
Λοιπές προβλέψεις περιόδου 7.689
Συναλλαγµατικές διαφορές  (18)
Υπόλοιπο την 30.6.2017  103.311 

Αφορά οµολογιακή έκδοση ονοµαστικής αξίας € 150 εκατ. 
που εξέδωσε η Τράπεζα την 1.2.2013 στο πλαίσιο συµφωνί-
ας µε την Credit Agricole S.A. για την εξαγορά της πρώην Εµπο-
ρικής Τραπέζης. Την 1.2.2017 το µετατρέψιµο οµολογιακό δά-

νειο έληξε και την 23.2.2017, συνεπεία της ασκήσεως του δι-
καιώµατος µετατροπής εκ του συνόλου των οµολογιούχων, η 
Τράπεζα προέβη στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. 
(σηµείωση 17).

Σύνολο οµολογιών εκδόσεώς µας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων την 30.6.2017 553.803

Από το σύνολο των παραπάνω οµολογιών ποσού € 553.803 
διατέθηκε σε πελάτες του Οµίλου και µεταφέρθηκε στο λο-
γαριασµό «Υποχρεώσεις προς πελάτες» ποσό € 48.426 
(31.12.2016: € 78.675). Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Οµο-

λογίες εκδόσεως µας διατεθείσες σε θεσµικούς επενδυτές και 
λοιπές δανειακές υποχρεώσεις», κατά την 30.06.2017, δια-
µορφώθηκε σε € 505.377 (31.12.2016: € 616.865).
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Τα ποσά των προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις και λοιπές 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις συµπεριλαµβάνονται στο λογα-
ριασµό «Λοιπά Έξοδα» της καταστάσεως αποτελεσµάτων. 

Κατά την 30.6.2017 το υπόλοιπο των προβλέψεων για κάλυψη 
του πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία ανέρ-
χεται σε € 1,3 εκατ. (31.12.2016:€  3,2 εκατ.) και των λοιπών 
προβλέψεων σε € 102 εκατ. (31.12.2016:€ 99 εκατ.), εκ των 
οποίων:

•	 Ποσό	€	41,2	εκατ.	αφορά	σε	επίδικες	υποθέσεις	(31.12.2016:	
€ 38,6 εκατ.).

•	 Ποσό	€	28,3	εκατ.	(31.12.2016	€	29	εκατ.)	αφορά	στο	υπό-
λοιπο προβλέψεως προγράµµατος εθελουσίας εξόδου της 
Τραπέζης που λογιστικοποιήθηκε την 31.12.2015 ύψους 
€ 64,3 εκατ., στα πλαίσια υλοποιήσεως του επικαιροποιηµέ-
νου Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως και των σχετικών δεσµεύσε-

ων. Η Τράπεζα εντός του β’ τριµήνου του 2017 έθεσε σε εφαρ-
µογή ειδικό πρόγραµµα για το προσωπικό που εργάζεται στο 
Νοµό Θεσσαλονίκης, το οποίο περιλαµβάνει την εκ του νό-
µου προβλεπόµενη αποζηµίωση πλέον κινήτρου που εξαρ-
τάται από την ηλικία, το οποίο επίσης θα καλυφθεί από την 
εν λόγω πρόβλεψη.

Εντός της χρήσεως 2016, η Alpha Bank Cyprus Ltd εκπόνησε 
Πρόγραµµα Εθελουσίας Εξόδου του προσωπικού µε στόχο την 
επίτευξη σηµαντικού οφέλους στο λειτουργικό κόστος. Ο Όµι-
λος αναγνώρισε στο α’ τρίµηνο του 2016 πρόβλεψη για το κό-
στος αποζηµιώσεως προγράµµατος οικειοθελούς αποχώρη-
σης προσωπικού ύψους € 31 εκατ., το οποίο χρησιµοποιηθη-
κε πλήρως για την καταβολή αποζηµιώσεων εντός του β΄ τρι-
µήνου του 2016.
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α) Μετοχικό κεφάλαιο 

Την 23.2.2017, συνεπεία ασκήσεως του δικαιώµατος µετα-
τροπής εκ του συνόλου των οµολογιούχων,  το Διοικητικό 
Συµβούλιο της Τραπέζης, αποφάσισε την αύξηση του µετο-
χικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των € 2.045.454,30 λόγω 
της µετατροπής µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου κεφα-
λαίου € 150 εκατ. που εξεδόθη την 1.2.2013 στο πλαίσιο 
συµφωνίας µε την Crédit Agricole S.A. και Crédit Agricole 
Corporate and Investment Bank. 

Συνέπεια των ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης 
ανέρχεται την 30.6.2017 σε € 463.109.814,30.

Από την µετατροπή εκδόθηκαν και εισήχθησαν προς δια-
πραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών την 18.4.2017, 
6.818.181 νέες κοινές, ονοµαστικές, µετά δικαιώµατος ψή-
φου, άυλες µετοχές της Τραπέζης, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 
0,30 εκάστη.

β) Διαφορά από έκδοση µετοχών υπερ το άρτιο

Εκ της ανωτέρω αυξήσεως ποσό € 10.159.089,69 πιστώθη-
κε στο λογαριασµό «Διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο». 

γ) Αποτελέσµατα εις νέον

i. Δεδοµένου ότι στη διαχειριστική χρήση 2016 δεν υφίστα-
νται διανεµητέα κέρδη, σε εφαρµογή του άρθρου 44α του 
κ.ν.2190/1920, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της την 30.6.2017 αποφάσισε τη µη διανοµή µερίσµατος 
στους κοινούς Μετόχους της Τραπέζης. 

ii. Στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέον» της 30.6.2017 
περιλαµβάνονται τα έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαί-
ου ποσού €  0,4 εκατ. (31.12.2016: € 0,7 εκατ.)  µετά το 
φόρο εισοδήµατος.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

17. Μετοχικό κεφάλαιο και Αποτελέσµατα εις νέον

18. Υβριδικά κεφάλαια

30.6.2017 31.12.2016

Αόριστης διάρκειας µε δικαίωµα πρώτης ανακλήσεως την 18.2.2015 και ανά έτος 15.232 15.232
Τίτλοι κατεχόµενοι από εταιρίες του Οµίλου (100) (100)
Σύνολο 15.132 15.132
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

19. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις

α. Νοµικά θέµατα

Υπάρχουν ορισµένες απαιτήσεις από δικαστικές αγωγές κατά 
του Οµίλου στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας. Στο πλαίσιο της διαχείρισης γεγονότων λειτουρ-
γικού κινδύνου και βάσει των λογιστικών αρχών που εφαρµό-
ζονται, ο Όµιλος καταγράφει όλες τις υποβληθείσες δικαστικές 
αγωγές ή παρόµοιες ενέργειες από τρίτους σε βάρος του και 
εξετάζει την πιθανότητα ευδοκιµήσεώς τους καθώς και του πι-
θανού αποτελέσµατος.

Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει σηµαντική πιθανότητα αρνη-
τικής εκβάσεως και το αποτέλεσµα τους µπορεί να εκτιµηθεί µε 
επαρκή αξιοπιστία, ο Όµιλος σχηµατίζει πρόβλεψη που περι-
λαµβάνεται στο λογαριασµό του Ισολογισµού «Προβλέψεις». 
Το συνολικό ποσό των εν λόγω προβλέψεων ανέρχεται την 
30.6.2017 σε € 41,2 εκατ. 

Για τις περιπτώσεις για τις οποίες σύµφωνα µε την εξέλιξη της 
υπόθεσης και την αξιολόγηση της Νοµικής Υπηρεσίας κατά την 
30 Ιουνίου 2017, η πιθανότητα αρνητικής εκβάσεως δεν είναι 
σηµαντική ή δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί η πιθανή ζηµία εξαι-
τίας της πολυπλοκότητας των υποθέσεων, της χρονικής διάρ-
κειας που θα διαρκέσουν και της αβεβαιότητας ως προς την πι-
θανή έκβαση, ο Όµιλος δεν έχει προβεί σε αναγνώριση πρό-
βλεψης. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των Νοµικών Υπηρεσιών η οριστι-
κή διευθέτηση των απαιτήσεων και των δικαστικών αγωγών 
δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην καθαρή θέση 
ή την λειτουργία του Οµίλου. 

β. Φορολογικά θέµατα

Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009. 
Για την χρήση 2010 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος 
από τις φορολογικές αρχές. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 η 
Τράπεζα έχει λάβει πιστοποιητικά φορολογικής συµµόρφωσης 
χωρίς διατύπωση επιφύλαξης, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του 

Ν.2238/1994 και το άρθρο 65Α Ν.4174/2013, ενώ για τη χρή-
ση 2016 αναµένεται να ληφθεί φορολογικό πιστοποιητικό χω-
ρίς επιφύλαξη. Η Εµπορική Τράπεζα είχε ελεγχθεί φορολογικά 
µέχρι και τη χρήση 2008. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 έχει 
λάβει το αντίστοιχο πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφω-
σής χωρίς διατύπωση επιφύλαξης.

Τα καταστήµατα της Alpha Bank σε Λονδίνο και Βουλγαρία 
έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τις χρήσεις 2013 και 2016 
αντίστοιχα. Τον Φεβρουάριο του 2017 ολοκληρώθηκε ο φο-
ρολογικός έλεγχος του καταστήµατος στη Βουλγαρία για το 
2016. Το κατάστηµα της Εµπορικής Τραπέζης στην Κύπρο δεν 
έχει ελεγχθεί φορολογικά από την έναρξη της λειτουργίας του 
(χρήση 2011) µέχρι τη διαγραφή του από το Τµήµα Εφόρου 
Εταιριών Κύπρου (Αύγουστος 2015), ενώ έχει παύσει τη λει-
τουργία του από τον Σεπτέµβριο του 2014.

Την 2.6.2015, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορροφή-
σεως της Diners Club Ελλάδος Α.Ε.Π.Π. Η εταιρεία έχει ελεγ-
χθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 
έως και 2013 έχει λάβει το αντίστοιχο πιστοποιητικό φορολο-
γικής συµµόρφωσης χωρίς διατύπωση επιφύλαξης.

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1006/05.1.2016 δεν εξαιρούνται από την 
διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρµόδιες 
φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φο-
ρολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξή. Συνεπώς οι φορο-
λογικές αρχές είναι δυνατόν να διενεργήσουν τον δικό τους φο-
ρολογικό έλεγχο.  

Ως αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου από τις φορολογι-
κές αρχές ενδέχεται, να επιβληθούν επιπλέον πρόστιµα και φό-
ροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογι-
κές αρχές, τα ποσά των οποίων δεν είναι δυνατό να προσδιο-
ριστούν µε ακρίβεια.

Οι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου έχουν ελεγχθεί φορολογι-
κά έως και τη χρήση που αναγράφεται στον κατωτέρω πίνακα:

** Οι εταιρίες έχουν λάβει φορολογικά πιστοποιητικά για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 χωρίς διατύπωση επιφύλαξης. (σημείωση 7)

Επωνυµία εταιρίας Χρήση

Τράπεζες
1. Alpha Bank London Ltd (αυτοπεραίωση) 2014
2. Alpha Bank Cyprus Ltd (βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2012-2014) 2011
3. Alpha Bank Romania S.A. 2006
4. Alpha Bank Srbija A.D. (η εταιρεία µεταβιβάσθηκε την 11.4.2017) 2004
5. Alpha Bank Albania SH.A. 2011

Χρηµατοδοτικές εταιρίες
1. Alpha Leasing A.E.** 2010
2. Alpha Leasing Romania IFN S.A. 2007
3. ABC Factors A.E.** (βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2010) 2009
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* Οι εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από την ημερομηνία ιδρύσεώς τους.
** Οι εταιρίες έχουν λάβει φορολογικά πιστοποιητικά για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 χωρίς διατύπωση επιφύλαξης. (σημείωση 7)
*** Οι εταιρίες έχουν ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 βάσει των διατάξεων του Ν.3888/2010 περί περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικών 

χρήσεων.
**** Οι εταιρίες δεν υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο.

Επωνυµία εταιρίας Χρήση

Investment Banking
1. Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ. **/*** 2009
2. SSIF Alpha Finance Romania S.A. 2002
3. Alpha Α.Ε. Επενδυτικών Συµµετοχών **/*** 2009
4. Alpha Α.Ε. Διαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών - ΑΚΕΣ **/*** 2009
5. Emporiki Ventures Capital Developed Markets Ltd 2007
6. Emporiki Ventures Capital Emerging Markets Ltd 2008

Asset Management
1. Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. **/*** 2009
2. ABL Independent Financial Advisers Ltd (αυτοπεραίωση) 2014

Ασφαλιστικές
1. Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Α.Ε. **/*** 2009
2. Alpha Insurance Brokers S.R.L. 2005
3. Alphalife A.A.E.Z. **/***(βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2010) 2009

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές
1. Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.**(βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2010) 2009
2. Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. **(η εταιρεία µεταβιβάσθηκε την 16.12.2016) 2011
3. Ωκεανός Α.Τ.Ο.Ε.Ε. **/*** 2009
4. Εµπορική Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων Α.Ε. 2008
5. Alpha Real Estate D.O.O. Beograd 2008
6. Alpha Astika Akinita D.O.O.E.L. Skopje (η εταιρία µεταβιβάσθηκε την 21.10.2016) 2005
7. Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D. (έναρξη λειτουργίας 2007) *

8. Chardash Trading E.O.O.D. (έναρξη λειτουργίας 2006) *

9. Alpha Real Estate Services S.R.L. (έναρξη λειτουργίας 1998) *

10. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χαλανδρίου Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2012) **

11. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2012) **

12. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής ΙΙ Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2012) **

13. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αµαρούσιον Ι Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2012) **

14. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αµαρούσιον ΙΙ Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2012) **

15. AGI-RRE Participations 1 S.R.L. (έναρξη λειτουργίας 2010) *

16. AGI-BRE Participations 1 E.O.O.D. (έναρξη λειτουργίας 2012 - η εταιρεία µεταβιβάσθηκε την 18.5.2017) *

17. Stockfort Ltd (έναρξη λειτουργίας 2010) *

18. Romfelt Real Estate SA (έναρξη λειτουργίας 1991) *

19. AGI-RRE Zeus S.R.L. (έναρξη λειτουργίας 2012) *

20. AGI-RRE Poseidon S.R.L. (έναρξη λειτουργίας 2012) *

21. AGI-RRE Hera S.R.L. (έναρξη λειτουργίας 2012) *

22. AGI-BRE Participations 2 E.O.O.D. (έναρξη λειτουργίας 2012) *

23. AGI-BRE Participations 2BG E.O.O.D. (έναρξη λειτουργίας 2012) *

24. AGI-BRE Participations 3 E.O.O.D. (έναρξη λειτουργίας 2012) *

25. AGI-BRE Participations 4 E.O.O.D. (έναρξη λειτουργίας 2012) *

26. APE Fixed Assets A.E.**/*** 2009
27. SC Cordia Residence S.R.L. 2013
28. HT-1 E.O.O.D (έναρξη λειτουργίας 2013) *

29. AGI-RRE Cleopatra S.R.L. (έναρξη λειτουργίας 2014) *

30. AGI-RRE Hermes S.R.L. (έναρξη λειτουργίας 2014) *

31. SC Carmel Residential S.R.L. (έναρξη λειτουργίας 2013) *

32. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Κηφισιάς Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2014) *

33. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Καλλιρόης Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2014) *

34. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Λειβαδιάς Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2014) *

35. AGI-SRE Ariadni DOO (έναρξη λειτουργίας 2015-η εταιρεία µεταβιβάσθηκε την 20.6.2017) *

36. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2015) *

37. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Ερυθραίας Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2015) *

38. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Α.Ε. (πρώην Ανάπλαση Πλαγιάς Α.Ε.) (έναρξη λειτουργίας 2011) *

39. Asmita Gardens S.R.L. 2010
40. Ashtrom Residents S.R.L. (έναρξη λειτουργίας 2006) *

41. Cubic Center Development S.A. (έναρξη λειτουργίας 2010) *



56

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

* Οι εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από την ημερομηνία ιδρύσεώς τους.
** Οι εταιρίες έχουν λάβει φορολογικά πιστοποιητικά για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 χωρίς διατύπωση επιφύλαξης. (σημείωση 7)
*** Οι εταιρίες έχουν ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 βάσει των διατάξεων του Ν.3888/2010 περί περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικών 

χρήσεων.
**** Οι εταιρίες δεν υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο.

Επωνυµία εταιρίας Χρήση

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές (συνέχεια)
42. AGI-BRE Participations 5 EOOD (έναρξη λειτουργίας 2015) *

43. AGI-SRE Participations 1 DOO (έναρξη λειτουργίας 2016) *

44. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Σπάτων Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2017) *

Εταιρίες ειδικού σκοπού και συµµετοχών
1. Alpha Credit Group Plc (αυτοπεραίωση) 2014
2. Alpha Group Jersey Ltd ****

3. Alpha Group Investments Ltd (έναρξη λειτουργίας 2006) *

4. Ιονική Συµµετοχών Α.Ε.**/*** (βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2010) 2009
5. Ionian Equity Participations Ltd (έναρξη λειτουργίας 2006) *

6. Emporiki Group Finance Plc (αυτοπεραίωση) 2014
7. AGI-BRE Participations 1 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2009) *

8. AGI-RRE Participations 1 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2009) *

9. Alpha Group Ltd (έναρξη λειτουργίας 2012) *

10. Katanalotika Plc (αυτοπεραίωση) 2014
11. Epihiro Plc (αυτοπεραίωση) 2014
12. Irida Plc (αυτοπεραίωση) 2014
13. Pisti 2010-1 Plc (αυτοπεραίωση) 2014
14. Alpha Shipping Finance Ltd (έναρξη λειτουργίας 2014) *

15. Alpha Proodos DAC (έναρξη λειτουργίας 2016) *

16. AGI-RRE Athena Ltd (έναρξη λειτουργίας 2011) *

17. AGI-RRE Poseidon Ltd (έναρξη λειτουργίας 2012) *

18. AGI-RRE Hera Ltd (έναρξη λειτουργίας 2012) *

19. Umera Ltd (έναρξη λειτουργίας 2012) *

20. AGI-BRE Participations 2 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2011) *

21. AGI-BRE Participations 3 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2011) *

22. AGI-BRE Participations 4 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2010) *

23. Alpha Real Estate Services LLC (έναρξη λειτουργίας 2010) *

24. AGI-RRE Ares Ltd (έναρξη λειτουργίας 2010) *

25. AGI-RRE Venus Ltd (έναρξη λειτουργίας 2012) *

26. AGI-RRE Artemis Ltd (έναρξη λειτουργίας 2012) *

27. AGI-BRE Participations 5 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2012) *

28. AGI-RRE Cleopatra Ltd (έναρξη λειτουργίας 2013) *

29. AGI-RRE Hermes Ltd (έναρξη λειτουργίας 2013) *

30. AGI-RRE Arsinoe Ltd (έναρξη λειτουργίας 2013) *

31. AGI-SRE Ariadni Ltd(έναρξη λειτουργίας 2014) *

32. Zerelda Ltd (έναρξη λειτουργίας 2012) *

33. AGI-Cypre Alaminos Ltd (έναρξη λειτουργίας 2014) *

34. AGI-Cypre Tochni Ltd (έναρξη λειτουργίας 2014) *

35. AGI-Cypre Evagoras Ltd (έναρξη λειτουργίας 2014) *

36. AGI-Cypre Tersefanou Ltd (έναρξη λειτουργίας 2014) *

37. AGI-Cypre Mazotos Ltd (έναρξη λειτουργίας 2014) *

38. AGI-Cypre Ermis Ltd (έναρξη λειτουργίας 2014) *

39. AGI-SRE Participations 1 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2016) *

Διάφορες εταιρίες
1. Alpha Bank London Nominees Ltd ****

2. Alpha Trustees Ltd (έναρξη λειτουργίας 2002) *

3. Flagbright Ltd ****

4. Καφέ Alpha A.E.**/*** 2009
5. Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε.**/*** (βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2012) 2009
6. Real Car Rental A.E.**/*** 2009
7. Εβισάκ Α.Ε.**/*** 2009
8. Εµπορική Διαχείρισης Α.Ε.*** 2009
9. Alpha Bank Υπηρεσίες Ενηµερώσεως Οφειλετών Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2015) *
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γ) Λειτουργικές µισθώσεις

Οι ελάχιστες µελλοντικές καταβολές µισθωµάτων από τον Όµιλο έχουν ως εξής:

Οι ελάχιστες µελλοντικές εισπράξεις µισθωµάτων έχουν ως εξής:

30.6.2017 31.12.2016

- εντός του έτους 40.184 41.708
- πέραν του έτους και µέχρι πέντε έτη 96.889 104.517
- πέραν των πέντε ετών 135.322 146.383
Σύνολο 272.395 292.608

30.6.2017 31.12.2016

- εντός του έτους 13.765 13.419
- πέραν του έτους και µέχρι πέντε έτη 46.787 43.754
- πέραν των πέντε ετών 43.472 48.527
Σύνολο 104.024 105.700

Επίσης ενδεχόµενες υποχρεώσεις προκύπτουν για τον ́ Οµιλο 
από τις µη αντληθείσες εγκεκριµένες δανειακές συµβάσεις και 
πιστωτικά όρια, που δεν πρόκειται να εκτελεστούν άµεσα ή 
πρόκειται να εκτελεστούν τµηµατικά και µόνο εφόσον τηρη-
θούν από τους αντισυµβαλλόµενους οι συµφωνηθείσες για 
την εκτέλεσή τους προϋποθέσεις. 

Η υποχρέωση από όρια που δεν µπορούν να ανακληθούν 
(committed) σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανή αδυναµία 

των αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις συµβατικές τους 
υποχρεώσεις κατά την 30.6.2017 ανέρχεται σε € 423,3 εκατ. 
(31.12.2016: € 494,7 εκατ.) και συµπεριλαµβάνεται στον υπο-
λογισµό των σταθµισµένων για κίνδυνο στοιχείων Ενεργητικού.

Η Τράπεζα έχει αναλάβει την υποχρέωση να συνεισφέρει στο 
µετοχικό κεφάλαιο της κοινοπραξίας Alpha TANEO ΑΚΕΣ επι-
πλέον κεφάλαια µέχρι του ποσού των € 0,3 εκατ.

30.6.2017 31.12.2016

Ενέγγυες πιστώσεις 33.458 47.993
Εγγυητικές επιστολές και λοιπές εγγυήσεις 3.461.405 3.519.793

Τα υπόλοιπά τους έχουν ως εξής:

Ο Όµιλος, στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηµατικών του 
δραστηριοτήτων, υπεισέρχεται σε συµβατικές δεσµεύσεις 
που είναι δυνατόν να επιφέρουν στο µέλλον µεταβολές στην 
περιουσιακή του διάρθρωση. Οι δεσµεύσεις αυτές παρακο-
λουθούνται σε εκτός Ισολογισµού λογαριασµούς και αφο-
ρούν σε ενέγγυες πιστώσεις προς εκτέλεση, εκδοθείσες εγ-
γυητικές επιστολές και υποχρεώσεις από εγκεκριµένες δα-
νειακές συµβάσεις και πιστωτικά όρια. 

Οι ενέγγυες πιστώσεις προς εκτέλεση αφορούν χρηµατοδό-
τηση των εµπορικών συµφωνιών µεταφοράς αγαθών στο 

εσωτερικό ή στο εξωτερικό, µε απευθείας πληρωµή των συ-
ναλλασσόµενων τρίτων, µε τους οποίους οι πελάτες του Οµί-
λου έχουν συνάψει τις συµφωνίες. Τόσο οι ανοιχθείσες ενέγ-
γυες πιστώσεις όσο και οι εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές 
αφορούν δεσµεύσεις υπό όρους και εκδίδονται από τον Όµι-
λο προκειµένου να παρασχεθεί εγγύηση για την εκπλήρω-
ση από πελάτες του των όρων των συµφωνιών.

δ) Εκτός Ισολογισµού υποχρεώσεις

Τα δεσµευµένα στοιχεία ενεργητικού κατά την 30.06.2017 
αναλύονται ως εξής:

•	 Δεσµευµένες	καταθέσεις	ύψους	€	0,8	δισ.	που	αφορούν	
την υποχρέωση του Οµίλου να διατηρεί καταθέσεις στις 
Κεντρικές Τράπεζες σύµφωνα µε τα ποσοστά που ορίζο-
νται σε κάθε χώρα.

•	 Δεσµευµένες	καταθέσεις	ύψους	€	0,2	δισ.	που	αφορούν,	
κυρίως, σε εγγυήσεις οι οποίες έχουν δοθεί υπέρ του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου.

•	 Δεσµευµένες	καταθέσεις	ύψους	€	1,1	δισ.	σε	Πιστωτικά	
Ιδρύµατα που έχουν δοθεί για εγγύηση παραγώγων συ-
ναλλαγών.

ε) Δεσµεύσεις στοιχείων Ενεργητικού
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•	 Δεσµευµένες	καταθέσεις	ύψους	€	0,04	δισ.	σε	Πιστωτικά	
Ιδρύµατα που έχουν δοθεί για Ενέγγυες Πιστώσεις ή Εγγυ-
ητικές Επιστολές που εκδίδει η Τράπεζα για τη διευκόλυν-
ση εισαγωγών πελατείας. 

•	 Δεσµευµένες	καταθέσεις	ύψους	€	6,2	εκατ.	έχουν	δοθεί	
στο Ταµείο Εξυγίανσης ως αµετάκλητη δέσµευση πληρω-
µής µέρους της εισφοράς του 2016 και του 2017. Η δέσµευ-
ση αυτή πρέπει να καλύπτεται πλήρως από εξασφαλίσεις 
αποκλειστικά µε µετρητά όπως αποφασίστηκε από το Ενι-
αίο Συµβούλιο Εξυγίανσης.

•	 Δάνεια	και	απαιτήσεις	κατά	πελατών	:

i. ποσό ονοµαστικής αξίας € 20,7 δισ. έχει ενεχυριασθεί 
σε Κεντρικές Τράπεζες για σκοπούς αντλήσεως ρευστό-
τητας.

ii. ποσό επιχειρηµατικών, καταναλωτικών δανείων, πιστω-
τικών καρτών και απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µι-
σθώσεις λογιστικής αξίας € 3,3 δισ. έχει τιτλοποιηθεί 
για την έκδοση οµολογιών εταιριών ειδικού σκοπού του 
Οµίλου ονοµαστικής αξίας € 4,2 δισ. που ιδιοκατέχο-
νται από την Τράπεζα και έχουν ενεχυριασθεί σε Κεντρι-
κές Τράπεζες κατά ποσό € 3,8 δισ. για σκοπούς άντλη-
σης ρευστότητας και κατά ποσό € 0,37 δισ. έχει δοθεί 
ως εξασφάλιση στα πλαίσια λοιπών πράξεων προσω-
ρινής εκχωρήσεως repo.

iii. ποσό ναυτιλιακών δανείων λογιστικής αξίας € 0,5 δισ. 
έχει τιτλοποιηθεί για την έκδοση δανείου, από την εται-
ρία ειδικού σκοπού του Οµίλου, προς τρίτους το οποίο 
την 30.6.2017 ανέρχεται σε € 0,2 δισ. 

iv. ποσό επιχειρηµατικών δανείων λογιστικής αξίας € 0,6 
δισ. έχει τιτλοποιηθεί για την έκδοση οµολογιών εται-
ρίας ειδικού σκοπού του Οµίλου που ανέρχεται την 
30.6.2017 σε € 0,6 δισ. εκ των οποίων € 0,3 δισ. ιδιο-
κατέχονται από την Τράπεζα. 

v. ποσό επιχειρηµατικών δανείων ονοµαστικής αξίας € 0,2 
δισ. έχει δοθεί ως εξασφάλιση στα πλαίσια λοιπών πρά-
ξεων δανεισµού.

•	 Αξιόγραφα	εµπορικού	και	επενδυτικού	χαρτοφυλακίου:

i. ποσό ονοµαστικής αξίας € 3,89 δισ. αφορά σε τίτλους 
Ελληνικού Δηµοσίου εκ των οποίων ποσό ονοµαστικής 
αξίας € 3,34 δισ. έχει ενεχυριαστεί σε Κεντρικές Τράπε-
ζες για σκοπούς άντλησης ρευστότητας, ποσό € 0,01 
δισ. έχει δοθεί ως εξασφάλιση στα πλαίσια λοιπών πρά-
ξεων δανεισµού, ενώ ποσό ονοµαστικής αξίας € 0,54 
δισ. έχει δοθεί ως εξασφάλιση στα πλαίσια πράξεων 
προσωρινής εκχωρήσεως (repo).

Στα ανωτέρω περιλαµβάνονται τίτλοι Ελληνικού Δηµο-
σίου ονοµαστικής αξίας € 0,06 δισ., που έχουν ληφθεί 

ως εξασφάλιση στα πλαίσια πράξεων επαναπώλησης 
τίτλων.

ii. ποσό ονοµαστικής αξίας € 1,71 δισ. αφορά σε τίτλους 
εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ) οι οποίοι: α) διατέθηκαν από 
το Τ.Χ.Σ στην Τράπεζα, λόγω συµµετοχής του στην αύ-
ξηση του µετοχικού της κεφαλαίου που ολοκληρώθη-
κε στις 6.6.2013, β) διατέθηκαν από το Τ.Χ.Σ στην Τρά-
πεζα λόγω της κάλυψης της διαφοράς µεταξύ των αξι-
ών των µεταβιβασθέντων από τις Συνεταιριστικές Τρά-
πεζες στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,  γ) αποκτή-
θηκαν στη  δευτερογενή αγορά, και, δ) αποκτήθηκαν 
στο πλαίσιο της εφαρµογής των βραχυπρόθεσµων µέ-
τρων για την ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους  εκ των 
οποίων ποσό ονοµαστικής αξίας € 0,66 δισ. έχει ενε-
χυριασθεί σε Κεντρικές Τράπεζες µε σκοπό τη συµµε-
τοχή σε πράξεις κύριας αναχρηµατοδοτήσεως και ποσό 
ονοµαστικής αξίας € 1,05 δισ. έχει δοθεί ως εξασφάλι-
ση στα πλαίσια πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως 
(repo). 

iii. ποσό € 0,21 δισ. λοιπών εταιρικών τίτλων έχει δοθεί 
ως εξασφάλιση στα πλαίσια πράξεων προσωρινής εκ-
χωρήσεως (repo).

iv. ποσό € 0,08 δισ. οµολόγων λοιπών εκδοτών που έχουν 
δοθεί σε Κεντρικές Τράπεζες για σκοπούς άντλησης ρευ-
στότητας. 

v. ποσό € 16,2 εκατ. λοιπών κρατών έχει δοθεί ως εξα-
σφάλιση στο πλαίσιο πράξεων προσωρινής εκχωρή-
σεως (repo).
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20. Εταιρίες που περιλαµβάνονται στις Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, εκτός της µητρικής Alpha Bank, περιλαµβάνονται και οι κατωτέρω εταιρίες:

Α. Θυγατρικές

Επωνυµία εταιρίας Έδρα

Ποσοστό συµµετοχής Οµίλου %

30.6.2017 31.12.2016

Τράπεζες
  1. Alpha Bank London Ltd Ηνωµένο Βασίλειο 100,00 100,00
  2. Alpha Bank Cyprus Ltd Κύπρος 100,00 100,00
  3. Alpha Bank Romania S.A. Ρουµανία 99,92 99,92
  4. Alpha Bank Srbija A.D. (28ε,28ιβ) Σερβία 100,00
  5. Alpha Bank Albania SH.A. Αλβανία 100,00 100,00

Χρηµατοδοτικές εταιρίες
  1. Alpha Leasing A.E. Ελλάδα 100,00 100,00
  2. Alpha Leasing Romania IFN S.A. Ρουµανία 100,00 100,00
  3. ABC Factors A.E. Ελλάδα 100,00 100,00

Investment Banking
  1. Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ. Ελλάδα 100,00 100,00
  2. SSIF Alpha Finance Romania S.A. Ρουµανία 100,00 100,00
  3. Alpha Α.Ε. Επενδυτικών Συµµετοχών Ελλάδα 100,00 100,00
  4. Alpha A.E. Διαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών   
      Συµµετοχών – ΑΚΕΣ Ελλάδα 100,00 100,00
  5. Emporiki Ventures Capital Developed Markets Ltd Κύπρος 100,00 100,00
  6. Emporiki Ventures Capital Emerging Markets Ltd Κύπρος 100,00 100,00

Asset Management
  1. Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ελλάδα 100,00 100,00
  2. ABL Independent Financial Advisers Ltd Ηνωµένο Βασίλειο 100,00 100,00

Ασφαλιστικές
  1. Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00
  2. Alpha Insurance Brokers S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00
  3. Alphalife A.A.E.Z. (28β) Ελλάδα 100,00 100,00

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές
  1. Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. Ελλάδα 93,17 93,17
  2. Ωκεανός Α.Τ.Ο.Ε.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00
  3. Εµπορική Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων Α.Ε. (28ιε) Ελλάδα 100,00 100,00
  4. Alpha Real Estate D.O.O. Beograd Σερβία 93,17 93,17
  5. Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D. Βουλγαρία 93,17 93,17
  6. Chardash Trading E.O.O.D. Βουλγαρία 93,17 93,17
  7. Alpha Real Estate Services S.R.L. Ρουµανία 93,17 93,17
  8. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χαλανδρίου Α.Ε. (28ι) Ελλάδα 100,00 100,00
  9. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00
10. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής II Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00
11. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αµαρούσιον Ι Α.Ε. (28ι) Ελλάδα 100,00 100,00
12. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αµαρούσιον ΙΙ Α.Ε. (28ι) Ελλάδα 100,00 100,00
13. AGI-RRE Participations 1 S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00
14. AGI-BRE Participations 1 E.O.O.D. (28ιστ) Βουλγαρία 100,00
15. Stockfort Ltd Κύπρος 100,00 100,00
16. Romfelt Real Estate S.A. Ρουµανία 98,86 98,86
17. AGI-RRE Zeus S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00
18. AGI-RRE Athena S.R.L. (28ιζ) * Ρουµανία 100,00
19. AGI-RRE Poseidon S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00
20. AGI-RRE Hera S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00
21. AGI-BRE Participations 2 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00

* Οι εταιρίες διεγράφησαν από το μητρώο εταιριών.
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Επωνυµία εταιρίας Έδρα

Ποσοστό συµµετοχής Οµίλου %

30.6.2017 31.12.2016

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές (συνέχεια)
22. AGI-BRE Participations 2BG  E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00
23. AGI-BRE Participations 3 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00
24. AGI-BRE Participations 4 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00
25. APE Fixed Assets Α.Ε. Ελλάδα 72,20 72,20
26. SC Cordia Residence S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00
27. ΗΤ-1 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00
28. AGI-RRE Venus S.R.L. (28ιζ)* Ρουµανία 100,00
29. AGI-RRE Cleopatra S.R.L. (28ιθ) Ρουµανία 100,00 100,00
30. AGI-RRE Hermes S.R.L. ** Ρουµανία 100,00 100,00
31. SC Carmel Residential S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00
32. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Κηφισιάς Α.Ε. (28ι) Ελλάδα 100,00 100,00
33. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Καλλιρόης Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00
34. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Λειβαδιάς Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00
35. AGI-SRE Ariadni DOO (28ιη) Σερβία 100,00
36. Asmita Gardens SRL Ρουµανία 100,00 100,00
37. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε. (28α, 28στ) Ελλάδα 54,17 100,00
38. Ashtrom Residents S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00
39. AGI-BRE Participations 5 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00
40. Cubic Center Development S.A. Ρουµανία 100,00 100,00
41. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Ερυθραίας Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00
42. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Α.Ε.  
     (πρώην Ανάπλαση Πλαγιάς Α.Ε.) (28ι) Ελλάδα 100,00 100,00
43. AGI-SRE Participations 1 DOO Σερβία 100,00 100,00
44. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Σπάτων Α.Ε. (28ια) Ελλάδα 100,00
45. TH Top Hotels Srl (28ιθ) Ρουµανία 97,50

Εταιρίες ειδικού σκοπού και συµµετοχών
  1. Alpha Credit Group Plc Ηνωµένο Βασίλειο 100,00 100,00
  2. Alpha Group Jersey Ltd Jersey 100,00 100,00
  3. Alpha Group Investments Ltd (28α, 28στ,28ι, 28ια) Κύπρος 100,00 100,00
  4. Ιονική Συµµετοχών Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00
  5. Ionian Equity Participations Ltd Κύπρος 100,00 100,00
  6. Emporiki Group Finance Plc Ηνωµένο Βασίλειο 100,00 100,00
  7. AGI-BRE Participations 1 Ltd Κύπρος 100,00 100,00
  8. AGI-RRE Participations 1 Ltd Κύπρος 100,00 100,00
  9. Alpha Group Ltd Κύπρος 100,00 100,00
10. Katanalotika Plc Ηνωµένο Βασίλειο
11. Epihiro Plc Ηνωµένο Βασίλειο
12. Irida Plc Ηνωµένο Βασίλειο
13. Pisti 2010-1 Plc Ηνωµένο Βασίλειο
14. Alpha Shipping Finance Ltd Ηνωµένο Βασίλειο
15. Alpha Proodos DAC Ιρλανδία
16. AGI-RRE Athena Ltd Κύπρος 100,00 100,00
17. AGI-RRE Poseidon Ltd Κύπρος 100,00 100,00
18. AGI-RRE Hera Ltd Κύπρος 100,00 100,00
19. Umera Ltd Κύπρος 100,00 100,00
20. AGI-BRE Participations 2 Ltd Κύπρος 100,00 100,00
21. AGI-BRE Participations 3 Ltd Κύπρος 100,00 100,00
22. AGI-BRE Participations 4 Ltd Κύπρος 100,00 100,00
23. Alpha Real Estate Services LLC Κύπρος 93,17 93,17
24. AGI-RRE Ares Ltd Κύπρος 100,00 100,00

* Οι εταιρίες διεγράφησαν από το μητρώο εταιριών.
** Η εταιρία δεν έχει οικονομική δραστηριότητα.
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Επωνυµία εταιρίας Έδρα

Ποσοστό συµµετοχής Οµίλου %

30.6.2017 31.12.2016

Εταιρίες ειδικού σκοπού και συµµετοχών (συνέχεια)
25. AGI-RRE Venus Ltd Κύπρος 100,00 100,00
26. AGI-RRE Artemis Ltd Κύπρος 100,00 100,00
27. AGI-BRE Participations 5 Ltd Κύπρος 100,00 100,00
28. AGI-RRE Cleopatra Ltd Κύπρος 100,00 100,00
29. AGI-RRE Hermes Ltd Κύπρος 100,00 100,00
30. AGI-RRE Arsinoe Ltd Κύπρος 100,00 100,00
31. AGI-SRE Ariadni Ltd Κύπρος 100,00 100,00
32. Zerelda Ltd Κύπρος 100,00 100,00
33. AGI-Cypre Alaminos Ltd Κύπρος 100,00 100,00
34. AGI-Cypre Tochni Ltd Κύπρος 100,00 100,00
35. AGI-Cypre Evagoras Ltd Κύπρος 100,00 100,00
36. AGI-Cypre Tersefanou Ltd Κύπρος 100,00 100,00
37. AGI-Cypre Mazotos Ltd Κύπρος 100,00 100,00
38. AGI-Cypre Ermis Ltd (28η) Κύπρος 100,00 100,00
39. AGI-SRE Participations 1 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

Διάφορες εταιρίες
  1. Alpha Bank London Nominees Ltd Ηνωµένο Βασίλειο 100,00 100,00
  2. Alpha Trustees Ltd Κύπρος 100,00 100,00
  3. Καφέ Alpha A.E. Ελλάδα 100,00 100,00
  4. Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00
  5. Real Car Rental A.E. Ελλάδα 100,00 100,00
  6. Εβισάκ Α.Ε. Ελλάδα 85,71 85,71
  7. Εµπορική Διαχείρισης Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00
  8. Alpha Bank Υπηρεσίες Ενηµέρωσης Οφειλετών Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00

β. Κοινοπραξίες (Joint ventures)

Επωνυµία εταιρίας Έδρα

Ποσοστό συµµετοχής Οµίλου %

30.6.2017 31.12.2016

1. APE Commercial Property Α.Ε. Ελλάδα 72,20 72,20
2. AΠE Επενδυτικής Περιουσίας A.E. Ελλάδα 72,80 72,80
3. Alpha ΤΑΝΕΟ Α.Κ.Ε.Σ. Ελλάδα 51,00 51,00
4. Rosequeens Properties Ltd Κύπρος 33,33 33,33
5. Cepal Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών Α.Ε. Ελλάδα 45,00

Η εταιρία AΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. αποτελεί µητρι-
κή οµίλου εταιριών, στον οποίο περιλαµβάνονται οι θυγατρι-
κές ΣΥΜΕΤ Α.Ε., Αστακός Τέρµιναλ Α.Ε., Ακαρπορτ Α.Ε. και 
NA.BI.ΠE. A.E. Επίσης, η εταιρία Rosequeens Properties Ltd 
αποτελεί µητρική οµίλου εταιριών µε θυγατρική εταιρία την 
Rosequeens Properties S.R.L.

Ο Όµιλος αποτιµά τους ανωτέρω οµίλους εταιριών µε τη µέ-
θοδο της Καθαρής Θέσεως βάσει των ενοποιηµένων τους 
στοιχείων.

γ. Συγγενείς

Επωνυµία εταιρίας Έδρα

Ποσοστό συµµετοχής Οµίλου %

30.6.2017 31.12.2016

  1. ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος Ελλάδα 50,00 50,00
  2. A.L.C. Novelle Investments Ltd Κύπρος 33,33 33,33
  3. Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών Α.Ε. Ελλάδα 23,77 23,77
  4. Propindex Α.Ε.Δ.Α. Ελλάδα 35,58 35,58
  5. Ολγανός Α.Ε. Ελλάδα 30,44 30,44
  6. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα Α.Ε. Ελλάδα 50,00 50,00
  7. Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. Ελλάδα 21,97 21,97
  8. Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. Ελλάδα 20,65 20,65
  9. Famar S.A. (28θ) Λουξεµβούργο 47,04
10. Cepal Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών Α.Ε. (28γ,28ιγ,28ιδ) Ελλάδα 42,77
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Η Τράπεζα εντός της τρέχουσας περιόδου απέκτησε το 47,04% 
των µετοχών της εταιρίας Famar S.A., η οποία αποτελεί µητρι-
κή Οµίλου επιχειρήσεων, έναντι τιµήµατος τεσσάρων ευρώ 
και εβδοµήντα λεπτών. Η απόκτηση των µετοχών από την Τρά-
πεζα καθώς επίσης και από τρεις ακόµα ελληνικές τράπεζες, 
πιστωτές της εταιρίας, πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της 
γαλλικής προπτωχευτικής διαδικασίας στην οποία εισήλθε η 
εταιρία Famar µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της. Παράλληλα 
και µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της δυνατότητας ανάκτησης 
της αξίας των δανείων που οι ελληνικές τράπεζες είχαν χορη-
γήσει στην εταιρία, υπογράφτηκε συµφωνία µεταξύ των τρα-
πεζών και εταιρίας διαχείρισης δανείων µε την οποία καθορί-
ζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη διοίκηση της 
Famar. Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το καταστα-
τικό της εταιρίας Famar, υφίστανται εταιρικά θέµατα για τα 
οποία η λήψη αποφάσεως λαµβάνεται µε βάση τον αριθµό 
των µετόχων και όχι µε βάση το ποσοστό των µετοχών που 
αυτοί κατέχουν. Οι µετοχές της εταιρίας, τόσο πριν όσο και 
µετά τη συµφωνία αναδιάρθρωσης αποτελούν ενέχυρο για 
δάνεια τα οποία είχαν χορηγηθεί από τις ανωτέρω ελληνικές 
τράπεζες στον προηγούµενο µέτοχο της εταιρίας Famar. Η τρά-
πεζα αξιολογώντας τα ανωτέρω, κατέταξε τη συµµετοχή της 
στην Famar S.A. στις «Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες».

Η εταιρία Cepal Aνώνυµη Εταιρία Συµµετοχών Α.Ε. αποτελεί 
µητρική οµίλου εταιριών µε θυγατρικές εταιρίες την Cepal 
Hellas Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες Ανώνυµη Εταιρεία Δι-
αχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, την Kaican 
Services Limited και την Kaican Hellas A.E. 

Η συµµετοχή της Τραπέζης στην εταιρία Cepal Aνώνυµη Εται-
ρία Συµµετοχών Α.Ε. αναταξινοµήθηκε από τις κοινοπραξίες 
στις συγγενείς εταιρίες, ως συνέπεια της συµφωνίας των µε-
τόχων της εταιρίας που υπογράφηκε εντός του β' τριµήνου του 
2017, καθώς και του από 4.5.2017 τροποποιηµένου καταστα-
τικού της εταιρίας.

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνε-
ται η εταιρία Commercial Bank of London Ltd, η οποία δεν έχει 
δραστηριότητα και οι εταιρίες Σµέλτερ Ιατρικά Συστήµατα 
ΑΕΒΕ, Αρης-Διοµήδης Εµπορική Α.Ε., ΜΕΤΕΚ Α.Ε. και Flag-
bright Ltd, οι οποίες έχουν πλήρως αποµειωθεί και βρίσκο-
νται υπό εκκαθάριση.

Ο Όµιλος αντισταθµίζει τον κίνδυνο καθαρής επενδύσεως θυ-
γατρικών του µε πράξεις παραγώγων προϊόντων, στο λειτουρ-
γικό νόµισµα αυτών.

21. γνωστοποιήσεις Ν. 4261/5.5.2014

Με το άρθρο 81 του N.4261/5.5.2014 ενσωµατώθηκε στην Ελ-
ληνική Νοµοθεσία το άρθρο 89 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιου-
νίου 2013, σύµφωνα µε το οποίο θεσπίζεται για πρώτη φορά 
η υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών σε ενοποιηµέ-
νη βάση, ανά κράτος-µέλος και τρίτη χώρα στις οποίες διαθέ-

τει έδρα, εξειδικεύοντας ως ακολούθως: επωνυµία ή επωνυµί-
ες, φύση δραστηριοτήτων, γεωγραφική θέση, κύκλο εργασι-
ών, αποτελέσµατα προ φόρων, φόρους επί των αποτελεσµά-
των και τις εισπραττόµενες δηµόσιες επιδοτήσεις και αριθµό 
εργαζοµένων σε ισοδύναµο καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι απαιτούµενες πληροφορίες παρατίθενται κατωτέρω.

Τράπεζες

1. Alpha Τράπεζα A.E. 
(περιλαµβάνονται και τα υποκαταστήµατα της 
Τραπέζης στη Βουλγαρία και Ηνωµένο Βασίλειο)

Investment Banking

1. Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ.
2. Alpha Α.Ε. Επενδυτικών Συµµετοχών
3. Alpha A.E. Διαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων 

Επιχειρηµατικών Συµµετοχών - ΑΚΕΣ
4. Εµπορική Διαχείρισης Α.Ε.

Χρηµατοδοτικές εταιρίες

1. Alpha Leasing A.E.

2. ABC Factors A.E.
3. Diners Club Ελλάδος Α.Ε. Παροχής Πιστώσεων

Asset Management

1. Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ασφαλιστικές

1. Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Α.Ε.
2. Alphalife A.A.E.Z.

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές

1. Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.
2. Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.
3. Ωκεανός Α.Τ.Ο.Ε.Ε.
4. Εµπορική Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων Α.Ε.

Ελλάδα

Ο κύκλος εργασιών στην «Ελλάδα» ανήλθε την 31.12.2016 σε € 3.150.986 χιλ., τα αποτελέσµατα προ φόρων σε κέρδη 
€ 138.516 χιλ., οι πιστωτικοί φόροι επί των αποτελεσµάτων σε € 123.529 χιλ. και ο αριθµός προσωπικού σε 8.918 άτο-
µα και περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες: 
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  5. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χαλανδρίου Α.Ε.
  6. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής Α.Ε. 
  7. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής II Α.Ε. 
  8. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αµαρούσιον Ι Α.Ε. 
  9. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αµαρούσιον ΙΙ Α.Ε. 
10. APE Fixed Assets Α.Ε.
11. Αlpha ΕπενδυτικήςΠεριουσίας Νέας Κηφισιάς Α.Ε.
12. Αlpha Επενδυτικής Περιουσίας Καλλιρόης Α.Ε.
13. Αlpha Επενδυτικής Περιουσίας Λειβαδιάς Α.Ε..
14. Αlpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε.
15. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Ερυθραίας Α.Ε.
16. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Α.Ε.

Εταιρίες ειδικού σκοπού και συµµετοχών

1. Ιονική Συµµετοχών Α.Ε.

Διάφορες εταιρίες

1. Καφέ Alpha A.E.
2. Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. 
3. Real Car Rental A.E.
4. Εβισάκ Α.Ε.
5. Alpha Bank Υπηρεσίες Ενηµερώσεως Οφειλετών Α.Ε.

Τράπεζες
1. Alpha Bank Cyprus Ltd 

Investment Banking
1. Emporiki Ventures Capital Developed Markets Ltd
2. Emporiki Ventures Capital Emerging Markets Ltd

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές
1. Stockfort Ltd 

Εταιρίες ειδικού σκοπού και συµµετοχών
1. Alpha Group Investments Ltd 
2. Ionian Equity Participations Ltd 
3. AGI-BRE Participations 1 Ltd
4. AGI-RRE Participations 1 Ltd
5. Alpha Group Ltd 
6. AGI-RRE Athena Ltd 
7. AGI-RRE Poseidon Ltd 
8. AGI-RRE Hera Ltd 
9. Umera Ltd 
10. AGI-BRE Participations 2 Ltd 
11. AGI-BRE Participations 3 Ltd 
12. AGI-BRE Participations 4 Ltd 

13. Alpha Real Estate Services LLC
14. AGI-RRE Ares Ltd
15. AGI-RRE Venus Ltd
16. AGI-RRE Artemis Ltd
17. AGI-BRE Participations 5 Ltd
18. AGI-RRE Cleopatra Ltd
19. AGI-RRE Hermes Ltd
20. AGI-RRE Arsinoe Ltd
21. AGI-SRE Ariadni Ltd
22. AGI-Cypre Alaminos Ltd
23. AGI-Cypre Tochini Ltd
24. AGI-Cypre Evagoras Ltd
25. AGI-Cypre Tersefanou Ltd
26. AGI-Cypre Mazotos Ltd
27. AGI-Cypre Ermis Ltd
28. AGI-SRE Participations 1 Ltd

Διάφορες εταιρίες
1. Alpha Trustees Ltd
2. Zerelda Ltd

Κύπρος

Ο κύκλος εργασιών στην «Κύπρο» ανήλθε την 31.12.2016 σε € 232.317 χιλ., τα αποτελέσµατα προ φόρων σε ζηµίες 
€ (90.680) χιλ., οι πιστωτικοί φόροι επί των αποτελεσµάτων σε € 1.793 χιλ. ο αριθµός προσωπικού σε 656 άτοµα και πε-
ριλαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες: 

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές
  1. Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D.
  2. Chardash Trading E.O.O.D.
  3. AGI-BRE Participations 1 E.O.O.D.
  4. AGI-BRE Participations 2 E.O.O.D. 

  5. AGI-BRE Participations 2BG E.O.O.D. 
  6. AGI-BRE Participations 3 E.O.O.D. 
  7. AGI-BRE Participations 4 E.O.O.D. 
  8. HT-1 E.O.O.D
  9. AGI-BRE Participations 5 E.O.O.D.

Βουλγαρία

Ο κύκλος εργασιών στη «Βουλγαρία» ανήλθε την 31.12.2016 σε € 2.614 χιλ.τα αποτελέσµατα προ φόρων σε ζηµίες 
€ (2.384) χιλ., οι χρεωστικοί φόροι επί των αποτελεσµάτων σε €  (42) χιλ. και περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες: 
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Τράπεζες
1. Alpha Bank London Ltd

Asset Management
1. ABL Independent Financial Advisers Ltd

Εταιρίες ειδικού σκοπού και συµµετοχών
1. Alpha Credit Group Plc

2. Emporiki Group Finance Plc

3. Alpha Finance Shipping Ltd

Διάφορες εταιρίες
1. Alpha Bank London Nominees Ltd
2. Flagbright Ltd

Ηνωµένο Βασίλειο

Ο κύκλος εργασιών στο «Ηνωµένο Βασίλειο» ανήλθε την 31.12.2016 σε € 27.451 χιλ., τα αποτελέσµατα προ φόρων σε 
κέρδη € 3.761 χιλ., οι χρεωστικοί φόροι επί των αποτελεσµάτων σε Ευρώ (794) χιλ. ο αριθµός προσωπικού σε 42 άτοµα 
και περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες: 

Τράπεζες

1. Alpha Bank Srbija A.D.

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές

1. Alpha Real Estate D.O.O. Beograd

Εταιρίες ειδικού σκοπού και συµµετοχών

1. AGI-SRE Ariadni DOO

Σερβία

Ο κύκλος εργασιών στη «Σερβία» ανήλθε την 31.12.2016 σε € 41.037 χιλ.,  τα αποτελέσµατα προ φόρων σε κέρδη € 6.037 
χιλ., οι χρεωστικοί φόροι επί των αποτελεσµάτων σε € (32) χιλ. ο αριθµός προσωπικού σε 836 άτοµα και περιλαµβάνο-
νται οι ακόλουθες εταιρίες: 

Εταιρίες ειδικού σκοπού και συµµετοχών

  1. Alpha Group Jersey Ltd

Jersey

Ο κύκλος εργασιών στο «Jersey» ανήλθε την 31.12.2016 σε € 454 χιλ.τα αποτελέσµατα προ φόρων σε ζηµίες € (79) χιλ.

Τράπεζες
  1. Alpha Bank Romania S.A.

Χρηµατοδοτικές εταιρίες
  1. Alpha Leasing Romania IFN S.A.

Investment Banking
  1. SSIF Alpha Finance Romania S.A.

Ασφαλιστικές
  1. Alpha Insurance Brokers S.R.L.

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές
  1. Alpha Astika Akinita Romania S.R.L.
  2. AGI-RRE Participations 1 S.R.L.
  3. Romfelt Real Estate S.A.

  4. AGI-RRE Zeus S.R.L.
  5. AGI-RRE Athena S.R.L. 
  6. AGI-RRE Poseidon S.R.L. 
  7. AGI-RRE Hera S.R.L. 
  8. AGI-RRE Venus S.R.L. 
  9. AGI-RRE Cleopatra S.R.L.
10. AGI-RRE Hermes S.R.L. 
11. SC Cordia Residence S.R.L.
12. SC Carmel Residential S.R.L.
13. Asmita Gardens S.R.L.
14. Ashtrom Residents S.R.L.
15. Cubic Center Development S.A.

Ρουµανία

Ο κύκλος εργασιών στη «Ρουµανία» ανήλθε την 31.12.2016 σε € 159.666, τα αποτελέσµατα προ φόρων σε κέρδη € 20.286, 
οι χρεωστικοί φόροι επί των αποτελεσµάτων σε € (4.533) χιλ., ο αριθµός προσωπικού σε 1.882 άτοµα και περιλαµβάνο-
νται οι ακόλουθες εταιρίες:
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Τράπεζες
  1. Alpha Bank AD Skopje

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές
  1. Alpha Astika Akinita D.O.O.E.L. Skopje

Εταιρίες ειδικού σκοπού και συµµετοχών
  1. Alpha Proodos D.A.C.

FYROM

Ο κύκλος εργασιών στη «FYROM» ανήλθε την 31.12.2016 σε € 2.090 χιλ.,  τα αποτελέσµατα προ φόρων σε ζηµίες € (991) 
χιλ., οι πιστωτικοί φόροι επί των αποτελεσµάτων σε € 21 χιλ. 

Ιρλανδία

Ο κύκλος εργασιών στην «Ιρλανδία» ανήλθε την 31.12.2016 σε € 383 χιλ.

Σηµειώνεται ότι, ούτε η Τράπεζα ούτε οι εταιρίες του Οµίλου 
έχουν εισπράξει ποσά που αφορούν δηµόσιες επιδοτήσεις. 
Με το άρθρο 82 του N.4261/5.5.2014 ενσωµατώθηκε στην 
Ελληνική Νοµοθεσία το άρθρο 90 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 

Ιουνίου 2013, σύµφωνα µε το οποίο θεσπίζεται για πρώτη 
φορά η υποχρέωση δηµοσιοποίησης της συνολικής απόδο-
σης των στοιχείων του ενεργητικού. Η συνολική απόδοση 
των στοιχείων του ενεργητικού του Οµίλου* για την χρήση 
2016 ανέρχεται σε 0,1% (31.12.2015: (1,9)%).

Τράπεζες
  1. Alpha Bank Albania SH.A. 

Αλβανία

Ο κύκλος εργασιών στην «Αλβανία» ανήλθε την 31.12.2016 σε € 22.924 χιλ., τα αποτελέσµατα προ φόρων σε ζηµίες 
€ (10.238) χιλ., οι χρεωστικοί φόροι επί των αποτελεσµάτων σε € (92) χιλ.  ο αριθµός προσωπικού σε 415 άτοµα και περι-
λαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες:

* Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών (ΕΑΚΑΑ), ο ορισμός και ο ακριβής υπολογισμός του δείκτη εμφανίζεται 
στο Παράρτημα της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Εκθέσεως.
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22. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα
(Ποσά σε εκατ. ευρώ)

1.1 - 30.6.2017

Λιανική 
Τραπεζική

Corporate 
Banking

Asset 
Management/

Insurance

Investment 
Banking/ 
Treasury

N.A. 
Ευρώπη Λοιπά Όµιλος

Καθαρό έσοδο από τόκους  483,6  320,6  6,4  43,4  120,1  2,0  976,1 
Καθαρό έσοδο από 
αµοιβές και προµήθειες  51,5  59,9  23,5  13,3  12,6  0,7  161,5 
Λοιπά έσοδα  4,4  (30,5)  1,6  79,1  9,0  (3,2)  60,4 
Σύνολο εσόδων  539,5  350,0  31,5  135,8  141,7  (0,5)  1.198,0 
Σύνολο εξόδων προ 
ζηµιών αποµειώσεως 
και προβλέψεων για την 
κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου  (325,0)  (80,1)  (15,0)  (14,1)  (85,4)  (40,2)  (559,8)
Zηµίες αποµειώσεως  (436,3)  58,3  (85,4)  (463,4)
Κέρδη/(Ζηµίες) πριν το 
φόρο εισοδήµατος  (221,8)  328,2  16,5  121,7  (29,1)  (40,7)  174,8 
Φόρος εισοδήµατος  (56,8)
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά 
το φόρο εισοδήµατος 
από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες  118,0 
Κέρδη/(Ζηµίες) 
από διακοπείσες 
δραστηριότητες  (68,5)  (68,5)
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά το 
φόρο εισοδήµατος  49,5 
Ενεργητικό 30.6.2017  24.870,8  15.277,2  383,2  9.595,6  7.676,1  4.907,1  62.710,0 
Υποχρεώσεις 30.6.2017  22.443,8  5.630,6  1.549,3  17.714,0  5.736,4  178,5  53.252,6 

(Ποσά σε εκατ. ευρώ)

1.1 - 30.6.2016

Λιανική 
Τραπεζική

Corporate 
Banking

Asset 
Management/

Insurance

Investment 
Banking/ 
Treasury

N.A. 
Ευρώπη Λοιπά Όµιλος

Καθαρό έσοδο από τόκους 506,0 349,0 7,6  (40,5) 129,1 1,6  952,8 
Καθαρό έσοδο από 
αµοιβές και προµήθειες  54,1  67,0  16,6  4,6  12,7  0,7  155,7 
Λοιπά έσοδα  3,3  5,8  (0,7)  18,6  26,4  32,3  85,7 
Σύνολο εσόδων  563,4  421,8  23,5  (17,3)  168,2  34,6  1.194,2 
Σύνολο εξόδων προ 
ζηµιών αποµειώσεως 
και προβλέψεων για την 
κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου  (326,1)  (75,3)  (13,3)  (14,5)  (90,8)  (37,1)  (557,1)
Zηµίες αποµειώσεως  (166,0)  (357,2)  (82,7)  (605,9)
Κόστος αποζηµίωσης 
προγράµµατος εθελουσίας  (31,5)  (31,5)
Κέρδη/(Ζηµίες) πριν το 
φόρο εισοδήµατος  71,3  (10,7)  10,2  (31,8)  (36,8)  (2,5)  (0,3)
Φόρος εισοδήµατος  (24,5)
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά 
το φόρο εισοδήµατος 
από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες  (24,8)
Κέρδη/Ζηµίες 
από διακοπείσες 
δραστηριότητες  5,9  5,9 
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά το 
φόρο εισοδήµατος  (18,9)
Ενεργητικό 31.12.2016  24.887,3  15.379,1  380,7  10.436,6  8.813,3  4.975,3  64.872,3 
Υποχρεώσεις 31.12.2016  22.459,0  5.809,3  1.658,7  19.634,3  6.125,6  72,0  55.758,9 
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i. Λιανική Τραπεζική

Εντάσσονται όλοι οι Ιδιώτες (Πελάτες λιανικής τραπεζικής), οι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι µικρές και πολύ µικρές επιχει-
ρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό εκτός των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης. 

Διαχειρίζεται, µέσω του εκτεταµένου δικτύου Καταστηµάτων, 
όλα τα Καταθετικά Προϊόντα (Αποταµιευτικά/Ταµιευτηρίου, 
Προϊόντα Ρευστότητας/Όψεως, Επενδυτικά Προϊόντα/Προ-
θεσµίας, Repos, Swaps), Χρηµατοδοτικά Προϊόντα (Στεγαστι-
κής, Καταναλωτικής, Επιχειρηµατικής Πίστης, Εγγυητικές Επι-
στολές), καθώς και τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες των 
ανωτέρω πελατών. 

ii. Corporate Banking

Εντάσσονται όλες οι συνεργαζόµενες Μεσαίες και Μεγάλες 
Επιχειρήσεις, οι Επιχειρήσεις µε πολυεθνική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την Δι-
εύθυνση Μεγάλων Πελατών (Corporate) και οι επιχειρήσεις 
που ασχολούνται µε την Ναυτιλία και δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό εκτός των χωρών της Ν.Α. Ευ-
ρώπης. Διαχειρίζεται τα προϊόντα ρευστότητας, επιχειρηµατι-
κής πίστης καθώς και τις εγγυητικές επιστολές των ανωτέρω 
επιχειρήσεων. Στον τοµέα αυτό ανήκουν ακόµα τα προϊόντα 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης των οποίων η διάθεση γίνεται 
µέσω της θυγατρικής εταιρίας Alpha Leasing Α.Ε., καθώς και 
οι υπηρεσίες προεξόφλησης επιχειρηµατικών απαιτήσεων 
µέσω της θυγατρικής εταιρίας ABC Factors Α.Ε.

iii. Asset Management/Insurance

Εντάσσεται µεγάλο εύρος προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλα-
κίου πελατών, µέσω των Κέντρων Private Banking του Οµίλου, 
και της θυγατρικής εταιρίας Alpha Asset Management 
Α.Ε.Δ.Α.Κ. Επίσης, περιλαµβάνονται τα έσοδα από την πώλη-
ση ευρέως φάσµατος ασφαλιστικών προϊόντων, τα οποία πα-

ρέχονται, προς ιδιώτες και επιχειρήσεις ή µέσω της ΑΧΑ Ασφα-
λιστικής, η οποία είναι το διάδοχο σχήµα της πρώην θυγατρι-
κής εταιρείας Alpha Ασφαλιστική Α.Ε. ή µέσω της θυγατρικής 
εταιρίας Alphalife Ανώνυµος Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής.

iv. Investment Banking/Treasury

Περιλαµβάνει τις χρηµατιστηριακές εργασίες, τις συµβουλευ-
τικές και διαµεσολαβητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε την 
κεφαλαιαγορά, καθώς και την επενδυτική τραπεζική που 
πραγµατοποιούνται είτε από την Τράπεζα, είτε από εξειδι-
κευµένες θυγατρικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο 
ανωτέρω αντικείµενο (Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Alpha Επεν-
δυτικών Συµµετοχών Α.Ε.). Περιλαµβάνει επίσης τη δραστη-
ριότητα του Dealing Room στη διατραπεζική αγορά (FX Swaps, 
Οµόλογα, Futures, IRS, Διατραπεζικές τοποθετήσεις – Δα-
νεισµούς κ.λπ.).

v. Ν.Α. Ευρώπη

Εντάσσονται οι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου που δραστη-
ριοποιούνται στο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης. Σηµειώνεται ότι 
τόσο το Κατάστηµα Βουλγαρίας, οι θυγατρικές εταιρίες Alpha 
Bank AD Skopje και η Alpha Bank Srbija A.D δεν εντάσσονται 
πλέον στα αποτελέσµατα από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
του τοµέα, το όποιο αποτέλεσµά τους εµφανίζεται στην δια-
κριτή κατηγορία «Κέρδη/Ζηµίες από διακοπείσες δραστηρι-
ότητες».

vi. Λοιπά

Στον Τοµέα αυτό εντάσσονται οι θυγατρικές εταιρίες του Οµί-
λου που το αντικείµενό τους δεν είναι χρηµατοοικονοµικού 
χαρακτήρα, καθώς και έσοδα και έξοδα της Τραπέζης που δεν 
σχετίζονται µε τη λειτουργική της δραστηριότητα. Τα αντίστοι-
χα µεγέθη για τις θυγατρικές εξωτερικού, περιλαµβάνονται 
στο Λειτουργικό Τοµέα της Ν.Α.Ευρώπης.

30.6.2017 31.12.2016

Υπόλοιπο
προ 

αποµειώσεων
Συσσωρευµένες 

αποµειώσεις

Υπόλοιπο 
µετά από 

αποµειώσεις

Υπόλοιπο
προ 

αποµειώσεων
Συσσωρευµένες 

αποµειώσεις

Υπόλοιπο 
µετά από 

αποµειώσεις

Στεγαστικά  7.732.369    2.347.510    5.384.859   7.655.203 2.032.511 5.622.692
Καταναλωτική Πίστη  4.312.369    2.400.266    1.912.103   4.336.599 2.394.214 1.942.385
Επιχειρηµατικά δάνεια  13.522.060    6.991.109    6.530.951   14.030.221 7.785.885 6.244.336
Σύνολο  25.566.798    11.738.885    13.827.913   26.022.023 12.212.610 13.809.413

Στο ενεργητικό των Λειτουργικών Τοµέων «Λιανική Τραπεζική» και «Corporate Banking» περιλαµβάνονται τα ακόλουθα µεγέ-
θη χορηγήσεων της Τραπέζης και των εταιριών ABC Factors Α.Ε. και Alpha Leasing Α.Ε. τα οποία διαχειρίζονται οι Μονάδες Κα-
θυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής και Wholesale Banking, µε βάση τις εσωτερικές διαδικασίες της Τραπέζης.
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23. Έκθεση σε Πιστωτικό Κίνδυνο χρέους εκδόσεως χωρών στην περιφέρεια της Ευρωζώνης

Λόγω της παρατεταµένης κρίσης των χωρών της Ευρωζώνης 
και των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η ελληνική οικο-
νοµία σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των δανειακών της υπο-

χρεώσεων, o Όµιλος παρακολουθεί τον πιστωτικό κίνδυνο 
που απορρέει από την έκθεσή του στο Ελληνικό Δηµόσιο και 
στις λοιπές χώρες στην περιφέρεια της Ευρωζώνης.

i. Έκθεση στο Ελληνικό Δηµόσιο 

Το σύνολο των αξιογράφων Ελληνικού Δηµοσίου κατατάσσε-
ται στο Επίπεδο 1 αναφορικά µε την ποιότητα των δεδοµένων 
που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της εύλογης αξίας 
τους.

Επιπλέον, η λογιστική αξία των αξιογράφων εκδόσεως δηµό-

σιων επιχειρήσεων/φορέων/οργανισµών ανήλθε την 30.6.2017 
σε € 111,1 εκατ. (31.12.2016: € 151,9 εκατ.).

H έκθεση του Οµίλου σε κίνδυνο Ελληνικού Δηµοσίου από 
λοιπά, πλην αξιογράφων, χρηµατοοικονοµικά µέσα παρουσι-
άζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική έκθεση του Οµίλου σε αξιόγραφα Ελληνικού Δηµοσίου:

30.6.2017 31.12.2016

Χαρτοφυλάκιο Ονοµαστική αξία Λογιστική αξία Ονοµαστική αξία Λογιστική αξία 

Διαθεσίµων προς πώληση 4.100.876 3.757.756 4.175.594 3.589.720
Εµπορικό 5.591 4.715 2.861 2.256
Σύνολο 4.106.467 3.762.471 4.178.455 3.591.976

30.6.2017 31.12.2016

Ονοµαστική αξία  Εύλογη αξία Ονοµαστική αξία  Εύλογη αξία

ΕΓΕΔ που έχουν ληφθεί ως εγγύηση για παροχή 
χρηµατοδότησης 56.100 55.999 56.373 57.162

30.6.2017 31.12.2016

 Λογιστική Αξία  Λογιστική Αξία 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα – απαιτήσεις 319.387 342.737
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα – υποχρεώσεις (45.648) (69.299)

Στοιχεία εντός του Ισολογισµού

Στοιχεία εκτός του Ισολογισµού

Οι υποχρεώσεις σε δηµόσιες επιχειρήσεις/φορείς/οργανι-
σµούς από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανήλθαν την 
30.6.2017 σε € 5,4 εκατ. (31.12.2016: € 8,4 εκατ. απαιτήσεις).

Επιπρόσθετα, η έκθεση του Οµίλου σε δάνεια προς δηµόσι-
ες επιχειρήσεις/φορείς/οργανισµούς Ελληνικού Δηµοσίου 
ανήρχετο την 30.06.2017 σε € 1.135,5 εκατ. (31.12.2016: 
€ 1.112 εκατ.). Ο Όµιλος έχει σχηµατίσει αποµείωση για τις 
ανωτέρω απαιτήσεις που ανήλθε την 30.6.2017 σε ποσό 
€  48,3εκατ. (31.12.2016:€ 49,1 εκατ.).

Επιπρόσθετα, το υπόλοιπο των δανείων του Οµίλου µε εγ-
γύηση Ελληνικού Δηµοσίου (δάνεια µε απευθείας εγγύηση 
Ελληνικού Δηµοσίου,δάνεια µε εγγύηση ΤΕΜΠΜΕ, δάνεια 
εγγυηµένα µε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) ανέρχονταν την 
30.6.2017 σε ποσό € 695,3 εκατ. (31.12.2016: € 720,6 εκατ.). 
Κατά την 30.06.2017, επί των δανείων αυτών είχε σχηµατι-
στεί αποµείωση ύψους € 122,7 εκατ. (31.12.2016: € 149,2 
εκατ.).

Ο Όµιλος κατέχει στο διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλά-
κιο οµόλογα και έντοκα γραµµάτια της Κυπριακής Δηµοκρα-
τίας λογιστικής αξίας € 88 εκατ. (31.12.2016: € 114,5 εκατ.), 
οµόλογα εκδόσεως Ιταλικού Δηµοσίου λογιστικής αξίας € 9,7 
εκατ. (31.12.2016: € 9,8 εκατ.) και οµόλογα εκδόσεως Ισπανι-
κού Δηµοσίου λογιστικής αξίας € 12,4 εκατ. (31.12.2016: 
€ 10,8 εκατ.). 

Ο Όµιλος την 30.6.2017 δεν είχε έκθεση σε χρεόγραφα Πορ-
τογαλίας και Ιρλανδίας.

ii. Έκθεση στο χρέος λοιπών χωρών στην περιφέρεια της ευρωζώνης
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24. γνωστοποιήσεις σχετικές µε την εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων

Eύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αποτιµώµενων στο αναπόσβεστο κόστος

30.6.2017 31.12.2016

Εύλογη 
 αξία

Λογιστική  
αξία

Εύλογη 
 αξία

Λογιστική  
αξία

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 43.475.123 43.785.350 44.102.220 44.408.760
Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου
- Διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 19.902 21.356 41.859 44.999
- Δανειακό χαρτοφυλάκιο 1.963.832 1.919.723 2.743.600 2.682.655

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Υποχρεώσεων
Υποχρεώσεις προς πελάτες 33.117.609 33.140.798 32.913.723 32.946.116
Οµολογίες εκδόσεώς µας * 505.174 505.377 599.743 602.870

Ο ανωτέρω πίνακας παρουσιάζει την εύλογη και την λογιστική 
αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος.

Η εύλογη αξία των δανείων υπολογίζεται µε βάση την καµπύ-
λη επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς, προσθέτοντας κόστος 
ρευστότητας (liquidity premium) και προσαρµόζοντας για τον 
πιστωτικό κίνδυνο . Η εύλογη αξία των καταθέσεων υπολογί-
ζεται µε βάση την καµπύλη επιτοκίων της διατραπεζικής αγο-
ράς µετά την αφαίρεση του περιθωρίου του πελάτη (spread) 
ανάλογα µε το είδος της κατάθεσης. Στις δύο παραπάνω περι-
πτώσεις οι µελλοντικές χρηµατοροές (κυµαινόµενου επιτοκί-
ου) υπολογίζονται µε βάση την καµπύλη προθεσµιακών κατα-
θέσεων (implied forward rates) µέχρι την λήξη τους.

Η εύλογη αξία των διακρατούµενων µέχρι τη λήξη χρεογρά-
φων και των οµολογιακών εκδόσεων υπολογίζεται βάσει των 
τιµών αγοράς, εφόσον η αγορά χαρακτηρίζεται ενεργός. Στις 
λοιπές περιπτώσεις, καθώς και στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, 
εφαρµόζεται η µέθοδος προεξόφλησης ταµειακών ροών όπου 
όλες οι σηµαντικές µεταβλητές στηρίζονται είτε σε παρατηρή-
σιµα δεδοµένα είτε σε συνδυασµό παρατηρήσιµων και µη πα-
ρατηρήσιµων δεδοµένων της αγοράς.

Η εύλογη αξία των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποτιµώνται στο αναπό-
σβεστο κόστος δεν διαφέρει ουσιωδώς από την αντίστοιχη λο-
γιστική.

* Την 31.12.2016 στις ομολογίες εκδόσεώς μας δεν περιλαμβάνεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που εξέδωσε η Τράπεζα στο πλαίσιο συμφωνίας 
με την Credit Agricole για την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης, καθώς το στοιχείο αυτό αποτιμάται στην εύλογη αξία. Το μετατρέψιμο ομολογιακό δά-
νειο έληξε την 1.2.2017.

Διαβάθµιση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία

30.6.2017

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Συνολική 
εύλογη αξία

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Ενεργητικού 3.874 547.179 18.346 569.399
Αξιόγραφα Εµπορικού Χαρτοφυλακίου
- Οµόλογα και Έντοκα γραµµάτια 4.715 4.715
- Μετοχές 2.563 2.563
Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιµου προς πώληση
- Οµόλογα και Έντοκα γραµµάτια 5.047.791 433.365 30.220 5.511.376
- Μετοχές 62.674 20.035 52.489 135.198
- Λοιποί τίτλοι µεταβλητής αποδόσεως 24.144 24.144
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Παθητικού 6 1.136.136 1.136.142
Μετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο - - - -
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31.12.2016

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Συνολική 
εύλογη αξία

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Ενεργητικού 4.224 624.740 5.359 634.323
Αξιόγραφα Εµπορικού Χαρτοφυλακίου
- Οµόλογα και Έντοκα γραµµάτια 2.256 2.256
- Μετοχές 2.445 2.445
Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιµου προς πώληση
- Οµόλογα και Έντοκα γραµµάτια 4.686.091 345.803 16.987 5.048.881
- Μετοχές 68.945 18.048 46.326 133.319
- Λοιποί τίτλοι µεταβλητής αποδόσεως 34.853 34.853
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Παθητικού 1.336.227 1.336.227
Μετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο 13.995 13.995

Οι ανωτέρω πίνακες παρουσιάζουν τη διαβάθµιση των χρηµα-
τοοικονοµικών στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
σε επίπεδα ιεραρχίας της εύλογης αξίας, σύµφωνα µε τα δε-
δοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό της.

Στο Επίπεδο 1 κατατάσσονται αξιόγραφα που διαπραγµατεύ-
ονται σε ενεργό αγορά και χρηµατιστηριακά παράγωγα.

Στο Επίπεδο 2  κατατάσσονται παράγωγα και διαθέσιµα προς 
πώληση  χρεογράφα των οποίων η εύλογη αξία προσδιορί-
ζεται από µη δεσµευτικές τιµές των χρεογράφων που παρέ-
χουν στην αγορά εξωτερικοί διαπραγµατευτές (dealers – 
brokers) ή χρεόγραφα των οποίων η εύλογη αξία προσδιορί-
ζεται µε µεθοδολογίες εισοδήµατος (income approach) χρη-
σιµοποιώντας ως δεδοµένα επιτόκια και πιστωτικά περιθώρια 
που είναι παρατηρήσιµα στην αγορά. Στο Επίπεδο 3 ταξι-
νοµούνται αξιόγραφα και παράγωγα των οποίων η εύλογη 
αξία εκτιµάται µε χρήση σηµαντικών µη παρατηρήσιµων δε-
δοµένων. 

 Μετοχές για τις οποίες η εύλογη αξία προκύπτει υπολογιστι-
κά κατατάσσονται στο Επίπεδο 2 ή στο Επίπεδο 3, ανάλογα 
µε το εύρος της συνεισφοράς των µη παρατηρήσιµων δεδο-
µένων στον υπολογισµό της τελικής εύλογης αξίας. Η εύλο-
γη αξία µη εισηγµένων µετοχών, καθώς και µετοχών που δεν 
διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά προσδιορίζεται είτε µε 
τη µέθοδο των πολλαπλασίων είτε µε βάση τις προβλέψεις 
του Οµίλου όσον αφορά στη µελλοντική κερδοφορία του εκ-
δότη, αφού ληφθεί υπόψη ο αναµενόµενος βαθµός ανάπτυ-
ξης των δραστηριοτήτων του (growth rate) και ο µεσοσταθµι-
κός συντελεστής κεφαλαιακής απόδοσης που χρησιµοποιεί-
ται ως επιτόκιο προεξόφλησης. 

Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά τις επενδύσεις σε εισηγµένες µετο-
χές για τις οποίες δεν χρησιµοποιήθηκε η χρηµατιστηριακή 
τιµή, η αγορά θεωρήθηκε µη ενεργός διότι ο αριθµός ηµερη-
σίων συναλλαγών ήταν εξαιρετικά χαµηλός , ενώ σε πολλές 
ηµερήσιες συνεδριάσεις δεν διενεργήθηκαν καθόλου συναλ-
λαγές. Με βάση τα ανωτέρω και λαµβάνοντας ταυτόχρονα 
υπόψη το γεγονός ότι  οι βασικοί µέτοχοι κατέχουν σταθερά 
διαχρονικά ένα υψηλό µερίδιο επί των δικαιωµάτων ψήφου 

µε χαµηλή διασπορά στο Χ.Α, η χρηµατιστηριακή τιµή των εν 
λόγω µετοχών δεν θεωρήθηκε αντιπροσωπευτική της εύλο-
γης αξίας τους και ο Όµιλος προέβη στον προσδιορισµό της 
εύλογης αξίας τους χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των πολλα-
πλασίων. Οι µετοχές αυτές ταξινοµήθηκαν στο επίπεδο 3 και 
η εύλογη αξία τους ανέρχεται σε ευρώ 9,5 εκατ.

Για την αποτίµηση των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων 
χρησιµοποιούνται µεθοδολογίες εισοδήµατος: µοντέλα προ-
εξόφλησης ταµειακών ροών, µοντέλα υπολογισµού δικαι-
ωµάτων προαίρεσης, ή άλλα ευρέως αποδεκτά οικονοµικά 
µοντέλα αποτίµησης. Επισηµαίνεται ότι οι παραγόµενες απο-
τιµήσεις ελέγχονται σε καθηµερινή βάση µε τις αντίστοιχες 
τιµές αντισυµβαλλοµένων τραπεζών στα πλαίσια της ηµερή-
σιας διαδικασίας παροχής εξασφαλίσεων και διακανονισµού 
παραγώγων. Εάν τα µη παρατηρήσιµα δεδοµένα που χρη-
σιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας είναι 
σηµαντικά, τότε τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά µέσα κατα-
τάσσονται στο Επίπεδο 3, διαφορετικά στο Επίπεδο 2.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα παράγωγα, ο Όµιλος προβαίνει 
στον υπολογισµό της προσαρµογής λόγω πιστωτικού κινδύ-
νου (Credit Valuation Adjustment) προκειµένου να λάβει υπό-
ψη τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυµβαλλοµένου για τα πα-
ράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαπραγµατεύονται εξω-
χρηµατιστηριακά (OTC). Ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη και 
τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο, ο Όµιλος υπολογίζει την διµερή 
προσαρµογή λόγω πιστωτικού κινδύνου (Bilateral CVA/BCVA) 
για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα ανά αντισυµβαλλόµε-
νο λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες συµβάσεις συµψηφισµού 
και παροχής εξασφαλίσεων. Το BCVA υπολογίζεται για τους 
αντισυµβαλλόµενους µε σηµαντική συνολική εύλογη αξία πα-
ραγώγων λαµβάνοντας υπόψη την πιθανότητα αθέτησης των 
υποχρεώσεων τόσο του αντισυµβαλλοµένου όσο και του Οµί-
λου, την επίδραση της πρώτης αθέτησης, την αναµενόµενη έκ-
θεση σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, την ζηµία σε περί-
πτωση αθέτησης τόσο του αντισυµβαλλοµένου όσο και του 
Οµίλου καθώς και τα χαρακτηριστικά των εν ισχύ συµβάσεων 
συµψηφισµού και παροχής εξασφαλίσεων. 
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Οι εξασφαλίσεις καθώς και η έκθεση σε παράγωγα ανά αντι-
συµβαλλόµενο προσοµοιώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
των σχετικών χρηµατοπιστωτικών µέσων. Οι υπολογισµοί που 
πραγµατοποιούνται εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από παρα-
τηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. Η πιθανότητα αθέτησης των 
υποχρεώσεων εξάγεται από αγοραίες τιµές των Συµβολαίων 
Ανταλλαγής Πιστωτικής Αθέτησης (CDS) του αντισυµβαλλο-
µένου και του Οµίλου, το ποσοστό ανάκτησης που εφαρµόζε-
ται αφορά την τυπική πρακτική της αγοράς για αντισυµβαλλο-
µένους αναπτυγµένων χωρών, οι συσχετισµοί µεταξύ των δε-
δοµένων της αγοράς λαµβάνονται υπόψη και στη συνέχεια 
πραγµατοποιείται µια σειρά προσοµοιώσεων προκειµένου να 
αποτυπωθεί η έκθεση σε παράγωγα ανά αντισυµβαλλόµενο 

καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των σχετικών χρηµατοπιστωτικών 
µέσων. Σε περίπτωση απουσίας παρατηρήσιµων δεδοµένων 
στην αγορά, η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων καθώς 
και το ποσοστό ανάκτησης του εκάστοτε αντισυµβαλλοµένου 
προσδιορίζονται µε τη χρήση εσωτερικών µοντέλων του Οµί-
λου για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και των 
εξασφαλίσεων.

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την ανάλυση του BCVA 
ανά κατηγορία αντισυµβαλλοµένου (τοµέα δραστηριοποίη-
σης) και ποιοτικής διαβάθµισης (όπως ορίζεται για σκοπούς 
συµπληρώσεως του πίνακα «Ποιοτική Διαβάθµιση των χω-
ρίς Καθυστέρηση και µη Αποµειωµένων Δανείων και Απαιτή-
σεων κατά πελατών»):

Αναφορικά µε την αποτίµηση της εύλογης αξίας του ενδεχόµε-
νου τιµήµατος από την πώληση της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επι-
χειρήσεις, ύψους € 4,5 εκατ., το οποίο έχει ταξινοµηθεί στα 
«Λοιπά στοιχεία ενεργητικού», χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 
προεξόφλησης των ταµειακών ροών, βάσει του υποβληθέ-
ντος επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρίας. Η παρούσα αξία 
των προεξοφληθέντων ταµειακών ροών κατά την 30.6.2017 
ανήλθε σε € 9,7 εκατ. Λαµβάνοντας υπόψη το κόστος απο-
κτήσεως των προνοµιούχων µετοχών της Ιονική Ξενοδοχεια-
καί Επιχειρήσεις ύψους € 5,2 εκατ., η εκτιµηθείσα εύλογη αξία 
του ενδεχόµενου τιµήµατος κατά την 30.6.2017 διαµορφώ-
θηκε σε € 4,5 εκατ. Η αποτίµηση του ενδεχόµενου τιµήµατος 
ταξινοµείται στο Επίπεδο 3 καθώς για την εκτίµηση της εύλο-
γης αξίας του χρησιµοποιήθηκαν τιµές µη παρατηρήσιµων πα-
ραµέτρων.

Τέλος, η αποτίµηση του  µετατρέψιµου οµολογιακού  δανείου 
είχε βασιστεί στην εκτίµηση για την αξία της µετοχής κατά την 
ηµεροµηνία λήξεως του τίτλου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο 
επιχειρησιακό σχέδιο του Οµίλου,  στοιχείο που δεν είναι πα-
ρατηρήσιµο δεδοµένο της αγοράς. 

Ο Όµιλος πραγµατοποιεί τη µεταφορά µεταξύ Επιπέδων της ιε-
ραρχίας εύλογης αξίας στο τέλος κάθε περιόδου. 

Εντός της περιόδου πραγµατοποιήθηκαν µεταφορές εταιρικών 
οµολόγων Ελλήνων εκδοτών από το Επίπεδο 1 στο Επίπεδο 2 
συνολικού ποσού € 6,6 εκατ. λόγω διαµόρφωσης του περι-
θωρίου ρευστότητας (bid-ask spread) άνω του ορίου που έχει 
τεθεί για το χαρακτηρισµό της αγοράς ως ενεργού.

30.6.2017 31.12.2016

Κατηγορία Αντισυµβαλλοµένου
Επιχειρήσεις (8.028) (7.874)
Κυβερνήσεις (40.789) (71.084)

30.6.2017 31.12.2016

Ποιοτική Διαβάθµιση Αντισυµβαλλοµένου
Υψηλής Διαβάθµισης (347)
Ικανοποιητικής Διαβάθµισης (41.191) (72.337)
Υπό παρακολούθηση (υψηλότερου κινδύνου) (7.279) (6.621)
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Ειδικά για τις µεθοδολογίες προσδιορισµού της εύλογης αξίας του Επιπέδου 3 παρατίθενται οι ακόλουθοι πίνακες:

30.6.2017

Συνολική 
Εύλογη αξία Εύλογη Αξία Μέθοδος αποτίµησης Σηµαντικά µη 

παρατηρήσιµα δεδοµένα

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα Ενεργητικού 18.346

3.588

Προεξόφληση ταµειακών 
ροών µε υποκείµενο επιτόκια 

λαµβάνοντας υπόψη τον 
πιστωτικό κίνδυνο

Η πιθανότητας αθέτησης του 
αντισυµβαλλοµένου και η 

πιθανή ζηµία  στην  περίπτωση 
αυτή που χρησιµοποιούνται 

στον υπολογισµό της 
προσαρµογής λόγω πιστωτικού 
κινδύνου (BCVA) υπολογίζονται 

µε εσωτερικό µοντέλο

14.594

Προεξόφληση δικαιώµατος 
λαµβάνοντας υπόψη τον 
πιστωτικό κίνδυνο του 
αντισυµβαλλοµένου

Περιθώριο πιστωτικού 
κινδύνου

164 Προεξόφληση ταµειακών ροών 
µε υποκείµενο επιτόκια.

Εκτίµηση της επάρκειας 
αποθεµατικών για πληρωµή 

µερισµάτων υβριδικών τίτλων

Οµόλογα Χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς πώληση 30.220 30.220

Με βάση την τιµή εκδότη – 
Προεξόφληση ταµειακών ροών 

µε εκτίµηση του πιστωτικού 
κινδύνου - Προεξόφληση 

ταµειακών ροών µε εκτίµηση 
της απόδοσης των οµολόγων 
και εκτίµηση της αποτίµησης 

των µετοχών σε συνέχεια 
αναµενόµενης αναδιάρθρωσης.

Τιµή εκδότη - Περιθώριo 
πιστωτικού κινδύνου - 

Απόδοση οµολόγων και τιµή 
µετοχών

Μετοχές Χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς πώληση 52.489 52.489

Προεξόφληση ταµειακών ροών 
- Μέθοδος των πολλαπλασίων 

(multiples).

Μελλοντική κερδοφορία 
του εκδότη

31.12.2016

Συνολική 
Εύλογη αξία Εύλογη Αξία Μέθοδος αποτίµησης Σηµαντικά µη 

παρατηρήσιµα δεδοµένα

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα Ενεργητικού 5.359

5.226

Προεξόφληση ταµειακών 
ροών µε υποκείµενο επιτόκια 

λαµβάνοντας υπόψη τον 
πιστωτικό κίνδυνο.

Η πιθανότητας αθέτησης του 
αντισυµβαλλοµένου και η 

πιθανή ζηµία  στην  περίπτωση 
αυτή που χρησιµοποιούνται 

στον υπολογισµό της 
προσαρµογής λόγω πιστωτικού 
κινδύνου (BCVA) υπολογίζονται 

µε εσωτερικό µοντέλο.

133 Προεξόφληση ταµειακών ροών 
µε υποκείµενο επιτόκια.

Εκτίµηση της επάρκειας 
αποθεµατικών για πληρωµή 

µερισµάτων υβριδικών τίτλων.

Οµόλογα Χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς πώληση 16.987 16.987 Με βάση την τιµή εκδότη Τιµή εκδότη / Περιθώρια

Μετοχές Χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς πώληση 46.326 46.326

Προεξόφληση ταµειακών ροών 
- Μέθοδος των πολλαπλασίων 

(multiples).

Μελλοντική κερδοφορία του 
εκδότη

Μετατρέψιµο οµολογιακό 
δάνειο 13.995 13.995 Προεξόφληση ταµειακών ροών 

- Μέθοδος των πολλαπλασίων
Εκτίµηση χρηµατιστηριακής 

τιµής εκδότη
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Tα σηµαντικά µη παρατηρήσιµα δεδοµένα που χρησιµοποι-
ήθηκαν στην αποτίµηση του ενδεχόµενου τιµήµατος από την 
πώληση της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., ύψους 
€ 4,5 εκατ., είναι το Cost of Equity για την Τράπεζα και για την 
Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.

Κατωτέρω παρατίθεται συµφωνία µεταβολών των χρηµατο-
οικονοµικών στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
και έχουν κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 3.

30.6.2017

Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Αξιόγραφα 
χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς 

πώληση

Παράγωγα 
Xρηµατοοικονοµικά 

µέσα

Παράγωγα 
Xρηµατοοικονοµικά 

µέσα

Μετατρέψιµο 
οµολογιακό 

δάνειο

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2017 63.313 5.359 (13.995)
Συνολικό κέρδος ή ζηµία που καταχωρήθηκε 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων 8.801 14.324 1.790 
Συνολικό κέρδος ή ζηµία που καταχωρήθηκε 
απευθείας στην καθαρή θέση 241 
Αγορές/Εκδόσεις 10.206 
Πωλήσεις/Εξοφλήσεις/Διακανονισµοί/
Εξάσκηση (22.813) (961) 12.205 
Μεταφορές εντός επιπέδου 3 από επίπεδο 2 22.971 482 
Μεταφορές εκτός επιπέδου 3 στο επίπεδο 2 (10) (858)

Υπόλοιπο 30.6.2017 82.709 18.346 - 

Ποσά που καταχωρήθηκαν στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων και αφορούν 
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
περιλαµβάνονται στον ισολογισµό στο τέλος 
της περιόδου 1.1 - 30.06.2017. 595 14.324 

Eντός της περιόδου πραγµατοποιήθηκε µεταφορά οµολόγου 
από το επίπεδο 2 στο επίπεδο 3 ποσού € 23 εκατ. καθώς για 
την αποτίµησή του χρησιµοποιήθηκαν τιµές µη παρατηρήσι-
µων παραµέτρων. Επίσης εντός της περιόδου πραγµατοποιή-
θηκε µεταφορά οµολόγου από το επίπεδο 3 στο επίπεδο 2 πο-
σού € 10 καθώς για την αποτίµησή του χρησιµοποιήθηκαν τι-
µές παρατηρήσιµων παραµέτρων.

Τέλος στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης δανειακών υποχρεώ-
σεων συγκεκριµένου πιστούχου, η Τράπεζα απέκτησε το δι-
καίωµα αγοράς, έναντι συµβολικού τιµήµατος, ποσοστού συµ-
µετοχής στο µετοχικό του κεφάλαιο. Το εν λόγω δικαίωµα της 
Τραπέζης αναγνωρίστηκε ως παράγωγο µε εύλογη αξία ύψους 
€ 14.594,49.
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31.12.2016

Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Αξιόγραφα 
χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς 

πώληση

Παράγωγα 
Xρηµατοοικονοµικά 

µέσα

Παράγωγα 
Xρηµατοοικονοµικά 

µέσα

Μετατρέψιµο 
οµολογιακό 

δάνειο

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2016 62.797 3.530 (24.600)
Συνολικό κέρδος ή ζηµία που καταχωρήθηκε 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων (706) (112) 9.300 
Συνολικό κέρδος ή ζηµία που καταχωρήθηκε 
απευθείας στην καθαρή θέση 1.962 
Αγορές/Εκδόσεις 420 
Πωλήσεις/Εξοφλήσεις/Διακανονισµοί (1.281) (177)
Μεταφορές εντός επιπέδου 3 από επίπεδο 1 4.838 
Μεταφορές εντός επιπέδου 3 από επίπεδο 2 3.672 (1.570)

Υπόλοιπο 30.6.2016 68.030 6.913 (1.570) (15.300)
Μεταβολές περιόδου 1.7 - 31.12.2016
Συνολικό κέρδος ή ζηµία που καταχωρήθηκε 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων 320 (691) 119 1.305 
Συνολικό κέρδος ή ζηµία που καταχωρήθηκε 
απευθείας στην καθαρή θέση 942 
Αγορές/Εκδόσεις 36 
Πωλήσεις/Εξοφλήσεις/Διακανονισµοί (5.083) (355) 638 
Μεταφορές εντός Επιπέδου 3 από Επίπεδο 2 852 
Μεταφορές εκτός Επιπέδου 3 στο Επίπεδο 1 (932)
Μεταφορές εκτός Επιπέδου 3 στο Επίπεδο 2 (1.360) 813 

Υπόλοιπο 31.12.2016 63.313 5.359 - (13.995)

Ποσά που καταχωρήθηκαν στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων και αφορούν 
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
περιλαµβάνονται στον ισολογισµό στο τέλος 
της περιόδου 1.1 - 30.6.2016. (579) (113) 9.300 

Eντός της προηγούµενης χρήσεως πραγµατοποιήθηκε µετα-
φορά µετοχών από το επίπεδο 1 στο επίπεδο 3 ποσού € 4,8 
εκατ. καθώς για την αποτίµηση τους χρησιµοποιήθηκαν τιµές 
µη παρατηρήσιµων παραµέτρων, και µεταφορά µετοχών από 
το επίπεδο 3 στο επίπεδο 1 ποσού € 0,9 εκατ. καθώς για την 
αποτίµηση τους χρησιµοποιήθηκε παρατηρήσιµη χρηµατι-
στηριακή τιµή.

Στα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Ενεργητικού πραγ-
µατοποιήθηκε µεταφορά παραγώγων από το Επίπεδο 2 στο 

Επίπεδο 3, καθώς η πιθανότητα αθέτησης και η ζηµία σε πε-
ρίπτωση αθέτησης του αντισυµβαλλοµένου που χρησιµο-
ποιήθηκαν στον υπολογισµό της προσαρµογής της αποτίµη-
σης λόγω πιστωτικού κινδύνου (BCVA) και υπολογίζονται µε 
εσωτερικό µοντέλο, επηρέασαν σηµαντικά την τελική αποτί-
µησή τους. Την 31.12.2016 η ανωτέρω παράµετρος δεν συ-
νεισέφερε σηµαντικά στην τελική αποτίµηση των εν λόγω πα-
ραγώγων και µεταφέρθηκαν στο Επίπεδο 2.



75

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.6.2017

Σηµαντικά µη 
παρατηρήσιµα 

δεδοµένα

Μεταβολή των 
µη παρατηρήσιµων 

δεδοµένων

Επίπτωση στα 
αποτελέσµατα χρήσεως

Επίπτωση  
στην Καθαρή Θέση

Ευνοϊκή 
µεταβολή

Δυσµενής 
µεταβολή

Ευνοϊκή 
µεταβολή

Δυσµενής 
µεταβολή

Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά 
µέσα Ενεργητικού

H πιθανότητα της 
αθέτησης και η ζηµία 

σε περίπτωση αθέτησης 
του αντισυµβαλλοµένου 
που χρησιµοποιοούνται 

στον υπολογισµό της 
προσαρµογής λόγω 
πιστωτικού κινδύνου 

(BCVA) και υπολογίζονται 
µε εσωτερικό µοντέλο.

Αύξηση της 
πιθανότητας αθέτησης 

µέσω της µειώσεως 
της πιστοληπτικής 

διαβαθµίσεως κατά 2 
βαθµίδες/Αύξηση της 
ζηµίας σε περίπτωση 
αθέτησης κατά 10%.

(760)

Εκτίµηση της επάρκειας 
αποθεµατικών για 

πληρωµή µερισµάτων 
υβριδικών τίτλων

Αύξηση της πιθανότητας 
πληρωµής µερισµάτων 

στο 100%
(121)

Περιθώριο πιστωτικού 
κινδύνου

Αύξηση περιθωρίου 
πιστωτικού κινδύνου (851)

Οµόλογα 
Χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς 
πώληση

Τιµές εκδότη - Περιθώριο 
πιστωτικού κινδύνου- 

Απόδοση οµολόγων και 
τιµή µετοχών

Μεταβολή +/-10% στην 
τιµή εκδότη, -/+10% 
στην προσαρµογή 
λόγω εκτιµώµενου 

πιστωτικού κινδύνου, 
-/+10% στην 

εκτιµώµενη απόδοση 
και επιπρόσθετα +/-

10% στην εκτιµώµενη 
αποτίµηση µετοχής

1.877 (1.857)

Μετοχές 
Χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς 
πώληση

Μελλοντική κερδοφορία 
του εκδότη

Μεταβολή +/-10% 
στους δείκτες P/B και 
EV/Sales της µεθόδου 
των πολλαπλασίων.

(89) 1.433 (1.344)

Σύνολο (1.821) 3.310 (3.201)

Η ανάλυση ευαισθησίας για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της 30.6.2017 που κατατάσσονται στο Επίπεδο 3 των οποίων η απο-
τίµηση βασίσθηκε σε σηµαντικά µη παρατηρήσιµα δεδοµένα παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα.

Αναφορικά µε το ενδεχόµενο τίµηµα από την πώληση της Ιο-
νική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, µε βάση την διενεργηθείσα 
ανάλυση ευαισθησίας και αυξοµείωση κατά 0,50% στο Cost 

of Equity, το εύρος διακύµανσης των αξιών του ενδεχόµενου 
τιµήµατος ανέρχεται σε ελάχιστη τιµή € 4,06 εκατ. και µέγιστη 
τιµή € 4,54 εκατ. 
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25. Κεφαλαιακή επάρκεια

Πολιτική του Οµίλου είναι η διατήρηση µίας ισχυρής κεφα-
λαιακής βάσης προκειµένου να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη της 
Τραπέζης και να διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη των καταθε-
τών, των µετόχων, των αγορών και των συναλλασσόµενων 
µερών.

Αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου διενεργούνται µε απόφαση 
της Γενικής Συνελεύσεως, ή του Διοικητικού Συµβουλίου, 
σύµφωνα µε το καταστατικό ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατά-
ξεις.

Ίδιες µετοχές είναι δυνατόν να αποκτώνται κατά τους ορισµούς 
και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου.

Η κεφαλαιακή επάρκεια εποπτεύεται από τον Ενιαίο Μηχα-
νισµό Εποπτείας της ΕΚΤ προς τον οποίο υποβάλλονται στοι-
χεία σε τριµηνιαία βάση. Με πράξη της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της Τραπέζης της Ελλάδος διαµορφώνονται οι ελάχιστοι 
δείκτες (κεφαλαίου κοινών µετοχών, κεφαλαίων κατηγορίας Ι 
και κεφαλαιακής επάρκειας) που πρέπει να διαθέτει ο Όµιλος.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά ίδια 
κεφάλαια του Οµίλου µε τους κινδύνους (σταθµισµένο ενερ-
γητικό) που αναλαµβάνει ο Όµιλος. Τα εποπτικά κεφάλαια πε-
ριλαµβάνουν τα κεφάλαια κοινών µετοχών κατηγορίας Ι (µε-
τοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικά, δικαιώµατα µειοψηφίας), τα 
πρόσθετα κεφάλαια κατηγορίας Ι (υβριδικοί τίτλοι) και τα κε-
φάλαια κατηγορίας ΙΙ (τίτλοι µειωµένης εξασφαλίσεως). Το 
σταθµισµένο ενεργητικό περιλαµβάνει τον πιστωτικό κίνδυ-
νο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, τον κίνδυνο αγοράς του 
εµπορικού χαρτοφυλακίου και τον λειτουργικό κίνδυνο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 τέθηκε σε εφαρµογή η Οδηγία 
2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου της 26ης Ιουνίου 2013, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ελ-

ληνικό Δίκαιο µε το Ν. 4261/2014 και ο Κανονισµός 575/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευ-
ρώπης της 26ης Ιουνίου 2013 («CRD IV»), που σταδιακά εισά-
γουν το νέο πλαίσιο επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των πιστωτι-
κών ιδρυµάτων, στα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙΙ. 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο για τον υπολογι-
σµό του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ακολουθούνται οι µε-
ταβατικές διατάξεις όπως ισχύουν. Επιπροσθέτως: 

•	 Πέραν	του	ορίου	8%	για	τον	Δείκτη	Κεφαλαιακής	Επάρκει-
ας, ισχύουν όρια 4,5% για τον δείκτη κεφαλαίου κοινών 
µετοχών και 6% για τον δείκτη Κεφαλαίου της κατηγορίας 
Ι (Tier I) και 

•	 Προβλέπεται	η	διατήρηση,	από	1.1.2016	και	σταδιακά	µέ-
χρι την 31.12.2019, αποθεµάτων ασφαλείας κεφαλαίου, 
επιπλέον των κεφαλαίων κοινών µετοχών. Ειδικότερα:

 από 1.1.2017 ισχύει 1,25% απόθεµα ασφαλείας διατη-
ρήσεως κεφαλαίων το οποίο θα ανέλθει σταδιακά στο 
2,5% την 31.12.2019. 

 η Τράπεζα της Ελλάδος µε Πράξεις Εκτελεστικής Επιτρο-
πής (ΠΕΕ) καθόρισε τα ακόλουθα αποθέµατα ασφαλείας:

- αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας «µη-
δέν τοις εκατό» (0%) για το πρώτο εννεάµηνο του 
έτους 2017, (ΠΕΕ 107/19.12.2016, ΠΕΕ 115/15.3.2017 
& ΠΕΕ 119/15.6.2017),

- απόθεµα ασφαλείας σηµαντικά συστηµικού ιδρύµα-
τος (Ο-SII) για το 2017 «µηδέν τοις εκατό» (0%) (ΠΕΕ 
104/18.11.2016).

Τα εν λόγω όρια θα πρέπει να ικανοποιούνται σε ατοµική και 
σε ενοποιηµένη βάση.

30.6.2017 
(εκτίµηση)

31.12.2016

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) 17,9% 17,1%
Δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι (Tier I) 17,9% 17,1%
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 18,0% 17,1%

Στις 8 Δεκεµβρίου 2016, η ΕΚΤ ενηµέρωσε την Alpha Bank ότι 
για το έτος 2017 το ελάχιστο όριο του Συνολικού Δείκτη Ιδί-
ων Κεφαλαίων (Overall Capital Requirements- OCR) είναι 
12,25%.

Ο ΟCR αποτελείται από το ελάχιστο όριο του Συνολικού Δεί-
κτη Ιδίων Κεφαλαίων (8%), σύµφωνα µε το άρθρο 92(1) της 
CRR, τις πρόσθετες εποπτικές απαιτήσεις για τον Πυλώνα ΙΙ 

(P2R) σύµφωνα µε το άρθρο 16(2)(α) του κανονισµού 
1024/2013/ΕΕ, καθώς επίσης και τις συνδυασµένες απαιτή-
σεις αποθέµατος ασφαλείας (CBR), σύµφωνα µε το άρθρο 128 
(6) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Ο ελάχιστος δείκτης θα πρέπει να 
τηρείται σε συνεχή βάση, λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβατι-
κές διατάξεις της CRR / CRD IV.
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26. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών

Η Τράπεζα και οι υπόλοιπες εταιρίες του Οµίλου, στα πλαί-
σια των συνήθων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους, δι-
ενεργούν συναλλαγές και µε συνδεδεµένα µε αυτές µέρη. Οι 

συναλλαγές αυτές διενεργούνται µε συνθήκες και όρους της 
αγοράς και εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα.

α. Τα υπόλοιπα των συναλλαγών του Οµίλου µε τα βασικά 
Διοικητικά στελέχη, τα οποία αποτελούνται από τα µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Τραπέζης καθώς και µε τα πλησιέστερα συγγενικά τους πρό-
σωπα, τις συνδεδεµένες µε αυτά εταιρίες, και τα σχετικά µε 
τις συναλλαγές αυτές αποτελέσµατα, έχουν ως εξής:

30.6.2017 31.12.2016*
Ενεργητικό
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 1.299 1.320

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες 10.544 12.302
Οµολογίες εκδοσεώς µας
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους 265 260
Σύνολο 10.809 12.562

Εγγυητικές επιστολές και εγκεκριµένα όρια 2.317 2.315

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016
Έσοδα
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 24 58

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 3 68

Σύνολο 27 126

Έξοδα

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 10 31

Αµοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών και πλησιεστέρων συγγενικών τους προσώπων 1.858 1.753

Σύνολο 1.868 1.784

β. Τα υπόλοιπα των συναλλαγών του Οµίλου µε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες και τα σχετικά µε τις συναλλαγές αυτές 
αποτελέσµατα, έχουν ως εξής:

30.6.2017 31.12.2016

Ενεργητικό
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 231.187 229.559
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 812 229
Σύνολο 231.999 229.788

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες 32.701 22.642

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016*
Έσοδα
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 1.675 2.856
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 7 1
Λοιπά έσοδα 119 111
Σύνολο 1.801 2.968

Έξοδα
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 36 86
Γενικά διοικητικά έξοδα 375 1.047
Σύνολο 411 1.133

* Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου έχουν αναμορφωθεί για σκοπούς συγκρισιμότητας.
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δ. Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ασκεί 
σηµαντική επιρροή στην Τράπεζα. Ειδικότερα, στo πλαίσιo 
του Ν.3864/2010 και του από 23.11.2015 Συµφώνου Συνερ-
γασίας (Relationship Framework Agreement, «RFA»), το οποίο 
αντικατέστησε το προηγούµενο που υπεγράφη το 2013, έχει 

συµµετοχή στο Διοικητικό Συµβούλιο αλλά και σε σηµαντι-
κές Επιτροπές της Τραπέζης. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε το 
ΔΛΠ 24 το ΤΧΣ και οι ελεγχόµενες από αυτό εταιρίες θεω-
ρούνται συνδεδεµένα µέρη της Τραπέζης. 

γ. Το Ταµείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού τηρεί καταθέσεις στην Τράπεζα ύψους € 181 (31.12.2016: € 296). 

Οι τόκοι έξοδα της περιόδου αναφορικά µε τις καταθέσεις ανέρχονται σε € 1 (30.6.2016: € 16).

Τα υπόλοιπα των συναλλαγών και τα σχετικά µε αυτές αποτελέσµατα έχουν ως εξής:

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.06.2016
Έσοδα 
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 5 5

27. Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες

Την 17.7.2015, η Τράπεζα και η Eurobank, µε κοινή τους ανα-
κοίνωση, γνωστοποίησαν τη συµφωνία τους, στους κύριους 
όρους, για τη µεταβίβαση των εργασιών του Καταστήµατος 
Βουλγαρίας της Τραπέζης στη θυγατρική εταιρία της Eurobank 
στη Βουλγαρία (PostBank). Την 6.11.2015, η Τράπεζα και η 
Postbank, µε την υπογραφή σχετικής σύµβασης, οριστικοποί-
ησαν τους όρους της µεταβίβασης στους οποίους προβλέπε-
ται τίµηµα µεταβίβασης 1 ευρώ καθώς και ανάληψη µέρους 
των δανειακών υποχρεώσεων του Καταστήµατος από τον αγο-
ραστή. 

Από την 30.6.2015 τα στοιχεία ενεργητικού του Καταστήµατος 
της Βουλγαρίας και οι άµεσα συνδεδεµένες µε αυτά υποχρε-
ώσεις ικανοποιούσαν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού τους 
ως «κατεχόµενα προς πώληση» σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5 
καθώς σε εκείνη την ηµεροµηνία η Διοίκηση είχε λάβει από-
φαση για την πώληση της µονάδος και βρισκόταν ήδη στη δι-
αδικασία διαπραγµατεύσεων µε τον υποψήφιο αγοραστή. Ταυ-
τόχρονα, το Κατάστηµα στη Βουλγαρία αποτελεί µια διακριτή 
γεωγραφική περιοχή εκµεταλλεύσεων για τον Όµιλο που 

εντάσσεται στον τοµέα της Ν. Α. Ευρώπης για σκοπούς πληρο-
φόρησης κατά λειτουργικό τοµέα. Μετά το χαρακτηρισµό του 
Καταστήµατος της Βουλγαρίας, που αποτελεί τη µοναδική εται-
ρία του τραπεζικού τοµέα µέσω της οποίας δραστηριοποιείται 
ο Όµιλος στη Βουλγαρία, ως µονάδα κατεχόµενη προς πώλη-
ση, οι δραστηριότητες της αποτελούν για τον Όµιλο «διακο-
πείσες δραστηριότητες».

Συνεπώς, στη χρήση 2015 ο Όµιλος, για σκοπούς σύνταξης 
των οικονοµικών καταστάσεων, αποτίµησε τα στοιχεία ενερ-
γητικού και υποχρεώσεων του Καταστήµατος στη Βουλγαρία 
στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της 
εύλογής τους αξίας µείον τα έξοδα πώλησης αναγνωρίζοντας 
τη διαφορά που ανήλθε σε € 89.007 ως ζηµία στην κατάστα-
ση αποτελεσµάτων στη γραµµή «Καθαρά Κέρδη/ (ζηµίες) µετά 
το φόρο εισοδήµατος από διακοπείσες δραστηριότητες».

Την 1.3.2016 ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση και ο Όµιλος προ-
σάρµοσε τη ζηµία από την πώληση του Καταστήµατος βάσει 
των οριστικών καθαρών περιουσιακών του στοιχείων κατά την 
ηµεροµηνία αυτή.

Κατάστηµα Τραπέζης στη Βουλγαρία

Η Τράπεζα, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή Σχεδίου Αναδιαρθρώσεώς της (σηµείωση 42 των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2016) και 
της εκπλήρωσης της σχετικής δέσµευσης που αφορά στην 
αποµόχλευση µέρους του ενεργητικού των διεθνών δραστη-
ριοτήτων της, προχώρησε στην πώληση των εργασιών του Κα-

ταστήµατος στη Βουλγαρία, της Alpha Bank A.D. Skopje, της 
Alpha Bank Srbija A.D. και της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρή-
σεις Α.Ε., ενώ επίσης εκκίνησε τη διαδικασία πώλησης των 
εταιριών AΠE Fixed Assets Α.Ε., AΠE Commercial Property Α.Ε. 
και AΠE Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε.
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Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 3.123
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα (556)
Καθαρό έσοδο από τόκους 2.567

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 842
Προµήθειες έξοδα (74)
Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 768

Έσοδα από µερίσµατα
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 64
Λοιπά έσοδα 79
Σύνολο εσόδων 3.478

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (1.575)
Γενικά διοικητικά έξοδα (2.042)
Αποσβέσεις (397)
Λοιπά έξοδα (30)
Σύνολο εξόδων προ ζηµιών αποµειώσεως και προβλέψεων για 
την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (4.044)

Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου 1.563 

Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος 997 
Φόρος εισοδήµατος 

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος 997 
Διαφορά από αποτίµηση στην εύλογη αξία
Κέρδη/(ζηµίες) από πώληση, µετά το φόρο εισοδήµατος (188) 102 
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος από διακοπείσες 
δραστηριότητες 809 102 

Το ποσό των ταµειακών διαθεσίµων του καταστήµατος της Βουλγαρίας που διατέθηκε κατά την µεταβίβασή του ανήρχετο  σε 
€ 9.942. 

Η Τράπεζα, το τέταρτο τρίµηνο του 2015, ξεκίνησε διαδικασία 
πώλησης της θυγατρικής της Alpha Bank A.D. Skopje (ABS). 
Η ΑBS είναι η µικρότερη θυγατρική του Οµίλου στα Βαλκάνια 
και έχει µικρή παρουσία στην τοπική αγορά των Σκοπίων (µε-
ρίδιο αγοράς <2%). Στα πλαίσια της εν λόγω διαδικασίας, 
επενδυτές που είχαν προεπιλεγεί από µία ευρύτερη λίστα 
επενδυτών κλήθηκαν να υποβάλουν τις προσφορές τους σχε-
τικά µε την εξαγορά του 100% των µετοχών της ABS και του 
100% του υβριδικού µέσου (δάνειο µειωµένης εξασφάλισης) 
που έχει χορηγηθεί στην ABS από τη µητρική της (συνδυαστι-
κά και τα δύο «Περίµετρος Συναλλαγής»). 

Με βάση τα ανωτέρω, από την 31.12.2015 τα στοιχεία ενερ-
γητικού της ABS και οι άµεσα συνδεδεµένες µε αυτά υποχρε-
ώσεις ικανοποιούσαν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού τους 
ως «κατεχόµενα προς πώληση» σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5, 
ενώ οι δραστηριότητές της, οι οποίες αποτελούν µια διακρι-
τή γεωγραφική περιοχή εκµεταλλεύσεων για τον Όµιλο που 
εντάσσεται στον τοµέα της Ν. Α. Ευρώπης για σκοπούς πλη-
ροφόρησης κατά λειτουργικό τοµέα, χαρακτηρίστηκαν ως «δι-
ακοπείσες δραστηριότητες».

Η µεταβίβαση ολοκληρώθηκε την 10.5.2016 έναντι συνολι-
κού τιµήµατος € 3,2 εκατ. 

Alpha Bank AD Skopje

Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσµατα του 
Καταστήµατος της Βουλγαρίας για την περίοδο από 1.1.2016 
έως την ηµεροµηνία της µεταβίβασης. Σηµειώνεται πως τα 
αποτελέσµατα και οι ταµειακές ροές που προέρχονται από το 

Κατάστηµα της Βουλγαρίας παρουσιάζονται ως προερχόµε-
να από «διακοπείσες δραστηριότητες» τόσο στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων όσο και στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών. 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος

Τα αποτελέσµατα και οι ταµειακές ροές που προέρχονται από 
την Alpha Bank A.D. Skopje παρουσιάζονται ως προερχόµε-
να από «διακοπείσες δραστηριότητες» στην Κατάσταση Απο-
τελεσµάτων, στην Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος και 
στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται τα ποσά που παρου-
σιάζονται στην Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος.

Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 1.525 429
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα (382) (86)
Καθαρό έσοδο από τόκους 1.143 343

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 404 121
Προµήθειες έξοδα (183) (55)
Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 221 66

Έσοδα από µερίσµατα
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 132 68
Λοιπά έσοδα 40 16
Σύνολο εσόδων 1.536 493

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (907) (226)
Γενικά διοικητικά έξοδα (691) (216)
Αποσβέσεις (134) (33)
Λοιπά έξοδα (80) (28)
Σύνολο εξόδων προ ζηµιών αποµειώσεως και προβλέψεων για 
την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (1.812) (503)

Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου (482) 39 

Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος (758) 29 
Φόρος εισοδήµατος 21
Καθαρά κέρδη/ (ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος (737) 29 
Κέρδος περιόδου από την πώληση, µετά το φόρο εισοδήµατος 1.535 1.535 
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος από 
διακοπείσες δραστηριότητες 798 1.564 
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής οικονοµικών καταστάσεων και 
αντισταθµίσεως θυγατρικών εξωτερικού  (40)  7 
Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων από 
διακοπείσες δραστηριότητες (40) 7 

Συνολικό αποτέλεσµα χρήσεως µετά από φόρους 758 1.571 

Το ποσό των ταµειακών διαθεσίµων της Alpha Bank A.D. Skopje  που διατέθηκε κατά την µεταβίβασή της ανήρχετο σε € 10.973. 

Ο Όµιλος, σε συνέχεια της από 17.2.2016 ανακοίνωσης πρό-
θεσης πώλησης της Iονικής Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., 
µέσω της δηµοσίευσης σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν-
διαφέροντος, προχώρησε, την 27.10.2016, στην υπογραφή της 
οριστικής συµφωνίας για την πώληση της θυγατρικής του η 
οποία ολοκληρώθηκε την 16.12.2016. Το συνολικό τίµηµα της 
συναλλαγής, συµπεριλαµβανοµένης της αναχρηµατοδοτήσε-
ως του υφιστάµενου δανεισµού της θυγατρικής (€ 67,2 εκατ.), 
ανήλθε σε ποσό € 143,3 εκατ. 

Επιπλέον, µε την υπογραφή της συµφωνίας µεταβίβασης, ο Όµι-
λος απέκτησε το δικαίωµα να επενδύσει ποσό € 5,2 εκατ. και 
να λάβει προνοµιούχες µετοχές εκδόσεως της θυγατρικής εται-
ρίας ή της εταιρίας που θα προκύψει κατόπιν συγχωνεύσεως 
της θυγατρικής µε τον αγοραστή. Η έκδοση των προνοµιούχων 
µετοχών θα συνοδευτεί από τη σύναψη συµβάσεως δικαιωµά-
των προαιρέσεως πωλήσεως/αγοράς µεταξύ του Οµίλου και 
των µετόχων του αγοραστή. Ο µηχανισµός αυτός δίνει ουσια-
στικά στον Όµιλο το δικαίωµα να εισπράξει ένα επιπρόσθετο 

Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. 
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Εντός του τετάρτου τριµήνου του 2016, η Τράπεζα ξεκίνησε δι-
αδικασίες πώλησης της θυγατρικής της εταιρίας Alpha Bank 
Srbija A.D. Στο πλαίσιο αυτό, την 30.1.2017 ήλθε σε συµφωνία 
µε υποψήφιο αγοραστή για την πώληση του συνόλου των µε-
τοχών που κατέχει στο κεφάλαιο της θυγατρικής. Η σχετική 
σύµβαση υπεγράφη την 23.2.2017 ενώ η συναλλαγή ολοκλη-
ρώθηκε την 11.4.2017, έναντι συνολικού τιµήµατος € 53 εκατ., 
µετά τη λήψη των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων. Πέραν της 
µεταβίβασης του συνόλου των µετοχών της θυγατρικής, στο 
πλαίσιο της συµφωνίας είχε συµπεριληφθεί και η εκχώρηση 
της συµβάσεως χρέους µειωµένης εξασφαλίσεως που έχει χο-
ρηγήσει η Τράπεζα στη θυγατρική εταιρία, ύψους € 27,11 εκατ. 

Βάσει των ανωτέρω, µε ηµεροµηνία 31.12.2016 τα στοιχεία 
ενεργητικού της Alpha Bank Srbija A.D. και οι άµεσα συνδε-
δεµένες µε αυτά υποχρεώσεις ικανοποιούσαν τις προϋποθέ-
σεις χαρακτηρισµού τους ως «κατεχόµενα προς πώληση» 
σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5, ενώ οι δραστηριότητές της, οι οποί-
ες αποτελούν µια διακριτή γεωγραφική περιοχή εκµεταλλεύ-
σεων για τον Όµιλο που εντάσσεται στον τοµέα της Ν. Α. Ευρώ-
πης για σκοπούς πληροφόρησης κατά λειτουργικό τοµέα, χα-
ρακτηρίστηκαν ως «διακοπείσες δραστηριότητες».

Συνεπώς, για σκοπούς σύνταξης των οικονοµικών καταστάσε-
ων της 31.12.2016, ο Όµιλος αποτίµησε τα στοιχεία ενεργητι-
κού και υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρίας στη χαµηλότε-
ρη τιµή µεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας τους µείον 

τα έξοδα πώλησης, αναγνωρίζοντας τη διαφορά που ανήλθε 
σε € 72.722 ως ζηµία στην κατάσταση αποτελεσµάτων στη 
γραµµή «Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος 
από διακοπείσες δραστηριότητες». Μετά την ανωτέρω απο-
τίµηση τα στοιχεία ενεργητικού της Alpha Bank Srbija A.D. ανέρ-
χονταν την 31.12.2016 σε € 512.403 και οι υποχρεώσεις της σε 
€ 406.058.

Λαµβάνοντας υπόψη την ταξινόµηση της θυγατρικής στα κατε-
χόµενα προς πώληση καθώς και τις διατάξεις της φορολογικής 
νοµοθεσίας στη γραµµή αυτή αναγνωρίστηκε, επίσης, ποσό πι-
στωτικού αναβαλλόµενου φόρου ύψους € 84.441 το οποίο 
υπολογίστηκε ως η διαφορά ανάµεσα στη λογιστική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της θυγατρικής και 
στη φορολογική τους βάση, διαµορφώνοντας κατά τον τρόπο 
αυτό το µετά φόρων αποτέλεσµα από την αποτίµηση των στοι-
χείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της σε κέρδος 
ύψους € 11.719.

Οι ζηµίες ύψους € 69.275, που είχαν αναγνωρισθεί απευθείας 
στην Καθαρή Θέση µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
συναλλαγής, ανακυκλώθηκαν στα αποτελέσµατα του α’ εξα-
µήνου 2017, και περιλαµβάνονται στην γραµµή «Καθαρά κέρ-
δη/ (ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος, από διακοπείσες δρα-
στηριότητες» της Κατάστασης Αποτελεσµάτων . Η ζηµία που 
είχε αναγνωρισθεί απευθείας στην Καθαρή Θέση την  
31.12.2016 ανερχόταν σε ζηµία € 68.457.

Alpha Bank Srbija A.D. 

τίµηµα ανάλογα µε το πώς θα εξελιχθεί η αξία της εταιρίας και 
ως εκ τούτου συνιστά ενδεχόµενο τίµηµα της συναλλαγής πώ-
λησης. Το δικαίωµα αυτό αναγνωρίστηκε στη γραµµή «Λοιπά 
στοιχεία ενεργητικού» στην εύλογη αξία του η οποία την 
31.12.2016 ανέρχεται σε € 4,5 εκατ.

Το συνολικό αποτέλεσµα από τη συναλλαγή πώλησης της Ιο-
νική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. ανήλθε σε ζηµία € 38.273 
και αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών 
πράξεων.

Από το ποσό αυτό, ποσό ύψους € 36.389 είχε ήδη αναγνωρι-
σθεί ως ζηµία κατά το πρώτο εξάµηνο του 2016 καθώς, λόγω 
του χαρακτηρισµού από 31.12.2015 των στοιχείων του ενεργη-

τικού και των άµεσα συνδεδεµένων µε αυτά υποχρεώσεων ως 
«κατεχόµενα προς πώληση», ο Όµιλος τα είχε αποτιµήσει, 
σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5, στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της 
λογιστικής και της εύλογης τους αξίας µείον τα έξοδα πώλησης.

Επισηµαίνεται ότι καθώς η εταιρία δεν αποτελούσε για τον Όµι-
λο ένα ξεχωριστό, σηµαντικό τµήµα επιχειρηµατικής δραστη-
ριότητας, δεν ικανοποιούνταν οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού 
της ως διακοπείσα δραστηριότητα. Η εν λόγω εταιρία εντασσό-
ταν στον τοµέα «Λοιπά» για σκοπούς πληροφόρησης κατά λει-
τουργικό τοµέα. Το ποσό των ταµειακών διαθεσίµων της Ιονι-
κή Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. που διατέθηκε κατά την µε-
ταβίβασή της ανήρχετο σε € 67,8.
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος

Τα αποτελέσµατα και οι ταµειακές ροές που προέρχονται από 
την Alpha Bank Srbija A.D. παρουσιάζονται ως προερχόµενα 
από «διακοπείσες δραστηριότητες» στην Κατάσταση Αποτε-
λεσµάτων, στην Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος και 
στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται τα ποσά που παρου-
σιάζονται στην Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος.

Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Απριλίου έως

30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 6.943 16.128 599 7.875
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα (1.374) (2.611) (129) (1.275)
Καθαρό έσοδο από τόκους 5.569 13.517 470 6.600

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 1.860 3.852 118 2.049
Προµήθειες έξοδα (476) (747) (35) (402)
Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 1.384 3.105 83 1.647 

Έσοδα από µερίσµατα
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 991 289 375 220
Λοιπά έσοδα 156 424 8 145
Σύνολο εσόδων 8.100 17.335 936 8.612

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (3.069) (5.931) (441) (2.991)
Γενικά διοικητικά έξοδα (3.749) (7.133) (94) (3.502)
Αποσβέσεις (1.080) (550)
Λοιπά έξοδα (19) (45)  (29)
Σύνολο εξόδων προ ζηµιών αποµειώσεως και προβλέψεων για 
την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (6.837) (14.189) (535) (7.072)

Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου 1.111 1.097 (1) 329

Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος 2.374 4.243 400 1.869 
Φόρος εισοδήµατος  8  6
Καθαρά κέρδη/ (ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος 2.374 4.251 400 1.875 
Αποτέλεσµα από πώληση µετά το φόρο εισοδήµατος (70.831)  (69.767)  
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος από 
διακοπείσες δραστηριότητες (68.457) 4.251 (69.367) 1.875 

Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού των διαθέσιµων προς πώληση 
αξιογράφων (1.559) (260) (958) 100 
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής οικονοµικών καταστάσεων και 
αντισταθµίσεως θυγατρικών εξωτερικού 70.016 (1.300) 70.325 (512)
Φόρος εισοδήµατος (8) (5)
Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
από διακοπείσες δραστηριότητες 68.457 (1.568) 69.367 (417)
Συνολικό αποτελεσµα περιόδου µετά από φόρους - 2.683 - 1.458 

Το ποσό των ταµειακών διαθεσίµων της Alpha Bank Srbija A.D. που διατέθηκε κατά την µεταβίβασή του ανήρχετο  σε € 89.265.

Τον Ιούνιο του 2016 προσελήφθησαν σύµβουλοι πωλήσεως 
και εκκίνησε η διαδικασία για τη ρευστοποίηση των συµµετο-
χών της Τραπέζης στις εταιρίες APE Fixed Assets Α.Ε., APE 
Commercial Property Α.Ε. και AΠE Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. 
Η APE Fixed Assets Α.Ε. είναι θυγατρική εταιρία της Τραπέζης 
ενώ οι APE Commercial Property Α.Ε. και AΠE Επενδυτικής Πε-
ριουσίας Α.Ε. είναι κοινοπραξίες, όπου η Τράπεζα ασκεί έλεγ-
χο από κοινού µε τον έτερο κοινοπρακτούντα µέτοχο.

Οι εταιρίες έχουν καταταχθεί ως κατεχόµενες προς πώληση 
σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π 5 από την 30.6.2016. Ο Όµιλος βρί-
σκεται σε συζητήσεις µε επιλεγµένους δυνητικούς επενδυτές 
που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για αγορά των συµ-
µετοχών και εκτιµά ως πολύ πιθανή την ολοκλήρωση των συ-
ναλλαγών στο προσεχές διάστηµα. Ως εκ τούτου οι συµµετο-
χές συνεχίζουν να παρουσιάζονται ως κατεχόµενες προς πώ-
ληση.

APE Fixed Assets Α.Ε., APE Commercial Property Α.Ε., AΠE Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. 
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Στα στοιχεία ενεργητικού προς πώληση περιλαµβάνονται και 
λοιπά κατεχόµενα προς πώληση πάγια του Οµίλου ύψους 
€ 5,6 εκατ. (31.12.2016: € 5,4 εκατ.) διαµορφώνοντας το σύ-
νολο Στοιχείων Ενεργητικού προς πώληση του Οµίλου της 
30.6.2017 σε € 113.042 (31.12.2016: € 625.216).

Επιπλέον, στα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση, έχουν τα-
ξινοµήθει οι συµµετοχές της Τραπέζης στις εταιρίες «Ιχθυο-
τροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ» και «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες 
Α.Ε.», καθώς η Τράπεζα προτίθεται να τις µεταβιβάσει στο 
προσεχές διάστηµα. Η εύλογη αξία των εν λόγω εταιριών 
προσδιορίστηκε στο ποσό του ενός Ευρώ. 

Ο Όµιλος, σε κάθε ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών 
καταστάσεων, αξιολογεί τις ενέργειες που πραγµατοποιού-
νται στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου αναδιαρθρώσε-
ως προκειµένου, στις περιπτώσεις που πληρούνται τα κρι-
τήρια του Δ.Π.Χ.Π. 5 (τα οποία παρατίθενται στη σηµείωση 
1.17 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 
31.12.2016), τα στοιχεία του ενεργητικού και οι άµεσα συν-
δεδεµένες µε αυτά υποχρεώσεις να κατατάσσονται ως κατε-
χόµενα προς πώληση.

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση

30.6.2017 31.12.2016

ΕΝΕΡγΗΤΙΚΟ
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 47.570 47.570
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 39.244 39.244
Επενδύσεις σε ακίνητα 39.872 39.872

126.686 126.686
Αποτίµηση στην εύλογη αξία (19.264) (19.317)
Σύνολο Ενεργητικού προς πώληση 107.422 107.369

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους 62
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 291 296

Λοιπές Υποχρεώσεις 10
Σύνολο Υποχρεώσεων που συνδέονται µε τα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 363 296

Ποσά που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση και αφορούν στοιχεία Ενεργητικού 
προς πώληση (122) (122)
Δικαιώµατα τρίτων που αφορούν στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 10.940 10.953

Σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5 τα κατεχόµενα προς πώληση πε-
ριουσιακά στοιχεία ή οµάδες διάθεσης αποτιµώνται στη χα-
µηλότερη τιµή µεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της εύλο-
γης αξίας µείον τα έξοδα πώλησης και παρουσιάζονται στον 
ισολογισµό διακριτά από τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και 
υποχρεώσεων. Για τη θυγατρική APE Fixed Assets Α.Ε., ο Όµι-
λος προέβη σε προσδιορισµό της εύλογης αξίας των στοιχεί-
ων ενεργητικού και υποχρεώσεων που ενοποιεί, ενώ για τις 
κοινοπραξίες APE Commercial Property Α.Ε. και AΠE Επενδυ-
τικής Περιουσίας Α.Ε., που αποτιµώνται µε τη µέθοδο της κα-
θαρής θέσης, προσδιορίστηκε η εύλογη αξία της συµµετοχής 
και των δανείων και απαιτήσεων από τις εν λόγω εταιρίες τα 
οποία αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές. 
Από την προαναφερθείσα αποτίµηση προέκυψαν εντός της 

προηγούµενης χρήσεως ζηµιές ύψους € 19,3 εκατ. που ανα-
γνωρίστηκαν στη γραµµή αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµι-
κών πράξεων της κατάστασης αποτελεσµάτων.

Καθώς οι εταιρίες δεν αποτελούν για τον Όµιλο ξεχωριστά, ση-
µαντικά τµήµατα επιχειρηµατικής δραστηριότητας δεν ικανο-
ποιούνται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού αυτών ως διακο-
πείσες δραστηριότητες. Οι εταιρίες εντάσσονται στον τοµέα 
«Λοιπά» για σκοπούς πληροφόρησης κατά λειτουργικό τοµέα.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση των επιµέ-
ρους στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που αφορούν 
τις APE Fixed Assets Α.Ε., APE Commercial Property Α.Ε. και 
AΠE Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. και παρουσιάστηκαν στον 
ισολογισµό ως κατεχόµενα προς πώληση.
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α. Την 5.1.2017 η θυγατρική εταιρία της Τραπέζης Alpha 
Group Investments Ltd προέβη σε πώληση του 45,84% των 
µετοχών της θυγατρικής εταιρίας του Οµίλου ΑΕΠ Κεφαλα-
ρίου έναντι ποσού € 11. 

β. Την 16.1.2017 η Τράπεζα συµµετείχε σε αύξηση του µετο-
χικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας της Alphalife 
Α.Α.Ε.Ζ. καταβάλλοντας ποσό € 25 εκατ.

γ. Την 24.1.2017 η εταιρία του Οµίλου Aktua Ελλάς Συµµε-
τοχών Α.Ε. µετονοµάσθηκε σε Cepal Ανώνυµη Εταιρεία Συµ-
µετοχών.

δ. Την 25.1.2017 η εταιρεία Aktua Ελλάς Χρηµατοοικονοµι-
κές Λύσεις Α.Ε., η οποία αποτελεί θυγατρική εταιρία της Cepal 
Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών, µετονοµάστηκε σε Cepal 
Hellas Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες Ανώνυµη Εταιρεία Δι-
αχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

ε. Την 30.1.2017 η Τράπεζα ήλθε σε συµφωνία µε τον σερβι-
κό όµιλο εταιριών MK Group για την πώληση του συνόλου 
των µετοχών (100%) που κατέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Alpha Bank Srbija A.D.

στ. Την 3.2.2017 η θυγατρική εταιρία της Τραπέζης, Alpha 
Group Investments Ltd συµµετείχε στην αύξηση του µετοχι-
κού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρίας ΑΕΠ Κεφαλαρί-
ου Α.Ε καταβάλλοντας ποσό € 9,75 εκατ. 

ζ. Την 23.2.2017, συνεπεία της ασκήσεως του δικαιώµατος 
µετατροπής εκ του συνόλου των οµολογιούχων, η Τράπεζα 
προέβη στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου λόγω µε-
τατροπής του συνόλου του µετατρέψιµου οµολογιακού δα-
νείου που εξεδόθη την 1.2.2013 στο πλαίσιο της συµφωνίας 
µε την Crédit Agricole S.A. για την εξαγορά της πρώην Εµπο-
ρικής Τραπέζης. Εκ της µετατροπής εκδόθηκαν 6.818.181 νέες 
κοινές µετοχές, που αντιστοιχούν σε 0,44% επί του συνόλου 
των µετοχών.

η. Την 3.3.2017, και συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως δανείου της 
θυγατρικής εταιρίας του Οµίλου, AGI-Cypre Ermis Ltd, η Τρά-
πεζα συµµετείχε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εν 
λόγω εταιρίας, αποκτώντας ποσοστό 75% στο µετοχικό κε-
φάλαιο αυτής. 

θ. Την 7.3.2017, συνεπεία σχεδίου αναδιαρθρώσεως, η Τρά-
πεζα απέκτησε το 47,04% του µετοχικού κεφαλαίου της εται-
ρίας Famar S.A. (σηµείωση 20).

ι. Την 6.4.2017 οι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου Alpha Επεν-
δυτικής Περιουσίας Αµαρούσιον Ι Α.Ε., Alpha Επενδυτικής Πε-
ριουσίας Αµαρούσιον ΙΙ Α.Ε., Alpha Επενδυτικής Περιουσίας 
Χαλανδρίου Α.Ε., Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Κηφι-
σιάς Α.Ε. και Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Α.Ε. προ-
έβησαν σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου τους κατά € 2,1 
εκατ., € 0,43 εκατ., € 16,5 εκατ., € 0,5 εκατ. και € 0,06 εκατ. 
αντιστοίχως.

ια. Την 10.4.2017, η θυγατρική εταιρία της Τραπέζης, Alpha 
Group Investments Ltd ίδρυσε την εταιρία Alpha Επενδυτικής 
Περιουσίας Σπάτων Α.Ε. έναντι ποσού € 24. 

ιβ. Την 11.4.2017 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των 
µετοχών της θυγατρικής της Τραπέζης Alpha Bank Srbija A.D. 

ιγ. Την 4.5.2017 η Τράπεζα προέβη σε πώληση ποσοστού 1% 
των µετοχών της εταιρίας Cepal Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετο-
χών και συµµετείχε σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου 
καταβάλλοντας ποσό € 8,33 εκατ. Την 18.5.2017 η Τράπεζα 
προέβη σε πώληση επιπλέον ποσοστού 1,23% των µετοχών 
της εν λόγω εταιρίας.

ιδ. Την 4.5.2017 η εταιρία Cepal Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετο-
χών ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας, Kaican Services 
Ltd, µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο, καταβάλλοντας ποσό 
€ 3,6 εκατ.

ιε. Την 9.5.2017 ολοκληρώθηκε η επιστροφή κεφαλαίου 
ύψους € 28,6 εκατ. της θυγατρικής εταιρίας της Τραπέζης, 
Εµπορική Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων Ανώνυµη Συµ-
µετοχική και Κτηµατική Εταιρία. 

ιστ. Την 18.5.2017 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου 
των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας του Οµίλου, AGI BRE 
Participations 1 EOOD. 

ιζ. Την 26.5.2017 ολοκληρώθηκε η διαγραφή των θυγατρι-
κών εταιριών του Οµίλου AGI-RRE Athena Srl και AGI-RRE 
Venus Srl από το Μητρώο Εταιριών της Ρουµανίας. 

ιη. Την 20.6.2017 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου 
των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας του Οµίλου, AGI-SRE 
Ariadni DOO.

ιθ. Την 27.6.2017 η θυγατρική εταιρία του Οµίλου, AGI-RRE 
Cleopatra Srl, απέκτησε το 97,5% των µετοχών της εταιρίας 
ΤΗ Top Hotels Srl έναντι ποσού € 85,7.

28. Εταιρικά γεγονότα
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29. Αναµόρφωση οικονοµικών καταστάσεων

Τα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου αναµορφώθηκαν συνε-
πεία του χαρακτηρισµού της Alpha Bank Srbija A.D. ως διακο-
πείσα δραστηριότητα (σηµείωση 27).

Κατωτέρω παρατίθενται οι αναµορφωµένες καταστάσεις απο-
τελεσµάτων και ταµειακών ροών της περιόδου 1.1 - 30.6.2016 
από τον εν λόγω χαρακτηρισµό.

Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων

Από 1 Ιανουαρίου έως 30.6.2016

Δηµοσιευθέντα 
ποσά

Αναµόρφωση λόγω 
παρουσίασης της 
Alpha Bank Srbija 

A.D. ως διακοπείσα 
δραστηριότητα

Αναµορφωθέντα 
ποσά

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 1.382.951 (16.128) 1.366.823

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα (416.644) 2.611 (414.033)

Καθαρό έσοδο από τόκους 966.307 (13.517) 952.790

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 182.447 (3.852) 178.595

Προµήθειες έξοδα (23.677) 747 (22.930)

Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 158.770 (3.105) 155.665

Έσοδα από µερίσµατα 1.120 1.120

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 60.038 (289) 59.749

Λοιπά έσοδα 27.275 (424) 26.851

88.433 (713) 87.720

Σύνολο εσόδων 1.213.510 (17.335) 1.196.175
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (258.481) 5.931 (252.550)

Κόστος αποζηµιώσεως προγράµµατος οικειοθελούς αποχώρησης 
προσωπικού (31.480) (31.480)

Γενικά διοικητικά έξοδα (247.089) 7.133 (239.956)

Αποσβέσεις (49.495) 1.080 (48.415)

Λοιπά έξοδα (16.274) 45 (16.229)

Σύνολο εξόδων προ ζηµιών αποµειώσεως και προβλέψεων για 
την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (602.819) 14.189 (588.630)
Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου (604.828) (1.097) (605.925)

Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες (1.967) (1.967)

Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος 3.896 (4.243) (347)
Φόρος εισοδήµατος (24.447) (8) (24.455)

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος (20.551) (4.251) (24.802)
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος από διακοπείσες 
δραστηριότητες 1.607 4.251 5.858 

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος (18.944) - (18.944)
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν σε:
Μετόχους της Τραπέζης
- από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (20.650) (4.251) (24.901)

- από διακοπείσες δραστηριότητες 1.607 4.251 5.858 

(19.043) (19.043)
Τρίτους 99 99

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή:
Βασικά και προσαρµοσµένα  
(€ ανά µετοχή) (0,01) (0,01)
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Από 1 Απριλίου έως 30.6.2016

Δηµοσιευθέντα 
ποσά

Αναµόρφωση λόγω 
παρουσίασης της 
Alpha Bank Srbija 

A.D. ως διακοπείσα 
δραστηριότητα

Αναµορφωθέντα 
ποσά

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 677.464 (7.875) 669.589

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα (194.099) 1.275 (192.824)

Καθαρό έσοδο από τόκους 483.365 (6.600) 476.765

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 94.063 (2.049) 92.014

Προµήθειες έξοδα (13.869) 402 (13.467)

Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 80.194 (1.647) 78.547

Έσοδα από µερίσµατα 529  529

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 56.999 (220) 56.779

Λοιπά έσοδα 14.921 (145) 14.776

72.449 (365) 72.084

Σύνολο εσόδων 636.008 (8.612) 627.396
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (129.026) 2.991 (126.035)

Κόστος αποζηµιώσεως προγράµµατος οικειοθελούς αποχώρησης 
προσωπικού (487) (487)

Γενικά διοικητικά έξοδα (128.847) 3.502 (125.345)

Αποσβέσεις (23.632) 550 (23.082)

Λοιπά έξοδα (12.706) 29 (12.677)

Σύνολο εξόδων προ ζηµιών αποµειώσεως και προβλέψεων για 
την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (294.698) 7.072 (287.626)
Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου (349.710) (329) (350.039)

Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες (506) (506)

Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος (8.906) (1.869) (10.775)
Φόρος εισοδήµατος (9.540) (6) (9.546)

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος (18.446) (1.875) (20.321)
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος από διακοπείσες 
δραστηριότητες 1.666 1.875 3.541 

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος (16.780) - (16.780)
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν σε:
Μετόχους της Τραπέζης
- από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (18.502) (1.875) (20.377)

- από διακοπείσες δραστηριότητες 1.666 1.875 3.541 

(16.836) (16.836)
Τρίτους 56 56

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή:
Βασικά και προσαρµοσµένα  
(€ ανά µετοχή) (0,01) (0,01)
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Από 1 Ιανουαρίου έως 30.6.2016

Δηµοσιευθέντα 
ποσά

Αναµόρφωση 
λόγω 

παρουσίασης της 
Alpha Bank Srbija 

A.D. ως διακοπείσα 
δραστηριότητα

Αναµορφωθέντα 
ποσά

Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος 3.896 (4.243) (347)
Προσαρµογή κερδών/(ζηµιών) προ φόρων για:   
Αποσβέσεις/Αποµειώσεις ενσώµατων παγίων 27.400 (957) 26.443 
Αποσβέσεις/Αποµειώσεις αΰλων παγίων 22.095 (123) 21.972 
Αποµειώσεις δανείων, προβλέψεις και αποζηµιώσεις προσωπικού 641.523 1.097 642.620 
(Κέρδη)/Ζηµίες από επενδυτικές δραστηριότητες (69.292) (69.292)
(Κέρδη)/Ζηµίες από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 31.017 31.017 
Αναλογία (κερδών)/ζηµιών από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 1.967 1.967 

658.606 (4.226) 654.380 
Καθαρή (αύξηση)/µείωση στοιχείων Ενεργητικού που σχετίζονται µε 
συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες:  
Απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων (225.373) 32.797 (192.576)
Αξιογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου και απαιτήσεων από παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα (45.962)  (45.962)
Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 298.866 (21.927) 276.939 
Λοιπών στοιχείων Eνεργητικού 2.562 316 2.878 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στοιχείων Υποχρεώσεων που σχετίζονται 
µε συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες:   
Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα (1.697.694) (8.908) (1.706.602)
Υποχρεώσεων από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (18.826)  (18.826)
Υποχρεώσεων προς πελάτες 229.900 8.820 238.720 
Λοιπών Υποχρεώσεων 18.010 14.041 32.051 
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές 
δραστηριότητες πριν από φόρους (779.911) 20.913 (758.998)
Πληρωθέντες φόροι εισοδήµατος και λοιποί φόροι (18.076) 309 (17.767)
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές 
δραστηριότητες (797.987) 21.222 (776.765)

Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές 
δραστηριότητες (21.270) (21.222) (42.492)

Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες  
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες (98) (98)
Εξαγορές χρήσης
Εισροές από πώληση θυγατρικής
Εισπραχθέντα µερίσµατα 1.120 1.120 
Αγορές ενσώµατων και αΰλων παγίων (97.824) 467 (97.357)
Πωλήσεις ενσώµατων και αΰλων παγίων 44.176 (168) 44.008 
Καθαρή (αύξηση)/µείωση επενδύσεων σε χρεόγραφα 663.048 (24.340) 638.708 
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες επενδυτικές 
δραστηριότητες 610.422 (24.041) 586.381 

Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές 
δραστηριότητες (24.390) 24.041 (349)

Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις /(Αποπληρωµές) οµολογιών εκδοσεώς µας και λοιπών 
δανειακών υποχρεώσεων (81.617) (81.617)
(Αγορές)/Πωλήσεις υβριδικών τίτλων (15) (15)
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου (970) (970)
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (82.602) - (82.602)

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στο ταµείο και στα ταµειακά 
ισοδύναµα (24.489) (24.489)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµειακών ροών από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες (294.656) (2.819) (297.475)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµειακών ροών από διακοπείσες 
δραστηριότητες (45.660) 2.819 (42.841)
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 1.328.133 - 1.328.133 

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 987.817 - 987.817 

Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

30. γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων

Αθήναι, 31 Αυγούστου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ 
CHIEF FINANCIAL OFFICER

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΡΑΠΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 666242

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ι 166670

ΜΑΡΙΑΝΝΑ Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 694507

ΒΑΣΙΛEΙΟΣ Ε. ΨΑΛΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 666591

Δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
που να επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις.
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπέζης της 30.6.2017

Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως

Σηµείωση 30.6.2017 30.6.2016

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 2 1.127.970 1.217.793

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 2 (276.301) (394.512)

Καθαρό έσοδο από τόκους 2 851.669 823.281

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 165.133 152.019

Προµήθειες έξοδα (28.196) (20.210)

Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 136.937 131.809

Έσοδα από µερίσµατα 3 35.488 75.756

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 4 42.599 48.850

Λοιπά έσοδα 7.187 5.111

 85.274 129.717

Σύνολο εσόδων 1.073.880 1.084.807

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5 (188.945) (197.364)

Γενικά διοικητικά έξοδα 6 (219.440) (194.496)

Αποσβέσεις 13,14,15 (36.741) (35.276)

Λοιπά έξοδα (7.716) (7.677)

Σύνολο εξόδων προ ζηµιών αποµειώσεως και προβλέψεων για την κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου (452.842) (434.813)

Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 7 (354.608) (520.732)

Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος 266.430 129.262

Φόρος εισοδήµατος 8 (54.510) (4.720)

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 211.920 124.542

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος από διακοπείσες δραστηριότητες 26 233

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος 211.920 124.775

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή: 

Βασικά και προσαρµοσµένα (€ ανά µετοχή) 9 0,1375 0,0812

Βασικά και προσαρµοσµένα από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (€ ανά µετοχή) 9 0,1375 0,0810

Βασικά και προσαρµοσµένα από διακοπείσες δραστηριότητες (€ ανά µετοχή) 9 - 0,0002

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 94-138) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της Τραπέζης
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Σηµείωση 30.6.2017 31.12.2016

ΕΝΕΡγΗΤΙΚΟ

Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες 618.531 674.439

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 2.538.604 2.912.313

Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου 11 5.022 2.865

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 569.897 644.436

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 10 39.160.698 40.261.524

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου

 - Διαθέσιµα προς πώληση 11 4.815.525 4.360.047

 - Διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 11 318 9.342

 - Δανειακού χαρτοφυλακίου 11 1.919.723 2.682.655

Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές, συγγενείς  και κοινοπραξίες 12 2.029.593 1.815.255

Επενδύσεις σε ακίνητα 13 27.660 27.836

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 14 663.274 675.870

Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια 15 338.831 333.926

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.343.361 4.477.144

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 1.382.575 1.378.290

58.413.612 60.255.942

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 26 96.070 146.631

Σύνολο Ενεργητικού 58.509.682 60.402.573

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 16 17.985.355 19.433.001

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 1.147.202 1.337.559

Υποχρεώσεις προς πελάτες 28.911.752 29.009.979

Oµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 17 427.245 598.759

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους 9.911 19.419

Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους 90.994 89.126

Λοιπές υποχρεώσεις 698.875 806.500

Προβλέψεις 18 94.364 383.188

Σύνολο Υποχρεώσεων 49.365.698 51.677.531

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό Κεφάλαιο 19 463.110 461.064

Διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 19 10.801.029 10.790.870

Αποθεµατικά 403.198 208.187

Αποτελέσµατα εις νέον 19 (2.523.353) (2.735.079)

Σύνολο Καθαρής Θέσεως 9.143.984 8.725.042

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως 58.509.682 60.402.573

Ενδιάµεσος Ισολογισµός

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 94-138) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της Τραπέζης



91

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 30.6.2017

Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως

Σηµείωση 30.6.2017 30.6.2016
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες), µετά το φόρο εισοδήµατος, που αναγνωρίσθηκαν στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων 211.920 124.775

Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση:

Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού των διαθέσιµων προς πώληση αξιογράφων 8 222.935 13.470

Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού αντισταθµίσεως ταµειακών ροών 8 51.427 (128.790)

Φόρος εισοδήµατος 8 (79.351) 33.443

Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 8 195.011 (81.877)

Σύνολο αποτελεσµάτων, µετά το φόρο εισοδήµατος, που καταχωρήθηκαν 
απευθείας στην Καθαρή Θέση 195.011 (81.877)

Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος 406.931 42.898

Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος που αναλογεί σε:
Μετόχους της Τραπέζης
- από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 406.931 42.665
- από διακοπείσες δραστηριότητες 233

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 94-138) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της Τραπέζης
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ση
µ

εί
ω

σ
η

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Διαφορά  
από έκδοση  

µετοχών υπέρ  
το άρτιο Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα  
εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο 1.1.2016 461.064 10.790.870 153.631 (2.987.532) 8.418.033

Μεταβολές περιόδου  
1.1 - 30.6.2016

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες), µετά το 
φόρο εισοδήµατος 124.775 124.775

Σύνολο αποτελεσµάτων µετά 
το φόρο εισοδήµατος, που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στην 
Καθαρή Θέση 8 (81.877) (81.877)

Συνολικό αποτέλεσµα 
περιόδου, µετά το φόρο 
εισοδήµατος - - (81.877) 124.775 42.898

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού 
κεφαλαίου, µετά το φόρο 
εισοδήµατος (688) (688)

Υπόλοιπο 30.6.2016 461.064 10.790.870 71.754 (2.863.445) 8.460.243

Μεταβολές περιόδου  
1.7 - 31.12.2016

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες), µετά το 
φόρο εισοδήµατος 135.843 135.843

Σύνολο αποτελεσµάτων µετά 
το φόρο εισοδήµατος, που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στην 
Καθαρή Θέση 136.433 (7.477) 128.956

Συνολικό αποτέλεσµα 
περιόδου, µετά το φόρο 
εισοδήµατος - - 136.433 128.366 264.799

Υπόλοιπο 31.12.2016 461.064 10.790.870 208.187 (2.735.079) 8.725.042

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως

Ση
µ

εί
ω

σ
η

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Διαφορά  
από έκδοση  

µετοχών υπέρ  
το άρτιο Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα  
εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο 1.1.2017 461.064 10.790.870 208.187 (2.735.079) 8.725.042

Μεταβολές περιόδου  
1.1 - 30.6.2017

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες), µετά το 
φόρο εισοδήµατος 211.920 211.920

Σύνολο αποτελεσµάτων µετά 
το φόρο εισοδήµατος, που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στην 
Καθαρή Θέση 8 195.011 195.011

Συνολικό αποτέλεσµα 
περιόδου, µετά το φόρο 
εισοδήµατος - - 195.011 211.920 406.931

Μετατροπή µετατρέψιµου 
οµολογιακού δανείου  σε µετοχές 19 2.046 10.159 12.205

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού 
κεφαλαίου, µετά το φόρο 
εισοδήµατος (194) (194)

Υπόλοιπο 30.6.2017 463.110 10.801.029 403.198 (2.523.353) 9.143.984

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 94-138) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της Τραπέζης
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 30.6.2017

Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως

Σηµείωση 30.6.2017 30.6.2016
Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος 266.430 129.262

Προσαρµογή κερδών/ (ζηµιών) προ φόρων για:
Αποσβέσεις/αποµειώσεις ενσώµατων παγίων 13,14 15.361 16.034
Αποσβέσεις αΰλων παγίων 15 21.380 19.242
Αποµειώσεις δανείων, προβλέψεις και αποζηµιώσεις προσωπικού 373.125 500.914
Αποµειώσεις συµµετοχών 29.363
(Κέρδη)/ζηµίες από επενδυτικές δραστηριότητες (81.418) (109.402)
(Κέρδη)/ζηµίες από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (6.515) 29.913

588.363 615.326
Καθαρή (αύξηση)/µείωση στοιχείων Ενεργητικού που σχετίζονται µε συνεχιζόµενες 
λειτουργικές δραστηριότητες:
Απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 280.084 123.361
Αξιογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου και απαιτήσεων από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 72.382 (46.753)
Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 195.952 63.078
Λοιπών στοιχείων Ενεργητικού 58.318 (7.883)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) Υποχρεώσεων που σχετίζονται µε συνεχιζόµενες 
λειτουργικές δραστηριότητες:
Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα (1.447.646) (1.349.563)
Υποχρεώσεων από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (138.931) (11.370)
Υποχρεώσεων προς πελάτες (115.823) (47.253)
Λοιπών Υποχρεώσεων (105.991) 836
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες πριν από 
φόρους (613.292) (660.221)

Πληρωθέντες φόροι εισοδήµατος και λοιποί φόροι (9.508) (9.486)
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες (622.800) (669.707)
Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες (17.434)

Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες
Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 28.652 (69.771)
Πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών 26.264
Εισπραχθέντα µερίσµατα 118 5.116
Αγορές ενσώµατων και άυλων παγίων 13,14,15 (35.919) (53.883)
Πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 1.283 892
Καθαρή (αύξηση)/µείωση επενδύσεων σε χρεόγραφα 588.124 865.799
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες 608.522 748.153
Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες (9.906)

Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου 19 (273) (970)
Εισπράξεις οµολογιών εκδόσεώς µας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων 17 39.977
Αποπληρωµές οµολογιών εκδόσεώς µας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων (175.213) (87.622)
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (135.509) (88.592)
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στο ταµείο και στα ταµειακά ισοδύναµα 257 (418)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµειακών ροών από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (149.530) (10.564)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµειακών ροών από διακοπείσες δραστηριότητες (27.340)

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 648.091 765.248

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 498.561 727.344

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 94-138) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της Τραπέζης
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 

γΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Τράπεζα λειτουργεί σήµερα µε την επωνυµία ΑLPHA ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ALPHA BANK, εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Σταδίου 40, είναι καταχωρηµένη στο Γενικό 
Εµπορικό Μητρώο µε αριθµό 223701000 (πρώην αριθµός 
Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 6066/06/Β/86/05). Η διάρ-
κειά της έχει ορισθεί έως το 2100, δύναται δε να παραταθεί 
µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Σκοπός της Τραπέζης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του 
Καταστατικού της, είναι η διενέργεια, για ίδιο λογαριασµό ή 
για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, αυ-
τοτελώς ή σε συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της κοινο-
πραξίας, µετά τρίτων, του συνόλου, άνευ περιορισµού ή ετέ-

ρας διακρίσεως, των (κυρίων και παρεποµένων) εργασιών, 
δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υπηρεσιών, που η εκάστο-
τε κείµενη (ηµεδαπή, κοινοτική, αλλοδαπή) νοµοθεσία επι-
τρέπει σε πιστωτικά ιδρύµατα. Για την εκπλήρωσή του η Τρά-
πεζα δύναται να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή συ-
ναλλαγή που, αµέσως ή εµµέσως, είναι συναφής, συµπλη-
ρωµατική ή επιβοηθητική των προαναφεροµένων.

Η θητεία του Διοικητικού της Συµβουλίου, που εξελέγη από 
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.6.2014, 
λήγει το 2018.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου την 30.6.2017 είχε 
ως εξής:

*  Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής
** Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών 
*** Μέλος της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων
**** Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής

Την 29.6.2017, το Διοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης διαπί-
στωσε ότι η Τράπεζα δεν υπάγεται στο σύνολο των διατάξεων 
του Ν.3723/2008 και ότι το δικαίωµα και η απαίτηση του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συµβού-
λιο της Τραπέζης, που απορρέουν από τον ως άνω Νόµο, 
έχουν κατά συνέπεια παύσει να ισχύουν και έχουν εξαλειφθεί.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.6.2017 εξέ-
λεξε, για τον υποχρεωτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσε-
ως 2017, την ελεγκτική εταιρία «Deloitte Ανώνυµη Εταιρία 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».

Η µετοχή της Τραπέζης είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών από το 1925 και κατατάσσεται µεταξύ των εταιριών 
µε την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση. Η µετοχή συµµετέχει σε 
διεθνείς δείκτες όπως, µεταξύ άλλων, ο MSCI Emerging 
Markets Index, ο FTSE All World, ο FTSE Med100 και ο 
FTSE4Good Emerging Index.

Εκτός από την ελληνική κεφαλαιαγορά, η µετοχή διαπραγ-
µατεύεται εκτός χρηµατιστηριακού κύκλου στην αγορά της 
Νέας Υόρκης (ADRs).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Βασίλειος Θ.Ράπανος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
(Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος)

Ευάγγελος Ι. Καλούσης */*** 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δηµήτριος Π. Μαντζούνης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Σπύρος Ν. Φιλάρετος (COO)

Αρτέµιος Χ. Θεοδωρίδης

Γεώργιος Κ. Αρώνης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ευθύµιος Ο. Βιδάλης **/****

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Ibrahim S. Dabdoub **/****

Carolyn Adele G. Dittmeier *

Richard R. Gildea **/***

Shahzad A. Shahbaz ***/****

Jan Oscar A. Vanhevel */***

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
(κατ' εφαρµογή των διατάξεων του ν.3864/2010)

Σπυρίδων-Σταύρος Α. Μαυρόγαλος-Φώτης */**/***/****

γΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Γεώργιος Π. Τριανταφυλλίδης
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Το σύνολο των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία την 30η Ιου-
νίου 2017 ανήρχετο σε 1.543.699.381.

Στο Χρηµατιστήριο Αθηνών διαπραγµατεύονται 1.374.524.235 
κοινές µετοχές της Τραπέζης, ενώ το Ταµείο Χρηµατοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (“ΤΧΣ”) κατέχει τις υπόλοιπες 169.175.146 
κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, άυλες µετοχές, ή ποσοστό 
10,96% επί του συνόλου κοινών µετοχών εκδόσεως της Τρα-
πέζης. Η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου επί των µετοχών 
του ΤΧΣ υπόκειται σε περιορισµούς σύµφωνα µε το άρθρο 7α 
του Ν.3864/2010.

Επιπλέον, στο Χρηµατιστήριο Αθηνών διαπραγµατεύονται 
1.141.734.167 Παραστατικοί Τίτλοι Δικαιωµάτων Κτήσης Με-
τοχών («Warrants»), ο κάθε ένας από τους οποίους ενσωµα-
τώνει δικαίωµα αγοράς 0,148173663047785 Νέων Μετοχών 
κυριότητος του ΤΧΣ.

Κατά το α’ εξάµηνο 2017, η εµπορευσιµότητα της µετοχής 
ανήλθε σε € 10.927.362 ανά συνεδρίαση, κατά µέσο όρο και 
η εµπορευσιµότητα των warrants σε € 3.555.

Η Τράπεζα έχει αξιολογηθεί πιστοληπτικά από τρεις οίκους 
του εξωτερικού ως εξής: 

•	 Moody’s:	Caa3

•	 Fitch	Ratings:	RD

•	 Standard	&	Poor’s:	CCC+

Σηµειώνεται ότι, µε βάση την υπ’ αριθµό 8/754/14.4.2016 
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς µε θέµα «Ειδικά Θέµατα Περιοδικής Πληροφόρη-
σης βάσει του Ν.3556/2007» καταργήθηκε η υποχρέωση 
δηµοσίευσης Στοιχείων και Πληροφοριών που προκύπτουν 
από τις τριµηνιαίες και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστά-
σεις, που προβλεπόταν από την υπ’ αριθµό 4/507/28.4.2009 
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς.

Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο της 31ης Αυγού-
στου 2017.
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟγΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.1 Βάση παρουσίασης 
Η Τράπεζα κατήρτισε τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις της 30.6.2017 σύµφωνα µε το Διεθνές Λογιστι-
κό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34, περί ενδιάµεσων οικονοµικών κατα-
στάσεων, όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή 
του ιστορικού κόστους. Κατ’ εξαίρεση ορισµένα στοιχεία του 
ενεργητικού και των υποχρεώσεων αποτιµώνται στην εύλο-
γη αξία τους. Τα στοιχεία αυτά είναι κατά κύριο λόγο τα ακό-
λουθα:

- Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου

- Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα

- Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση

- Το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο εκδόσεως της Τραπέ-
ζης το οποίο, έως τη µετατροπή του σε µετοχές, η οποία 
έλαβε χώρα κατά το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, 
περιλαµβανόταν στις «Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοι-
πές δανειακές υποχρεώσεις». 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται δια-
φορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Τράπεζα για τη σύντα-
ξη των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων εί-
ναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευθεί-
σες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 
31.12.2016.

Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι την 31.12.2017, 
προτύπων και διερµηνειών ή τροποποιήσεων αυτών, που 
έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντός του έτους από 
το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και που 
η εφαρµογή τους θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική για πε-
ριόδους που αρχίζουν από 1.1.2017, ενδέχεται να επηρεάσει 
αναδροµικά τις περιόδους που καλύπτονται από αυτές τις εν-
διάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.

Αναφορικά µε το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΠ 9, η εφαρµο-
γή του οποίου είναι υποχρεωτική από 1.1.2018, επισηµαίνε-
ται πως η Τράπεζα έχει ξεκινήσει Πρόγραµµα υλοποιήσεως 
του νέου προτύπου, όπως ειδικότερα αναφέρεται στη σηµεί-
ωση 1.1 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 
31.12.2016, στην οποία επιπρόσθετα επεξηγούνται οι σηµα-
ντικότερες τροποποιήσεις που το Πρότυπο αυτό επιφέρει στις 
λογιστικές αρχές που διέπουν την αντιµετώπιση των χρηµα-
τοοικονοµικών µέσων. Η πρόοδος του Προγράµµατος υλο-
ποιήσεως εξελίσσεται σύµφωνα µε το σχετικό προγραµµα-
τισµό ενώ τα περισσότερα από τα επιµέρους έργα που εντάσ-
σονται σε αυτό βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.

Πρόοδος του προγράµµατος υλοποίησης του ΔΠΧΠ 9

Ο σχεδιασµός του πλαισίου διακυβέρνησης και της διαδικα-

σίας που θα ακολουθείται για την ταξινόµηση των χρηµατο-
οικονοµικών µέσων που θα αναγνωριστούν µετά την 1.1.2018 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Ειδικότερα, έχει προχωρήσει σε σηµα-
ντικό βαθµό ο επί της αρχής σχεδιασµός της διαδικασίας τόσο 
για τον ορισµό των επιχειρησιακών µοντέλων όσο και για την 
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των συµβατικών ταµειακών 
ροών και παράλληλα διενεργείται η αναλυτική καταγραφή 
της διαδικασίας σε εγχειρίδια και οι προσαρµογές που απαι-
τούνται στις µηχανογραφικές εφαρµογές.

Επίσης σε ότι αφορά την ταξινόµηση του υφιστάµενου χαρτο-
φυλακίου, σηµειώνονται τα εξής:

•	 Τα	Δάνεια	και	οι	Απαιτήσεις	κατά	πελατών	και	οι	Απαιτή-
σεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων αναµένεται να ενταχθούν 
σε επιχειρησιακά µοντέλα που θα επιτρέπουν την αποτίµη-
σή τους στο αναπόσβεστο κόστος (hold to collect), στο 
βαθµό που από την εξέταση των συµβατικών όρων που τα 
διέπουν προκύπτει ότι οι ταµειακές ροές που αναµένονται 
από αυτά πληρούν τον ορισµό του κεφαλαίου και του τό-
κου όπως ο ορισµός αυτός δίδεται από το νέο Πρότυπο 
(SPPI test). Η εν λόγω αξιολόγηση των συµβατικών όρων 
βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η οριστική ταξινόµηση µε βάση 
το επιχειρησιακό µοντέλο, θα πραγµατοποιηθεί την 
1.1.2018, µε βάση τα γεγονότα και τις συνθήκες που θα επι-
κρατούν σε εκείνη την ηµεροµηνία. 

•	 Τα	οµόλογα	και	γενικότερα	οι	επενδύσεις	σταθερού	εισο-
δήµατος που έχουν ταξινοµηθεί στα Διαθέσιµα προς πώ-
ληση αξιόγραφα βάσει του ΔΛΠ 39, θα αναγνωριστούν 
στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των 
λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας 
στην καθαρή θέση ανάλογα µε το επιχειρησιακό τους µο-
ντέλο, µε εξαίρεση αυτά που οι συµβατικές ταµειακές ροές 
δεν πληρούν τον ορισµό του κεφαλαίου και του τόκου, τα 
οποία και θα αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των απο-
τελεσµάτων. 

•	 Για	την	πλειοψηφία	των	επενδύσεων	που	πληρούν	τον	
ορισµό του συµµετοχικού τίτλου (equity instrument), η 
Τράπεζα σχεδιάζει να επιλέξει την αποτίµηση στην εύλογη 
αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρού-
νται απευθείας στην καθαρή θέση.

Σε ό,τι αφορά τον άξονα αποµείωσης, η Τράπεζα ολοκληρώ-
νει την ανάπτυξη των µοντέλων υπολογισµού ζηµιάς λόγω 
πιστωτικού κινδύνου. Οι βασικές παράµετροι για τον προσδι-
ορισµό των αναµενόµενων ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύ-
νου είναι η Πιθανότητα αθέτησης (probability of default), η 
Ζηµία δεδοµένης της αθετήσεως (loss given default) και το 
Άνοιγµα κατά την αθέτηση (exposure at default).

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάπτυξης των ανα-
λυτικών µεθοδολογιών για την κατάταξη (staging) των χρη-
µατοοικονοµικών µέσων για τα οποία θα υπολογίζονται ζηµί-
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ες αποµείωσης αναλόγως του βαθµού επιδείνωσης της πιστο-
ληπτικής ικανότητας του εκδότη/πιστούχου, η οποία θα καθο-
ρίζει τα χρηµατοοικονοµικά µέσα για τα οποία η πρόβλεψη θα 
βασίζεται στην πιθανότητα αθέτησης εντός των επόµενων 12 
µηνών (12 m expected losses) καθώς και σε εκείνα για τα οποία 
η αντίστοιχη πρόβλεψη θα βασίζεται στην πιθανότητα αθέτη-
σης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των µέσων (lifetime expected 
losses). Κατά την αξιολόγηση κατά πόσο ο πιστωτικός κίνδυ-
νος ενός µέσου έχει αυξηθεί σηµαντικά από την αρχική ανα-
γνώριση (significant credit deterioration), η Τράπεζα θα 
λαµβάνει υπόψη λογική και βάσιµη πληροφόρηση, τόσο ποι-
οτική όσο και ποσοτική, που να δύναται να διαφοροποιείται 
µεταξύ των χαρτοφυλακίων. 

Τέλος, η Τράπεζα είναι στην φάση σχεδιασµού του νέου πλαι-
σίου διακυβέρνησης για τον υπολογισµό των αποµειώσεων, 
καθώς και στην καταγραφή της διαδικασίας υπολογισµού των 
αποµειώσεων η οποία θα διενεργείται µέσω νέας µηχανογρα-
φικής εφαρµογής.

Αναφορικά µε τη λογιστική αντιστάθµισης η Τράπεζα προτίθε-
ται να εξακολουθήσει να εφαρµόζει τις διατάξεις του ΔΛΠ 39.

Τέλος, οι απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την αποτίµηση κα-
θώς και για την αποµείωση εφαρµόζονται αναδροµικά από 
1.1.2018 χωρίς να υφίσταται απαίτηση αναµόρφωσης της συ-
γκριτικής πληροφόρησης. Η Τράπεζα δεν προτίθεται να 
αναµορφώσει τη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της 
µετάβασης στο ΔΠΧΠ 9.

Επιπτώσεις από την εφαρµογή του ΔΠΧΠ 9

Έως και σήµερα δεν έχει υπάρξει οριστικοποίηση σηµαντικών 
παραδοχών του ΔΠΧΠ 9 και η όποια ανάλυση επιπτώσεων 
(π.χ. η άσκηση που υποβλήθηκε στην EBA) µπορεί να βασι-
στεί σε υποθέσεις, παραδοχές και απλοποιηµένες προσεγγί-
σεις ευρισκόµενες ακόµα σε στάδιο επεξεργασίας. Ως εκ τού-
του, δεν υφίστανται συγκεκριµένες και αξιόπιστες πληροφο-
ρίες για την κατ’ εκτίµηση ποσοτική και ποιοτική επίδραση του 
ΔΠΧΠ 9 στους βασικούς εποπτικούς δείκτες ή/και στην χρηµα-
τοοικονοµική θέση της Τραπέζης.

1.2 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων 
και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας
Η Τράπεζα, στα πλαίσια εφαρµογής των λογιστικών της αρ-
χών και της σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε 
τα Δ.Π.Χ.Π., διενεργεί εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρε-
άζουν το ύψος των αναγνωρισθέντων εσόδων, εξόδων και 
στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η διενέργεια εκτιµή-
σεων και παραδοχών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ανα-
γνώρισης λογιστικών µεγεθών που κυρίως σχετίζονται µε τα 
κάτωθι:

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων 

Η εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

που διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά, βασίζεται στις δι-
αθέσιµες τιµές της αγοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η 
εύλογη αξία προσδιορίζεται βάσει µεθόδων αποτίµησης που 
χρησιµοποιούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό παρατηρήσιµα 
στην αγορά δεδοµένα. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν 
παρατηρήσιµα στην αγορά δεδοµένα, χρησιµοποιούνται στοι-
χεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
π.χ. προσδιορισµός αναµενόµενων ταµειακών ροών, επιτοκί-
ων προεξόφλησης, πιθανότητας προπληρωµών ή αθέτησης 
αντισυµβαλλοµένου.

Ζηµιές αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών µέσων

Η Τράπεζα, κατά τον έλεγχο αποµείωσης των δανείων και 
απαιτήσεων κατά πελατών, πραγµατοποιεί εκτιµήσεις σχετι-
κά µε το ποσό και το χρόνο είσπραξης των µελλοντικών ταµει-
ακών ροών. Λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εκτιµήσεις επη-
ρεάζονται από ένα πλήθος παραγόντων όπως η οικονοµική 
κατάσταση του πιστούχου, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 
τυχόν καλυµµάτων, οι ιστορικοί δείκτες ζηµιών ανά χαρτοφυ-
λάκιο, ενδέχεται τα πραγµατικά αποτελέσµατα να διαφέρουν 
από τα εκτιµώµενα. Αντίστοιχες εκτιµήσεις υπεισέρχονται και 
στην αξιολόγηση της ύπαρξης ζηµιών αποµείωσης αξιογρά-
φων που κατατάσσονται ως αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώ-
ληση ή διακρατούµενα µέχρι τη λήξη.

Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού

Η Τράπεζα, σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των ετησίων οικο-
νοµικών καταστάσεων, εξετάζει για σκοπούς αποµείωσης τα 
ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια στοιχεία, τις επενδύσεις σε ακί-
νητα, την υπεραξία και τα λοιπά άυλα πάγια στοιχεία καθώς 
και τη συµµετοχή της σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και 
κοινοπραξίες. Η εν λόγω άσκηση εµπεριέχει σε µεγάλο βαθµό 
τη χρήση εσωτερικών εκτιµήσεων για τον προσδιορισµό της 
ανακτήσιµης αξίας των στοιχείων, ήτοι της υψηλότερης ανάµε-
σα στην εύλογη αξία µείον τα έξοδα πώλησης και στην αξία 
λόγω χρήσης.

Φόρος εισοδήµατος

Η Τράπεζα αναγνωρίζει απαιτήσεις και υποχρεώσεις για ποσά 
τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος, καθώς 
και τα σχετικά µε αυτές αποτελέσµατα, βάσει εκτιµήσεων για 
τα ποσά που αναµένεται να εισπραχθούν από ή να καταβλη-
θούν στις φορολογικές αρχές στην τρέχουσα και µελλοντικές 
χρήσεις. Οι εκτιµήσεις επηρεάζονται από παράγοντες όπως η 
πρακτική εφαρµογή των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων, οι 
προσδοκίες σχετικά µε την ύπαρξη µελλοντικών φορολογη-
τέων κερδών και από την επίλυση τυχόν διαφορών µε τις φο-
ρολογικές αρχές κ.λπ. Μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι, µε-
ταβολές της φορολογικής νοµοθεσίας και το ύψος των 
πραγµατοποιηθέντων φορολογητέων κερδών ενδέχεται να 
οδηγήσουν στην προσαρµογή του ποσού των απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων για τρέχοντα και αναβαλλόµενο φόρο ει-



98

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

σοδήµατος και στην καταβολή ποσών φόρου διαφορετικών 
από εκείνων που έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές κατα-
στάσεις της Τραπέζης. Οι όποιες προσαρµογές αναγνωρίζο-
νται στη χρήση εντός της οποίας οριστικοποιούνται.

Υποχρεώσεις προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών

Οι υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών προσδιορίζονται 
βάσει αναλογιστικής µελέτης που βασίζεται σε παραδοχές 
σχετικά µε το επιτόκιο προεξόφλησης, τη µελλοντική εξέλιξη 
των αποδοχών και συντάξεων καθώς και την απόδοση τυχόν 
περιουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων. Οποιαδήποτε 
µεταβολή των παραδοχών αυτών θα επηρεάσει το ύψος των 
αναγνωρισθέντων υποχρεώσεων.

Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Η Τράπεζα αναγνωρίζει προβλέψεις όταν εκτιµά ότι υφίσταται 
παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, που έχει προ-
κληθεί από γεγονότα που έχουν ήδη συµβεί και είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι η τακτοποίησή της θα δηµιουργήσει µία εκροή, το 
ύψος της οποίας εκτιµάται αξιόπιστα. Αντιθέτως, στις περιπτώ-
σεις που είτε η εκροή είναι πιθανή είτε αυτή δεν µπορεί να 
εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, η Τράπεζα δεν προβαίνει στην ανα-
γνώριση πρόβλεψης αλλά στη γνωστοποίηση της ενδεχόµε-
νης υποχρέωσης, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητά της. 
Η εκτίµηση για την πιθανότητα ή µη της εκροής καθώς και για 
το ύψος της επηρεάζονται από παράγοντες εκτός ελέγχου της 
Τραπέζης, όπως ενδεικτικά είναι οι δικαστικές αποφάσεις, η 
πρακτική εφαρµογή νοµοθετικών διατάξεων και η πιθανότη-
τα αθέτησης των υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων όταν 
πρόκειται για έκθεση σε εκτός ισολογισµού στοιχεία.

Οι εκτιµήσεις, οι παραδοχές και τα κριτήρια που εφαρµόζο-
νται από την Τράπεζα για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία 
επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στη-
ρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις 
παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. Οι εκτιµήσεις και τα 
κριτήρια λήψεως αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν 
υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλ-
λαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά 
το χρόνο που πραγµατοποιούνται.

1.2.1 Αρχή της συνέχειας της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας (going concern)

Η Τράπεζα, για τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών κα-
ταστάσεων της 30.6.2017, βασίστηκε στην αρχή της συνέχι-
σης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern). Για 
την εφαρµογή της εν λόγω αρχής, η Τράπεζα λαµβάνει υπό-
ψη τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και προβαίνει σε 
εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση, στο προσεχές µέλλον, του οι-
κονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Οι 
κυριότεροι παράγοντες που δηµιουργούν αβεβαιότητες σε 
ό,τι αφορά την εφαρµογή της εν λόγω αρχής σχετίζονται κυ-
ρίως µε το ασταθές οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα και 

διεθνώς και µε τα επίπεδα ρευστότητας του Ελληνικού Δηµο-
σίου και του τραπεζικού συστήµατος, όπως ειδικότερα ανα-
λύεται στη Σηµείωση 1.29.1 των ετήσιων οικονοµικών κατα-
στάσεων της Τραπέζης της 31.12.2016. Επιπρόσθετα, σε ότι 
αφορά την πορεία του προγράµµατος οικονοµικής στήριξης 
της ελληνικής οικονοµίας, σηµειώνεται ότι εντός του Ιουνίου 
ολοκληρώθηκε η δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος 
και ενεκρίθη η τµηµατική εκταµίευση της τρίτης δόσης συνο-
λικού ποσού € 8,5 δισ. Η πρώτη εκταµίευση ποσού € 7,7 δισ. 
πραγµατοποιήθηκε εντός του Ιουλίου και κάλυψε κατά το 
ποσό των € 6,9 δισ. ανάγκες εξυπηρετήσεως του δηµοσίου 
χρέους και κατά το ποσό των € 0,8 δισ. ληξιπρόθεσµες οφει-
λές του Ελληνικού Δηµοσίου προς ιδιώτες. Η δεύτερη εκταµί-
ευση ύψους € 0,8 δισ. θα εκταµιευθεί υπό την προϋπόθεση 
ότι το Ελληνικό Δηµόσιο θα συνεισφέρει και µε δικούς του οι-
κονοµικούς πόρους στην προσπάθεια αποπληρωµής των λη-
ξιπρόθεσµων οφειλών προς τους ιδιώτες. Η ολοκλήρωση της 
δεύτερης αξιολογήσεως, η εκταµίευση των δόσεων και η επι-
τυχής έκδοση από την Ελληνική Δηµοκρατία, τον Ιούλιο του 
τρέχοντος έτους, πενταετούς οµολόγου € 3 δισ., η οποία απο-
τελεί το πρώτο βήµα για τη σταδιακή ανάκτηση της πρόσβα-
σης στις αγορές, αναµένεται να συµβάλλουν στη µείωση της 
αβεβαιότητας, στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης επιχειρηµα-
τιών και επενδυτών και ως εκ τούτου στην επιστροφή της οι-
κονοµίας σε θετικούς ρυθµούς αναπτύξεως.

Με βάση τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη την υψηλή κε-
φαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης (σηµείωση 24) και το δια-
θέσιµο ύψος αποδεκτών εξασφαλίσεων µέσω των οποίων επι-
τυγχάνεται η άντληση ρευστότητας από τους µηχανισµούς του 
ευρωσυστήµατος, η Τράπεζα εκτιµά ότι πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της συνέχισης της επι-
χειρηµατικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµι-
κών καταστάσεων.

1.2.2 Εκτίµηση της εκθέσεως της Τραπέζης στο 
Ελληνικό Δηµόσιο 

Η συνολική έκθεση της Τραπέζης σε τίτλους εκδόσεως του 
Ελληνικού Δηµοσίου καθώς και σε δάνεια που σχετίζονται µε 
το Ελληνικό Δηµόσιο παρουσιάζεται στη σηµείωση 22. Οι κυ-
ριότερες αβεβαιότητες που αφορούν στις εκτιµήσεις για την 
ανακτησιµότητα της συνολικής έκθεσης της Τραπέζης σχετί-
ζονται µε την ικανότητα εξυπηρετήσεως από το Ελληνικό 
Δηµόσιο των δανειακών του υποχρεώσεων, η οποία µε τη 
σειρά της επηρεάζεται από τη διαµόρφωση του µακροοικο-
νοµικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη, κα-
θώς και από τα επίπεδα ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσί-
ου.

Σε ότι αφορά τη βιωσιµότητα του ελληνικού δηµοσίου χρέ-
ους και σε εφαρµογή του σχετικού πλαισίου που τέθηκε στο 
Eurogroup της 9.5.2016, στη συνεδρίαση του ιδίου οργάνου 
της 24.5.2016 περιγράφηκαν σε γενικές γραµµές τα µέτρα για 
την ενίσχυση της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους, διακρι-
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τά για το βραχυπρόθεσµο, το µεσοπρόθεσµο και το µακρο-
πρόθεσµο διάστηµα. Σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό, µε βάση 
το κύριο σενάριο, οι ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες της 
ελληνικής δηµοκρατίας θα πρέπει να υπολείπονται του 15% 
του ΑΕΠ µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος µεσοπρό-
θεσµα ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να υπολείπονται του 20% 
του ΑΕΠ. Το Eurogroup της 15.6.2017 επιβεβαίωσε το στόχο 
αυτό. Από τα παραπάνω µέτρα ελάφρυνσης του χρέους µόνο 
τα βραχυπρόθεσµα µέτρα έχουν εξειδικευθεί και τεθεί σε 
εφαρµογή.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος οικονοµι-
κής στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, και στο βαθµό που 
θα κριθεί απαραίτητο, θα εφαρµοστούν τα µεσοπρόθεσµα 
µέτρα για το χρέος. Ο ακριβής προσδιορισµός αυτών των µέ-
τρων θα κυρωθεί στο τέλος του προγράµµατος από το 
Eurogroup έτσι ώστε να εξασφαλιστεί βιωσιµότητα του χρέ-
ους. Σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα και στην περίπτωση ενός 
απρόσµενα δυσµενούς σεναρίου θα µπορούσαν να εφαρµο-
στούν και επιπρόσθετα έκτακτα µέτρα για το χρέος.

Τέλος, εντός του Ιουλίου του τρέχοντος έτους, η Ελληνική 
Δηµοκρατία εξέδωσε πενταετές οµόλογο από το οποίο άντλη-
σε € 3 δισ. Η έκδοση του οµολόγου και η επιτυχής κάλυψή 
του αποτελούν το πρώτο βήµα για τη σταδιακή ανάκτηση της 
πρόσβασης του Ελληνικού Δηµοσίου στις χρηµαταγορές για 
την κάλυψη των δανειακών του αναγκών.

Με βάση τα ανωτέρω, η Τράπεζα δεν έχει προβεί σε αποµεί-
ωση της αξίας των τίτλων εκδόσεως του Ελληνικού Δηµοσί-
ου που κατείχε την 30.6.2017, ωστόσο, αξιολογεί τις εξελίξεις 
που σχετίζονται µε το Ελληνικό Δηµόσιο χρέος σε συνάρτη-
ση µε τις συνθήκες της αγοράς και επανεξετάζει τις εκτιµήσεις 
της για την ανακτησιµότητα της συνολικής της εκθέσεως σε 
κάθε ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων.

1.2.3 Ανακτησιµότητα αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων

Η Τράπεζα αναγνωρίζει αναβαλλόµενες φορολογικές απαι-
τήσεις, στο βαθµό που θα έχει στο µέλλον φορολογητέα κέρ-
δη ικανά να συµψηφίσουν τις εκπεστέες φορολογικές διαφο-
ρές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες.

Το ύψος των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που 
έχει αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις της 30.6.2017 
δεν έχει µεταβληθεί σηµαντικά σε σχέση µε το αντίστοιχο 
ποσό της 31.12.2016. Ως εκ τούτου ισχύουν τα όσα αναφέρο-
νται στη σηµείωση 1.29.3 των ετήσιων οικονοµικών καταστά-
σεων της 31.12.2016 σε ό,τι αφορά στις σηµαντικότερες κατη-
γορίες των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που 
έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, σε 
ό,τι αφορά στη µεθοδολογία που εφαρµόστηκε για τον έλεγ-
χο της ανακτησιµότητας, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην 
ανωτέρω σηµείωση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, 
λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τα στοιχεία που διαµόρφω-
σαν το αποτέλεσµα της τρεχούσης περιόδου.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2. Καθαρό έσοδο από τόκους

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα
Δανείων και απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 2.057 10.413
Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 970.899 1.017.823
Αξιογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου 136 108
Αξιογράφων διαθεσίµων προς πώληση 102.041 110.276
Αξιογράφων διακρατούµενων µέχρι τη λήξη (22) 5
Από επενδύσεις σε δανειακό χαρτοφυλάκιο 749 4.819
Παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων 46.238 67.215
Λοιποί 5.872 7.134
Σύνολο 1.127.970 1.217.793

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα
Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα (103.863) (154.706)
Υποχρεώσεων προς πελάτες (69.367) (81.373)
Οµολογιών εκδόσεώς µας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων (4.349) (40.458)
Παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων (53.091) (72.153)
Λοιποί (45.631) (45.822)
Σύνολο (276.301) (394.512)

Καθαρό έσοδο από τόκους 851.669 823.281

3. Έσοδα από µερίσµατα

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016

Αξιογράφων διαθέσιµων προς πώληση 327 449
Συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες 35.161 75.307
Σύνολο 35.488 75.756

Την 30.6.2017 η Τράπεζα προέβη στη λογιστικοποίηση µερισµάτων που η διανοµή τους έχει εγκριθεί από τις Τακτικές Γενικές 
Συνελεύσεις θυγατρικών της.

Κατά τη διάρκεια του α’ εξαµήνου 2017, το καθαρό έσοδο 
από τόκους σηµείωσε αύξηση, που οφείλεται κυρίως στη µεί-
ωση των τίτλων που εξέδωσε η Τράπεζα µε την εγγύηση του 

ελληνικού δηµοσίου στα πλαίσια του Ν.3723/2008 κατά 
ποσό € 5,2 δισ. και στη µείωση του κόστους δανεισµού.
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4. Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016

Συναλλαγµατικές διαφορές 6.844 10.613
Αξιόγραφων εµπορικού χαρτοφυλακίου:
- Οµολόγων 726 515
- Μετοχών 134
Aξιoγράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου
- Οµολόγων 43.151 12.412
- Μετοχών 639 61.273
- Λοιπών χρεογράφων 963 (1.143)
Δανειακού χαρτοφυλακίου 3.058 10.876
Συµµετοχών (3.046) (34.279)
Παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων 25.481 (19.586)
Λοιπών χρηµατοοικονοµικών µέσων (35.351) 8.169
Σύνολο 42.599 48.850

Τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων της τρέχου-
σας περιόδου έχουν επηρεαστεί κυρίως από:

•	 Τη	ζηµία	συνολικού	ποσού	€	37,3	εκατ.	που	περιλαµβάνε-
ται στο κονδύλι «Λοιπών χρηµατοοικονοµικών µέσων» και 
αφορά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών 
απαιτήσεων της Τραπέζης, στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεως 
δανείων και απαιτήσεων, τα οποία αποτιµήθηκαν στην εύ-
λογη αξία τους. 

•	 Το	κέρδος	συνολικού	ποσού	€	29,5	εκατ.	που	περιλαµβά-
νεται στο κονδύλι «Οµολόγων» του επενδυτικού χαρτοφυ-
λακίου και αφορά στην πώληση οµολόγων εκδόσεως Ελ-
ληνικού Δηµοσίου. Ποσό € 13,7 εκατ. αφορά στην πώλη-
ση λοιπών εταιρικών οµολόγων.

•	 Το	κέρδος	συνολικού	ποσού	€	30	εκατ.	που	περιλαµβάνε-
ται στο κονδύλι «παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων» 
και αφορά στην αποτίµηση λόγω πιστωτικού κινδύνου 
(Credit Valuation Adjustment) πράξεων µε αντισυµβαλλό-

µενο το Ελληνικό Δηµόσιο λόγω της µειώσεως του πιστω-
τικού περιθωρίου του Ελληνικού Δηµοσίου.

Τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων του α΄ εξα-
µήνου του 2016 είχαν επηρεαστεί κυρίως από τη συναλλαγή 
εξαγοράς των µετοχών της Visa Europe από τη Visa Inc. στο 
πλαίσιο της οποίας η Τράπεζα αναγνώρισε το ποσό των €44,9 
εκατ. το οποίο αποτελούνταν από το ποσό των µετρητών που 
έλαβε κατά το κλείσιµο της συναλλαγής καθώς και από την 
αναγνώριση της παρούσας αξίας της απαίτησης που αφορά 
την καταβολή του επιπρόσθετου ποσού κατά την τρίτη επέτειο 
από το κλείσιµο της συναλλαγής. 

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα αναγνώρισε τις προνοµιούχες µετο-
χές της Visa Inc που απέκτησε στο πλαίσιο της συναλλαγής. Οι 
µετοχές αυτές, οι οποίες ταξινοµήθηκαν στο διαθέσιµο προς 
πώληση χαρτοφυλάκιο, αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία 
τους ύψους € 13,2 εκατ. µε πίστωση των αποτελεσµάτων χρη-
µατοοικονοµικών πράξεων.

Το κονδύλι για αµοιβές και έξοδα προσωπικού διαµορφώθη-
κε στα € 188,9 εκατ. για το α’ εξάµηνο του 2017 σε σύγκριση 
µε € 197,4 εκατ. του αντίστοιχου εξαµήνου του 2016 κυρίως 
λόγω της µείωσης του προσωπικού ως αποτέλεσµα του προ-
γράµµατος αποχωρήσεως του προσωπικού.

Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού στην Τράπεζα 
κατά την 30.6.2017 ανερχόταν σε 8.604 (30.6.2016: 9.055) 
άτοµα. Εξ αυτών 8.563 (30.6.2016: 9.017) άτοµα εργάζονταν 
στο εσωτερικό και 41 (30.6.2016: 38) άτοµα εργάζονταν στο 
εξωτερικό.

5. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016

Μισθοί και ηµεροµίσθια 131.027 136.896
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 41.534 41.773
Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων 1.314
Έξοδα λοιπών προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 150 1.526
Πρόβλεψη αποζηµιώσεως προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεως βάσει του Ν.2112/1920 1.912 1.992
Λοιπές επιβαρύνσεις 14.322 13.863
Σύνολο 188.945 197.364
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6. γενικά διοικητικά έξοδα

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016
Λειτουργικές µισθώσεις κτηρίων 14.799 15.875
Ενοίκια-συντηρήσεις µηχανογραφικού εξοπλισµού 10.019 9.569
Δαπάνες µηχανογραφήσεως 12.487 12.391
Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως 8.524 9.084
Τηλεφωνικά-ταχυδροµικά 7.930 10.094
Αµοιβές τρίτων 24.565 13.560
Παροχή οικονοµικών πληροφοριών από τρίτους 3.734 2.701
Εισφορά στα ταµεία εγγυήσεως καταθέσεων και εξυγίανσης 22.987 28.485
Ασφάλιστρα 3.553 4.949
Υλικά γραφείου και λοιπά αναλώσιµα                                                          1.280 2.133
Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 3.371 3.635
Φόροι - τέλη (Φ.Π.Α., ακίνητης περιουσίας, κλπ) 31.857 27.668
Παροχή υπηρεσιών από εταιρίες υπηρεσιών είσπραξης καθυστερηµένων οφειλών 16.264 12.760
Συντηρήσεις κτηρίων και εξοπλισµού 2.193 2.648
Ασφάλεια κτηρίων - χρηµαταποστολών 3.698 4.071
Έξοδα καθαριότητας 1.509 1.568
Προµήθεια για το ποσό της εγγυηµένης από το Ελληνικό Δηµόσιο αναβαλλόµενης φορολογικής 
απαίτησης (σηµείωση 8) 8.666
Λοιπά 42.004 33.305
Σύνολο 219.440 194.496

Τα γενικά διοικητικά έξοδα εµφανίζουν αύξηση το α’ εξάµηνο 
του 2017 σε σχέση µε το συγκριτικό εξάµηνο, κυρίως λόγω 
επιβάρυνσης των κονδυλίων που αφορούν σε αµοιβές υπέρ 
τρίτων, και οφείλονται σε εντατικοποιηµένες ενέργειες εισπρά-
ξεως καθυστερηµένων οφειλών. 

Επίσης, το α’ εξάµηνο του 2017 έχει επιβαρυνθεί µε ποσό 
€ 8,7 εκατ. που αφορά στην ετήσια προµήθεια για το ποσό 

της εγγυηµένης,  από το Ελληνικό Δηµόσιο, αναβαλλόµενης 
φορολογικής απαίτησης, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του 
Ν.4472/19.5.2017, εκ των οποίων ποσό € 5,8 εκατ. αφορά 
την προµήθεια που αναλογεί στη χρήση του 2016, καθώς 
σύµφωνα µε το νόµο, η καταβολή της προµήθειας γίνεται 
εντός έξι µηνών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους µε 
πρώτη εφαρµογή την 30.6.2017.

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016

Ζηµίες αποµειώσεως δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών (σηµείωση 10) 362.943 526.803
Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία (471) 3.210
Εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις (7.864) (9.281)
Σύνολο 354.608 520.732

7. Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου
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8. Φόρος εισοδήµατος

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του 
Ν.4334/2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση 
και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήρι-
ξης (Ε.Μ.Σ.).», ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των 
κερδών των νοµικών προσώπων ανέρχεται σε 29% από την 
1η Ιανουαρίου 2015, από 26% που ίσχυε.

Με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013, από τη χρήση 2011, οι 
νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν 
υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρίες υποχρεούνται 
στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ως προς την εφαρµογή 
των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείµενα. Το 
εν λόγω πιστοποιητικό υποβάλλεται αφενός µεν στην ελεγ-
χόµενη εταιρία µέχρι την υποβολή της δήλωσης φόρου εισο-
δήµατος και το αργότερο εντός του πρώτου δεκαηµέρου του 

δέκατου µήνα από τη λήξη της ελεγχόµενης διαχειριστικής 
περιόδου, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικο-
νοµικών το αργότερο έως το τέλος του δέκατου µήνα από τη 
λήξη της ελεγχόµενης διαχειριστικής περιόδου. Με το άρθρο 
56 του Ν. 4410/3.8.2016 για τις χρήσεις από 1.1.2016, η έκδο-
ση του φορολογικού πιστοποιητικού καθίσταται προαιρετική. 
Πρόθεση ωστόσο της Τραπέζης είναι η συνέχιση λήψεως του 
φορολογικού πιστοποιητικού.

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 ο φορολογικός έλεγχος για 
την Τράπεζα έχει ολοκληρωθεί και η Τράπεζα έχει λάβει φο-
ρολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη ενώ για τη χρήση 
2016 αναµένεται να ληφθεί φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς 
επιφύλαξη. 

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016

Αναβαλλόµενος 54.510 4.720
Σύνολο 54.510 4.720

Ο αναβαλλόµενος φόρος στην κατάσταση αποτελεσµάτων προκύπτει από προσωρινές διαφορές, η επίπτωση των οποίων ανα-
λύεται στον κάτωθι πίνακα:

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016

Χρεωστική διαφορά Ν.4046/2012 22.277 22.277
Χρεωστική διαφορά Ν.4465/2017 1.264
Διαγραφές και αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 7.021 6.610
Αποτίµηση/Αποµείωση δανείων (2.339) (57.910)
Αποτίµηση δανείων λόγω αντισταθµίσεως (110) (640)
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών και ασφαλιστικών ταµείων 18.970 25.185
Αποτίµηση παραγώγων 14.684 (6.054)
Διαµόρφωση πραγµατικού επιτοκίου 760 (279)
Αποτίµηση υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα και δανειακών υποχρεώσεων λόγω 
αντισταθµίσεως της εύλογης αξίας τους (39.501) 3.471
Αποτίµηση συµµετοχών 28.438 (20.243)
Αποτίµηση/Αποµείωση οµολόγων και λοιπών χρεογράφων 14.117 13.506
Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες 12.088 23.965
Λοιπές προσωρινές διαφορές (23.159) (5.168)
Σύνολο 54.510 4.720

Παρατίθεται κατωτέρω συµφωνία µεταξύ ονοµαστικού και πραγµατικού φορολογικού συντελεστή:

Ο φόρος εισοδήµατος αναλύεται ως εξής:

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016

% %

Κέρδη/(Ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος 266.430 129.262
Φόρος εισοδήµατος (ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής) 29 77.265 29 37.486 
Αύξηση/(µείωση) προερχόµενη από:
Εισόδηµα µη υπαγόµενο στο φόρο (3,85) (10.250) (25,51) (32.974)
Έξοδα µη εκπεστέα 0,47 1.250 0,72 932
Λοιπές φορολογικές προσαρµογές (5,16) (13.755) (0,56) (724)
Φόρος Εισοδήµατος 20,46 54.510 3,65 4.720
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Με το άρθρο 5 του Ν.4303/17.10.2014 «Κύρωση της Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου Επείγουσα ρύθµιση για την ανα-
πλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω 
πρόωρης λήξης της θητείας του (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις» 
οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις των εποπτευόµε-
νων από την Τράπεζα της Ελλάδος νοµικών προσώπων των 
παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 του Ν. 4172/2013 που 
έχουν ή θα αναγνωριστούν και οι οποίες προέρχονται από τη 
χρεωστική διαφορά του PSI και τις συσσωρευµένες προβλέ-
ψεις και λοιπές εν γένει ζηµιές λόγω πιστωτικού κινδύνου, ανα-
φορικά µε απαιτήσεις υφιστάµενες µέχρι και την 31.12.2014, 
µετατρέπονται σε οριστικές και εκκαθαρισµένες απαιτήσεις 
έναντι του Δηµοσίου, σε περίπτωση που το λογιστικό, µετά 
από φόρους, αποτέλεσµα χρήσεως είναι ζηµία, σύµφωνα µε 
τις ελεγµένες και εγκεκριµένες από την Τακτική Γενική Συνέ-
λευση των µετόχων, οικονοµικές καταστάσεις. 

Η ένταξη στο Νόµο υλοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνε-
λεύσεως των Μετόχων, αφορά σε φορολογικές απαιτήσεις 
που γεννώνται από το έτος 2016 και εφεξής, και ανάγονται στο 
φορολογικό έτος 2015 και εφεξής,ενώ προβλέπεται η λήξη της 
εντάξεως σε αυτόν µε την ίδια διαδικασία και κατόπιν λήψεως 
σχετικής εγκρίσεως από την εκάστοτε Εποπτική Αρχή.

Με το άρθρο 4 του Ν. 4340/01.11.2015 «Για το πλαίσιο ανακε-
φαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατά-
ξεις του Υπουργείου Οικονοµικών», τροποποιήθηκαν τα ανω-
τέρω ως προς το χρόνο εφαρµογής τους, ο οποίος αναβάλλε-
ται κατά ένα έτος. Επιπλέον και µεταξύ άλλων, το ύψος του πο-
σού της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που εµπίπτει 
στις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4303/17.10.2014 
και αφορά τις συσσωρευµένες προβλέψεις και λοιπές ζηµιές 
λόγω πιστωτικού κινδύνου, περιορίζεται στο ποσό των προ-
βλέψεων οι οποίες έχουν λογισθεί έως την 30.6.2015.

Με το άρθρο 43 του Ν. 4465/4.4.2017 «Ενσωµάτωση στην 
εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαικού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για 
τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαρια-
σµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και 
την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρα-
κτηριστικά και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκαν τα άρθρα 27 
και 27α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 4172/2013). 
Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, η χρεωστική διαφορά που θα 
προκύψει για τα εποπτευόµενα από την Τράπεζα της Ελλάδος 
νοµικά πρόσωπα από την οριστική διαγραφή χρεών οφειλε-
τών τους καθώς και η ζηµία από την πώληση δανείων, ανα-
γνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και απο-
σβένονται σε διάστηµα 20 ετών. Η αναβαλλόµενη φορολογι-
κή απαίτηση που θα αναγνωρισθεί από την ανωτέρω χρεω-
στική διαφορά καθώς και από τυχόν λογιστικές διαγραφές δα-
νείων ή πιστώσεων οι οποίες δεν έχουν µετατραπεί σε χρεω-
στική διαφορά µέχρι το τέλος του εκάστοτε έτους της λογιστι-
κής διαγραφής, µετατρέπονται σε οριστική και εκκαθαρισµέ-

νη απαίτηση έναντι του Δηµοσίου σύµφωνα µε τους ανωτέρω 
όρους και προϋποθέσεις. 

Το συνολικό ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτη-
σης που θα προκύψει (α) από τη χρεωστική διαφορά λόγω της 
οριστικής διαγραφής χρεών οφειλετών και της πώλησης δα-
νείων, (β) από τις προσωρινές διαφορές που θα προκύψουν 
από τις λογιστικές διαγραφές δανείων και πιστώσεων καθώς 
επίσης (γ) από τις προσωρινές διαφορές επί των συσσωρευ-
µένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω πιστω-
τικού κινδύνου , δεν µπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσό φό-
ρου επί των συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών ζηµιών 
λόγω πιστωτικού κινδύνου που είχε αναγνωρισθεί µέχρι τις 
30.6.2015. 

Με τη ρύθµιση αυτή διασφαλίζεται ότι οι διαγραφές και ανα-
διαρθρώσεις δανείων µε σκοπό τη µείωση των µη εξυπηρε-
τούµενων δανείων δεν θα οδηγήσουν σε απώλεια εποπτικών 
κεφαλαίων.

Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2016.

Με ηµεροµηνία 30.6.2017, το ποσό των αναβαλλόµενων φο-
ρολογικών απαιτήσεων το οποίο εκτιµάται ότι εντάσσεται στο 
πεδίο εφαρµογής του εν λόγω Νόµου ανέρχεται σε € 3.318 εκατ. 
(31.12.2016: € 3.342 εκατ.).

Με το άρθρο 82 του Ν. 4472/19.5.2017 «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/2016, 
µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθ-
µίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, 
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-
2021 και λοιπές διατάξεις» προβλέπεται η υποχρέωση των πι-
στωτικών ιδρυµάτων και λοιπών επιχειρήσεων που εµπίπτουν 
στις διατάξεις του άρθρου 27Α του Ν. 4172/2013 να καταβάλ-
λουν ετήσια προµήθεια προς το Ελληνικό Δηµόσιο για το ποσό 
της εγγυηµένης αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που 
προκύπτει από τη διαφορά του ισχύοντος φορολογικού συντε-
λεστή (σήµερα 29%) και του φορολογικού συντελεστή που 
ίσχυε µέχρι 31.12.2014 (26%).

Κατά την πρώτη εφαρµογή των ανωτέρω, η προµήθεια κατα-
βάλλεται έως 30.6.2017 (σηµείωση 6).

Επίσης, µε το άρθρο 14 του ανωτέρω νόµου, προβλέπεται µεί-
ωση του φορολογικού συντελεστή από 29% που ισχύει σήµε-
ρα, σε 26%, στα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που 
αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που τη-
ρούν διπλογραφικά βιβλία. Η µείωση αυτή αφορά τα εισο-
δήµατα που θα αποκτηθούν κατά το φορολογικό έτος που αρ-
χίζει από 1.1.2019, υπό την προϋπόθεση ότι σύµφωνα µε την 
εκτίµηση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, δεν προκαλείται απόκλιση από τους µεσο-
πρόθεσµους δηµοσιονοµικούς στόχους. Με ρητή αναφορά 
του νόµου, η µείωση αυτή δεν αφορά τα πιστωτικά ιδρύµατα 
για τα οποία ο φορολογικός συντελεστής εξακολουθεί να εί-
ναι 29%.
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Κατά τη χρήση 2016, η Τράπεζα αναγνώρισε αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση ύψους € 84,4 εκατ. που αφορούσε την 
αποµείωση της συµµετοχής της στην θυγατρική της Alpha Bank 
Srbija A.D. Η ζηµιά από την πώληση της συµµετοχής σε αλλο-
δαπή θυγατρική αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθά-
ριστα έξοδα κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της µεταβίβασης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 124 του Ν. 4446/22.12.2016 «Πτωχευ-
τικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικει-
οθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 
και λοιπές διατάξεις». Η πώληση της θυγατρικής ολοκληρώ-
θηκε εντός του α’ εξαµήνου 2017.

Φόρος εισοδήµατος λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016

Πριν  
το φόρο 

εισοδήµατος

Φόρος 
εισοδήµατος

Μετά  
το φόρο 

εισοδήµατος

Πριν  
το φόρο 

εισοδήµατος

Φόρος 
εισοδήµατος

Μετά  
το φόρο 

εισοδήµατος

Ποσά που αναταξινοµούνται 
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων

Καθαρή µεταβολή του 
αποθεµατικού των διαθέσιµων προς 
πώληση αξιογράφων 222.935 (64.437) 158.498 13.470 (3.906) 9.564

Καθαρή µεταβολή του 
αποθεµατικού αντισταθµίσεως 
ταµειακών ροών 51.427 (14.914) 36.513 (128.790) 37.349 (91.441)

Σύνολο 274.362 (79.351) 195.011 (115.320) 33.443 (81.877)

Στο α’ εξάµηνο 2017 στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέον» 
καταχωρήθηκε πιστωτικός φόρος ποσού € 79, που προέκυψε 
από έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου την 23.2.2017.

Στο α’ εξάµηνο 2016 στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις 

νέον» καταχωρήθηκε φόρος ποσού € 281, που προέκυψε από 
έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου που καταχωρήθηκαν 
στον ίδιο λογαριασµό και αφορούν στην αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε εντός της χρήσεως 2015.

9. Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή

α. Βασικά

Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή, προκύπτουν από τη δι-
αίρεση των κερδών/(ζηµιών), µετά το φόρο εισοδήµατος, που 
αναλογούν στους Μετόχους της Τραπέζης, µε το σταθµισµέ-
νο µέσο όρο των υφισταµένων κοινών µετοχών της Τραπέζης 
κατά τη διάρκεια της περιόδου, αφαιρουµένου του σταθµισµέ-
νου µέσου όρου των ιδιοκατεχόµενων από την Τράπεζα κοι-
νών µετοχών, κατά την ίδια περίοδο.

β. Προσαρµοσµένα

Τα προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή προκύπτουν 
από την προσαρµογή του σταθµισµένου µέσου όρου των υφι-
σταµένων κοινών µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου για 
δυνητικώς εκδοθησόµενες κοινές µετοχές. Η Τράπεζα δεν έχει 
µετοχές αυτής της κατηγορίας και ως εκ τούτου δεν συντρέχει 
λόγος που να διαφοροποιεί τα προσαρµοσµένα από τα βασι-
κά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή.

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016

Κέρδη/(Ζηµίες) που αναλογούν στους Κοινούς Μετόχους της Τραπέζης 211.920 124.775

Σταθµισµένος µέσος όρος υφισταµένων κοινών µετοχών 1.541.665.228 1.536.881.200

Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (σε €) 0,1375 0,0812
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Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016

Κέρδη/(ζηµίες) από διακοπείσες δραστηριότητες που αναλογούν στους 
Κοινούς Μετόχους της Τραπέζης 233

Σταθµισµένος µέσος όρος υφισταµένων κοινών µετοχών 1.536.881.200

Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (σε €) - 0,0002

Την 23.2.2017, συνεπεία της ασκήσεως του δικαιώµατος µε-
τατροπής εκ του συνόλου των οµολογιούχων, η Τράπεζα 
προέβη στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου λόγω µε-
τατροπής του συνόλου του µετατρέψιµου οµολογιακού δα-
νείου που εξεδόθη την 1.2.2013 στο πλαίσιο της συµφωνίας 
µε την Crédit Agricole S.A. για την εξαγορά της πρώην Εµπο-

ρικής Τραπέζης. Εκ της µετατροπής εκδόθηκαν 6.818.181 νέες 
κοινές µετοχές, που αντιστοιχούν σε 0,44% επί του συνόλου 
των µετοχών, οι οποίες λήφθηκαν υπόψιν κατά τον υπολογι-
σµό του σταθµισµένου µέσου όρου υφιστάµενων µετοχών 
της περιόδου 1.1 - 30.6.2017.

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016

Κέρδη/(ζηµίες) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες που αναλογούν στους 
Κοινούς Μετόχους της Τραπέζης 211.920 124.542

Σταθµισµένος µέσος όρος υφισταµένων κοινών µετοχών 1.541.665.228 1.536.881.200

Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (σε €) 0,1375 0,0810
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ΕΝΕΡγΗΤΙΚΟ

10. Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών

30.6.2017 31.12.2016

Ιδιώτες:
Στεγαστικά 
- Μη Τιτλοποιηµένα 16.097.018 16.231.470
Καταναλωτικά:
- Μη Τιτλοποιηµένα 3.624.542 3.546.181
- Τιτλοποιηµένα 1.131.631 1.272.572
Πιστωτικές κάρτες:
- Μη Τιτλοποιηµένες 677.420 680.502
- Τιτλοποιηµένες 536.406 540.376
Σύνολο 22.067.017 22.271.101

Εταιρίες:
Επιχειρηµατικά δάνεια
- Μη Τιτλοποιηµένα 24.249.040 25.474.333
- Τιτλοποιηµένα 2.419.236 2.514.014

Λοιπές απαιτήσεις 311.786 387.432
49.047.079 50.646.880

Μείον: 
Συσσωρευµένες αποµειώσεις * (9.886.381) (10.385.356)
Σύνολο 39.160.698 40.261.524

Η Τράπεζα έχει προβεί σε τιτλοποίηση καταναλωτικών, επιχει-
ρηµατικών δανείων, καθώς και πιστωτικών καρτών, µέσω εται-
ριών ειδικού σκοπού ελεγχοµένων από αυτή.

Από την εξέταση των συµβατικών όρων και της δοµής των 
ανωτέρω συναλλαγών (π.χ. παροχή εγγυήσεων ή/και πιστω-
τικής ενίσχυσης ή ιδιοκατοχή οµολογιών εκδόσεως των εται-
ριών ειδικού σκοπού) προκύπτει ότι η Τράπεζα διατήρησε σε 
όλες τις περιπτώσεις τους κινδύνους και τα οφέλη που απορ-
ρέουν από τα τιτλοποιηµένα χαρτοφυλάκια.

Τα στεγαστικά δάνεια την 30.6.2017 περιλαµβάνουν δάνεια 
ποσού € 15,1 εκατ. (31.12.2016: € 15,5 εκατ.) που έχουν χρησι-
µοποιηθεί ως κάλυµµα στο πρόγραµµα καλυµµένων οµολο-
γιών της Τραπέζης. Την 30.6.2017 το υπόλοιπο των καλυµµέ-
νων οµολογιών ανέρχεται σε € 5 εκατ. (31.12.2016: € 5 εκατ.) 
(σηµείωση 17ii).  

* Επιπλέον των συσσωρευμένων απομειώσεων δανείων και απαιτήσεων, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός 
Ισολογισμού στοιχεία, ύψους € 6.818 (31.12.2016: € 299.128). Έτσι το συνολικό ποσό για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ανέρχεται σε € 9.893.199 
(31.12.2016: € 10.684.484).
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Υπόλοιπο 1.1.2016 9.777.241
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2016
Ζηµίες αποµειώσεως περιόδου (σηµείωση 7) 526.803
Μεταφορά συσσωρευµένων προβλέψεων στα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση (100.000)
Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζηµιών αποµειώσεως 217.243
Συναλλαγµατικές διαφορές (893)

Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν για διαγραφές (414.327)
Υπόλοιπο 30.6.2016 10.006.067

Μεταβολές περιόδου 1.7 - 31.12.2016
Ζηµίες αποµειώσεως περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 654.294
Χρήση συσσωρευµένων προβλέψεων για  λοιπές κινήσεις (16.425)
Πωλήσεις αποµειώµενων δανείων (1.693)
Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζηµιών αποµειώσεως 107.586
Συναλλαγµατικές διαφορές 6.092
Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν για διαγραφές (370.565)
Υπόλοιπο 31.12.2016 10.385.356

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017
Ζηµίες αποµειώσεως περιόδου (σηµείωση 7) 362.943
Μεταφορά συσσωρευµένων προβλέψεων σε Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες (σηµείωση 12) (212.152)
Πωλήσεις αποµειωµένων δανείων (9.183)
Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζηµιών αποµειώσεως 120.343
Συναλλαγµατικές διαφορές (10.484)
Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν για διαγραφές (750.442)
Υπόλοιπο 30.6.2017 9.886.381

Συσσωρευµένες αποµειώσεις

Η Τράπεζα, εντός του α’ εξαµήνου του 2017, στα πλαίσια της 
κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της θυγατρικής εταιρίας AGI 
Cypre Ermis Ltd µετέφερε στις συσσωρευµένες αποµειώσεις 
συµµετοχών σε θυγατρικές το ποσό των € 212.152  που αντι-
στοιχεί σε ήδη σχηµατισθείσες αποµειώσεις δανείων και 
απαιτήσεων κατά πελατών (σηµείωση 12).

Στα πλαίσια διαχειρίσεως των µη εξυπηρετούµενων δανείων, 
η Τράπεζα προέβη εντός του α’ εξαµήνου του 2017 σε δια-
γραφές δανείων ύψους € 750 εκατ.

11. Αξιόγραφα εµπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου

 α. Εµπορικoύ χαρτοφυλακίου

Τα αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε € 5 
εκατ. την 30.6.2017 (31.12.2016: € 2,9 εκατ.) εκ των οποίων 
οµόλογα Ελληνικού Δηµοσίου € 4,7 εκατ. (31.12.2016: € 2,3 
εκατ.).

β. Διαθέσιµα προς πώληση

Τα διαθέσιµα προς πώληση αξιόγραφα επενδυτικού χαρτο-
φυλακίου ανήλθαν σε € 4.815,5 εκατ. την 30.6.2017 
(31.12.2016: € 4.360 εκατ.). Στα ποσά αυτά περιλαµβάνονται 
τίτλοι του Ελληνικού Δηµοσίου ποσού € 3.539,9 εκατ. την 
30.6.2017 (31.12.2016: € 3.409,7 εκατ.) εκ των οποίων έντο-
κα γραµµάτια Ελληνικού Δηµοσίου € 1.397,9 εκατ. 

(31.12.2016: € 1.478,4 εκατ.). Επιπρόσθετα περιλαµβάνονται 
και οµόλογα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) λογιστικής αξίας € 406,1 εκατ. 
(31.12.2016: € 0 εκατ.), εκ των οποίων € 185,3 εκατ. προήλ-
θαν από την ανταλλαγή µε οµόλογα του Ευρωπαϊκού Ταµεί-
ου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) του δανειακού 
χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο της εφαρµογής των βραχυπρό-
θεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους και 
€ 220,8 εκατ. από τοποθετήσεις στη δευτερογενή αγορά.

Η Τράπεζα εντός του α’ εξαµήνου 2017 σχηµάτισε αποµείω-
ση για λοιπά οµόλογα ποσού € 1,2 εκατ. και για µετοχές πο-
σού € 31 που περιλαµβάνεται στο λογαριασµό « Αποτελέ-
σµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων».
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Την 26.7.2017 η Τράπεζα συµµετείχε στη νέα έκδοση οµολό-
γου, πενταετούς διάρκειας, του Ελληνικού Δηµοσίου µε έναρ-
ξη την 1.8.2017, λήξη την 1.8.2022 και απόδοση 4,625%, 
ανταλλάσσοντας οµόλογο ονοµαστικής αξίας €440 εκατ. από 
την έκδοση πενταετούς διάρκειας, λήξεως 17.4.2019 µε κα-
θορισµένη τιµή 102,6% επί της ονοµαστικής αξίας.

γ. Διακρατούµενα µέχρι τη λήξη

Τα διακρατούµενα µέχρι τη λήξη αξιόγραφα επενδυτικού χαρ-
τοφυλακίου ανήλθαν σε € 318 την 30.6.2017 (31.12.2016: 
€ 9,3 εκατ.). Η µεταβολή µεταξύ των δύο περιόδων οφείλε-
ται στη λήξη τραπεζικού οµολόγου λογιστικής αξίας € 9 εκατ.

δ. Δανειακό χαρτοφυλάκιο

Στο δανειακό χαρτοφυλάκιο περιέχονται οµόλογα Ευρωπαϊ-
κού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) τα 
οποία βάσει της αρχικής σύµβασης µπορούσαν να χρησιµο-
ποιηθούν αποκλειστικά ως ενέχυρα για την άντληση ρευστό-
τητας από το Ευρωσύστηµα ή από αντισυµβαλλόµενους της 
διατραπεζικής αγοράς σε συναλλαγές προσωρινής εκχωρή-
σεως (repos).

Τον Απρίλιο του 2016 υπεγράφη αναθεώρηση της σύµβασης 
εγγραφής (subscription agreement) µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), του Ελλη-
νικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της 
Τραπέζης, η οποία αφορά στους όρους χρήσεως των ανωτέ-
ρω τίτλων. Η αναθεώρηση προέβλεπε ότι η Τράπεζα µπορεί 
να συµµετέχει µε τα οµόλογα εκδόσεως ΕΤΧΣ στο πρόγραµ-
µα αγοράς οµολόγων εκδοθέντων από κεντρικές κυβερνή-
σεις, ειδικούς φορείς-εκδότες χρεογράφων και ευρωπαϊκούς 
υπερεθνικούς οργανισµούς της ζώνης του ευρώ (Public Sector 
Purchase Programme - PSPP) που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΚΤ, µπο-
ρούσε να αγορασθεί συνολικά έως και το 50% από κάθε έκ-
δοση του ΕΤΧΣ έως την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον 
Μάρτιο του 2017. Έως την 23.1.2017, η Τράπεζα είχε πραγµα-
τοποιήσει συναλλαγές πώλησης τίτλων ΕΤΧΣ ονοµαστικού 
ποσού € 140 εκατ. στo πλαίσιo του προγράµµατος αυτού.

Στο πλαίσιο της εφαρµογής των βραχυπρόθεσµων µέτρων για 
την ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους, ο Ευρωπαϊκός Μηχα-
νισµός Στήριξης (ΕΜΣ), το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστω-
τικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπι-
στωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το Ελληνικό Δηµόσιο και οι τέσ-
σερις ελληνικές συστηµικές Τράπεζες συνυπέγραψαν τον 
Μάρτιο του 2017 σύµβαση ανταλλαγής οµολόγων. 

Σύµφωνα µε τη σύµβαση αυτή τα οµόλογα κυµαινόµενου επι-
τοκίου εκδόσεως ΕΤΧΣ που κατέχουν οι Τράπεζες ανταλλάσ-
σονται σταδιακά µε ίσης ονοµαστικής αξίας µακροχρόνια οµό-

λογα σταθερού επιτοκίου εκδόσεως ΕΤΧΣ, τα οποία θα επα-
ναγοράζονται εντός ενός µήνα από το ΕΤΧΣ έναντι καταβολής 
µετρητών. Για τη χρήση των µακροχρόνιων οµολόγων σταθε-
ρού επιτοκίου ισχύουν οι ίδιοι περιορισµοί µε αυτούς των 
οµολόγων κυµαινόµενου επιτοκίου, ήτοι, αποτελούν επιλέ-
ξιµους τίτλους για την παροχή χρηµατοδοτήσεως από το ευ-
ρωσύστηµα καθώς και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα αγοράς 
οµολόγων της ΕΚΤ (PSPP) και µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
ως ενέχυρα στα πλαίσια πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως 
µε αντισυµβαλλόµενους της διατραπεζικής αγοράς. 

Στο πλαίσιο της σύµβασης αυτής πραγµατοποιήθηκαν το α’ 
εξάµηνο του 2017, ανταλλαγές οµολόγων ΕΤΧΣ κυµαινόµε-
νου επιτοκίου συνολικής ονοµαστικής αξίας € 614,8 εκατ. ένα-
ντι οµολόγων εκδόσεως ΕΤΧΣ ίσης ονοµαστικής αξίας διάρ-
κειας 30 ετών και σταθερού τοκοµεριδίου. Από αυτά επανα-
γοράσθηκαν από το ΕΤΧΣ οµόλογα ονοµαστικής αξίας € 429,6 
εκατ. ενώ εναποµείναν οµόλογο ονοµαστικής αξίας € 185,2 
εκατ κατηγοριοποιήθηκε στο χαρτοφυλάκιο των διαθεσίµων 
προς πώληση αξιογράφων. Η συνολική λογιστική αξία των 
οµολόγων του δανειακού χαρτοφυλακίου την 30.6.2017 ήταν 
€ 1.919,7 εκατ. (31.12.2016: € 2.682,7 εκατ.).
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12. Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

1.1 - 30.6.2017 1.7 - 31.12.2016 1.1 - 30.6.2016
ΘΥγΑΤΡΙΚΕΣ
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 1.800.990 2.047.418 2.017.859
Προσθήκες 729.164 69.720
Μειώσεις (512.516) (139.083)
Μεταφορά λόγω αναταξινόµησης στα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση (105.000) (35.245)
Αποτίµηση συµµετοχών  λόγω αντιστάθµισης εύλογης αξίας * (1.986) (2.345) (4.916)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2.015.652 1.800.990 2.047.418

ΣΥγγΕΝΕΙΣ
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 631 631 631
Μεταφορά από Κοινοπραξίες 6.540
Μειώσεις (324)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 6.847 631 631

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 13.634 12.974 68.896
Προσθήκες 660 6.022
Μεταφορά σε Συγγενείς Εταιρίες (6.540)
Μεταφορά λόγω αναταξινόµησης στα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση (61.944)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 7.094 13.634 12.974

Σύνολο 2.029.593 1.815.255 2.061.023

* Η Τράπεζα, κάνοντας χρήση συναλλαγματικών παραγώγων προϊόντων  και  δανεισμού, αντισταθμίζει κινδύνους από συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν 
τις συμμετοχές της στο εξωτερικό.

Ως προσθήκες νοούνται: οι αγορές µετοχών, η συµµετοχή σε 
αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι αποκτήσεις µετο-
χών λόγω συγχωνεύσεως.

Ως µειώσεις νοούνται: οι πωλήσεις µετοχών, οι αποπληρωµές 
κεφαλαίου, οι εκκαθαρίσεις εταιριών, οι εισφορές σε είδος και 
οι αποµειώσεις.

Οι προσθήκες των θυγατρικών ύψους € 729.164 αφορούν κατά 
€ 704.164 στη θυγατρική εταιρία AGI Cypre Ermis Ltd, όπως 
αναλύεται κατωτέρω και κατά € 25.000 στη συµµετοχή της 
Τραπέζης στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής 
της εταιρίας Alphalife A.A.E.Z.

Οι µειώσεις των θυγατρικών ύψους € 512.516 αφορούν σε:

•	 επιστροφή	κεφαλαίου	της	θυγατρικής	εταιρίας	Εµπορική	
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων Ανώνυµη Συµµετοχι-
κή και Κτηµατική Εταιρία ποσού € 28.652 και 

•	 αποµείωση	της	αξίας	της	θυγατρικής	εταιρίας	AGI	Cypre	
Ermis Ltd ποσού € 483.864.

 Η Τράπεζα, εντός του α’ εξαµήνου του 2017, στα πλαίσια της 
κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της θυγατρικής εταιρίας AGI 
Cypre Ermis Ltd ενίσχυσε κεφαλαιακά τη θυγατρική κατά το 
ποσό των € 704 εκατ., µε παράλληλη ισόποση µείωση µέρους 
του δανείου που έχει χορηγήσει η Τράπεζα σε αυτήν. Με βάση 
τα ανωτέρω και στα πλαίσια του ελέγχου αποµείωσης της επέν-
δυσής της στην AGI Cypre Ermis Ltd, η Τράπεζα µετέφερε στις 
συσσωρευµένες αποµειώσεις συµµετοχών σε θυγατρικές το 
ποσό των € 483.864 το οποίο κατά το ποσό των € 212.152 αντι-
στοιχεί σε ήδη σχηµατισθείσες αποµειώσεις δανείων και απαι-

τήσεων κατά πελατών (σηµείωση 10), ενώ κατά το ποσό των 
€271.712 αντιστοιχεί σε ήδη σχηµατισθείσες προβλέψεις για 
εγγυήσεις (σηµείωση 18) που η Τράπεζα είχε χορηγήσει στη 
θυγατρική και οι οποίες στα πλαίσια της κεφαλαιακής της ανα-
διαρθρώσεως ακυρώθηκαν.

 Η συµµετοχή της Τραπέζης στην εταιρία Cepal Ανώνυµη Εται-
ρία Συµµετοχών Α.Ε., πρώην Αktua Ελλάς Συµµετοχών Α.Ε., 
αναταξινοµήθηκε από τις κοινοπραξίες στις συγγενείς εταιρί-
ες, ως συνέπεια της συµφωνίας των µετόχων της εταιρίας που 
υπογράφηκε εντός του β' τριµήνου του 2017, καθώς και του 
από 4.5.2017 τροποποιηµένου καταστατικού της εταιρίας.

Οι µειώσεις των συγγενών εταιριών ύψους € 324 αφορούν κυ-
ρίως σε πώληση ποσοστού συµµετοχής περίπου 2,2% της εται-
ρίας Cepal Ανώνυµη Εταιρία Συµµετοχών Α.Ε.,πρώην Aktua Ελ-
λάς Συµµετοχών Α.Ε.

Η Τράπεζα εντός της τρέχουσας περιόδου απέκτησε το 47,04% 
των µετοχών της εταιρίας Famar S.A. έναντι τιµήµατος τεσσά-
ρων ευρώ και εβδοµήντα λεπτών. Η απόκτηση των µετοχών 
από την Τράπεζα καθώς επίσης και από τρεις ακόµα ελληνικές 
τράπεζες, πιστωτές της εταιρίας, πραγµατοποιήθηκε στα πλαί-
σια της γαλλικής προπτωχευτικής διαδικασίας στην οποία ει-
σήλθε η εταιρία Famar S.A. µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της. 
Παράλληλα και µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της δυνατότητας 
ανάκτησης της αξίας των δανείων που οι ελληνικές τράπεζες 
είχαν χορηγήσει στην εταιρία, υπογράφτηκε συµφωνία µετα-
ξύ των τραπεζών και εταιρίας διαχείρισης δανείων µε την οποία 
καθορίζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη διοί-
κηση της Famar S.A.. Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι σύµφωνα 
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13. Επενδύσεις σε ακίνητα

Οικόπεδα - Κτήρια

Υπόλοιπο 1.1.2016
Αξία κτήσεως 43.847
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (15.034)

1.1.2016 - 30.6.2016
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2016 28.813
Προσθήκες 32
Μεταφορά σε Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού (361)
Αποσβέσεις περιόδου (183)
Αναπόσβεστη αξία την 30.6.2016 28.301
Υπόλοιπο 30.6.2016

Αξία κτήσεως 43.470
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (15.169)

1.7.2016 - 31.12.2016
Αναπόσβεστη αξία 1.7.2016 28.301
Προσθήκες 1
Αποµειώσεις (289)
Αποσβέσεις περιόδου (177)
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2016 27.836
Υπόλοιπο 31.12.2016

Αξία κτήσεως 43.471
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (15.635)

1.1.2017 - 30.6.2017
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2017 27.836
Αποσβέσεις περιόδου (176)
Αναπόσβεστη αξία την 30.6.2017 27.660
Υπόλοιπο 30.6.2017

Αξία κτήσεως 43.471
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (15.811)

Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε σηµαντική µεταβο-
λή στις επενδύσεις σε ακίνητα.

Στη χρήση 2016 αναγνωρίσθηκε ζηµιά από αποµείωση πο-
σού € 289, ώστε η λογιστική αξία των επενδύσεων σε ακίνη-
τα να µην υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους κατά την 

31.12.2016, όπως αυτή προσδιορίσθηκε από πιστοποιηµέ-
νους εκτιµητές. Το ποσό της αποµείωσης καταχωρήθηκε στα 
«Λοιπά Έξοδα». 

Δεν έχει αναγνωριστεί αντίστοιχη ζηµία για την περίοδο που 
έληξε την 30.6.2017.

µε το καταστατικό της εταιρίας Famar S.A., υφίστανται εταιρι-
κά θέµατα για τα οποία η λήψη αποφάσεως λαµβάνεται µε 
βάση τον αριθµό των µετόχων και όχι µε βάση το ποσοστό των 
µετοχών που αυτοί κατέχουν. Οι µετοχές της εταιρίας, τόσο 
πριν όσο και µετά τη συµφωνία αναδιάρθρωσης αποτελούν 
ενέχυρο για δάνεια τα οποία είχαν χορηγηθεί από τις ανωτέ-

ρω ελληνικές τράπεζες στον προηγούµενο µέτοχο της εταιρί-
ας Famar S.A.

Η Τράπεζα αξιολογώντας τα ανωτέρω, κατέταξε τη συµµετο-
χή της στην Famar S.A. στις Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες.
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14. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια

Οικόπεδα 
Κτήρια

Εξοπλισµός 
Leasing

Κινητός 
εξοπλισµός Σύνολα

Υπόλοιπο 1.1.2016
Αξία κτήσεως 954.445 752 361.921 1.317.118
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (310.210) (237) (314.824) (625.271)

1.1.2016 - 30.6.2016
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2016 644.235 515 47.097 691.847
Προσθήκες 2.907 9.460 12.367
Διαθέσεις / Διαγραφές (753) (9) (762)
Μεταφορά σε «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» (3.302) (3.302)
Μεταφορά από «εξοπλισµό leasing» σε «κινητό εξοπλισµό» (467) 467
Αποσβέσεις περιόδου (8.496) (44) (7.311) (15.851)
Αναπόσβεστη αξία 30.6.2016 634.591 4 49.704 684.299

Υπόλοιπο 30.6.2016
Αξία κτήσεως 951.004 8 367.818 1.318.830
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (316.413) (4) (318.114) (634.531)

1.7.2016 - 31.12.2016
Αναπόσβεστη αξία 1.7.2016 634.591 4 49.704 684.299
Προσθήκες 4.122 8.496 12.618
Αποµειώσεις (3.956) (3.956)
Διαθέσεις / Διαγραφές (788) (14) (802)
Μεταφορά σε «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» (734) (734)
Μεταφορά από «εξοπλισµό leasing» σε «κινητό εξοπλισµό» (4) 4
Αποσβέσεις περιόδου (8.610) (6.945) (15.555)
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 624.625 51.245 675.870

Υπόλοιπο 31.12.2016
Αξία κτήσεως 951.390 373.058 1.324.448
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (326.765) (321.813) (648.578)

1.1.2017 - 30.6.2017
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2017 624.625 51.245 675.870
Προσθήκες 2.368 7.266 9.634
Διαθέσεις / Διαγραφές (1.166) (12) (1.178)
Μεταφορά σε «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» (5.867) (5.867)
Αποσβέσεις περιόδου (8.339) (6.846) (15.185)
Αναπόσβεστη αξία 30.6.2017 611.621 51.653 663.274

Υπόλοιπο 30.6.2017
Αξία κτήσεως 940.771 379.358 1.320.129
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (329.150) (327.705) (656.855)

Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε σηµαντική µεταβολή 
στα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια.

Η λογιστική αξία των ιδιόκτητων οικοπέδων και κτηρίων που 
συµπεριλαµβάνονται στα ανωτέρω υπόλοιπα ανέρχεται κατά 
την 30.6.2017 σε € 590.554 (31.12.2016: € 600.348).

Στη χρήση 2016 αναγνωρίσθηκε ζηµιά από αποµείωση της αξί-
ας των ακινήτων ποσού € 3.956, που καταχωρήθηκε στα «Λοι-
πά ́ Εξοδα». 
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Έξoδα
Λογισµικού

Δικαιώµατα 
τραπεζικής 

ιδιοκτησίας Λοιπά Σύνολα

Υπόλοιπο 1.1.2016
Αξία κτήσεως 441.920 1.785 138.339 582.044
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (240.897) (1.785) (39.541) (282.223)

1.1.2016 - 30.6.2016
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2016 201.023 98.798 299.821
Προσθήκες 41.484 41.484
Αποσβέσεις περιόδου (10.096) (9.146) (19.242)
Αναπόσβεστη αξία 30.6.2016 232.411 - 89.652 322.063

Υπόλοιπο 30.6.2016
Αξία κτήσεως 483.404 1.785 138.339 623.528
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (250.993) (1.785) (48.687) (301.465)

1.7.2016 - 31.12.2016
Αναπόσβεστη αξία 1.7.2016 232.411 89.652 322.063
Προσθήκες 31.903 31.903
Αποσβέσεις περιόδου (10.894) (9.146) (20.040)
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 253.420 - 80.506 333.926

Υπόλοιπο 31.12.2016
Αξία κτήσεως 515.055 1.785 138.339 655.179
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (261.635) (1.785) (57.833) (321.253)

1.1.2017 - 30.6.2017
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2017 253.420 80.506 333.926
Προσθήκες 26.285 26.285
Αποσβέσεις περιόδου (12.234) (9.146) (21.380)
Αναπόσβεστη αξία 30.6.2017 267.471 - 71.360 338.831

Υπόλοιπο 30.6.2017
Αξία κτήσεως 541.279 1.785 138.339 681.403
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (273.808) (1.785) (66.979) (342.572)

15. Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια

Οι προσθήκες του α’ εξαµήνου 2017 αφορούν κυρίως σε αγορές δικαιωµάτων χρήσεως µηχανογραφικών εφαρµογών.
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* Στοιχεία που αφορούν την δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολογιών, βάσει της Πράξεως Διοικητού της Τραπέζης 
της Ελλάδος 2620/28.8.2009, έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Τραπέζης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

16. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα

30.6.2017 31.12.2016

Καταθέσεις:
- Όψεως 59.527 59.210
- Προθεσµίας:
  Κεντρικών Τραπεζών 15.030.475 18.331.086
  Λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων 179.216 125.546
  Καταθέσεις χρηµατικών εγγυήσεων για καλύµµατα παραγώγων 34.543 25.465
Πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως (Repos) 2.390.220 612.449
Δανειακές υποχρεώσεις 291.374 274.952
Λοιπές υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 4.293
Σύνολο 17.985.355 19.433.001

Οι καταθέσεις της Τραπέζης από το Ευρωσύστηµα παρουσιά-
ζουν µείωση € 3,3 δισ. κατά το α’ εξάµηνο κυρίως λόγω της 
σύναψης πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως (Repos), πώλη-
σης οµολόγων εκδόσεως ΕΤΧΣ µέσω του προγράµµατος PSPP 
(σηµείωση 11), λοιπών οµολόγων καθώς και τη µείωση της 
χρηµατοδότησης θυγατρικών εταιριών του Οµίλου.

Τον Ιούνιο του 2016, η ΕΚΤ πραγµατοποίησε νέο πρόγραµµα 

στοχευµένων πράξεων µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότη-
σης (TLTRO-IΙ) µε τετραετή διάρκεια. Η Τράπεζα συµµετείχε 
αρχικώς στο εν λόγω πρόγραµµα µε ποσό € 1 δισ . ενώ η συµ-
µετοχή της τον Ιούνιο του 2017 ανήλθε σε € 3,1 δισ.

Στο κονδύλι «Δανειακές υποχρεώσεις» περιλαµβάνονται οι 
υποχρεώσεις της Τραπέζης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (European Investment Bank).

17. Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

i. Εκδόσεις µε εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου 
(Ν. 3723/2008)

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ενισχύσεως της ρευστότητας 
της Ελληνικής Οικονοµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3723/2008, το α’ εξάµηνο του 2017 η Τράπεζα προέβη σε 
έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου µε εγγύηση του Ελλη-
νικού Δηµοσίου ποσού € 300 εκατ, ενώ οι λήξεις/ανακλή-
σεις στο ίδιο διάστηµα ανήλθαν σε ποσό € 1,3 δισ.

Η Τράπεζα δεν έχει υπόλοιπο σε κοινά οµολογιακά δάνεια µε 
εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου την 30.6.2017 (31.12.2016: 
€ 1 δισ.).

Τα ανωτέρω χρεόγραφα δεν απεικονίζονται στο λογαριασµό 
«Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές υποχρεώ-
σεις», καθώς ιδιοκατέχονται από την Τράπεζα. 

ii. Εκδόσεις καλυµµένων οµολογιών*

Οι καλυµµένες οµολογίες δε συµπεριλαµβάνονται στο λο-
γαριασµό «Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές 
υποχρεώσεις» καθώς ιδιοκατέχονται από την Τράπεζα. 

Το συνολικό τρέχον υπόλοιπο των καλυµµένων οµολογιών 
κατά την 30.6.2017 ανέρχεται στο ποσό των € 5 εκατ.

Στο πλαίσιο του υφιστάµενου προγράµµατος απευθείας εκ-
δόσεων καλυµµένων οµολογιών ποσού € 8 δισ., η Τράπεζα 
εξέδωσε την 2.8.2017 οµολογία ονοµαστικής αξίας € 1 δισ. 
µε κάλυµµα στεγαστικά δάνεια ποσού € 1,2 δισ. , λήξεως την 
23.10.2018 και επιτόκιο τρίµηνο Euribor πλέον περιθωρίου 
1,2%. Η έκδοση, η οποία έχει αγορασθεί εξ’ολοκλήρου από 
την Τράπεζα, χρησιµοποιείται ως ενέχυρο σε πράξεις χρηµα-
τοδοτήσεως.

iii. Κοινά οµολογιακά δάνεια

Υπόλοιπο 1.1.2017 26.834
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017
Λήξεις/Αποπληρωµές (17.719)
Δεδουλευµένοι τόκοι 326
Υπόλοιπο 30.6.2017 9.441
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vi. Υποχρεώσεις από τιτλοποίηση λοιπών δανείων

Υποχρεώσεις που προέκυψαν από τις τιτλοποιήσεις κατανα-
λωτικών δανείων, επιχειρηµατικών δανείων καθώς και πιστω-
τικών καρτών, δεν συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό 
«Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές υποχρεώ-

σεις» διότι οι αντίστοιχοι τίτλοι, ονοµαστικού ποσού € 3,7 δισ., 
που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ειδικού σκοπού ιδιοκατέχο-
νται από την Τράπεζα.

viii. Υβριδικοί τίτλοι

Υπόλοιπο 1.1.2017 15.277
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017
Δεδουλευµένοι τόκοι 4
Υπόλοιπο 30.6.2017 15.281

iv. Υποχρεώσεις από τιτλοποίηση ναυτιλιακών δανείων

Υπόλοιπο 1.1.2017 227.487
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017
Λήξεις/Αποπληρωµές (71.249)
Δεδουλευµένοι τόκοι 3.651
Συναλλαγµατικές διαφορές (14.300)
Υπόλοιπο 30.6.2017 145.589

Η Τράπεζα έχει προβεί σε τιτλοποίηση ναυτιλιακών δανείων, 
µεταβιβάζοντας τα εν λόγω δάνεια στην εταιρία ειδικού σκο-
πού, Alpha Shipping Finance Ltd., η οποία µε τη σειρά της 
άντλησε χρηµατοδότηση από τρίτους. 

Η υποχρέωση προς την εταιρία ειδικού σκοπού την 30.06.2017, 
που σχετίζεται µε τα τιτλοποιηµένα ναυτιλιακά δάνεια, ανέρ-
χεται σε € 146 εκατ.

v. Υποχρεώσεις από τιτλοποίηση επιχειρηµατικών δανείων (SMEs)

Υπόλοιπο 1.1.2017 289.160
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017
Νέες εκδόσεις 39.977
Λήξεις/Αποπληρωµές (75.436)
Δεδουλευµένοι τόκοι 2.582
Υπόλοιπο 30.6.2017 256.283

Η Τράπεζα εντός της προηγούµενης χρήσεως προέβη σε τιτ-
λοποίηση SME δανείων, µεταβιβάζοντας τα εν λόγω δάνεια 
στην πλήρως ενοποιούµενη εταιρία ειδικού σκοπού, Proodos 
Designated Activity Company (D.A.C.), η οποία µε τη σειρά της 
άντλησε χρηµατοδότηση από τρίτους και από την Τράπεζα. 

Η υποχρέωση της Τραπέζης προς την εταιρία ειδικού σκοπού 
την 30.6.2017 ανέρχεται σε € 256 εκατ.

vii. Τίτλοι µειωµένης εξασφαλίσεως

Υπόλοιπο 1.1.2017 26.006
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017
Λήξεις/Αποπληρωµές (25.308)
Δεδουλευµένοι τόκοι (47)
Υπόλοιπο 30.6.2017 651

Η µεταβολή αφορά κυρίως στην λήξη τίτλων µειωµένης εξασφαλίσεως αξίας € 25,3 εκατ.
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18. Προβλέψεις

Υπόλοιπο  1.1.2016 410.446
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2016
Λοιπές προβλέψεις 2.620
Χρησιµοποιηθείσες λοιπές προβλέψεις (3.094)
Προβλέψεις για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία (σηµείωση 7) 3.210
Υπόλοιπο  30.6.2016 413.182

Μεταβολές περιόδου 1.7 - 31.12.2016
Λοιπές προβλέψεις 5.296
Χρησιµοποιηθείσες λοιπές προβλέψεις (953)
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης αποζηµιώσεως προγράµµατος αποχωρήσεως προσωπικού (35.262)
Προβλέψεις για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία 925
Υπόλοιπο  31.12.2016 383.188

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017
Λοιπές προβλέψεις 6.546
Χρησιµοποιηθείσες λοιπές προβλέψεις (2.306)
Μεταβολή προβλέψεων για τη κάλυψη πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία (292.310)
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης αποζηµιώσεως προγράµµατος αποχωρήσεως προσωπικού (754)
Υπόλοιπο  30.6.2017 94.364

Τα ποσά των λοιπών προβλέψεων σε βάρος των αποτελεσµά-
των συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό «Λοιπά Έξοδα» της 
καταστάσεως αποτελεσµάτων.

Η Τράπεζα, εντός του α’ εξαµήνου του 2017, στα πλαίσια της κε-
φαλαιακής αναδιάρθρωσης της θυγατρικής εταιρίας AGI Cypre 
Ermis Ltd µετέφερε στις συσσωρευµένες αποµειώσεις συµµε-
τοχών σε θυγατρικές το ποσό των € 271.712  που αντιστοιχεί σε 
ήδη σχηµατισθείσες προβλέψεις για εγγυήσεις που η Τράπεζα 
είχε χορηγήσει στη θυγατρική και οι οποίες στα πλαίσια της κε-
φαλαιακής της αναδιαρθρώσεως ακυρώθηκαν (σηµείωση 12).

Κατά την 30.6.2017 το υπόλοιπο των προβλέψεων για κάλυψη 
του πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία ανέρ-
χεται σε € 6,8 εκατ. (31.12.2016 € 299,1 εκατ.) και των λοιπών 
προβλέψεων σε € 87,5 εκατ. (31.12.2016 € 84,1 εκατ.) εκ των 
οποίων:

•	 Ποσό	€	32,4	εκατ.	(31.12.2016	€	29	εκατ.)	αφορά	σε	επίδικες	
υποθέσεις. 

•	 Ποσό	€	28,3	εκατ.	(31.12.2016	€	29	εκατ.)	αφορά	στο	υπό-
λοιπο προβλέψεως προγράµµατος εθελουσίας εξόδου της 
Τραπέζης που λογιστικοποιήθηκε την 31.12.2015 ύψους 
€ 64,3 εκατ., στα πλαίσια υλοποιήσεως του επικαιροποιηµέ-
νου Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως και των σχετικών δεσµεύσε-
ων. Η Τράπεζα εντός του β’ τριµήνου του 2017 έθεσε σε εφαρ-
µογή ειδικό πρόγραµµα για το προσωπικό που εργάζεται στο 
Νοµό Θεσσαλονίκης, το οποίο περιλαµβάνει την εκ του νό-
µου προβλεπόµενη αποζηµίωση πλέον κινήτρου που εξαρ-
τάται από την ηλικία, το οποίο επίσης θα καλυφθεί από την 
εν λόγω πρόβλεψη.

Σύνολο οµολογιών εκδόσεώς µας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων, που δεν ιδιοκατέχονται, 
την 30.6.2017 427.245

Αφορά οµολογιακή έκδοση ονοµαστικής αξίας € 150 εκατ 
που εξέδωσε η Τράπεζα την 1.2.2013 στο πλαίσιο συµφωνί-
ας µε την Credit Agricole SA για την εξαγορά της Εµπορικής 
Τραπέζης. Την 1.2.2017 το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο 

έληξε και την 23.2.2017, συνεπεία της ασκήσεως του δικαι-
ώµατος µετατροπής εκ του συνόλου των οµολογιούχων, η 
Τράπεζα προέβη στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. 
(σηµείωση 19).

ix. Μετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο

Υπόλοιπο 1.1.2017 13.995
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 30.6.2017
Λήξη (12.205)
Μεταβολή εύλογης αξίας (1.790)
Υπόλοιπο 30.6.2017 -
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α) Μετοχικό κεφάλαιο 

Την 23.2.2017, συνεπεία ασκήσεως του δικαιώµατος µετατρο-
πής εκ του συνόλου των οµολογιούχων, το Διοικητικό Συµ-
βούλιο της Τραπέζης, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού 
της κεφαλαίου κατά το ποσό των € 2.045.454,30 λόγω της 
µετατροπής µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου κεφαλαίου 
€ 150 εκατ. που εξεδόθη την 1.2.2013 στο πλαίσιο συµφωνί-
ας µε την Crédit Agricole S.A. και Crédit Agricole Corporate 
and Investment Bank.

Συνέπεια των ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης 
ανέρχεται την 30.6.2017 σε € 463.109.814,30.

Από την µετατροπή εκδόθηκαν και εισήχθησαν προς διαπραγ-
µάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών την 18.4.2017, 6.818.181 
νέες κοινές, ονοµαστικές, µετά δικαιώµατος ψήφου, άυλες µε-
τοχές της Τραπέζης, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη.

β) Διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

Εκ της ανωτέρω αυξήσεως ποσό € 10.159.089,69 πιστώθη-
κε στο λογαριασµό «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο». 

γ) Αποτελέσµατα εις νέον

α) Δεδοµένου ότι στη διαχειριστική χρήση 2016 δεν υφίστα-
νται διανεµητέα κέρδη, σε εφαρµογή του άρθρου 44α 
κ.ν.2190/1920, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της, την 30.6.2017, αποφάσισε τη µη διανοµή µερίσµατος 
στους κοινούς Μετόχους της Τραπέζης.

β) Στο λογαριασµό «αποτελέσµατα εις νέον» της 30.6.2017 
περιλαµβάνονται τα έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαί-
ου ποσού € 0,2 εκατ. (31.12.2016: € 0,7 εκατ.) µετά το 
φόρο εισοδήµατος.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

19. Μετοχικό κεφάλαιο και Αποτελέσµατα εις νέον
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

20. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις

30.6.2017 31.12.2016
εντός του έτους 28.535 29.163
πέραν του έτους και µέχρι πέντε έτη  70.075 76.014
πέραν των πέντε ετών 73.071 77.699
Σύνολο 171.680 182.876

α) Νοµικά θέµατα

Υπάρχουν ορισµένες απαιτήσεις από δικαστικές αγωγές κατά 
της Τραπέζης στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας. Στο πλαίσιο της διαχείρισης γεγονότων λειτουρ-
γικού κινδύνου και βάσει των λογιστικών αρχών που εφαρµό-
ζονται, η Τράπεζα καταγράφει όλες τις υποβληθείσες δικαστι-
κές αγωγές ή παρόµοιες ενέργειες από τρίτους σε βάρος της 
και εξετάζει την πιθανότητα ευδοκιµήσεώς τους καθώς και του 
πιθανού αποτελέσµατος.

Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει σηµαντική πιθανότητα αρνη-
τικής εκβάσεως και το αποτέλεσµα τους µπορεί να εκτιµηθεί 
µε επαρκή αξιοπιστία, η Τράπεζα σχηµατίζει πρόβλεψη που 
περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του Ισολογισµού «Προβλέ-
ψεις». Το συνολικό ποσό των εν λόγω προβλέψεων ανέρχεται 
την 30.6.2017 σε € 32,4 εκατ.

Για τις περιπτώσεις για τις οποίες σύµφωνα µε την εξέλιξη της 
υπόθεσης και την αξιολόγηση της Νοµικής Υπηρεσίας κατά την 
30.6.2017, η πιθανότητα αρνητικής εκβάσεως δεν είναι σηµα-
ντική ή δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί η πιθανή ζηµία εξαιτίας 
της πολυπλοκότητας των υποθέσεων, της χρονικής διάρκειας 
που θα διαρκέσουν και της αβεβαιότητας ως προς την πιθανή 
έκβαση, η Τράπεζα δεν έχει προβεί σε αναγνώριση πρόβλεψης. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των Νοµικών Υπηρεσιών η οριστι-
κή διευθέτησή των απαιτήσεων και των δικαστικών αγωγών 
δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην καθαρή θέση 
ή τη λειτουργία της Τραπέζης.

β) Φορολογικά θέµατα 

Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009. 
Για την χρήση 2010 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγ-
χος από τις φορολογικές αρχές. Για τις χρήσεις 2011 έως και 
2015 η Τράπεζα έχει λάβει πιστοποιητικά φορολογικής συµ-
µόρφωσης χωρίς διατύπωση επιφύλαξης, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 82 του Ν.2238/1994 και το άρθρο 65Α Ν.4174/2013, ενώ 
για τη χρήση 2016 αναµένεται να ληφθεί πιστοποιητικό φορο-
λογικής συµµόρφωσης χωρίς διατύπωση επιφύλαξης. Η Εµπο-
ρική Τράπεζα είχε ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 
2008. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 έχει λάβει το αντίστοι-
χο πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης χωρίς διατύπω-
ση επιφύλαξης.

Τα καταστήµατα της Alpha Bank σε Λονδίνο και Βουλγαρία 
έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τις χρήσεις 2013 και 2016 
αντίστοιχα. Τον Φεβρουάριο του 2017 ολοκληρώθηκε ο φο-
ρολογικός έλεγχος του καταστήµατος στη Βουλγαρία για το 
2016. Το κατάστηµα της Εµπορικής Τραπέζης στην Κύπρο δεν 
έχει ελεγχθεί φορολογικά από την έναρξη της λειτουργίας του 
(χρήση 2011) µέχρι τη διαγραφή του από το Τµήµα Εφόρου 
Εταιριών Κύπρου (Αύγουστος 2015), ενώ έχει παύσει τη λει-
τουργία του από τον Σεπτέµβριο του 2014.

Την 2.6.2015, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορροφή-
σεως της Diners Club Ελλάδος Α.Ε.Π.Π.. Η εταιρεία έχει ελεγ-
χθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 
έως και 2013 έχει λάβει το αντίστοιχο πιστοποιητικό φορολο-
γικής συµµόρφωσης χωρίς διατύπωση επιφύλαξης.

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1006/05.1.2016 δεν εξαιρούνται από 
την διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρµό-
διες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδε-
ται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξή. Συνεπώς οι 
φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να διενεργήσουν τον δικό 
τους φορολογικό έλεγχο.  

Ως αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου από τις φορολογι-
κές αρχές  ενδέχεται, να επιβληθούν επιπλέον πρόστιµα και 
φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολο-
γικές αρχές τα ποσά των οποίων δεν είναι δυνατό να προσδι-
οριστούν µε ακρίβεια.

γ) Λειτουργικές µισθώσεις

Η Τράπεζα ως µισθώτρια

Οι υποχρεώσεις της από µισθώµατα αφορούν κατά κύριο λόγο 
τα κτήρια που χρησιµοποιεί για τα υποκαταστήµατα και τις άλ-
λες µονάδες λειτουργίας της.

Η διάρκεια των επαγγελµατικών συµβάσεων µίσθωσης ορίζε-
ται δωδεκαετής µε δυνατότητα ανανεώσεως ή παρατάσεως 
βάσει συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών. Πολιτική της 
Τραπέζης είναι να ανανεώνει τις συµβάσεις αυτές.

Οι ελάχιστες µελλοντικές καταβολές µισθωµάτων της Τραπέ-
ζης έχουν ως εξής:
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Οι συνολικές δαπάνες της Τραπέζης για ενοίκια κτηρίων, για τo α’ εξάµηνο 2017 ανήλθαν σε € 14.799 (α’ εξάµηνο 2016: 
€ 15.875) και συµπεριλαµβάνονται στα «Γενικά διοικητικά έξοδα».

δ) Εκτός Ισολογισµού υποχρεώσεις

Η Τράπεζα στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηµατικών της 
δραστηριοτήτων, υπεισέρχεται σε συµβατικές δεσµεύσεις που 
είναι δυνατόν να επιφέρουν στο µέλλον µεταβολές στην πε-
ριουσιακή της διάρθρωση. Οι δεσµεύσεις αυτές παρακολου-
θούνται σε εκτός Ισολογισµού λογαριασµούς και αφορούν 
σε ενέγγυες πιστώσεις προς εκτέλεση, εκδοθείσες εγγυητικές 
επιστολές, υποχρεώσεις από εγκεκριµένες δανειακές συµβά-
σεις και πιστωτικά όρια καθώς επίσης και παρασχεθείσες εγ-

γυήσεις για εκδοθέντα οµόλογα από θυγατρικές εταιρίες και 
λοιπές εγγυήσεις προς θυγατρικές. 

Επίσης ενδεχόµενες υποχρεώσεις προκύπτουν για την Τράπε-
ζα από τις µη αντληθείσες εγκεκριµένες δανειακές συµβάσεις 
και πιστωτικά όρια, που δεν πρόκειται να εκτελεστούν άµεσα 
ή πρόκειται να εκτελεστούν τµηµατικά και µόνο εφόσον τηρη-
θούν από τους αντισυµβαλλόµενους οι συµφωνηθείσες για 
την εκτέλεσή τους προϋποθέσεις.

Τα υπόλοιπά τους έχουν ως εξής:

30.6.2017 31.12.2016

Ενέγγυες πιστώσεις 16.769 16.215

Εγγυητικές επιστολές και λοιπές εγγυήσεις 3.729.202 4.116.824

Εγγυήσεις οµολογιακών δανείων εκδόσεως θυγατρικών της Τραπέζης 15.542 15.542

Οι ενέγγυες πιστώσεις προς εκτέλεση αφορούν χρηµατοδό-
τηση των εµπορικών συµφωνιών µεταφοράς αγαθών στο εσω-
τερικό ή στο εξωτερικό, µε απευθείας πληρωµή των συναλ-
λασσόµενων τρίτων, µε τους οποίους οι πελάτες της Τραπέζης 
έχουν συνάψει τις συµφωνίες. Τόσο οι ανοιχθείσες ενέγγυες 
πιστώσεις όσο και οι εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές αφο-
ρούν δεσµεύσεις υπό όρους και εκδίδονται από την Τράπεζα, 
προκειµένου να παρασχεθεί εγγύηση για την εκπλήρωση από 
πελάτες της των όρων των συµφωνιών.

Η υποχρέωση από όρια που δεν µπορούν να ανακληθούν 
(committed) σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανή αδυναµία 
των αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις συµβατικές τους 
υποχρεώσεις κατά την 30.6.2017 ανέρχεται σε € 376 εκατ. 
(31.12.2016: € 421,7 εκατ.) και συµπεριλαµβάνεται στον υπο-
λογισµό των σταθµισµένων για κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού.

Η Τράπεζα έχει αναλάβει την υποχρέωση να συνεισφέρει στο 
µετοχικό κεφάλαιο της κοινοπραξίας Alpha TANEO ΑΚΕΣ επι-
πλέον κεφάλαια µέχρι του ποσού των € 0,3 εκατ.

Η Τράπεζα ως εκµισθώτρια

Οι απαιτήσεις της από µισθώµατα αφορούν µισθώσεις κτηρίων ιδιοκτησίας της, σε εταιρίες του οµίλου και τρίτους.

Οι ελάχιστες µελλοντικές εισπράξεις µισθωµάτων έχουν ως εξής:

30.6.2017 31.12.2016

εντός του έτους 4.436 4.199
πέραν του έτους και µέχρι πέντε έτη 11.970 11.118
πέραν των πέντε ετών 13.716 13.954
Σύνολο 30.122 29.271

Τα συνολικά έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις για τo α’ εξάµηνο 2017 ανήλθαν σε € 2.199 (α’ εξάµηνο 2016: € 1.708) και 
συµπεριλαµβάνονται στα «Λοιπά έσοδα».

ε) Δεσµεύσεις στοιχείων Ενεργητικού

Τα δεσµευµένα στοιχεία ενεργητικού κατά την 30.6.2017 ανα-
λύονται ως εξής:

•	 Δεσµευµένες	καταθέσεις	ύψους	€	0,3	δισ.	που	αφορούν	
την υποχρέωση της Τραπέζης να διατηρεί καταθέσεις στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, που αντιστοιχούν στο 1% των συ-
νολικών καταθέσεων των πελατών της.

•	 Δεσµευµένες	καταθέσεις	ύψους	€	0,2	δισ.	που	αφορούν	
σε εγγυήσεις οι οποίες έχουν δοθεί υπέρ του Ελληνικού 
Δηµοσίου.

•	 Δεσµευµένες	καταθέσεις	ύψους	€	1,1	δισ.	σε	Πιστωτικά	
Ιδρύµατα που έχουν δοθεί για εγγύηση παραγώγων συ-
ναλλαγών.

•	 Δεσµευµένες	καταθέσεις	ύψους	€	0,04	δισ.	σε	Πιστωτικά	
Ιδρύµατα που έχουν δοθεί για Ενέγγυες Πιστώσεις ή Εγ-
γυητικές Επιστολές που εκδίδει η Τράπεζα για τη διευκό-
λυνση εισαγωγών πελατείας.

•	 Δεσµευµένες	καταθέσεις	ύψους	€	6,2	εκατ.	έχουν	δοθεί	
στο Ταµείο Εξυγίανσης ως αµετάκλητη δέσµευση πλη-
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ρωµής µέρους της εισφοράς του 2016 και του 2017. Η 
δέσµευση αυτή πρέπει να καλύπτεται πλήρως από εξα-
σφαλίσεις αποκλειστικά µε µετρητά όπως αποφασίστηκε 
από το Ενιαίο Συµβούλιο Εξυγίανσης.

•	 Απαιτήσεις	κατά	πιστωτικών	ιδρυµάτων:

i. ποσό € 0,5 δισ. έχει ενεχυριασθεί σε Κεντρικές Τράπε-
ζες για σκοπούς αντλήσεως ρευστότητας.

ii. ποσό € 0,34 δισ. έχει δοθεί σε θυγατρικές εξωτερικού 
ως εξασφάλιση για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου.

•	 Δάνεια	και	απαιτήσεις	κατά	πελατών	:

i. ποσό ονοµαστικής αξίας € 21,2 δισ. έχει ενεχυριασθεί 
σε Κεντρικές Τράπεζες για σκοπούς αντλήσεως ρευστό-
τητας.

ii. ποσό επιχειρηµατικών, καταναλωτικών δανείων και πι-
στωτικών καρτών λογιστικής αξίας € 2,78 δισ. έχει τιτ-
λοποιηθεί για την έκδοση οµολογιών εταιριών ειδικού 
σκοπού του Οµίλου ονοµαστικής αξίας € 3,7 δισ. οι 
οποίες ιδιοκατέχονται από την Τράπεζα και έχουν ενε-
χυριασθεί σε Κεντρικές Τράπεζες για σκοπούς αντλή-
σεως ρευστότητας και ποσό € 0,37 δισ. έχει δοθεί ως 
εξασφάλιση στα πλαίσια λοιπών πράξεων προσωρινής 
εκχωρήσεως (repo).

iii. ποσό ναυτιλιακών δανείων λογιστικής αξίας € 0,5 δισ. 
έχει τιτλοποιηθεί για την έκδοση δανείου, από την εται-
ρία ειδικού σκοπού του Οµίλου, προς τρίτους το υπό-
λοιπο του οποίου ανέρχεται την 30.6.2017 σε € 0,2 δισ.

iv. ποσό επιχειρηµατικών δανείων λογιστικής αξίας € 0,6 
δισ. έχει τιτλοποιηθεί για την έκδοση οµολογιών εται-
ρίας ειδικού σκοπού του Οµίλου που ανέρχεται την 
30.6.2017 σε € 0,6 δισ. εκ των οποίων € 0,3 δισ. ιδιο-
κατέχεται από την Τράπεζα. 

v. ποσό επιχειρηµατικών δανείων ονοµαστικής αξίας € 0,2 
δισ. έχει δοθεί ως εξασφάλιση στα πλαίσια λοιπών πρά-
ξεων δανεισµού.

•	 Αξιόγραφα	εµπορικού	και	επενδυτικού	χαρτοφυλακίου:

i. ποσό ονοµαστικής αξίας € 3,89 δισ. που αφορά σε τίτ-
λους Ελληνικού Δηµοσίου εκ των οποίων ποσό ονοµα-
στικής αξίας € 3,34 δισ. έχει ενεχυριασθεί σε Κεντρικές 
Τράπεζες για σκοπούς αντλήσεως ρευστότητας, ποσό 

ονοµαστικής αξίας € 0,01 δισ. έχει δοθεί ως εξασφάλι-
ση στα πλαίσια λοιπών πράξεων δανεισµού, ενώ ποσό 
ονοµαστικής αξίας € 0,54 δισ. έχει δοθεί ως εξασφάλι-
ση στα πλαίσια πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως 
(repo).

ii. ποσό ονοµαστικής αξίας € 2,31 δισ. που αφορά σε τίτ-
λους εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπι-
στωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ) οι οποίοι: α) διατέθη-
καν από το Τ.Χ.Σ. στην Τράπεζα λόγω συµµετοχής του 
στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου που ολο-
κληρώθηκε στις 6.6.2013, και, β) διατέθηκαν από το 
Τ.Χ.Σ. στην Τράπεζα λόγω της κάλυψης της διαφοράς 
µεταξύ των αξιών των µεταβιβασθέντων από τις Συνε-
ταιριστικές Τράπεζες στοιχείων ενεργητικού και παθη-
τικού, γ) αποκτήθηκαν στη δευτερογενή αγορά και δ) 
αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρµογής των βραχυ-
πρόθεσµων µέτρων για την ελάφρυνση του δηµοσίου 
χρέους εκ των οποίων ποσό ονοµαστικής αξίας € 0,66 
δισ. έχει ενεχυριασθεί σε Κεντρικές Τράπεζες µε σκοπό 
τη συµµετοχή σε πράξεις κύριας αναχρηµατοδοτήσεως 
και ποσό ονοµαστικής αξίας € 1,65 δισ. έχει δοθεί ως 
εξασφάλιση στα πλαίσια πράξεων προσωρινής εκχω-
ρήσεως (repo).

iii. ποσό ονοµαστικής αξίας € 0,47 δισ. αφορά σε οµόλο-
γα που έχουν προέλθει από τιτλοποίηση απαιτήσεων 
από χρηµατοδοτικές µισθώσεις εταιρίας του Οµίλου 
έχει ενεχυριασθεί σε Κεντρικές Τράπεζες για σκοπούς 
άντλησης ρευστότητας.

iv. ποσό € 0,21 δισ. λοιπών εταιρικών τίτλων έχει δοθεί ως 
εξασφάλιση στα πλαίσια πράξεων προσωρινής εκχω-
ρήσεως (repo).

v. ποσό € 0,08 δισ. αφορά σε οµόλογα λοιπών εκδοτών 
που έχουν δοθεί σε Κεντρικές Τράπεζες για σκοπούς 
άντλησης ρευστότητας. 
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21. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα
(Ποσά σε εκατ. ευρώ)

1.1 - 30.6.2017

Λιανική
Τραπεζική

Corporate
Banking

Asset 
Management/

Insurance

Investment 
Banking/ 
Treasury

N.A. 
Ευρώπη Λοιπά Σύνολο

Καθαρό έσοδο από τόκους 480,4 314,2 (1,2) 43,6 14,7 851,7

Καθαρό έσοδο από 
αµοιβές και προµήθειες 51,3 56,5 18,6 10,5 136,9
Λοιπά έσοδα 4,4 (35,1) 0,9 79,4 35,7 85,3
Σύνολο εσόδων 536,1 335,6 18,3 133,5 50,4 1.073,9
Σύνολο εξόδων προ 
ζηµιών αποµειώσεως 
και προβλέψεων για την 
κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου (337,6) (68,6) (7,3) (7,9) (31,5) (452,9)
Zηµίες αποµειώσεως (436,3) 81,7 (354,6)
Κέρδη/(ζηµίες) πριν το 
φόρο εισοδήµατος (237,8) 348,7 11,0 125,6 18,9 266,4
Φόρος εισοδήµατος (54,5)
Κέρδη/(ζηµίες) µετά 
το φόρο εισοδήµατος 
από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 211,9
Κέρδη/(ζηµίες) µετά 
το φόρο εισοδήµατος 
από διακοπείσες 
δραστηριότητες -
Κέρδη/(ζηµίες) µετά το 
φόρο εισοδήµατος 211,9
Ενεργητικό 30.6.2017 23.965,2 16.590,2 70,3 10.923,9 6.960,1 58.509,7
Υποχρεώσεις 30.6.2017 22.324,7 6.545,2 731,3 19.690,9 73,6 49.365,7

(Ποσά σε εκατ. ευρώ)

1.1 - 30.6.2016

Λιανική
Τραπεζική

Corporate
Banking

Asset 
Management/

Insurance

Investment 
Banking/ 
Treasury

N.A. 
Ευρώπη Λοιπά Σύνολο

Καθαρό έσοδο από τόκους 504,4 341,6 0,9 (33,9) 10,3 823,3

Καθαρό έσοδο από 
αµοιβές και προµήθειες 53,9 63,1 12,6 2,2 131,8
Λοιπά έσοδα 3,3 2,2 0,5 20,1 103,6 129,7
Σύνολο εσόδων 561,6 406,9 14,0 (11,6) - 113,9 1.084,8
Σύνολο εξόδων προ 
ζηµιών αποµειώσεως 
και προβλέψεων για την 
κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου (329,9) (63,1) (7,3) (8,2) - (26,3) (434,8)
Zηµίες αποµειώσεως (166,0) (354,7) (520,7)
Κέρδη/(ζηµίες) πριν το 
φόρο εισοδήµατος 65,7 (10,9) 6,7 (19,8) - 87,6 129,3
Φόρος εισοδήµατος (4,7)
Κέρδη/(ζηµίες) µετά 
το φόρο εισοδήµατος 
από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 124,6
Κέρδη/(ζηµίες) µετά 
το φόρο εισοδήµατος 
από διακοπείσες 
δραστηριότητες 0,2 0,2
Κέρδη/(ζηµίες) µετά το 
φόρο εισοδήµατος 124,8
Ενεργητικό 31.12.2016 24.556,7 17.221,5 84,8 11.578,9 6.960,7 60.402,6
Υποχρεώσεις 31.12.2016 22.729,6 6.438,5 876,2 21.495,5 137,8 51.677,5
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30.6.2017 31.12.2016

Υπόλοιπο
προ 

αποµειώσεων
Συσσωρευµένες 

αποµειώσεις

Υπόλοιπο 
µετά από 

αποµειώσεις

Υπόλοιπο
προ 

αποµειώσεων
Συσσωρευµένες 

αποµειώσεις

Υπόλοιπο 
µετά από 

αποµειώσεις

Στεγαστικά  7.732.369    2.347.510    5.384.859   7.655.203 2.032.511 5.622.692
Καταναλωτική Πίστη  4.312.369    2.400.266    1.912.103   4.336.599 2.394.214 1.942.385
Επιχειρηµατικά δάνεια  13.388.711    6.916.769    6.471.942   13.704.057 7.686.799 6.017.258
Σύνολο  25.433.449    11.664.545    13.768.904   25.695.859 12.113.524 13.582.335

i. Λιανική Τραπεζική

Εντάσσονται όλοι οι Ιδιώτες (Πελάτες λιανικής τραπεζικής) της 
Τραπέζης, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι µικρές και πολύ 
µικρές επιχειρήσεις, εκτός αυτών που η διαχείριση της σχέσης 
γίνεται από τα καταστήµατα εξωτερικού (Ν.Α. Ευρώπης).

Διαχειρίζεται, µέσω του εκτεταµένου δικτύου Καταστηµάτων, 
όλα τα Καταθετικά Προϊόντα (Αποταµιευτικά / Ταµιευτηρίου, 
Προϊόντα Ρευστότητας / Όψεως, Επενδυτικά Προϊόντα / Προ-
θεσµίας, Repos, Swaps), Χρηµατοδοτικά Προϊόντα (Στεγαστι-
κής, Καταναλωτικής, Επιχειρηµατικής Πίστης, Εγγυητικές Επι-
στολές), καθώς και τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες των 
ανωτέρω πελατών.

ii. Corporate Banking

Εντάσσονται όλες οι συνεργαζόµενες Μεσαίες και Μεγάλες 
Επιχειρήσεις, οι Επιχειρήσεις µε πολυεθνική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την Δι-
εύθυνση Μεγάλων Πελατών (Corporate), καθώς και οι επι-
χειρήσεις που ασχολούνται µε την Ναυτιλία. Διαχειρίζεται τα 
προϊόντα ρευστότητας, επιχειρηµατικής πίστης καθώς και τις 
εγγυητικές επιστολές των ανωτέρω επιχειρήσεων.

iii. Asset Management/Insurance

Εντάσσεται µία µεγάλη γκάµα προϊόντων διαχείρισης χαρτο-
φυλακίου πελατών, µέσω των Κέντρων Private Banking της 
Τραπέζης. Επίσης, παρέχεται ευρύ φάσµα ασφαλιστικών προ-
ϊόντων, προς ιδιώτες και επιχειρήσεις.

iv. Investment Banking/Treasury

Περιλαµβάνει τις χρηµατιστηριακές εργασίες, τις συµβουλευ-
τικές και διαµεσολαβητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε την 
κεφαλαιαγορά, καθώς και την επενδυτική τραπεζική που 
πραγµατοποιούνται από την Τράπεζα. Περιλαµβάνει επίσης 
τη δραστηριότητα του Dealing Room στη διατραπεζική αγο-
ρά (FX Swaps, Οµόλογα, Futures, IRS, Διατραπεζικές τοπο-
θετήσεις – Δανεισµούς κ.λπ.).

v. Ν.Α. Ευρώπη

Το Κατάστηµα Βουλγαρίας που άνηκε στον τοµέα, δεν εντάσ-
σεται πλέον στα αποτελέσµατα από συνεχιζόµενες δραστηρι-
ότητες αυτού. Το όποιο αποτέλεσµα εµφανίζεται στην διακριτή 
κατηγορία «Κέρδη/Ζηµίες από διακοπείσες δραστηριότητες».

vi. Λοιπά

Στον Τοµέα αυτό εντάσσονται οι Διοικητικές Υπηρεσίες της 
Τραπέζης, καθώς έσοδα και έξοδα που δεν σχετίζονται µε τη 
λειτουργική δραστηριότητα ή είναι µη επαναλαµβανόµενα 
και προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες.

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται τα µεγέθη χορηγήσεων της Τραπέζης, που διαχειρίζονται οι Μονάδες Καθυστερήσε-
ων Λιανικής Τραπεζικής και Wholesale Banking, µε βάση τις εσωτερικές διαδικασίες της Τραπέζης και περιλαµβάνονται στο 
ενεργητικό των Λειτουργικών Τοµέων «Λιανική Τραπεζική» και «Corporate Banking».
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22. Έκθεση σε Πιστωτικό Κίνδυνο χρέους εκδόσεως χωρών στην περιφέρεια της Ευρωζώνης

Λόγω της παρατεταµένης κρίσης των χωρών της Ευρωζώνης 
και των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η ελληνική οικο-
νοµία σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των δανειακών της υπο-

χρεώσεων, η Τράπεζα παρακολουθεί τον πιστωτικό κίνδυνο 
που απορρέει από την έκθεσή της στο Ελληνικό Δηµόσιο και 
στις λοιπές χώρες στην περιφέρεια της Ευρωζώνης.

i. Έκθεση στο Ελληνικό Δηµόσιο 

Το σύνολο των αξιογράφων Ελληνικού Δηµοσίου κατατάσσε-
ται στο Επίπεδο 1 αναφορικά µε την ποιότητα των δεδοµένων 
που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της εύλογης αξίας τους. 

Επιπλέον η λογιστική αξία των αξιογράφων εκδόσεως δηµό-
σιων επιχειρήσεων/φορέων/οργανισµών ανήλθε την 30.6.2017 
σε € 107,4 εκατ. (31.12.2016: € 140 εκατ.).

H έκθεση της Τραπέζης σε κίνδυνο Ελληνικού Δηµοσίου από 
λοιπά, πλην αξιογράφων και δανείων, χρηµατοοικονοµικά 
µέσα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική έκθεση της Τραπέζης σε αξιόγραφα Ελληνικού Δηµοσίου:

30.6.2017 31.12.2016

Χαρτοφυλάκιο 
Ονοµαστική αξία Λογιστική αξία 

Ονοµαστική 
αξία 

Λογιστική αξία 

Διαθεσίµων προς πώληση 3.864.301 3.539.949 3.965.219 3.409.677
Εµπορικό 5.591 4.715 2.861 2.256
Σύνολο 3.869.892 3.544.664 3.968.080 3.411.933

30.6.2017 31.12.2016

 Λογιστική Αξία  Λογιστική Αξία 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα – απαιτήσεις 319.387 342.737
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα – υποχρεώσεις (45.648) (69.299)

Στοιχεία εντός του Ισολογισµού

Οι υποχρεώσεις σε δηµόσιες επιχειρήσεις/φορείς/οργανι-
σµούς από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανήλθαν την 
30.6.2017 σε € 5,4 εκατ. (31.12.2016: € 8,4 εκατ. απαιτήσεις).

Η έκθεση της Τραπέζης σε δάνεια προς δηµόσιες επιχειρή-
σεις/φορείς/οργανισµούς Ελληνικού Δηµοσίου ανήρχετο την 
30.6.2017 σε € 1.135,5 εκατ. (31.12.2016: € 1.112 εκατ.). Η 
Τράπεζα έχει σχηµατίσει αποµείωση για τις ανωτέρω απαιτή-
σεις που ανήλθε την 30.6.2017 σε ποσό € 48,3 εκατ. 
(31.12.2016: € 49,1 εκατ.).

Επιπρόσθετα, το υπόλοιπο των δανείων της Τραπέζης µε εγ-
γύηση Ελληνικού Δηµοσίου (δάνεια µε απευθείας εγγύηση 
Ελληνικού Δηµοσίου,δάνεια µε εγγύηση ΤΕΜΠΜΕ, δάνεια 
εγγυηµένα µε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) ανέρχονταν την 
30.6.2017 σε ποσό € 695,3 εκατ. (31.12.2016: € 720,6 εκατ.). 
Κατά την 30.6.2017, επί των δανείων αυτών είχε σχηµατιστεί 
αποµείωση ύψους € 122,7 εκατ. (31.12.2016: € 149,2 εκατ.).

Η Τράπεζα την 30.6.2017 δεν είχε έκθεση σε χρεόγραφα Κύπρου, Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ιρλανδίας.

ii. Έκθεση στο χρέος λοιπών χωρών στην περιφέρεια της ευρωζώνης

Στοιχεία εκτός του Ισολογισµού

30.6.2017 31.12.2016

Ονοµαστική αξία Εύλογη Αξία Ονοµαστική αξία Εύλογη Αξία

ΕΓΕΔ που έχουν ληφθεί ως εγγύηση για παροχή 
χρηµατοδότησης 56.100 55.999 56.373 57.162



124

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

23. γνωστοποιήσεις σχετικές µε την εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων

Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αποτιµώµενων στο αναπόσβεστο κόστος

30.06.2017 31.12.2016

 
Eύλογη 

αξία
Λογιστική 

αξία
Eύλογη 

αξία
Λογιστική 

αξία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 38.959.627 39.160.698 40.069.490 40.261.524
Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου
- Διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 96 318 9.042 9.342
- Δανειακό χαρτοφυλάκιο 1.963.832 1.919.723 2.743.600 2.682.655

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία υποχρεώσεων  
Υποχρεώσεις προς πελάτες 28.890.408 28.911.752 28.987.263 29.009.979
Οµολογίες εκδόσεώς µας * 400.540 427.245 532.580 584.764

* Την 31.12.2016 στις ομολογίες εκδόσεως μας δεν περιλαμβάνεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που εξέδωσε η Τράπεζα στο πλαίσιο συμφωνίας 
με την Credit Agricole για την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης, καθώς το στοιχείο αυτό αποτιμόταν στην εύλογη αξία. Το μετατρέψιμο ομολογιακόδά-
νειο έληξε την 1.2.2017

Ο ανωτέρω πίνακας παρουσιάζει την εύλογη και τη λογιστική 
αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος.

Η εύλογη αξία των δανείων υπολογίζεται µε βάση την καµπύ-
λη επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς, προσθέτοντας κόστος 
ρευστότητας (liquidity premium) και προσαρµόζοντας για τον 
πιστωτικό κίνδυνο. Η εύλογη αξία των καταθέσεων υπολογίζε-
ται µε βάση την καµπύλη επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς 
µετά την αφαίρεση του περιθωρίου του πελάτη (spread) ανά-
λογα µε το είδος της κατάθεσης. Στις δύο παραπάνω περιπτώ-
σεις οι µελλοντικές χρηµατοροές (κυµαινόµενου επιτοκίου) 
υπολογίζονται µε βάση την καµπύλη προθεσµιακών καταθέ-
σεων (implied forward rates) µέχρι την λήξη τους.

Η εύλογη αξία των διακρατούµενων µέχρι τη λήξη χρεογρά-
φων και των οµολογιακών εκδόσεων υπολογίζεται βάσει των 
τιµών αγοράς, εφόσον η αγορά χαρακτηρίζεται ενεργός. Στις 
λοιπές περιπτώσεις, καθώς και στο δανειακό χαρτοφυλάκιο 
εφαρµόζεται η µέθοδος προεξόφλησης ταµειακών ροών 
όπου όλες οι σηµαντικές µεταβλητές στηρίζονται είτε σε πα-
ρατηρήσιµα δεδοµένα είτε σε συνδυασµό παρατηρήσιµων 
και µη παρατηρήσιµων δεδοµένων της αγοράς.

Η εύλογη αξία των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποτιµώνται στο αναπό-
σβεστο κόστος δεν διαφέρει ουσιωδώς από την αντίστοιχη 
λογιστική.

Διαβάθµιση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία

30.6.2017

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Συνολική 
εύλογη αξία

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ενεργητικού 3.872 547.678 18.347 569.897
Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου
- Οµόλογα και έντοκα γραµµάτια 4.715 4.715
- Μετοχές 307 307
Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιµου προς πώληση
- Οµόλογα και έντοκα γραµµάτια 4.070.403 606.172 55.368 4.731.943
- Μετοχές 42.379 16.193 19.241 77.813
- Λοιποί τίτλοι µεταβλητής αποδόσεως 5.769 5.769
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα παθητικού 1.147.201 1 1.147.202
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31.12.2016

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Συνολική 
εύλογη αξία

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ενεργητικού 4.224 634.852 5.360 644.436
Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου
- Οµόλογα και έντοκα γραµµάτια 2.256 2.256
- Μετοχές 609 609
Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιµου προς πώληση
- Οµόλογα και έντοκα γραµµάτια 3.746.897 490.055 40.307 4.277.259
- Μετοχές 49.305 14.589 11.742 75.636
- Λοιποί τίτλοι µεταβλητής αποδόσεως 7.152 7.152
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα παθητικού 1.337.558 1 1.337.559
Μετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο 13.995 13.995

Οι ανωτέρω πίνακες παρουσιάζουν τη διαβάθµιση των χρηµα-
τοοικονοµικών στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
σε επίπεδα ιεραρχίας της εύλογης αξίας, σύµφωνα µε τα δε-
δοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό της.

Στο Επίπεδο 1 κατατάσσονται αξιόγραφα που διαπραγµατεύ-
ονται σε ενεργό αγορά και χρηµατιστηριακά παράγωγα.

Στο Επίπεδο 2 κατατάσσονται παράγωγα και διαθέσιµα προς 
πώληση  χρεογράφα των οποίων η εύλογη αξία προσδιορί-
ζεται από µη δεσµευτικές τιµές των χρεογράφων που παρέ-
χουν στην αγορά εξωτερικοί διαπραγµατευτές (dealers – 
brokers) ή χρεόγραφα των οποίων η εύλογη αξία προσδιορί-
ζεται µε µεθοδολογίες εισοδήµατος (income approach) χρη-
σιµοποιώντας ως δεδοµένα επιτόκια και πιστωτικά περιθώρια 
που είναι παρατηρήσιµα στην αγορά. 

Στο Επίπεδο 3 ταξινοµούνται αξιόγραφα και παράγωγα των 
οποίων η εύλογη αξία εκτιµάται µε χρήση σηµαντικών µη πα-
ρατηρήσιµων δεδοµένων. 

Μετοχές για τις οποίες η εύλογη αξία προκύπτει υπολογιστι-
κά κατατάσσονται στο Επίπεδο 2 ή στο Επίπεδο 3, ανάλογα 
µε το εύρος της συνεισφοράς των µη παρατηρήσιµων δεδο-
µένων στον υπολογισµό της τελικής εύλογης αξίας. Η εύλο-
γη αξία µη εισηγµένων µετοχών, καθώς και µετοχών που δεν 
διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά προσδιορίζεται είτε µε 
τη µέθοδο των πολλαπλασίων είτε µε βάση τις προβλέψεις 
της Τραπέζης όσον αφορά στη µελλοντική κερδοφορία του 
εκδότη, αφού ληφθεί υπόψη ο αναµενόµενος βαθµός ανά-
πτυξης των δραστηριοτήτων του (growth rate) και ο µεσο-
σταθµικός συντελεστής κεφαλαιακής απόδοσης που χρησιµο-
ποιείται ως επιτόκιο προεξόφλησης. 

Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά τις επενδύσεις σε εισηγµένες µετο-
χές για τις οποίες δεν χρησιµοποιήθηκε η χρηµατιστηριακή 
τιµή, η αγορά θεωρήθηκε µη ενεργός διότι ο αριθµός ηµερη-
σίων συναλλαγών ήταν εξαιρετικά χαµηλός, ενώ σε πολλές 
ηµερήσιες συνεδριάσεις δεν διενεργήθηκαν καθόλου συναλ-
λαγές. Με βάση τα ανωτέρω και λαµβάνοντας ταυτόχρονα 
υπόψη το γεγονός ότι οι βασικοί µέτοχοι κατέχουν σταθερά 
διαχρονικά ένα υψηλό µερίδιο επί των δικαιωµάτων ψήφου 

µε χαµηλή διασπορά στο Χ.Α, η χρηµατιστηριακή τιµή των εν 
λόγω µετοχών δεν θεωρήθηκε αντιπροσωπευτική της εύλο-
γης αξίας τους και η Τράπεζα προέβη στον προσδιορισµό της 
εύλογης αξίας τους χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των πολλα-
πλασίων. Οι µετοχές αυτές ταξινοµήθηκαν στο επίπεδο 3 και 
η εύλογη αξία τους ανέρχεται σε € 5 εκατ. 

Για την αποτίµηση των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων 
χρησιµοποιούνται µεθοδολογίες εισοδήµατος: µοντέλα προ-
εξόφλησης ταµειακών ροών, µοντέλα υπολογισµού δικαι-
ωµάτων προαίρεσης, ή άλλα ευρέως αποδεκτά οικονοµικά 
µοντέλα αποτίµησης. Επισηµαίνεται ότι οι παραγόµενες απο-
τιµήσεις ελέγχονται σε καθηµερινή βάση µε τις αντίστοιχες 
τιµές αντισυµβαλλοµένων τραπεζών στα πλαίσια της ηµερή-
σιας διαδικασίας παροχής εξασφαλίσεων και διακανονισµού 
παραγώγων. Εάν τα µη παρατηρήσιµα δεδοµένα που χρη-
σιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας είναι 
σηµαντικά, τότε τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά µέσα κατα-
τάσσονται στο Επίπεδο 3, διαφορετικά στο Επίπεδο 2.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα παράγωγα, η Τράπεζα προβαίνει 
στον υπολογισµό της προσαρµογής λόγω πιστωτικού κινδύ-
νου (Credit Valuation Adjustment) προκειµένου να λάβει υπό-
ψη τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυµβαλλοµένου για τα πα-
ράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαπραγµατεύονται 
εξωχρηµατιστηριακά (OTC). Ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη 
και τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο, η Τράπεζα υπολογίζει την δι-
µερή προσαρµογή λόγω πιστωτικού κινδύνου (Bilateral CVA/ 
BCVA) για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα ανά αντισυµ-
βαλλόµενο λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες συµβάσεις συµ-
ψηφισµού και παροχής εξασφαλίσεων. Το BCVA υπολογίζε-
ται για τους αντισυµβαλλόµενους µε σηµαντική συνολική εύ-
λογη αξία παραγώγων λαµβάνοντας υπόψη την πιθανότητα 
αθέτησης των υποχρεώσεων τόσο του αντισυµβαλλοµένου 
όσο και της Τραπέζης, την επίδραση της πρώτης αθέτησης, την 
αναµενόµενη έκθεση σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, την 
ζηµία σε περίπτωση αθέτησης τόσο του αντισυµβαλλοµένου 
όσο και της Τραπέζης καθώς και τα χαρακτηριστικά των εν ισχύ 
συµβάσεων συµψηφισµού και παροχής εξασφαλίσεων.
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Οι εξασφαλίσεις καθώς και η έκθεση σε παράγωγα ανά αντι-
συµβαλλόµενο προσοµοιώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
των σχετικών χρηµατοπιστωτικών µέσων. Οι υπολογισµοί που 
πραγµατοποιούνται εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από παρα-
τηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. Η πιθανότητα αθέτησης των 
υποχρεώσεων εξάγεται από αγοραίες τιµές των Συµβολαίων 
Ανταλλαγής Πιστωτικής Αθέτησης (CDS) του αντισυµβαλλο-
µένου και της Τραπέζης, το ποσοστό ανάκτησης που εφαρµό-
ζεται αφορά την τυπική πρακτική της αγοράς για αντισυµβαλ-
λοµένους αναπτυγµένων χωρών, οι συσχετισµοί µεταξύ των 
δεδοµένων της αγοράς λαµβάνονται υπόψη και στη συνέχεια 
πραγµατοποιείται µια σειρά προσοµοιώσεων προκειµένου να 
αποτυπωθεί η έκθεση σε παράγωγα ανά αντισυµβαλλόµενο 

καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των σχετικών χρηµατοπιστωτικών 
µέσων. Σε περίπτωση απουσίας παρατηρήσιµων δεδοµένων 
στην αγορά, η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων κα-
θώς και το ποσοστό ανάκτησης του εκάστοτε αντισυµβαλλο-
µένου προσδιορίζονται µε τη χρήση εσωτερικών µοντέλων 
της Τραπέζης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότη-
τας και των εξασφαλίσεων.

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την ανάλυση του BCVA 
ανά κατηγορία αντισυµβαλλοµένου (τοµέα δραστηριοποίη-
σης) και ποιοτικής διαβάθµισης (όπως ορίζεται για σκοπούς 
συµπληρώσεως του πίνακα «Ποιοτική Διαβάθµιση των χω-
ρίς Καθυστέρηση και µη Αποµειωµένων Δανείων και Απαιτή-
σεων κατά πελατών»):

Αναφορικά µε την αποτίµηση της εύλογης αξίας του ενδεχόµε-
νου τιµήµατος από την πώληση της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επι-
χειρήσεις, ύψους € 4,5 εκατ., το οποίο έχει ταξινοµηθεί στα 
«Λοιπά στοιχεία ενεργητικού», χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 
προεξόφλησης των ταµειακών ροών, βάσει του υποβληθέ-
ντος επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρίας. Η παρούσα αξία 
των προεξοφληθέντων ταµειακών ροών κατά την 30.6.2017 
ανήλθε σε € 9,7 εκατ. Λαµβάνοντας υπόψη το κόστος απο-
κτήσεως των προνοµιούχων µετοχών της Ιονική Ξενοδοχεια-
καί Επιχειρήσεις ύψους € 5,2 εκατ., η εκτιµηθείσα εύλογη αξία 
του ενδεχόµενου τιµήµατος κατά την 30.6.2017 διαµορφώ-
θηκε σε € 4,5 εκατ. Η αποτίµηση του ενδεχόµενου τιµήµατος 
ταξινοµείται στο Επίπεδο 3 καθώς για την εκτίµηση της εύλο-
γης αξίας του χρησιµοποιήθηκαν τιµές µη παρατηρήσιµων πα-
ραµέτρων.

Τέλος, η αποτίµηση του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 
είχε βασιστεί στην εκτίµηση για την αξία της µετοχής κατά την 
ηµεροµηνία λήξεως του τίτλου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο 
επιχειρησιακό σχέδιο της Τράπεζας, στοιχείο που δεν είναι πα-
ρατηρήσιµο δεδοµένο της αγοράς. 

Η Τράπεζα πραγµατοποιεί τη µεταφορά µεταξύ Επιπέδων της 
ιεραρχίας εύλογης αξίας στο τέλος κάθε περιόδου. 

Εντός της περιόδου πραγµατοποιήθηκαν µεταφορές εταιρι-
κών οµολόγων Ελλήνων εκδοτών από το Επίπεδο 1 στο Επί-
πεδο 2 συνολικού ποσού € 1 εκατ. λόγω διαµόρφωσης του 
περιθωρίου ρευστότητας (bid-ask spread) άνω του ορίου που 
έχει τεθεί για το χαρακτηρισµό της αγοράς ως ενεργού.

30.6.2017 31.12.2016

Κατηγορία Αντισυµβαλλοµένου
Επιχειρήσεις (8.028) (7.874)
Κυβερνήσεις (40.789) (71.084)

30.6.2017 31.12.2016

Ποιοτική Διαβάθµιση Αντισυµβαλλοµένου
Υψηλής Διαβάθµισης (347)
Ικανοποιητικής Διαβάθµισης (41.191) (72.337)
Υπό παρακολούθηση (υψηλότερου κινδύνου) (7.279) (6.621)
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Ειδικά για τις µεθοδολογίες προσδιορισµού της εύλογης αξίας του Επιπέδου 3 παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

30.6.2017

Συνολική 
Εύλογη αξία Εύλογη Αξία Μέθοδος αποτίµησης Σηµαντικά µη 

παρατηρήσιµα δεδοµένα

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα ενεργητικού 18.347

3.588

Προεξόφληση ταµειακών 
ροών µε υποκείµενο επιτόκια 

λαµβάνοντας υπόψη τον 
πιστωτικό κίνδυνο

Η πιθανότητα αθέτησης και η 
ζηµία σε περίπτωση αθέτησης 

του αντισυµβαλλοµένου 
που χρησιµοποιούνται στον 

υπολογισµό της προσαρµογής 
λόγω πιστωτικού κινδύνου 
(BCVA) υπολογίζονται µε 

εσωτερικό µοντέλο

14.594

Προεξόφληση δικαιώµατος 
λαµβάνοντας υπόψη τον 
πιστωτικό κίνδυνο του 
αντισυµβαλλοµένου

Περιθώριο πιστωτικού 
κινδύνου

165 Προεξόφληση ταµειακών ροών 
µε υποκείµενο επιτόκια

Εκτίµηση της επάρκειας 
αποθεµατικών για πληρωµή 

µερισµάτων υβριδικών τίτλων

Οµόλογα χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς πώληση 55.368 55.368

Με βάση την τιµή 
εκδότη - Τιµές αγοράς 

προσαρµοσµένες λόγω 
χαµηλής εµπορευσιµότητας - 

Προεξόφληση ταµειακών ροών 
µε εκτίµηση του πιστωτικού 
κινδύνου - Προεξόφληση 

ταµειακών ροών µε εκτίµηση 
της απόδοσης των οµολόγων 
και εκτίµηση της αποτίµησης 

των µετοχών σε συνέχεια 
αναµενόµενης αναδιάρθρωσης.

Τιµή εκδότη - Προσαρµογή 
λόγω χαµηλής 

εµπορευσιµότητας - Περιθώριo 
πιστωτικού κινδύνου / 

Απόδοση οµολόγων και τιµή 
µετοχών

Μετοχές χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς πώληση 19.241 19.241

Προεξόφληση ταµειακών ροών 
- Μέθοδος των πολλαπλασίων 

(multiples)

Μελλοντική κερδοφορία του 
εκδότη

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα παθητικού 1 1 Προεξόφληση ταµειακών ροών 

µε υποκείµενο επιτόκια

Εκτίµηση της επάρκειας 
αποθεµατικών για πληρωµή 

µερισµάτων υβριδικών τίτλων
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31.12.2016

Συνολική 
Εύλογη αξία Εύλογη Αξία Μέθοδος αποτίµησης Σηµαντικά µη 

παρατηρήσιµα δεδοµένα

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα ενεργητικού 5.360

5.226

Προεξόφληση ταµειακών 
ροών µε υποκείµενο επιτόκια 

λαµβάνοντας υπόψη τον 
πιστωτικό κίνδυνο του 
αντισυµβαλλόµενου

Η πιθανότητα αθέτησης και η 
ζηµία σε περίπτωση αθέτησης 

του αντισυµβαλλοµένου 
που χρησιµοποιούνται στον 

υπολογισµό της προσαρµογής 
λόγω πιστωτικού κινδύνου 
(BCVA) υπολογίζονται µε 

εσωτερικό µοντέλο

134 Προεξόφληση ταµειακών ροών 
µε υποκείµενο επιτόκια

Εκτίµηση της επάρκειας 
αποθεµατικών για πληρωµή 

µερισµάτων υβριδικών τίτλων

Οµόλογα χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς πώληση 40.307 40.307 Με βάση την τιµή εκδότη Τιµή

Μετοχές χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς πώληση 11.742 11.742

Προεξόφληση ταµειακών ροών 
- Μέθοδος των πολλαπλασίων 

(multiples)

Μελλοντική κερδοφορία του 
εκδότη

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα παθητικού 1 1 Προεξόφληση ταµειακών ροών 

µε υποκείµενο επιτόκια

Εκτίµηση της επάρκειας 
αποθεµατικών για πληρωµή 

µερισµάτων υβριδικών τίτλων

Μετατρέψιµο οµολογιακό 
δάνειο 13.995 13.995 Προεξόφληση ταµειακών ροών 

- Μέθοδος των πολλαπλασίων
Εκτίµηση χρηµατιστηριακής 

τιµής εκδότη

Tα σηµαντικά µη παρατηρήσιµα δεδοµένα που χρησιµοποι-
ήθηκαν στην αποτίµηση του ενδεχόµενου τιµήµατος από την 
πώληση της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, ύψους € 4,5 
εκατ., είναι το Cost of Equity για την Τράπεζα και για την Ιονι-
κή Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις. 

Κατωτέρω παρατίθεται συµφωνία µεταβολών των χρηµατο-
οικονοµικών στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
και έχουν κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 3.

30.6.2017

Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Αξιόγραφα 
χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς 

πώληση

Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά 
µέσα ενεργητικού

Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά 
µέσα υποχρεώσεων

Μετατρέψιµο 
οµολογιακό 

δάνειο

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2017 52.049 5.360 (1) (13.995)
Συνολικό κέρδος ή ζηµία που καταχωρήθηκε 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων 9.630 14.324 1.790
Συνολικό κέρδος ή ζηµία που καταχωρήθηκε 
απευθείας στην καθαρή θέση 2.633
Αγορές/εκδόσεις 8.100
Πωλήσεις/εξοφλήσεις/διακανονισµοί/
Εξάσκηση (20.764) (961) 12.205
Μεταφορές εντός επιπέδου 3 από επίπεδο 2 22.971 482
Μεταφορές εκτός επιπέδου 3 στο επίπεδο 2 (10) (858)

Υπόλοιπο 30.6.2017 74.609 18.347 (1) -

Ποσά που καταχωρήθηκαν στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων και αφορούν 
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
περιλαµβάνονται στον ισολογισµό στο τέλος 
της περιόδου 1.1 - 30.6.2017 1.424 14.324



129

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 30.6.2017

Eντός της προηγούµενης χρήσεως µεταφέρθηκε από το Επί-
πεδο 2 στο Επίπεδο 3 τίτλος µειωµένης εξασφαλίσεως πο-
σού € 17,9 εκατ. για  τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας του 
οποίου χρησιµοποίηθηκαν τιµές αγοράς οι οποίες προσαρ-
µόστηκαν λόγω χαµηλής εµπορευσιµότητας του τίτλου, και 
µεταφορά µετοχών από το επίπεδο 3 στο επίπεδο 1 ποσού 
€ 0,9 εκατ. καθώς για την αποτίµηση τους χρησιµοποιήθηκε 
παρατηρήσιµη χρηµατιστηριακή τιµή.

Στα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Ενεργητικού πραγ-

µατοποιήθηκε µεταφορά παραγώγων από το Επίπεδο 2 στο 
Επίπεδο 3, καθώς η πιθανότητα αθέτησης και η ζηµία σε πε-
ρίπτωση αθέτησης του αντισυµβαλλοµένου που χρησιµο-
ποιήθηκαν στον υπολογισµό της προσαρµογής της αποτίµη-
σης λόγω πιστωτικού κινδύνου (BCVA) και υπολογίζονται µε 
εσωτερικό µοντέλο επηρέασαν σηµαντικά την τελική αποτί-
µηση τους. Την 31.12.2016 η ανωτέρω παράµετρος δεν συ-
νεισέφερε σηµαντικά στην τελική αποτίµηση των εν λόγω πα-
ραγώγων και µεταφέρθηκαν στο Επίπεδο 2.

Eντός της περιόδου πραγµατοποιήθηκε µεταφορά οµολόγου 
από το επίπεδο 2 στο επίπεδο 3 ποσού € 23 εκατ. καθώς για 
την αποτίµησή του χρησιµοποιήθηκαν τιµές µη παρατηρήσι-
µων παραµέτρων. Επίσης εντός της περιόδου πραγµατοποι-
ήθηκε µεταφορά οµολόγου από το επίπεδο 3 στο επίπεδο 2 
ποσού € 10 καθώς για την αποτίµησή του χρησιµοποιήθη-
καν τιµές παρατηρήσιµων παραµέτρων.

Τέλος στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης δανειακών υποχρε-
ώσεων συγκεκριµένου πιστούχου, η Τράπεζα απέκτησε το 
δικαίωµα αγοράς, έναντι συµβολικού τιµήµατος, ποσοστού 
συµµετοχής στο µετοχικό του κεφάλαιο. Το εν λόγω δικαίω-
µα της Τραπέζης αναγνωρίστηκε ως παράγωγο µε εύλογη 
αξία ύψους € 14.594.

31.12.2016

Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Αξιόγραφα 
χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς 

πώληση

Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά 
µέσα ενεργητικού

Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά 
µέσα υποχρεώσεων

Μετατρέψιµο 
οµολογιακό 

δάνειο

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2016 32.263 3.530 (24.600)
Συνολικό κέρδος ή ζηµία που καταχωρήθηκε 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων (131) (112) (1) 9.300
Συνολικό κέρδος ή ζηµία που καταχωρήθηκε 
απευθείας στην καθαρή θέση 3.086
Αγορές/εκδόσεις 335
Πωλήσεις/εξοφλήσεις/διακανονισµοί (773) (177)
Μεταφορές εντός Επιπέδου 3 από το 
Επίπεδο 2 17.949 3.672 (1.570)

Υπόλοιπο 30.06.2016 52.729 6.913 (1.571) (15.300)

Μεταβολές περιόδου 1.7 - 31.12.2016
Συνολικό κέρδος ή ζηµία που καταχωρήθηκε 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων 1.028 (690) 119 1.305
Συνολικό κέρδος ή ζηµία που καταχωρήθηκε 
απευθείας στην καθαρή θέση 1.285
Αγορές/Εκδόσεις 80
Πωλήσεις/Εξοφλήσεις/Διακανονισµοί (2.141) (355) 638
Μεταφορές εντός Επιπέδου 3 από Επίπεδο 2 852
Μεταφορές εκτός Επιπέδου 3 στο Επίπεδο 1 (932)
Μεταφορές εκτός Επιπέδου 3 στο Επίπεδο 2 (1.360) 813

Υπόλοιπο 31.12.2016 52.049 5.360 (1) (13.995)

Ποσά που καταχωρήθηκαν στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων και αφορούν 
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
περιλαµβάνονται στον ισολογισµό στο τέλος 
της περιόδου 1.1 – 30.6.2016 (131) (112) (1) 9.300
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Αναφορικά µε το ενδεχόµενο τίµηµα από την πώληση της Ιο-
νική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, µε βάση την διενεργηθείσα 
ανάλυση ευαισθησίας και αυξοµείωση κατά 0,50% στο Cost 

of Equity, το εύρος διακύµανσης των αξιών του ενδεχόµενου 
τιµήµατος ανέρχεται σε ελάχιστη τιµή € 4,06 εκατ. και µέγιστη 
τιµή € 4,54 εκατ. 

Σηµαντικά µη 
παρατηρήσιµα 

δεδοµένα

Μεταβολή των 
µη παρατηρήσιµων 

δεδοµένων

Επίπτωση στα 
αποτελέσµατα χρήσεως

Επίπτωση  
στην Καθαρή Θέση

Ευνοϊκή 
µεταβολή

Δυσµενής 
µεταβολή

Ευνοϊκή 
µεταβολή

Δυσµενής 
µεταβολή

Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά 
µέσα ενεργητικού

Η πιθανότητα αθέτησης 
και η ζηµία σε 

περίπτωση αθέτησης 
του αντισυµβαλλοµένου 
που χρησιµοποιούνται 
στον υπολογισµό της 
προσαρµογής λόγω 
πιστωτικού κινδύνου 

(BCVA) υπολογίζονται µε 
εσωτερικό µοντέλο

Αύξηση της πιθανότητας 
αθέτησης µέσω 

της µειώσεως της 
πιστοληπτικής 

διαβαθµίσεως κατά 2 
βαθµίδες/Αύξηση της 
ζηµίας σε περίπτωση 
αθέτησης κατά 10%.

(760)

Εκτίµηση της επάρκειας 
αποθεµατικών για 

πληρωµή µερισµάτων 
υβριδικών τίτλων

Αύξηση της πιθανότητας 
πληρωµής µερισµάτων 

στο 100%
(122)

Περιθώριο 
 πιστωτικού κινδύνου

Αύξηση περιθωρίου 
πιστωτικού κινδύνου 

κατά 10%
(851)

Οµόλογα 
χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς 
πώληση

Τιµή εκδότη- Προσαρµογή 
λόγω χαµηλής 

εµπορευσιµότητας- 
Περιθώριo πιστωτικού 
κινδύνου / Απόδοση 
οµολόγων και τιµή 

µετοχών

Μεταβολή +/-10% στην 
τιµή εκδότη, -/+10% 
στην προσαρµογή 

λόγω χαµηλής 
εµπορευσιµότητας και 

εκτιµώµενου πιστωτικού 
κινδύνου, -/+10% στην 
εκτιµώµενη απόδοση 
και επιπρόσθετα +/-

10% στην εκτιµώµενη 
αποτίµηση µετοχής

1.878 (1.859)

Μετοχές 
χαρτοφυλακίου 
διαθέσιµου προς 
πώληση

Μελλοντική κερδοφορία 
του εκδότη

Μεταβολή +/-10% 
στους δείκτες P/B και EV/
Sales της µεθόδου των 

πολλαπλασίων.   

(89) 619 (530)

Σύνολο - (1.822) 2.497 (2.389)

Η ανάλυση ευαισθησίας για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατατάσσονται στο Επίπεδο 3 των οποίων η αποτίµηση βασί-
σθηκε σε σηµαντικά µη παρατηρήσιµα δεδοµένα κατά την 30.6.2017 παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα :
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24. Κεφαλαιακή επάρκεια

Πολιτική της Τραπέζης είναι η διατήρηση µίας ισχυρής κεφα-
λαιακής βάσης προκειµένου να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη της 
Τραπέζης και να διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη των καταθετών, 
των µετόχων, των αγορών και των συναλλασσόµενων µερών.

Αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου διενεργούνται µε απόφαση της 
Γενικής Συνελεύσεως, ή του Διοικητικού Συµβουλίου, σύµφω-
να µε το καταστατικό ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ίδιες µετοχές είναι δυνατόν να αποκτώνται κατά τους ορισµούς 
και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου.

Η κεφαλαιακή επάρκεια εποπτεύεται από τον Ενιαίο Μηχανισµό 
Εποπτείας της ΕΚΤ προς τον οποίο υποβάλλονται στοιχεία σε 
τριµηνιαία βάση. Με πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Τραπέζης της Ελλάδος διαµορφώνονται οι ελάχιστοι δείκτες 
(κεφαλαίου κοινών µετοχών, κεφαλαίων κατηγορίας Ι και κε-
φαλαιακής επάρκειας) που πρέπει να διαθέτει η Τράπεζα.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά ίδια 
κεφάλαια της Τραπέζης µε τους κινδύνους (σταθµισµένο ενερ-
γητικό) που αναλαµβάνει η Τράπεζα. Τα εποπτικά κεφάλαια 
περιλαµβάνουν τα κεφάλαια κοινών µετοχών κατηγορίας Ι (µε-
τοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικά, δικαιώµατα µειοψηφίας), τα 
πρόσθετα κεφάλαια κατηγορίας Ι (υβριδικοί τίτλοι) και τα κε-
φάλαια κατηγορίας ΙΙ (τίτλοι µειωµένης εξασφαλίσεως). Το 
σταθµισµένο ενεργητικό περιλαµβάνει τον πιστωτικό κίνδυ-
νο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, τον κίνδυνο αγοράς του 
εµπορικού χαρτοφυλακίου και τον λειτουργικό κίνδυνο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 τέθηκε σε εφαρµογή η Οδηγία 
2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου της 26ης Ιουνίου 2013, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ελ-
ληνικό Δίκαιο µε το Ν. 4261/2014  και ο Κανονισµός 575/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευ-

ρώπης της 26ης Ιουνίου 2013 («CRD IV»), που σταδιακά εισά-
γουν το νέο πλαίσιο επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των πιστωτι-
κών ιδρυµάτων, στα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙΙ. 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο, για τον υπολογι-
σµό του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ακολουθούνται οι µε-
ταβατικές διατάξεις όπως ισχύουν. Επιπροσθέτως:

•	 Πέραν	του	ορίου	8%	για	τον	δείκτη	κεφαλαιακής	επάρκει-
ας, ισχύουν όρια 4,5% για τον δείκτη κεφαλαίου κοινών µε-
τοχών και 6% για τον δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας Ι (Tier 
I) και

•	 Προβλέπεται	η	διατήρηση,	από	1.1.2016	και	σταδιακά	µέ-
χρι την 31.12.2019, αποθεµάτων ασφαλείας κεφαλαίου,  
επιπλέον των κεφαλαίων κοινών µετοχών.

 Ειδικότερα:

 από 1.1.2017 ισχύει 1,25% απόθεµα ασφαλείας διατη-
ρήσεως κεφαλαίων το  οποίο θα ανέλθει σταδιακά στο 
2,5% την 31.12.2019.  

 η Τράπεζα της Ελλάδος µε Πράξεις Εκτελεστικής Επιτρο-
πής καθόρισε τα  κάτωθι αποθέµατα ασφαλείας:

- αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας «µηδέν 
τοις εκατό» (0%) για το πρώτο ενιάµηνο του έτους 
2017, (ΠΕΕ 107/19.12.2016, ΠΕΕ 115/15.03.2017 & 
ΠΕΕ 119/15.06.2017)

- απόθεµα ασφαλείας σηµαντικά συστηµικού  ιδρύµα-
τος (Ο-SII) για το 2017 «µηδέν τοις εκατό» (0%) (ΠΕΕ 
104/18.11.2016).

Τα εν λόγω όρια θα πρέπει να ικανοποιούνται σε ατοµική και 
σε ενοποιηµένη βάση.

30.6.2017 
(εκτίµηση)

31.12.2016 

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) 18,4% 17,3%

Δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι (Tier I) 18,4% 17,3%

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 18,4% 17,3%

25. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών

Η Τράπεζα, στα πλαίσια των συνήθων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, διενεργεί συναλλαγές και µε συνδεδεµένα µε 
αυτή µέρη. Οι συναλλαγές αυτές διενεργούνται µε συνθήκες και όρους της αγοράς και εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα 
της Τραπέζης.

α. Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Τραπέζης µε τα βασικά 
Διοικητικά στελέχη, τα οποία αποτελούνται από τα µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Τραπέζης καθώς και µε τα πλησιέστερα συγγενικά τους πρό-
σωπα, τις συνδεδεµένες µε αυτά εταιρίες, και τα σχετικά µε 
τις συναλλαγές αυτές αποτελέσµατα, έχουν ως εξής:
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Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016*
Έσοδα
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 24 58

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 1 67
Σύνολο 25 125

Έξοδα

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 10 28

Αµοιβές βασικών Διοικητικών Στελεχών και πλησιεστέρων συγγενικών τους προσώπων 1.858 1.753

Σύνολο 1.868 1.781

β. Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Τραπέζης µε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς της εταιρίες και τα σχετικά µε τις 
συναλλαγές αυτές αποτελέσµατα έχουν ως εξής:

i. Θυγατρικές εταιρίες

30.6.2017 31.12.2016*

Ενεργητικό
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 1.299 1.320

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες 5.058 6.256
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους 265 260
Σύνολο 5.323 6.516

Εγγυητικές επιστολές και εγκεκριµένα όρια 2.317 2.315

30.6.2017 31.12.2016

Ενεργητικό
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 1.158.622 1.355.378
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 499 10.112
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 2.378.071 3.186.755
Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση 382.627 365.899
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 37.886 2.769
Σύνολο 3.957.705 4.920.913

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 817.030 358.694
Υποχρεώσεις προς πελάτες 993.030 979.120
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 11.064 1.333
Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 420.378 534.160
Λοιπές υποχρεώσεις 20.725 5.702
Σύνολο 2.262.227 1.879.009

Εγγυητικές επιστολές και λοιπές εγγυήσεις 427.248 780.870

Επιπλέον της χρηµατοδοτήσεως των θυγατρικών εταιριών της Τραπέζης που έχουν εκδώσει οµολογιακά δάνεια από την Τρά-
πεζα, έχουν δοθεί και εγγυήσεις για την έκδοση των εν λόγω οµολογιακών δανείων θυγατρικών της Τραπέζης που ανέρχο-
νται την 30.6.2017 σε ποσό € 15.542 (31.12.2016: € 15.542).

* Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου έχουν αναμορφωθεί για σκοπούς συγκρισιμότητας.
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ii. Κοινοπραξίες

30.6.2017 31.12.2016 
Ενεργητικό
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 176.434 175.135
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6
Σύνολο 176.434 175.141

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες 20.624 21.551

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016 

Έσοδα 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 1.256 2.851
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 5 1
Λοιπά έσοδα 1 5
Σύνολο 1.262 2.857

Έξοδα 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 36 86

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016 
Έσοδα 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 31.516 34.777
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 7.645 6.743
Έσοδα από µερίσµατα 35.161 75.307
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 10.315 1.096
Λοιπά έσοδα 2.167 1.955
Σύνολο 86.804 119.878

Έξοδα 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 12.595 10.831
Προµήθειες έξοδα 1.436 1.289
Γενικά διοικητικά έξοδα 9.012 6.604
Σύνολο 23.043 18.724

iii. Συγγενείς εταιρίες

30.6.2017 31.12.2016
Ενεργητικό
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 54.653 54.240
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 544
Σύνολο 55.197 54.240

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες 11.781 924

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016 
Έσοδα
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 420 5
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 2
Λοιπά έσοδα 12
Σύνολο 434 5

Έξοδα 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 375
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γ. Το Ταµείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού τηρεί καταθέσεις στην Τράπεζα ύψους € 181 (31.12.2016: € 296).Οι τόκοι έξοδα 
της περιόδου αναφορικά µε τις καταθέσεις ανέρχονται σε € 1 (30.6.2016: € 16).

δ. Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ασκεί σηµαντική επιρροή στην Τράπεζα. Ειδικότερα, στα πλαίσια του 
Ν.3864/2010 και του από 23.11.2015 Συµφώνου Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement, “RFA”), το οποίο αντικα-
τέστησε το προηγούµενο που υπεγράφη το 2013, έχει συµµετοχή στο Διοικητικό Συµβούλιο αλλά και σε σηµαντικές Επιτρο-
πές της Τραπέζης. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24 το ΤΧΣ και οι ελεγχόµενες από αυτό εταιρίες θεωρούνται συνδε-
δεµένα µέρη της Τραπέζης.

Τα υπόλοιπα των συναλλαγών και τα σχετικά µε αυτές αποτελέσµατα έχουν ως εξής:

Από 1 Ιανουαρίου έως

30.6.2017 30.6.2016
Έσοδα 
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 5 5

26. Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση και Διακοπείσες δραστηριότητες

Την 17.7.2015, η Τράπεζα και η Eurobank, µε κοινή τους ανα-
κοίνωση, γνωστοποίησαν τη συµφωνία τους, στους κύριους 
όρους, για τη µεταβίβαση των εργασιών του Καταστήµατος 
Βουλγαρίας της Τραπέζης στη θυγατρική εταιρία της Eurobank 
στη Βουλγαρία (PostBank). Την 6.11.2015, η Τράπεζα και η 
Postbank, µε την υπογραφή σχετικής σύµβασης, οριστικοποί-
ησαν τους όρους της µεταβίβασης στους οποίους προβλέπε-
ται τίµηµα µεταβίβασης 1 ευρώ καθώς και ανάληψη µέρους 
των δανειακών υποχρεώσεων του Καταστήµατος από τον αγο-
ραστή. Η µεταβίβαση ολοκληρώθηκε την 1.3.2016.

Από την 30.6.2015 τα στοιχεία ενεργητικού του Καταστήµα-
τος της Βουλγαρίας και οι άµεσα συνδεδεµένες µε αυτά υπο-
χρεώσεις ικανοποιούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού τους 
ως «κατεχόµενα προς πώληση» σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5 
καθώς σε εκείνη την ηµεροµηνία η Διοίκηση είχε λάβει από-
φαση για την πώληση της µονάδος και βρισκόταν ήδη στη δι-
αδικασία διαπραγµατεύσεων µε τον υποψήφιο αγοραστή. 
Ταυτόχρονα, το Κατάστηµα στη Βουλγαρία αποτελεί µια δια-
κριτή γεωγραφική περιοχή εκµεταλλεύσεων για την Τράπεζα 
που εντάσσεται στον τοµέα της Ν.Α. Ευρώπης για σκοπούς 

πληροφόρησης κατά λειτουργικό τοµέα. Μετά το χαρακτη-
ρισµό του Καταστήµατος της Βουλγαρίας, που αποτελεί τη µο-
ναδική εταιρία του τραπεζικού τοµέα µέσω της οποίας δρα-
στηριοποιείται η Τράπεζα στη Βουλγαρία, ως µονάδα κατε-
χόµενη προς πώληση, οι δραστηριότητες της αποτελούν για 
την Τράπεζα «διακοπείσες δραστηριότητες».

Συνεπώς, την 31.12.2015 η Τράπεζα, για σκοπούς σύνταξης 
των οικονοµικών καταστάσεων, αποτίµησε τα στοιχεία ενερ-
γητικού και υποχρεώσεων του Καταστήµατος στη Βουλγαρία 
στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της 
εύλογής τους αξίας µείον τα έξοδα πώλησης αναγνωρίζοντας 
τη διαφορά που ανήλθε σε € 34.007 ως ζηµία στην κατάστα-
ση αποτελεσµάτων στη γραµµή «Καθαρά Κέρδη/ (ζηµίες) µετά 
το φόρο εισοδήµατος από διακοπείσες δραστηριότητες».

Την 1.3.2016 ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση και η Τράπεζα 
προσάρµοσε τη ζηµία από τη πώληση του Καταστήµατος βά-
σει των οριστικών καθαρών περιουσιακών του στοιχείων κατά 
την ηµεροµηνία αυτή.

Κατάστηµα Τραπέζης στη Βουλγαρία

Η Τράπεζα, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή Σχέδιο Αναδιαρθρώσεώς της (σηµείωση 39 των 
οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2016) και της εκπλήρω-
σης της σχετικής δέσµευσης που αφορά στην αποµόχλευση 
µέρους του ενεργητικού των διεθνών δραστηριοτήτων της, 
προχώρησε στην πώληση των εργασιών του Καταστήµατος 

στη Βουλγαρία, της Alpha Bank AD Skopje, Alpha Bank Srbija 
A.D. και της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. Επιπλέον 
εκκίνησε τη διαδικασία πώλησης των εταιριών AΠE Fixed 
Assets Α.Ε., AΠE Commercial Property Α.Ε. και AΠE Επενδυ-
τικής Περιουσίας Α.Ε.
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσµατα του 
Καταστήµατος της Βουλγαρίας για την περίοδο από 1.1.2016 
έως την ηµεροµηνία της µεταβίβασης. Σηµειώνεται πως τα 
αποτελέσµατα και οι ταµειακές ροές που προέρχονται από το 

Κατάστηµα της Βουλγαρίας παρουσιάζονται ως προερχόµε-
να από «διακοπείσες δραστηριότητες» τόσο στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων όσο και στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών.

Από 1 Ιανουαρίου έως

 30.6.2017 30.6.2016

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 3.123
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα (592)
Καθαρό έσοδο από τόκους 2.531

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 841
Προµήθειες έξοδα (74)
Καθαρό  έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 767

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 64
Λοιπά έσοδα 78
 142
Σύνολο εσόδων 3.440

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (1.574)
Γενικά διοικητικά έξοδα (2.581)
Αποσβέσεις (397)
Λοιπά έξοδα (29)
Σύνολο εξόδων προ ζηµιών αποµειώσεως και προβλέψεων για την κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου (4.581)

Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 1.563
Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος 422
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) µετά το φόρο εισοδήµατος 422
Διαφορά από αποτίµηση στην εύλογη αξία

Ζηµία περιόδου από την πώληση, µετά το φόρο εισοδήµατος (189)
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) µετά το φόρο εισοδήµατος, από διακοπείσες δραστηριότητες 233

Το ποσό των ταµειακών διαθεσίµων του καταστήµατος της Βουλγαρίας που διατέθηκε κατά τη µεταβίβασή του ανήρχετο σε 
€ 9.942.

Η Τράπεζα, το τέταρτο τρίµηνο του 2015, ξεκίνησε διαδικα-
σία πώλησης της θυγατρικής της Alpha Bank Skopje (ABS). Η 
ΑBS είναι η µικρότερη θυγατρική του Οµίλου στα Βαλκάνια 
και έχει µικρή παρουσία στην τοπική αγορά των Σκοπίων (µε-
ρίδιο αγοράς <2%). Στα πλαίσια της εν λόγω διαδικασίας, 
επενδυτές που είχαν προεπιλεγεί από µία ευρύτερη λίστα 
επενδυτών κλήθηκαν να υποβάλουν τις προσφορές τους σχε-
τικά µε την εξαγορά του 100% των µετοχών της ABS και του 
100% του υβριδικού µέσου (δάνειο µειωµένης εξασφάλισης) 

που έχει χορηγηθεί στην ABS από τη µητρική της (συνδυα-
στικά και τα δύο «Περίµετρος Συναλλαγής»). Η µεταβίβαση 
ολοκληρώθηκε την 10.5.2016 έναντι συνολικού τιµήµατος 
€ 3,2 εκατ.

Με βάση τα ανωτέρω, από την 31.12.2015 η συµµετοχή της 
Τραπέζης στη θυγατρική εταιρία καθώς και το υβριδικό µέσο 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού τους ως «κα-
τεχόµενα προς πώληση» σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5.

Επένδυση στη θυγατρική εταιρία Alpha Bank AD Skopje
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Την 22.8.2016 η Τράπεζα προέβη στην απόκτηση του 97,27% 
των µετοχών της Ιονική Ξενοδοχειακή A.E., από τις συνδεδεµέ-
νες της εταιρίες Alpha Group Investments Ltd, Ionian Equity 
Participations Ltd, Ιονική Συµµετοχών Α.Ε., Ωκεανός Α.Τ.Ο.Ε.Ε. 
και Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. κατά ποσοστά 
89,77%, 1,87%, 1,87%, 1,87% και 1,87% αντιστοίχως. Η 
συµµετοχή στη θυγατρική εταιρία ταξινοµήθηκε απευθείας 
ως κατεχόµενη προς πώληση δεδοµένου ότι ικανοποιούνταν 
τα κριτήρια που θέτει το Δ.Π.Χ.Π. 5 λαµβάνοντας υπόψη την 
από 17.2.2016 ανακοίνωση πρόθεσης πώλησης της εταιρίας, 
µέσω της δηµοσίευσης σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν-
διαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα, την 27.10.2016, 
προχώρησε στην υπογραφή της οριστικής συµφωνίας για την 
πώληση της θυγατρικής η οποία ολοκληρώθηκε την 
16.12.2016. Το συνολικό τίµηµα της συναλλαγής, συµπερι-
λαµβανοµένης της αναχρηµατοδοτήσεως του υφιστάµενου 
δανεισµού της θυγατρικής (€ 67,2 εκατ.), ανήλθε σε ποσό 
€ 143,3 εκατ. 

Επιπλέον, µε την υπογραφή της συµφωνίας µεταβίβασης, η 
Τράπεζα απέκτησε το δικαίωµα να επενδύσει ποσό € 5,2 εκατ. 
και να λάβει προνοµιούχες µετοχές εκδόσεως της θυγατρικής 
εταιρίας ή της εταιρίας που θα προκύψει κατόπιν συγχωνεύ-
σεως της θυγατρικής µε τον αγοραστή. Η έκδοση των προ-
νοµιούχων µετοχών θα συνοδευτεί από τη σύναψη συµβάσε-
ως δικαιωµάτων προαιρέσεως πωλήσεως/αγοράς µεταξύ της 
Τραπέζης και των µετόχων του αγοραστή. Ο µηχανισµός αυ-
τός δίνει ουσιαστικά στην Τράπεζα το δικαίωµα να εισπράξει 
ένα επιπρόσθετο τίµηµα ανάλογα µε το πώς θα εξελιχθεί η 
αξία της εταιρίας και ως εκ τούτου συνιστά ενδεχόµενο τίµηµα 
της συναλλαγής πώλησης. Το δικαίωµα αυτό αναγνωρίστη-
κε στη γραµµή «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» στην εύλογη 
αξία του η οποία την 31.12.2016 ανερχόταν σε € 4,5 εκατ. 

Το αποτέλεσµα από τη συναλλαγή πώλησης της Ιονική Ξενο-
δοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. ανήλθε σε ζηµία € 34.986 και ανα-
γνωρίστηκε στη γραµµή «αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµι-
κών πράξεων» της κατάστασης αποτελεσµάτων.

Επένδυση στη θυγατρική εταιρία Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.

Τον Ιούνιο του 2016 προσελήφθησαν σύµβουλοι πωλήσεως 
και εκκίνησε η διαδικασία για τη ρευστοποίηση των συµµετο-
χών της Τραπέζης στις εταιρίες AΠE Fixed Assets Α.Ε., AΠE 
Commercial Property Α.Ε. και AΠE Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. 
Η AΠE Fixed Assets Α.Ε. είναι θυγατρική εταιρία της Τραπέζης 
ενώ οι AΠE Commercial Property Α.Ε. και AΠE Επενδυτικής Πε-
ριουσίας Α.Ε. είναι κοινοπραξίες, όπου η Τράπεζα ασκεί έλεγ-
χο από κοινού µε τον έτερο κοινοπρακτούντα µέτοχο.

Οι εταιρίες έχουν καταταχθεί ως κατεχόµενες προς πώληση 
σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5 από την 30.6.2016. Η Τράπεζα βρί-
σκεται σε συζητήσεις µε επιλεγµένους δυνητικούς επενδυτές 
που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για αγορά των συµ-
µετοχών και εκτιµά ως πολύ πιθανή την ολοκλήρωση των συ-
ναλλαγών στο προσεχές διάστηµα. Ως εκ τούτου οι συµµετο-
χές συνεχίζουν να παρουσιάζονται ως κατεχόµενες προς πώ-
ληση.

Σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5 τα κατεχόµενα προς πώληση περι-
ουσιακά στοιχεία ή οµάδες διάθεσης αποτιµώνται στη χαµη-

λότερη τιµή µεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της εύλογης 
αξίας µείον τα έξοδα πώλησης και παρουσιάζονται στον ισο-
λογισµό διακριτά από τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και υπο-
χρεώσεων. Η Τράπεζα προέβη σε προσδιορισµό της εύλογης 
αξίας του κόστους της συµµετοχής της καθώς και των δανείων 
και απαιτήσεων από τις εν λόγω εταιρίες τα οποία αποτελούν 
µέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές.

Από την προαναφερθείσα αποτίµηση προέκυψαν εντός της 
προηγούµενης χρήσεως ζηµιές ύψους € 51,2 εκατ. οι οποίες 
αναγνωρίσθηκαν στη γραµµή «αποτελέσµατα χρηµατοοικο-
νοµικών πράξεων» της κατάστασης αποτελεσµάτων, καθώς η 
εύλογη αξία των κατεχόµενων προς πώληση στοιχείων ενερ-
γητικού υπολειπόταν της λογιστικής τους αξίας. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση των επιµέρους 
στοιχείων ενεργητικού που αφορούν τις ΑΠE Fixed Assets Α.Ε., 
AΠE Commercial Property Α.Ε. και AΠE Επενδυτικής Περιου-
σίας Α.Ε. και παρουσιάστηκαν στον ισολογισµό ως κατεχόµε-
να προς πώληση.

Επένδυση στις εταιρίες AΠE Fixed Assets Α.Ε., AΠE Commercial Property Α.Ε., AΠE Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε.

30.6.2017 31.12.2016

Δάνεια και Απαιτήσεις κατά πελατών 47.570 47.570
Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες 48.500 48.500
Σύνολο Ενεργητικού προς πώληση 96.070 96.070
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α. Την 16.1.2017 η Τράπεζα συµµετείχε σε αύξηση του µετο-
χικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας της Alphalife 
Α.Α.Ε.Ζ. µε το ποσό € 25 εκατ.

β. Την 24.1.2017 η εταιρία Aktua Ελλάς Συµµετοχών Α.Ε. µε-
τονοµάστηκε σε Cepal Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών.

γ. Την 30.1.2017 η Τράπεζα ήλθε σε συµφωνία µε τον σερβι-
κό όµιλο εταιριών MK Group για την πώληση των µετοχών 
(100%) που κατέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank 
Srbija A.D.

δ. Την 23.2.2017, συνεπεία της ασκήσεως του δικαιώµατος 
µετατροπής εκ του συνόλου των οµολογιούχων, η Τράπεζα 
προέβη στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου λόγω µε-
τατροπής του συνόλου του µετατρέψιµου οµολογιακού δα-
νείου που εξεδόθη την 1.2.2013 στο πλαίσιο της συµφωνίας 
µε την Crédit Agricole S.A. για την εξαγορά της πρώην Εµπο-
ρικής Τραπέζης. Εκ της µετατροπής εκδόθηκαν 6.818.181 νέες 
κοινές µετοχές, που αντιστοιχούν σε 0,44% επί του συνόλου 
των µετοχών. 

ε. Την 3.3.2017, και συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως δανείου της 
θυγατρικής εταιρίας του Οµίλου, AGI-Cypre Ermis Ltd, η Τρά-
πεζα συµµετείχε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εν 
λόγω εταιρίας, αποκτώντας ποσοστό 75% στο µετοχικό κε-
φάλαιο αυτής.

στ. Την 7.3.2017, συνεπεία σχεδίου αναδιαρθρώσεως, η Τρά-
πεζα απέκτησε το 47,04% του µετοχικού κεφαλαίου της εται-
ρίας Famar S.A. (σηµείωση 12).

ζ. Την 11.4.2017 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των 
µετοχών της θυγατρικής της Τραπέζης Alpha Bank Srbija A.D.

η. Την 4.5.2017 η Τράπεζα προέβη σε πώληση ποσοστού 1% 
των µετοχών της εταιρίας Cepal Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετο-
χών και συµµετείχε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, 
µε την έκδοση προνοµιούχων µετοχών, καταβάλλοντας ποσό 
€ 8 εκατ. και την 18.5.2017 η Τράπεζα προέβη σε πώληση 
ποσοστού 1,23% των µετοχών της εν λόγω εταιρίας.

θ. Την 9.5.2017 ολοκληρώθηκε η επιστροφή κεφαλαίου 
ύψους € 28,6 εκατ. της θυγατρικής εταιρίας της Τραπέζης, 
Εµπορική Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων Ανώνυµη Συµ-
µετοχική και Κτηµατική Εταιρία.

27. Εταιρικά γεγονότα

Εντός του τετάρτου τριµήνου του 2016, η Τράπεζα ξεκίνησε 
διαδικασίες πώλησης της θυγατρικής της εταιρίας Alpha Bank 
Srbija A.D. Στο πλαίσιο αυτό, την 30.1.2017 ήλθε σε συµφω-
νία µε υποψήφιο αγοραστή για την πώληση του συνόλου των 
µετοχών που κατέχει στο κεφάλαιο της θυγατρικής. Η µεταβί-
βαση ολοκληρώθηκε την 11.4.2017 έναντι συνολικού τιµή-
µατος € 53 εκατ. Πέραν της µεταβίβασης του συνόλου των µε-
τοχών της θυγατρικής, στο πλαίσιο της συµφωνίας είχε συ-
µπεριληφθεί και η εκχώρηση της συµβάσεως χρέους µειωµέ-
νης εξασφαλίσεως που έχει χορηγήσει η Τράπεζα στη θυγα-
τρική εταιρία, ύψους € 27,11 εκατ.

Βάσει των ανωτέρω, µε ηµεροµηνία 31.12.2016 η συµµετοχή 
της Τραπέζης στη θυγατρική εταιρία καθώς και το δάνειο µει-
ωµένης εξασφαλίσεως ικανοποιούσαν τις προϋποθέσεις χα-
ρακτηρισµού τους ως «κατεχόµενα προς πώληση» σύµφω-
να µε το Δ.Π.Χ.Π. 5. Συνεπώς, για σκοπούς σύνταξης των οι-
κονοµικών καταστάσεων της 31.12.2016 η συµµετοχή στη θυ-
γατρική εταιρία αποτιµήθηκε στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της 
λογιστικής και της εύλογης µείον τα έξοδα πώλησης, ήτοι 

ποσό € 50.561, αναγνωρίζοντας τη διαφορά που ανήλθε σε 
€ 82 εκατ. ως ζηµία στα «αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών 
πράξεων» της κατάστασης αποτελεσµάτων.

Το οριστικό τίµηµα της πώλησης δεν διέφερε από την εύλο-
γη αξία όπως είχε προσδιοριστεί.

Επιπλέον, στα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση, η Τράπε-
ζα έχει ταξινοµήσει την συµµετοχή της στις εταιρίες «Ιχθυο-
τροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ» και «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.», 
καθώς προτίθεται να τις µεταβιβάσει στο προσεχές διάστηµα. 
Η εύλογη αξία των εν λόγω εταιριών προσδιορίστηκε στο 
ποσό του ενός Ευρώ.

Η Τράπεζα, σε κάθε ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών 
καταστάσεων, αξιολογεί τις ενέργειες που πραγµατοποιού-
νται στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου αναδιαρθρώσεως 
προκειµένου, στις περιπτώσεις που πληρούνται τα κριτήρια 
του Δ.Π.Χ.Π. 5 (τα οποία παρατίθενται στη σηµείωση 1.16 των 
οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2016), τα στοιχεία του 
ενεργητικού και οι άµεσα συνδεδεµένες µε αυτά υποχρεώ-
σεις να κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση.

Επένδυση στη θυγατρική εταιρία Alpha Bank Srbija A.D.
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28. γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων

Δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
που να επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις.

Αθήναι, 31 Αυγούστου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ 
CHIEF FINANCIAL OFFICER

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΡΑΠΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 666242

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ι 166670

ΜΑΡΙΑΝΝΑ Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 694507

ΒΑΣΙΛEΙΟΣ Ε. ΨΑΛΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 666591
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Παράρτηµα - Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Αρ-
χής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (European Securities 
and Market Authority (ESMA)) σε σχέση µε τους Εναλλακτι-
κούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που εκδόθηκαν 
τον Οκτώβριο 2015 και τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Ιουλίου 2016, 

στους κατωτέρω πίνακες παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία 
ορισµού και υπολογισµού των σχετικών ΕΔΜΑ που περι-
λαµβάνονται στην Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου της 
30.6.2017, καθώς και στη σηµείωση της γνωστοποίησης 
Ν.4261/5.5.2014.

Ορισµός Τύπος Υπολογισµού 30.6.2017 31.12.2016

Δείκτης δανείων 
και απαιτήσεων 
κατά πελατών προς 
καταθέσεις

Ο δείκτης παρουσιάζει τη σχέση 
δανείων και απαιτήσεων κατά 
πελατών προ αποµειώσεων, 
προς τις υποχρεώσεις προς 

πελάτες

Αριθµητής + Δανεία και απαιτήσεις  
κατά πελατών 56.108 56.967

Παρανοµαστής + Υποχρεώσεις προς πελάτες 33.141 32.946

Δείκτης = 169,3% 172,9%

(Ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ορισµός Τύπος Υπολογισµού 30.6.2017 30.6.2016

Δείκτης έξοδα/έσοδα

Ο δείκτης απεικονίζει 
την σχέση µεταξύ των 

επαναλαµβανόµενων εξόδων 
και εσόδων της περιόδου

Αριθµητής

+  Σύνολο εξόδων περιόδου 560 589 

- Μη επαναλαµβανόµενα 
έξοδα 25 43 

Παρανοµαστής

+ Σύνολο εσόδων περιόδου 1.200 1.196 

+
Αναλογία κερδών/(ζηµιών) 
από συγγενείς εταιρίες και 

κοινοπραξίες
(2) (2)

-
Αποτελέσµατα 

χρηµατοοικονοµικών 
πράξεων

41 60 

Δείκτης = 46,2% 48,2%

(Ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ορισµός Τύπος Υπολογισµού 30.6.2017 30.6.2016

Κόστος πιστωτικού 
κινδύνου

Ο δείκτης απεικονίζει τη 
σχέση µεταξύ των ζηµιών 

αποµειώσεως της χρήσεως ως 
προς το µέσο υπόλοιπο των 

δανείων και απαιτήσεων κατά 
πελατών προ αποµειώσεων και 
προσαρµογών εύλογης αξίας

Αριθµητής
+

Ζηµίες αποµειώσεως και 
προβλέψεις για την κάλυψη 
του πιστωτικού κινδύνου

463 606 

x 2 926 1.212 

Παρανοµαστής +

Μέσο υπόλοιπο 
δανείων και απαιτήσεων 

κατά πελατών προ 
αποµειώσεων και 

προσαρµογών εύλογης 
αξίας

59.689 61.716 

Δείκτης = 1,55% 1,96%

(Ποσά σε εκατ. ευρώ)
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Τα µη επαναλαµβανόµενα κονδύλια περιλαµβάνουν έκτακτα 
γεγονότα που δεν παρουσιάζονται µε συγκεκριµένη συχνότη-
τα, καθώς και γεγονότα τα οποία επηρεάζονται άµεσα από τις 
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και παρουσιάζουν σηµαντική 
διακύµανση µεταξύ των εκάστοτε περιόδων αναφοράς.

Τα µη επαναλαµβανόµενα έξοδα της 30.6.2017 αφορούν κυ-
ρίως την πρόβλεψη έναντι ετήσιας προµήθειας προς το Ελλη-
νικό Δηµόσιο για το ποσό της εγγυηµένης αναβαλλόµενης φο-
ρολογικής απαίτησης που προκύπτει από τη διαφορά του ισχύ-
οντος φορολογικού συντελεστή (σήµερα 29%) και του φορο-
λογικού συντελεστή που ίσχυε µέχρι 31.12.2014 (26%) ποσού 

€ 8,6 εκατ., αποµείωση αϋλων στοιχείων ποσού € 2,8 εκατ. και 
λοιπές προβλέψεις περιόδου συνολικού ποσού € 9 εκατ. 

Τα µη επαναλαµβανόµενα έξοδα της 30.6.2016 αφορούν κυ-
ρίως στο κόστος ποσού € 31,5 εκατ. που αφορά στο πρό-
γραµµα οικειοθελούς αποχωρήσεως προσωπικού της θυγα-
τρικής εταιρίας Alpha Bank Cyprus Ltd και λοιπές προβλέψεις 
περιόδου συνολικού ποσού € 11,2 εκατ. Τα εν λόγω ποσά πε-
ριλαµβάνονται στα κονδύλια «Κόστος αποζηµιώσεως προ-
γραµµάτων αποχωρήσεως προσωπικού» και «Λοιπά έξοδα» 
αντίστοιχα, της Ενοποιηµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων.

Ορισµός Τύπος Υπολογισµού 31.12.2016 31.12.2015

Δείκτης συνολικής 
αποδόσεως των 
στοιχείων ενεργητικού

Ο δείκτης παρουσιάζει τη σχέση 
του αποτελέσµατος µετά το 
φόρο εισοδήµατος προς το 

µέσο υπόλοιπο του συνόλου 
ενεργητικού (αριθµητικός µέσος 

υπολοίπου ενάρξεως και λήξεως)

Αριθµητής + Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) 
µετά το φόρο εισοδήµατος 42 (1.371)

Παρανοµαστής + Μέσο υπόλοιπο συνόλου 
ενεργητικού 67.085 71.117

Δείκτης = 0,1% (1,9)%

(Ποσά σε εκατ. ευρώ)


