Αποτελέσματα Έτους 2018: Κέρδη μετά από φόρους1 Ευρώ 53 εκατ.
Κύριες Εξελίξεις
- Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην
Ελλάδα κατά Ευρώ 3,1 δισ. και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά Ευρώ 2,1 δισ. σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο, τα Μη
Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,5 δισ.
- Το 2018, η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση τριών χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων
συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 3 δισ. περίπου και αντίστοιχων συνολικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 7 δισ.
περίπου.
- Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε Ευρώ 38,7 δισ. στο
τέλος Δεκεμβρίου 2018, αυξημένα κατά Ευρώ 3,8 δισ. σε ετήσια βάση. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα
παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 32,7 δισ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον
Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 104% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 έναντι 124% τον Δεκέμβριο 2017.
- Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 6,8 δισ. σε ετήσια βάση. Τον
Φεβρουάριο 2019, εξαλείφθηκε πλήρως η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας
της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).
- Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,4%. Τα Ενσώματα Ίδια
Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,7 δισ.
- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.756 εκατ., μειωμένο κατά 9,6% σε ετήσια βάση, λόγω της χαμηλότερης
συνεισφοράς των δανείων.
- Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 64,3 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά
από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το 2018, τα συνολικά
Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 462,7 εκατ., έναντι Ευρώ 144,7 εκατ. το προηγούμενο έτος.
- Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 23,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1,4 δισ.
ενισχυμένο από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.
- Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 1.614,9 εκατ. το 2018,
επηρεασμένες σημαντικά από την αναγνώριση επιπλέον Ζημιών Απομειώσεως κατά το δ’ τρίμηνο σχετιζόμενες με την
αύξηση της περιμέτρου επιλεγμένων μη Εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων προς πώληση, που αντιστοιχούν
σε 296 μονάδες βάσεως, έναντι 172 μονάδων βάσεως το 2017.
- Τα Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων ανήλθαν σε Ευρώ (289,4) εκατ. το 2018. Επιπλέον, ο Φόρος Εισοδήματος ήταν
πιστωτικός και ανήλθε σε Ευρώ 342,3 εκατ., επηρεασμένος κυρίως από τον επαναπροσδιορισμό της φορολογικής
βάσεως της Τραπέζης αναφορικά με το επίπεδο των προβλέψεων που οδήγησε στην αναγνώριση πρόσθετων
Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων.
- Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 53 εκατ. το 2018 έναντι Ευρώ 21,1 εκατ. το 2017.
- Για τους επόμενους δώδεκα μήνες, η Alpha Bank εντείνει τις προσπάθειες για μείωση των μη Εξυπηρετουμένων
Ανοιγμάτων, αυξάνοντας την περίμετρο των επιλέξιμων προς πώληση μη Εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων
σε Ευρώ 4,6 δισ. περίπου, σύμφωνα με την υποβολή του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού της Σχεδίου στον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).
Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους που αναλογούν στους Μετόχους.
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O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ε. Ψάλτης δήλωσε:
“ Στα πρώτα οικονομικά μας αποτελέσματα εκπροσωπώντας την Τράπεζα από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η Alpha
Bank σημειώνει θετικές επιδόσεις για το 2018. Το αποτέλεσμα αυτό συμπίπτει με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου
Αναδιάρθρωσής μας, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσουμε την επιχειρησιακή μας ευελιξία. Προτεραιότητά μας είναι
να επιταχύνουμε την επίλυση του θέματος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, να εξασφαλίσουμε ότι η Alpha Bank θα
παραμείνει η Τράπεζα πρώτης επιλογής των πελατών μας με τους οποίους διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις και να
βελτιώσουμε περαιτέρω την αποδοτικότητα μας με σκοπό την παροχή ακόμη πιο ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Σε συνέχεια μίας χρονιάς κατά την οποία η Τράπεζα πέτυχε την έβδομη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη ως προς τις πωλήσεις
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, αναβαθμίζουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τη μείωσή τους κατά Ευρώ 10,7 δισ. και των
Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά Ευρώ 14,3 δισ., έως το 2021. Οι ανωτέρω στόχοι μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω,
εφόσον προχωρήσουν οι αναμενόμενες συστημικές λύσεις που εξετάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον,
διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας κατά τρόπο που θα μας οδηγήσει σε καινούργιους οικονομικούς στόχους, καθώς
επαναπροσδιορίζουμε το σχέδιο ανάπτυξης του Ομίλου.”
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ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(σε εκατ. Ευρώ)

Καθαρό Έσοδο Τόκων

Τέλος Έτους (YoY)
31.12.2018

31.12.2017

1.756,0

1.942,6

Τέλος Τριμήνου (QoQ)
31.12.2018

30.9.2018

(9,6%)

426,6

426,6

(0,0%)

87,3

78,9

10,6%

64,3

134,8

…

YoY (%)

Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες

335,2

323,5

3,6%

Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων

462,7

144,7

…

Λοιπά Έσοδα

QoQ (%)

49,8

52,8

(5,7%)

22,5

8,9

…

Λειτουργικά Έσοδα

2.603,7

2.463,6

5,7%

600,7

649,2

(7,5%)

Κύρια Λειτουργικά Έσοδα

2.141,0

2.318,9

(7,7%)

536,3

514,5

4,3%

Δαπάνες Προσωπικού

(464,9)

(473,6)

(1,9%)

(115,1)

(115,7)

(0,6%)

Γενικά Έξοδα

(525,7)

(544,2)

(3,4%)

(138,8)

(132,2)

5,0%

Αποσβέσεις

(102,0)

(99,7)

2,3%

(26,0)

(26,0)

…

(1.092,6)

(1.117,6)

(2,2%)

(279,8)

(273,9)

2,2%

(0,5)

(1,5)

…

(0,2)

(0,1)

…

(69,2)

(173,9)

…

(55,9)

(1,4)

…

(1.162,4)
1.048,4

(1.293,0)
1.201,3

(10,1%)
(12,7%)

(335,9)
256,5

(275,4)
240,6

22,0%
6,6%

1.441,3

1.170,5

23,1%

264,8

373,8

(29,2%)

(1.614,9)

(1.005,4)

60,6%

(668,9)

(296,0)

…

(115,8)

0,0

…

(48,6)

(17,6)

(289,4)

165,1

…

(452,8)

60,2

…

342,3

(75,6)

…

452,4

(19,2)

…

53,0

89,5

…

(0,4)

41,0

…

Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα1
Έξοδα Συγχωνεύσεως
Έκτακτα Έξοδα2
Λειτουργικά Έξοδα
Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων
Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων
Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη
πιστωτικού κινδύνου δανείων
Λοιπές Ζημίες Απομειώσεως
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους από
διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους
που αναλογούν στους Μετόχους
Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο Ενεργητικό
(NIM)
Δείκτης Εξόδων/Εσόδων
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της
Κατηγορίας 1 (CET1)
Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις

0,0

(68,5)

…

0,0

0,0

…

53,0

21,1

…

(0,4)

41,0

…

53,0
31.12.2018

21,1
31.12.2017

…

(0,4)
31.12.2018

41,1
30.9.2018

…

2,9%

3,1%

2,8%

2,9%

51,2%

48,2%

52,2%

53,2%

17,4%

18,3%

17,4%

18,3%

104%
31.12.2018

124%
30.9.2018

30.6.2018

104%
31.3.2018

106%
31.12.2017

Ενεργητικό3

61.007

60.266

59.013

59.327

60.808

0,3%

Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες
προβλέψεις)
Χρεόγραφα

40.228

40.751

41.207

41.524

43.318

(7,1%)

7.005

6.048

5.583

5.511

5.885

19,0%

Καταθέσεις

YoY (%)

38.732

38.581

37.059

35.899

34.890

11,0%

Ίδια Κεφάλαια

8.099

8.165

8.250

8.333

9.583

(15,5%)

Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια

7.665

7.751

7.845

7.933

9.193

(16,6%)

Αναμορφωμένα συγκριτικά στοιχεία για το έτος 2017 λόγω αναταξινομήσεως του κόστους συγχωνεύσεως.
Τα Έκτακτα Έξοδα περιλαμβάνουν κυρίως απομειώσεις παγίων ύψους Ευρώ 38,9 εκατ., οι οποίες ελήφθησαν κατά το δ΄ τρίμηνο 2018.
3
Τα στοιχεία της 31.12.2017 έχουν αναμορφωθεί αναφορικά με την εξέλιξη επίδικης υπόθεσης της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Chardash
Trading E.O.O.D., που λειτουργεί στην Βουλγαρία
1
2
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Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων
Η επιτάχυνση της
ανάκαμψης της
οικονομίας στηρίζεται
πρωτίστως στην ιδιωτική
κατανάλωση και στην
αύξηση των εξαγωγών,
ενώ αναμένεται να
διατηρήσει τη δυναμική
της το 2019

Η ανάκαμψη της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας ενισχύθηκε περαιτέρω το 2018,
καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% από 1,5% το 2017, παρά την
επιστροφή του τριμηνιαίου ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ σε αρνητικό έδαφος το
τελευταίο τρίμηνο του 2018 (-0,1%), έπειτα από εννέα διαδοχικά τρίμηνα με θετικό
πρόσημο. Η οικονομική μεγέθυνση το 2018 προήλθε κυρίως από τις καθαρές εξαγωγές.
Η ετήσια αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (8,7%) υπερέβη την αύξηση
των εισαγωγών (4,2%), γεγονός που οφείλεται στην καλή επίδοση του τουρισμού,
καθώς και στον εξαγωγικό προσανατολισμό του μεταποιητικού τομέα. Η ιδιωτική
κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,1% το 2018, υποστηριζόμενη από την αύξηση του
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την αξιοσημείωτη αύξηση που
σημειώθηκε στην απασχόληση. Παρά την υποτονική επενδυτική ζήτηση, η απασχόληση
ενισχύθηκε το 2018 κατά 2%, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 19,3%, από
21,5% το 2017. Οι επενδύσεις σε κατοικίες αυξήθηκαν για πρώτη φορά από το 2007, σε
αντιστοιχία με την αύξηση των τιμών των οικιστικών ακινήτων (+1,5% το 2018), η οποία
υποστηρίχθηκε και από τις σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στην αγορά της
βραχυπρόθεσμης μισθώσεως ακινήτων, με την εκτεταμένη χρήση ψηφιακών
πλατφορμών οικονομίας διαμοιρασμού.
Η εμπιστοσύνη των αγορών ενισχύεται σταδιακά λόγω της επέκταση της οικονομικής
δραστηριότητας, ενώ οι χρηματοδοτικές ανάγκες του δημόσιου τομέα παραμένουν
διαχειρίσιμες, γεγονός που οφείλεται: (i) στα ισχυρά - και άνω των τεθέντων στόχων πρωτογενή πλεονάσματα, (ii) στο χαμηλό κόστος εξυπηρετήσεως του δημοσίου
χρέους, (iii) στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους
διεθνείς οίκους, καθώς και (iv) στο υψηλό ταμειακό απόθεμα που έχει συσσωρευθεί. Ως
αποτέλεσμα, τον Μάρτιο του 2019 το Ελληνικό Δημόσιο εξέδωσε με επιτυχία νέο
δεκαετές ομόλογο μετά από σχεδόν μία δεκαετία. Οι προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας διαφαίνονται θετικές για το 2019, με τον ρυθμό αυξήσεως του πραγματικού
ΑΕΠ να διατηρεί την τρέχουσα δυναμική του, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί από την
περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

Το 2018, η Alpha Bank
εξακολούθησε να παρέχει
χρηματοδότηση στους
τομείς της Ελληνικής
Οικονομίας όπου η
ζήτηση είναι ισχυρή, με
νέες εκταμιεύσεις ύψους
Ευρώ 3 δισ.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52,5 δισ. στο τέλος
Δεκεμβρίου 2018, μειωμένες κατά Ευρώ 0,8 δισ. σε τριμηνιαία βάση.
Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 44,9 δισ., μειωμένα
κατά Ευρώ 0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ανήλθαν σε Ευρώ 7,2 δισ., μειωμένες κατά Ευρώ 0,4 δισ. αντιστοίχως.
Η Alpha Bank συνέχισε να υποστηρίζει επιχειρηματικές ιδέες που εμφανίζουν ευνοϊκές
προοπτικές και ενισχύουν τις υποδομές και τις εξαγωγικές δυνατότητες της Ελληνικής
Οικονομίας. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων προς Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
ανήλθαν σε Ευρώ 1,0 δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2018 και συγκεκριμένα σε τομείς όπως το
εμπόριο, η μεταποίηση, ο τομέας των μεταφορών και ο τουρισμός. Κατά το 2018 οι
νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 3,0 δισ. έναντι Ευρώ 2,1 δισ. το 2017.

Αύξηση των υπολοίπων Το δ΄ τρίμηνο 2018, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά
καταθέσεων για τον Όμιλο Ευρώ 0,2 δισ. και ανήλθαν σε Ευρώ 38,7 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των
κατά Ευρώ 3,8 δισ. το
καταθέσεων παρέμειναν σε Ευρώ 32,7 δισ., σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση,
2018
καθώς η αύξηση των καταθέσεων ιδιωτών, αντισταθμίσθηκε κυρίως από τη μείωση των
καταθέσεων Επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα
υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 5,2 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2018,
αυξημένα κατά Ευρώ 144 εκατ., κυρίως λόγω εισροών καταθέσεων στη θυγατρική
Τράπεζα του Ομίλου στη Ρουμανία.
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Συνεχής βελτίωση της
ρευστότητας της
Τραπέζης. Πλήρης
εξάλειψη της
χρηματοδοτήσεως από
τον
Έκτακτο Μηχανισμό
Ρευστότητας της
Τραπέζης της Ελλάδος
(ELA) από τον
Φεβρουάριο 2019

Το δ΄ τρίμηνο 2018, το ύψος της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις
Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 0,8 δισ. σε τριμηνιαία βάση και
ανήλθε σε Ευρώ 3,4 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των διατραπεζικών
συναλλαγών (repos) κατά Ευρώ 1,5 δισ. H χρηματοδότηση από τον Έκτακτο
Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 0,3 δισ. στο
τέλος Δεκεμβρίου 2018, μειωμένη κατά Ευρώ 6,7 δισ. από το τέλος του 2017, ενώ η
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανήλθε σε Ευρώ 3,1 δισ. Η
χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος
(ELA) έχει εξαλειφθεί πλήρως από τον Φεβρουάριο 2019.
Οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) το δ΄ τρίμηνο 2018 σημείωσαν άνοδο και
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,4 δισ. έναντι Ευρώ 2,3 δισ. το προηγούμενο έτος.
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 104% στο
τέλος Δεκεμβρίου 2018 έναντι 106% το γ’ τρίμηνο 2018 σε επίπεδο Ομίλου, ενώ στην
Ελλάδα ανήλθε σε 106% έναντι 107% αντιστοίχως, σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση
με τον τεθέντα στόχο του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης.

Το Σχέδιο
Αναδιαρθρώσεως
Καθυστερήσεων
Λιανικής Τραπεζικής
εξελίσσεται με σταθερό
ρυθμό.
Θετικές οι
ενδείξεις ως προς
την ανταπόκριση των
Πελατών και τον αριθμό
των ρυθμίσεων

Από τον Ιούλιο 2018, η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή νέο Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως
Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, που προβλέπει τη δημιουργία νέων, ευέλικτων
και αναβαθμισμένων προϊόντων ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δυνατότητες των
Πελατών να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, προκειμένου να επιταχύνει την
αποδοτικότητα του υπό αναδιάρθρωση Χαρτοφυλακίου. Κατά τους πρώτους εννέα
μήνες από την εφαρμογή του Σχεδίου, τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως προς την
ανταπόκριση των Πελατών και τον αριθμό των ρυθμίσεων. Μετά την έναρξη του
προγράμματος και έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2019, οι μακροπρόθεσμες
αναδιαρθρώσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 25% και αποτελούν περίπου το 72% του
συνολικού χαρτοφυλακίου έναντι 40% πριν από την έναρξη του προγράμματος,
δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επιτυχή επαναφορά των
ρυθμισμένων πιστοδοτήσεων σε ενήμερη κατάσταση.

Μείωση των μη
Εξυπηρετουμένων
Ανοιγμάτων στην Ελλάδα
κατά Ευρώ 3,1 δισ. το
2018.
Ο Δείκτης Καλύψεως των
Μη Εξυπηρετουμένων
Ανοιγμάτων του Ομίλου
αυξήθηκε σε 48%

Το δ’ τρίμηνο 2018, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν
κατά Ευρώ 0,5 δισ., ως αποτέλεσμα επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων καθώς και
εκκαθαρίσεων, και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 21,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2018.
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου
διαμορφώθηκε σε 48,9%, ενώ ο Δείκτης Καλύψεως Μη Εξυπηρετουμένων
Ανοιγμάτων αυξήθηκε σε 48%.
Το δ΄ τρίμηνο 2018, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την
καθοδική τους πορεία, μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,3 δισ. ή Ευρώ 2,1 δισ. σε ετήσια βάση
και ανήλθαν σε Ευρώ 14,6 δισ.
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου
διαμορφώθηκε σε 33,5% έναντι 34,1% το προηγούμενο τρίμηνο, ο Δείκτης Καλύψεως
Καθυστερήσεων ανήλθε σε 70%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 122%.
Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και
καταναλωτικών δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 διαμορφώθηκε σε 29,9%, 37,4%
και 37,9% αντιστοίχως, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 84%, 47%
και 89%, αντιστοίχως.
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Αύξηση των προβλέψεων Το 2018, οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων
για την κάλυψη
επηρεάσθηκαν σημαντικά από την αναγνώριση επιπρόσθετων ζημιών απομειώσεως
πιστωτικού κινδύνου
κατά το δ’ τρίμηνο, σχετιζόμενων κυρίως με την αύξηση της περιμέτρου των
δανείων λόγω της
συναλλαγών επιλεγμένων μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων, και ανήλθαν σε Ευρώ
αναγνωρίσεως επιπλέον 1.614,9 εκατ. Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) ανήλθε σε 296
προβλέψεων
μονάδες βάσεως έναντι 172 μονάδες βάσεως το προηγούμενο έτος. Οι Λοιπές Ζημίες
σχετιζόμενων κυρίως με Απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 115,8 εκατ.
την αύξηση της
περιμέτρου των
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων1 για τον Όμιλο
συναλλαγών επιλεγμένων ανήλθε σε Ευρώ 12,3 δισ., ενώ για την Ελλάδα ανήλθε σε Ευρώ 10,2 δισ.
μη εξυπηρετούμενων
χαρτοφυλακίων
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1)
της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,3 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων
Ο Δείκτης
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να μειωθεί κατά 90 μονάδες βάσεως το δ΄
Κεφαλαίων Κοινών
τρίμηνο, σε 17,4%, ως αποτέλεσμα κυρίως του αρνητικού αποτελέσματος προ φόρων
Μετοχών της Κατηγορίας της περιόδου καθώς και του χαμηλότερου επενδυτικού χαρτοφυλακίου αξιογράφων
1 (CET1)
αποτιμώμενων στην εύλογη αξία. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης
στο 17,4% στο τέλος
διαμορφώνεται σε 14%. Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά
του δ΄ τριμήνου 2018
Ευρώ 0,5 δισ., και ανήλθαν σε Ευρώ 5,3 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, γεγονός που
οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων ύψους
Ευρώ 0,3 δισ., η οποία προέκυψε από τον επαναπροσδιορισμό της φορολογικής
βάσεως των δανείων της Τραπέζης. Ωστόσο, για εποπτικούς σκοπούς οι
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε τριμηνιαία
βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 4,6 δισ. καθώς έχει καλυφθεί το όριο του 10%.Οι
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις που δύνανται να μετασχηματισθούν σε
οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,2 δισ. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα
υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,7 δισ. στο τέλος
Δεκεμβρίου 2018. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ
5,0.
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του
Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 47,6 δισ., μειωμένα κατά 1,1% ή κατά
Ευρώ 0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του χαμηλότερου πιστωτικού
κινδύνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alpha Bank εφαρμόζει την Τυποποιημένη μέθοδο
αναφορικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο,
και ως εκ τούτου δεσμεύει Ευρώ 15,6 δισ. περίπου για τα Μη Εξυπηρετούμενα
Ανοίγματα. Συνεπώς, η Τράπεζα αναμένεται να έχει όφελος όσο προχωράει με την
απομόχλευση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων που προκύπτει από την
αποδέσμευση μέρους των Σταθμισμένων για τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού
(RWAs).
Καθαρό Έσοδο Τόκων
σχεδόν αμετάβλητο σε
τριμηνιαία βάση

Το δ΄ τρίμηνο 2018, το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε Ευρώ 426,6 εκατ., καθώς το όφελος από την
ανατιμολόγηση του κόστους των καταθέσεων και το σταθερό κόστος χρηματοδοτήσεως
από τις Κεντρικές Τράπεζες αντισταθμίσθηκε πλήρως από τη μείωση της συνεισφοράς
στο Καθαρό Έσοδο Τόκων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

1

Συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου δανείων από εκτός
Ισολογισμού στοιχεία ύψους Ευρώ 84,2 εκατ. για την Ελλάδα και Ευρώ 92,2 για τον Όμιλο με 31.12.2018.
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Το δ’ τρίμηνο 2018, τα
Έσοδα από Προμήθειες
και τα Αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικών
Πράξεων ενίσχυσαν
περαιτέρω τα
Λειτουργικά Έσοδα

Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 3,6% σε ετήσια βάση και
ανήλθαν σε Ευρώ 335,2 εκατ., από την ενίσχυση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες,
την αύξηση των προμηθειών από την χορήγηση νέων δανείων και αναδιαρθρώσεων
καθώς και από τη θετική συνεισφορά των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής και
χρηματιστηριακών εργασιών. Το δ΄ τρίμηνο, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες
ανήλθαν σε Ευρώ 87,3 εκατ., αυξημένα κατά 10,6% ή Ευρώ 8,4 εκατ. λόγω της
αυξήσεως των προμηθειών χορηγήσεων ως αποτέλεσμα των νέων εκταμιεύσεων
δανείων, καθώς και της ενισχύσεως των προμηθειών από τραπεζοασφαλιστικά
προϊόντα. Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ
462,7 εκατ., έναντι Ευρώ 144,7 εκατ. το προηγούμενο έτος, επηρεασμένα θετικά από
χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου. Κατά το 2018, τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,8
εκατ.

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

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 2,2% σε
ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της μειώσεως των Γενικών Εξόδων, και διαμορφώθηκαν
σε Ευρώ 1.092,6 εκατ., με τον αντίστοιχο δείκτη Εξόδων/Εσόδων να ανέρχεται σε
51,2%. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 1,9%
σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 464,9 εκατ., κυρίως λόγω της μειώσεως του
Προσωπικού. Ο αριθμός του Προσωπικού διαμορφώθηκε, από 11.727 Εργαζομένους
στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, σε 11.314 Εργαζομένους στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 (3,5% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα του επιτυχούς Προγράμματος Οικειοθελούς
Αποχωρήσεως Προσωπικού (VSS) στην Ελλάδα το 2018. Κατά το 2018, αποχώρησαν
784 Εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος Οικειοθελούς
Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme) της Τραπέζης, τον Ιούνιο
2018, με αναμενόμενο όφελος Ευρώ 30 εκατ. σε ετήσια βάση. Τα Γενικά Έξοδα
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 525,7 εκατ., μειωμένα κατά 3,4% σε ετήσια βάση
επηρεασμένα από την ετήσια μείωση κατά 17,9% των εξόδων για τη διαχείριση
καθυστερήσεων και των εξόδων τρίτων. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, το Δίκτυο του
Ομίλου αριθμούσε 629 Καταστήματα, έναντι 670 Καταστημάτων στο τέλος Δεκεμβρίου
2017, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου στην Ελλάδα.

Δραστηριότητες στη
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα για το 2018 μειώθηκαν
Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 16,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 233,2 εκατ.,
επηρεασμένα αρνητικά από τη μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, ως αποτέλεσμα
της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, κυρίως από τη θυγατρική της Τραπέζης
στην Κύπρο. Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων μειώθηκε κατά 47,8% σε ετήσια
βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 54,3 εκατ. Το 2018, οι δραστηριότητες στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν ζημίες προ φόρων Ευρώ 167,5 εκατ.,
επηρεασμένες αρνητικά από το επίπεδο των προβλέψεων Ευρώ 221,1 εκατ., το οποίο
ανήλθε σε υψηλά επίπεδα της τάξεως των 294 μονάδων βάσεως ως ποσοστό του
μέσου όρου χορηγήσεων, κυρίως προερχόμενες από τη θυγατρική της Τραπέζης στην
Κύπρο. Σύμφωνα με την υποβολή του Επιχειρησιακού μας Σχεδίου στον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), η θυγατρική της Τραπέζης στην Κύπρο αναμένεται να
μειώσει τον Δείκτη Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων σε περίπου 50% έως το τέλος
του 2021. Η συνολική μείωση θα κατανεμηθεί σχεδόν ισομερώς μεταξύ χαρτοφυλακίων
ιδιωτών και επιχειρήσεων.
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά και ανέρχεται σε 98% τον Δεκέμβριο
2018, από 118% πέρυσι.
Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το δ΄ τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε Ευρώ 4,3 δισ.
(-13,2% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά Ευρώ 29 εκατ. σε ετήσια
βάση (-1,3%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,2 δισ. Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων
αυξήθηκαν κατά Ευρώ 56 εκατ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ., ενώ οι
καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 460 εκατ. σε ετήσια βάση (+23%) και ανήλθαν σε
Ευρώ 2,5 δισ. Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 296 εκατ. (-9,5% σε ετήσια
βάση) και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 504 εκατ., αυξημένες κατά Ευρώ 36
εκατ. ή 7,7% σε ετήσια βάση.
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Για τους επόμενους
Το 2018, η Τράπεζα, επιτυγχάνοντας θετική επίπτωση στους κεφαλαιακούς της Δείκτες,
δώδεκα μήνες, η Alpha
ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση τριών χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετουμένων
Bank εντείνει τις
Δανείων, με εξασφαλίσεις και άνευ εξασφαλίσεων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους
προσπάθειες για μείωση Ευρώ 3 δισ. περίπου και αντίστοιχων συνολικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 7 δισ.
των μη Εξυπηρετουμένων περίπου. Η Alpha Bank αυξάνει την περίμετρο των επιλέξιμων προς πώληση μη
Ανοιγμάτων, αυξάνοντας εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων, με γνώμονα την περαιτέρω μείωση των
την περίμετρο των
Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων της. Σύμφωνα με την υποβολή του αναθεωρημένου
επιλέξιμων προς πώληση Επιχειρησιακού της Σχεδίου στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) οι συναλλαγές
μη Εξυπηρετουμένων
που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες
δανειακών
περιλαμβάνουν την πώληση τριών χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετουμένων δανείων,
χαρτοφυλακίων σε Ευρώ συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 4,6 δισ. περίπου, τα οποία αφορούν:
4,6 δισ. περίπου,
χαρτοφυλάκιο μη Εξυπηρετουμένων Δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και
σύμφωνα με την υποβολή χαρτοφυλάκιο στεγαστικών κυρίως δανείων, και τα δύο με εξασφαλίσεις σε ακίνητη
του αναθεωρημένου
περιουσία, καθώς και χαρτοφυλάκιο δανείων άνευ εξασφαλίσεων. Η ολοκλήρωση των
Επιχειρησιακού της
δύο πρώτων συναλλαγών αναμένεται έως το τέλος του 2019, ενώ η ολοκλήρωση της
Σχεδίου στον Ενιαίο
τρίτης συναλλαγής τοποθετείται εντός του α’ τριμήνου 2020.
Εποπτικό Μηχανισμό
(SSM)

Αθήναι, 28 Μαρτίου 2019
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Ορισμοί
Ορισμοί όπως απεικονίζονται στην «Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)»
Όρος
Δάνεια ή Συνολικές χορηγήσεις ή
1
Δανειακό χαρτοφυλάκιο
2 Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα
Ζημίες απομειώσεως ή προβλέψεις για
3
κάλυψη πιστωτικού κινδύνου
4 Κύρια Λειτουργικά Έσοδα
5 Λειτουργικά Έξοδα

Ορισμός
Συνολική αξία Δανείων προ απομειώσεως, σε συμφωνία με τη σημείωση 41 στις ετήσιες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου
Σύνολο εξόδων μείον τα έξοδα συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων

Συντόμευση

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου

LLPs

Λειτουργικά Έσοδα (6) μείον τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων
Σύνολο εξόδων
Σύνολο Εσόδων συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας κερδών/ζημιών από συγγενείς εταιρίες
6 Λειτουργικά Έσοδα
και κοινοπραξίες
Συσσωρευμένες προβλέψεις ή απόθεμα
Συσσωρευμένες προβλέψεις απομειώσεως, σε συμφωνία με τη σημείωση 41 στις ετήσιες
7
προβλέψεων
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου
Εναλλακτικοί Δείκτες Μετρήσεως Αποδόσεως (ΕΔΜΑ)
ΕΔΜΑ
Υπολογισμός
Αποτελέσματα προ Προβλέψεων
Λειτουργικά Έσοδα (6) μείον Λειτουργικά Έξοδα (5) της περιόδου
Δάνεια (1) στο τέλος της περιόδου μείον Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) στο τέλος της
Δάνεια μετά από Συσσωρευμένες προβλέψεις
περιόδου
Δάνεια σε καθυστέρηση (under EBA)
Το μέρος των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων που δεν ταξινομούνται ως Ρυθμισμένα
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) είναι εκείνα που πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
Δάνεια σε καθυστέρηση (under IFRS)
κριτήρια: - Είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών,- Είναι σε στάδιο δικαστικών ενεργειών
Δάνεια σε Καθυστέρηση (NPLs) ως προς τις συνολικές χορηγήσεις (1) στο τέλος της περιόδου
Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση
αναφοράς
Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το
Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς τις Συνολικές χορηγήσεις (1) στο τέλος της περιόδου
σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου
Υπόλοιπα Δανείων μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις ως προς τα υπόλοιπα των
Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις
καταθέσεων στο τέλος της περιόδου
Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα (2) της περιόδου ως προς τα Κύρια Λειτουργικά
Δείκτης Εξόδων/Εσόδων
Έσοδα (4) της αντίστοιχης περιόδου
Δείκτης Καλύψεως Δανείων σε Καθυστέρηση
Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς τα δάνεια σε καθυστέρηση στο τέλος της περιόδου
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της
Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, όπως
Κατηγορίας 1 (CET1)
ισχύει, ως προς το Σταθμισμένο έναντι Κινδύνων Ενεργητικό (RWAs)
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της
Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (με πλήρη
Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της
εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ) ως προς το Σταθμισμένο έναντι Κινδύνων Ενεργητικό (RWAs)
Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded CET1)
Υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων (MEA) ως προς τα Δάνεια προ
Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων
απομειώσεως(1) στο τέλος της περιόδου αναφοράς
Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ή Ενσώματη
Τα κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Μετόχους μείον την υπεραξία και λοιπά
Λογιστική Αξία
άυλα πάγια, τα Δικαιώματα τρίτων, τα Υβριδικά κεφάλαια και τις προνομιούχες μετοχές
Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή
Ενσώματη Λογιστική Αξία ως προς τον αριθμό των μετοχών
Καθαρό έσοδο τόκων της περιόδου, ετησιοποιημένο ως προς το μέσο ενεργητικό της
Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο
αντίστοιχης περιόδου
Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς το υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων
Κάλυψη Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων
(MEA) στο τέλος της περιόδου αναφοράς
Κόστος Διαχειρίσεως Καθυστερήσεων
Κόστος ενεργειών εισπράξεως καθυστερημένων οφειλών
Κύρια Λειτουργικά Έσοδα (4) της περιόδου μείον τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα
Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων
(2) της αντίστοιχης περιόδου
Mη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα είναι εκείνα που πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
κριτήρια: α) Ανοίγματα που έχουν άνω των 90 ημερών καθυστέρηση, β) Θεωρείται ότι ο
Μη Eξυπηρετούμενα Aνοίγματα
οφειλέτης δεν είναι πιθανό να εκπληρώσει πλήρως τις πιστωτικές του υποχρεώσεις χωρίς τη
ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιουδήποτε
καθυστερούμενου ποσού ή από τον αριθμό των ημερών καθυστερήσεως
Οι οφειλές υπό ρύθμιση μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, συνιστούν τα κάτωθι: α) Ανοίγματα
τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενα λόγω ευνοϊκών τροποποιήσεων των
συμβατικών όρων του δανείου, β) Ανοίγματα τα οποία είχαν ήδη ταξινομηθεί ως μη
Οφειλές υπό ρύθμιση Mη Eξυπηρετουμένων
εξυπηρετούμενα πριν την ευνοϊκή τροποποίηση των συμβατικών όρων του δανείου, γ)
Aνοιγμάτων
Ανοίγματα υπό ρύθμιση, τα οποία έχουν αναταξινομηθεί από τα υπό ρύθμιση εξυπηρετούμενα
ανοίγματα και τα οποία έχουν υποστεί επιπρόσθετα μέτρα ανοχής ή βρίσκονται σε
καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών
Οι πιστοδοτήσεις που παρουσιάζουν αδυναμία πληρωμής (Unlikely to pay) και ανήκουν στην
Πιστοδοτήσεις αβέβαιης εισπράξεως (under
περίμετρο των ΜΕΑ με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών (Άρθρο 178 παράγραφος 3
EBA)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013).
Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού
Προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (3) της περιόδου, ως προς τo μέσο σύνολο των
κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων
δανείων προ απομειώσεως (1) της αντίστοιχης περιόδου
Ρυθμισμένα ανοίγματα χαρακτηρίζονται τα ανοίγματα στα οποία έχουν εφαρμοσθεί μέτρα
ανοχής. Ως μέτρα ανοχής ορίζονται οι παραχωρήσεις που έχουν δοθεί σε οφειλέτες, οι οποίοι
Ρυθμισμένα ανοίγματα
εμφανίζουν οικονομικές δυσκολίες ή αναμένεται να εμφανίσουν οικονομικές δυσκολίες, εάν δεν
τους δοθούν οι εν λόγω παραχωρήσεις
Το ενεργητικό και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα με τους συντελεστές που
Σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό
προβλέπει ο Κανονισμός 575/2013, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αντισυμβαλλομένου,
(RWAs)
του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου
Συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Δανείων σε
Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ως
Καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των
προς το υπόλοιπο των Δανείων προ απομειώσεως σε Καθυστέρηση στο τέλος της περιόδου
ενσώματων εξασφαλίσεων
Συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Μη
Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των σχετικών
Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων,
εξασφαλίσεων ως προς το υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο τέλος
συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων
της περιόδου αναφοράς
εξασφαλίσεων

LLRs
Συντόμευση
PPI

EBA NPLs
NPLs

LDR
C/I

CET1
FL CET 1

NIM

Core PPI

ΜΕΑ

FNPEs

UtP
CoR

RWAs
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Η Τράπεζα
Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με
ισχυρή παρουσία στην εγχώρια τραπεζική αγορά. Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών
προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων
επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και του private banking, της διαθέσεως ασφαλιστικών προϊόντων, της
επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας.
Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον
Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό
σύστημα, διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Alpha Bank
Δημήτριος Κωστόπουλος
Διευθυντής
Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς
Επενδυτές και Αναλυτές

Finsbury
Edward Simpkins/Andrew Hughes
Τηλ.: +44 207 251 3801

Έλενα Κατωπόδη
Υποδιευθύντρια
Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς
Επενδυτές και Αναλυτές
E-mail: ir@alpha.gr
Τηλ.: +30 210 326 2271 +30 210 326 2272
+30 210 326 2274 +30 210 326 2273
+30 210 326 2276 +30 210 326 2277

Disclaimer
Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. δεν εγγυάται, ρητώς ή σιωπηρώς, και δεν αποδέχεται ούτε θα αποδεχθεί ουδεμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή την
πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Δελτίο Τύπου και δεν υπάρχει οτιδήποτε σε αυτό το Δελτίο Τύπου, το οποίο θα
μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά τέτοιου είδους εγγύηση.
Παρόλο που οι αναφορές του παρόντος Δελτίου Τύπου σε γεγονότα και στοιχεία που αφορούν στον κλάδο, την αγορά και τον ανταγωνισμό
έχουν ληφθεί και βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η ακρίβειά τους δεν είναι εγγυημένη και κάθε τέτοια πληροφορία ενδέχεται να
είναι ελλιπής ή συνοπτική. Όλες οι απόψεις και εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το Δελτίο Τύπου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση. Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. δεν φέρει καμμία ευθύνη να ενημερώνει ή να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται
στο παρόν Δελτίο Τύπου.
Ορισμένες δηλώσεις που περιέχονται στο παρόν Δελτίο Τύπου αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα και πιθανές οικονομικές επιδόσεις. Παρόλο
που η Alpha Τράπεζα Α.Ε. πιστεύει ότι οι δηλώσεις αυτές βασίζονται σε εύλογες παραδοχές, οι δηλώσεις αυτές που αναφέρονται στο μέλλον
υπόκεινται, εκ φύσεως, σε κινδύνους, παραδοχές και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα
και καμμία εγγύηση δεν παρέχεται για το εάν μπορούν να επιτευχθούν ή εάν είναι εύλογα. Σημειώνεται ότι υφίσταται ο κίνδυνος αυτές οι
δηλώσεις να μην εκπληρωθούν, καθώς ενδέχεται να επηρεασθούν από διάφορους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των
διακυμάνσεων των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και χρηματιστηριακών δεικτών, καθώς και των αλλαγών στις οικονομικές,
πολιτικές, κανονιστικές και τεχνολογικές συνθήκες. Εφιστάται η προσοχή στους αναγνώστες να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις εν λόγω
δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και να διενεργούν τη δική τους έρευνα και ανάλυση στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Δελτίο
Τύπου. Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμμία υποχρέωση να επικαιροποιεί οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στο παρόν και
αναφέρεται στο μέλλον, εκτός και εάν αυτό απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ούτε το παρόν Δελτίο Τύπου ούτε καμμία από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν αποτελούν προσφορά για πώληση ή πρόσκληση
υποβολής προσφοράς για αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών.
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