
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 31.3.2019

(Σύµφωνα µε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

Αθήναι, 30 Μαΐου 2019





ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου 
της 31.3.2019 (Σύµφωνα µε το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 34) 

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση 
Αποτελέσµατος 3

Ενδιάµεσος Ενοποηµένος Ισολογισµός 4

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικού 
Αποτελέσµατος 5

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών 
της Καθαρής Θέσεως 6

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών 
Ροών 8

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Ενοποιηµένων 
Οικονοµικών Καταστάσεων

Γενικές Πληροφορίες  9

Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές
 1.1 Βάση παρουσίασης  11

 1.2 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων 
  και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας  13

Αποτελέσµατα
 2. Καθαρό έσοδο από τόκους 18

 3. Καθαρό έσοδο προµηθειών και λοιπά 
  έσοδα 19

 4. Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών
  πράξεων και αποµειώσεων σε εταιρίες 
  του Οµίλου 20

 5. Γενικά διοικητικά έξοδα 21

 6. Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις
  για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 
  δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 21

 7. Ζηµίες αποµειώσεως λοιπών 
  χρηµατοοοικονοµικών µέσων 22

 8. Φόρος εισοδήµατος 22

 9. Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή 26

Ενεργητικό
 10. Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 27

 11. Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 27

 12. Αξιόγραφα εµπορικού και επενδυτικού 
  χαρτοφυλακίου 31

 13. Επενδύσεις σε ακίνητα 32

 14. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 33

 15. Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια 36

Υποχρεώσεις
  16. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 35

 17. Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές 
  δανειακές υποχρεώσεις 35

 18. Προβλέψεις 38

Καθαρή Θέση
 19. Μετοχικό κεφάλαιο και Αποτελέσµατα 
  εις νέον 40

 20. Υβριδικά κεφάλαια 40

Πρόσθετες πληροφορίες
 21. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 41

 22. Εταιρίες που περιλαµβάνονται στις 
  Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 48

 23. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα 53

 24. Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο χρέους
  Ελληνικού Δηµοσίου 55

 25. Γνωστοποιήσεις σχετικές µε την εύλογη 
  αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 56

 26. Γνωστοποιήσεις πιστωτικού κινδύνου 
  χρηµατοοικονοµικών µέσων  63

 27. Κεφαλαιακή επάρκεια 71

 28. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών 72

 29. Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 74

 30. Εταιρικά γεγονότα 77

 31. Αναµόρφωση οικονοµικών καταστάσεων 78

 32. Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας 
  συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων 81





ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 31.3.2019

3 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 9 - 81) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

  ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ

 Σηµείωση 31.3.2019 31.3.2018*

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα  517.522 587.327

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα  (129.159) (143.512)

Καθαρό έσοδο από τόκους 2 388.363 443.815

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 86.797 93.382

Προµήθειες έξοδα  (16.565) (10.180)

Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 3 70.232 83.202

Έσοδα από µερίσµατα  49 42

Αποτελέσµατα από διακοπή αναγνωρίσεως χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού που 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος  (672) 12.626

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων και αποµειώσεων σε εταιρίες του Οµίλου 4 74.492 173.467

Λοιπά έσοδα  11.390 8.219

Σύνολο λοιπών εσόδων  85.259 194.354

Σύνολο εσόδων  543.854 721.371

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  (114.077) (116.420)

Γενικά διοικητικά έξοδα 5 (112.074) (125.039)

Αποσβέσεις  13, 14, 15 (35.188) (24.816)

Λοιπά έξοδα  (624) (2.564)

Σύνολο εξόδων προ ζηµιών αποµειώσεως και προβλέψεων για την κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου  (261.963) (268.839)

Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 6, 7 (220.334) (342.719)

Αναλογία κερδών / (ζηµιών) από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες  (10.520) (284)

Κέρδη / (ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος  51.037 109.529

Φόρος εισοδήµατος 8 (23.550) (44.137)

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος  27.487 65.392

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) που αναλογούν σε:    

Μετόχους της Τραπέζης  27.463 65.444

Τρίτους  24 (52)

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή:    

Βασικά και προσαρµοσµένα (€ ανά µετοχή) 9 0,02 0,04

* Τα κονδύλια της Ενδιάµεσης Ενοποιηµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων της συγκριτικής περιόδου έχουν αναµορφωθεί, όπως αναλύεται στη 
σηµείωση 31. 
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Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 9 - 81) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου

Ενδιάµεσος Ενοποιηµένος Ισολογισµός
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

 Σηµείωση 31.3.2019 31.12.2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες  1.788.538 1.928.205

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 10 2.523.278 2.500.492

Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου 12 10.968 8.339

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  799.046 725.173

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 11 39.947.976 40.228.319

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου   

- Αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται 
απευθείας στην Καθαρή Θέση  12 7.727.020 6.961.822

- Αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων  12 44.957 42.794

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες  15.210 23.194

Επενδύσεις σε ακίνητα 13 506.792 493.161

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 14 860.544 734.663

Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια 15 444.227 434.093

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  5.271.374 5.290.763

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού  1.407.791 1.363.685

  61.347.721 60.734.703

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 29 266.238 272.037

Σύνολο Ενεργητικού  61.613.959 61.006.740

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 16 10.628.742 10.456.359

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  1.280.354 1.147.895

Υποχρεώσεις προς πελάτες  38.936.644 38.731.835

Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 17 829.266 943.334

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους  20.427 41.272

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  22.284 18.681

Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους  86.739 86.744

Λοιπές υποχρεώσεις  1.063.749 908.515

Προβλέψεις 18 556.620 527.386

  53.424.825 52.862.021

Υποχρεώσεις που συνδέονται µε στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 29 13.523 1.603

Σύνολο Υποχρεώσεων  53.438.348 52.863.624

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    

Κεφάλαια και αποθεµατικά που αναλογούν στους Mετόχους της Τραπέζης    

Μετοχικό Κεφάλαιο 19 463.110 463.110

Διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  10.801.029 10.801.029

Αποθεµατικά  504.496 460.025

Ποσά που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Kαθαρή Θέση και αφορούν στοιχεία Ενεργητικού προς 
πώληση  (122) (122)

Αποτελέσµατα εις νέον 19 (3.636.843) (3.624.847)

  8.131.670 8.099.195

Δικαιώµατα τρίτων  28.834 28.814

Υβριδικά κεφάλαια 20 15.107 15.107

Σύνολο Καθαρής Θέσεως  8.175.611 8.143.116

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως  61.613.959 61.006.740
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Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 9 - 81) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου

Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ

  Σηµείωση 31.3.2019 31.3.2018*

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες), µετά το φόρο εισοδήµατος, που αναγνωρίσθηκαν στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων  27.487 65.392

Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση:    

Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων    

Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού των οµολόγων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των 
λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση  108.632 (252.308)

Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού αντισταθµίσεως ταµειακών ροών  (43.066) 3.672

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής οικονοµικών καταστάσεων και αντισταθµίσεως θυγατρικών 
εξωτερικού  (2.116) 8.831

Φόρος εισοδήµατος 8 (18.983) 70.423

Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων  44.467 (169.382)

Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων    

Καθαρή µεταβολή αναλογιστικών κερδών / (ζηµιών) υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών  103 123

Κέρδη / (Ζηµίες) µετοχών που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων 
που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση  (16.675) (4.054)

Φόρος εισοδήµατος 8 5.043 402

Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων  (11.529) (3.529)

Σύνολο αποτελεσµάτων, µετά το φόρο εισοδήµατος, που καταχωρήθηκαν απευθείας στην 
Καθαρή Θέση  32.938 (172.911)

Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος  60.425 (107.519)

Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου που αναλογεί σε:    

Μετόχους της Τραπέζης  60.405 (107.468)

Τρίτους  20 (51)

* Τα κονδύλια της Ενδιάµεσης Ενοποιηµένης Κατάστασης Συνολικού Αποτελέσµατος της συγκριτικής περιόδου έχουν αναµορφωθεί, όπως αναλύεται 
στη σηµείωση 31. 
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Ση
µε

ίω
ση

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Διαφορά 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο

Αποθεµατικά Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο Δικαιώµατα 

τρίτων
Υβριδικά 
κεφάλαια

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσεως*

Υπόλοιπο 1.1.2018  463.110 10.801.029 846.010 (3.669.376) 8.440.773 28.534 15.107 8.484.414 

Mεταβολές περιόδου  
1.1 - 31.3.2018
Αποτέλεσµα περιόδου, 
µετά το φόρο 
εισοδήµατος     65.444 65.444 (52)  65.392 
Λοιπά αποτελέσµατα 
µετά το φόρο 
εισοδήµατος, που 
καταχωρήθηκαν 
απευθείας στην 
Καθαρή Θέση    (169.383) (3.529) (172.912) 1  (172.911)
Συνολικό αποτέλεσµα 
περιόδου, µετά το 
φόρο εισοδήµατος  - - (169.383) 61.915 (107.468) (51) - (107.519)
(Αγορές), Πωλήσεις και 
µεταβολή ποσοστών 
συµµετοχής σε 
θυγατρικές εταιρίες 
και αυξήσεις µετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικών      - 18  18 
Σχηµατισµός 
αποθεµατικών    397 (397) -   - 
Λοιπά     (1.301) (1.301)   (1.301)

Υπόλοιπο 31.3.2018  463.110 10.801.029 677.024 (3.609.159) 8.332.004 28.501 15.107 8.375.612 
Mεταβολές περιόδου  
1.4-31.12.2018
Αποτέλεσµα περιόδου, 
µετά το φόρο 
εισοδήµατος     (12.483) (12.483) 50  (12.433)
Λοιπά αποτελέσµατα 
µετά το φόρο 
εισοδήµατος, που 
καταχωρήθηκαν 
απευθείας στην 
Καθαρή Θέση    (219.609) (2.121) (221.730) (1)  (221.731)
Συνολικό αποτέλεσµα 
περιόδου, µετά το 
φόρο εισοδήµατος  - - (219.609) (14.604) (234.213) 49 - (234.164)
(Αγορές), Πωλήσεις και 
µεταβολή ποσοστών 
συµµετοχής σε 
θυγατρικές εταιρίες 
και αυξήσεις µετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικών     (198) (198) 264  66 
Σχηµατισµός 
αποθεµατικών    2.488 (2.488) -   - 

Λοιπά     1.602 1.602   1.602 

Υπόλοιπο 31.12.2018  463.110 10.801.029 459.903 (3.624.847) 8.099.195 28.814 15.107 8.143.116 

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

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 9 - 81) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου
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* Τα κονδύλια της Ενδιάµεσης Ενοποιηµένης Κατάστασης Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως της συγκριτικής περιόδου έχουν αναµορφωθεί, όπως 
αναλύεται στη σηµείωση 31. 



ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 31.3.2019

Ση
µε

ίω
ση Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο

Αποθεµατικά Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο Δικαιώµατα 

τρίτων
Υβριδικά 
κεφάλαια

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσεως

Υπόλοιπο 31.12.2018  463.110 10.801.029 459.903 (3.624.847) 8.099.195 28.814 15.107 8.143.116 
Επίπτωση από την 
εφαρµογή του Δ.Π.Χ.Π. 
16 την 1.1.2019    (27.930) (27.930)   (27.930)
Υπόλοιπο 1.1.2019  463.110 10.801.029 459.903 (3.652.777) 8.071.265 28.814 15.107 8.115.186 

Mεταβολές περιόδου 
1.1 - 31.3.2019
Αποτέλεσµα περιόδου, 
µετά το φόρο 
εισοδήµατος     27.463 27.463 24  27.487 
Λοιπά αποτελέσµατα 
µετά το φόρο 
εισοδήµατος, που 
καταχωρήθηκαν 
απευθείας στην Καθαρή 
Θέση    44.471 (11.529) 32.942 (4)  32.938 
Συνολικό αποτέλεσµα 
περιόδου, µετά το 
φόρο εισοδήµατος  - - 44.471 15.934 60.405 20 - 60.425 

Υπόλοιπο 31.3.2019  463.110 10.801.029 504.374 (3.636.843) 8.131.670 28.834 15.107 8.175.611 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 9 - 81) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου

7 
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Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

  ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ

 Σηµείωση  31.3.2019  31.3.2018*
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος  51.037 109.529 
Προσαρµογή κερδών προ φόρων για:  
Αποσβέσεις / Αποµειώσεις / Διαγραφές ενσώµατων παγίων  19.604 11.867 
Αποσβέσεις / Αποµειώσεις / Διαγραφές αΰλων παγίων  15 15.800 13.171 
Ζηµίες αποµειώσεως χρηµατοοικονοµικών µέσων και λοιπές προβλέψεις  232.093 359.931 
Αποτελέσµατα από διακοπή αναγνωρίσεως χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος  672 (12.626)
Αποτίµηση χρηµατοικονοµικών στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων  2.900 (6.347)
(Κέρδη) / Ζηµίες από επενδυτικές δραστηριότητες  (116.460) (212.439)
(Κέρδη) / Ζηµίες από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  16.182 (2.244)
Αναλογία (κερδών) / ζηµιών από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες  10.520 284 
  232.348 261.126 
Καθαρή (αύξηση) / µείωση στοιχείων Ενεργητικού που σχετίζονται µε λειτουργικές 
δραστηριότητες:  
Απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων  24.911 (118.816)
Αξιογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου και παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων  9.878 16.643 
Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών  77.034 (40.277)
Λοιπών στοιχείων Eνεργητικού  (35.854) (27.373)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στοιχείων Υποχρεώσεων που σχετίζονται µε λειτουργικές 
δραστηριότητες:  
Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα  172.383 (1.827.384)
Υποχρεώσεων προς πελάτες  199.909 1.008.821 
Λοιπών Υποχρεώσεων  (34.236) (46.583)
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από φόρους  646.373 (773.843)
Πληρωθέντες φόροι εισοδήµατος και λοιποί φόροι  (23.761) (18.805)
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  622.612 (792.648)
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες  (2.500) 29 
Εισροές από πώληση θυγατρικών  17.325 
Εισπραχθέντα µερίσµατα  49 42 
Αγορές ενσώµατων και αΰλων παγίων 13, 14, 15 (45.260) (32.879)
Πωλήσεις ενσώµατων και αΰλων παγίων  13.707 8.432 
Εισπραχθέντες τόκοι αξιογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου  120.891 21.638 
Αγορές Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού Δηµοσίου  (170.631) (700.981)
Πωλήσεις / Λήξεις Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού Δηµοσίου  314.805 732.470 
Αγορές χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου (εξαιρουµένων Ε.Γ.Ε.Δ.)  (1.714.270) (986.295)
Πωλήσεις / Λήξεις χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου (εξαιρουµένων Ε.Γ.Ε.Δ.)  940.514 1.334.637 
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (525.370) 377.093 
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
Εισπράξεις εκδόσεων οµολογιών µας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων   501.996 
Αποπληρωµές οµολογιών εκδοσεώς µας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων  (106.928) (9.292)
Πληρωµές τόκων οµολογιών και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων  (16.473) (4.294)
Πληρωµές µισθωµάτων παγίων  (8.663)  
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (132.064) 488.410 
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στο ταµείο και στα ταµειακά ισοδύναµα  (13.305) 3.121 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) ταµειακών ροών  (48.127) 75.976 
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου  2.247.144 1.260.833 
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου  2.199.017 1.336.809 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 9 - 81) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου

* Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης περιόδου έχουν αναµορφωθεί για σκοπούς συγκρισιµότητας.
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Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

Ιθύνουσα ή µητρική εταιρία του Οµίλου είναι η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η οποία λειτουργεί µε την επωνυµία ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 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 διάρκειά 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, αυτοτελώς ή σε συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της κοινοπραξίας, 
µετά τρίτων, του συνόλου, άνευ περιορισµού ή ετέρας διακρίσεως, των (κυρίων και παρεποµένων) εργασιών, δραστηριοτήτων, 
συναλλαγών και υπηρεσιών, που η εκάστοτε κείµενη (ηµεδαπή, κοινοτική, αλλοδαπή) νοµοθεσία επιτρέπει σε πιστωτικά ιδρύµατα. 
Για την εκπλήρωσή του η Τράπεζα δύναται να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή συναλλαγή που, αµέσως ή εµµέσως, είναι 
συναφής, συµπληρωµατική ή επιβοηθητική των προαναφεροµένων.

Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.6.2018, λήγει το 2022.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου την 31.3.2019 είχε ως εξής:

* Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

** Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών 

*** Μέλος της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων

**** Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Βασίλειος Θ.  Ράπανος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Βασίλειος Ε. Ψάλτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σπύρος Ν. Φιλάρετος (COO)
Αρτέµιος Χ. Θεοδωρίδης
Γεώργιος Κ. Αρώνης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚA ΜΕΛH
Ευθύµιος Ο. Βιδάλης */**/****
Δηµήτριος Π. Μαντζούνης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
Jean L.Cheval */**/****
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)
Johannes Herman Frederic G.Umbgrove */**/***/****

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Γεώργιος Π. Τριανταφυλλίδης
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Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Τραπέζης. Ενδεικτικά, οι κύριες αρµοδιότητές της 
περιλαµβάνουν την ενασχόληση µε το γενικό πρότυπο υπηρεσιών της Τραπέζης και του Οµίλου, το τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο, 
σηµαντικές αποφάσεις Επενδύσεων και Αποεπενδύσεων, τις Πολιτικές Πιστωτικού και Λειτουργικού Κινδύνου, την Πολιτική 
Ανθρωπίνου Δυναµικού, την Κατανοµή Κεφαλαίων σε Επιχειρήσεις, θέµατα επικοινωνίας υψηλής σπουδαιότητας και βασικά 
ζητήµατα του Διοικητικού Συµβουλίου.

Η εν λόγω Επιτροπή µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31.3.2019 απαρτίζετο από τα ακόλουθα Εκτελεστικά µέλη:

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βασίλειος Ε. Ψάλτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Σπύρος Ν. Φιλάρετος (COO)
Αρτέµιος Χ. Θεοδωρίδης - Καθυστερήσεων και Διαχειρίσεως Διαθεσίµων
Γεώργιος Κ. Αρώνης - Retail and Wholesale Banking

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Σπυρίδων Α. Ανδρονικάκης - (CRO)
Λάζαρος Α.Παπαγαρυφάλλου - (CFO)
Sergiu - Bogdan A. Oprescu - International Network
Νικόλαος Β. Σαλακάς-Chief Legal and Governance Officer

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 διαπραγµατεύεται εκτός χρηµατιστηριακού κύκλου στην αγορά της Νέας 
Υόρκης (ADRs).

Το σύνολο των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία την 29η Μαρτίου 2019 ανήρχετο σε 1.543.699.381. Στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών διαπραγµατεύονται 1.374.525.214 κοινές µετοχές της Τραπέζης, ενώ το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 
(“ΤΧΣ”) κατέχει τις υπόλοιπες 169.174.167 κοινές, ονοµαστικές, 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 N. 3864/2010.

Κατά το α' τρίµηνο 2019, η εµπορευσιµότητα της µετοχής ανήλθε σε € 5.737.744 ανά συνεδρίαση, κατά µέσο όρο.

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

•	 Moody’s: Caa1

•	 Fitch Ratings: CCC+

•	 Standard & Poor’s: B-

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο της 30ης Μαΐου 2019.
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.1 Βάση παρουσίασης

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1 - 31.3.2019 και έχουν συνταχθεί:

α) σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 19ης Ιουλίου 2002 και

β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Κατ’ εξαίρεση ορισµένα στοιχεία 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

- Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων

- Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που 
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση

- Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε ο Όµιλος για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι 
συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 
αφού επιπρόσθετα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων καθώς και η Διερµηνεία 23 τα 
οποία εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρµόστηκαν από 1.1.2019:

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα»: 
Χαρακτηριστικά προεξόφλησης µε αρνητική αποζηµίωση (Κανονισµός 2018/498/22.3.2018). 

Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Π. 9 µε την οποία 
επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε χαρακτηριστικά αρνητικής αποζηµίωσης, που 
διαφορετικά θα αποτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, να αποτιµηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην 
εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Π. 
9 αποσαφηνίζει ότι οι συµβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταµειακές 
ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες 
(Solely Payments of Principal and Interest- SPPI) ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συµβολαίου 
και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζηµίωση για την πρόωρη λήξη του 
συµβολαίου.

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

‣ Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» (Κανονισµός 2017/1986/31.10.2017).

Την 13.1.2016 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 16 «Μισθώσεις» το οποίο 
αντικαθιστά:

•	 το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»,

•	 τη Διερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του αν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση»,

•	 τη Διερµηνεία 15 «Λειτουργικές µισθώσεις - Κίνητρα» και

•	 τη Διερµηνεία 27 «Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που εµπεριέχουν το νοµικό τύπο µίας µίσθωσης»

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σηµαντικά τη λογιστική των µισθώσεων για τους µισθωτές ενώ στην ουσία διατηρεί τις 
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υφιστάµενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκµισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων απαιτήσεων, καταργείται για τους 
µισθωτές η διάκριση των µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές. Οι µισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύµβαση 
µισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 µήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισµό τους το δικαίωµα χρήσης του µισθωµένου 
στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. Ο ανωτέρω χειρισµός δεν απαιτείται όταν η αξία 
του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαµηλή. 

Το δικαίωµα χρήσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης µίσθωσης, 
τις αρχικές άµεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές µισθωµάτων και την εκτίµηση κόστους από την υποχρέωση αποκατάστασης του 
στοιχείου. 

Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των µελλοντικών υπολειπόµενων 
πληρωµών µισθωµάτων. 

Εκτιµώµενη επίπτωση από την εφαρµογή του Δ.Π.Χ.Π. 16

Ο Όµιλος εφήρµοσε το πρότυπο αναδροµικά αναγνωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής εφαρµογής στην καθαρή θέση 
της 1.1.2019 και δεν αναµόρφωσε τη συγκριτική πληροφορία. 

Κάνοντας χρήση της πρακτικής διευκόλυνσης (practical expedient) ο Όµιλος, κατά την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής, δεν 
επαναξιολόγησε εάν µία σύµβαση αποτελεί ή εµπεριέχει µία µίσθωση και συνεπώς εφήρµοσε το πρότυπο στις συµβάσεις που 
είχαν προηγουµένως αναγνωριστεί ως µισθώσεις σύµφωνα µε το ΔΛΠ 17. 

Επίσης, ο Όµιλος επέλεξε τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις κατά τη µετάβαση:

- εφήρµοσε ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε όλες τις µισθώσεις

- εξαίρεσε το αρχικό κόστος σύναψης σύµβασης από την αποτίµηση του δικαιώµατος χρήσης και

- χρησιµοποίησε την αποκτηθείσα γνώση για τον καθορισµό της διάρκειας µίσθωσης εάν η σύµβαση περιλαµβάνει 
δικαιώµατα παράτασης ή καταγγελίας της µίσθωσης.

Επιπρόσθετα, ο Όµιλος δεν εφήρµοσε τις νέες διατάξεις στις µισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες 
(short term) καθώς και στις µισθώσεις στις οποίες το στοιχείο που εκµισθώνεται είναι χαµηλής αξίας. Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος 
για τις µισθώσεις που λήγουν εντός του 2019 και που, ωστόσο, αναµένεται να ανανεωθούν, προέβη σε εκτιµήσεις για την 
ανανέωσή τους.

Ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του Δ.Π.Χ.Π. 16, ο Όµιλος αναγνώρισε την 1.1.2019 στοιχεία ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσης 
ποσού € 163,6 εκατ., απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις ποσού € 10,5 εκατ. και υποχρεώσεις από µισθώσεις ποσού 
€ 227,7 εκατ. Η επίπτωση στην καθαρή θέση ανήλθε σε ζηµία ποσού 39 εκατ. προ φόρων (€ 27,9 εκατ. µετά φόρων). Η 
επίπτωση στον δείκτη CET ανήλθε σε 12 µονάδες βάσης. Σηµειώνεται πως τα ανωτέρω µεγέθη ενδέχεται να µεταβληθούν καθώς 
ο Όµιλος ολοκληρώνει τις διαδικασίες που σχετίζονται µε τις αλλαγές που επέφερε το νέο πρότυπο.

Σύµφωνα µε την πολιτική που επέλεξε να εφαρµόσει ο Όµιλος, το δικαίωµα χρήσης αναγνωρίζεται στα Ιδιοχρησιµοποιούµενα 
Πάγια ή στις Επενδύσεις σε Ακίνητα και η υποχρέωση µίσθωσης στις Λοιπές υποχρεώσεις. 

Το δικαίωµα χρήσης αποτιµάται στο κόστος µειωµένο κατά τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Ο 
Όµιλος για να προεξοφλήσει τα υπολειπόµενα µελλοντικά µισθώµατα χρησιµοποιεί το οριακό επιτόκιο δανεισµού (IBR) το οποίο 
προσδιορίζει χρησιµοποιώντας ως επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο του εξασφαλισµένου δανεισµού της Alpha Bank (secured 
funding) κάνοντας προσαρµογή για τα διαφορετικά νοµίσµατα και λαµβάνοντας υπόψη τις αποδόσεις των κυβερνητικών 
οµολόγων, όπου υπάρχουν. 

Ο Όµιλος έχει επιλέξει να µην αναγνωρίζει δικαίωµα χρήσης και υποχρέωση µίσθωσης για µισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους 12 µήνες ή για µισθώσεις χαµηλής αξίας (αξίας µικρότερης των 5.000 ευρώ όταν είναι καινούργιο). Τα εν λόγω 
µισθώµατα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» - Τροποποίηση, περικοπή ή 
διακανονισµός του Προγράµµατος Παροχών (Κανονισµός 2019/402/13.3.2019)

Την 7.2.2018 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 µέσω της οποίας 
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διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραµµα 
καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού, πρέπει να γίνει 
επαναυπολογισµός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι το τρέχον κόστος 
υπηρεσίας και ο τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς, µετά την αλλαγή στο 
πρόγραµµα, θα πρέπει να υπολογιστούν µε βάση τις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά τον επανυπολογισµό της καθαρής 
υποχρέωσης ή απαίτησης. Επίσης, µε την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας τροποποίησης, περικοπής ή 
διακανονισµού στις απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (asset ceiling).

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Μακροπρόθεσµες 
επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες (Κανονισµός 2019/237/8.2.2019)

Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήση στο ΔΛΠ 28 για να αποσαφηνίσει ότι 
ο λογιστικός χειρισµός των µακροπρόθεσµων επενδύσεων σε µία συγγενή ή κοινοπραξία που περιλαµβάνονται στην καθαρή 
επένδυση στην εν λόγω συγγενή ή κοινοπραξία - για τις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης -πρέπει να 
γίνεται σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 9, συµπεριλαµβανοµένου των απαιτήσεων αποµείωσης. Κατά την εφαρµογή του Δ.Π.Χ.Π. 9, 
δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τυχόν προσαρµογές στη λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων επενδύσεων που έχουν 
προκύψει από την εφαρµογή του ΔΛΠ 28.

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

‣ Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - κύκλος 2015-2017 (Κανονισµός 2019/412/14.3.2019)

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο εξέδωσε, την 
12.12.2017, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα.

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

‣ Διερµηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τους λογιστικούς χειρισµούς φόρου εισοδήµατος» (Κανονισµός 
2018/1595/23.10.2018)

Την 7.6.2017 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερµηνεία 23. Η Διερµηνεία αποσαφηνίζει την 
εφαρµογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίµησης του ΔΛΠ 12 όταν υπάρχει αβεβαιότητα αναφορικά µε το λογιστικό 
χειρισµό του φόρου εισοδήµατος. Η Διερµηνεία ειδικότερα διευκρινίζει τα εξής:

•	 Μία οικονοµική οντότητα θα καθορίσει αν θα εξετάσει τις αβεβαιότητες διακριτά ή σε συνδυασµό µε άλλες 
αβεβαιότητες ανάλογα µε το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την επίλυση της αβεβαιότητας.

•	 Οι εκτιµήσεις που γίνονται αναφορικά µε τον έλεγχο των λογιστικών χειρισµών από τις φορολογικές αρχές θα πρέπει 
να βασίζονται στο ότι οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν τα ποσά που έχουν δικαίωµα να εξετάσουν και στο ότι θα 
έχουν πλήρη γνώση της σχετικής πληροφόρησης όταν διενεργούν τον έλεγχο. 

•	 Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των φορολογικών βάσεων, των µη 
χρησιµοποιηθέντων φορολογικών ζηµιών, των µη χρησιµοποιηθέντων πιστωτικών φόρων και των φορολογικών 
συντελεστών η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη της την πιθανότητα οι φορολογικές αρχές να 
αποδεχθούν την αβεβαιότητα στο χειρισµό του φόρου.

Οι εκτιµήσεις της οικονοµικής οντότητας θα πρέπει να επαναξιολογούνται όταν λαµβάνουν χώρα αλλαγές στα γεγονότα και στις 
συνθήκες καθώς και όταν νέα πληροφόρηση καθίσταται διαθέσιµη.

Η υιοθέτηση της ανωτέρω Διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

1.2 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας

O Όµιλος, στο πλαίσιο 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 στοιχείων 
ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αναγνώρισης 
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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 
διαθέσιµες 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 στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
π.χ. προσδιορισµός αναµενόµενων ταµειακών ροών, επιτοκίων προεξόφλησης, πιθανότητας προπληρωµών ή αθέτησης 
αντισυµβαλλοµένου.

Αξιολόγηση επιχειρησιακού µοντέλου  

Η ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού βασίζεται στην αξιολόγηση του επιχειρησιακού µοντέλου 
και των συµβατικών ταµειακών ροών. Το επιχειρησιακό µοντέλο, ειδικότερα, καθορίζεται σε επίπεδο που να αντανακλά τον 
τρόπο µε τον οποίο οι οµάδες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού βρίσκονται υπό κοινή διαχείριση ώστε να 
επιτυγχάνεται ένας συγκεκριµένος επιχειρηµατικός στόχος. Η αξιολόγηση αυτή απαιτεί κρίση κατά την οποία λαµβάνονται 
υπόψη: ο τρόπος µε τον οποίο εκτιµάται η απόδοση του επιχειρησιακού µοντέλου, οι κίνδυνοι που επηρεάζουν την απόδοση 
των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού που διακρατούνται στο πλαίσιο του εν λόγω επιχειρησιακού µοντέλου, 
ο τρόπος µε τον οποίο αξιολογούνται τα διοικητικά στελέχη του Οµίλου και η αναµενόµενη συχνότητα και αξία των 
πωλήσεων. Ειδικά για χρηµατοοικονοµικά µέσα που εντάσσονται σε επιχειρησιακό µοντέλο που αποσκοπεί στην είσπραξη 
των αναµενόµενων ταµειακών ροών, ο Όµιλος αξιολογεί τις πωλήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί ή αναµένεται να συµβούν 
προκειµένου να επιβεβαιωθεί πως δεν θίγεται η επιλογή του εν λόγω επιχειρησιακού µοντέλου. 

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου χρηµατοοικονοµικών µέσων

Ο προσδιορισµός των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου απαιτεί τη χρήση πολύπλοκων µοντέλων και τη διενέργεια 
σηµαντικών εκτιµήσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές συνθήκες και την πιστωτική συµπεριφορά, λαµβάνοντας υπόψη τα 
γεγονότα που έχουν συµβεί έως την ηµεροµηνία αναφοράς. Σηµαντικές εκτιµήσεις απαιτούνται, επίσης, για τον προσδιορισµό 
των κριτηρίων που υποδηλώνουν σηµαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο, την επιλογή των κατάλληλων µεθοδολογιών 
για τον προσδιορισµό των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου και τον προσδιορισµό των εναλλακτικών 
µακροοικονοµικών σεναρίων και των σωρευτικών πιθανοτήτων που συνδέονται µε τα σενάρια αυτά καθώς επίσης και τις 
παραδοχές που ενσωµατώνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του Οµίλου για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων. 
Εκτιµήσεις, επίσης, απαιτούνται για τον προσδιορισµό της αναµενόµενης διάρκειας, την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης 
ανακυκλούµενων ανοιγµάτων καθώς και για την οµαδοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού µε βάση 
παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου. 

Αποµείωση συµµετοχών σε συγγενείς και κοινοπραξίες και µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

Ο Όµιλος, σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, εξετάζει για σκοπούς αποµείωσης τα 
ιδιοχρησιµοποιούµενα 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 εσωτερικών 
εκτιµήσεων για τον προσδιορισµό της ανακτήσιµης αξίας 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 καταβληθούν 
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 φορολογητέων 
κερδών και από την επίλυση τυχόν διαφορών µε τις φορολογικές αρχές κ.λ.π. Μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι, µεταβολές 
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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 εισοδήµατος και στην 
καταβολή ποσών φόρου διαφορετικών από εκείνων 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 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

Ο Όµιλος αναγνωρίζει προβλέψεις όταν εκτιµά ότι υφίσταται παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, που έχει προκληθεί 
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 περιπτώσεις που είτε η εκροή είναι πιθανή είτε αυτή δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε 
αξιοπιστία, ο Όµιλος δεν προβαίνει στην αναγνώριση 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 και η πρακτική 
εφαρµογή νοµοθετικών διατάξεων.

Οι εκτιµήσεις, οι παραδοχές και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από τον Όµιλο για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία 
επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται 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 αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά το 
χρόνο που πραγµατοποιούνται.

1.2.1 Αρχή της συνέχειας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern)

Ο Όµιλος, για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31.3.2019, 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 οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς και µε τα επίπεδα 
ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου και του τραπεζικού συστήµατος.

Η παρατεταµένη ύφεση που γνώρισε η ελληνική οικονοµία τα τελευταία έτη οδήγησε σε σηµαντική επιδείνωση της 
πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων και των ιδιωτών και κατ’ επέκταση στη ραγδαία αύξηση των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων, έχοντας ως αποτέλεσµα την αναγνώριση σηµαντικών ζηµιών αποµείωσης από την Τράπεζα αλλά και από το 
τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα γενικότερα.

Επιπρόσθετα, ως αποτέλεσµα της κρίσης του ελληνικού δηµοσίου χρέους και των µέτρων που λήφθηκαν για την αντιµετώπισή 
του, σε συνδυασµό µε τις αβεβαιότητες που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων της Ελληνικής 
Δηµοκρατίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για τη 
χρηµατοδότηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας κατά το πρώτο εξάµηνο του 2015, υπήρξε σηµαντική εκροή καταθέσεων και 
επιβλήθηκαν περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων και τραπεζική αργία η οποία ανακοινώθηκε στις 28.6.2015 και διήρκεσε 
έως τις 19.7.2015. Οι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων έχουν σε σηµαντικό βαθµό αρθεί, ενώ οι επιµέρους διατάξεις 
εφαρµογής τους τροποποιούνται κατά περίπτωση µε την έκδοση Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Οι ανάγκες 
ρευστότητας των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων εξακολουθούν, κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών 
καταστάσεων, να ικανοποιούνται µερικώς από τους µηχανισµούς του ευρωσυστήµατος, µε το συνολικό ποσό δανεισµού να 
βαίνει µειούµενο. 
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Εντός του προηγούµενου έτους και συγκεκριµένα τον Αύγουστο του 2018, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το τρίτο πρόγραµµα 
οικονοµικής στήριξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σχηµατισµού ταµειακού αποθέµατος 
ασφαλείας ύψους € 24,1 δισ. το οποίο υπολογίζεται ότι θα µπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της Ελληνικής Δηµοκρατίας για 
διάστηµα περίπου 22 µηνών, από τον Αύγουστο του 2018, µειώνοντας σηµαντικά τους ενδεχόµενους χρηµατοδοτικούς 
κινδύνους µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Επιπρόσθετα, το Eurogroup της 5.4.2019, λαµβάνοντας υπόψη 
την εκπλήρωση των µεταρρυθµιστικών δεσµεύσεων, ενέκρινε την καταβολή του ποσού των € 970 εκατ. στην Ελληνική 
Δηµοκρατία το οποίο προέρχεται από τα κέρδη των Κεντρικών Τραπεζών από την αγορά οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου 
σε προηγούµενες περιόδους και από την άρση του περιθωρίου του κλιµακωτού σταθερού επιτοκίου (step-up) που είχε 
συνδεθεί µε τα δάνεια του δεύτερου προγράµµατος προσαρµογής. Σηµειώνεται επίσης ότι η Ελληνική Δηµοκρατία προβαίνει 
σε ενέργειες για τη σταδιακή ανάκτηση της προσβάσεώς της στις χρηµαταγορές για την κάλυψη των δανειακών της αναγκών, 
όπως ειδικότερα περιγράφεται στη σηµείωση 1.2.2

Επιπρόσθετα, ο Όµιλος ολοκλήρωσε µε επιτυχία την πανευρωπαϊκή άσκηση προσοµοιώσεως ακραίων καταστάσεων 
από την ΕΚΤ σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Βάσει της εν λόγω άσκησης ο δείκτης CET1 
διαµορφώνεται σε 9,7% για το έτος 2020 στο δυσµενές σενάριο και σε 20,4% στο βασικό σενάριο, ενώ σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού (SSM) δεν προκύπτουν κεφαλαιακές ανάγκες. 

Με βάση τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη:

•	 την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου (σηµείωση 27),

•	 το γεγονός ότι σηµειώνεται αύξηση των καταθέσεων και της χρηµατοδότησης από πηγές εκτός του ευρωσυστήµατος 
και 

•	 το διαθέσιµο ύψος αποδεκτών εξασφαλίσεων µέσω των οποίων εξασφαλίζεται, στο βαθµό που απαιτείται, η άντληση 
ρευστότητας από τους µηχανισµούς του ευρωσυστήµατος,

ο Όµιλος εκτιµά ότι, για τους τουλάχιστον επόµενους 12 µήνες, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της 
συνέχισης της επιχειρηµατικής 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 Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και σε δάνεια που σχετίζονται µε 
το Ελληνικό Δηµόσιο παρουσιάζεται στη σηµείωση 24. Οι κυριότερες αβεβαιότητες που αφορούν στις εκτιµήσεις για την 
ανακτησιµότητα 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 
περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη, καθώς και από τα επίπεδα ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου. 

Σε ό,τι αφορά στη βιωσιµότητα του ελληνικού δηµοσίου χρέους και σε εφαρµογή του σχετικού πλαισίου που είχε τεθεί σε 
προηγούµενες συνεδριάσεις του Eurogroup, σηµειώνεται ότι τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους έχουν τεθεί 
σε εφαρµογή. Επιπρόσθετα, στη συνεδρίαση του ιδίου οργάνου της 21.6.2018 περιγράφηκαν τα µέτρα για την ενίσχυση 
της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους στο µεσοπρόθεσµο διάστηµα. Ειδικότερα, οι ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες 
της Ελληνικής Δηµοκρατίας επιβεβαιώθηκε ότι θα πρέπει να παραµείνουν χαµηλότερα του 15% του ΑΕΠ µεσοπρόθεσµα 
και κάτω του 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το χρέος µειώνεται σταθερά. Για την επίτευξη των 
ανωτέρω στόχων αποφασίστηκε: 

•	η	άρση	του	περιθωρίου	του	κλιμακωτού	σταθερού	επιτοκίου	(step-up)	που	είχε	συνδεθεί	με	τα	δάνεια	του	δεύτερου	
προγράµµατος προσαρµογής, 

•	η	επιστροφή	κερδών	των	Κεντρικών	Τραπεζών	(Securities	Markets	Products,	Agreement	on	Net	Financial	Assets)	
από την αγορά οµολόγων του ελληνικού Δηµοσίου που είχαν πραγµατοποιηθεί σε προηγούµενες περιόδους, ποσά 
τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη µείωση των ακαθάριστων χρηµατοδοτικών αναγκών ή για τη χρηµατοδότηση 
άλλων συµφωνηθέντων επενδύσεων, 

•	η	επιμήκυνση	της	περιόδου	κατά	την	οποία	δεν	θα	καταβάλλονται	τόκοι	για	τα	δάνεια	που	είχε	χορηγήσει	ο	EFSF	κατά	
10 έτη και παράλληλα η επιµήκυνση της µέσης διάρκειας λήξης τους κατά 10 έτη. 
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Στο πλαίσιο των δύο πρώτων µέτρων, εγκρίθηκε, µε απόφαση του Eurogroup της 5.4.2019, η καταβολή του ποσού των 
€ 970 εκατ. στην Ελληνική Δηµοκρατία. 

Σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα και στην περίπτωση ενός απρόσµενα δυσµενούς σεναρίου θα µπορούσαν να εφαρµοστούν 
και επιπρόσθετα έκτακτα µέτρα για το χρέος. Η περαιτέρω επιµήκυνση του χρέους σε συνδυασµό µε το ταµειακό απόθεµα 
ασφαλείας (cash buffer) µειώνουν σηµαντικά τους χρηµατοδοτικούς κινδύνους για τα επόµενα δύο έτη. 

Τέλος, σηµειώνεται ότι η Ελληνική Δηµοκρατία προβαίνει σε ενέργειες προκειµένου να ανακτήσει σταδιακά την πρόσβασή 
της στις χρηµαταγορές για την κάλυψη των δανειακών της αναγκών. Ειδικότερα, η Ελληνική Δηµοκρατία, µετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της ανταλλαγής οµολόγων που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα (Private 
Sector Involvement - PSI) στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους το 2012, µε νέους τίτλους, αποσκοπώντας στην 
ευθυγράµµιση των όρων των οµολόγων µε τα πρότυπα της αγοράς, την εξοµάλυνση της καµπύλης αποδόσεων και την 
ενίσχυση της εµπορευσιµότητας των τίτλων, πραγµατοποίησε, εντός του Ιανουαρίου του 2019, νέα έκδοση πενταετούς 
οµολόγου, µέσω της οποίας αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 2,5 δισ. Επιπροσθέτως τον Μάρτιο του 2019, η Ελληνική 
Δηµοκρατία εξέδωσε επιτυχώς δεκαετές οµόλογο αντλώντας κεφάλαια ύψους € 2,5 δισ. ενώ ο οίκος πιστοληπτικής 
αξιολογήσεως Moody’s αναβάθµισε το αξιόχρεο της Ελληνικής Δηµοκρατίας σε Β1 από Β3. Την 26.4.2019 ο οίκος 
πιστοληπτικής αξιολογήσεως Standard & Poor’s διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο Β+, καθώς και 
θετικές τις προοπτικές (outlook) για την οικονοµία της χώρας.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Όµιλος θεωρεί πως δεν έχει υπάρξει σηµαντική επιδείνωση του πιστωτικού κινδύνου των τίτλων 
εκδόσεως του Ελληνικού Δηµοσίου που κατείχε την 31.3.2019 σε σχέση µε την ηµεροµηνία αρχικής τους αναγνώρισης, 
ωστόσο, αξιολογεί τις εξελίξεις που σχετίζονται µε το Ελληνικό Δηµόσιο χρέος σε συνάρτηση µε τις συνθήκες της αγοράς και 
την πορεία της ελληνικής οικονοµίας και επανεξετάζει τις εκτιµήσεις του για την ανακτησιµότητα της συνολικής του εκθέσεως 
σε κάθε ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων.

1.2.3 Ανακτησιµότητα αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων

Ο Όµιλος αναγνωρίζει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, 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 31.3.2019 δεν έχει µεταβληθεί σηµαντικά σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσό της 31.12.2018. Ως εκ τούτου ισχύουν 
τα όσα αναφέρονται στη σηµείωση 1.33.3 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2018 σε ό,τι αφορά στις 
σηµαντικότερες κατηγορίες των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Επίσης, σε ό,τι αφορά στη µεθοδολογία που εφαρµόστηκε για τον έλεγχο της ανακτησιµότητας, ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στην ανωτέρω σηµείωση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τα στοιχεία 
που διαµόρφωσαν το αποτέλεσµα της τρεχούσης περιόδου.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2. Καθαρό έσοδο από τόκους

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ
 31.3.2019 31.3.2018*

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα   

Απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 58 47

Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 431.487 498.066

Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 3.145 5.004

Αξιογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου 110 127

Αξιογράφων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας 
στην καθαρή θέση 42.328 46.226

Αξιογράφων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 484 444

Παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων 39.466 36.451

Λοιποί 444 962

Σύνολο 517.522 587.327

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα   

Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα (13.508) (34.385)

Υποχρεώσεων προς πελάτες (46.557) (46.250)

Οµολογιών εκδόσεώς µας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων (5.709) (5.858)

Υποχρεώσεων από µισθώσεις (1.362)  

Παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων (42.027) (38.025)

Λοιποί (19.996) (18.994)

Σύνολο (129.159) (143.512)

Καθαρό έσοδο από τόκους 388.363 443.815

Κατά τo α' τρίµηνο του 2019 το καθαρό έσοδο από τόκους σηµείωσε µείωση σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο της συγκριτικής 
περιόδου, που οφείλεται κυρίως στη µείωση τόκων εσόδων από το χαρτοφυλάκιο δανείων. Η εν λόγω κίνηση αντισταθµίσθηκε 
µερικώς από την θετική επίπτωση της µειώσεως του δανεισµού από το Ευρωσύστηµα και κατά συνέπεια του αντίστοιχου 
κόστους δανεισµού. 

* Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης περιόδου έχουν αναµορφωθεί για σκοπούς συγκρισιµότητας.
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Το καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες κατά το α' τρίµηνο του 2019 παρουσιάζει µείωση σε σχέση µε το τρίµηνο της 
συγκριτικής περιόδου, που οφείλεται στη µείωση των εσόδων προµηθειών από πιστωτικές κάρτες κυρίως λόγω της µείωσης 
του όγκου των συναλλαγών καθώς και της θετικής επίπτωσης που καταγράφηκε στο α' τρίµηνο του 2018 από τα προγράµµατα 
επιβράβευσης των πελατών, η σύνθεση των οποίων διαφοροποιείται βάσει του πλήθους, της σύνθεσης και των εκάστοτε 
συµφωνιών µε τις συνεργαζόµενες εταιρίες, στη µείωση των εσόδων από προµήθειες εγγυητικών επιστολών λόγω χαµηλότερου 
όγκου εργασιών και στη µείωση των εσόδων από προµήθειες αµοιβαίων κεφαλαίων κυρίως λόγω των µη ευνοϊκών συνθηκών 
των αγορών.

Έσοδο προµηθειών και λοιπά έσοδα

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται, ανά λειτουργικό τοµέα, τα έσοδα από συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
Δ.Π.Χ.Π. 15:

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ
 31.3.2019 31.3.2018

Χορηγήσεων 9.956 9.903

Εγγυητικών επιστολών 11.693 13.557

Εισαγωγών - εξαγωγών 2.200 2.316

Πιστωτικών καρτών 12.682 19.516

Συναλλαγών 10.555 10.930

Αµοιβαίων Κεφαλαίων 7.644 10.455

Συµβουλευτικών υπηρεσιών και αγοραπωλησίας χρεογράφων 232 458

Χρηµατιστηριακών εργασιών 1.437 1.805

Αγοραπωλησιών συναλλάγµατος 4.126 4.361

Λοιπές 9.707 9.901

Σύνολο 70.232 83.202

3. Καθαρό έσοδο προµηθειών και λοιπά έσοδα 

Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 

 Από 1 Ιανουαρίου έως 31.3.2019

Λιανική 
Τραπεζική

Corporate 
Banking

Asset 
Management 
/ Insurance

Investment 
Banking / 
Treasury

N. A.  
Ευρώπη

Λοιπά / 
Κέντρο 

απαλοιφών
Όµιλος

Έσοδα από αµοιβές και 
προµήθειες        
Χορηγήσεων 1.161 7.248 9 1.524 301 10.243
Εγγυητικών επιστολών 500 10.448 170 575 11.693
Εισαγωγών - εξαγωγών 588 1.470 1 141 2.200
Πιστωτικών καρτών 16.557 8.876 18 2.122 27.573
Συναλλαγών 4.663 2.626 95 251 2.920 10.555
Αµοιβαίων κεφαλαίων 7.616 23 5 7.644
Συµβουλευτικών υπηρεσιών 
και αγοραπωλησίας 
χρεογράφων 194 38 232
Χρηµατιστηριακών εργασιών 1.608 47 1.655
Αγοραπωλησιών 
συναλλάγµατος 2.702 1.038 7 264 115 4.126
Λοιπές 4.611 1.299 2.190 12 2.764 10.876
Σύνολο 30.782 33.005 9.917 4.065 9.028 - 86.797
Λοιπά έσοδα       
Ξενοδοχειακές δραστηριότητες 449 449
Πωλήσεις παγίων 311 1.402 489 2.202
Λοιπά 589 77 10 1.770 826 730 4.002
Σύνολο 589 388 10 1.770 2.677 1.219 6.653
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Από 1 Ιανουαρίου έως 31.3.2018

Λιανική 
Τραπεζική

Corporate 
Banking

Asset 
Management 
/ Insurance

Investment 
Banking / 
Treasury

N. A.  
Ευρώπη

Λοιπά / 
Κέντρο 

απαλοιφών
Όµιλος

Έσοδα από αµοιβές και 
προµήθειες        
Χορηγήσεων 1.471 7.125 311 1.116 123 10.146
Εγγυητικών επιστολών 559 12.442 159 397 13.557
Εισαγωγών - εξαγωγών 631 1.561 5 119 2.316
Πιστωτικών καρτών 16.229 9.932 11 1.935 28.107
Συναλλαγών 5.240 2.836 53 16 2.785 10.930
Αµοιβαίων κεφαλαίων 10.431 21 3 10.455
Συµβουλευτικών υπηρεσιών 
και αγοραπωλησίας 
χρεογράφων 430 28 458
Χρηµατιστηριακών εργασιών 58 1.976 47 2.081
Αγοραπωλησιών 
συναλλάγµατος 2.979 971 (1) 290 122 4.361
Λοιπές 4.687 708 2.632 143 2.801 10.971
Σύνολο 31.854 35.575 13.426 4.167 8.360 - 93.382
Λοιπά έσοδα        
Ξενοδοχειακές δραστηριότητες 467 467
Πωλήσεις παγίων 755 755
Λοιπά 485 2 384 1.488 2.359
Σύνολο 485 2 - 384 - 2.710 3.581

Η γραµµή «Λοιπά έσοδα» της Κατάστασης Αποτελεσµάτων περιλαµβάνει επιπρόσθετα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες, 
από ασφαλιστικές αποζηµιώσεις καθώς και έσοδα από ενοίκια λειτουργικής µισθώσεως, τα οποία δεν παρουσιάζονται στον 
ανωτέρω πίνακα καθώς δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Δ.Π.Χ.Π. 15.

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ

 31.3.2019 31.3.2018
Συναλλαγµατικές διαφορές 8.130 (4.115)
Αξιογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου:
- Οµολόγων 851 452
- Μετοχών 896 (56)
Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
- Οµολόγων 40 806
- Λοιπών χρεογράφων 1.710 (504)
- Δανείων (1.632) (12.967)
Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων 
που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση
- Οµολόγων 71.630 185.144
- Λοιπών χρεογράφων 1.440
Αποµειώσεις / Πωλήσεις συµµετοχών (186) (564)
Παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων (7.998) 9.005
Λοιπών χρηµατοοικονοµικών µέσων 1.051 (5.174)
Σύνολο 74.492 173.467

4. Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων και αποµειώσεων σε εταιρίες του Οµίλου

Τα Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων και αποµειώσεων σε εταιρίες του Οµίλου του α' τριµήνου 2019 έχουν 
επηρεασθεί κυρίως από τα κέρδη ποσού € 71.630 που περιλαµβάνονται στο κονδύλι «Οµολόγων που αποτιµώνται στην εύλογη 
αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση» και αφορά σε κέρδη από πώληση 
οµολόγων εκδόσεως Eλληνικού Δηµοσίου ύψους € 71.249 και λοιπών εταιρικών οµολόγων ύψους € 381.
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Αντίστοιχα, τα Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων και αποµειώσεων σε εταιρίες του Οµίλου του α' τριµήνου 2018 
είχαν επηρεασθεί κυρίως από:

•	 Κέρδος	€	185.144	που	περιλαμβάνεται	στο	κονδύλι	«Ομολόγων	που	αποτιμώνται	στην	εύλογη	αξία	μέσω	των	λοιπών	
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση» και αφορά σε κέρδη από πώληση οµολόγων 
εκδόσεως Eλληνικού Δηµοσίου ύψους € 181.227 και λοιπών εταιρικών οµολόγων ύψους € 3.917.

•	 Ζημίες	ύψους	€	12.967	δανείων	που	αποτιμώνται	στην	εύλογη	αξία	μέσω	των	αποτελεσμάτων	που	προέκυψαν	από	τη	
µεταβολή της αποτίµησης αυτών εντός του α' τριµήνου.

Τα Γενικά διοικητικά έξοδα παρουσιάζουν µείωση κατά το α' τρίµηνο του 2019, σε σχέση µε το τρίµηνο της συγκριτικής περιόδου, 
που οφείλεται κυρίως στη µείωση των εξόδων για λειτουργικές µισθώσεις κτηρίων. Ειδικότερα, συνεπεία της εφαρµογής του 
Δ.Π.Χ.Π. 16 από την 1.1.2019, διαφοροποιείται η λογιστική των µισθώσεων καθώς καταργείται για τους µισθωτές η διάκριση των 
µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές. Για κάθε σύµβαση µισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 µήνες αναγνωρίζονται 
τα δικαιώµατα χρήσης του µισθωµένου στοιχείου, των οποίων η απόσβεση επιβαρύνει την Κατάσταση Αποτελεσµάτων και 
περιλαµβάνεται στη γραµµή «Αποσβέσεις», καθώς και υποχρεώσεις από µισθώσεις για την οποία υπολογίζονται τόκοι έξοδα που 
επιβαρύνουν τη σχετική γραµµή της Κατάστασης Αποτελεσµάτων.

5. Γενικά διοικητικά έξοδα

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ
 31.3.2019 31.3.2018

Μισθώσεις κτιρίων 751 9.630
Ενοίκια-συντηρήσεις µηχανογραφικού εξοπλισµού 6.142 5.695
Δαπάνες µηχανογραφήσεως 7.170 6.808
Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως 4.687 4.586
Τηλεφωνικά - ταχυδροµικά 5.111 4.647
Αµοιβές τρίτων 11.074 14.926
Παροχή οικονοµικών πληροφοριών από τρίτους 1.969 2.186
Εισφορές στα ταµεία εγγυήσεως καταθέσεων / επενδύσεων και Σκέλος Εξυγίανσης 15.687 13.866
Ασφάλιστρα 2.740 2.839
Υλικά γραφείου και λοιπά αναλώσιµα 1.225 918
Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 2.335 2.184
Αµοιβές τρίτων για εξεύρεση πελατείας 39 11
Φόροι - τέλη (Φ.Π.Α., ακίνητης περιουσίας, κ.λπ.) 20.717 20.563
Παροχή υπηρεσιών απο εταιρίες εισπράξεως καθυστερηµένων οφειλών 2.722 5.058
Συντηρήσεις κτηρίων - εξοπλισµού 1.595 1.755
Ασφάλεια κτηρίων - χρηµαταποστολών 3.294 3.553
Έξοδα καθαριότητας 1.283 1.202
Εισφορά για το ποσό της εγγυηµένης από το Ελληνικό Δηµόσιο αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης 1.402 1.426
Λοιπά 22.131 23.186
Σύνολο 112.074 125.039

6. Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου δανείων και απαιτήσεων 
κατά πελατών 

Το κονδύλι «Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου» της Ενδιάµεσης Ενοποιηµένης 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων ποσού € 220.334 (31.3.2018: € 342.719) περιλαµβάνει το σύνολο των κονδυλίων τα οποία 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, καθώς και τις ζηµίες αποµειώσεως λοιπών χρηµατοοικονοµικών µέσων, οι οποίες 
παρουσιάζονται στη σηµείωση 7.
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7. Ζηµίες αποµειώσεως λοιπών χρηµατοοοικονοµικών µέσων

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ
 31.3.2019 31.3.2018

Ζηµίες αποµειώσεως οµολόγων και λοιπών χρεογράφων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση (22.208) (30.401)

Ζηµίες αποµειώσεως απαιτήσεων κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων (11) 69

Σύνολο (22.219) (30.332)

Η θετική επίπτωση στις αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου των οµολόγων κατά το α' τρίµηνο του 2019 και το αντίστοιχο 
τρίµηνο του 2018, προέκυψε από την αναβάθµιση της πιστοληπτικής διαβάθµισης του Ελληνικού Δηµοσίου.

8. Φόρος εισοδήµατος

Με το άρθρο 23 του Ν.4579/2018 «Υποχρεώσεις αεροµεταφορέων σχετικά µε τα αρχεία επιβατών-προσαρµογή της νοµοθεσίας 
στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις» το οποίο τροποποιεί το άρθρο 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 
µειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά 
πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες, από 29% που ισχύει σήµερα, σε 25% για τα εισοδήµατα που αποκτώνται το φορολογικό έτος 
2022 και επόµενα. Ο συντελεστής µειώνεται κατά µία ποσοστιαία µονάδα ανά έτος, αρχής γενοµένης από τα εισοδήµατα του 
φορολογικού έτους 2019, για τα οποία ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 28%. Με ρητή αναφορά του νόµου, η µείωση αυτή 
δεν αφορά τα πιστωτικά ιδρύµατα για τα οποία ο φορολογικός συντελεστής εξακολουθεί να είναι 29%.

Για τις θυγατρικές εταιρίες και τo κατάστηµα της Τραπέζης, που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες, οι ισχύοντες ονοµαστικοί 
φορολογικοί συντελεστές για τη χρήση του 2019, έχουν ως εξής, ενώ δεν υπάρχουν µεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές 
σε σχέση µε τη χρήση 2018:

Σύµφωνα 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 
ελεγχόµενη εταιρία µέχρι την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήµατος και το αργότερο εντός του πρώτου δεκαηµέρου του 
δέκατου µήνα από τη λήξη της ελεγχόµενης διαχειριστικής περιόδου, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών 
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 έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού καθίσταται προαιρετική. Πρόθεση 
ωστόσο των Εταιριών του Οµίλου είναι η συνέχιση λήψεως του φορολογικού πιστοποιητικού.

Κύπρος 12,5

Βουλγαρία 10

Σερβία 15

Ρουµανία 16

Αλβανία 15

Jersey 10

Ηνωµένο Βασίλειο 19

Ιρλανδία 12,5

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ
 31.3.2019 31.3.2018

Ζηµίες αποµειώσεως δανείων 178.816 352.433

Ζηµίες αποµειώσεως απαιτήσεων 631 12.837

Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός Ισολογισµού στοιχεία (σηµείωση 18) 9.276 (22.190)

(Κέρδη) / Ζηµίες από τροποποίηση των συµβατικών όρων δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 64.226 37.270

Εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις (10.396) (7.299)

Σύνολο 242.553 373.051

Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών
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 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ
 31.3.2019 31.3.2018

Τρέχων 2.916 4.144

Αναβαλλόµενος 20.634 39.993

Σύνολο 23.550 44.137

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

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ
 31.3.2019 31.3.2018

Χρεωστική διαφορά Ν.4046/2012 11.139 11.139

Χρεωστική διαφορά Ν.4465/2017 (5.233) (211.018)

Διαγραφές, αποσβέσεις και αποµειώσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (89) 4.017

Χαρτοφυλάκιο δανείων (43.792) 149.707

Αποτίµηση δανείων λόγω αντιστάθµισης  (53)

Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών και ασφαλιστικών ταµείων (7) (251)

Αποτίµηση παραγώγων (2.049) 1.926

Διαµόρφωση πραγµατικού επιτοκίου 374 188

Αποτίµηση υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα και δανειακών υποχρεώσεων λόγω αντισταθµίσεως της 
εύλογης αξίας τους (850) (1.490)

Αποτίµηση / Αποµείωση οµολόγων και λοιπών χρεογράφων 7.620 36.056

Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες 49.507 59.482

Λοιπές προσωρινές διαφορές 4.014 (9.710)

Σύνολο 20.634 39.993

Το κονδύλι «Χρεωστική διαφορά Ν.4046/2012» αφορά στην αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επί των φορολογικών 
ζηµιών που προέκυψαν από τη συµµετοχή της Τραπέζης στο πρόγραµµα ανταλλαγής των οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου 
(PSI) και στο πρόγραµµα επαναγοράς οµολόγων εκδόσεως του Ελληνικού Δηµοσίου του Δεκεµβρίου 2012, οι οποίες 
αναγνωρίστηκαν ως χρεωστική διαφορά σύµφωνα µε τους Ν.4046/14.2.2012 και Ν.4110/23.1.2013. Σύµφωνα µε το 
Ν.4110/23.1.2013 η εν λόγω χρεωστική διαφορά εκπίπτει φορολογικά, σταδιακά και ισόποσα, σε 30 έτη.

Περαιτέρω, µε το άρθρο 5 του Ν.4303/17.10.2014 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου-Επείγουσα ρύθµιση 
για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του (Α΄ 136) και 
άλλες διατάξεις», το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 27Α του Ν. 4172/2013, οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
των εποπτευόµενων 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 προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου, αναφορικά µε απαιτήσεις υφιστάµενες µέχρι 
και την 31 Δεκεµβρίου 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 Συνέλευση των µετόχων, οικονοµικές καταστάσεις. 

Η ένταξη στο Νόµο υλοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως 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.

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2017, ο φορολογικός έλεγχος σύµφωνα µε το άρθρο 65Α του N. 4174/2013 για την Τράπεζα 
και τις εταιρίες του Οµίλου στο εσωτερικό έχει ολοκληρωθεί και έχει ληφθεί φορολογικό πιστοποιητικό, χωρίς τη διατύπωση 
επιφύλαξης ως προς τα φορολογικά αντικείµενα που ελέχθησαν. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2018 είναι σε εξέλιξη. 

Ο φόρος εισοδήµατος της κατάστασης αποτελεσµάτων αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Με το άρθρο 4 του Ν. 4340/1.11.2015 «Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις 
του Υπουργείου Οικονοµικών», τροποποιήθηκαν τα ανωτέρω ως προς το χρόνο εφαρµογής τους, ο οποίος αναβάλλεται κατά 
ένα έτος. Επιπλέον και µεταξύ άλλων, το ύψος του ποσού 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 ζηµίες λόγω 
πιστωτικού κινδύνου, περιορίζεται στο ποσό των προβλέψεων οι οποίες έχουν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015. 

Όσον αφορά το κονδύλι «Χρεωστική διαφορά του Ν. 4465/2017», 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 λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την 
πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις» τροποιήθηκαν τα άρθρα 27 και 27α 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 4172/2013). Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, η χρεωστική διαφορά που αφορά τη 
ζηµία που θα προκύψει για τα εποπτευόµενα από την Τράπεζα της Ελλάδος νοµικά πρόσωπα από την οριστική διαγραφή χρεών 
οφειλετών τους καθώς και από την πώληση δανειών, αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και αποσβένεται 
ισόποσα σε διάστηµα 20 ετών. Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση που θα αναγνωρισθεί από την ανωτέρω χρεωστική 
διαφορά καθώς και από τυχόν λογιστικές διαγραφές δανείων ή πιστώσεων οι οποίες δεν έχουν µετατραπεί σε χρεωστική 
διαφορά µέχρι το τέλος του εκάστοτε έτους της λογιστικής διαγραφής, µετατρέπονται σε οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση 
έναντι του Δηµοσίου σύµφωνα µε τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις. 

Με την ψήφιση του ανωτέρω νόµου, το συνολικό ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης 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 συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου δεν µπορεί να υπερβεί 
το συνολικό ποσό φόρου επί των συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου που είχε 
αναγνωρισθεί µέχρι τις 30 Ιουνίου 2015. 

Με τη ρύθµιση αυτή διασφαλίζεται ότι οι διαγραφές και αναδιαρθρώσεις δανείων µε σκοπό τη µείωση των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων δεν θα οδηγήσουν σε απώλεια εποπτικών κεφαλαίων.

Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2016.

Με ηµεροµηνία 31.3.2019, το ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαίτησεων το οποίο εκτιµάται ότι εντάσσεται στο 
πεδίο εφαρµογής του Ν.4465/2017 και περιλαµβάνει και το ποσό της Χρεωστικής διαφοράς του PSI, ανέρχεται σε € 3.224 εκατ. 
(31.12.2018: € 3.240,6 εκατ.)

Με το άρθρο 82 του Ν.4472/19.5.2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/2016, 
µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, 
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» προβλέπεται η υποχρέωση των 
πιστωτικών ιδρυµάτων και λοιπών επιχειρήσεων που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 να 
καταβάλλουν ετήσια προµήθεια προς το Ελληνικό 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%). Το εν λόγω ποσό έχει επιβαρύνει τα «Γενικά Διοικητικά Έξοδα».

Παρατίθεται κατωτέρω συµφωνία µεταξύ ονοµαστικού και πραγµατικού φορολογικού συντελεστή:

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ
 31.3.2019 31.3.2018

 %  %  

Κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος  51.037  109.529

Φόρος εισοδήµατος (ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής) 37,24 19.004 37,93 41.470

Αύξηση / (Μείωση) προερχόµενη από:     

Εισόδηµα µη υπαγόµενο στο φόρο (0,53) (268) (0,26) (285)

Έξοδα µη εκπεστέα 1,03 528 1,23 1.341

Λοιπές φορολογικές προσαρµογές 8,40 4.286 1,47 1.611

Σύνολο 46,14 23.550 40,36 44.137
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Ο ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής είναι ο µέσος σταθµικός ονοµαστικός συντελεστής φόρου, που προκύπτει από τη 
σχέση του φόρου εισοδήµατος, βάσει του ονοµαστικού συντελεστή φόρου και των αποτελεσµάτων προ φόρων, για κάθε µια 
από τις θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου.

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ
 31.3.2019 31.3.2018

 
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 
οµολόγων που αποτιµώνται στην εύλογη 
αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που 
καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση 108.632 (29.775) 78.857 (252.308) 73.363 (178.945)

Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού 
αντισταθµίσεως ταµειακών ροών (43.066) 12.489 (30.577) 3.672 (1.065) 2.607

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 
οικονοµικών καταστάσεων και αντισταθµίσεως 
θυγατρικών εξωτερικού (2.116) (1.697) (3.813) 8.831 (1.875) 6.956

Σύνολο 63.450 (18.983) 44.467 (239.805) 70.423 (169.382)

Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων       

Καθαρή µεταβολή αναλογιστικών κερδών /
(ζηµιών) υποχρεώσεων καθορισµένων 
παροχών 103 103 123 (36) 87

Κέρδη / (Ζηµίες) µετοχών που αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας 
στην Καθαρή Θέση (16.675) 5.043 (11.632) (4.054) 438 (3.616)

Σύνολο 46.878 (13.940) 32.938 (243.736) 70.825 (172.911)

Φόρος εισοδήµατος λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση

Την 1.1.2019, συνεπεία της εφαρµογής του Δ.Π.Χ.Π. 16, αναγνωρίσθηκε στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέον» πιστωτικός 
αναβαλλόµενος φόρος ύψους € 11.408.

Σε συνέχεια των όσων αναλυτικά περιγράφονται στη σηµείωση 13 των Οικονοµικών Καταστάσεων Οµίλου της 31.12.2018, 
σηµειώνεται ότι µε το άρθρο 93 του Ν. 4605/1.4.2019 «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 
του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των 
επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και 
αποκάλυψη (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και άλλες διατάξεις», 
προβλέπεται ότι: 

•	 Τα πιστωτικά υπόλοιπα των χρήσεων 2008 και 2010 έως 2012 που προέκυψαν από παρακρατούµενους φόρους επί 
των κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντων εισοδηµάτων, µεταφέρονται και θα συµψηφισθούν κατά το χρόνο που θα 
προκύψει φόρος εισοδήµατος και κατά το µέρος που αναλογεί στο φόρο αυτό. Στην ίδια διαδικασία συµψηφισµού 
περιλαµβάνονται και τυχόν ποσά που έχουν επιστραφεί δυνάµει δικαστικών αποφάσεων για τα οποία γεννάται 
υποχρέωση επιστροφής τους στο Ελληνικό Δηµόσιο κατά το µέρος και το χρόνο που θα προκύψει φόρος εισοδήµατος.

•	 Τα πιστωτικά υπόλοιπα που προέκυψαν σε εφαρµογή του Ν. 4046/2012 και δεν έχουν συµψηφισθεί µετά το πέρας της 
πενταετίας από το χρόνο γέννησής τους, θα συµψηφισθούν αρχής γενοµένης από 1.1.2020 σε δέκα ετήσιες ισόποσες 
δόσεις µε οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση των τραπεζών.

Μετά την ψήφιση του εν λόγω νόµου, οι απαιτήσεις της Τραπέζης κατά του Ελληνικού Δηµοσίου από παρακρατούµενους 
φόρους θα υπαχθούν στη διαδικασία συµψηφισµού που περιγράφεται στις ως άνω διατάξεις.
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α. Βασικά

Τα βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή, προκύπτουν από τη διαίρεση των καθαρών κερδών / (ζηµιών), µετά το φόρο 
εισοδήµατος της περιόδου, που αναλογούν στους Μετόχους της Τραπέζης, µε το σταθµισµένο µέσο όρο των υφιστάµενων 
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 
υφιστάµενων 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 βασικά 
κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή.

9. Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ
 31.3.2019 31.3.2018

Κέρδη που αναλογούν στους Μετόχους της Τραπέζης 27.463 65.444

Σταθµισµένος µέσος όρος υφιστάµενων κοινών µετοχών 1.543.699.381 1.543.699.381

Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή (σε €) 0,0178 0,0423
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 31.3.2019 31.12.2018

Τοποθετήσεις σε άλλες Τράπεζες 809.705 926.885

Εγγυήσεις για καλύµµατα παραγώγων και πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως 1.159.059 1.059.932

Συµφωνίες επαναπώλησης τίτλων (Reverse Repos) 587.675 547.180

Δάνεια σε πιστωτικά ιδρύµατα 36.969 36.620

Μείον:   

Συσσωρευµένες αποµειώσεις (70.130) (70.125)

Σύνολο 2.523.278 2.500.492

10. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων

11. Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών

Στο κονδύλι «Απαιτήσεις κατά πελατών που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος» της 31.3.2019 περιλαµβάνονται 
συσσωρευµένες αποµειώσεις ποσού €  33.660 (31.12.2018: € 31.862).

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται ανάλυση του χαρτοφυλακίου των δανείων κατ’ είδος για κάθε κατηγορία 
αποτιµήσεως.

Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα έχει προβεί σε τιτλοποίηση καταναλωτικών, επιχειρηµατικών δανείων και πιστωτικών καρτών ενώ 
η Alpha Leasing Α.Ε. έχει προβεί σε τιτλοποίηση απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, µέσω εταιριών ειδικού σκοπού 
ελεγχοµένων από αυτές. Από την εξέταση των συµβατικών όρων και της δοµής των ανωτέρω συναλλαγών (π.χ. παροχή 
εγγυήσεων ή/και πιστωτικής ενίσχυσης ή ιδιοκατοχή οµολογιών εκδόσεως των εταιριών ειδικού 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 εν λόγω δάνεια παρουσιάζονται διακριτά στους παρακάτω πίνακες.

 31.3.2019 31.12.2018

   

Δάνεια που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 49.471.281 50.021.398

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις (Leasing) 674.085 676.673

Μείον: Συσσωρευµένες αποµειώσεις (10.678.576) (10.977.339)

Σύνολο 39.466.790 39.720.732

Απαιτήσεις κατά πελατών που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 162.010 189.127

Δάνεια που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 319.176 318.460

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 39.947.976 40.228.319
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 31.3.2019 31.12.2018

Ιδιώτες   

Στεγαστικά 18.093.924 18.329.092

Καταναλωτικά:   

- Μη τιτλοποιηµένα 3.538.407 3.111.220

- Τιτλοποιηµένα 757.359 1.205.259

Πιστωτικές κάρτες:   

- Μη τιτλοποιηµένες 696.740 738.038

- Τιτλοποιηµένες 575.773 589.300

Λοιπά 1.151 975

Σύνολο δανείων προς ιδιώτες 23.663.354 23.973.884

Εταιρίες:   

Επιχειρηµατικά δάνεια:   

- Μη τιτλοποιηµένα 23.025.681 23.060.515

- Τιτλοποιηµένα 2.294.803 2.441.014

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις (Leasing):   

- Μη τιτλοποιηµένες απαιτήσεις 358.450 358.871

- Τιτλοποιηµένες απαιτήσεις 315.635 317.802

Εισπράξεις επιχειρηµατικών απαιτήσεων (Factoring) 487.443 545.985

Σύνολο δανείων προς επιχειρήσεις 26.482.012 26.724.187

Σύνολο 50.145.366 50.698.071

Μείον: Συσσωρευµένες αποµειώσεις (10.678.576) (10.977.339)

Σύνολο δανείων που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 39.466.790 39.720.732

Δάνεια που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος

Τα στεγαστικά δάνεια την 31.3.2019 περιλαµβάνουν δάνεια ποσού € 4.565.030 (31.12.2018: € 4.624.700) που έχουν 
χρησιµοποιηθεί ως κάλυµµα στα εξής προγράµµατα εκδόσεως οµολόγων: Πρόγραµµα Καλυµµένων Οµολογιών Ι, Πρόγραµµα 
Καλυµµένων Οµολογιών ΙΙ και Πρόγραµµα Εξασφαλισµένων Τίτλων της Τραπέζης.

Την 31.3.2019 η ονοµαστική αξία των οµολογιών του Προγράµµατος Καλυµµένων Οµολογιών Ι ανέρχεται σε € 500.000 
(31.12.2018: € 500.000), του Προγράµµατος Καλυµµένων Οµολογιών ΙΙ σε € 2.000.000 (31.12.2018: € 2.000.000) και του 
Προγράµµατος Εξασφαλισµένων Τίτλων σε € 1.050.000 (31.12.2018: € 1.050.000) (σηµείωση 17).

Στο πλαίσιο διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων (ΜΕΑ) και Μη Εξυπηρετούµενων Δανείων (ΜΕΔ), η Τράπεζα 
υπέβαλε στις 29 Μαρτίου 2019 στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (ΕΕΜ) το Επιχειρησιακό Σχέδιο που περιλαµβάνει τους 
ετήσιους στόχους σε ενοποιηµένη βάση, καθώς και το σχετικό σχέδιο δράσεως, το οποίο απεικονίζει την πλήρη δέσµευση της 
Τραπέζης για την διαχείριση και τη µείωσή τους έως το τέλος του 2021. 

Tο Επιχειρησιακό Σχέδιο καταρτίστηκε σύµφωνα µε τη νέα µεθοδολογία και τα νέα υποδείγµατα των εποπτικών Αρχών, ενώ ο 
Όµιλος διατηρεί την υποχρέωση παρακολουθήσεως και αναφοράς της επιτεύξεως αυτού προς τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό 
µε τις σχετικές εποπτικές αναφορές.
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Το κονδύλι «Λοιπές κινήσεις» της τρέχουσας περιόδου περιλαµβάνει αποµειώσεις δανείων για τα οποία ο Όµιλος, στο πλαίσιο 
αναδιαπραγµάτευσης των όρων τους, συµµετείχε σε συµφωνίες για την ανταλλαγή χρέους µε απόκτηση µετοχικών τίτλων.

Οι διατάξεις του N. 3869/2010 σχετικά µε την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 
14 του N. 4346/2015 παύουν να είναι σε ισχύ την 28.2.2019, όπως ορίστηκε µε το N. 4592/2019 µε τίτλο «Κύρωση της 
από 31 Δεκεµβρίου 2018 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη 
ρευστοποίηση δυνάµει του N. 3869/2010 (Α' 130), παράταση µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάµο 
και Χίο και επέκταση εφαρµογής του µέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναµου» του N. 4551/2018”».

Στις 29.3.2019 ψηφίστηκε ο N. 4605/2019 (ΦΕΚ Α αρ. 52/1.4.2019) για την «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη 
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη (EEL 157 της 15.6.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και 
άλλες διατάξεις» µε τον οποίο ορίζεται το νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα ισχύσει σχετικώς εφεξής.

Υπόλοιπο 1.1.2018 12.455.003

Μεταβολές περιόδου 1.1. - 31.3.2018  

Ζηµίες αποµειώσεως περιόδου 414.044

Διακοπή αναγνωρίσεως λόγω σηµαντικής τροποποιήσεως των συµβατικών όρων των δανείων (1.974)

Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζηµιών αποµειώσεως 31.891

Συναλλαγµατικές διαφορές (7.413)

Πωλήσεις αποµειωµένων δανείων (7.014)

Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν στην περίοδο για αποσβέσεις (413.631)

Υπόλοιπο 31.3.2018 12.470.906

Μεταβολές περιόδου 1.4. - 31.12.2018  

Ζηµίες αποµειώσεως περιόδου 1.447.019

Μεταφορά συσσωρευµένων προβλέψεων στα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση (1.394.343)

Διακοπή αναγνωρίσεως λόγω σηµαντικής τροποποιήσεως των συµβατικών όρων των δανείων (175.729)

Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζηµιών αποµειώσεως 91.293

Συναλλαγµατικές διαφορές 49.604

Πωλήσεις αποµειωµένων δανείων (8.893)

Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν στην περίοδο για αποσβέσεις (1.439.563)

Λοιπές κινήσεις (62.955)

Υπόλοιπο 31.12.2018 10.977.339

Μεταβολές περιόδου 1.1. - 31.3.2019  

Ζηµίες αποµειώσεως περιόδου 200.540

Διακοπή αναγνωρίσεως λόγω σηµαντικής τροποποιήσεως των συµβατικών όρων των δανείων (5.934)

Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζηµιών αποµειώσεως 32.150

Συναλλαγµατικές διαφορές 6.822

Πωλήσεις αποµειωµένων δανείων (65.910)

Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν στην περίοδο για αποσβέσεις (456.076)

Λοιπές κινήσεις (10.355)

Υπόλοιπο 31.3.2019 10.678.576

Ακολουθεί η κίνηση των συσσωρευµένων αποµειώσεων των δανείων που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος:
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Στο µέρος Ζ' του ως άνω Νόµου και ειδικότερα στις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 84 αυτού προβλέπεται το νέο πλαίσιο 
προστασίας της κύριας κατοικίας, που ισχύει από την 30η Απριλίου του 2019. Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο προστασίας της 
κύριας κατοικίας προβλέπει πρόγραµµα επιδότησης της αποπληρωµής στεγαστικών και επιχειρηµατικών δανείων µε υποθήκη 
ή προσηµείωση υποθήκης σε κύρια κατοικία φυσικών προσώπων. Το πρόγραµµα αυτό επιδιώκει διττό σκοπό: α) να αποτελέσει 
ένα νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας οικονοµικά αδύναµων φυσικών προσώπων και β) να εισαγάγει ένα 
µηχανισµό ρύθµισης µη εξυπηρετούµενων στεγαστικών και επιχειρηµατικών δανείων, τα οποία εξασφαλίζονται µε υποθήκη ή 
προσηµείωση υποθήκης σε κύρια κατοικία.

Τα πρόσωπα που πληρούν τις οριζόµενες στο νόµο προϋποθέσεις έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής τους 
στο εν λόγω πρόγραµµα, µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2019.

Η Τράπεζα θα αξιολογήσει την επίπτωση που θα έχει η ψήφιση του νέου νόµου στο ύψος των αποµειώσεων που θα 
υπολογίζονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες οφειλετών

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

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

 31.3.2019 31.12.2018

Έως ένα (1) έτος 342.033 337.604

Από ένα (1) έτος έως και πέντε (5) έτη 216.913 247.468

Πέραν των πέντε (5) ετών 181.846 161.144

 740.792 746.216

Μη δεδουλευµένα έσοδα από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (66.707) (69.543)

Σύνολο 674.085 676.673

 31.3.2019 31.12.2018

Έως ένα (1) έτος 330.323 325.490

Από ένα (1) έτος έως και πέντε (5) έτη 189.010 213.856

Πέραν των πέντε (5) ετών 154.752 137.327

Σύνολο 674.085 676.673

 31.3.2019 31.12.2018

Ιδιώτες   

Καταναλωτικά:   

- Μη τιτλοποιηµένα 1.156 1.152

Σύνολο δανείων προς ιδιώτες 1.156 1.152

Εταιρίες:   

Επιχειρηµατικά δάνεια:   

- Μη τιτλοποιηµένα 301.532 301.076

- Τιτλοποιηµένα 16.488 16.232

Σύνολο δανείων προς επιχειρήσεις 318.020 317.308

Σύνολο δανείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 319.176 318.460

Δάνεια κατά πελατών στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
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12. Αξιόγραφα εµπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου

i. Εµπορικό χαρτοφυλάκιο

Ο κάτωθι πίνακας περιλαµβάνει ανάλυση της λογιστικής αξίας του εµπορικού χαρτοφυλακίου ανά είδος αξιογράφου:

 31.3.2019 31.12.2018
Οµόλογα:   
- Ελληνικού Δηµοσίου 8.386 6.669
- Λοιπών εκδοτών 105
Μετοχές:   
- Εισηγµένες 2.477 1.670
Σύνολο 10.968 8.339

ii. Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

 31.3.2019 31.12.2018
Aξιόγραφα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην 
Καθαρή Θέση 7.727.020 6.961.822
Aξιόγραφα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 44.957 42.794
Σύνολο 7.771.977 7.004.616

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αναλύεται στους κατωτέρω πίνακες ανά κατηγορία ταξινοµήσεως µε διάκριση ανά είδος αξιογράφου.

α. Aξιόγραφα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας 
στην Καθαρή Θέση

 31.3.2019 31.12.2018
Ελληνικού Δηµοσίου:   
- Οµόλογα 3.547.861 2.945.977
- Έντοκα Γραµµάτια 662.175 814.650
Λοιπών κρατών:   
- Οµόλογα 1.336.807 1.129.524
- Έντοκα Γραµµάτια 179.232 200.548
Λοιπών εκδοτών:   
- Εισηγµένοι 1.896.119 1.748.004
- Μη εισηγµένοι 16.597 17.351
Μετοχές:   
- Εισηγµένες 17.017 16.091
- Μη εισηγµένες 71.212 89.677
Σύνολο 7.727.020 6.961.822

β. Aξιόγραφα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων

 31.3.2019 31.12.2018
Λοιπά κράτη:   
- Οµόλογα 9.083 9.084
Λοιποί εκδότες:   
- Εισηγµένοι 11.767 11.192
- Μη εισηγµένοι 2.384 2.735
Μετοχές:   
- Εισηγµένες   
- Μη εισηγµένες 468 468
Λοιποί Τίτλοι Μεταβλητής Αποδόσεως 21.255 19.315
Σύνολο 44.957 42.794

Τα αξιόγραφα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν χρεόγραφα για τα οποία αξιολογήθηκε 
ότι οι συµβατικές ταµειακές τους ροές δεν πληρούν τον ορισµό του κεφαλαίου και τόκου, όπως αυτός δίδεται από το νέο πρότυπο 
Δ.Π.Χ.Π. 9.
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13. Επενδύσεις σε ακίνητα

 Οικόπεδα - Κτήρια

Δικαιώµατα χρήσεως 
επί Οικοπέδων - 

Κτηρίων Σύνολο
Υπόλοιπα την 1.1.2018    
Αξία κτήσεως 737.609  765.578
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (184.266)  (188.466)
1.1.2018 - 31.3.2018    
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2018 553.343  553.343
Προσθήκες 5.415  5.415
Προσθήκες από εταιρίες που ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην περίοδο 1.667  1.667
Μεταφορά από «Ιδιοχρησιµoποιούµενα ενσώµατα πάγια» 934  934
Μεταφορά Επενδυτικών Παγίων από «Στοιχεία Ενεργητικού προς 
Πώληση» 21.467  21.467
Συναλλαγµατικές διαφορές (353)  (353)
Διαθέσεις / Διαγραφές (7.741)  (7.741)
Αποσβέσεις περιόδου (2.747)  (2.747)
Αναπόσβεστη αξία 31.3.2018 571.985  571.985
Υπόλοιπα την 31.3.2018    
Αξία κτήσεως 824.518  824.518
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (252.533)  (252.533)
1.4.2018- 31.12.2018    
Αναπόσβεστη αξία 1.4.2018 571.985  571.985
Προσθήκες 16.137  16.137
Προσθήκες από εταιρίες που ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην περίοδο 52.427  52.427
Μεταφορά σε «Ιδιοχρησιµoποιούµενα πάγια» (1.731)  (1.731)
Μεταφορά σε «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» (268)  (268)
Μεταφορά σε «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση» (127.575)  (127.575)
Μεταφορά Επενδυτικών Παγίων από «Στοιχεία Ενεργητικού προς 
Πώληση» 32.887  32.887
Συναλλαγµατικές διαφορές 231  231
Διαθέσεις / Διαγραφές (28.222)  (28.222)
Αποσβέσεις περιόδου (7.943)  (7.943)
Αποµειώσεις περιόδου (14.767)  (14.767)
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2018 493.161  493.161
Υπόλοιπα την 31.12.2018    
Αξία κτήσεως 639.497  639.497
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (146.336)  (146.336)
1.1.2019 - 31.3.2019    
Επίπτωση από την εφαρµογή του Δ.Π.Χ.Π. 16  10.319 10.319
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2019 493.161 10.319 503.480
Προσθήκες 7.944  7.944
Προσθήκες από εταιρίες που ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην περίοδο 2.995  2.995
Μεταφορά από «Ιδιοχρησιµoποιούµενα πάγια» 6.087  6.087
Συναλλαγµατικές διαφορές (359)  (359)
Διαθέσεις / Διαγραφές / Λήξεις (10.985)  (10.985)
Αποσβέσεις περιόδου (2.122) (239) (2.361)
Αποµειώσεις περιόδου (9)  (9)
Αναπόσβεστη αξία 31.3.2019 496.712 10.080 506.792
Υπόλοιπα την 31.3.2019    
Αξία κτήσεως 644.535 10.319 654.854
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (147.823) (239) (148.062)

Συνεπεία της εφαρµογής από 1.1.2019 του νέου λογιστικού προτύπου Δ.Π.Χ.Π. 16 αναγνωρίσθηκαν δικαιώµατα χρήσεως επί 
Οικοπέδων - Κτηρίων αξίας € 10.319 που αφορούν µισθώσεις ακινήτων οι οποίες αναγνωρίστηκαν ως επενδυτικά ακίνητα καθώς 
αφορούν ακίνητα τα οποία ο Όµιλος υποµισθώνει µε λειτουργική µίσθωση.

Οι «προσθήκες» της τρέχουσας περιόδου καθώς και οι «προσθήκες από εταιρίες που ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην περίοδο» 
αφορούν κυρίως σε επενδύσεις σε ακίνητα που είχαν ληφθεί ως εξασφάλιση έναντι πιστοδοτήσεων και αποκτήθηκαν από τον 
Όµιλο στο πλαίσιο διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.
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Στη χρήση 2018 αναγνωρίσθηκε ζηµία αποµειώσεως ποσού € 14.767, ώστε η λογιστική αξία των επενδύσεων σε ακίνητα να µην 
υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους κατά την 31.12.2018, όπως αυτή προσδιορίσθηκε από πιστοποιηµένους εκτιµητές. Το εν 
λόγω κονδύλι καταχωρήθηκε στη γραµµή «Λοιπά έξοδα» της Κατάστασης Αποτελεσµάτων.

14. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια

 
Οικόπεδα 

Κτήρια
Εξοπλισµός 

Leasing
Κινητός 

εξοπλισµός

Δικαιώµατα 
χρήσεως επί 

παγίων Σύνολα
Υπόλοιπα την 1.1.2018      
Αξία κτήσεως 1.051.956 3.366 444.650  1.499.972
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (382.076) (2.839) (381.224)  (766.139)
1.1.2018 - 31.3.2018      
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2018 669.880 527 63.426  733.833
Προσθήκες 1.482 81 2.735  4.298
Διαθέσεις / Διαγραφές (119) (41)  (160)
Μεταφορά σε «Επενδύσεις σε ακίνητα» (934)  (934)
Μεταφορά απο εξοπλισµό leasing σε λοιπά 
ιδιοχρησιµοποιούµενα (50) 50  -
Μεταφορά σε «Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού» (1.789)  (1.789)
Συναλλαγµατικές διαφορές 108 2 22  132
Αποσβέσεις περιόδου (4.602) (64) (4.233)  (8.899)
Αναπόσβεστη αξία 31.3.2018 664.026 496 61.959  726.481
Υπόλοιπα την 31.3.2018      
Αξία κτήσεως 1.049.564 3.382 439.993  1.492.939
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (385.538) (2.886) (378.034)  (766.458)
1.4.2018 - 31.12.2018      
Αναπόσβεστη αξία 1.4.2018 664.026 496 61.959  726.481
Προσθήκες 8.991 6 35.080  44.077
Διαθέσεις / Διαγραφές (693) (776)  (1.469)
Μεταφορά από «Επενδύσεις σε ακίνητα» 1.731  1.731
Μεταφορά εσωτερικά σε «Ιδιοχρησιµοποιούµενα» (2.638) (7) 2.645  -
Μεταφορά σε «Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού» (1.144)  (1.144)
Μεταφορά σε «Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση» (4.956) (69)  (5.025)
Συναλλαγµατικές διαφορές 159 13 (21)  151
Αποσβέσεις περιόδου (14.030) (157) (13.412)  (27.599)
Αποµειώσεις περιόδου (2.540)  (2.540)
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2018 648.906 351 85.406  734.663
Υπόλοιπα την 31.12.2018      
Αξία κτήσεως 896.655 3.237 471.635  1.371.527
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (247.749) (2.886) (386.229)  (636.864)
1.1.2019 - 31.3.2019      
Επίπτωση από την εφαρµογή του Δ.Π.Χ.Π. 16 (351) 141.490 141.139
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2019 648.906 85.406 141.490 875.802
Προσθήκες 1.661 7.964 1.631 11.256
Διαθέσεις / Διαγραφές / Λήξεις (104) (3) (465) (572)
Μεταφορά σε «Επενδύσεις σε ακίνητα» (6.087) (6.087)
Μεταφορά σε «Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού» (1.529) (1.529)
Συναλλαγµατικές διαφορές (292) 83 (1.090) (1.299)
Αποσβέσεις περιόδου (4.895) (4.689) (7.443) (17.027)
Αναπόσβεστη αξία 31.3.2019 637.660 - 88.761 134.123 860.544
Υπόλοιπα την 31.3.2019
Αξία κτήσεως 1.031.339 481.493 164.870 1.677.702
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (393.679) (392.732) (30.747) (817.158)

Συνεπεία της εφαρµογής από 1.1.2019 του νέου λογιστικού προτύπου Δ.Π.Χ.Π. 16 αναγνωρίσθηκαν δικαιώµατα χρήσεως επί 
παγίων αξίας € 141.490, εκ των οποίων ποσό € 130.655 αφορά µισθώσεις ακινήτων. Επιπρόσθετα, λόγω της εφαρµογής του 
Δ.Π.Χ.Π. 16, υφιστάµενες µισθώσεις αξίας € 351, που σύµφωνα µε το προηγούµενο πρότυπο είχαν αναγνωριστεί ως χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις και περιλαµβάνονταν στην κατηγορία «Εξοπλισµός Leasing», αναταξινοµήθηκαν στα «Δικαιώµατα χρήσεως επί παγίων» 
και περιλαµβάνονται στο ποσό των € 141.490. 

Στη χρήση 2018 αναγνωρίσθηκε ζηµία από αποµείωση της αξίας των ακινήτων ποσού € 2.540, που καταχωρήθηκε στα «Λοιπά Έξοδα».
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15. Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια

 
Έξοδα 

λογισµικού Λοιπά άυλα Σύνολα

Υπόλοιπα 1.1.2018
Αξία κτήσεως 685.756 141.485 827.241
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (358.162) (79.270) (437.432)
1.1.2018 - 31.3.2018    
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2018 327.594 62.215 389.809
Προσθήκες 23.166  23.166
Συναλλαγµατικές διαφορές 7 7
Αποσβέσεις περιόδου (8.599) (4.572) (13.171)
Αναπόσβεστη αξία 31.3.2018 342.168 57.643 399.811
Υπόλοιπα την 31.3.2018    
Αξία κτήσεως 708.999 141.486 850.485
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (366.831) (83.843) (450.674)
1.4.2018 - 31.12.2018    
Αναπόσβεστη αξία 1.4.2018 342.168 57.643 399.811
Προσθήκες 81.019 2 81.021
Διαθέσεις / Διαγραφές (44) - (44)
Συναλλαγµατικές διαφορές 43 1 44
Αποσβέσεις περιόδου (27.948) (13.720) (41.668)
Αποµειώσεις περιόδου (5.071) - (5.071)
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2018 390.167 43.926 434.093
Υπόλοιπα την 31.12.2018    
Αξία κτήσεως 787.082 141.487 928.569
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (396.915) (97.561) (494.476)
1.1.2019 - 31.3.2019    
Αναπόσβεστη αξία 1.1.2019 390.167 43.926 434.093
Προσθήκες 26.060  26.060
Συναλλαγµατικές διαφορές (126) - (126)
Αποσβέσεις περιόδου (11.227) (4.573) (15.800)
Αναπόσβεστη αξία 31.3.2019 404.874 39.353 444.227
Υπόλοιπα την 31.3.2019    
Αξία κτήσεως 812.823 141.484 954.307
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (407.949) (102.131) (510.080)

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

Στη χρήση 2018 είχε αναγνωρισθεί ζηµία από αποµείωση της αξίας των αΰλων παγίων ποσού € 5.071. Τα εν λόγω κονδύλια 
καταχωρήθηκαν στα «Λοιπά Έξοδα».
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Η χρηµατοδότηση του Οµίλου από το Ευρωσύστηµα παρουσίασε µείωση € 302.962 κατά τo α' τρίµηνο 2019, κυρίως λόγω της 
αύξησης καταθέσεων πελατείας και της σύναψης πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως (Repos).

Τον Ιούνιο του 2016, η ΕΚΤ πραγµατοποίησε νέο πρόγραµµα στοχευµένων πράξεων µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης 
(TLTRO-IΙ) µε τετραετή διάρκεια. Η Τράπεζα συµµετέχει στο εν λόγω πρόγραµµα µε ποσό € 3.100.000.

Στο κονδύλι «Δανειακές υποχρεώσεις» περιλαµβάνονται οι υποχρεώσεις της Τραπέζης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (European Investment Bank).

16. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 31.3.2019 31.12.2018

Καταθέσεις:   

- Όψεως 35.019 37.456

- Προθεσµίας   

Κεντρικών Τραπεζών 3.075.885 3.378.847

Λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων 90.524 26.095

Καταθέσεις χρηµατικών εγγυήσεων για καλύµµατα παραγώγων και πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως 61.216 68.858

Πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως (Repos) 6.789.060 6.421.829

Δανειακές υποχρεώσεις 571.642 518.021

Καταθέσεις υπό προειδοποίηση:   

- Λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων 5.396 5.253

Σύνολο 10.628.742 10.456.359

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

17. Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

i. Εκδόσεις καλυµµένων οµολογιών*

Την 6.12.2017 και την 18.5.2018 η Τράπεζα εξέδωσε οµολογίες ονοµαστικής αξίας € 1 δισ. αντίστοιχα, µε κάλυµµα στεγαστικά 
δάνεια συνολικού ποσού € 2,2 δισ., λήξεως την 23.1.2021 και 23.10.2019 αντίστοιχα και επιτόκιο τρίµηνο Euribor πλέον 
περιθωρίου 1,65%, στo πλαίσιo του Προγράµµατος Απευθείας Εκδόσεως Καλυµµένων Οµολογιών ΙΙ, ποσού € 8 δισ. Οι εν 
λόγω οµολογίες χρησιµοποιούνται ως ενέχυρο σε πράξεις χρηµατοδοτήσεως και δεν συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό 
«Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις», καθώς ιδιοκατέχονται από την Τράπεζα.

Επίσης, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Απευθείας Εκδόσεως Καλυµµένων Οµολογιών Ι ποσού € 8 δισ. η Τράπεζα εξέδωσε 
την 25.1.2018, µε ηµεροµηνία διακανονισµού την 5.2.2018, καλυµµένη οµολογία ύψους € 500 εκατ. µε κάλυµµα στεγαστικά 
δάνεια ποσού € 0,7 δισ., πενταετούς διάρκειας, µε σταθερό ετήσιο τοκοµερίδιο 2,5% και απόδοση µέχρι τη λήξη 2,75%.

Υπόλοιπο 1.1.2019 511.843
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2019  
Λήξεις / Αποπληρωµές (12.500)
Μεταβολή της εύλογης αξίας λόγω αντισταθµίσεως 2.719
Δεδουλευµένοι τόκοι 3.554
Υπόλοιπο 31.3.2019 505.616
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Εκδότης Νόµισµα Επιτόκιο Ηµεροµηνία 
λήξεως

Ονοµαστική αξία

31.3.2019 31.12.2018

Alpha Bank A.E. Ευρώ 3m Εuribor+1,65% 23.10.2019 1.000.000 1.000.000

Alpha Bank A.E. Ευρώ 3m Εuribor+1,65% 23.1.2021 1.000.000 1.000.000

Σύνολο    2.000.000 2.000.000

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ανωτέρω εκδόσεις παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες:

α. Ιδιοκατεχόµενες από τον Όµιλο

Εκδότης Νόµισµα Επιτόκιο Ηµεροµηνία 
λήξεως

Ονοµαστική αξία

31.3.2019 31.12.2018

Alpha Bank A.E. Ευρώ 2,5% 5.2.2023 500.000 500.000

Σύνολο    500.000 500.000

β. Κατεχόµενες από τρίτους

ii. Πρόγραµµα εξασφαλισµένων τίτλων

Την 22.11.2018 η Τράπεζα εξέδωσε εξασφαλισµένους τίτλους ονοµαστικής αξίας € 1,05 δισ., µε κάλυµµα στεγαστικά δάνεια 
λήξεως 25.10.2020 και επιτόκιο τρίµηνο Euribor πλέον περιθωρίου 1,8%. Η εν λόγω οµολογία χρησιµοποιείται ως ενέχυρο 
σε πράξεις χρηµατοδοτήσεως και δεν συµπεριλαµβάνεται στο λογαριασµό «Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές 
υποχρεώσεις», καθώς ιδιοκατέχεται από την Τράπεζα.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ανωτέρω εκδόσεις παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Ιδιοκατεχόµενες από τον Όµιλο

Εκδότης Νόµισµα Επιτόκιο Ηµεροµηνία 
λήξεως

Ονοµαστική αξία

31.3.2019 31.12.2018

Alpha Bank A.E. Ευρώ 3m Εuribor+1,8% 25.10.2020 1.050.000 1.050.000

Σύνολο    1.050.000 1.050.000

Υπόλοιπο 1.1.2019 6.178
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2019  
Λήξεις / Αποπληρωµές (5.043)
Δεδουλευµένοι τόκοι 143
Υπόλοιπο 31.3.2019 1.278

iii. Κοινά οµολογιακά δάνεια

Εκδότης Νόµισµα Επιτόκιο Ηµεροµηνία λήξεως
Ονοµαστική αξία

31.3.2019 31.12.2018

Alpha Bank A.E. Ευρώ 2,5% 20.6.2022 350 350

Alpha Bank A.E. Ευρώ 2,5% 20.6.2022 1.345 1.345

Alpha Bank A.E. Ευρώ
Συνδεδεµένη  

µε επιτοκιακό δείκτη
26.2.2019 5.000

Σύνολο    1.695 6.695

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ανωτέρω εκδόσεις παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Κατεχόµενες από τρίτους
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Υπόλοιπο 1.1.2019 268.277
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2019  
Λήξεις / Αποπληρωµές (33.785)
Δεδουλευµένοι τόκοι 3.299
Συναλλαγµατικές διαφορές 4.249
Υπόλοιπο 31.3.2019 242.040

iv. Υποχρεώσεις από τιτλοποίηση ναυτιλιακών δανείων

Εκδότης Νόµισµα Επιτόκιο Ηµεροµηνία λήξεως
Ονοµαστική αξία

31.3.2019 31.12.2018

Alpha Shipping Finance Ltd USD 1m USD Libor+2,25% 22.9.2022 13.788

Alpha Shipping Finance Ltd USD 3m USD Libor+2,25% 22.9.2022 241.849 258.904

Σύνολο    241.849 272.692

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

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ανωτέρω εκδόσεις παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Κατεχόµενες από τρίτους

Υπόλοιπο 1.1.2019 156.384
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2019  
Λήξεις / Αποπληρωµές (77.114)
Δεδουλευµένοι τόκοι 410
Υπόλοιπο 31.3.2019 79.680

v. Υποχρεώσεις από τιτλοποίηση επιχειρηµατικών δανείων (SME)

Εκδότης Νόµισµα Επιτόκιο Ηµεροµηνία 
λήξεως

Ονοµαστική αξία

31.3.2019 31.12.2018
Alpha Proodos DAC - Class B Ευρώ 3m Εuribor+2,5%, ελάχιστο 0% 23.1.2040 100.000 100.000
Alpha Proodos DAC - Class C Ευρώ 3m Εuribor+3%, ελάχιστο 0% 23.1.2040 220.000 220.000
Σύνολο    320.000 320.000

Εκδότης Νόµισµα Επιτόκιο Ηµεροµηνία 
λήξεως

Ονοµαστική αξία

31.3.2019 31.12.2018
Alpha Proodos DAC - Class A1 Ευρώ 3m Εuribor+2%, ελάχιστο 0% 23.1.2040 62.052 122.389
Alpha Proodos DAC - Class A2 Ευρώ 3m Εuribor+2%, ελάχιστο 0% 23.1.2040 12.410 24.478
Alpha Proodos DAC - Class A3 Ευρώ 3m Εuribor+2%, ελάχιστο 0% 23.1.2040 4.964 9.791
Σύνολο    79.426 156.658

Η Τράπεζα έχει προβεί σε τιτλοποίηση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (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.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ανωτέρω εκδόσεις παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες:

α. Ιδιοκατεχόµενες από τον Όµιλο

β. Κατεχόµενες από τρίτους

Κατά το α' τρίµηνο του 2019 πραγµατοποιήθηκε πρόωρη αποπληρωµή της υποχρέωσης µε επιτόκιο 1m USD Libor + 2,25%.
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vi. Υποχρεώσεις από τιτλοποίηση λοιπών απαιτήσεων

Υποχρεώσεις που προέκυψαν από τις τιτλοποιήσεις καταναλωτικών δανείων, επιχειρηµατικών δανείων, πιστωτικών καρτών, 
καθώς και τις απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, δεν συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό «Οµολογίες εκδόσεώς µας 
και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις», διότι οι αντίστοιχοι τίτλοι, ονοµαστικού ποσού € 3.554.400 που έχουν εκδοθεί από εταιρίες 
ειδικού σκοπού ιδιοκατέχονται από την Τράπεζα.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ανωτέρω εκδόσεις παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Ιδιοκατεχόµενες από τον Όµιλο

Εκδότης Νόµισµα Επιτόκιο Ηµεροµηνία 
λήξεως

Ονοµαστική αξία

31.3.2019 31.12.2018

Katanalotika Plc LDN - CLASS A Ευρώ 3m Εuribor+0,4%, ελάχιστο 0% 17.12.2029 540.000 912.000

Katanalotika Plc LDN - CLASS Ζ Ευρώ 3m Εuribor+1%, ελάχιστο 0% 17.12.2029 360.000 608.000

Epihiro Plc LDN - CLASS A Ευρώ 6m Εuribor+0,3%, ελάχιστο 0% 20.1.2035 785.600 785.600

Epihiro Plc LDN - CLASS B Ευρώ 6m Εuribor, ελάχιστο 0% 20.1.2035 807.800 807.800

Pisti 2010-1 Plc LDN - CLASS A Ευρώ 2,50% 24.2.2026 369.300 369.300

Pisti 2010-1 Plc LDN - CLASS B Ευρώ 1m Εuribor, ελάχιστο 0% 24.2.2026 216.900 216.900

Irida Plc LDN - CLASS A Ευρώ 3m Εuribor+0,3%, ελάχιστο 0% 3.1.2039 261.100 261.100

Irida Plc LDN - CLASS B Ευρώ 3m Εuribor, ελάχιστο 0% 3.1.2039 213.700 213.700

Σύνολο    3.554.400 4.174.400

Υπόλοιπο 1.1.2019 652
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2019  
Λήξεις / Αποπληρωµές (2)
Δεδουλευµένοι τόκοι 2
Υπόλοιπο 31.3.2019 652

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ανωτέρω εκδόσεις παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Κατεχόµενες από τρίτους

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

Σύνολο οµολογιών εκδόσεώς µας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων την 31.3.2019 829.266

Εκδότης Νόµισµα Επιτόκιο Ηµεροµηνία λήξεως
Ονοµαστική αξία

31.3.2019 31.12.2018

Alpha Bank A.E. Ευρώ 3m Εuribor+1,5% Αορίστου 650 650

Σύνολο    650 650

18. Προβλέψεις

 31.3.2019 31.12.2018
Ασφαλιστικές 335.680 313.685
Για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και λοιπές προβλέψεις 220.940 213.701
Σύνολο 556.620 527.386
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 α. Ασφαλιστικές

 31.3.2019 31.12.2018
Ασφαλίσεις ζωής   
Μαθηµατικές προβλέψεις 335.253 313.281
Προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις 427 404
Σύνολο 335.680 313.685

β. Για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και λοιπές προβλέψεις

Υπόλοιπο την 1.1.2018 279.925
Μεταβολές περιόδου 1.1-31.3.2018  
Προβλέψεις για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία (σηµείωση 6) (22.190)
Λοιπές προβλέψεις περιόδου 2.683
Χρησιµοποιηθείσες λοιπές προβλέψεις περιόδου (1.258)
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη προγράµµατος αποχώρησης προσωπικού Alpha Bank A.Ε (106)
Μεταφορά από λοιπές υποχρεώσεις 1.545
Συναλλαγµατικές διαφορές 980
Υπόλοιπο την 31.3.2018 261.579
Μεταβολές περιόδου 1.4-31.12.2018  
Προβλέψεις για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία 4.233
Λοιπές προβλέψεις περιόδου 2.068
Χρησιµοποιηθείσες λοιπές προβλέψεις περιόδου (4.422)
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη προγράµµατος αποχώρησης προσωπικού Alpha Bank A.E. (44.190)
Μεταφορά σε «Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση» (1.676)
Συναλλαγµατικές διαφορές (3.891)
Υπόλοιπο την 31.12.2018 213.701
Μεταβολές περιόδου 1.1-31.3.2019  
Προβλέψεις για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία (σηµείωση 6) 9.276
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη προγράµµατος αποχώρησης προσωπικού Alpha Bank A.E. (1.521)
Χρησιµοποιηθείσες λοιπές προβλέψεις περιόδου (612)
Λοιπές προβλέψεις περιόδου 409
Συναλλαγµατικές διαφορές (313)
Υπόλοιπο την 31.3.2019 220.940

Τα ποσά των λοιπών προβλέψεων συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό «Λοιπά Έξοδα» και τα ποσά των προβλέψεων για 
κάλυψη πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία, περιλαµβάνονται στις «Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για 
την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου» της Καταστάσεως Αποτελεσµάτων. 

Την 31.3.2019 το υπόλοιπο των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου από εκτός ισολογισµού στοιχεία ανέρχεται 
σε € 101.480 (31.12.2018: € 92.221) εκ των οποίων ποσό € 4.652 (31.12.2018: € 4.407) αφορά σε αναµενόµενες ζηµίες 
πιστωτικού κινδύνου για αχρησιµοποίητα όρια δανείων και ποσό € 96.828 (31.12.2018: € 87.815) αφορά σε αναµενόµενες 
ζηµίες πιστωτικού κινδύνου για Εγγυητικές Επιστολές και Ενέγγυες Πιστώσεις.

Την 31.3.2019 το υπόλοιπο των λοιπών προβλέψεων ανέρχεται σε € 119.461 (31.12.2018: € 121.479) εκ των οποίων: 

•	 ποσό € 30.381 (31.12.2018: € 30.575) αφορά σε επίδικες υποθέσεις, 

•	 ποσό € 54.483 (31.12.2018: € 59.004) αφορά σε πρόβλεψη αποζηµιώσεως προγράµµατος αποχωρήσεως προσωπικού 
(αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 8 των Οικονοµικών Καταστάσεων Οµίλου 2018).

Επιπλέον σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 29.6.2018 λειτουργεί πρόγραµµα παροχής αποζηµιώσεως στα 
Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη της Τραπέζης, οι όροι του οποίου εξειδικεύθηκαν σε Κανονισµό που εκδόθηκε µεταγενέστερα.  
Η καταβολή της παροχής είναι οικειοθελής, δεν στοιχειοθετεί επιχειρησιακή συνήθεια και δύναται να παύσει στο µέλλον µε 
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Παρέχει δε, κίνητρα συµµόρφωσης των Δικαιούχων µε τους όρους αποχωρήσεως που 
προτείνει η Τράπεζα, διασφαλίζοντας την οµαλή (και µόνον κατά την χρονική περίοδο και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που 
εγκρίνει η Τράπεζα) αποχώρηση και διαδοχή των Δικαιούχων, που είναι Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη.
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ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

α. Μετοχικό Κεφάλαιο

Την 31.3.2019, το µετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται σε € 463.110, διαιρούµενο σε 1.543.699.381 κοινές

ονοµαστικές µετοχές µετά δικαιώµατος ψήφου, ονοµαστικής αξίας € 0,30 έκαστη.

β. Αποτελέσµατα εις νέον

Για τη χρήση του 2018 και κατ’ εφαρµογή του άρθρου 159 του Ν.4548/2018, δεν υφίστανται διανεµητέα κέρδη και ως 
εκ τούτου το Διοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα προτείνει τη µη διανοµή 
µερίσµατος στους µετόχους της Τραπέζης.

19. Μετοχικό κεφάλαιο και Αποτελέσµατα εις νέον

20. Υβριδικά κεφάλαια

 31.3.2019 31.3.2018

Αόριστης διάρκειας µε δικαίωµα πρώτης ανακλήσεως την 18.2.2015 και ανά έτος 15.232 15.232

Τίτλοι κατεχόµενοι από εταιρίες του Οµίλου (125) (125)

Σύνολο 15.107 15.107
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

21. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις

α. Νοµικά θέµατα 

Υπάρχουν ορισµένες απαιτήσεις από δικαστικές αγωγές κατά του Οµίλου στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της διαχείρισης γεγονότων λειτουργικού κινδύνου και βάσει των λογιστικών αρχών που 
εφαρµόζονται, 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 πιθανού αποτελέσµατος.

Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει σηµαντική πιθανότητα αρνητικής εκβάσεως και το αποτέλεσµα τους µπορεί να εκτιµηθεί µε 
επαρκή αξιοπιστία, ο Όµιλος σχηµατίζει πρόβλεψη που περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του Ισολογισµού «Προβλέψεις». Το 
συνολικό ποσό των εν λόγω προβλέψεων ανέρχεται την 31.3.2019 σε € 30.381 (31.12.2018: € 30.575).

Για τις περιπτώσεις για τις οποίες, σύµφωνα µε την εξέλιξη της υπόθεσης και την αξιολόγηση της Νοµικής Υπηρεσίας κατά την 31 
Μαρτίου 2019, η πιθανότητα αρνητικής εκβάσεως δεν είναι σηµαντική 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, o 
Όµιλος δεν έχει προβεί σε αναγνώριση πρόβλεψης. Με ηµεροµηνία 31.3.2019 οι απαιτήσεις από νοµικές υποθέσεις εναντίον του 
Οµίλου των ανωτέρω περιπτώσεων ανέρχονται σε € 340.920 (31.12.2018: € 347.895). 

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

β. Φορολογικά θέµατα

Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2010. Οι χρήσεις 2011 και 2012 θεωρούνται παραγεγραµµένες 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1208/20.12.2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Για τις χρήσεις 
2011 έως και 2017, 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. Η πρώην Εµπορική Τράπεζα είχε ελεγχθεί φορολογικά µέχρι 
και τη χρήση 2008. Οι χρήσεις 2009 έως και 2012 θεωρούνται παραγεγραµµένες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εγκύκλιο 
ΠΟΛ.1208/20.12.2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013, η πρώην Εµπορική 
Τράπεζα έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης.

Το κατάστηµα της Alpha Bank στο Λονδίνο έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2015. 

Την 2.6.2015, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της Diners Club Ελλάδος Α.Ε.Π.Π. Η εταιρία έχει ελεγχθεί 
φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2010. Οι χρήσεις 2011 και 2012 θεωρούνται παραγεγραµµένες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1208/20.12.2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Για τη χρήση 2013 έχει λάβει αντίστοιχο 
πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης χωρίς διατύπωση επιφύλαξης.

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1006/5.1.2016, οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη δεν 
εξαιρούνται από την διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Συνεπώς οι φορολογικές 
αρχές είναι δυνατόν να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο.

Ως αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές ενδέχεται να επιβληθούν επιπλέον φόροι, τόκοι εκπρόθεσµης 
υποβολής και πρόστιµα για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, τα ποσά των οποίων δεν είναι δυνατό 
να προσδιοριστούν µε ακρίβεια. 

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

Επωνυµία εταιρίας Χρήση

Τράπεζες  

1. Alpha Bank London Ltd (αυτοπεραίωση) 2015

2. Alpha Bank Cyprus Ltd (βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2013 - 2014) 2012

3. Alpha Bank Romania S.A. 2006

4. Alpha Bank Albania SH.A. 2011
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Επωνυµία εταιρίας Χρήση

Χρηµατοδοτικές εταιρίες  

1. Alpha Leasing A.E.** 2012

2. Alpha Leasing Romania IFN S.A. 2014

3. ABC Factors A.E.** 2012

Investment Banking  

1. Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ.**/*** 2012

2. SSIF Alpha Finance Romania S.A. 2002

3. Alpha Α.Ε. Επενδυτικών Συµµετοχών**/*** 2012

4. Alpha Α.Ε. Διαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών - ΑΚΕΣ **/*** 2012

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.**/*** 2012

2. ABL Independent Financial Advisers Ltd (αυτοπεραίωση) 2015

Ασφαλιστικές  

1. Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Α.Ε.**/*** 2012

2. Alpha Insurance Brokers Srl 2005

3. Alphalife A.A.E.Z.**/*** 2012

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές  

1. Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.** 2012

2. Εµπορική Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων Α.Ε. 2012

3. Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε. (πρώην Ιονική Συµµετοχών) 2012

4. Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D. (έναρξη λειτουργίας 2007) *

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

6. Alpha Real Estate Services Srl (έναρξη λειτουργίας 1998) *

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

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

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

10. AGI-RRE Participations 1 Srl (έναρξη λειτουργίας 2010) *

11. Stockfort Ltd (έναρξη λειτουργίας 2010) *

12. Romfelt Real Estate S.A. (έναρξη λειτουργίας 1991) *

13. AGI-RRE Zeus Srl (έναρξη λειτουργίας 2012) *

14. AGI-RRE Poseidon Srl (έναρξη λειτουργίας 2012) *

15. AGI-RRE Hera Srl (έναρξη λειτουργίας 2012) *

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

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

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

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

20. APE Fixed Assets A.E.**/*** 2012

21. SC Cordia Residence Srl 2013

22. AGI-RRE Cleopatra Srl (έναρξη λειτουργίας 2014) *

23. AGI-RRE Hermes Srl (έναρξη λειτουργίας 2014) *

24. SC Carmel Residential Srl (έναρξη λειτουργίας 2013) *

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

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

* Οι εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από την ηµεροµηνία ιδρύσεώς τους.

** Οι εταιρίες έχουν λάβει φορολογικά πιστοποιητικά για τις χρήσεις 2011 έως και 2017 χωρίς διατύπωση επιφύλαξης ενώ οι χρήσεις έως και το 2012 
θεωρούνται παραγεγραµµένες βάσει των διατάξεων της εγκυκλίου ΠΟΛ.1208/2017 (σηµείωση 8).

*** Οι εταιρίες έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009 βάσει των διατάξεων του Ν. 3888/2010 περί περαίωσης των ανέλεγκτων 
φορολογικών χρήσεων.
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Κτηµατικές και ξενοδοχειακές (συνέχεια)

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

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

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

30. Αlpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2011) *

31. Αlpha Επενδυτικής Περιουσίας Καλλιθέας (έναρξη λειτουργίας 2017) *

32. Asmita Gardens Srl 2010

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

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

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

36. Ashtrom Residents Srl (έναρξη λειτουργίας 2006) *

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

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

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

40. TH Top Hotels Srl (έναρξη λειτουργίας 2009) *

41. Kestrel Enterprise E.O.O.D. (έναρξη λειτουργίας 2013) ****

42. Beroe Real Estate E.O.O.D. (έναρξη λειτουργίας 2018) *

43. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ηρακλείου Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2018) *

44. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Γη Ι Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2018) *

45. AGI-Cypre Property 1 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

46. AGI-Cypre Property 2 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

47. AGI-Cypre Property 3 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

48. AGI-Cypre Property 4 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

49. AGI-Cypre Property 5 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

50. AGI-Cypre Property 6 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

51. AGI-Cypre Property 7 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

52. AGI-Cypre Property 8 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

53. AGI-Cypre Property 9 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

54. AGI-Cypre Property 10 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

55. AGI-Cypre Property 11 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

56. AGI-Cypre Property 12 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

57. AGI-Cypre Property 13 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

58. AGI-Cypre Property 14 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

59. AGI-Cypre Property 15 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

60. AGI-Cypre Property 16 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

61. AGI-Cypre Property 17 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

62. AGI-Cypre Property 18 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

63. AGI-Cypre Property 19 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

64. AGI-Cypre Property 20 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

65. AGI-Cypre Property 21 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

66. AGI-Cypre Property 22 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

67. AGI-Cypre Property 23 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

68. AGI-Cypre Property 24 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

69. AGI-Cypre Pafos Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

70. AGI-Cypre P&F Nicosia Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

71. AGI-Cypre RES Nicosia Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

72. AGI-Cypre P&F Limassol Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

* Οι εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από την ηµεροµηνία ιδρύσεώς τους.

****  Οι εταιρίες περιήλθαν στον Όµιλο εντός του 2017 µέσω της πτωχευτικής διαδικασίας και έκτοτε δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά.
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Real estate and hotel (continued)

73. ABC RE L1 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

74. ABC RE L2 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

75. ABC RE L3 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

76. ABC RE P1 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

77. ABC RE P2 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

78. ABC RE P3 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

79. ABC RE P4 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

80. ABC RE P5 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

81. ABC RE P&F Limassol Ltd (έναρξη λειτουργίας 2018) *

82. Kitma Holdings Ltd (έναρξη λειτουργίας 2006 - η εταιρία µεταβιβάσθηκε την 8.2.2019) *

83. Vic City Srl (η εταιρία µεταβιβάσθηκε την 8.2.2019) *

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

85. AGI-Cypre Property 25 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2019) *

86. AGI-Cypre Property 26 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2019) *

87. ABC RE COM Pafos Ltd (έναρξη λειτουργίας 2019) *

88. ABC RE RES Larnaca Ltd (έναρξη λειτουργίας 2019) *

89. AGI-Cypre P&F Pafos Ltd (έναρξη λειτουργίας 2019) *

90. AGI-Cypre Property 27 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2019) *

91. ABC RE L4 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2019) *

Εταιρίες ειδικού σκοπού και συµµετοχών  

1. Alpha Credit Group Plc (αυτοπεραίωση) 2015

2. Alpha Group Jersey Ltd *****

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

4. Ionian Equity Participations Ltd (έναρξη λειτουργίας 2006) 2007

5. AGI-BRE Participations 1 Ltd (έναρξη λειτουργίας 2009) *

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

7. Alpha Group Ltd (έναρξη λειτουργίας 2012) *

8. Katanalotika Plc (αυτοπεραίωση) 2016

9. Epihiro Plc (αυτοπεραίωση) 2016

10. Irida Plc (αυτοπεραίωση) 2016

11. Pisti 2010-1 Plc (αυτοπεραίωση) 2016

12. Alpha Shipping Finance Ltd (αυτοπεραίωση) 2016

13. Alpha Proodos DAC (έναρξη λειτουργίας 2016) *

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

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

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

17. Umera Ltd (έναρξη λειτουργίας 2012) *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Οι εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από την ηµεροµηνία ιδρύσεώς τους.

*****  Οι εταιρίες δεν υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο.
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Εταιρίες ειδικού σκοπού και συµµετοχών (συνέχεια)

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

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

29. Zerelda Ltd (έναρξη λειτουργίας 2012) *

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

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

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

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

Διάφορες εταιρίες  

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

2. Alpha Trustees Ltd (έναρξη λειτουργίας 2002) *

3. Καφέ Alpha A.E.**/*** 2012

4. Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε.**/*** 2012

5. Real Car Rental A.E.**/*** 2012

6. Εµπορική Διαχείρισης και Ρευστοποίησης Ενεργητικού-Παθητικού Α.Ε.*** 2012

7. Alpha Bank Υπηρεσίες Ενηµερώσεως Οφειλετών Α.Ε. (έναρξη λειτουργίας 2015) *

* Οι εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από την ηµεροµηνία ιδρύσεώς τους.

** Οι εταιρίες έχουν λάβει φορολογικά πιστοποιητικά για τις χρήσεις 2011 έως και 2017 χωρίς διατύπωση επιφύλαξης ενώ οι χρήσεις έως και το 2012 
θεωρούνται παραγεγραµµένες βάσει των διατάξεων της εγκυκλίου ΠΟΛ.1208/2017 (σηµείωση 8).

*** 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.

γ. Μισθώσεις

Eλάχιστες µελλοντικές καταβολές µισθωµάτων 31.12.2018

Οι ελάχιστες µελλοντικές καταβολές µισθωµάτων του Οµίλου έχουν ως εξής:

Σηµειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις ελάχιστες µελλοντικές καταβολές 
µισθωµάτων της 31.12.2018 και τις υποχρεώσεις από µισθώσεις που αναγνωρίσθηκαν την 1.1.2019 σύµφωνα µε το νέο 
πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 16 «Μισθώσεις», υφίστανται διαφορές στον τρόπο υπολογισµού τους, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής: 

•	 προεξοφλούνται τα µελλοντικά µισθώµατα και

•	 γίνεται χρήση των παρακάτω όρων:

- εξαιρούνται τα µισθωµένα ακίνητα για τα οποία λήγει η σύµβαση το 2019 και δε θα ανανεωθούν (short-term 
exemption),

- γίνονται υποθέσεις αναφορικά µε την επέκταση της διάρκειας µισθώσεων που λήγουν εντός του 2019, για τις οποίες 
ο Όµιλος θα προχωρήσει σε ανανέωση του µισθωτικού συµβολαίου,

- όπου υπάρχει όρος σχετικός µε αύξηση των µισθωµάτων, η αύξηση αυτή έχει εφαρµογή στα µελλοντικά µισθώµατα 
την εκάστοτε ηµέρα της αναπροσαρµογής.

Οι απαιτήσεις του Οµίλου από µισθώµατα αφορούν κυρίως µισθώσεις κτηρίων ιδιοκτησίας του σε τρίτους. 

 31.12.2018

- εντός του έτους 39.723

- πέραν του έτους και µέχρι πέντε έτη 89.757

- πέραν των πέντε ετών 98.503

Σύνολο 227.983
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Οι ελάχιστες µελλοντικές εισπράξεις µισθωµάτων έχουν ως εξής:

 31.3.2019 31.12.2018

- εντός του έτους 14.147 15.084

- πέραν του έτους και µέχρι πέντε έτη 44.772 44.349

- πέραν των πέντε ετών 39.671 38.829

Σύνολο 98.590 98.262

δ. Εκτός Ισολογισµού υποχρεώσεις

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 παρακολουθούνται σε 
εκτός Ισολογισµού λογαριασµούς και αφορούν σε ενέγγυες πιστώσεις προς εκτέλεση, εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές και 
υποχρεώσεις από εγκεκριµένες δανειακές συµβάσεις και πιστωτικά όρια. 

Οι ενέγγυες πιστώσεις προς εκτέλεση αφορούν χρηµατοδότηση των εµπορικών συµφωνιών µεταφοράς αγαθών στο 
εσωτερικό ή στο εξωτερικό, µε απευθείας πληρωµή των συναλλασσόµενων τρίτων, µε τους οποίους οι πελάτες του Οµίλου 
έχουν συνάψει τις συµφωνίες. Τόσο οι ανοιχθείσες ενέγγυες πιστώσεις όσο και οι εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές αφορούν 
δεσµεύσεις υπό όρους και εκδίδονται από τον Όµιλο προκειµένου να παρασχεθεί εγγύηση για την εκπλήρωση από πελάτες του 
των όρων των συµφωνιών.

Tα υπόλοιπά τους έχουν ως εξής:

 31.3.2019 31.12.2018

Ενέγγυες πιστώσεις 32.197 30.695

Εγγυητικές επιστολές και λοιπές εγγυήσεις 3.345.617 3.372.091

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

Ο Όµιλος υπολογίζει αναµενόµενη ζηµία πιστωτικού κινδύνου για τις µη αντληθείσες δανειακές δεσµεύσεις και ενέγγυες 
πιστώσεις/ εγγυητικές επιστολές, οι οποίες αναγνωρίζονται στη γραµµή Ισολογισµού «Προβλέψεις».

Το υπόλοιπο των ανωτέρω αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου ανέρχεται την 31.3.2019 σε € 101.480 
(31.12.2018: € 92.221) (σηµείωση 18). 

Η Τράπεζα έχει επίσης αναλάβει την υποχρέωση να συνεισφέρει στο µετοχικό κεφάλαιο της κοινοπραξίας Alpha TANEO 
ΑΚΕΣ επιπλέον κεφάλαια µέχρι του ποσού των €  56.

ε. Δεσµεύσεις στοιχείων Ενεργητικού 

Τα δεσµευµένα στοιχεία ενεργητικού κατά την 31.3.2019 αναλύονται ως εξής:

•	 Διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες

i. Την 31.3.2019 το ποσό των δεσµευµένων καταθέσεων ανήλθε σε € 559.535 (31.12.2018: € 722.351) που 
αφορούν την υποχρέωση του Οµίλου να διατηρεί καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες σύµφωνα µε τα ποσοστά 
που ορίζονται σε κάθε χώρα. Εξ αυτών, το ποσό των δεσµευµένων διαθεσίµων της Τραπέζης αναφέρεται σε 
εκείνο που οφείλει να διατηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά µέσο όρο για την περίοδο από 19.3.2019 έως 
16.4.2019 και ανέρχεται σε € 346.536 (31.12.2018: € 347.652). Την 31.3.2019 το ποσό των δεσµευµένων 
διαθεσίµων της Τραπέζης ανήλθε σε € 231.604 (31.12.2018: € 300.411).

ii. Τοποθετήσεις ύψους € 6.000 (31.12.2018: € 93.000) έχουν ενεχυριαστεί σε Κεντρικές Τράπεζες µε σκοπό τη 
συµµετοχή σε πράξεις κύριας αναχρηµατοδοτήσεως.
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•	 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων:

i. Δεσµευµένες τοποθετήσεις ύψους € 212.745 (31.12.2018: € 213.074) που αφορούν, κυρίως, σε εγγυήσεις οι οποίες 
έχουν δοθεί υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.

ii. Δεσµευµένες τοποθετήσεις ύψους € 1.159.059 (31.12.2018: € 1.059.932) σε Πιστωτικά Ιδρύµατα που έχουν δοθεί 
για εγγύηση παραγώγων και λοιπών πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως (repos).

iii. Δεσµευµένες τοποθετήσεις ύψους € 19.919 (31.12.2018: € 28.707) σε Πιστωτικά Ιδρύµατα που έχουν δοθεί για 
Ενέγγυες Πιστώσεις ή Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδει η Τράπεζα για τη διευκόλυνση εισαγωγών πελατείας. 

iv. Δεσµευµένες τοποθετήσεις ύψους € 9.493 (31.12.2018: € 9.493) έχουν δοθεί στο Ταµείο Εξυγίανσης ως αµετάκλητη 
δέσµευση πληρωµής µέρους της εισφοράς από το 2016 έως και το 2018. Η δέσµευση αυτή πρέπει να καλύπτεται 
πλήρως από εξασφαλίσεις αποκλειστικά µε µετρητά όπως αποφασίστηκε από το Ενιαίο Συµβούλιο Εξυγίανσης. 

v. Τοποθετήσεις ύψους € 32.730 (31.12.2018: € 35.230) έχoυν δοθεί ως εξασφάλιση για την έκδοση οµολογιών 
ονοµαστικής αξίας € 3.550.000 (31.12.2018: € 3.550.000), εκ των οποίων ποσό € 3.050.000 (31.12.2018: 
€ 3.050.000) ιδιοκατέχεται από την Τράπεζα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην κάτωθι κατηγορία «Δάνεια και 
απαιτήσεις κατά πελατών». 

•	 Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών:

i.  Δάνεια αξίας € 2.451.029 (31.12.2018: € 3.700.146) έχουν ενεχυριασθεί σε Κεντρικές Τράπεζες για σκοπούς 
αντλήσεως ρευστότητας.

ii.  Ποσό επιχειρηµατικών, καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών λογιστικής αξίας € 3.036.164 (31.12.2018: 
€ 3.323.619) έχει τιτλοποιηθεί για την έκδοση οµολογιών εταιριών ειδικού σκοπού του Οµίλου ονοµαστικής αξίας 
€ 3.554.400 (31.12.2018: € 4.174.400) που ιδιοκατέχονται από την Τράπεζα, εκ των οποίων ποσό € 1.956.000 
(31.12.2018: € 2.541.700) έχει δοθεί ως εξασφάλιση στα πλαίσια λοιπών πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως 
(repos).

iii.  Ποσό ναυτιλιακών δανείων λογιστικής αξίας € 393.809 (31.12.2018: € 498.904) έχει τιτλοποιηθεί για την 
παροχή δανείου από τρίτους στην εταιρία ειδικού σκοπού του Οµίλου που ανέρχεται την 31.3.2019 σε € 241.849 
(31.12.2018: € 267.589). Για την ανωτέρω συναλλαγή έχουν δοθεί ως εξασφάλιση απαιτήσεις κατά Πιστωτικών 
Ιδρυµάτων ποσού € 56.640 (31.12.2018: € 21.720).

iv.  Ποσό επιχειρηµατικών δανείων λογιστικής αξίας € 363.931 (31.12.2018: € 401.803) έχει τιτλοποιηθεί για την 
έκδοση οµολογιών εταιρίας ειδικού σκοπού του Οµίλου που ανέρχεται την 31.3.2019 σε € 399.426 (31.12.2018: 
€ 476.658) εκ των οποίων € 79.426 (31.12.2018: € 156.658) έχουν διατεθεί σε επενδυτές και € 320.000 
(31.12.2018: € 320.000) ιδιοκατέχεται από την Τράπεζα. Από το ποσό που ιδιοκατέχεται από την Τράπεζα, 
ποσό € 100.000 (31.12.2018: € 100.000) έχει δοθεί ως εξασφάλιση στα πλαίσια λοιπών πράξεων προσωρινής 
εκχωρήσεως (repos). Για την ανωτέρω συναλλαγή έχουν δοθεί ως εξασφάλιση απαιτήσεις κατά πιστωτικών 
ιδρυµάτων ποσού € 52.138 (31.12.2018: € 93.644).

v.  Ποσό επιχειρηµατικών δανείων λογιστικής αξίας € 21.227 (31.12.2018: € 22.791) έχει δοθεί ως εξασφάλιση στα 
πλαίσια λοιπών πράξεων δανεισµού.

vi.  Ποσό στεγαστικών δανείων λογιστικής αξίας € 4.565.030 (31.12.2018: € 4.624.700) έχει χρησιµοποιηθεί ως 
εξασφάλιση στα εξής προγράµµατα εκδόσεως οµολόγων: Πρόγραµµα Καλυµµένων Οµολογιών Ι και ΙΙ και 
Πρόγραµµα Εξασφαλισµένων Τίτλων της Τραπέζης. Την 31.3.2019 η ονοµαστική αξία των ανωτέρω οµολογιών 
ανήλθε σε ποσό € 3.550.000 (31.12.2018: € 3.550.000), εκ των οποίων ιδιοκατέχεται από την Τράπεζα ποσό 
€ 3.050.000 (31.12.2018: € 3.050.000) και έχουν δοθεί ως εξασφάλιση στα πλαίσια πράξεων προσωρινής 
εκχωρήσεως (repos) ποσό € 3.050.000 (31.12.2018: € 3.050.000). 

•	 Αξιόγραφα εµπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου:

i.  Ποσό λογιστικής αξίας € 3.460.125 (31.12.2018: € 2.884.458) αφορά σε τίτλους Ελληνικού Δηµοσίου εκ των 
οποίων ποσό λογιστικής αξίας € 3.459.229 (31.12.2018: € 2.883.561) έχει δοθεί ως εξασφάλιση στα πλαίσια 
πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως (repos), ενώ ποσό λογιστικής αξίας € 896 (31.12.2018: € 897) έχει δοθεί 
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ως εξασφάλιση στα πλαίσια πράξεων πελατειακών παραγώγων. Επίσης, από έντοκα γραµµάτια ελληνικού 
δηµοσίου ονοµαστικής αξίας € 490.000, που έχουν ληφθεί ως κάλυµµα στα πλαίσια συµβάσεων παραγώγων 
µε αντισυµβαλλόµενο το Ελληνικό Δηµόσιο, έχει δοθεί ως εξασφάλιση ποσό ονοµαστικής αξίας € 430.000 
(31.12.2018: € 400.000) στα πλαίσια πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως (repos).

ii.  Ποσό λογιστικής αξίας € 425.370 (31.12.2018: € 423.660) αφορά σε τίτλους εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ) που έχει ενεχυριασθεί σε Κεντρικές Τράπεζες µε σκοπό τη συµµετοχή σε 
πράξεις κύριας αναχρηµατοδοτήσεως. 

iii.  Ποσό λογιστικής αξίας € 51.261 (31.12.2018: € 42.433) λοιπών εταιρικών τίτλων έχει δοθεί ως εξασφάλιση στα 
πλαίσια πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως (repos).

iv.  Ποσό λογιστικής αξίας € 1.510.157 (31.12.2018: € 1.380.748) αφορά σε οµόλογα λοιπών κρατών και λοιπών 
εκδοτών που έχουν δοθεί σε Κεντρικές Τράπεζες για σκοπούς άντλησης ρευστότητας. Επιπλέον, οµόλογα 
ονοµαστικής αξίας € 534.532 (31.12.2018: € 464.700) και εύλογης αξίας € 542.710 (31.12.2018: € 504.012) 
αφορούν σε τίτλους που έχουν ληφθεί ως εξασφάλιση στα πλαίσια πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως (reverse 
repos) εκ των οποίων ποσό εύλογης αξίας € 197.110 έχει ενεχυριασθεί σε Κεντρικές Τράπεζες για άντληση 
ρευστότητας (31.12.2018 € 504.012).

ν.  Ποσό λογιστικής αξίας € 11.394 (31.12.2018: € 13.219) οµολόγων λοιπών κρατών έχει δοθεί ως εξασφάλιση στα 
πλαίσια πράξεων προσωρινής εκχωρήσεως (repos) σε Κεντρικές Τράπεζες.

22. Εταιρίες που περιλαµβάνονται στις 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 %

31.3.2019 31.12.2018

Τράπεζες

1 Alpha Bank London Ltd Ηνωµένο Βασίλειο 100,00 100,00

2 Alpha Bank Cyprus Ltd (σηµειώσεις 30α, β, ιβ) Κύπρος 100,00 100,00

3 Alpha Bank Romania S.A. (σηµείωση 32β) Ρουµανία 99,92 99,92

4 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 99,98 99,98

3 Alpha A.E. 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 Srl Ρουµανία 100,00 100,00

3 Alphalife A.A.E.Z. Ελλάδα 100,00 100,00
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* Η εταιρία δεν έχει οικονοµική δραστηριότητα

Επωνυµία εταιρίας Έδρα
Ποσοστό συµµετοχής Οµίλου %

31.3.2019 31.12.2018

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές    

1 Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. Ελλάδα 93,17 93,17

2 Εµπορική Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ακινήτων Ανώνυµη Συµµετοχική & Κτηµατική 
Εταιρία (σηµείωση 30ιγ) Ελλάδα 100,00 100,00

3 Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00

4 Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D. Βουλγαρία 93,17 93,17

5 Chardash Trading E.O.O.D. Βουλγαρία 93,17 93,17

6 Alpha Real Estate Services Srl Ρουµανία 93,17 93,17

7 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00

8 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής II Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00

9 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ι Α.Ε. (σηµείωση 30ιε) Ελλάδα 100,00 100,00

10 AGI-RRE Participations 1 Srl Ρουµανία 100,00 100,00

11 Stockfort Ltd Κύπρος 100,00 100,00

12 Romfelt Real Estate S.A. Ρουµανία 99,99 99,99

13 AGI-RRE Zeus Srl Ρουµανία 100,00 100,00

14 AGI-RRE Poseidon Srl Ρουµανία 100,00 100,00

15 AGI-RRE Hera Srl Ρουµανία 100,00 100,00

16 Alpha Real Estate Services LLC Κύπρος 93,17 93,17

17 AGI-BRE Participations 2 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00

18 AGI-BRE Participations 2BG E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00

19 AGI-BRE Participations 3 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00

20 AGI-BRE Participations 4 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00

21 APE Fixed Assets A.E. Ελλάδα 72,20 72,20

22 SC Cordia Residence Srl Ρουµανία 100,00 100,00

23 AGI-RRE Cleopatra Srl Ρουµανία 100,00 100,00

24 AGI-RRE Hermes Srl* Ρουµανία 100,00 100,00

25 SC Carmel Residential Srl Ρουµανία 100,00 100,00

26 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Κηφισιάς Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00

27 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Καλλιρόης Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00

28 AGI-Cypre Alaminos Ltd Κύπρος 100,00 100,00

29 AGI-Cypre Tochni Ltd Κύπρος 100,00 100,00

30 AGI-Cypre Mazotos Ltd Κύπρος 100,00 100,00

31 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Λειβαδιάς A.E. Ελλάδα 100,00 100,00

32 Asmita Gardens Srl Ρουµανία 100,00 100,00

33 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου A.E. Ελλάδα 54,17 54,17

34 Ashtrom Residents Srl Ρουµανία 100,00 100,00

35 Cubic Center Development S.A. Ρουµανία 100,00 100,00

36 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Ερυθραίας A.E. (σηµείωση 30η) Ελλάδα 100,00 100,00

37 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων A.E. Ελλάδα 100,00 100,00

38 AGI-SRE Participations 1 DOO Σερβία 100,00 100,00

39 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Σπάτων A.E. Ελλάδα 100,00 100,00

40 TH Top Hotels Srl Ρουµανία 97,50 97,50

41 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Καλλιθέας A.E. (σηµείωση 30ιστ) Ελλάδα 100,00 100,00

42 Kestrel Enterprise E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00

43 Beroe Real Estate E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00

44 Αlpha Επενδυτικής Περιουσίας Ηρακλείου A.E. Ελλάδα 100,00 100,00

45 Αlpha Επενδυτικής Περιουσίας Γη Ι A.E. Ελλάδα 100,00 100,00

46 AGI-Cypre Property 1 Ltd (σηµείωση 30ια) Κύπρος  100,00

47 AGI-Cypre Property 2 Ltd Κύπρος 100,00 100,00
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Επωνυµία εταιρίας Έδρα
Ποσοστό συµµετοχής Οµίλου %

31.3.2019 31.12.2018

Κτηµατικές και ξενοδοχειακές (continued)    

48 AGI-Cypre Property 3 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

49 AGI-Cypre Property 4 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

50 AGI-Cypre Property 5 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

51 AGI-Cypre Property 6 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

52 AGI-Cypre Property 8 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

53 Kitma Holdings Ltd (σηµείωση 30ε) Κύπρος  100,00

54 Vic City Srl (σηµείωση 30ε) Ρουµανία  99,95

55 AGI-Cypre Property 7 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

56 ABC RE L1 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

57 AGI-Cypre Property 9 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

58 AGI-Cypre Property 10 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

59 AGI-Cypre Property 11 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

60 AGI-Cypre Property 12 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

61 AGI-Cypre Property 13 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

62 AGI-Cypre Property 14 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

63 AGI-Cypre Property 15 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

64 AGI-Cypre Property 16 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

65 AGI-Cypre Property 17 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

66 AGI-Cypre Property 18 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

67 AGI-Cypre Property 19 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

68 AGI-Cypre Property 20 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

69 AGI-Cypre Pafos Ltd Κύπρος 100,00 100,00

70 AGI-Cypre P&F Nicosia Ltd Κύπρος 100,00 100,00

71 ABC RE P1 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

72 ABC RE P2 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

73 ABC RE P3 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

74 ABC RE L2 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

75 ABC RE P4 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

76 AGI-Cypre RES Nicosia Ltd (σηµείωση 30ζ) Κύπρος 100,00 100,00

77 AGI-Cypre P&F Limassol Ltd Κύπρος 100,00 100,00

78 AGI-Cypre Property 21 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

79 AGI-Cypre Property 22 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

80 AGI-Cypre Property 23 Ltd (σηµείωση 30ιδ) Κύπρος 100,00 100,00

81 AGI-Cypre Property 24 Ltd (σηµείωση 30ζ) Κύπρος 100,00 100,00

82 ABC RE L3 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

83 ABC RE P5 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

84 ABC RE P&F Limassol Ltd Κύπρος 100,00 100,00

85 AGI-Cypre Property 25 Ltd (σηµείωση 30γ) Κύπρος 100,00  

86 AGI-Cypre Property 26 Ltd (σηµείωση 30γ) Κύπρος 100,00  

87 ABC RE COM Pafos Ltd (σηµείωση 30α) Κύπρος 100,00  

88 ABC RE RES Larnaca Ltd (σηµείωση 30β) Κύπρος 100,00  

89 AGI-Cypre P&F Pafos Ltd (σηµείωση 30δ) Κύπρος 100,00  

90 AGI-Cypre Property 27 Ltd (σηµείωση 30θ) Κύπρος 100,00  

91 ABC RE L4 Ltd (σηµείωση 30ιβ) Κύπρος 100,00  
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 Αlpha Group Investments Ltd (σηµειώσεις 30στ, η, ιστ) Κύπρος 100,00 100,00
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Επωνυµία εταιρίας Έδρα
Ποσοστό συµµετοχής Οµίλου %

31.3.2019 31.12.2018

Εταιρίες ειδικού σκοπού και συµµετοχών (συνέχεια)    

4 Ionian Equity Participations Ltd Κύπρος 100,00 100,00

5 AGI-BRE Participations 1 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

6 AGI-RRE Participations 1 Ltd Κύπρος 100,00 100,00

7 Alpha Group Ltd Κύπρος 100,00 100,00

8 Katanalotika Plc Ηνωµένο Βασίλειο   

9 Epihiro Plc Ηνωµένο Βασίλειο   

10 Irida Plc Ηνωµένο Βασίλειο   

11 Pisti 2010-1 Plc Ηνωµένο Βασίλειο   

12 Alpha Shipping Finance Ltd Ηνωµένο Βασίλειο   

13 Alpha Proodos DAC Ιρλανδία   

14 AGI-RRE Athena Ltd Κύπρος 100,00 100,00

15 AGI-RRE Poseidon Ltd Κύπρος 100,00 100,00
16 AGI-RRE Hera Ltd Κύπρος 100,00 100,00
17 Umera Ltd Κύπρος 100,00 100,00
18 AGI-BRE Participations 2 Ltd Κύπρος 100,00 100,00
19 AGI-BRE Participations 3 Ltd Κύπρος 100,00 100,00
20 AGI-BRE Participations 4 Ltd Κύπρος 100,00 100,00
21 AGI-RRE Ares Ltd Κύπρος 100,00 100,00
22 AGI-RRE Venus Ltd Κύπρος 100,00 100,00
23 AGI-RRE Artemis Ltd Κύπρος 100,00 100,00
24 AGI-BRE Participations 5 Ltd Κύπρος 100,00 100,00
25 AGI-RRE Cleopatra Ltd Κύπρος 100,00 100,00
26 AGI-RRE Hermes Ltd Κύπρος 100,00 100,00
27 AGI-RRE Arsinoe Ltd Κύπρος 100,00 100,00
28 AGI-SRE Ariadni Ltd Κύπρος 100,00 100,00
29 Zerelda Ltd Κύπρος 100,00 100,00
30 AGI-Cypre Evagoras Ltd Κύπρος 100,00 100,00
31 AGI-Cypre Tersefanou Ltd Κύπρος 100,00 100,00
32 AGI-Cypre Ermis Ltd (σηµείωση 30γ, δ, ζ, θ, ιδ) Κύπρος 100,00 100,00
33 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 A.E. Ελλάδα 100,00 100,00

5 Real Car Rental A.E. Ελλάδα 100,00 100,00

6 Εµπορική Διαχείρισης και Ρευστοποίησης Ενεργητικού-Παθητικού A.E. Ελλάδα 100,00 100,00

7 Alpha Bank Υπηρεσίες Ενηµέρωσης Οφειλετών Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00

β. Κοινοπραξίες (Joint ventures)

Επωνυµία εταιρίας Έδρα
Ποσοστό συµµετοχής Οµίλου %

31.3.2019 31.12.2018

1 APE Commercial Property A.E. Ελλάδα 72,20 72,20

2 AΠE Επενδυτικής Περιουσίας A.E. Ελλάδα 71,08 71,08

3 Alpha ΤΑΝΕΟ ΑΚΕΣ Ελλάδα 51,00 51,00

4 Rosequeens Properties Ltd Κύπρος 33,33 33,33

5 Panarae Saturn LP Jersey 61,58 61,58

6 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αθηναϊκών Εµπορικών Καταστηµάτων Α.Ε. Ελλάδα 70,00 70,00
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γ. Συγγενείς

Επωνυµία εταιρίας Έδρα
Ποσοστό συµµετοχής Οµίλου %

31.3.2019 31.12.2018

1 ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος Ελλάδα 50,00 50,00

2 ALC Novelle Investments Ltd Κύπρος 33,33 33,33

3 Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών A.E. Ελλάδα 23,77 23,77

4 Propindex Α.Ε.Δ.Α. Ελλάδα 35,58 35,58

5 Ολγανός A.E. Ελλάδα 30,44 30,44

6 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα A.E. (σηµείωση 30στ) Ελλάδα 50,00 50,00

7 Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. Ελλάδα 21,97 21,97

8 Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες A.E. Ελλάδα 20,65 20,65

9 Famar S.A. Λουξεµβούργο 47,04 47,04

10  Cepal Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών A.E. Ελλάδα 38,61 38,61

Σχετικά µε τις Θυγατρικές σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

Η θυγατική εταιρία Stockfort Ltd αποτελεί όµιλο εταιριών, στον οποίο έως την 31.12.2018 περιλαµβάνονταν οι εταιρείες: 
Sheynovo Offices E.O.O.D., Sheynovo Apartments E.O.O.D., Sheynovo Residence E.O.O.D., Serdica 2009 E.O.O.D. και Pernik 
Logistics Park E.O.O.D. Με εξαίρεση την Pernik Logistics Park E.O.O.D., οι υπόλοιπες τέσσερεις εταιρίες του Οµίλου, οι οποίες 
είχαν ταξινοµηθεί ως κατεχόµενες προς πώληση από την 30.9.2018, µεταβιβάσθηκαν την 19.3.2019 (σηµείωση 29).

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνεται 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 Flagbright Ltd, οι 
οποίες έχουν πλήρως αποµειωθεί και βρίσκονται υπό εκκαθάριση.

Ο Όµιλος αντισταθµίζει τον κίνδυνο καθαρής επενδύσεως θυγατρικών του µε πράξεις παραγώγων προϊόντων, στο λειτουργικό 
νόµισµα αυτών.

Σχετικά µε τις Συγγενείς και Κοινοπραξίες σηµειώνονται τα ακόλουθα:

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

Η εταιρία AΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. αποτελεί µητρική οµίλου εταιριών, στον οποίο περιλαµβάνονται οι θυγατρικές 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 µε θυγατρική εταιρία την Rosequeens Properties Srl.

Ο Όµιλος αποτιµά τους ανωτέρω οµίλους εταιριών µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσεως βάσει των ενοποιηµένων τους 
στοιχείων, εκτός της AΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε., η οποία έχει ταξινοµηθεί ως κατεχόµενη προς πώληση και αποτιµάται 
βάσει του Δ.Π.Χ.Π. 5 (σηµείωση 29).

Τέλος, σηµειώνεται πως εντός της τρέχουσας περιόδου αποµειώθηκε πλήρως η υπεραξία ποσού € 9.701 που είχε προκύψει 
κατά την απόκτηση από τον Όµιλο του 50% της συγγενούς εταιρίας Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα A.E. Το εν λόγω 
κονδύλι περιλαµβάνεται στο λογαριασµό «Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες» της Ενδιάµεσης 
Ενοποιηµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων.
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23. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα

(Ποσά σε εκατ. ευρώ)

1.1 - 31.3.2019

Λιανική 
Τραπεζική

Corporate 
Banking

Asset 
Management /  

Insurance

Investment 
Banking / 
Treasury

N. A. 
Ευρώπη

Λοιπά / 
Κέντρο 

απαλοιφών Όµιλος
Καθαρό έσοδο από τόκους 175,4 130,9 2,9 26,7 51,2 1,3 388,4
Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 20,2 29,2 9,8 3,8 7,2 70,2
Λοιπά έσοδα 0,9 2,4 1,8 75,4 6,1 (11,9) 74,7
Σύνολο εσόδων 196,5 162,5 14,5 105,9 64,5 (10,6) 533,3
Σύνολο εξόδων (150,2) (45,0) (7,9) (7,4) (48,5) (2,9) (261,9)
Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις 
για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 
δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών (146,6) (58,0) 1,9 (39,9) (242,6)
Ζηµίες αποµειώσεως λοιπών 
χρηµατοοικονοµικών µέσων 2,2 20,6 0,1 (0,7) 22,2
Κέρδη / (Zηµίες) πριν το φόρο 
εισοδήµατος (100,3) 59,5 8,8 121,0 (23,8) (14,2) 51,0
Φόρος εισοδήµατος       (23,6)
Κέρδη / (Zηµίες) µετά το φόρο 
εισοδήµατος       27,5
Ενεργητικό 31.3.2019 22.134,8 15.289,4 1.410,1 8.913,0 7.928,4 5.938,3 61.614,0
Υποχρεώσεις 31.3.2019 24.800,7 7.662,4 2.345,9 12.515,8 6.025,0 88,5 53.438,3

(Ποσά σε εκατ. ευρώ)

1.1 - 31.3.2018

Λιανική 
Τραπεζική

Corporate 
Banking

Asset 
Management /  

Insurance

Investment 
Banking / 
Treasury

N. A. 
Ευρώπη

Λοιπά / 
Κέντρο 

απαλοιφών Όµιλος
Καθαρό έσοδο από τόκους 218,0 155,0 2,1 28,6 46,8 (6,7) 443,8
Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 26,4 32,7 13,1 3,7 7,1 0,2 83,2
Λοιπά έσοδα 15,2 (10,6) 0,6 197,9 2,3 (11,3) 194,1
Σύνολο εσόδων 259,6 177,1 15,8 230,2 56,2 (17,8) 721,1
Σύνολο εξόδων (159,6) (42,5) (7,9) (7,4) (45,0) (6,4) (268,8)
Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις 
για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 
δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών (249,7) (56,5) (7,2) (59,7) (373,1)
Ζηµίες αποµειώσεως λοιπών 
χρηµατοοικονοµικών µέσων 3,4 27,6 (0,6) 30,4
Κέρδη / (Zηµίες) πριν το φόρο 
εισοδήµατος (149,7) 78,1 11,3 243,2 (49,1) (24,2) 109,6
Φόρος εισοδήµατος       (44,1)
Κέρδη / (Zηµίες) µετά το φόρο 
εισοδήµατος       65,5
Ενεργητικό 31.12.2018 22.108,0 14.438,0 434,9 9.979,2 7.950,5 6.096,2 61.006,7
Υποχρεώσεις 31.12.2018 24.976,2 7.647,5 2.160,1 11.783,6 6.097,7 198,7 52.863,6

Οι ζηµίες πριν το φόρο εισοδήµατος του λειτουργικού τοµέα «Λοιπά / Κέντρο Απαλοιφών» συνολικού ποσού € 24,2 εκατ. 
περιλαµβάνουν έσοδα από απαλοιφές µεταξύ των λειτουργικών τοµέων συνολικού ποσού € 7,3 εκατ. και µη κατανεµηµένα 
κονδύλια συνολικού ποσού € 16,9 εκατ. Τα εν λόγω µη κατανεµηµένα κονδύλια αφορούν α) σε µη επαναλαµβανόµενα 
κονδύλια, τα οποία δεν σχετίζονται µε συγκεκριµένο λειτουργικό τοµέα και ως εκ τούτου δεν µπορούν να κατανεµηθούν και β) 
σε αποτελέσµατα δραστηριοτήτων τα οποία δεν αποτελούν διακριτούς προς παρουσίαση λειτουργικούς τοµείς.

Οι ζηµίες πριν το φόρο εισοδήµατος του λειτουργικού τοµέα «Λοιπά / Κέντρο Απαλοιφών» συνολικού ποσού € 14,20 εκατ. 
περιλαµβάνουν απαλοιφές µεταξύ των λειτουργικών τοµέων συνολικού ποσού € 9,42 εκατ. και µη κατανεµηµένα κονδύλια 
συνολικού ποσού € 4,78 εκατ. Τα εν λόγω µη κατανεµηµένα κονδύλια αφορούν α) σε µη επαναλαµβανόµενα κονδύλια τα οποία 
δεν σχετίζονται µε συγκεκριµένο λειτουργικό τοµέα και ως εκ τούτου δεν µπορούν να κατανεµηθούν και β) σε αποτελέσµατα 
δραστηριοτήτων τα οποία δεν αποτελούν διακριτούς προς παρουσίαση λειτουργικούς τοµείς.
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i. Λιανική Τραπεζική

Εντάσσονται όλοι οι Ιδιώτες (Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής), οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό εκτός των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης. 

Διαχειρίζεται, µέσω του εκτεταµένου δικτύου Καταστηµάτων, όλα τα Καταθετικά Προϊόντα (Αποταµιευτικά / Ταµιευτηρίου, 
Προϊόντα Ρευστότητας / Όψεως, Επενδυτικά Προϊόντα / Προθεσµίας, Repos, Swaps), Χρηµατοδοτικά Προϊόντα (Στεγαστικής, 
Καταναλωτικής, Επιχειρηµατικής Πίστης, Εγγυητικές Επιστολές), τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες των ανωτέρω πελατών 
καθώς και Τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων που προσφέρονται µέσω συνεργαζόµενων εταιριών.

ii. Corporate Banking

Εντάσσονται όλες οι συνεργαζόµενες Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις, οι Επιχειρήσεις µε πολυεθνική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών (Corporate) και οι επιχειρήσεις που 
ασχολούνται µε την Ναυτιλία και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό εκτός των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης. 
Διαχειρίζεται τα προϊόντα ρευστότητας, επιχειρηµατικής 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 χαρτοφυλακίου 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 πώληση ευρέως 
φάσµατος ασφαλιστικών προϊόντων µέσω της θυγατρικής εταιρίας Alphalife Ανώνυµος Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής.

iv. Investment Banking / Treasury

Περιλαµβάνει τις χρηµατιστηριακές εργασίες, τις συµβουλευτικές και διαµεσολαβητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε την 
κεφαλαιαγορά, καθώς και την επενδυτική τραπεζική που πραγµατοποιούνται είτε από την Τράπεζα, είτε από εξειδικευµένες 
θυγατρικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο ανωτέρω αντικείµενο (Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Alpha Επενδυτικών 
Συµµετοχών Α.Ε.). Περιλαµβάνει επίσης τη δραστηριότητα του Dealing Room στη διατραπεζική αγορά (FX Swaps, Οµόλογα, 
Futures, IRS, Διατραπεζικές τοποθετήσεις-Δανεισµούς κ.λπ.).

v. Ν.Α. Ευρώπη

Εντάσσονται οι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης. 

vi. Λοιπά / Κέντρο απαλοιφών

Στον Τοµέα αυτό εντάσσονται οι δραστηριότητες του Οµίλου που το αντικείµενό τους δεν είναι χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα, 
καθώς και τα µη κατανεµηµένα / εφάπαξ έσοδα και έξοδα και οι συναλλαγές µεταξύ τοµέων.

Στο ενεργητικό των Λειτουργικών Τοµέων «Λιανική Τραπεζική» και «Corporate Banking» περιλαµβάνονται τα ακόλουθα µεγέθη 
χορηγήσεων της Τραπέζης και των εταιριών ABC Factors Α.Ε. και Alpha Leasing Α.Ε. τα οποία διαχειρίζονται οι Μονάδες 
Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής και Wholesale Banking, µε βάση τις εσωτερικές διαδικασίες της Τραπέζης.

31.3.2019 31.12.2018

 Υπόλοιπο προ 
αποµειώσεων 

Συσσωρευµένες 
αποµειώσεις 

 Υπόλοιπο µετά 
από αποµειώσεις 

 Υπόλοιπο προ 
αποµειώσεων 

Συσσωρευµένες 
αποµειώσεις 

 Υπόλοιπο µετά 
από αποµειώσεις 

Στεγαστικά 7.536.489 2.144.862 5.391.627 7.600.991 2.263.042 5.337.949

Καταναλωτική Πίστη 3.138.975 1.745.146 1.393.829 3.118.862 1.727.983 1.390.879

Επιχειρηµατικά δάνεια 10.114.136 5.111.729 5.002.407 10.387.296 5.351.417 5.035.879

Σύνολο 20.789.600 9.001.737 11.787.863 21.107.149 9.342.442 11.764.707
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24. Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο χρέους Ελληνικού Δηµοσίου

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

 31.3.2019 31.12.2018

Χαρτοφυλάκιο 
Ονοµαστική 

αξία 
Λογιστική 

αξία 
Ονοµαστική 

αξία 
Λογιστική 

αξία 

Χρεογράφων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση 4.169.057 4.210.036 3.820.590 3.760.627

Εµπορικό 8.078 8.386 6.858 6.669

Σύνολο 4.177.135 4.218.422 3.827.448 3.767.296

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

Επιπλέον τα αξιόγραφα εκδόσεως δηµόσιων επιχειρήσεων / φορέων / οργανισµών ανήλθαν την 31.3.2019 σε λογιστική αξία 
€ 70.681 (31.12.2018: € 67.131).

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

Στοιχεία εντός του Ισολογισµού

 Λογιστική Αξία
 31.3.2019 31.12.2018

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα-απαιτήσεις 503.672 429.309

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα-υποχρεώσεις (36.301) (36.063)

Οι υποχρεώσεις από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα σε δηµόσιες επιχειρήσεις / φορείς / οργανισµούς ανήλθαν την 
31.3.2019 σε € 2.235 (31.12.2018: € 7.689).

Η έκθεση του Οµίλου σε δάνεια προς δηµόσιες επιχειρήσεις / φορείς / οργανισµούς Ελληνικού Δηµοσίου ανήλθε την 31.3.2019 
σε € 820.139 (31.12.2018: € 836.649). Ο Όµιλος έχει σχηµατίσει αποµείωση για τις ανωτέρω απαιτήσεις που ανήλθε την 
31.3.2019 σε ποσό € 47.053 (31.12.2018: € 50.759). Επιπρόσθετα, το υπόλοιπο των δανείων του Οµίλου µε εγγύηση Ελληνικού 
Δηµοσίου (δάνεια µε εγγύηση Ελληνικού Δηµοσίου είτε απευθείας είτε µέσω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και δάνεια µε 
εγγύηση ΕΤΕΑΝ) ανήλθε την 31.3.2019 σε ποσό € 532.379 (31.12.2018: € 542.743). Κατά την 31.3.2019, επί των δανείων 
αυτών είχε σχηµατιστεί αποµείωση ύψους € 72.631 (31.12.2018: € 91.881).

Στοιχεία εκτός του Ισολογισµού

 31.3.2019 31.12.2018

 
Ονοµαστική 

αξία Εύλογη αξία
Ονοµαστική 

αξία Εύλογη αξία

ΕΓΕΔ που έχουν ληφθεί ως εγγύηση για σύναψη παράγωγων συναλλαγών 490.000 488.775 400.000 399.600
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25. Γνωστοποιήσεις σχετικές µε την εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων

Eύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αποτιµώµενων στο αναπόσβεστο κόστος

31.3.2019 31.12.2018

Εύλογη αξία Λογιστική αξία Εύλογη αξία Λογιστική αξία

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού     
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 39.432.593 39.628.800 39.676.490 39.909.859
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Υποχρεώσεων     
Υποχρεώσεις προς πελάτες 38.917.663 38.936.644 38.711.917 38.731.835
Οµολογίες εκδόσεώς µας 841.708 829.266 954.417 943.334

Οι ανωτέρω πίνακες παρουσιάζουν την εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος, καθώς και τη λογιστική αξία τους. 

Η εύλογη αξία δανείων που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, υπολογίζεται µε τη χρήση µοντέλου προεξόφλησης των 
συµβατικών µελλοντικών ταµειακών ροών µέχρι την λήξη τους. Οι παράγοντες που συνθέτουν το προεξοφλητικό επιτόκιο 
είναι η καµπύλη επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς, το κόστος ρευστότητας (liquidity premium) και το εκτιµώµενο πιστωτικό 
περιθώριο (Expected Loss Rate). Ειδικότερα για τα δάνεια που για σκοπούς παρακολουθήσεως πιστωτικού κινδύνου θα 
χαρακτηρίζονταν ως αποµειωµένα και αξιολογούνται σε ατοµικό επίπεδο, γίνεται χρήση των εκτιµώµενων µελλοντικών 
ταµειακών ροών µετά την αφαίρεση της εκτιµώµενης ζηµίας λόγω του πιστωτικού κινδύνου. Σε αυτή την περίπτωση, το 
προεξοφλητικό επιτόκιο είναι η καµπύλη επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς και το κόστος ρευστότητας (liquidity premium). 
Για τα αποµειωµένα δάνεια που αξιολογούνται σε επίπεδο προϊόντος, η εύλογη αξία προκύπτει από την προεξόφληση των 
εκτιµώµενων, βάση µοντέλου, ροών του λογιστικού υπολοίπου µέχρι την λήξη τους. Αντίστοιχα το προεξοφλητικό επιτόκιο 
συντίθεται από την καµπύλη επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς και το κόστος ρευστότητας (liquidity premium) της τράπεζας.

Η εύλογη αξία των καταθέσεων υπολογίζεται µε βάση την καµπύλη επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς µετά την αφαίρεση 
του περιθωρίου του πελάτη (spread) ανάλογα µε το είδος της κατάθεσης. Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι µελλοντικές 
χρηµατοροές (κυµαινόµενου επιτοκίου) υπολογίζονται µε βάση την καµπύλη προθεσµιακών καταθέσεων (implied forward 
rates) µέχρι την λήξη τους. 

Η εύλογη αξία των οµολογιακών εκδόσεων υπολογίζεται βάσει των τιµών αγοράς, εφόσον η αγορά χαρακτηρίζεται ενεργός. 
Στις λοιπές περιπτώσεις εφαρµόζεται η µέθοδος προεξόφλησης ταµειακών ροών όπου όλες οι σηµαντικές µεταβλητές 
στηρίζονται είτε σε παρατηρήσιµα δεδοµένα είτε σε συνδυασµό παρατηρήσιµων και µη παρατηρήσιµων δεδοµένων της αγοράς. 
Η εύλογη αξία των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος δεν διαφέρει ουσιωδώς από την αντίστοιχη λογιστική.

Διαβάθµιση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία

31.3.2019

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
Συνολική  

εύλογη αξία

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Ενεργητικού 3.077 780.148 15.821 799.046
Αξιόγραφα Εµπορικού Χαρτοφυλακίου     
- Οµόλογα και Έντοκα γραµµάτια 8.386 105  8.491
- Μετοχές 2.477   2.477
Aξιόγραφα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση     
- Οµόλογα και Έντοκα γραµµάτια 7.338.497 291.106 9.188 7.638.791
- Μετοχές 10.236 31.950 46.043 88.229
Aξιόγραφα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων     
- Οµόλογα και έντοκα γραµµάτια 9.083 4.520 9.631 23.234
- Λοιποί τίτλοι µεταβλητής αποδόσεως 21.255   21.255
- Μετοχές   468 468
Δάνεια αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων   319.176 319.176

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Παθητικού 2 1.280.352  1.280.354
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 31.12.2018

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
Συνολική 

εύλογη αξία

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Ενεργητικού 3.547 704.963 16.663 725.173

Αξιόγραφα Εµπορικού Χαρτοφυλακίου     

- Οµόλογα και Έντοκα γραµµάτια 6.669   6.669

- Μετοχές 1.670   1.670

Aξιόγραφα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση     

- Οµόλογα και Έντοκα γραµµάτια 6.554.454 292.007 9.593 6.856.054

- Μετοχές 9.796 26.480 69.492 105.768

Aξιόγραφα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων     

- Οµόλογα και έντοκα γραµµάτια 9.085 4.410 9.516 23.011

- Λοιποί τίτλοι µεταβλητής αποδόσεως 19.315   19.315

- Μετοχές   468 468

Δάνεια αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων   318.460 318.460

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Παθητικού 5 1.147.890  1.147.895

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

Στο Επίπεδο 1 κατατάσσονται αξιόγραφα που διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά και χρηµατιστηριακά παράγωγα.

Στο Επίπεδο 2 κατατάσσονται χρεόγραφα των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από µη δεσµευτικές τιµές των 
χρεογράφων που παρέχουν στην αγορά εξωτερικοί διαπραγµατευτές (dealers - brokers) ή χρεόγραφα των οποίων η εύλογη 
αξία προσδιορίζεται µε µεθοδολογίες εισοδήµατος (income approach) χρησιµοποιώντας ως δεδοµένα επιτόκια και πιστωτικά 
περιθώρια που είναι παρατηρήσιµα στην αγορά.

Στο Επίπεδο 3 ταξινοµούνται χρεόγραφα των οποίων η εύλογη αξία εκτιµάται µε χρήση σηµαντικών µη παρατηρήσιµων 
δεδοµένων.

Η µεθοδολογία για την αποτίµηση των χρεογράφων υπόκειται προς έγκριση από τις Επιτροπές Διαχειρίσεως Διαθεσίµων και 
Ισολογισµού / Διαχειρίσεως Ενεργητικού- Παθητικού. Επισηµαίνεται ότι ειδικά για τα χρεόγραφα που αποτιµώνται µε τιµές 
αγοράς, λαµβάνονται οι τιµές bid και διενεργείται έλεγχος στη µεταβολή της αποτίµησής τους σε ηµερήσια βάση.

Για την εκτίµηση της εύλογης αξίας των δανείων κατά πελατών που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
εφαρµόζεται η µεθοδολογία αποτίµησης που περιγράφηκε ανωτέρω για τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των δανείων που 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος.

Μετοχές για τις οποίες η εύλογη αξία προκύπτει υπολογιστικά κατατάσσονται στο Επίπεδο 2 ή στο Επίπεδο 3, ανάλογα µε 
το εύρος της συνεισφοράς των µη παρατηρήσιµων δεδοµένων στον υπολογισµό της τελικής εύλογης αξίας. Η εύλογη αξία 
µη εισηγµένων µετοχών, καθώς και µετοχών που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά προσδιορίζεται είτε µε βάση το 
ποσοστό του Οµίλου στην καθαρή θέση του εκδότη είτε µε τη µέθοδο των πολλαπλασίων είτε µε βάση τις προβλέψεις του 
Οµίλου όσον αφορά στη µελλοντική κερδοφορία του εκδότη, αφού ληφθεί υπόψη ο αναµενόµενος βαθµός ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων του (growth rate) και ο µεσοσταθµικός συντελεστής κεφαλαιακής απόδοσης που χρησιµοποιείται ως επιτόκιο 
προεξόφλησης.

Για την αποτίµηση των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων χρησιµοποιούνται µεθοδολογίες εισοδήµατος: µοντέλα 
προεξόφλησης ταµειακών ροών, µοντέλα υπολογισµού δικαιωµάτων προαίρεσης, ή άλλα ευρέως αποδεκτά οικονοµικά 
µοντέλα αποτίµησης.

Η µεθοδολογία για την αποτίµηση των παραγώγων υπόκειται προς έγκριση από τις Επιτροπές Διαχειρίσεως Διαθεσίµων και 
Ισολογισµού / Διαχειρίσεως Ενεργητικού- Παθητικού. Για την αποτίµησή τους χρησιµοποιούνται δεδοµένα mid, καθώς είναι 
δυνατό να αφορούν θέσεις long και short. Επισηµαίνεται ότι οι παραγόµενες αποτιµήσεις ελέγχονται σε καθηµερινή βάση 
µε τις αντίστοιχες τιµές αντισυµβαλλοµένων τραπεζών στα πλαίσια της ηµερήσιας διαδικασίας παροχής εξασφαλίσεων και 
διακανονισµού παραγώγων. Εάν τα µη παρατηρήσιµα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας 
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είναι σηµαντικά, τότε τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά µέσα κατατάσσονται στο Επίπεδο 3, διαφορετικά στο Επίπεδο 2.

Επιπρόσθετα ο Όµιλος προβαίνει στον υπολογισµό της προσαρµογής λόγω πιστωτικού κινδύνου (Credit Valuation Adjustment) 
προκειµένου να λάβει υπόψη τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυµβαλλοµένου για τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
διαπραγµατεύονται εξωχρηµατιστηριακά (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 αντισυµβαλλόµενο σύµφωνα µε τις ισχύουσες συµβάσεις συµψηφισµού και παροχής εξασφαλίσεων. Το BCVA υπολογίζεται 
για τους αντισυµβαλλόµενους µε σηµαντική συνολική εύλογη αξία παραγώγων λαµβάνοντας υπόψη την πιθανότητα αθέτησης 
των υποχρεώσεων τόσο του αντισυµβαλλοµένου όσο και του Οµίλου, την επίδραση της πρώτης αθέτησης, την αναµενόµενη 
έκθεση σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, την ζηµία σε περίπτωση αθέτησης τόσο του αντισυµβαλλοµένου όσο και του Οµίλου 
καθώς και τα χαρακτηριστικά των εν ισχύ συµβάσεων συµψηφισµού και παροχής εξασφαλίσεων. Οι εξασφαλίσεις καθώς και η 
έκθεση σε παράγωγα ανά αντισυµβαλλόµενο προσοµοιώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των σχετικών χρηµατοπιστωτικών 
µέσων. Οι υπολογισµοί που πραγµατοποιούνται εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. Η 
πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων εξάγεται από αγοραίες τιµές των Συµβολαίων Ανταλλαγής Πιστωτικής Αθέτησης 
(CDS) του αντισυµβαλλοµένου και του Οµίλου, το ποσοστό ανάκτησης που εφαρµόζεται αφορά την τυπική πρακτική της 
αγοράς για αντισυµβαλλοµένους 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 καθώς και το ποσοστό ανάκτησης 
του εκάστοτε αντισυµβαλλοµένου προσδιορίζονται µε τη χρήση εσωτερικών µοντέλων του Οµίλου για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας και των εξασφαλίσεων.

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την ανάλυση του BCVA ανά κατηγορία αντισυµβαλλοµένου (τοµέα δραστηριοποιήσεως) 
και ποιοτικής διαβαθµίσεως (όπως ορίζεται για σκοπούς συµπληρώσεως του πίνακα «Ποιοτική Διαβάθµιση των χωρίς 
Καθυστέρηση και µη Αποµειωµένων Δανείων και Απαιτήσεων κατά πελατών»):

 31.3.2019 31.12.2018

Κατηγορία Αντισυµβαλλοµένου   

Επιχειρήσεις (2.078) (4.841)

Κυβερνήσεις (27.417) (25.249)

 31.3.2019 31.12.2018*

Ποιοτική Διαβάθµιση Αντισυµβαλλοµένου   

Υψηλής Διαβάθµισης (333) (371)

Ικανοποιητικής Διαβάθµισης (27.835) (25.246)

Υπό παρακολούθηση (υψηλότερου κινδύνου) - -

Σε αθέτηση (1.326) (4.473)

* Τα στοιχεία της 31.12.2018 έχουν αναµορφωθεί για σκοπούς συγκρισιµότητας.
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31.3.2019
Συνολική 

Εύλογη αξία
Εύλογη 

Αξία Μέθοδος αποτίµησης Σηµαντικά  
µη παρατηρήσιµα δεδοµένα

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
Ενεργητικού 15.821

1.375

Προεξόφληση ταµειακών ροών µε 
υποκείµενο επιτόκια λαµβάνοντας 
υπόψη τον πιστωτικό κίνδυνο του 

αντισυµβαλλοµένου

Η πιθανότητα αθέτησης και η 
ζηµία σε περίπτωση αθέτησης του 

αντισυµβαλλοµένου που χρησιµοποιούνται 
στον υπολογισµό της προσαρµογής λόγω 
πιστωτικού κινδύνου (BCVA adjustment) 

υπολογίζονται µε εσωτερικό µοντέλο.

- Προεξόφληση ταµειακών ροών µε 
υποκείµενο επιτόκια 

Εκτίµηση της επάρκειας αποθεµατικών για 
πληρωµή µερισµάτων υβριδικών τίτλων

14.446
Προεξόφληση δικαιώµατος 

λαµβάνοντας υπόψη τον πιστωτικό 
κίνδυνο του αντισυµβαλλοµένου

Περιθώριο πιστωτικού κινδύνου

Οµόλογα αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται 
απευθείας στην Καθαρή Θέση

9.188 9.188

Με βάση την τιµή εκδότη / 
Προεξόφληση ταµειακών ροών 
µε εκτίµηση της απόδοσης των 

οµολόγων

Τιµή εκδότη - Απόδοση οµολόγου

Μετοχές αποτιµώµενες στην 
εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται 
απευθείας στην Καθαρή Θέση

46.043 46.043

Προεξόφληση ταµειακών ροών / Με 
βάση το ποσοστό του Οµίλου στην 

καθαρή θέση του εκδότη / Μέθοδος 
των πολλαπλασίων (multiples)

Μελλοντική κερδοφορία του εκδότη, 
αναµενόµενη ανάπτυξη / Καθαρή Θέση 

του εκδότη / Αποτιµησιακοί δείκτες

Οµόλογα αποτιµώµενα στην εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων 9.631 9.631

Με βάση την τιµή εκδότη / 
Προεξόφληση ταµειακών ροών µε 
εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου

Τιµή εκδότη-Περιθώριο πιστωτικού 
κινδύνου

Μετοχές αποτιµώµενες στην εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων 468 468

Προεξόφληση ταµειακών ροών / 
Με βάση το ποσοστό του Οµίλου 

στην καθαρή θέση / Μέθοδος των 
πολλαπλασίων (multiples) / Τιµή 

επικείµενης συναλλαγής

Μελλοντική κερδοφορία του εκδότη, 
αναµενόµενη ανάπτυξη / Καθαρή θέση 

του εκδότη / Αποτιµησιακοί δείκτες 

Δάνεια αποτιµώµενα στην εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων 319.176 319.176

Προεξόφληση ταµειακών ροών µε 
υποκείµενο επιτόκια λαµβάνοντας 
υπόψη τον πιστωτικό κίνδυνο του 

αντισυµβαλλοµένου

Η εκτιµώµενη ζηµία και ταµειακές 
ροές από πιστωτικό κίνδυνο 

αντισυµβαλλοµένου.

31.12.2018
Συνολική 

Εύλογη αξία
Εύλογη 

Αξία Μέθοδος αποτίµησης Σηµαντικά  
µη παρατηρήσιµα δεδοµένα

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
Ενεργητικού 16.663

2.098

Προεξόφληση ταµειακών ροών µε 
υποκείµενο επιτόκια λαµβάνοντας 
υπόψη τον πιστωτικό κίνδυνο του 

αντισυµβαλλοµένου

Η πιθανότητα αθέτησης και η 
ζηµία σε περίπτωση αθέτησης 
του αντισυµβαλλοµένου που 

χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της 
προσαρµογής λόγω πιστωτικού κινδύνου 

(BCVA adjustment) υπολογίζονται µε 
εσωτερικό µοντέλο.

14.565
Προεξόφληση δικαιώµατος 

λαµβάνοντας υπόψη τον πιστωτικό 
κίνδυνο του αντισυµβαλλοµένου

Περιθώριο πιστωτικού κινδύνου

Οµόλογα αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται 
απευθείας στην Καθαρή Θέση

9.593 9.593

Με βάση την τιµή εκδότη / 
Προεξόφληση ταµειακών ροών 
µε εκτίµηση της απόδοσης των 

οµολόγων

Τιµή εκδότη-Απόδοση οµολόγου

Μετοχές αποτιµώµενες στην 
εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων που καταχωρούνται 
απευθείας στην Καθαρή Θέση

69.492 69.492

Προεξόφληση ταµειακών ροών / Με 
βάση το ποσοστό του Οµίλου στην 
καθαρή θέση του εκδότη/Μέθοδος 

των πολλαπλασίων (multiples)

Μελλοντική κερδοφορία του εκδότη, 
αναµενόµενη ανάπτυξη / Καθαρή Θέση 

του εκδότη / Αποτιµησιακοί δείκτες

Οµόλογα αποτιµώµενα στην εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων 9.516 9.516

Με βάση την τιµή εκδότη / 
Προεξόφληση ταµειακών ροών µε 
εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου

Τιµή εκδότη-Περιθώριο πιστωτικού 
κινδύνου

Μετοχές αποτιµώµενες στην εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων 468 468

Προεξόφληση ταµειακών ροών / 
Με βάση το ποσοστό του Οµίλου 
στην καθαρή θέση /Μέθοδος των 
πολλαπλασίων (multiples) / Τιµή 

επικείµενης συναλλαγής

Μελλοντική κερδοφορία του εκδότη, 
αναµενόµενη ανάπτυξη / Καθαρή θέση 

του εκδότη / Αποτιµησιακοί δείκτες 

Δάνεια αποτιµώµενα στην εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων 318.460 318.460

Προεξόφληση ταµειακών ροών µε 
υποκείµενο επιτόκια λαµβάνοντας 
υπόψη τον πιστωτικό κίνδυνο του 

αντισυµβαλλοµένου

Η εκτιµώµενη ζηµία και ταµειακές 
ροές από πιστωτικό κίνδυνο 

αντισυµβαλλοµένου.

Ειδικά για τις µεθοδολογίες προσδιορισµού της εύλογης αξίας του Επιπέδου 3 παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας:
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Ο Όµιλος πραγµατοποιεί τη µεταφορά µεταξύ Επιπέδων της ιεραρχίας εύλογης αξίας στο τέλος κάθε περιόδου. 

Εντός της χρήσεως πραγµατοποιήθηκε µεταφορά εταιρικών οµολόγων Ελλήνων εκδοτών από το Επίπεδο 2 στο Επίπεδο 1 
συνολικού ποσού € 2.422 λόγω διαµόρφωσης του περιθωρίου ρευστότητας (bid-ask spread) εντός του ορίου που έχει τεθεί για 
το χαρακτηρισµό της αγοράς ως ενεργού.

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

31.3.2019

Ενεργητικό

Aξιόγραφα αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία 
µέσω των λοιπών 

αποτελεσµάτων που 
καταχωρούνται απευθείας 

στην Καθαρή Θέση

Aξιόγραφα αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων

Δάνεια αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων

Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα 

ενεργητικού

Υπόλοιπο 1.1.2019 79.085 9.984 318.460 16.663

Συνολικό κέρδος/(ζηµία) 
που καταχωρήθηκε στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων 142 159 4.086 (135)

- Τόκοι 140 425 3.067  

- Χρηµατοοικονοµικό 
αποτέλεσµα 17 (266) 1.019 (135)

- Ζηµίες αποµειώσεως (15)    

Συνολικό κέρδος/(ζηµία) 
που καταχωρήθηκε 
απευθείας στην Καθαρή 
Θέση-Αποθεµατικά (142)   

Συνολικό κέρδος/(ζηµία) που 
καταχωρήθηκε απευθείας 
στην Καθαρή Θέση-
Αποτελέσµατα εις νέον (22.736)    

Αγορές/Εκδόσεις/
Εκταµιεύσεις 378  179  

Πωλήσεις  (44) (3.549)  

Εξοφλήσεις (1.496)   (707)

Υπόλοιπο 31.3.2019 55.231 10.099 319.176 15.821

Ποσά που καταχωρήθηκαν 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 
και αφορούν τα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα 
που περιλαµβάνονται στον 
ισολογισµό της 31.3.2019 142 151 4.075 (135)

- Τόκοι 140 425 3.039  

- Χρηµατοοικονοµικό 
αποτέλεσµα 17 (274) 1.036 (135)

- Ζηµίες αποµειώσεως (15)    
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Εντός της προηγούµενης χρήσεως πραγµατοποιήθηκε µεταφορά οµολόγου ποσού € 10.457 και παραγώγων αξίας € 10.643 από 
το Eπίπεδο 3 στο Eπίπεδο 2, καθώς για την αποτίµησή τους χρησιµοποιήθηκαν τιµές παρατηρήσιµων παραµέτρων.

31.12.2018
Ενεργητικό

Aξιόγραφα αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία 
µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων 

που καταχωρούνται 
απευθείας στην Καθαρή 

Θέση

Aξιόγραφα αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων

Δάνεια αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων

Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα 

ενεργητικού

Υπόλοιπο 1.1.2018 67.499 8.153 381.741 26.555
Συνολικό κέρδος/(ζηµία) που 
καταχωρήθηκε στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων 386 1.115 (14.742) 1.416
- Τόκοι 145 430 5.003 102
- Χρηµατοοικονοµικό 

αποτέλεσµα 286 685 (19.745) 1.314
- Ζηµίες αποµειώσεως (45)    
Συνολικό κέρδος/(ζηµία) που 
καταχωρήθηκε απευθείας στην 
Καθαρή Θέση-Αποθεµατικά 1.246    
Συνολικό κέρδος/(ζηµία) που 
καταχωρήθηκε απευθείας στην 
Καθαρή Θέση - Αποτελέσµατα 
εις νέον (1.118)    
Αγορές/Εκδόσεις/Εκταµιεύσεις 48  19.438  
Πωλήσεις (287) (379)   
Εξοφλήσεις  (33.696) (211)
Μεταφορές εκτός Επιπέδου 3 
στο Επίπεδο 2 (10.274)   (10.151)
Υπόλοιπο 31.3.2018 57.500 8.889 352.741 17.609
Μεταβολές περιόδου  
1.4-31.12.2018     
Συνολικό κέρδος/(ζηµία) που 
καταχωρήθηκε στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων 631 553 287 894
- Τόκοι 1.416 384 8.277 185
- Χρηµατοοικονοµικό 

αποτέλεσµα (271) 169 (7.990) 709
- Ζηµίες αποµειώσεως (514)    
Συνολικό κέρδος/(ζηµία) που 
καταχωρήθηκε απευθείας στην 
Καθαρή Θέση-Αποθεµατικά (170)    
Συνολικό κέρδος/(ζηµία) που 
καταχωρήθηκε απευθείας στην 
Καθαρή Θέση-Αποτελέσµατα 
εις νέον (3.890)    
Αγορές/Εκταµιεύσεις 28.358 713 27.314  
Πωλήσεις 287 (171)   
Εξοφλήσεις (3.448)  (36.237) (1.348)
Μεταφορές εκτός Επιπέδου 3 
στο Επίπεδο 2 (183)   (492)
Μεταφορά σε «Στοιχεία 
Ενεργητικού προς Πώληση»   (25.645)  
Υπόλοιπο 31.12.2018 79.085 9.984 318.460 16.663

Ποσά που καταχωρήθηκαν 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων και αφορούν 
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
που περιλαµβάνονται στον 
ισολογισµό της 31.3.2018 386 1.115 (21.426) (273)
- Τόκοι 145 430 3.125 102
- Χρηµατοοικονοµικό 

αποτέλεσµα 286 685 (24.551) (375)
- Ζηµίες αποµειώσεως (45)
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Η ανάλυση ευαισθησίας για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της 31.3.2019 που κατατάσσονται στο Επίπεδο 3 των οποίων η αποτίµηση 
βασίστηκε σε σηµαντικά µη παρατηρήσιµα δεδοµένα παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα.

Δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µη παρατηρήσιµων δεδοµένων οι οποίες να επηρεάζουν σηµαντικά την εύλογη 
αξία.

Σηµαντικά µη 
παρατηρήσιµα 

δεδοµένα

Ποσοτική 
πληροφόρηση µη 
παρατηρήσιµων 

δεδοµένων

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 

adjustment) 
υπολογίζονται µε 

εσωτερικό µοντέλo

Μέση πιθανότητα 
αθέτησης ίση µε 
100% και µέση 

ζηµία σε περίπτωση 
αθέτησης του 

αντισυµβαλλοµένου 
ίση µε 48%

Αύξηση της 
πιθανότητας 

αθέτησης 
µέσω της 

µειώσεως της 
πιστοληπτικής 
διαβάθµισης 

κατά 2 βαθµίδες 
/ Αύξηση της 

ζηµίας σε 
περίπτωση 

αθέτησης κατά 
10%

 (197)   

Εκτίµηση της 
επάρκειας 

αποθεµατικών 
για πληρωµή 
µερισµάτων 

υβριδικών τίτλων

Από το 2021 και 
µέχρι τη λήξη, 

πιθανότητα 100%

Αύξηση της 
πιθανότητας 
πληρωµής 

µερισµάτων στο 
100%

 (478)   

Περιθώριο 
πιστωτικού 
κινδύνου

Περιθώριο 
πιστωτικού κινδύνου 

ίσο µε 300 bps

Αύξηση 
περιθωρίου 
πιστωτικού 

κινδύνου κατά 
10%

 (759)   

Οµόλογα αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία 
µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων 
που καταχωρούνται 
απευθείας στην Καθαρή 
Θέση

Απόδοση οµολόγου Απόδοση οµολόγου 
ίση µε 9,16%

Μεταβολή 
+/-10% στην 
εκτιµώµενη 
απόδοση

  211 (206)

Μετοχές αποτιµώµενες 
στην εύλογη αξία 
µέσω των λοιπών 
αποτελεσµάτων 
που καταχωρούνται 
απευθείας στην Καθαρή 
Θέση

Αποτιµησιακοί 
δείκτες

Αποτιµησιακοί 
δείκτες P/BV 0,99x 
και EV/Sales 16,0x

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

πολλαπλασίων

  517 (515)

Οµόλογα αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων

Τιµή εκδότη-
Περιθώρια 
πιστωτικού 
κινδύνου

Tιµή εκδότη ίση 
µε 63,80%-

Μέσο περιθώριο 
πιστωτικού κινδύνου 

ίσο µε 1.405 bps

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

λόγω 
εκτιµώµενου 
πιστωτικού 
κινδύνου

829 (817)   

Δάνεια αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων

Η εκτιµώµενη 
ζηµία και ταµειακές 

ροές από 
πιστωτικό κίνδυνο 

αντισυµβαλλοµένου

Μέσο περιθώριο 
πιστωτικού κινδύνου 

και liquidity 
premium ίσο µε 

28,62%

Μείωση των 
αναµενόµενων 

ταµειακών 
ροών κατά 

10% στα δάνεια 
µε ατοµική 
αξιολόγηση

 (9.720.469)   

Σύνολο    829 (9.722.720) 720 (715)
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 31.3.2019

 Στάδιο  
(Stage) 1

Στάδιο  
(Stage) 2

Στάδιο  
(Stage) 3

Απαιτήσεις αποµειωµένες κατά την 
αρχική τους αναγνώριση (POCI) Σύνολο

Υπόλοιπο 31.3.2019      

Λογιστική αξία προ αποµειώσεων 2.523.447 69.961 2.593.408

Αναµενόµενες ζηµίες λόγω 
πιστωτικού κινδύνου (169) (69.961) (70.130)

Λογιστική αξία 2.523.278 - - - 2.523.278

 31.12.2018

 Στάδιο  
(Stage) 1

Στάδιο  
(Stage) 2

Στάδιο  
(Stage) 3

Απαιτήσεις αποµειωµένες κατά την 
αρχική τους αναγνώριση (POCI) Σύνολο

Υπόλοιπο 31.12.2018      

Λογιστική αξία προ αποµειώσεων 2.500.656  69.961  2.570.617

Αναµενόµενες ζηµίες λόγω 
πιστωτικού κινδύνου (164)  (69.961)  (70.125)

Λογιστική αξία 2.500.492 - - - 2.500.492

26. Γνωστοποιήσεις πιστωτικού κινδύνου χρηµατοοικονοµικών µέσων

Στην παρούσα σηµείωση παρέχονται γνωστοποιήσεις πιστωτικού κινδύνου για τις κατηγορίες των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
επί των οποίων αναγνωρίζονται αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Π. 9. 

Συγκεκριµένα παρουσιάζεται η κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά στάδιο (stage) καθώς και η κίνηση των 
συσσωρευµένων προβλέψεων αποµείωσης ανά στάδιο (stage).

α. Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων
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 Συσσωρευµένη πρόβλεψη αποµειώσεως

 Στάδιο  
(Stage) 1

Στάδιο  
(Stage) 2

Στάδιο  
(Stage) 3

Απαιτήσεις αποµειωµένες 
κατά την αρχική 

αναγνώριση
Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2018 274  69.961  70.235

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2018      

Επανεκτίµηση αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού 
κινδύνου (α) 51    51

Ζηµίες αποµειώσεως νέων απαιτήσεων (β) 18    18

Αλλαγή πιστωτικών παραµέτρων (γ)     -

Ζηµίες αποµειώσεως απαιτήσεων (α)+(β)+(γ) 69 - - - 69

Διακοπή αναγνωρίσεως χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού     -

Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις (65)    (65)

Υπόλοιπο 31.3.2018 278 - 69.961 - 70.239

Μεταβολές περιόδου 1.4 - 31.12.2018      

Επανεκτίµηση αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού 
κινδύνου (α) (51)    (51)

Ζηµίες αποµειώσεως νέων απαιτήσεων / 
αξιογράφων (β) (21)    (21)

Αλλαγή πιστωτικών παραµέτρων (γ) (15)    (15)

Ζηµίες αποµειώσεως απαιτήσεων (α)+(β)+(γ) (87) - - - (87)

Διακοπή αναγνωρίσεως χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού     -

Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις (27)    (27)

Υπόλοιπο 31.12.2018 164 - 69.961 - 70.125

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2019      

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2019 164 - 69.961 - 70.125

Επανεκτίµηση αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού 
κινδύνου (α) (21)    (21)

Ζηµίες αποµειώσεως νέων απαιτήσεων (β) 10    10

Αλλαγή πιστωτικών παραµέτρων (γ)     -

Ζηµίες αποµειώσεως απαιτήσεων (α)+(β)+(γ) (11) - - - (11)

Διακοπή αναγνωρίσεως χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού     -

Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις 16    16

Υπόλοιπο 31.3.2019 169 - 69.961 - 70.130

β. Δάνεια κατά πελατών που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος

Για σκοπούς παρουσίασης των γνωστοποιήσεων πιστωτικού κινδύνου, οι συσσωρευµένες προβλέψεις αποµειώσεως των 
δανείων περιλαµβάνουν το υπόλοιπο προσαρµογής στην εύλογη αξία του συµβατικού υπολοίπου των δανείων που ήταν 
αποµειωµένα κατά την αρχική τους αναγνώριση (POCI), καθώς για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου 
ο Όµιλος παρακολουθεί την εν λόγω προσαρµογή ως µέρος των προβλέψεων. Τα εν λόγω δάνεια αναγνωρίσθηκαν είτε 
στο πλαίσιο εξαγοράς µεµονωµένων δανείων ή εταιριών (π.χ. Εµπορική Τράπεζα και Citibank Ελλάδος), είτε ως συνέπεια 
σηµαντικής τροποποιήσεως των όρων προηγούµενου δανείου που οδήγησε σε διακοπή αναγνώρισης. Αντίστοιχη προσαρµογή 
έχει γίνει και στο προ προβλέψεων λογιστικό υπόλοιπο των δανείων. 
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Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα δάνεια που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος ανά Δ.Π.Χ.Π. 9 Στάδιο (stages):

Τα «Δάνεια αποµειωµένα κατά την αρχική τους αναγνώριση (POCI)» συµπεριλαµβάνουν δάνεια ύψους € 826.635 (31.12.2018: 
€ 829.994) τα οποία κατά την 31.3.2019 δεν είναι αποµειωµένα / µη εξυπηρετούµενα.

 31.3.2019

 Στάδιο  
(Stage) 1

Στάδιο  
(Stage) 2

Στάδιο  
(Stage) 3

Δάνεια αποµειωµένα 
κατά την αρχική τους 
αναγνώριση (POCI)

Σύνολο

Στεγαστικά      

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo προβλέψεων) 5.368.428 3.209.297 6.583.695 3.149.911 18.311.331

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου (4.292) (63.820) (2.285.811) (777.102) (3.131.025)

Καθαρή αξία 5.364.136 3.145.477 4.297.884 2.372.809 15.180.306

Καταναλωτικά      

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo προβλέψεων) 780.112 408.812 1.949.793 1.277.825 4.416.542

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου (7.758) (54.066) (1.113.316) (554.127) (1.729.267)

Καθαρή αξία 772.354 354.746 836.477 723.698 2.687.275

Πιστωτικές κάρτες      

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo προβλέψεων) 907.412 96.859 246.715 51.715 1.302.701

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου (14.035) (25.630) (196.522) (43.415) (279.602)

Καθαρή αξία 893.377 71.229 50.193 8.300 1.023.099

Μικρές επιχειρήσεις      

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo προβλέψεων) 441.572 563.016 3.139.911 947.389 5.091.888

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου (2.403) (65.883) (1.273.232) (449.583) (1.791.101)

Καθαρή αξία 439.169 497.133 1.866.679 497.806 3.300.787

Σύνολο δανείων προς ιδιώτες και 
µικρές επιχειρήσεις      

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo προβλέψεων) 7.497.524 4.277.984 11.920.114 5.426.840 29.122.462

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου (28.488) (209.399) (4.868.881) (1.824.227) (6.930.995)

Καθαρή αξία 7.469.036 4.068.585 7.051.233 3.602.613 22.191.467

Δάνεια προς µεσαίες και µεγάλες 
επιχειρήσεις και δηµόσιο τοµέα      

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo προβλέψεων) 11.851.368 1.629.748 7.129.152 1.412.009 22.022.277

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου (108.777) (79.588) (3.786.260) (772.329) (4.746.954)

Καθαρή αξία 11.742.591 1.550.160 3.342.892 639.680 17.275.323

Σύνολο δανείων      

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo προβλέψεων) 19.348.892 5.907.732 19.049.266 6.838.849 51.144.739

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου (137.265) (288.987) (8.655.141) (2.596.556) (11.677.949)

Καθαρή αξία 19.211.627 5.618.745 10.394.125 4.242.293 39.466.790
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 31.12.2018

 Στάδιο  
(Stage) 1

Στάδιο  
(Stage) 2

Στάδιο  
(Stage) 3

Δάνεια αποµειωµένα 
κατά την αρχική τους 
αναγνώριση (POCI)

Σύνολο

Στεγαστικά      

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo προβλέψεων) 5.393.379 3.326.871 6.654.454 3.185.817 18.560.521

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου (3.251) (61.640) (2.410.223) (785.680) (3.260.794)

Καθαρή αξία 5.390.128 3.265.231 4.244.231 2.400.137 15.299.727

Καταναλωτικά      

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo προβλέψεων) 786.560 444.694 1.923.402 1.290.277 4.444.933

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου (6.323) (58.368) (1.086.335) (563.368) (1.714.394)

Καθαρή αξία 780.237 386.326 837.067 726.909 2.730.539

Πιστωτικές κάρτες      

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo προβλέψεων) 958.371 101.732 243.772 53.652 1.357.527

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου (13.297) (25.787) (190.518) (42.771) (272.373)

Καθαρή αξία 945.074 75.945 53.254 10.881 1.085.154

Μικρές επιχειρήσεις      

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo προβλέψεων) 437.649 566.161 3.217.167 965.044 5.186.021

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου (2.396) (67.952) (1.347.950) (465.926) (1.884.224)

Καθαρή αξία 435.253 498.209 1.869.217 499.118 3.301.797

Σύνολο δανείων προς ιδιώτες και 
µικρές επιχειρήσεις      

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo προβλέψεων) 7.575.959 4.439.458 12.038.795 5.494.790 29.549.002

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου (25.267) (213.747) (5.035.026) (1.857.745) (7.131.785)

Καθαρή αξία 7.550.692 4.225.711 7.003.769 3.637.045 22.417.217

Δάνεια προς µεσαίες και µεγάλες 
επιχειρήσεις και δηµόσιο τοµέα      

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo προβλέψεων) 12.013.001 1.507.923 7.246.947 1.430.227 22.198.098

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου (115.353) (68.217) (3.926.846) (784.167) (4.894.583)

Καθαρή αξία 11.897.648 1.439.706 3.320.101 646.060 17.303.515

Σύνολο δανείων      

Λογιστικό υπόλοιπο (πρo προβλέψεων) 19.588.960 5.947.381 19.285.742 6.925.017 51.747.100

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού 
κινδύνου (140.620) (281.964) (8.961.872) (2.641.912) (12.026.368)

Καθαρή αξία 19.448.340 5.665.417 10.323.870 4.283.105 39.720.732



67   Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 31.3.2019

Συ
σσ

ω
ρε

υµ
έν

η 
πρ

όβ
λε

ψ
η 

απ
οµ

ει
ώ

σε
ω

ς
Δά

νε
ια

 π
ρο

ς 
ιδ

ιώ
τε

ς 
κα

ι µ
ικ

ρέ
ς 

επ
ιχ

ει
ρή

σε
ις

Δά
νε

ια
 π

ρο
ς 

µε
σα

ίε
ς 

κα
ι µ

εγ
άλ

ες
 ε

πι
χε

ιρ
ήσ

ει
ς 

κα
ι δ

ηµ
όσ

ιο
 τ

οµ
έα

Σύ
νο

λο

Στ
άδ

ιο
 

(S
ta

ge
) 1

Στ
άδ

ιο
 

(S
ta

ge
) 2

Στ
άδ

ιο
 

(S
ta

ge
) 3

Δά
νε

ια
 

απ
οµ

ει
ω

µέ
να

 
κα

τά
 τ

ην
 

αρ
χι

κή
 τ

ου
ς 

αν
αγ

νώ
ρι

ση
 

(P
O

CI
)

Σύ
νο

λο
Στ

άδ
ιο

 
(S

ta
ge

) 1
Στ

άδ
ιο

 
(S

ta
ge

) 2
Στ

άδ
ιο

 
(S

ta
ge

) 3

Δά
νε

ια
 

απ
οµ

ει
ω

µέ
να

 
κα

τά
 τ

ην
 

αρ
χι

κή
 τ

ου
ς 

αν
αγ

νώ
ρι

ση
 

(P
O

CI
)

Σύ
νο

λο
Στ

άδ
ιο

 
(S

ta
ge

) 1
Στ

άδ
ιο

 
(S

ta
ge

) 2
Στ

άδ
ιο

 
(S

ta
ge

) 3

Δά
νε

ια
 

απ
οµ

ει
ω

µέ
να

 
κα

τά
 τ

ην
 

αρ
χι

κή
 τ

ου
ς 

αν
αγ

νώ
ρι

ση
 

(P
O

CI
)

Σύ
νο

λο

Υπ
όλ

οι
πο

 1
.1

.2
01

9
25

.2
67

21
3.

74
7

5.
03

5.
02

6
1.

85
7.

74
5

7.
13

1.
78

5
11

5.
35

3
68

.2
17

3.
92

6.
84

6
78

4.
16

7
4.

89
4.

58
3

14
0.

62
0

28
1.

96
4

8.
96

1.
87

2
2.

64
1.

91
2

12
.0

26
.3

68
Μ

ετ
αβ

ολ
ές

 π
ερ

ιό
δο

υ 
1.

1 
- 3

1.
3.

20
19

Μ
ετ

αφ
ορ

ά 
σε

 σ
τά

δι
ο 

1 
απ

ό 
στ

άδ
ιο

 2
 ή

 3
13

.4
84

(1
2.

67
8)

(8
06

)
-

96
6

(8
66

)
(1

00
)

-
14

.4
50

(1
3.

54
4)

(9
06

)
-

Μ
ετ

αφ
ορ

ά 
σε

 σ
τά

δι
ο 

2 
απ

ό 
στ

άδ
ιο

 1
 ή

 3
(2

.3
41

)
42

.2
03

(3
9.

86
2)

-
(5

.2
65

)
7.

68
5

(2
.4

20
)

-
(7

.6
06

)
49

.8
88

(4
2.

28
2)

-
Μ

ετ
αφ

ορ
ά 

σε
 σ

τά
δι

ο 
3 

απ
ό 

στ
άδ

ιο
 1

 ή
 2

36
1

(2
8.

61
5)

28
.2

54
-

(1
.7

11
)

(4
.2

52
)

5.
96

3
-

(1
.3

50
)

(3
2.

86
7)

34
.2

17
-

Επ
αν

εκ
τίµ

ησ
η 

αν
αµ

εν
όµ

εν
ω

ν 
πι

στ
ω

τικ
ώ

ν 
ζη

µι
ώ

ν 
(α

)
(1

0.
97

4)
4.

14
3

25
.1

15
(4

61
)

17
.8

23
(1

.3
46

)
2.

33
1

52
.4

90
(1

.1
20

)
52

.3
55

(1
2.

32
0)

6.
47

4
77

.6
05

(1
.5

81
)

70
.1

78
Ζη

µί
ες

 Α
πο

µε
ιώ

σε
ω

ς 
νέ

ω
ν 

δα
νε

ίω
ν 

(β
)

75
3

12
61

3
(1

.0
16

)
36

2
4.

55
8

31
8

-
4.

87
6

5.
31

1
12

93
1

(1
.0

16
)

5.
23

8
Αλ

λα
γή

 π
ισ

τω
τικ

ώ
ν 

πα
ρα

µέ
τρ

ω
ν 

(γ
)

2.
70

7
(3

.7
91

)
38

.3
46

44
.1

58
81

.4
20

(3
.4

75
)

5.
51

8
19

.1
70

93
0

22
.1

43
(7

68
)

1.
72

7
57

.5
16

45
.0

88
10

3.
56

3
Ζη

µί
ες

 Α
πο

µε
ιώ

σε
ω

ς 
δα

νε
ίω

ν 
(α

)+
(β

)+
(γ

)
(7

.5
14

)
36

4
64

.0
74

42
.6

81
99

.6
05

(2
63

)
7.

84
9

71
.9

78
(1

90
)

79
.3

74
(7

.7
77

)
8.

21
3

13
6.

05
2

42
.4

91
17

8.
97

9
Δι

ακ
οπ

ή 
αν

αγ
νω

ρί
σε

ω
ς 

δα
νε

ίω
ν

(6
)

(3
1)

(3
.9

05
)

(1
.9

98
)

(5
.9

40
)

(3
1)

(2
)

(5
7.

21
4)

(8
.6

96
)

(6
5.

94
3)

(3
7)

(3
3)

(6
1.

11
9)

(1
0.

69
4)

(7
1.

88
3)

Πο
σά

 π
ου

 
χρ

ησ
ιµ

οπ
οι

ήθ
ηκ

αν
 σ

τη
ν 

πε
ρί

οδ
ο 

γι
α 

απ
οσ

βέ
σε

ις
(5

36
)

(5
.4

49
)

(2
17

.7
00

)
(7

3.
77

1)
(2

97
.4

56
)

(1
69

.5
76

)
(1

0.
47

2)
(1

80
.0

48
)

(5
36

)
(5

.4
49

)
(3

87
.2

76
)

(8
4.

24
3)

(4
77

.5
04

)
Συ

να
λλ

αγ
µα

τικ
ές

 
δι

αφ
ορ

ές
  /

  Λ
οι

πέ
ς 

κι
νή

σε
ις

(2
27

)
(1

42
)

5.
13

8
5.

18
3

9.
95

2
(2

72
)

95
7

(1
1.

57
0)

4.
47

8
(6

.4
07

)
(4

99
)

81
5

(6
.4

32
)

9.
66

1
3.

54
5

Μ
ετ

αβ
ολ

ή 
τη

ς 
πα

ρο
ύσ

ας
 

αξ
ία

ς 
τω

ν 
ζη

µι
ώ

ν 
απ

οµ
ει

ώ
σε

ω
ς 

(1
.3

38
)

(5
.6

13
)

(6
.9

51
)

22
.3

53
3.

04
2

25
.3

95
21

.0
15

(2
.5

71
)

18
.4

44
Υπ

όλ
οι

πο
 3

1.
3.

20
19

28
.4

88
20

9.
39

9
4.

86
8.

88
1

1.
82

4.
22

7
6.

93
0.

99
5

10
8.

77
7

79
.5

88
3.

78
6.

26
0

77
2.

32
9

4.
74

6.
95

4
13

7.
26

5
28

8.
98

7
8.

65
5.

14
1

2.
59

6.
55

6
11

.6
77

.9
49

Ο
 α

κό
λο

υθ
ος

 π
ίν

ακ
ας

 π
ερ

ιλ
αµ

βά
νε

ι τ
η 

µε
τα

βο
λή

 τη
ς 

συ
σσ

ω
ρε

υµ
έν

ης
 π

ρό
βλ

εψ
ης

 α
πο

µε
ιώ

σε
ω

ς 
τω

ν 
δα

νε
ίω

ν 
κα

τά
 π

ελ
ατ

ώ
ν 

πο
υ 

απ
οτ

ιµ
ώ

ντ
αι

 σ
το

 α
να

πό
σβ

εσ
το

 κ
όσ

το
ς:



68   Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 31.3.2019
Συ

σσ
ω

ρε
υµ

έν
η 

πρ
όβ

λε
ψ

η 
απ

οµ
ει

ώ
σε

ω
ς

Δά
νε

ια
 π

ρο
ς 

ιδ
ιώ

τε
ς 

κα
ι µ

ικ
ρέ

ς 
επ

ιχ
ει

ρή
σε

ις
Δά

νε
ια

 π
ρο

ς 
µε

σα
ίε

ς 
κα

ι µ
εγ

άλ
ες

 ε
πι

χε
ιρ

ήσ
ει

ς 
κα

ι δ
ηµ

όσ
ιο

 τ
οµ

έα
Σύ

νο
λο

Στ
άδ

ιο
 

(S
ta

ge
) 1

Στ
άδ

ιο
 

(S
ta

ge
) 2

Στ
άδ

ιο
 

(S
ta

ge
) 3

Δά
νε

ια
 

απ
οµ

ει
ω

µέ
να

 
κα

τά
 τ

ην
 

αρ
χι

κή
 τ

ου
ς 

αν
αγ

νώ
ρι

ση
 

(P
O

CI
)

Σύ
νο

λο
Στ

άδ
ιο

 
(S

ta
ge

) 1
Στ

άδ
ιο

 
(S

ta
ge

) 2
Στ

άδ
ιο

 
(S

ta
ge

) 3

Δά
νε

ια
 

απ
οµ

ει
ω

µέ
να

 
κα

τά
 τ

ην
 

αρ
χι

κή
 τ

ου
ς 

αν
αγ

νώ
ρι

ση
 

(P
O

CI
)

Σύ
νο

λο
Στ

άδ
ιο

 
(S

ta
ge

) 1
Στ

άδ
ιο

 
(S

ta
ge

) 2
Στ

άδ
ιο

 
(S

ta
ge

) 3

Δά
νε

ια
 

απ
οµ

ει
ω

µέ
να

 
κα

τά
 τ

ην
 

αρ
χι

κή
 τ

ου
ς 

αν
αγ

νώ
ρι

ση
 

(P
O

CI
)

Σύ
νο

λο

Υπ
όλ

οι
πο

 1
.1

.2
01

8
21

,5
62

41
9,

89
1

5,
45

0,
05

5
2,

44
4,

76
7

8,
33

6,
27

5
10

1,
14

1
19

3,
47

8
4,

61
5,

43
5

1,
07

0,
84

8
5,

98
0,

90
2

12
2,

70
3

61
3,

36
9

10
,0

65
,4

90
3,

51
5,

61
5

14
,3

17
,1

77
Μ

ετ
αβ

ολ
ές

 π
ερ

ιό
δο

υ 
1.

1.
 3

1.
3.

20
18

Μ
ετ

αφ
ορ

ά 
σε

 σ
τά

δι
ο 

1 
απ

ό 
στ

άδ
ιο

 2
 ή

 3
23

,1
26

(2
0,

32
3)

(2
,8

03
)

-
18

,9
79

(1
8,

30
1)

(6
78

)
-

42
,1

05
(3

8,
62

4)
(3

,4
81

)
-

Μ
ετ

αφ
ορ

ά 
σε

 σ
τά

δι
ο 

2 
απ

ό 
στ

άδ
ιο

 1
 ή

 3
(2

,7
33

)
63

,8
72

(6
1,

13
9)

-
(8

,2
25

)
11

,0
93

(2
,8

68
)

-
(1

0,
95

8)
74

,9
65

(6
4,

00
7)

-
Μ

ετ
αφ

ορ
ά 

σε
 σ

τά
δι

ο 
3 

απ
ό 

στ
άδ

ιο
 1

 ή
 2

(5
3)

(4
9,

34
8)

49
,4

07
(6

)
-

(2
,6

73
)

(3
,5

93
)

6,
26

6
-

(2
,7

26
)

(5
2,

94
1)

55
,6

73
(6

)
-

Επ
αν

εκ
τίµ

ησ
η 

αν
αµ

εν
όµ

εν
ω

ν 
πι

στ
ω

τικ
ώ

ν 
ζη

µι
ώ

ν 
(α

)
(2

0,
62

4)
2,

05
3

10
,2

07
(4

,0
97

)
(1

2,
46

1)
(1

2,
36

9)
18

,7
18

9,
07

8
(1

,3
33

)
14

,0
94

(3
2,

99
3)

20
,7

71
19

,2
85

(5
,4

30
)

1,
63

3
Ζη

µί
ες

 Α
πο

µε
ιώ

σε
ω

ς 
νέ

ω
ν 

δα
νε

ίω
ν 

(β
)

55
6

65
4

1,
21

0
6,

33
2

79
2

7,
12

4
6,

88
8

1,
44

6
8,

33
4

Αλ
λα

γή
 π

ισ
τω

τικ
ώ

ν 
πα

ρα
µέ

τρ
ω

ν 
(γ

)
83

4
1,

16
0

12
7,

52
2

11
3,

37
7

24
2,

89
3

3,
73

8
(2

2,
77

0)
14

4,
78

8
(2

5,
18

5)
10

0,
57

1
4,

57
2

(2
1,

61
0)

27
2,

31
0

88
,1

92
34

3,
46

4
Ζη

µί
ες

 Α
πο

µε
ιώ

σε
ω

ς 
δα

νε
ίω

ν 
(α

)+
(β

)+
(γ

)
(1

9,
23

4)
3,

21
3

13
7,

72
9

10
9,

93
4

23
1,

64
2

(2
,2

99
)

(4
,0

52
)

15
3,

86
6

(2
5,

72
6)

12
1,

78
9

(2
1,

53
3)

(8
39

)
29

1,
59

5
84

,2
08

35
3,

43
1

Δι
ακ

οπ
ή 

αν
αγ

νω
ρί

σε
ω

ς 
δα

νε
ίω

ν
(1

)
(8

7)
(1

,4
60

)
84

0
(7

08
)

(4
)

(3
45

)
(9

18
)

-
(1

,2
67

)
(5

)
(4

32
)

(2
,3

78
)

84
0

(1
,9

75
)

Πο
σά

 π
ου

 
χρ

ησ
ιµ

οπ
οι

ήθ
ηκ

αν
 σ

τη
ν 

πε
ρί

οδ
ο 

γι
α 

απ
οσ

βέ
σε

ις
(7

69
)

(3
,2

64
)

(1
93

,1
44

)
(1

31
,7

55
)

(3
28

,9
32

)
-

(1
12

,7
07

)
(5

4,
23

1)
(1

66
,9

38
)

(7
69

)
(3

,2
64

)
(3

05
,8

51
)

(1
85

,9
86

)
(4

95
,8

70
)

Συ
να

λλ
αγ

µα
τικ

ές
 

δι
αφ

ορ
ές

 / 
Λο

ιπ
ές

 κ
ιν

ήσ
ει

ς
61

2
(1

,1
98

)
(6

,6
97

)
(5

95
)

(7
,8

78
)

5,
51

1
(3

42
)

(1
1,

60
7)

45
7

(5
,9

81
)

6,
12

3
(1

,5
40

)
(1

8,
30

4)
(1

38
)

(1
3,

85
9)

Μ
ετ

αβ
ολ

ή 
τη

ς 
πα

ρο
ύσ

ας
 

αξ
ία

ς 
τω

ν 
ζη

µι
ώ

ν 
απ

οµ
ει

ώ
σε

ω
ς 

(4
2,

53
0)

(1
9,

37
5)

(6
1,

90
5)

-
21

,4
98

8,
82

4
30

,3
22

(2
1,

03
2)

(1
0,

55
1)

(3
1,

58
3)

Υπ
όλ

οι
πο

 3
1.

3.
20

18
22

,5
10

41
2,

75
6

5,
32

9,
41

8
2,

40
3,

81
0

8,
16

8,
49

4
11

2,
43

0
17

7,
93

8
4,

66
8,

28
7

1,
00

0,
17

2
5,

95
8,

82
7

13
4,

94
0

59
0,

69
4

9,
99

7,
70

5
3,

40
3,

98
2

14
,1

27
,3

21
Μ

ετ
αβ

ολ
ές

 π
ερ

ιό
δο

υ 
1.

4 
- 3

1.
12

.2
01

8
Μ

ετ
αφ

ορ
ά 

σε
 σ

τά
δι

ο 
1 

απ
ό 

στ
άδ

ιο
 2

 ή
 3

92
,4

19
(8

9,
05

4)
(3

,3
65

)
-

12
7,

63
4

(1
01

,8
00

)
(2

5,
83

4)
-

22
0,

05
3

(1
90

,8
54

)
(2

9,
19

9)
-

Μ
ετ

αφ
ορ

ά 
σε

 σ
τά

δι
ο 

2 
απ

ό 
στ

άδ
ιο

 1
 ή

 3
(6

,6
26

)
16

8,
35

2
(1

61
,7

26
)

-
(7

,5
60

)
46

,1
17

(3
8,

55
7)

-
(1

4,
18

6)
21

4,
46

9
(2

00
,2

83
)

-
Μ

ετ
αφ

ορ
ά 

σε
 σ

τά
δι

ο 
3 

απ
ό 

στ
άδ

ιο
 1

 ή
 2

(4
71

)
(1

43
,7

59
)

14
4,

22
4

6
-

(6
,2

35
)

(1
7,

41
6)

23
,6

51
-

(6
,7

06
)

(1
61

,1
75

)
16

7,
87

5
6

-
Επ

αν
εκ

τίµ
ησ

η 
αν

αµ
εν

όµ
εν

ω
ν 

πι
στ

ω
τικ

ώ
ν 

ζη
µι

ώ
ν 

(α
)

(5
3,

41
3)

6,
83

1
48

,8
29

(1
2,

80
5)

(1
0,

55
8)

(4
7,

38
5)

(2
0,

92
0)

10
1,

24
5

(2
18

)
32

,7
22

(1
00

,7
98

)
(1

4,
08

9)
15

0,
07

4
(1

3,
02

3)
22

,1
64

Ζη
µί

ες
 Α

πο
µε

ιώ
σε

ω
ς 

νέ
ω

ν 
δα

νε
ίω

ν 
(β

)
3,

16
5

5,
49

1
8,

65
6

22
,0

49
2,

06
7

24
,1

16
25

,2
14

7,
55

8
32

,7
72

Αλ
λα

γή
 π

ισ
τω

τικ
ώ

ν 
πα

ρα
µέ

τρ
ω

ν 
(γ

)
(3

0,
25

3)
(1

30
,0

35
)

83
6,

64
7

16
3,

88
7

84
0,

24
6

(8
5,

66
8)

(1
7,

02
1)

46
6,

65
4

47
,4

70
41

1,
43

5
(1

15
,9

21
)

(1
47

,0
56

)
1,

30
3,

30
1

21
1,

35
7

1,
25

1,
68

1
Ζη

µί
ες

 Α
πο

µε
ιώ

σε
ω

ς 
δα

νε
ίω

ν 
(α

)+
(β

)+
(γ

)
(8

0,
50

1)
(1

23
,2

04
)

88
5,

47
6

15
6,

57
3

83
8,

34
4

(1
11

,0
04

)
(3

7,
94

1)
56

7,
89

9
49

,3
19

46
8,

27
3

(1
91

,5
05

)
(1

61
,1

45
)

1,
45

3,
37

5
20

5,
89

2
1,

30
6,

61
7

Δι
ακ

οπ
ή 

αν
αγ

νω
ρί

σε
ω

ς 
δα

νε
ίω

ν
(1

6)
(1

1)
(4

,1
85

)
(2

,1
21

)
(6

,3
33

)
29

(2
,0

03
)

(1
87

,2
77

)
2,

84
7

(1
86

,4
04

)
13

(2
,0

14
)

(1
91

,4
62

)
72

6
(1

92
,7

37
)

Πο
σά

 π
ου

 
χρ

ησ
ιµ

οπ
οι

ήθ
ηκ

αν
 σ

τη
ν 

πε
ρί

οδ
ο 

γι
α 

απ
οσ

βέ
σε

ις
(5

74
)

(7
,3

67
)

(5
98

,2
13

)
(1

45
,4

52
)

(7
51

,6
06

)
(8

8)
(5

98
,9

39
)

(3
02

,5
09

)
(9

01
,5

36
)

(6
62

)
(7

,3
67

)
(1

,1
97

,1
52

)
(4

47
,9

61
)

(1
,6

53
,1

42
)

Συ
να

λλ
αγ

µα
τικ

ές
 

δι
αφ

ορ
ές

 / 
Λο

ιπ
ές

 κ
ιν

ήσ
ει

ς
(1

,4
58

)
(3

,3
17

)
39

,2
84

5,
21

8
39

,7
27

29
7

3,
32

2
(2

4,
42

2)
15

5,
96

9
13

5,
16

6
(1

,1
61

)
5

14
,8

62
16

1,
18

7
17

4,
89

3
Μ

ετ
αβ

ολ
ή 

τη
ς 

πα
ρο

ύσ
ας

 
αξ

ία
ς 

τω
ν 

ζη
µι

ώ
ν 

απ
οµ

ει
ώ

σε
ω

ς 
10

,4
76

(1
56

,5
63

)
(1

46
,0

87
)

73
,1

60
8,

78
8

81
,9

48
83

,6
36

(1
47

,7
75

)
(6

4,
13

9)
Μ

ετ
αφ

ορ
ά 

συ
σσ

ω
ρε

υµ
έν

ω
ν 

πρ
οβ

λέ
ψε

ω
ν 

απ
οµ

ει
ώ

σε
ω

ς 
στ

α 
στ

οι
χε

ία
 

Εν
ερ

γη
τικ

ού
 π

ρο
ς 

πώ
λη

ση
(1

6)
(6

49
)

(6
06

,3
63

)
(4

03
,7

26
)

(1
,0

10
,7

54
)

(5
31

,1
22

)
(1

30
,4

19
)

(6
61

,6
91

)
(1

66
)

(6
49

)
(1

,1
37

,4
85

)
(5

34
,1

45
)

(1
,6

72
,4

45
)

Υπ
όλ

οι
πο

 3
1.

12
.2

01
8

25
,2

67
21

3,
74

7
5,

03
5,

02
6

1,
85

7,
74

5
7,

13
1,

78
5

11
5,

35
3

68
,2

17
3,

92
6,

84
6

78
4,

16
7

4,
89

4,
58

3
14

0,
62

0
28

1,
96

4
8,

96
1,

87
2

2,
64

1,
91

2
12

,0
26

,3
68



69   Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 31.3.2019

Συσσωρευµένη πρόβλεψη αποµειώσεως
Εκτός Ισολογισµού στοιχεία

Στάδιο 
(Stage) 1

Στάδιο 
(Stage) 2

Στάδιο 
(Stage) 3

Δάνεια 
αποµειωµένα 

κατά την 
αρχική τους 
αναγνώριση 

(POCI)

Σύνολο

Υπόλοιπο 1.1.2019 15.176 3.815 73.069 161 92.221 
Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2019

Μεταφορά σε στάδιο 1 (από στάδιο 2 ή 3) 142 (136) (6)
Μεταφορά σε στάδιο 2 (από στάδιο 1 ή 3) (295) 296 (1)
Μεταφορά σε στάδιο 3 (από στάδιο 1 ή 2) (59) (26) 85

Επανεκτίµηση αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών (α) (169) 310 1.019 1.160
Ζηµίες αποµειώσεως νέων εκτός ισολογισµού στοιχείων (β) 269 269
Αλλαγή πιστωτικών παραµέτρων (γ) 2.725 (272) 5.552 (158) 7.847
Ζηµίες αποµειώσεως εκτός ισολογισµού στοιχείων (α+β+γ) 2.825 38 6.571 (158) 9.276
Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις (7) 34 (51) 7 (17)
Υπόλοιπο 31.3.2019 17.782 4.021 79.667 10 101.480

Συσσωρευµένη πρόβλεψη αποµειώσεως
Εκτός Ισολογισµού στοιχεία

Στάδιο 
(Stage) 1

Στάδιο 
(Stage) 2

Στάδιο 
(Stage) 3

Δάνεια 
αποµειωµένα 

κατά την 
αρχική τους 
αναγνώριση 

(POCI)

Σύνολο

Υπόλοιπο 1.1.2018 9,798 5,609 94,690 1 110,098
Μεταβολές περιόδου 1.1. - 31.3.2018

Μεταφορά σε στάδιο 1 (από στάδιο 2 ή 3) 1.795 (631) (1.164)
Μεταφορά σε στάδιο 2 (από στάδιο 1 ή 3) (275) 1.568 (1.293)
Μεταφορά σε στάδιο 3 (από στάδιο 1 ή 2) (33) (146) 179

Επανεκτίµηση αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών (α) (1.446) 990 (614) 2 (1.068)
Ζηµίες αποµειώσεως νέων εκτός ισολογισµού στοιχείων (β) 9 9
Αλλαγή πιστωτικών παραµέτρων (γ) (3.756) (723) (16.825) 174 (21.130)
Ζηµίες αποµειώσεως εκτός ισολογισµού στοιχείων (α+β+γ) (5.193) 267 (17.440) 176 (22.190)
Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις 1.146 1.146
Υπόλοιπο 31.3.2018 6,092 6,667 76,119 177 89,055
Μεταβολές περιόδου 1.4. - 31.12.2018

Μεταφορά σε στάδιο 1 (από στάδιο 2 ή 3) 5.083 (4.538) (546) 1
Μεταφορά σε στάδιο 2 (από στάδιο 1 ή 3) (416) (548) 964
Μεταφορά σε στάδιο 3 (από στάδιο 1 ή 2) (226) (434) 660

Επανεκτίµηση αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών (α) (1.296) 1.269 8.670 1 8.644
Ζηµίες αποµειώσεως νέων εκτός ισολογισµού στοιχείων (β) 1.231  1.231
Αλλαγή πιστωτικών παραµέτρων (γ) 5.076 960 (11.660) (18) (5.642)
Ζηµίες αποµειώσεως εκτός ισολογισµού στοιχείων (α+β+γ) 5.011 2.229 (2.990) (17) 4.233
Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις (368) 439 (1.138) (1.067)
Υπόλοιπο 31.12.2018 15.176 3.815 73.069 161 92.221

Ο Όµιλος έχει αναγνωρίσει αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου για τις µη αντληθείσες δανειακές δεσµεύσεις και 
ενέγγυες πιστώσεις / εγγυητικές επιστολές, η κίνηση των οποίων παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν:

Το συνολικό ποσό που έχει αναγνωρίσει ο Όµιλος για την κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από 
συµβάσεις µε πελάτες ανέρχεται σε € 11.813.089 την 31.3.2019 (31.12.2018: € 12.150.451), λαµβάνοντας υπόψη τις 
συσσωρευµένες προβλέψεις αποµειώσεων δανείων που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος ποσού € 11.677.949 
(31.12.2018: € 12.026.368), τις προβλέψεις για εκτός ισολογισµού στοιχεία ποσού € 101.480 (31.12.2018: € 92.221) και 
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Πέραν των ανωτέρω αξιογράφων, στο χαρτοφυλάκιο αξιογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 
µέσω των λοιπών συνολικών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση περιλαµβάνονται και µετοχές 
εύλογης αξίας € 88.229 (31.12.2018: € 105.768).

 31.3.2019

 
Στάδιο  

(Stage) 1
Στάδιο  

(Stage) 2
Στάδιο  

(Stage) 3

Αξιόγραφα 
αποµειωµένα κατά 

την αρχική τους 
αναγνώριση (POCI)

Σύνολο

Οµόλογα Ελληνικού Δηµοσίου      

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου (24.610) (24.610)

Εύλογη αξία 4.210.036    4.210.036

Λοιπά Κρατικά Οµόλογα      

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου (985) (985)

Εύλογη αξία 1.516.040    1.516.040

Λοιπά χρεόγραφα      

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου (3.191) (86) (3.277)

Εύλογη αξία 1.904.808 7.908   1.912.716

Σύνολο αξιογράφων αποτιµώµενων στην εύλογη 
αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που 
καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση      

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου (28.786) (86) - - (28.872)

Εύλογη αξία 7.630.884 7.908 - - 7.638.792

 31.3.2018

 
Στάδιο  

(Stage) 1
Στάδιο  

(Stage) 2
Στάδιο  

(Stage) 3

Αξιόγραφα 
αποµειωµένα κατά 

την αρχική τους 
αναγνώριση (POCI)

Σύνολο

Οµόλογα Ελληνικού Δηµοσίου      

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου (52.247)    (52.247)

Εύλογη αξία 3.760.627    3.760.627

Λοιπά Κρατικά Οµόλογα      

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου (976)    (976)

Εύλογη αξία 1.330.072    1.330.072

Λοιπά χρεόγραφα      

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου (4.010) (241)   (4.251)

Εύλογη αξία 1.756.438 8.916   1.765.354

Σύνολο αξιογράφων αποτιµώµενων στην εύλογη 
αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που 
καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση      

Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου (57.233) (241) - - (57.474)

Εύλογη αξία 6.847.137 8.916 - - 6.856.053

τις συσσωρευµένες προβλέψεις αποµειώσεως ύψους € 33.660 (31.12.2018: € 31.862) για τις απαιτήσεις κατά πελατών στο 
αναπόσβεστο κόστος.

γ. Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων 
που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση

Ακολουθεί η κατάταξη των αξιογράφων ανά στάδιο (stage) καθώς και η κίνηση των συσσωρευµένων προβλέψεων 
αποµείωσης ανά στάδιο (stage).
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 Συσσωρευµένη πρόβλεψη αποµειώσεως

 
Στάδιο 

(Stage) 1
Στάδιο 

(Stage) 2
Στάδιο 

(Stage) 3

Αξιόγραφα αποµειωµένα 
κατά την αρχική τους 
αναγνώριση (POCI) Σύνολο

Υπόλοιπο 1.1.2018 84.312 3.099   87.411

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2018      

Ζηµίες αποµειώσεως νέων απαιτήσεων / αξιογράφων (β) 11.873    11.873

Αλλαγή πιστωτικών παραµέτρων (γ) (41.287) (987)   (42.274)

Ζηµίες αποµειώσεως αξιογράφων (β)+(γ) (29.414) (987) - - (30.401)

Διακοπή αναγνωρίσεως χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού (16.144) (433)   (16.577)

Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις (166)    (166)

Υπόλοιπο 31.3.2018 38.588 1.679 - - 40.267

Μεταβολές περιόδου 1.4 - 31.12.2018      

Μεταφορά σε στάδιο 1 από στάδιο 2 ή 3 13 (13)   -

Επανεκτίµηση αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου (α) (3) -   (3)

Ζηµίες αποµειώσεως νέων απαιτήσεων / αξιογράφων (β) 36.594    36.594

Αλλαγή πιστωτικών παραµέτρων (γ) 2.004 (803)   1.201

Ζηµίες αποµειώσεως αξιογράφων (α)+(β)+(γ) 38.595 (803) - - 37.792

Διακοπή αναγνωρίσεως χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού (20.129) (622)   (20.751)

Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις 166    166

Υπόλοιπο 31.12.2018 57.233 241 - - 57.474

Μεταβολές περιόδου 1.1 - 31.3.2019      

Ζηµίες αποµειώσεως νέων απαιτήσεων / αξιογράφων (β) 7.736    7.736

Αλλαγή πιστωτικών παραµέτρων (γ) (29.935) (135)   (30.070)

Ζηµίες αποµειώσεως αξιογράφων (β)+(γ) (22.199) (135) - - (22.334)

Διακοπή αναγνωρίσεως χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού (6.239) (20)   (6.259)

Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις (9)    (9)

Υπόλοιπο 31.3.2019 28.786 86 - - 28.872

27. Κεφαλαιακή επάρκεια 

Πολιτική του Οµίλου είναι η διατήρηση µίας ισχυρής κεφαλαιακής 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, σύµφωνα 
µε το καταστατικό ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Για το χρονικό διάστηµα συµµετοχής του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο µετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης, 
δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων µετοχών της χωρίς την έγκρισή του, σύµφωνα µε το Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship 
Framework Aggreement) που έχει υπογραφεί µεταξύ της Τραπέζης και του ΤΧΣ.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου µε τους κινδύνους (σταθµισµένο 
Ενεργητικό) που αναλαµβάνει ο Όµιλος. Τα εποπτικά κεφάλαια περιλαµβάνουν τα κεφάλαια κοινών µετοχών κατηγορίας 
Ι (µετοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικά, δικαιώµατα µειοψηφίας), τα πρόσθετα κεφάλαια κατηγορίας Ι (υβριδικοί τίτλοι) και τα 
κεφάλαια κατηγορίας ΙΙ (τίτλοι µειωµένης εξασφαλίσεως). Το σταθµισµένο Ενεργητικό περιλαµβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο του 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου, τον κίνδυνο αγοράς του εµπορικού χαρτοφυλακίου και τον λειτουργικό κίνδυνο.

Η Alpha Bank, ως συστηµική τράπεζα, εποπτεύεται από τον Νοέµβριο του 2014 από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (ΕΕΜ) 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προς τον οποίο υποβάλλονται στοιχεία σε τριµηνιαία βάση. Η εποπτεία διενεργείται 
σύµφωνα µε τον Eυρωπαϊκό Κανονισµό 575/2013 (CRR) και τηv Eυρωπαϊκή Οδηγία 2013/36 (CRD IV), όπως ενσωµατώθηκε 
στον Eλληνικό Νόµο 4261/2014. Το πλαίσιο είναι ευρέως γνωστό ως Βασιλεία ΙΙΙ.
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Σύµφωνα µε το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο για τον υπολογισµό του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ακολουθούνται οι µεταβατικές 
διατάξεις όπως ισχύουν. Επιπροσθέτως: 

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

•	 Προβλέπεται η διατήρηση, αποθεµάτων ασφαλείας κεφαλαίου, επιπλέον των κεφαλαίων κοινών µετοχών. 

Ειδικότερα:

•	 απόθεµα ασφαλείας διατηρήσεως κεφαλαίων το οποίο ανέρχεται στο 2,5% 

•	 η Τράπεζα της Ελλάδος µε Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής καθόρισε τα κάτωθι αποθέµατα ασφαλείας:

- αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας «µηδέν τοις εκατό» (0%) για το πρώτο τρίµηνο του 2019.

- απόθεµα ασφαλείας σηµαντικά συστηµικού ιδρύµατος (Ο−SII) από 1.1.2019 και σταδιακά µέχρι την 1.1.2021 «ένα 
τοις εκατό» (1%). Για το 2019 το ποσοστό ανέρχεται σε 0,25%.

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

31.3.2019 
(εκτίµηση)

31.12.2018

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) 16,9% 17,4%

Δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι (Tier I) 16,9% 17,4%

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 16,9% 17,4%

Στοιχεία που αφορούν την δηµοσιοποίηση εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια διαχείρισης 
κινδύνων (Πυλώνας ΙΙΙ - Κανονισµός 575/2013) θα δηµοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα της Τραπέζης.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2019, η ΕΚΤ ενηµέρωσε την Alpha Bank ότι από την 1η Μαρτίου 2019 το ελάχιστο όριο του Συνολικού 
Δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων (Overall Capital Requirements- OCR) είναι 13,75% αυξηµένος κατά 0,875% λόγω της πλήρους 
εφαρµογής του αποθέµατος ασφαλείας διατηρήσεως κεφαλαίων και της σταδιακής αυξήσεως του αποθέµατος ασφαλείας 
σηµαντικά συστηµικού ιδρύµατος (O-SII). Ο ΟCR αποτελείται από το ελάχιστο όριο του Συνολικού Δείκτη 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 Kανονισµού 1024/2013/ΕΕ, καθώς επίσης και τις συνδυασµένες απαιτήσεις αποθέµατος ασφαλείας (CBR), σύµφωνα µε 
το άρθρο 128 (6) της Oδηγίας 2013/36/ΕΕ. Ο ελάχιστος δείκτης θα πρέπει να τηρείται σε συνεχή βάση, λαµβάνοντας υπόψη τις 
µεταβατικές διατάξεις της CRR / CRD IV.

28. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών

Η Τράπεζα και οι υπόλοιπες εταιρίες του Οµίλου, στα πλαίσια των συνήθων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους, διενεργούν 
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 πρόσωπα, 
τις συνδεδεµένες µε αυτά εταιρίες, και τα σχετικά µε τις συναλλαγές αυτές αποτελέσµατα, έχουν ως εξής:

 31.3.2019 31.12.2018

Ενεργητικό   
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 1.660 1.299
Υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις προς πελάτες 7.406 6.524
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους 221 251
Σύνολο 7.627 6.775
Εγγυητικές επιστολές και εγκεκριµένα όρια 2.214 2.022
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Επιπλέον, κατά το α' τρίµηνο του 2019 καταβλήθηκε ποσό € 278 ως αµοιβή αποχωρήσεως συνδεδεµένου µέρους.

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ

 31.3.2019 31.3.2018
Έσοδα   
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 12 12
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 1 1
Σύνολο 13 13
Έξοδα   
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 5 6
Αµοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών και πλησιεστέρων συγγενικών τους προσώπων 940 1.074
Σύνολο 945 1.080

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

 31.3.2019 31.12.2018
Ενεργητικό   
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 61.824 61.505
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 2.228 2.000
Σύνολο 64.052 63.505
Υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις προς πελάτες 25.690 23.124
Λοιπά στοιχεία Παθητικού 2.203 4.473
Σύνολο 27.893 27.597

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ

 31.3.2019 31.3.2018
Έσοδα   
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 415 1.825
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 1 2
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων και αποµειώσεων σε εταιρίες του Οµίλου 1.758
Λοιπά έσοδα 38 40
Σύνολο 2.212 1.867
Έξοδα   
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 1  
Λοιπά έξοδα 2.464 2.813
Σύνολο 2.465 2.813

γ. Το Ταµείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού τηρεί καταθέσεις στην Τράπεζα ύψους € 7 (31.12.2018: € 7). 

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 
αντικατέστησε το προηγούµενο που υπεγράφη το 2013, έχει συµµετοχή στο Διοικητικό Συµβούλιο αλλά και σε σηµαντικές 
Επιτροπές της Τραπέζης. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε το Δ.Λ.Π. 24 το ΤΧΣ και οι ελεγχόµενες από αυτό εταιρίες θεωρούνται 
συνδεδεµένα µέρη της Τραπέζης.

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

 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ

 31.3.2019 31.3.2018
Έσοδα   
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 2 3
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29. Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση

 31.3.2019 31.12.2018

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση

ΑPΕ Commercial Property A.E., ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. 46.217 46.217

Επενδυτικά ακίνητα Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Ερυθραίας Α.Ε. 6.204 6.204

Πάγια Alpha Bank Α.Ε. 29.614 29.598

Επενδυτικά πάγια Alpha Leasing Α.Ε. 20.912 22.616

Serdika 2009 E.O.O.D., Sheinovo Offices E.O.O.D., Sheinovo apartments E.O.O.D., Sheinovo Residence E.O.O.D. 15.838

Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ι Α.Ε. 91.176 79.539

Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Α.Ε. 8.502 8.502

Δανειακό Χαρτοφυλάκιο Alpha Bank Α.Ε. 55.832 55.925

Λοιπά κατεχόµενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού 7.781 7.598

Σύνολο 266.238 272.037

31.3.2019 31.12.2018

Υποχρεώσεις που συνδέονται µε στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση

Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ι Α.Ε. 13.474 1.592

Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Α.Ε. 49 11

Σύνολο 13.523 1.603

Ο Όµιλος, έχει εκκινήσει τη διαδικασία πώλησης των κοινοπραξιών ΑPΕ Commercial Property A.E. και A.Π.E. Επενδυτικής 
Περιουσίας Α.Ε., των επενδυτικών ακινήτων της θυγατρικής Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Ερυθραίας Α.Ε., καθώς επίσης 
και χαρτοφυλακίου δανείων λιανικής τραπεζικής και επιχειρηµατικής πίστης της Τραπέζης. Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν ταξινοµηθεί ως 
κατεχόµενα προς πώληση ακίνητα της Tραπέζης και της θυγατρικής Alpha Leasing A.E.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του 2018 ταξινοµήθηκαν ως κατεχόµενες προς πώληση οι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου Alpha 
Επενδυτικής Περιουσίας Ι Α.Ε. και Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Α.Ε.

Τέλος, εντός του α' τριµήνου ολοκληρώθηκε η συναλλαγή πώλησης των εταιριών Serdika 2009 E.O.O.D., Sheinovo Offices E.O.O.D., 
Sheinovo apartments E.O.O.D. και Sheinovo Residence E.O.O.D., οι οποίες αποτελούν θυγατρικές της εταιρίας του Οµίλου Stockfort 
Ltd και είχαν ταξινοµηθεί στα Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση από την 30.9.2018.

APE Commercial Property Α.Ε., A.Π.E. Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. 

Εντός της χρήσεως 2016 προσελήφθησαν σύµβουλοι πωλήσεως και εκκίνησε η διαδικασία για τη πώληση των συµµετοχών της 
Τραπέζης στις κοινοπραξίες APE Commercial Property Α.Ε. και A.Π.E. Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. Οι εταιρίες έχουν καταταχθεί ως 
κατεχόµενες προς πώληση σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5.

Όσον αφορά την ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας, ο Όµιλος βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο της διαδικασίας πώλησης της 
συµµετοχής του και, παρόλα τα ειδικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, εκτιµάται ως 
πιθανή η επίτευξη συµφωνίας κατά το προσεχές διάστηµα. Επίσης, εντός του 2018, η Τράπεζα συµµετείχε στην αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου της ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. καταβάλλοντας το ποσό € 71.704, ενώ η εταιρία αποπλήρωσε το δάνειο που είχε 
χορηγηθεί από την Τράπεζα. 

Όσον αφορά την APE Commercial Property σηµειώνεται ότι κατά τον Σεπτέµβριο του 2018, η APE Commercial Property διενήργησε 
επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους της συνολικού ύψους € 15.906, εκ του οποίου € 11.484 αφορά στην επιστροφή κεφαλαίου 
προς την Τράπεζα. 

Σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5 τα κατεχόµενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία ή οµάδες διάθεσης αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή 
µεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της εύλογης αξίας µείον τα έξοδα πώλησης και παρουσιάζονται στον ισολογισµό διακριτά 
από τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων. Για τις κοινοπραξίες APE Commercial Property Α.Ε. και A.Π.E. Επενδυτικής 
Περιουσίας Α.Ε., που αποτιµώνται µε τη µέθοδο της καθαρής 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 
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αποτίµηση προέκυψαν εντός της χρήσεως 2018 ζηµία ποσού € 7.300 που αναγνωρίστηκε στη γραµµή «Αποτελέσµατα 
χρηµατοοικονοµικών πράξεων και αποµειώσεων σε εταιρίες του Οµίλου» της κατάστασης αποτελεσµάτων, ενώ για το πρώτο 
τρίµηνο του 2019 δεν προέκυψε αποτέλεσµα.

Καθώς οι εταιρίες δεν αποτελούν για τον Όµιλο ξεχωριστά σηµαντικά τµήµατα επιχειρηµατικής δραστηριότητας, δεν ικανοποιούνται 
οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού αυτών ως διακοπείσες δραστηριότητες. Οι εταιρίες εντάσσονται στον τοµέα «Λοιπά / Κέντρο 
Απαλοιφών» για σκοπούς πληροφόρησης κατά λειτουργικό τοµέα.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση των επιµέρους στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που αφορούν στις APE 
Commercial Property Α.Ε. και A.Π.E. Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. και παρουσιάστηκαν στον Ισολογισµό ως «κατεχόµενα προς 
πώληση».

 31.3.2019 31.12.2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αναπόσβεστο κόστος 279 50
Επενδύσεις σε ακίνητα 79.976 68.114
Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια 1.978 1.979
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 8.827 9.015
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 116 381
Σύνολο Ενεργητικού προς πώληση 91.176 79.539
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους 271 159
Λοιπές υποχρεώσεις 13.079 1.302
Προβλέψεις 124 131
Σύνολο Υποχρεώσεων που συνδέονται µε τα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 13.474 1.592

Ισολογισµός

Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ι Α.Ε.

Εντός της χρήσεως 2018, η Τράπεζα ξεκίνησε τη διαδικασία για τη λήψη δεσµευτικών προσφορών για τη συµµετοχή της στην 
Alpha Επενδυτικής Περιουσίας I Α.Ε. και στις 8.3.2019 υπεγράφη η σύµβαση αγοραπωλησίας µετοχών µε τον προτιµητέο 
επενδυτή, ενώ η συναλλαγή εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του Α' εξαµήνου του 2019.

Σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5, η Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ι Α.Ε. κατατάχθηκε ως κατεχόµενη προς πώληση κατά τη σύνταξη 
των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2018. Ο Όµιλος αποτίµησε τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της θυγατρικής 
εταιρίας στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας τους µείον τα έξοδα πώλησης. Από την εν λόγω 
αποτίµηση δεν προέκυψε αποτέλεσµα.

Καθώς η εταιρία δεν αποτελεί για τον Όµιλο ξεχωριστό σηµαντικό τµήµα επιχειρηµατικής δραστηριότητας, δεν ικανοποιούνται 
οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού της ως διακοπείσα δραστηριότητα. Η εταιρία εντάσσεται στον λειτουργικό τοµέα «Corporate 
Banking» για σκοπούς πληροφόρησης κατά λειτουργικό τοµέα.

 31.3.2019 31.12.2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 58.961 58.961
 58.961 58.961
Αποτίµηση στην εύλογη αξία ΑΠΕ (12.744) (12.744)
Σύνολο Ενεργητικού προς πώληση AΠΕ 46.217 46.217
Ποσά που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση και αφορούν στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση (122) (122)

Ισολογισµός

Συνεπεία της εφαρµογής του Δ.Π.Χ.Π. 16 στις «Επενδύσεις σε ακίνητα» περιλαµβάνεται ποσό € 11.862 που αφορά δικαίωµα 
χρήσης. Αντίστοιχο ποσό που αφορά την «Υποχρέωση από µίσθωση» περιλαµβάνεται στη γραµµή «Λοιπές υποχρεώσεις».
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Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια του 2018 ο Όµιλος ξεκίνησε τη διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισµού για την πώληση των µετοχών της 
εταιρίας Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Α.Ε. Σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5, η εταιρία κατατάχθηκε ως κατεχόµενη προς 
πώληση κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2018. Ο Όµιλος αποτίµησε τα στοιχεία ενεργητικού και 
υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρίας στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας τους µείον τα έξοδα 
πώλησης, χωρίς να προκύψει ανάγκη αναγνώρισης αποµείωσης.

Καθώς η εταιρία δεν αποτελεί για τον Όµιλο ξεχωριστό σηµαντικό τµήµα επιχειρηµατικής δραστηριότητας, δεν ικανοποιούνται 
οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού της ως διακοπείσα δραστηριότητα. Η εταιρία εντάσσεται στον τοµέα «Corporate Banking» για 
σκοπούς πληροφόρησης κατά λειτουργικό τοµέα.

 31.3.2019 31.12.2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Επενδύσεις σε ακίνητα 8.500 8.500

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2  

Σύνολο Ενεργητικού προς πώληση 8.502 8.500

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους 36  

Λοιπές υποχρεώσεις 13 11

Σύνολο Υποχρεώσεων που συνδέονται µε τα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 49 11

Ισολογισµός

Επενδυτικά ακίνητα Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Ερυθραίας Α.Ε. 

Εντός της χρήσεως 2018 η θυγατρική εταιρία της Τραπέζης, Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Ερυθραίας Α.Ε., υπέγραψε µε 
ενδιαφερόµενο επενδυτή συµβολαιογραφικό προσύµφωνο για την πώληση µέρους των ακινήτων της. 

Με βάση τα ανωτέρω, τα επενδυτικά ακίνητα της Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Ερυθραίας Α.Ε. κατατάχθηκαν ως 
κατεχόµενα προς πώληση κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2018. Ο Όµιλος αποτίµησε τα εν 
λόγω επενδυτικά ακίνητα της εταιρίας στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας τους µείον τα έξοδα 
πώλησης. Από την εν λόγω αποτίµηση δεν προέκυψε αποτέλεσµα.

Τα επενδυτικά ακίνητα της εταιρίας εντάσσονται στον τοµέα «Corporate Banking» για σκοπούς πληροφόρησης κατά λειτουργικό 
τοµέα.

Δανειακό Χαρτοφυλάκιο

Εντός του 2018, ο Όµιλος ξεκίνησε διαδικασία για την πώληση µη εξυπηρετούµενων επιχειρηµατικών δανείων Ελλάδος. 

Την 27.12.2018 ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση µέρους του ανωτέρω χαρτοφυλακίου. Το τίµηµα της συναλλαγής για το 
µεταβιβασθέν χαρτοφυλάκιο, όπως διαµορφώθηκε µετά από έξοδα της συναλλαγής και λοιπές υποχρεώσεις, ανήλθε σε 
€ 258.833, ενώ αναγνωρίστηκε ζηµία ποσού € 17.659 στα «Αποτελέσµατα από διακοπή αναγνωρίσεως χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων του Ενεργητικού που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος». 

Την 31.3.2019, η λογιστική αξία για το υπολοιπόµενο χαρτοφυλάκιο, η ολοκλήρωση της πώλησης του οποίου εξαρτάται από 
την πλήρωση ορισµένων προϋποθέσεων, ανήλθε σε € 55.832. Από το εν λόγω χαρτοφυλάκιο ποσό € 31.179 περιλαµβάνεται 
στο λειτουργικό τοµέα «Corporate Banking» και ποσό € 24.653 περιλαµβάνεται στο λειτουργικό τοµέα «Investment Banking / 
Treasury» της σηµείωσης 23 «Πληροφόρηση κατά τοµέα». Τα εν λόγω δάνεια κατατάσσονται στα «Στοιχεία ενεργητικού προς 
πώληση» µε 31.3.2019, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5.

Ακίνητα Alpha Bank A.E. και Alpha Leasing A.E.

Σε συνδυασµό µε τη συναλλαγή που αφορά το ως άνω Δανειακό Χαρτοφυλάκιο, η Τράπεζα και η Alpha Leasing A.E. ξεκίνησαν 
διαδικασία για την πώληση χαρτοφυλακίου επενδυτικών, ιδιοχρησιµοποιούµενων και ακινήτων από πλειστηριασµούς 
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κυριότητάς τους. Εντός του α' τριµήνου, ολοκληρώθηκε η πώληση µέρους του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Alpha Leasing 
A.E., αναγνωρίζοντας κέρδος ποσού € 307 στα λοιπά έσοδα της περιόδου. Τα υφιστάµενα κατά την 31.3.2019 ακίνητα 
ικανοποιούσαν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού τους ως «Κατεχόµενα προς πώληση» σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 5. Ο Όµιλος 
αποτίµησε τα εν λόγω ακίνητα στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας τους µείον τα έξοδα πώλησης, 
χωρίς να υπάρχει επίπτωση στα αποτελέσµατα της περιόδου, ενώ η λογιστική αξία τους την 31.3.2019 διαµορφώθηκε σε 
€ 50.526. Σηµειώνεται πως τα ακίνητα της Τραπέζης (λογιστικής αξίας € 29.614) περιλαµβάνονται στο λειτουργικό τοµέα 
«Λοιπά / Κέντρο Απαλοιφών» και τα ακίνητα της Alpha Leasing A.E. (λογιστικής αξίας € 20.912) περιλαµβάνονται στο 
λειτουργικό τοµέα «Corporate Banking» της σηµείωσης 23 «Πληροφόρηση κατά τοµέα».

Serdika 2009 E.O.O.D., Sheinovo Offices E.O.O.D., Sheinovo Αpartments E.O.O.D., Sheinovo Residence E.O.O.D.

Εντός της χρήσεως 2018, η Τράπεζα και η εταιρία του Οµίλου Stockfort Ltd υπέγραψαν µε ενδιαφερόµενο επενδυτή 
προσύµφωνο (Pre-SPA) για την πώληση των θυγατρικών εταιριών Serdika 2009 E.O.O.D., Sheinovo Offices E.O.O.D., Sheinovo 
Apartments E.O.O.D. και Sheinovo Residence E.O.O.D. Οι κύριοι όροι µεταβίβασης του 100% του µετοχικού κεφαλαίου των 
εταιριών συµφωνήθηκαν µε τον εν λόγω επενδυτή εντός του τρίτου τριµήνου του έτους 2018. Με βάση τα ανωτέρω, οι Serdika 
2009 E.O.O.D., Sheinovo Offices E.O.O.D., Sheinovo Αpartments E.O.O.D. και Sheinovo Residence E.O.O.D. κατατάχθηκαν 
ως κατεχόµενες προς πώληση κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2018. Ο Όµιλος αποτίµησε τα 
στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων των θυγατρικών εταιριών στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της λογιστικής και της εύλογης 
αξίας τους µείον τα έξοδα πώλησης, ενώ οι εταιρίες εντάσσονταν στον τοµέα «Λοιπά / Κέντρο Απαλοιφών» για σκοπούς 
πληροφόρησης κατά λειτουργικό τοµέα. Την 19.3.2019 υπεγράφη η σύµβαση αγοραπωλησίας του συνόλου των µετοχών 
των ως άνω εταιριών. Το τίµηµα της συναλλαγής διαµορφώθηκε σε € 17.325, ενώ αναγνωρίστηκε κέρδος ποσού € 908 στα 
«Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων και αποµειώσεων σε εταιρίες του Οµίλου».

Λοιπά κατεχόµενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού

Στα λοιπά κατεχόµενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνονται πάγια του Οµίλου ύψους € 7.781 (31.12.2018: 
€ 7.598). Επιπλέον, στα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση, έχουν ταξινοµηθεί µε την εύλογη αξία του ενός ευρώ εκάστη οι 
συµµετοχές της Τραπέζης στις εταιρίες «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.», «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.» και «Forthnet A.E.», 
καθώς η Τράπεζα προτίθεται να τις µεταβιβάσει στο προσεχές διάστηµα, καθώς επίσης και η συµµετοχή της Τραπέζης στην 
εταιρία «Unisoft A.E.» µε εύλογη αξία €198, η οποία µεταβιβάστηκε στις 18.4.2019.

Το σύνολο των λοιπών κατεχοµένων προς πώληση στοιχείων ενεργητικού περιλαµβάνεται στον τοµέα «Ν.Α. Ευρώπη», µε 
εξαίρεση τις προαναφερθείσες εταιρίες που για σκοπούς πληροφόρησης κατά λειτουργικό τοµέα εντάσσονται στον τοµέα 
«Λοιπά / Κέντρο Απαλοιφών».

Ο Όµιλος, σε κάθε ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων, αξιολογεί τις ενέργειες που πραγµατοποιούνται στα 
πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου αναδιαρθρώσεως προκειµένου, στις περιπτώσεις που πληρούνται τα κριτήρια του Δ.Π.Χ.Π. 5 
(τα οποία παρατίθενται στη σηµείωση 1.18 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2018), τα στοιχεία του 
ενεργητικού και οι άµεσα συνδεδεµένες µε αυτά υποχρεώσεις να κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση.

30. Εταιρικά γεγονότα

α. Την 9.1.2019, η θυγατρική εταιρία της Τραπέζης, Alpha Bank Cyprus Ltd ίδρυσε την ABC RE COM Pafos Ltd έναντι ποσού € 1 και 
την 29.1.2019 συµµετείχε σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε εισφορά σε είδος της εν λόγω εταιρίας έναντι ποσού € 339. 

β. Την 18.1.2019, η θυγατρική εταιρία της Τραπέζης, Alpha Bank Cyprus Ltd ίδρυσε την ABC RE RES Larnaca Ltd έναντι ποσού € 1.

γ. Την 18.1.2019, η θυγατρική εταιρία της Τραπέζης, AGI-Cypre Ermis Ltd ίδρυσε την AGI-Cypre Property 25 Ltd και την AGI-Cypre 
Property 26 Ltd έναντι ποσού € 1 εκάστη.

δ. Την 5.2.2019, η θυγατρική εταιρία της Τραπέζης, AGI-Cypre Ermis Ltd ίδρυσε την AGI-Cypre P&F Pafos Ltd έναντι ποσού € 1.
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ε. Την 8.2.2019 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας του Οµίλου, KITMA Holdings Ltd και 
της θυγατρικής της εταιρίας KITMA Holdings Ltd, Vic City Srl.

στ. Την 20.2.2019, η θυγατρική εταιρία της Τραπέζης, Alpha Group Investments Ltd, προέβη στην συµπληρωµατική κάλυψη της 
αναλογίας της, στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της συγγενούς της εταιρίας Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα Α.Ε. 
καταβάλλοντας το ποσό € 2.500, σε συνέχεια της από 30.10.2018 καταβολής του ποσού € 1.000.

ζ. Την 26.2.2019 η θυγατρική εταιρία της Τραπέζης, AGI-Cypre Ermis Ltd συµµετείχε σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε εισφορά 
σε είδος της AGI-Cypre Property 24 Ltd και AGI-Cypre RES Nicosia Ltd έναντι ποσού € 653 και € 113 αντίστοιχα. 

η. Την 6.3.2019, η Alpha Group Investments Ltd προέβη σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε εισφορά σε είδος στην Alpha 
Επενδυτικής Περιουσίας Νέας Ερυθραίας Α.Ε. έναντι ποσού € 220.

θ. Την 8.3.2019, η θυγατρική εταιρία της Τραπέζης, AGI-Cypre Ermis Ltd ίδρυσε την AGI-Cypre Property 27 Ltd έναντι ποσού € 1. 

ι. Την 19.3.2019 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των µετοχών των θυγατρικών εταιριών του Οµίλου Sheynovo Offices 
E.O.O.D., της Sheynovo Apartments E.O.O.D., της Sheynovo Residence E.O.O.D. και της Serdica 2009 E.O.O.D. έναντι συνολικού 
τιµήµατος € 17.325.

ια. Την 19.3.2019 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας του Οµίλου AGI-Cypre Property 1 
Ltd έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.200.

ιβ. Την 21.3.2019, η θυγατρική εταιρία της Τραπέζης, Alpha Bank Cyprus Ltd ίδρυσε την ABC RE L4 Ltd έναντι ποσού € 1.

ιγ. Την 23.4.2019 η Τράπεζα συµµετείχε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της, Εµπορική Ανάπτυξης & 
Διαχείρισης Ακινήτων Ανώνυµη Συµµετοχική & Κτηµατική Εταιρία, καταβάλλοντας το ποσό των € 36.307.

ιδ. Την 24.4.2019, η AGI-Cypre Ermis Ltd προέβη σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε εισφορά σε είδος στην AGI-Cypre 
Property 23 Ltd έναντι ποσού € 3.328.

ιε. Την 14.5.2019 ολοκληρώθηκε η επιστροφή κεφαλαίου ύψους € 15.174 της θυγατρικής εταιρίας του Οµίλου, Alpha 
Επενδυτικής Περιουσίας Ι Α.Ε.

ιστ. Την 20.5.2019 η θυγατρική εταιρία της Τραπέζης, Alpha Group Investments Ltd, συµµετείχε σε αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρίας Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Καλλιθέας Α.Ε., καταβάλλοντας ποσό € 5.580.

31. Αναµόρφωση οικονοµικών καταστάσεων

Ο Όµιλος αναµόρφωσε τον Ισολογισµό της 31.12.2017, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σηµείωση 52 των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2018, σε συνέχεια της εξέλιξης της επίδικης υπόθεσης της θυγατρικής εταιρίας 
Chardash Trading E.O.O.D. (“Chardash”), που δραστηριοποιείται στην Βουλγαρία.

Ειδικότερα, η Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών είχε ασκήσει κατά της ανωτέρω θυγατρικής εταιρίας διεκδικητική αγωγή µε 
την οποία ζητούσε να της αναγνωρισθεί η κυριότητα και να της αποδοθεί η νοµή και κατοχή του οικοπέδου, επί του οποίου 
έχει αναγερθεί πολυόροφο κτήριο γραφείων στη Σόφια. Έπειτα από την εξέταση της υποθέσεως ενώπιον του Εφετείου 
Σόφιας, έγινε δεκτή η αγωγή της Βουλγαρικής Ακαδηµίας Επιστηµών, αναγνωρίζοντας ωστόσο το δικαίωµα στην Chardash 
να αρνηθεί την απόδοση του ακινήτου µέχρι την καταβολή από την Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών των δαπανών 
ανεγέρσεως του κτιρίου.

Συνεπεία των ανωτέρω, ο Όµιλος έκρινε ότι δεν είναι πλέον εκτεθειµένος σε κινδύνους και οφέλη ακινήτου και αντ’ 
αυτού αναγνώρισε τη σχετική απαίτηση για την καταβολή των εξόδων ανεγέρσεως µε ηµεροµηνία 31.12.2017. Επιπλέον, 
η πρόβλεψη ποσού € 8 εκατ. που είχε σχηµατιστεί για την εν λόγω υπόθεση ελήφθη υπόψη για τον προσδιορισµό της 
λογιστικής αξίας της απαίτησης από τη Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, εντός της τρέχουσας περιόδου ο Όµιλος αναµόρφωσε την Κατάσταση Αποτελεσµάτων, την Κατάσταση 
Συνολικού Αποτελέσµατος και την Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 
31.3.2018. Συγκεκριµένα, αναµορφώθηκαν οι αποσβέσεις περιόδου επί του επενδυτικού ακινήτου (λαµβάνοντας υπόψη 
πως η λογιστική αναγνώριση της απαίτησης πραγµατοποιήθηκε µε ηµεροµηνία 31.12.2017), ενώ τα ενοίκια που εισέπραττε 
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Δηµοσιευθέντα  
ποσά  

31.3.2018

Αναµόρφωση 
αποτελεσµάτων 

Τραπέζης 

Αναµόρφωση 
αποτελεσµάτων 

Chardash Trading 
E.O.O.D.

Αναµορφωθέντα 
ποσά  

31.3.2018

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 587.327   587.327

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα (143.512)   (143.512)

Καθαρό έσοδο από τόκους 443.815 - - 443.815
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 93.382   93.382

Προµήθειες έξοδα (9.010) (1.170)  (10.180)

Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες 84.372 (1.170) - 83.202
Έσοδα από µερίσµατα 42   42

Αποτελέσµατα από διακοπή αναγνωρίσεως 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού 
που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 12.626   12.626

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων και 
αποµειώσεων σε εταιρίες του Οµίλου 173.467   173.467

Λοιπά έσοδα 8.322  (103) 8.219

Σύνολο λοιπών εσόδων 194.457 - (103) 194.354
Σύνολο εσόδων 722.644 (1.170) (103) 721.371
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (116.420)   (116.420)

Γενικά διοικητικά έξοδα (126.267) 1.170 58 (125.039)

Αποσβέσεις (25.057)  241 (24.816)

Λοιπά έξοδα (2.564)   (2.564)

Σύνολο εξόδων προ ζηµιών αποµειώσεως και 
προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου (270.308) 1.170 299 (268.839)
Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την 
κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου δανείων και 
απαιτήσεων κατά πελατών (342.719)   (342.719)

Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συγγενείς εταιρίες 
και κοινοπραξίες (284)   (284)

Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος 109.333 - 196 109.529
Φόρος εισοδήµατος (44.137)   (44.137)

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο 
εισοδήµατος 65.196 - 196 65.392
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν σε:     
Μετόχους της Τραπέζης 65.248 - 196 65.444
Τρίτους (52)   (52)

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή:     
Βασικά και προσαρµοσµένα (€ ανά µετοχή) 0,04 - - 0,04

η εταιρία καθώς και οι δηµοτικοί φόροι και έξοδα που κατέβαλλε κατά την ίδια περίοδο, διαµόρφωσαν το τελικό ποσό της 
απαίτησης έναντι της Βουλγαρικής Ακαδηµίας Τεχνών.

Επιπλέον, εντός της τρέχουσας περιόδου, η Τράπεζα τροποποίησε τον τρόπο παρουσίασης των εξόδων που επιβαρύνεται 
για τη χρήση του εµπορικού σήµατος των Οργανισµών Visa, Mastercard και Diners. Τα εν λόγω έξοδα τα οποία στην ουσία 
αποτελούν κόστος του προϊόντος «Κάρτες», έως τώρα συµπεριλαµβάνονταν στην κατηγορία «Γενικά διοικητικά έξοδα» της 
ενοποιηµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων, ενώ πλέον παρουσιάζονται στην κατηγορία «Προµήθειες έξοδα». Η µεταβολή αυτή 
στην παρουσίαση των εν λόγω εξόδων επιλέχτηκε διότι κατά τον τρόπο αυτό, απεικονίζεται καλύτερα η φύση των εξόδων της 
Τραπέζης, χωρίς να διαφοροποιείται το αποτέλεσµα εκάστης περιόδου.

Τέλος, κατά την 30.6.2018 οριστικοποιήθηκε η επίπτωση του Δ.Π.Χ.Π. 9 που είχε απεικονισθεί στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της 31.3.2018, συνεπεία της µεταβολής των στοιχείων θυγατρικής εταιρίας, γεγονός που συνεπάγεται την 
αναµόρφωση των υπολοίπων της Καθαρής Θέσεως µε ηµεροµηνία αναφοράς την 1.1.2018.

Η αναµορφωµένη ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελέσµατος για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31.3.2018 παρατίθεται 
κατωτέρω:



80   Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 31.3.2019

 Από 1 Ιανουαρίου έως 31.3.2018

 
Δηµοσιευθέντα  

ποσά

Αναµόρφωση 
αποτελεσµάτων 

Chardash Trading 
E.O.O.D.

Αναµορφωθέντα 
ποσά

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες), µετά το φόρο εισοδήµατος, που 
αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 65.196 196 65.392
Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή 
Θέση:    
Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων    
Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού των οµολόγων που αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται 
απευθείας στην Καθαρή Θέση (252.308)  (252.308)

Καθαρή µεταβολή του αποθεµατικού αντισταθµίσεως ταµειακών ροών 3.672  3.672

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής οικονοµικών καταστάσεων και 
αντισταθµίσεως θυγατρικών εξωτερικού 8.831  8.831

Φόρος εισοδήµατος 70.423  70.423

Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων (169.382) - (169.382)
Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων    
Καθαρή µεταβολή αναλογιστικών κερδών/(ζηµιών) υποχρεώσεων 
καθορισµένων παροχών 123  123

Κέρδη/Ζηµίες µετοχών που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των 
λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση (4.054)  (4.054)

Φόρος εισοδήµατος 402  402

Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων (3.529) - (3.529)
Σύνολο αποτελεσµάτων, µετά το φόρο εισοδήµατος, που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση (172.911)  (172.911)
Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος (107.715) 196 (107.519)
Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου που αναλογεί σε:    
Μετόχους της Τραπέζης (107.766) 196 (107.570)
Τρίτους 51 - 51

Η αναµορφωµένη Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος παρατίθεται κατωτέρω:

 Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Διαφορά 
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο

Αποθεµατικά Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο Δικαιώµατα 

τρίτων
Υβριδικά 
κεφάλαια

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσεως

Δηµοσιευµένο 
υπόλοιπο 
31.3.2018 463.110 10.801.029 677.024 (3.607.881) 8.333.282 28.501 15.107 8.376.890 
Οριστικοποίηση της 
επιπτώσεως του 
Δ.Π.Χ.Π. 9    (1.474) (1.474)   (1.474)

Αναµόρφωση 
αποτελεσµάτων 
Chardash Trading 
E.O.O.D.    196 196   196

Αναµορφωµένο 
υπόλοιπο 
31.3.2018 463.110 10.801.029 677.024 (3.609.159) 8.332.004 28.501 15.107 8.375.612 

Ακολουθεί η µεταβολή που επήλθε στα υπόλοιπα της Καθαρής Θέσης κατά την 31.3.2018:
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32. Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων

α. Την 11.4.2019 η Τράπεζα προέβη σε τιτλοποίηση απαιτήσεων από Πρόγραµµα Οµολογιακού Δανείου του χαρτοφυλακίου 
της Τραπέζης. Οι εν λόγω απαιτήσεις µεταβιβάστηκαν στην εταιρία ειδικού σκοπού µε επωνυµία “Alpha Quantum Dac”, και 
το οµόλογο που εκδόθηκε µέσω της τιτλοποίησης, ονοµαστικής αξίας € 306 εκατ., χρησιµοποιείται ως ενέχυρο σε πράξεις 
χρηµατοδοτήσεως.

β. Την 14.5.2019 ολοκληρώθηκε η πρώτη έκδοση καλυµµένης οµολογίας στη Ρουµανία, ύψους € 200 εκατ. από τη θυγατρική 
Τράπεζα του Οµίλου Alpha Bank Romania S.A., στο πλαίσιο προγράµµατος που προβλέπει την απευθείας έκδοση καλυµµένων 
οµολογιών έως του ποσού του € 1 δισ. Το καλυµµένο οµόλογο θα διαπραγµατεύεται στα Χρηµατιστήρια του Λουξεµβούργου και 
του Βουκουρεστίου, ενώ έχει λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Baa2 από τον οίκο Moody’s.

Αθήναι, 30 Μαΐου 2019
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