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 Αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.  

 

 

Περαιτέρω ενίσχυση του Ισολογισμού 

- Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ 15,6%, 
προσαρμοσμένος για την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού 
Δημοσίου. 

- Η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) μηδενίσθηκε τον Μάιο 2014. Η 
συνολική χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 15,7 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2014, 
μειωμένη κατά Ευρώ 1,5 δισ. και αντιπροσωπεύει το 18%1 του συνολικού Ενεργητικού.  

- Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων κατά Ευρώ 0,6 δισ. το α΄ τρίμηνο 2014, κυρίως στην Ελλάδα, σε 
Ευρώ 41,8 δισ., σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπολοίπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος. 
Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στην Ελλάδα στο 116%. 

- Αύξηση των Καθυστερήσεων κατά Ευρώ 228 εκατ. το α΄ τρίμηνο. Δείκτης Καθυστερήσεων στο 33,3%. Ο 
δείκτης καλύψεως των καθυστερήσεων ενισχύθηκε κατά 200 μονάδες βάσεως σε 56% το α΄ τρίμηνο, με 
τις σωρευτικές προβλέψεις να αντιστοιχούν σε 19% του δανειακού χαρτοφυλακίου.  

                                                 
1 Εξαιρουμένου του χαρτοφυλακίου των Ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων  

- Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της 

Alpha Bank και επέτρεψε την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού 

Δημοσίου. Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 8,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2014. 

- Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 15,6%, 

σύμφωνα με τη Βασιλεία III (προσαρμοσμένος για την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών 

κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου), ο οποίος παρέχει ένα σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα ενόψει 

των αποτελεσμάτων του Ελέγχου της Ποιότητος των Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Quality Review) και 

των Ασκήσεων Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων (stress tests) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τραπέζης.  

- Περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής επιδόσεως λόγω της μειώσεως του κόστους 

χρηματοδοτήσεως καθώς και των λειτουργικών εξόδων. 

- Επιβεβαίωση της επιβραδύνσεως του ρυθμού αυξήσεως των καθυστερήσεων για ένα ακόμη τρίμηνο. 
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Περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής μας επιδόσεως  

- Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων (προσαρμοσμένο για τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών 
πράξεων, εξόδων συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων) ανήλθε σε Ευρώ 249,9 εκατ., έναντι Ευρώ 72,3 
εκατ. το α΄ τρίμηνο 2013. Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα1 αυξήθηκαν σε Ευρώ 579,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 
2014 (+37,4% ετησίως). 

- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 471,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014, ενισχυμένο κατά 43,8% 
ετησίως, ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους καταθέσεων και της χρηματοδοτήσεως από τις 
Κεντρικές Τράπεζες. 

- Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων, μειώθηκαν κατά 
5,7% ετησίως σε Ευρώ 329,6 εκατ.  

- Ο Δείκτης Εξόδων / Εσόδων (προσαρμοσμένος για τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων, 
εξόδων συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων) μειώνεται σε 57% από 83% το α΄ τρίμηνο 2013. 

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 395 εκατ. το α΄ τρίμηνο 
2014 έναντι Ευρώ 449 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2013. Οι προβλέψεις ως ποσοστό του μέσου όρου των 
χορηγήσεων μειώθηκαν κατά 32 μονάδες βάσεως σε 253 μονάδες βάσεως. 
 

- Ζημίες προ Φόρων Ευρώ 107,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014. 

 
 
Ο Πρόεδρος της Alpha Bank, κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος δήλωσε:  
“Η Alpha Bank ολοκλήρωσε πρώτη την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά τον δεύτερο κύκλο της 
ανακεφαλαιοποιήσεως του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Με την πρωτοβουλία αυτήν ανοίξαμε τον δρόμο για 
τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, ενώ διευρύναμε τη μετοχική μας βάση με διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας. Η 
πλήρης εξαγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί ορόσημο του 
επιχειρησιακού μας σχεδίου για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τραπέζης”. 
 
O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:  
“Τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2014 επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη της χρηματοοικονομικής μας επιδόσεως. Η 
αξιοσημείωτη πρόοδος της λειτουργικής συγχωνεύσεως της Εμπορικής Τραπέζης, με την ολοκλήρωση της 
μεταπτώσεως των συστημάτων καθώς και την ενοποίηση των επιχειρησιακών και λειτουργικών υποδομών, είχε ως 
αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του λειτουργικού μας κόστους σε ετήσια βάση. Επικεντρωνόμεθα, πλέον, στην 
τρέχουσα πανευρωπαϊκή διαγνωστική μελέτη της ΕΚΤ, ενώ παράλληλα στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της 
πολιτικής εξυγιάνσεως των καθυστερήσεων και στην ανάπτυξη του Ισολογισμού μας”. 
 

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

(σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Τριμήνου         

  31.3.2014 31.3.2013 31.3.2013 PF1  (%) 31.12.2013 (%) 

Καθαρό Έσοδο Τόκων 471,3 317,7 327,9 43,8% 476,1 -1,0% 

Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 95,2 75,9 83,2 14,5% 106,7 -10,8% 

Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων 42,5 191,9 193,9 … 1,6 … 

Λοιπά Έσοδα 13,0 10,2 10,7 21,7% 14,6 -11,1% 

Λειτουργικά Έσοδα 622,0 595,8 615,6 1,0% 599,0 3,8% 

Κύρια Λειτουργικά Έσοδα2 579,5 403,8 421,7 37,4% 597,4 -3,0% 

Δαπάνες Προσωπικού (167,1) (161,8) (183,0) -8,7% (174,1) -4,0% 

Γενικά Έξοδα (138,6) (130,7) (141,9) -2,3% (166,1) -16,5% 

Αποσβέσεις (23,8) (22,6) (24,5) -2,8% (23,4) 1,9% 

Λειτουργικά Έξοδα προ Εξόδων 
Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων Εξόδων (329,6) (315,1) (349,4) -5,7% (363,6) -9,4% 

Έξοδα Συγχωνεύσεως  (5,3) (0,6) (0,6) … (10,3) … 

Έκτακτα Έξοδα 0,4 (2,7) (2,7) … (67,9) … 

Λειτουργικά Έξοδα (334,5) (318,3) (352,7) -5,1% (441,8) -24,3% 

Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων, Εξόδων 
Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων Εξόδων  249,9 88,8 72,3 245,7% 233,8 6,9% 

Ζημίες Απομειώσεως  (395,1) (504,9) (504,9) -21,8% (449,2) -12,0% 

Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων (107,6) (227,5) (242,0) -55,5% (292,0) -63,1% 

Φόρος Εισοδήματος 13,5 472,4 472,4 … 81,6 … 

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά Φόρων (94,1) 244,9 230,4 … (210,4) … 

  31.3.2014 31.3.2013 31.3.2013 PF   31.12.2013   
Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο Ενεργητικό 
(MARGIN) 2,6% 1,8% 1,8%   2,6%   
Έξοδα/Έσοδα (άνευ Αποτελεσμάτων 
Χρημ/Κών Πράξεων, Εξόδων Συγχωνεύσεως 
Και Εκτάκτων Εξόδων)  56,9% 78,0% 82,9%   60,9%   
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 13 (CET1)  15,6%4 10,4% 10,4%   16,1%   

Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις 121% 130% 130%   122%   

  31.3.2014 31.12.2013 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013 (%) 

Ενεργητικό 72.825 73.697 74.033 74.880 72.515 0,4% 
Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες 
απομειώσεις) 50.710 51.678 52.596 53.530 54.776 -7,4% 

Χρεόγραφα 10.698 10.645 10.022 9.889 5.756 85,9% 

Καταθέσεις 41.842 42.485 41.967 42.002 42.042 -0,5% 
Ίδια Κεφάλαια 9.476 8.312 8.460 8.591 4.139 128,9% 

                                                 
1 Προσαρμοσμένα για την πλήρη συνεισφορά της Εμπορικής Τραπέζης. 
2 Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων. 
3 Πριν την 31.3.2014 ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CT1) υπολογίζεται βάσει της Βασιλείας ΙΙ.  
4 Προσαρμοσμένος για την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου. 
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Η επάνοδος του 
Ελληνικού Δημοσίου 
και των τραπεζών 
στις κεφαλαιαγορές, η 
επίτευξη του 
πρωτογενούς 
πλεονάσματος καθώς 
και οι ενδείξεις 
ανακάμψεως της 
οικονομίας ενισχύουν 
την εμπιστοσύνη 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Δείκτης Κεφαλαίων 
Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET1) 
15,6% μετά την 
αποπληρωμή των 
προνομιούχων 
μετοχών κυριότητας 
του Ελληνικού 
Δημοσίου 

 
 
 
 
 
 
Η Alpha Bank διαθέτει 
σημαντικό 
κεφαλαιακό απόθεμα 
ενόψει των 
αποτελεσμάτων των 
Ασκήσεων 
Προσομοιώσεως 
Ακραίων 
Καταστάσεων της 
ΕΚΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων 
 

Ο ρυθμός μειώσεως του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σημαντικά στο -1,1% σε ετήσια 
βάση το α΄ τρίμηνο 2014, από -2,3% το δ΄ τρίμηνο 2013 και -6% το α΄ τρίμηνο 
2013, γεγονός που σηματοδοτεί την αύξηση του ΑΕΠ, από το β΄ τρίμηνο 2014, 
κατά +1% συνολικά για το έτος. Η καλύτερη του αναμενόμενου επίδοση της 
οικονομίας θα προέλθει από την ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών, 
καθώς και από την προβλεπόμενη αύξηση της δραστηριότητας στον τουρισμό σε 
ιστορικά υψηλό επίπεδο, αλλά και τη βελτίωση της μεταποιητικής παραγωγής και 
των λιανικών πωλήσεων. Καθώς η απασχόληση αυξάνεται, η ιδιωτική 
κατανάλωση προβλέπεται σταδιακά να αρχίσει να ανακάμπτει προς το τέλος του 
έτους. Η δημοσιονομική πειθαρχία αναμένεται να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενη από την ισχυρή ανάπτυξη που επιπλέον 
εξισορροπεί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.  
 
Η γενικότερη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τη 
ρευστότητα στην οικονομία. Η αύξηση των εισοδημάτων και της απασχολήσεως 
αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για νέες χορηγήσεις, ενώ το επαρκώς 
ανακεφαλαιοποιημένο τραπεζικό σύστημα θα στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη. 
Οι τράπεζες επιταχύνουν τη διαδικασία εξυγιάνσεως των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, τα οποία αναμένεται ότι θα ανέλθουν στο υψηλότερο επίπεδο προς το 
τέλος του έτους, πριν αρχίσουν να μειώνονται. Οι συνθήκες ρευστότητας στην 
οικονομία εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν περαιτέρω όσο αποκαθίσταται η 
εμπιστοσύνη στη χώρα. 
 
Στο τέλος Μαρτίου 2014, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 
(CET1) της Alpha Bank, μετά την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 
1,2 δισ. και τη μετάβαση στη Βασιλεία ΙΙΙ, ανήλθαν σε Ευρώ 8,5 δισ., 
λαμβανομένης υπ’ όψιν της αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών 
κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου που έλαβε χώρα τον Απρίλιο 2014. Ως 
αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 15,6% στο τέλος Μαρτίου 2014. Τα 
Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) ανήλθαν σε 
Ευρώ 54,2 δισ. στο τέλος Μαρτίου, αυξημένα κατά 6,4% σε τριμηνιαία βάση ή 
κατά Ευρώ 3,3 δισ. Η ανωτέρω εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής της 
οδηγίας CRD IV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προέρχεται κυρίως από τον 
Δείκτη Σταθμίσεως Κίνδυνου (250%) που εφαρμόσθηκε στις Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές Απαιτήσεις (DTAs) που συμπεριλαμβάνονται με 10% εποπτικό 
φίλτρο στα κεφάλαια.  

 
Σε ό,τι αφορά στη διαγνωστική μελέτη και τις Ασκήσεις Προσομοιώσεως 
Ακραίων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, το δεύτερο 
στάδιο αυτής (Phase II), το οποίο αφορά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων 
Ενεργητικού, ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τον Φεβρουάριο 2014. Επιπλέον, 
το τρίτο στάδιο (Phase III), το οποίο αφορά την Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων 
Καταστάσεων και καλύπτει την τριετία έως το 2016, διενεργείται σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών από τα μέσα Απριλίου 2014. Σύμφωνα με το 
σχετικό χρονοδιάγραμμα, η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 
2014.  

Η Alpha Bank, με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 
ύψους Ευρώ 8,5 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2014 και με δείκτη καλύψεως των 
καθυστερήσεων να ανέρχεται στο 56%, διαθέτει επαρκές κεφαλαιακό απόθεμα 
άνω των Ευρώ 4 δισ., με βάση το βασικό σενάριο και περίπου Ευρώ 5,5 δισ. 
σύμφωνα με το ακραίο σενάριο, ενόψει των αποτελεσμάτων των Ασκήσεων 
Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και 
του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού. 
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Οργανική κερδοφορία 
επηρεασμένη από το 
χαμηλότερο κόστος 
χρηματοδοτήσεως και 
τη μείωση των 
υπολοίπων 
χορηγήσεων 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Μείωση Λειτουργικών 
Εξόδων κατά 5,7% σε 
ετήσια βάση  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Αύξηση του Δείκτη 
Καλύψεως των 
Καθυστερήσεων σε 
56%, ενώ ο ρυθμός 
αυξήσεως των 
καθυστερήσεων 
συνέχισε να 
επιβραδύνεται 

 
Το α΄ τρίμηνο του 2014, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 471,3 εκατ., 
ενισχυμένο κατά 44% ετησίως (σε συγκρίσιμη βάση), κυρίως λόγω της 
συνεχιζόμενης μειώσεως του κόστους των καταθέσεων και της χρηματοδοτήσεώς 
μας από τις Κεντρικές Τράπεζες. Η ανωτέρω επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από 
τη μείωση της χρηματοδοτήσεως και το χαμηλότερο επίπεδο δανεισμού μας από 
τις Κεντρικές Τράπεζες, λόγω της θετικής επιπτώσεως του οφέλους από τη 
μείωση του βασικού επιτοκίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης 
κατά 50 μονάδες βάσεως το 2013. Η βελτίωση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων 
αναμένεται να συνεχισθεί και κατά τα επόμενα τρίμηνα, κυρίως λόγω της 
σταδιακής συγκλίσεως των επιτοκίων των νέων προθεσμιακών καταθέσεων με 
αυτά των χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης καθώς και της ανανεώσεως 
των προθεσμιακών καταθέσεων που λήγουν στα νέα επίπεδα επιτοκίων. Η 
αρνητική επίπτωση της μειώσεως των υπολοίπων χορηγήσεων εκτιμάται ότι θα 
αναχαιτισθεί καθώς αναμένεται αύξηση στις χορηγήσεις προς το τέλος του έτους.  

 
Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 95,2 εκατ. το  
α΄ τρίμηνο, αυξημένα κατά 14,5% ετησίως, εν μέρει λόγω της μικρής αυξήσεως    
των προμηθειών συναλλαγών, της ενισχύσεως των χρηματιστηριακών εργασιών,  
των εργασιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου και της ζητήσεως  
τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών 
Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 42,5 εκατ., και τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε 
Ευρώ 13 εκατ. 
 
 
Το α΄ τρίμηνο 2014, τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 329,6 εκατ., 
μειωμένα κατά 5,7% (εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων δαπανών, 
καθώς και των Εξόδων Συγχωνεύσεως). Οι Δαπάνες Προσωπικού ανήλθαν σε 
Ευρώ 167,1 εκατ., μειωμένες κατά 8,7% ετησίως. Η βελτίωση αυτή οφείλεται 
κυρίως στη νέα μισθολογική πολιτική, καθώς και στις αυξημένες αποχωρήσεις 
Προσωπικού τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Τα Γενικά 
και Διοικητικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 138,6 εκατ., μειωμένα κατά 
2,3% σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναδιοργανώσεως έπειτα από 
τη συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα. Επιπλέον, ο εξορθολογισμός του 
Δικτύου συνεχίζεται με τον συνολικό αριθμό Καταστημάτων να ανέρχεται σε 
1.061, μειωμένος κατά 13,5% ή κατά 165 Καταστήματα σε ετήσια βάση. Τα 
Έξοδα Συγχωνεύσεως ανήλθαν σε Ευρώ 9,1 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 5,3 
εκατ. επιβάρυναν τα έξοδα και τα υπόλοιπα κεφαλαιοποιήθηκαν.  
 

 
Το α΄ τρίμηνο του 2014, ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 33,3% έναντι 
32,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου μάς σημείωσε 
επιδείνωση κατά Ευρώ 228 εκατ., γεγονός που επιβεβαιώνει την επιβραδυντική 
τάση στην αύξηση των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκε κατά τα προηγούμενα 
τρίμηνα. Στην Ελλάδα, τα δάνεια σε καθυστέρηση έφθασαν το 34,7% στο τέλος 
Μαρτίου 2014, αυξημένα κατά 40 μονάδες βάσεως, κυρίως λόγω μειώσεως των 
υπολοίπων χορηγήσεων, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε 
26,1% ως συνέπεια της συνεχιζόμενης οικονομικής αστάθειας στην Κύπρο. Σε 
επίπεδο Ομίλου, τα στεγαστικά δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά Ευρώ 31 
εκατ., ενώ τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση και τα δάνεια καταναλωτικής 
πίστεως σε καθυστέρηση αυξήθηκαν κατά Ευρώ 171 εκατ. και Ευρώ 88 εκατ. 
αντιστοίχως. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, 
στεγαστικών, και καταναλωτικών δανείων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 33,3%, 
29,9% και 43,5%, αντιστοίχως.  

 
Το α΄ τρίμηνο 2014, παρά την πτωτική πορεία των νέων δανείων σε 
καθυστέρηση, παραμείναμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω αύξηση του 
συνολικού αποθέματος των προβλέψεων. 
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Περαιτέρω μείωση της 
χρηματοδοτήσεώς μας 
από τις Κεντρικές 
Τράπεζες. Μηδενισμός 
της χρηματοδοτήσεως 
από τον Έκτακτο 
Μηχανισμό 
Ρευστότητας της ΤτΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δραστηριότητα στη 
Νοτιοανατολική 
Ευρώπη 

 
 

Ως αποτέλεσμα, ενισχύσαμε το α΄ τρίμηνο 2014 το απόθεμα των προβλέψεων 
κατά Ευρώ 395 εκατ. Ως εκ τούτου, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για 
τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε Ευρώ 11,6 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2014 και ενίσχυσε 
τον δείκτη Καλύψεως των Καθυστερήσεων σε 56% ή κατά 200 μονάδες βάσεως 
κατά το α΄ τρίμηνο 2014. Ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο 
του δανειακού χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 19% στο τέλος Μαρτίου 2014. 

 
Το α΄ τρίμηνο 2014 συνεχίσθηκε η μείωση του ύψους της χρηματοδοτήσεώς 
μας από τις Κεντρικές Τράπεζες, καθώς η πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου και η περαιτέρω μείωση στα υπόλοιπα των χορηγήσεων αντιστάθμισε 
πλήρως τη μείωση στα υπόλοιπα των καταθέσεων. Στο τέλος Μαρτίου 2014, το 
ύψος της χρηματοδοτήσεώς μας από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 
15,7 δισ., ποσό που αντιπροσωπεύει το 18% του συνολικού Ενεργητικού, 
εξαιρουμένων των Ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας. Το ύψος της χρηματοδοτήσεώς μας από τον Έκτακτο Μηχανισμό 
Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε σε Ευρώ 0,9 δισ. τον 
Μάρτιο 2014, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών, ενώ μηδενίσθηκε τον Μάιο 
2014. 

 

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε 
Ευρώ 62,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2014, μειωμένες κατά 459 εκατ. το α΄ τρίμηνο. 
Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52 δισ., 
μειωμένα κατά Ευρώ 0,4 δισ. το α΄ τρίμηνο, ενώ οι χορηγήσεις στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 9,8 δισ.  

 
Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 41,8 δισ. στο τέλος 
Μαρτίου 2014. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε  
Ευρώ 36,2 δισ., μειωμένα κατά 0,6 δισ., σε αντιστοιχία με τη διαμόρφωση των 
υπολοίπων των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα. Οι καταθέσεις στη 
Νοτιανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 5,1 δισ., ουσιαστικά αμετάβλητες σε 
επίπεδο τριμήνου.  

 
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκε για έβδομο 
συνεχές τρίμηνο και διαμορφώθηκε στο 116% στο τέλος Μαρτίου 2014, έναντι 
117% στο τέλος του 2013, ως αποτέλεσμα της μειώσεως στα υπόλοιπα των 
χορηγήσεων. 
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα λειτουργικά έσοδα κατά το α΄ τρίμηνο του 2014 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 109,2 εκατ. αυξημένα κατά 10,4% σε ετήσια βάση, 
καθώς η ανατιμολόγηση στις καταθέσεις συνεχίζεται με απτά αποτελέσματα στο 
Καθαρό Έσοδο Τόκων. 
 
Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 5,1 δισ. σχεδόν 
αμετάβλητα σε ετήσια βάση, ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,2 δισ. 
(-16% σε ετήσια βάση). Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα δανείων μειώθηκαν σε Ευρώ 
2,9 δισ. (-5,1% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε Ευρώ 1,4 δισ. 
(+6,6% σε ετήσια βάση). Στη Βουλγαρία, τα δάνεια μειώθηκαν σε Ευρώ 617 εκατ.  
ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά σε Ευρώ 426 εκατ.(+22,1% σε ετήσια 
βάση). Στη Σερβία, τα υπόλοιπα των δανείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε 
760 εκατ. (-1,3% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν σε Ευρώ 450 
εκατ. (-23,3% σε ετήσια βάση). Στην Αλβανία, τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 
Ευρώ 370 εκατ. (-1,0% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 484 
εκατ. (+6,3% σε ετήσια βάση). Στην Π.Γ.Δ.Μ. τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 
68 εκατ. (-2,4% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε Ευρώ 84 εκατ. 
(+11,3% σε ετήσια βάση).  
 

 
 

Αθήναι, 29 Μαΐου 2014 
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Η Τράπεζα 

Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην 
Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και στη διεθνή τραπεζική αγορά. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 
υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής 
τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και του 
private banking, της διαθέσεως ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των 
χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας. 

Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον 
Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες, με ευρύτατο Δίκτυο άνω 
των 1.000 σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας στην Ευρώπη. 

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

 
Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης την 1.2.2013. 

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

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

 
Η επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ. μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως σε 
διεθνείς θεσμικούς επενδυτές τον Μάρτιο 2014 και η επακόλουθη πλήρης εξαγορά των προνομιούχων 
μετοχών κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατ. τον Απρίλιο 2014. 


