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Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2018: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 12,3 εκατ.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Κύριες Εξελίξεις 

- Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,5%. Τα Ενσώματα Ίδια 

Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,8 δισ. 

- Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε Ευρώ 37,1 δισ. στο 

τέλος Ιουνίου 2018, αυξημένα κατά Ευρώ 1,2 δισ. το β΄ τρίμηνο. Τον Αύγουστο 2018, τα υπόλοιπα των καταθέσεων 

στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 0,9 δισ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε 

περαιτέρω σε 111% στο τέλος Ιουνίου 2018 έναντι 132% τον Ιούνιο 2017. 

- Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά 

Ευρώ 9,1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο τέλος Αυγούστου 2018, η χρηματοδότηση που αντλήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρήθηκε σε Ευρώ 3,1 δισ., παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών 

Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ. Η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου 

Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 1,1 δισ. στο τέλος Αυγούστου 2018, 

μειωμένη συνολικά κατά Ευρώ 5,9 δισ. από τις αρχές του έτους. 

- Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων 

στην Ελλάδα κατά Ευρώ 2,4 δισ. και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά Ευρώ 2,3 δισ. σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης 

Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανήλθε σε 50%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως των 

Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 105%. 

- Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 25,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 802,7 εκατ., 

επηρεασμένο από τα υψηλά χρηματοοικονομικά κέρδη. 

- Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 77,5 εκατ. το β΄ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά 

από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα συνολικά 

Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 263,6 δισ. το α΄ εξάμηνο 2018.   

- Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 649,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο 

2018, που αντιστοιχούν σε 232 μονάδες βάσεως. 

- Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 103,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018. 

- Ο Φόρος Εισοδήματος για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 91 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018, επηρεασμένος από φορολογητέα 

κέρδη υψηλότερα των λογιστικών. 

- Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 12,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018. 
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O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:  

 

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, επετύχαμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και παράλληλα διατηρήσαμε υψηλές προβλέψεις, 

καθώς εφαρμόζουμε το σχέδιό μας για τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων.  

Η Alpha Bank παρέμεινε πρώτη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και βελτίωσε περαιτέρω τη ρευστότητά 

της, ενώ η εισροή καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά και η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό 

Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος βαίνει προς πλήρη εξάλειψη. Επιπλέον, διατηρήθηκε αμετάβλητη η γραμμή 

χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ύψους Ευρώ 3,1 δισ., παρά την άρση αποδοχής των 

Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ.  

Η έξοδος της Ελλάδος από το 3ο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την οικονομία. Καθώς 

η χώρα αρχίζει να κινείται σε πορεία αναπτύξεως, μας δίδεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τόσο το θετικό κλίμα για την Ελλάδα, 

όσο και τη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη. Η συνέχιση των δομικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την πλήρη 

ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία, τη μείωση του κόστους δανεισμού και την επιτυχή επάνοδο  στις διεθνείς 

αγορές χρήματος». 
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ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

(σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Εξαμήνου (YoY) Τέλος Τριμήνου (QoQ) 

  30.6.2018 30.6.2017 YoY (%) 30.6.2018 31.3.2018 QoQ (%) 

Καθαρό Έσοδο Τόκων 902,8 976,1 (7,5%) 459,0 443,8 3,4% 

Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 169,0 161,5 4,6% 84,6 84,4 0,3% 

Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων 263,6 40,7 … 77,5 186,1 … 

Λοιπά Έσοδα 18,4 19,6 (6,4%) 10,3 8,1 … 

Λειτουργικά Έσοδα 1.353,8 1.198,0 13,0% 631,4 722,4 (12,6%) 

Κύρια Λειτουργικά Έσοδα 1.090,2 1.157,3 (5,8%) 553,9 536,3 3,3% 

Δαπάνες Προσωπικού (234,1) (235,8) (0,7%) (117,7) (116,4) 1,1% 

Γενικά Έξοδα (255,4) (254,7) 0,3% (129,1) (126,3) 2,2% 

Αποσβέσεις (50,1) (50,0) 0,2% (25,1) (25,1) 0,0% 

Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα1  (539,6) (540,5) (0,2%) (271,8) (267,8) 1,5% 

Έξοδα Συγχωνεύσεως  (0,2) (1,2) … (0,1) (0,1) … 

Έκτακτα Έξοδα (11,2) (18,2) … (8,8) (2,4) … 

Λειτουργικά Έξοδα (551,0) (559,8) (1,6%) (280,7) (270,3) 3,9% 

Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων 550,6 616,7 (10,7%) 282,1 268,5 5,0% 

Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων 802,7 638,2 25,8% 350,7 452,1 (22,4%) 

Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη 
πιστωτικού κινδύνου δανείων (649,5) (463,4) 40,2% (313,7) (335,8) (6,6%) 

Λοιπές Ζημίες Απομειώσεως2 (50,0)   (43,0) (6,9)  

Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων 103,2 174,8 … (6,1) 109,3 … 

Φόρος Εισοδήματος3 (91,0) (56,8) … (46,8) (44,1) … 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  12,3 118,0 … (52,9) 65,2 … 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους από 
διακοπείσες δραστηριότητες 0,0 (68,5) … 0,0 0,0 … 

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 12,3 49,5 … (52,9) 65,2 … 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 
που αναλογούν στους Μετόχους 12,3 49,6 … (52,9) 65,2 … 

  30.6.2018 30.6.2017   30.6.2018 31.3.2018   

Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο Ενεργητικό 

(NIM) 3,0% 3,1%   3,1% 3,0%   

Δείκτης Εξόδων/Εσόδων  49,5% 46,7%   49,1% 49,9%   
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET1)  18,5% 17,9%   18,5% 18,4%   

Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις 111% 132%   111% 116%   

  30.6.2018 31.3.2018 31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 YoY (%) 

Ενεργητικό 59.013 59.327 60.813 61.290 62.710 (5,9%) 
Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες 

προβλέψεις) 41.207 41.524 43.318 43.567 43.785 (5,9%) 

Χρεόγραφα 5.583 5.511 5.885 6.539 7.612 (26,6%) 

Καταθέσεις 37.059 35.899 34.890 33.900 33.141 11,8% 

Ίδια Κεφάλαια4 8.250 8.333 8.442 9.400 9.413 (12,4%) 

Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια3 7.845 7.933 8.052 9.019 9.038 (13,2%) 

                                                 
1 Αναμορφωμένα συγκριτικά στοιχεία για το α΄ εξάμηνο 2017 λόγω αναταξινομήσεως του κόστους συγχωνεύσεως. 
2 Συμπεριλαμβανομένων ζημιών από τροποποιήσεις των συμβατικών όρων δανείων και απαιτήσεων κατά Πελατών Ευρώ 34,5 εκατ. το β΄ 
τρίμηνο  2018 και Ευρώ 37,3  εκατ. το α΄ τρίμηνο 2018.  
3 Ο φόρος εισοδήματος επηρεάσθηκε από φορολογητέα κέρδη υψηλότερα των λογιστικών καθώς και από την αναγνώριση έκτακτου ποσού 
φόρου Ευρώ 16 εκατ. που προέκυψε από πρόσφατη τροποποίηση της Ρουμανικής νομοθεσίας σχετικά με τις πωλήσεις δανείων. 
4 Τα κονδύλια της 31.12.2017 έχουν αναμορφωθεί για την επίπτωση της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 
Πληροφορήσεως 9. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/c21508/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/2AE3AD2D.xlsx#RANGE!_ftn3
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Η Ελλάδα εξέρχεται από 
το τρίτο και τελευταίο 
Πρόγραμμα 
Προσαρμογής, καθώς το 
ΑΕΠ ενισχύεται, με τη 
συμβολή του τουρισμού 
και των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων του 
μεταποιητικού τομέα, ενώ 
η εμπιστοσύνη σταδιακά 
ανακάμπτει 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισχυρή κεφαλαιακή  
θέση με Δείκτη Κεφαλαίων 
Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET1)  
στο 18,5% στο τέλος 
του β΄ τριμήνου 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων 
 

Το πραγματικό ΑΕΠ κατέγραψε θετικό ρυθμό αναπτύξεως για πέμπτο συνεχές 

τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 2,3%, σε ετήσια βάση, στο α΄ τρίμηνο του 2018. Το 

ποσοστό ανεργίας βαίνει μειούμενο, στο 19,5% τον Μάιο του 2018, αλλά μεγάλο 

ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας αφορά σε μερική και εκ περιτροπής 

απασχόληση. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ακμάζουν, λόγω της αυξήσεως των 

τουριστικών αφίξεων, της βελτιωμένης ανταγωνιστικότητας των εξωστρεφών 

επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και του ευνοϊκού αναπτυξιακού περιβάλλοντος 

της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επιπλέον, εμφανίζονται σημάδια ανακάμψεως στην αγορά 

ακινήτων, καθώς οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν, για πρώτη φορά από το 2009, 

κατά 0,5% σε ετήσια βάση στο α΄ εξάμηνο του 2018. Ο ρυθμός του ΑΕΠ αναμένεται να 

κυμανθεί περί το 2% το 2018 και να επιταχυνθεί ελαφρά το 2019. Οι επενδύσεις 

εκτιμάται ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη θετική συμβολή στο ΑΕΠ τα επόμενα έτη, 

ενισχυόμενες από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και την περαιτέρω βελτίωση 

της εμπιστοσύνης. Το τελευταίο έχει ήδη καταστεί εμφανές από: (i) την άνοδο του 

Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στο α΄ εξάμηνο του 2018, με σημαντικές αυξήσεις σε 

όλους τους υποδείκτες, εξαιρουμένου του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στις 

κατασκευές, (ii) τη σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες 

αυξήθηκαν κατά Ευρώ 5,5 δισ. (4,4%) στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, (iii) την 

απόφαση του Eurogroup για τα μέτρα ελαφρύνσεως του δημοσίου χρέους, εξέλιξη που 

θα διευκολύνει την πρόσβαση στις αγορές σε μεσοχρόνιο διάστημα, επιτρέποντας τη 

σημαντική μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας.  

 
Δεδομένων των ανωτέρω εξελίξεων, οι προοπτικές για την οικονομία παραμένουν 
θετικές, ωστόσο αβεβαιότητες που σχετίζονται με το διεθνές περιβάλλον ενδεχομένως 
να έχουν αρνητικό αντίκτυπο. Συγκεκριμένα, η κρίση της τουρκικής λίρας, σε 
συνδυασμό με τα ερωτηματικά γύρω από τη δημοσιονομική σύνεση της νέας ιταλικής 
κυβερνήσεως, έχουν αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές μετοχών 
και ομολόγων. Επιπλέον, η υποτίμηση της τουρκικής λίρας ενδεχομένως να έχει 
αρνητική επίδραση στις εξωτερικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδος.  
Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν απαραίτητη αφ’ ενός τη διατήρηση της ελληνικής 
οικονομικής πολιτικής εντός του πλαισίου όσων έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους και 
αφ’ ετέρου την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων, ούτως ώστε 
να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη χώρα, στο ευμετάβλητο διεθνές χρηματοοικονομικό 
περιβάλλον. 
 
  

Στο τέλος Ιουνίου 2018, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1)  

της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,9 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων 
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να αυξηθεί κατά 14 μονάδες βάσεως το 
β’ τρίμηνο, σε 18,5%, επηρεασμένος θετικά από τη μείωση των Σταθμισμένων για τον 
Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού, ως αποτέλεσμα κυρίως του χαμηλότερου 
πιστωτικού κινδύνου, τα οποία αντιστάθμισαν τα αποτελέσματα της περιόδου καθώς και 
τη χαμηλότερη αποτίμηση του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου. Με πλήρη 
εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 15,5%, λαμβανομένης υπ’ 
όψιν της πενταετούς μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2017/2395 από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 
Πληροφορήσεως 9. Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος Ιουνίου 2018 
ανήλθαν σε Ευρώ 4,7 δισ., ενώ οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις που 
δύνανται να μετασχηματισθούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του 
Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,3 δισ. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 
αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,8 
δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε 
Ευρώ 5,1.  
Στο τέλος Ιουνίου 2018, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού 
(RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 48,1 δισ., μειωμένα κατά 1,2% ή κατά Ευρώ 0,6 δισ. 
σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου.  
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Συνεχής βελτίωση της 
ρευστότητας παρά την 
άρση αποδοχής των 
Ελληνικών Ομολόγων  
ως ενεχύρων για 
αναχρηματοδότηση  
από την ΕΚΤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική συνεισφορά στο 
Καθαρό Έσοδο Τόκων 
από τη μείωση του 
κόστους 
χρηματοδοτήσεως  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το α΄ εξάμηνο 2018,  
τα Αποτελέσματα 
Χρηματοοικονομικών 
Πράξεων ενίσχυσαν 
περαιτέρω τα 
Λειτουργικά Έσοδα 
 
 
Τα Λειτουργικά Έξοδα 
παρέμειναν σχεδόν 
αμετάβλητα σε ετήσια 
βάση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το β΄ τρίμηνο 2018, το ύψος της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις  
Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και 
ανήλθε σε Ευρώ 5,9 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων στην 
Ελλάδα κατά Ευρώ 1,2 δισ., καθώς και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών 
(repos) κατά Ευρώ 0,9 δισ. H χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό 
Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 2,5 δισ. στο τέλος 
Ιουνίου 2018, μειωμένη κατά Ευρώ 4,5 δισ. από το τέλος του 2017 και Ευρώ 8,9 δισ. σε 
ετήσια βάση. Στο τέλος Αυγούστου 2018, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο 
Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 1,1 δισ. 
 
Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο τέλος Αυγούστου 2018, 
παρέμεινε αμετάβλητη σε Ευρώ 3,1 δισ. παρά την άρση αποδοχής των Ομολόγων και 
των Εντόκων Γραμματίων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου ως ενεχύρων για 
αναχρηματοδότηση, καθώς η Τράπεζα αντικατέστησε τα Ελληνικά Ομόλογα με άλλα, 
αποδεκτά προς χρηματοδότηση, ενέχυρα. 
 
Οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) το β’ τρίμηνο 2018 σημείωσαν άνοδο και 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,4 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018. 
 
Το β΄ τρίμηνο 2018, το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά Ευρώ 15,2 εκατ. ή 3,4% 
σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 459 εκατ., επηρεασμένο θετικά από τη 
βελτίωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, που οφείλεται 
κυρίως στην αναγνώριση εσόδου τόκων από τη συμμετοχή της Τραπέζης στο 
Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδοτήσεως (TLTRO-
IΙ) της ΕΚΤ, καθώς και στη σταδιακή απεξάρτηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό 
Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος.  
 
Η μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες απέδωσε  
Ευρώ 25 εκατ. στο Καθαρό Έσοδο Τόκων το β΄ τρίμηνο, εκ των οποίων  
Ευρώ 16,7 εκατ. αφορούν εφάπαξ έσοδο από την εξασφάλιση αρνητικού επιτοκίου  
(-0,4% από 0%), καθώς η Τράπεζα επέτυχε τον τεθέντα στόχο από τη συμμετοχή της 
στο  Πρόγραμμα TLTRO-IΙ της ΕΚΤ. Ευρώ 6 εκατ. προήλθαν από τη μείωση του 
κόστους χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης 
της Ελλάδος. Όσον αφορά στο Ενεργητικό, η μείωση των μέσων υπολοίπων 
χορηγήσεων καθώς και η μείωση των περιθωρίων στο β΄ τρίμηνο 2018, είχαν αρνητική 
επίπτωση Ευρώ 7 εκατ. στο Καθαρό Έσοδο Τόκων, ενώ αρνητική επίπτωση  
Ευρώ 9 εκατ. προήλθε από τη χαμηλότερη συνεισφορά των Ομολόγων.  
 
Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση και 
ανήλθαν σε Ευρώ 169 εκατ., από την ενίσχυση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες και 
τη θετική συνεισφορά των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών 
εργασιών. Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 
263,6 εκατ., έναντι Ευρώ 40,7 εκατ. το προηγούμενο έτος, επηρεασμένα θετικά από 
χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου. Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 18,4 εκατ.  
 
Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε 
ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 539,6 εκατ., με τον αντίστοιχο δείκτη 
Εξόδων/Εσόδων να ανέρχεται σε 49,5%. Στο τέλος Ιουνίου 2018, οι Δαπάνες 
Προσωπικού μειώθηκαν κατά 0,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 234,1 εκατ., 
κυρίως λόγω της μειώσεως του αριθμού Προσωπικού. Ο αριθμός του Προσωπικού 
μειώθηκε από 11.923 Εργαζομένους στο τέλος Ιουνίου 2017 σε 11.836 Εργαζομένους 
στο τέλος Ιουνίου 2018 (-0,7% σε ετήσια βάση). Κατά το 2018, ο αριθμός Προσωπικού 
στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 707 Εργαζομένους, λαμβανομένου υπ΄ όψιν και του 
Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation 
Scheme) της Τραπέζης, με αναμενόμενο όφελος Ευρώ 27 εκατ. σε ετήσια βάση.  
Τα Γενικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 255,4 εκατ., αυξημένα κατά 0,3% σε 
ετήσια βάση. Στο τέλος Ιουνίου 2018, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 656 
Καταστήματα, έναντι 680 Καταστημάτων στο τέλος Ιουνίου 2017, ως αποτέλεσμα του 
εξορθολογισμού του Δικτύου στην Ελλάδα. 
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Μείωση των μη 
Εξυπηρετουμένων 
Ανοιγμάτων στην Ελλάδα 
κατά Ευρώ 2,4 δισ. και 
των Δανείων σε 
Καθυστέρηση κατά Ευρώ 
2,3 δισ. σε ετήσια βάση. 
Ο Δείκτης Καλύψεως των 
Μη Εξυπηρετουμένων 
Ανοιγμάτων του Ομίλου 
παρέμεινε σταθερός στο 
50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το α΄ εξάμηνο 2018, οι 
Ζημίες Απομειώσεως ως 
ποσοστό των 
χορηγήσεων (CoR),  
ανήλθαν σε 232 μονάδες 
βάσεως 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αυξανόμενη ζήτηση για 
χορηγήσεις, κυρίως από 
επιχειρήσεις, οδηγούν σε 
νέες εκταμιεύσεις Ευρώ 
1,3 δισ. το α΄ εξάμηνο του 
2018 
 
Αύξηση των υπολοίπων  
καταθέσεων στην Ελλάδα 
κατά Ευρώ 1,2 δισ. το β΄ 
τρίμηνο 2018, κυρίως  
από καταθέσεις ιδιωτών 
στις οποίες επετεύχθη 
αύξηση του μεριδίου 
αγοράς  
 
 
 
 
 
 

 
Το β΄ τρίμηνο 2018, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν 
κατά Ευρώ 2,4 δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 24,6 δισ. 
Στο τέλος Ιουνίου 2018, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου 
διαμορφώθηκε σε 51,9%, με τον Δείκτη Καλύψεως Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων 
να ανέρχεται σε 50%. 
 
Το β΄ τρίμηνο 2018, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την 
καθοδική τους πορεία, μειώθηκαν κατά Ευρώ 2,3 δισ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 
Ευρώ 16,5 δισ. 
 
Στο τέλος Ιουνίου 2018, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε 
σε 35,6% έναντι 35,2% το προηγούμενο τρίμηνο, ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων 
ανήλθε σε 73%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 127%. 
 
Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και 
καταναλωτικών δανείων στο τέλος Ιουνίου 2018 διαμορφώθηκε σε 34,5%, 36,2% και 
39%, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 83%, 50% και 94%, 
αντιστοίχως. 
 
Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν το 
β΄ τρίμηνο 2018 σε Ευρώ 313,7 εκατ. έναντι Ευρώ 335,8 εκατ. το προηγούμενο 
τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) ανήλθε σε 226 μονάδες 
βάσεως. Οι Λοιπές Ζημίες Απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 43 εκατ. που σχετίζονται 
κυρίως με ζημίες από τροποποιήσεις δανείων, καθώς η Τράπεζα συνεχίζει την 
αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετουμένων δανείων. 
 
Στο τέλος Ιουνίου 2018, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο 
ανήλθε σε Ευρώ 14,3 δισ., ενώ ο Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο 
του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 25,8%.  
 
Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 55,4 δισ. στο τέλος 
Ιουνίου 2018, μειωμένες κατά Ευρώ 0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα 
της εφαρμογής του σχεδίου για τη μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων. Τα 
υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 47,5 δισ., μειωμένα κατά 
Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
ανήλθαν σε Ευρώ 7,7 δισ., μειωμένες κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση. 
 
Το α΄ εξάμηνο του 2018, η Alpha Bank συνέχισε να υποστηρίζει επιχειρηματικές ιδέες 
που εμφανίζουν ευνοϊκές προοπτικές και ενισχύουν τις υποδομές και τις εξαγωγικές 
δυνατότητες της Ελληνικής Οικονομίας. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων προς Επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα υπερέβησαν τα Ευρώ 1,3 δισ. το α΄ εξάμηνο του 2018. 
 
 
 
Το β΄ τρίμηνο 2018, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 
Ευρώ 1,2 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν σε τριμηνιαία 
βάση κατά 4% ή Ευρώ 1,2 δισ. -εκ των οποίων Ευρώ 0,5 δισ. προήλθαν από 
καταθέσεις Ιδιωτών και Ευρώ 0,7 δισ. από καταθέσεις Επιχειρήσεων- και ανήλθαν σε 
Ευρώ 31,5 δισ., αντανακλώντας την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την 
εξομάλυνση των συνθηκών ρευστότητας της οικονομίας. Σημειώνεται ότι οι εγχώριες 
εισροές από καταθέσεις Ιδιωτών ξεπέρασαν την αντίστοιχη αύξηση στο τραπεζικό 
σύστημα το β’ τρίμηνο του 2018, με αποτέλεσμα την αύξηση του αντίστοιχου μεριδίου 
αγοράς. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε 
Ευρώ 4,8 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018, μειωμένα κατά Ευρώ 32,1 εκατ., κυρίως λόγω 
εκροών καταθέσεων προθεσμίας, στη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου στην Κύπρο. 
 
 
 



  

 
 

7 

 

 
 
 
 
Δραστηριότητες στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 
111% στο τέλος Ιουνίου 2018 έναντι 116% το α΄ τρίμηνο 2018, ενώ στην Ελλάδα 
ανήλθε σε 113% από 119% αντιστοίχως, σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου 
αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης.   
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα για το α΄ εξάμηνο 2018 
μειώθηκαν κατά 17,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 116,6 εκατ.,  
επηρεασμένα αρνητικά από τη μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, που οφείλεται 
κυρίως στη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων, κυρίως από τη θυγατρική της 
Τραπέζης στην Κύπρο, καθώς και στη μείωση των περιθωρίων. Τα Λειτουργικά Έξοδα 
αυξήθηκαν κατά 6,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 84,4 εκατ. Συνεπώς, το 
Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων μειώθηκε κατά 48,5% σε ετήσια βάση και 
διαμορφώθηκε σε Ευρώ 32,2 εκατ. Το α΄ εξάμηνο 2018, οι δραστηριότητες στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν ζημίες προ φόρων Ευρώ 119,6 εκατ., 
επηρεασμένες αρνητικά από το επίπεδο των προβλέψεων Ευρώ 151,8 εκατ. ή 390 
μονάδες βάσεως ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, κυρίως προερχόμενες από 
την θυγατρική της Τραπέζης στην Κύπρο. Το Δίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη αριθμούσε 186 Καταστήματα στο τέλος Ιουνίου 2018.  
 
Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το β΄ τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε Ευρώ 4,8 δισ.  
(-9,1% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 30 εκατ. σε ετήσια 
βάση (+1,4%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,2 δισ. Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων 
μειώθηκαν κατά Ευρώ 213 εκατ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ., ενώ οι 
καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 305 εκατ. σε ετήσια βάση (+16,9%) και ανήλθαν σε 
Ευρώ 2,1 δισ. Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 316 εκατ. (-7,5% σε ετήσια 
βάση) και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 482 εκατ., αυξημένες κατά 6,1% σε 
ετήσια βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά και ανέρχεται σε 109% τον Ιούνιο 
2018, από 126% πέρυσι. 
 
 
 
 
                                                                                           Αθήναι, 30 Αυγούστου 2018 
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Ορισμοί 
Ορισμοί όπως απεικονίζονται στην «Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)» 

Όρος Ορισμός Συντόμευση 

1 
Δάνεια ή Συνολικές χορηγήσεις ή 
Δανειακό χαρτοφυλάκιο 

Συνολική αξία Δανείων προ απομειώσεως, σε συμφωνία με τη σημείωση 41 στις ετήσιες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου  

2 Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα Σύνολο εξόδων μείον τα έξοδα συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων 
 

3 
Ζημίες απομειώσεως ή προβλέψεις για 
κάλυψη πιστωτικού κινδύνου 

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου LLPs 

4 Κύρια Λειτουργικά Έσοδα Λειτουργικά Έσοδα (6) μείον τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 
 

5 Λειτουργικά Έξοδα Σύνολο εξόδων 
 

6 Λειτουργικά Έσοδα 
Σύνολο Εσόδων συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας κερδών/ζημιών από συγγενείς εταιρίες 
και κοινοπραξίες  

7 
Συσσωρευμένες προβλέψεις ή απόθεμα 
προβλέψεων 

Συσσωρευμένες προβλέψεις απομειώσεως, σε συμφωνία με τη σημείωση 41 στις ετήσιες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου 

LLRs 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μετρήσεως Αποδόσεως (ΕΔΜΑ) 

ΕΔΜΑ Υπολογισμός Συντόμευση 

Αποτελέσματα προ Προβλέψεων Λειτουργικά Έσοδα (6) μείον Λειτουργικά Έξοδα (5) της περιόδου PPI 

Δάνεια μετά από Συσσωρευμένες προβλέψεις 
Δάνεια (1) στο τέλος της περιόδου μείον Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) στο τέλος της 
περιόδου  

Δάνεια σε καθυστέρηση (under EBA) Το μέρος των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων που δεν ταξινομούνται ως Ρυθμισμένα  EBA NPLs 

Δάνεια σε καθυστέρηση (under IFRS) 
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) είναι εκείνα που πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
κριτήρια: - Είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών,- Είναι σε στάδιο δικαστικών ενεργειών 

NPLs 

Δείκτης  Δανείων σε Καθυστέρηση 
Δάνεια σε Καθυστέρηση (NPLs) ως προς τις συνολικές χορηγήσεις (1) στο τέλος της περιόδου 
αναφοράς  

Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το 
σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου 

Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς τις Συνολικές χορηγήσεις (1) στο τέλος της περιόδου 
 

Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις 
Υπόλοιπα Δανείων μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις ως προς τα υπόλοιπα των 
καταθέσεων στο τέλος της περιόδου 

LDR 

Δείκτης Εξόδων/Εσόδων 
Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα (2) της περιόδου ως προς τα Κύρια Λειτουργικά 
Έσοδα (4) της αντίστοιχης περιόδου 

C/I 

Δείκτης Καλύψεως Δανείων σε Καθυστέρηση Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς τα δάνεια σε καθυστέρηση στο τέλος της περιόδου 
 

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET1) 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 βάσει του  Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, όπως 
ισχύει, ως προς το Σταθμισμένο έναντι Κινδύνων Ενεργητικό (RWAs) 

CET1 

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της 
Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded CET1) 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 βάσει του  Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (με πλήρη 
εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ) ως προς το Σταθμισμένο έναντι Κινδύνων Ενεργητικό (RWAs) 

FL CET 1 

Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων 
Υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων (MEA) ως προς τα Δάνεια προ 
απομειώσεως(1) στο τέλος της περιόδου αναφοράς  

Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ή Ενσώματη 
Λογιστική Αξία 

Τα κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Μετόχους μείον την υπεραξία και λοιπά 
άυλα πάγια, τα Δικαιώματα τρίτων, τα Υβριδικά κεφάλαια και τις προνομιούχες μετοχές  

Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή Ενσώματη Λογιστική Αξία ως προς τον αριθμό των μετοχών 
 

Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο 
Καθαρό έσοδο τόκων της περιόδου, ετησιοποιημένο ως προς το μέσο ενεργητικό της 
αντίστοιχης περιόδου 

NIM 

Κάλυψη Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων 
Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς το υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων 
(MEA) στο τέλος της περιόδου αναφοράς  

Κόστος Διαχειρίσεως Καθυστερήσεων Κόστος ενεργειών εισπράξεως καθυστερημένων οφειλών  

Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων 
Κύρια Λειτουργικά Έσοδα (4) της περιόδου μείον τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα 
(2) της αντίστοιχης περιόδου 

Core PPI 

Μη Eξυπηρετούμενα Aνοίγματα 

Mη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα είναι εκείνα που πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
κριτήρια: α) Ανοίγματα που έχουν άνω των 90 ημερών καθυστέρηση, β) Θεωρείται ότι ο 
οφειλέτης δεν είναι πιθανό να εκπληρώσει πλήρως τις πιστωτικές του υποχρεώσεις χωρίς τη 
ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιουδήποτε 
καθυστερούμενου ποσού ή από τον αριθμό των ημερών καθυστερήσεως 

ΜΕΑ 

Οφειλές υπό ρύθμιση Mη Eξυπηρετουμένων 
Aνοιγμάτων 

Οι οφειλές υπό ρύθμιση μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, συνιστούν τα κάτωθι: α) Ανοίγματα 
τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενα λόγω ευνοϊκών τροποποιήσεων των 
συμβατικών όρων του δανείου, β) Ανοίγματα τα οποία είχαν ήδη ταξινομηθεί ως μη 
εξυπηρετούμενα πριν την ευνοϊκή τροποποίηση των συμβατικών όρων του δανείου, γ) 
Ανοίγματα υπό ρύθμιση, τα οποία έχουν αναταξινομηθεί από τα υπό ρύθμιση εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα και τα οποία έχουν υποστεί επιπρόσθετα μέτρα ανοχής ή βρίσκονται σε 
καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών 

FNPEs 

Πιστοδοτήσεις αβέβαιης εισπράξεως (under 
EBA) 

Οι πιστοδοτήσεις που παρουσιάζουν αδυναμία πληρωμής (Unlikely to pay) και ανήκουν στην 
περίμετρο των ΜΕΑ με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών (Άρθρο 178 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013). 

UtP 

Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού 
κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων 

Προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (3) της περιόδου, ως προς τo μέσο σύνολο των 
δανείων προ απομειώσεως (1) της αντίστοιχης περιόδου 

CoR  

Ρυθμισμένα ανοίγματα 

Ρυθμισμένα ανοίγματα χαρακτηρίζονται τα ανοίγματα στα οποία έχουν εφαρμοσθεί μέτρα 
ανοχής. Ως μέτρα ανοχής ορίζονται οι παραχωρήσεις που έχουν δοθεί σε οφειλέτες, οι οποίοι 
εμφανίζουν οικονομικές δυσκολίες ή αναμένεται να εμφανίσουν οικονομικές δυσκολίες, εάν δεν 
τους δοθούν οι εν λόγω παραχωρήσεις 

 

Σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό 
(RWAs) 

Το ενεργητικό και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα με τους συντελεστές που 
προβλέπει ο Κανονισμός 575/2013, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αντισυμβαλλομένου, 
του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου 

RWAs 

Συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Δανείων σε 
Καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των 
ενσώματων εξασφαλίσεων 

Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ως 
προς το υπόλοιπο των Δανείων προ απομειώσεως σε Καθυστέρηση στο τέλος της περιόδου  

Συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Μη 
Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων 
εξασφαλίσεων 

Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των σχετικών 
εξασφαλίσεων ως προς το υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο τέλος 
της περιόδου αναφοράς 
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    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ       

Alpha Bank Finsbury 
 

Δημήτριος Κωστόπουλος 
 
Edward Simpkins/Andrew Hughes 

 Διευθυντής Τηλ.: +44 207 251 3801 
 Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς 

Επενδυτές και Αναλυτές 
     

  Έλενα Κατωπόδη  
  Υποδιευθύντρια  
  Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς 

Επενδυτές και Αναλυτές 
 

  

 

 
  E-mail: ir@alpha.gr  

Τηλ.: +30 210 326 4082  +30 210 326 4184 
         +30 210 326 4182  +30 210 326 4165 

 
 

           +30 210 326 4010  +30 210 326 4199  
  

 

 

 

Η Τράπεζα 

Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με 

ισχυρή παρουσία στην εγχώρια τραπεζική αγορά. Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων 

επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και του private banking, της διαθέσεως ασφαλιστικών προϊόντων, της 

επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας. 

Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον  

Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα, διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. 

mailto:ir@alpha.gr

