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Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 
Καθαρά Κέρδη Ευρώ 568 εκατ. λόγω προληπτικής εφαρμογής υψηλοτέρων προβλέψεων 
Η Alpha Bank αναλαμβάνει πρωτοβουλία εντάξεως στο Πρόγραμμα Ενισχύσεως της 

Ρευστότητας της Οικονομίας 
 
Σημαντική αύξηση κερδοφορίας 

- Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε Ευρώ 1,40, ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε 
στο 23% στο εννεάμηνο και στο 18,5% στο τρίτο τρίμηνο. 

- Τα καθαρά έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 9,7%. 
- Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 16,6% και ανήλθε σε Ευρώ 1,4 δισ. 
- Τα κεφάλαια πελατείας ανήλθαν σε Ευρώ 50 δισ., εκ των οποίων Ευρώ 4,6 δισ. αφορούν σε 

προσέλκυση νέων καταθέσεων το τρίτο τρίμηνο. 
- Οι καθαρές χορηγήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 49,6 δισ., με επιβραδυνόμενο ρυθμό αυξήσεως 25,9%, 

καθώς τα νέα υπόλοιπα χορηγήσεων του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε Ευρώ 2,8 δισ. 
- O δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 46,4%. 
 
Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού 
 
- Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρείται υψηλή με τον δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως στο 

8,7% και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 10,8%. 
- Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώνεται σημαντικά και διαμορφώνεται σε 118%. 
- Σημαντικά αποθέματα ρευστότητας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ύψους Ευρώ 3,1 δισ. 
- Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου διατηρείται σταθερή με τον δείκτη καθυστερήσεων στο 3,5% και 

τον δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων στο 56% (ή 136% συμπεριλαμβανομένων των 
εξασφαλίσεων). 

 
 
Το Δίκτυο στο τέλος του εννεαμήνου αριθμούσε 956 Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
 
“Οι επιχειρησιακές μας δυνατότητες προσαρμόζονται στην αντιμετώπιση της δυσμενούς διεθνούς 
οικονομικής συγκυρίας.  Μεσούσης της κρίσεως στις χρηματοπιστωτικές αγορές αισθανόμεθα την 
υποχρέωση να στηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των 
πελατών μας.  Προς τον σκοπόν αυτόν αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία εντάξεως στο 
πρόγραμμα ενισχύσεως της ρευστότητας της οικονομίας που προωθεί το Ελληνικό Δημόσιο.” 
 

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος 
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“Προετοιμαζόμεθα να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες δυσχέρειες στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον.  Το Δίκτυό μας προσελκύει σημαντικού ύψους καταθέσεις, ενώ παράλληλα 
σχεδιάζουμε την ενίσχυση της ρευστότητάς μας μέσω προγράμματος αναχρηματοδοτήσεως τίτλων 
από την Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άνω των Ευρώ 10 δισ. έως τα τέλη του 2009, έναντι 
χρήσεως Ευρώ 600 εκατ. έως το τρίτο τρίμηνο.  Διαθέτουμε ισχυρό δείκτη κεφαλαίων πρώτης 
διαβαθμίσεως 8,7%, ανταποκρινόμενοι όμως στις διαμορφούμενες υψηλότερες εποπτικές 
απαιτήσεις και κάνοντας χρήση του προγράμματος για την ενίσχυση της ρευστότητας της 
οικονομίας θα προβούμε στην έκδοση των προνομιούχων μετοχών που θα αγορασθούν από το 
Ελληνικό Δημόσιο.  Επιπλέον, αυξάνουμε προληπτικά τις προβλέψεις μας εν όψει των 
διαγραφομένων συνθηκών της αγοράς”. 
 

Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
- Σημαντική επιδείνωση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσεως 

Από τον Σεπτέμβριο συνέβησαν κρίσιμα γεγονότα σε σειρά εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα 
απορυθμίζοντας τις αγορές.  Οι εξελίξεις αυτές έλαβαν χώρα εκτός των αγορών που 
δραστηριοποιούμεθα, είναι ωστόσο σαφές ότι θα επιδράσουν αρνητικά στις προοπτικές των χωρών 
στις οποίες έχουμε παρουσία.  Είμασθε προετοιμασμένοι για να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο αυτό 
περιβάλλον βασιζόμενοι στη συντηρητική πολιτική αναλήψεως κινδύνων που ακολουθούμε, στην ορθή 
γεωγραφική και κλαδική διαφοροποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου μας και στις μακροχρόνιες 
σχέσεις μας με την επιχειρηματική κοινότητα. 
 

- Ενδυνάμωση του ισολογισμού ως αρμόζουσα αντίδραση στη χρηματοπιστωτική κρίση 
Προσφάτως αναλήφθησαν παγκοσμίως από κρατικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ρευστότητας 
των εθνικών οικονομιών και την κεφαλαιακή ενδυνάμωση των τραπεζών.  Η Ελληνική Κυβέρνηση με το 
Σχέδιο Νόμου για την Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσεως προσβλέπει στη στήριξη της ελληνικής 
οικονομίας και η Alpha Bank πρόκειται να ενταχθεί στον Νόμο, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τη 
ρευστότητα και τα κεφάλαιά της.  Με τον τρόπο αυτόν η Alpha Bank δεν θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση 
έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού που έχει κάνει χρήση αντίστοιχων προγραμμάτων. Η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον 
δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε 10,3%. 

 
- Θετική ρευστότητα στη βάση αντλήσεως νέων καταθέσεων και αυξήσεως των τίτλων προς 

αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
Στηριζόμενοι στη φήμη μας και την εθνική κάλυψη του Δικτύου μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη πλέον, δίδουμε μεγαλύτερη έμφαση στην προσέλκυση καταθέσεων.  Ο στόχος 
μας είναι να ισοσκελίζουμε την πιστωτική επέκταση σε κάθε χρονική περίοδο με αντίστοιχη αύξηση 
καταθέσεων.  Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 30% και ανήλθαν σε Ευρώ 42,2 δισ.  Επιπλέον, από το 
απόθεμα τίτλων προς αναχρηματοδότηση στην ΕΚΤ ύψους Ευρώ 3,7 δισ., Ευρώ 600 εκατ. είχαν 
αντληθεί ως ρευστότητα έως το τέλος Σεπτεμβρίου.  Στο τρίτο τρίμηνο, η αύξηση των υπολοίπων 
καταθέσεων κατά Ευρώ 4,6 δισ. υπερέβη σημαντικά τα νέα δάνεια, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 2,8 δισ.  
Σχεδιάζουμε την αναχρηματοδότηση των δανειακών μας υποχρεώσεων ύψους Ευρώ 3 δισ. που λήγουν 
εντός του 2009 μέσω τιτλοποιήσεως διακεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού μας (καταναλωτικά δάνεια, 
επιχειρηματικά δάνεια, εταιρικά ομόλογα).  Υλοποιώντας το πρόγραμμα αυτό θα αυξήσουμε το απόθεμα 
των αναχρηματοδοτούμενων από την ΕΚΤ τίτλων από Ευρώ 3,7 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου σε  
Ευρώ 11,6 δισ. στο τέλος του 2009.  Εκτιμάται ότι η συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Ενισχύσεως της 
Ρευστότητας που προωθεί η Κυβέρνηση θα αυξήσει τη ρευστότητα και τα κεφάλαια μας κατά Ευρώ 5 δισ. 
περίπου. 

 
- Ενεργή διαχείριση κινδύνων 

Το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο έχει αμυντικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την περιορισμένη 
έκθεση σε αναπτυσσόμενες οικονομίες (87% των δανείων προέρχονται από την Eυρωζώνη και τη 
Μεγάλη Βρεταννία) και στα υψηλότερου κινδύνου τμήματα της αγοράς (καταναλωτική πίστη και 
ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις αντιπροσωπεύουν το 12% και 3% αντιστοίχως του συνόλου των 
δανείων).  Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί ο πλήρης ανασχεδιασμός των πιστωτικών και των 
εισπρακτικών διαδικασιών. Καθώς η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών είναι απρόβλεπτη, 
υιοθετήσαμε μία συντηρητική στάση στη διενέργεια προβλέψεων απομειώσεως, αυξάνοντάς τις σε 100 
πόντους επί του μέσου υπολοίπου των δανείων του τρίτου τριμήνου.  Ας σημειωθεί ότι μέχρι το τέλος 
Σεπτεμβρίου δεν έχει προκύψει επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας. 
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- Το Δίκτυο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχει πλέον εθνική κάλυψη 

Στο δωδεκάμηνο μέχρι τον Σεπτέβριο του 2008, η γεωγραφική παρουσία μας ενισχύθηκε κατά 183 
Καταστήματα, τα οποία συνολικά ανήλθαν σε 521, έχοντας πλέον πανεθνική παρουσία στις χώρες που 
δραστηριοποιούμεθα.  Δεδομένης της αναμενόμενης επιδεινώσεως των οικονομικών συνθηκών στη 
Νοτιονατολική Ευρώπη αποφασίσαμε την αναστολή των σχεδίων μας για περαιτέρω επέκταση του 
δικτύου Καταστημάτων το 2009.  Η έμφαση δίδεται στη διαμόρφωση των Καταστημάτων σε σημεία 
προσελκύσεως εργασιών λιανικής μέσω της αυξήσεως της αναγνωρισιμότητας του ονόματός μας στις 
τοπικές αγορές και του εμπλουτισμού των καταθετικών προϊόντων. 

 
- Το Πρόγραμμα Ενισχύσεως της Ρευστότητας της Οικονομίας 

Το Σχέδιο Νόμου για την Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσεως αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες για τη 
διευκόλυνση των ελληνικών τραπεζών στην αδιάλειπτη παροχή ρευστότητας στην ελληνική οικονομία: 
 
• Ευρώ 15 δισ. για την έκδοση τίτλων που θα φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, 
• Ευρώ 8 δισ. υπό τη μορφή εκδόσεως ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό τον 

δανεισμό τους στις τράπεζες, 
• Ευρώ 5 δισ. για αγορά προνομιούχων μετοχών από το Δημόσιο.  Οι τίτλοι αυτοί θα φέρουν ετήσιο 

τοκομερίδιο 10%, δεν θα επιφέρουν αραίωση των δικαιωμάτων των σημερινών μετόχων και θα 
είναι αποδεκτοί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως κεφάλαια πρώτης διαβαθμίσεως. 

 
Η Alpha Bank προτίθεται να συμμετάσχει και στους τρεις άξονες των μέτρων προκειμένου να 
ενισχύσει τη ρευστότητα του συστήματος και τα κεφάλαιά της προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 (σε εκατ. Ευρώ ) Εννεάμηνο 
2008 

Εννεάμηνο 
2007 % μεταβολή 

Έσοδα  1.822,5 1.631,4 11,7% 
εκ των οποίων:    
     Ελλάδα 1.447,0 1.373,7 5,3% 
     Νοτιοανατολική Ευρώπη 359,8 242,1 48,6% 
Έξοδα 844,8 740,0 14,2% 
 εκ των οποίων:    
     Ελλάδα 628,1 589,9 6,5% 
     Νοτιοανατολική Ευρώπη 207,6 140,9 47,3% 
Ζημίες απομειώσεως 266,0 157,7 68,7% 
 εκ των οποίων:    
     Ελλάδα 233,1 139,5 67,1% 
     Νοτιοανατολική Ευρώπη 32,9 18,2 80,5% 
Κέρδη προ φόρων  711,7 733,7 (3,0%) 
εκ των οποίων:    
     Ελλάδα 585,8 644,3 (9,1%) 
     Νοτιοανατολική Ευρώπη 119,3 82,8 44,1% 
Καθαρά Κέρδη*  567,8 589,3 (3,6%) 

 
* Κέρδη εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην ΑΧΑ το α’ τρίμηνο του 2007 
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 
(σε εκατ. Ευρώ) 30.9.2008 30.9.2007 % μεταβολή 
Ενεργητικό 64.266 51.244 25,4% 
Ίδια Κεφάλαια 3.364 3.094 8,7% 
Χορηγήσεις (προ απομειώσεων) 50.550 40.297 25,4% 
εκ των οποίων:     
     Ελλάδα 
     Νοτιοανατολική Ευρώπη 

37.889 
10.773 

32.799 
6.433 

15,5% 
67,5% 

Κεφάλαια Πελατείας 49.894 44.755 11,5% 
Καταθέσεις  42.158 32.342 30,4% 
εκ των οποίων:    
     Ελλάδα 
     Νοτιοανατολική Ευρώπη 

35.295 
6.220 

27.231 
4.499 

29,6% 
38,2% 

Private Banking  3.720 5.573 (33,2%) 
Αμοιβαία Κεφάλαια  3.012 5.786 (47,9%) 

 
Πληροφορίες: 
 
Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής και C.F.O.    Τηλ.: +30 210 326 2366 

Μιχαήλ Μασουράκης, Διευθυντής Οικονομικών Μελετών Ομίλου    Τηλ.: +30 210 326 2828 

Βασίλειος Ψάλτης, Διευθυντής Σχέσεων με Θεσμικούς  

Επενδυτές και Εταιρικής Αναπτύξεως Ομίλου                                   Τηλ.: +30 210 326 4009 

 
www.alpha.gr                
 
 
 

Αθήναι, 25 Νοεμβρίου 2008  

http://www.alpha.gr/
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2008 
 
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 567,8 εκατ., ελαφρώς μειωμένα κατά 3,5%, εξαιρουμένων των 
εκτάκτων εσόδων Ευρώ 80,4 εκατ. από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην ΑΧΑ τον Μάρτιο του 
2007.  H επίδοση αυτή αντανακλά τη συνειδητή στροφή σε πιο συντηρητική διαχείριση του ισολογισμού.  
Το καθαρό έσοδο τόκων σημείωσε αύξηση 16,6% και ανήλθε σε Ευρώ 1.362,4 εκατ.  Το καθαρό 
περιθώριο τόκων διευρύνθηκε από 3% το εννεάμηνο του 2007 σε 3,1% τo αντίστοιχο διάστημα του 2008, 
ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επεκτάσεως του δανειακού μας χαρτοφυλακίου και του αυξανόμενου 
οριακού κόστους αντλήσεως ρευστότητας.  Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 3,5%, 
υπό την επίδραση της αυξήσεως των εσόδων πιστωτικών καρτών κατά 20%, που αντισταθμίσθηκαν από 
τη συνυφασμένη με τις εξελίξεις στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον πτωτική πορεία των εσόδων 
διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου και επενδυτικής τραπεζικής κατά 17,6%.  Τα αποτελέσματα 
χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 38,1 εκατ., επηρεασμένα από το δυσμενές 
κλίμα των αγορών, και τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 68,7 εκατ. 
 
Η λειτουργική μας αποτελεσματικότητα παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα με τον δείκτη κόστους προς 
έσοδα στο 46,4%.  Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε Ευρώ 844,8 εκατ., αυξημένο κατά 14,2%, 
ενώ εάν εξαιρεθούν τα λειτουργικά έξοδα της εξαγορασθείσης εντός του 2008 Astra Bank η αύξηση 
περιορίζεται στο 13,6%.  Οι δαπάνες Προσωπικού σημείωσαν αύξηση 11,7%, ενώ τα γενικά έξοδα 
αυξήθηκαν κατά 16,7%.  Το λειτουργικό κόστος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αυξήθηκε κατά 47,3%, 
συνεπεία του ανοίγματος 183 νέων Καταστημάτων και της αυξήσεως της δυνάμεως του Προσωπικού με 
σχεδόν 2.000 άτομα από τον Σεπτέμβριο του 2007.  Αντιστοίχως, στην Ελλάδα το λειτουργικό κόστος 
αυξήθηκε κατά 6,5% κυρίως λόγω των δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή στις εργασίες λιανικής 
τραπεζικής. 
 
Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων επεκτάθηκαν κατά 25,4%, και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 50,6 δισ.  Η 
αύξηση αυτή προήλθε αφ΄ ενός από την αύξηση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 15,5% και αφ΄ ετέρου 
από τη μεγαλύτερη πιστωτική επέκτασή μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 67,5%.  Στο τρίτο τρίμηνο οι 
νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 1,6 δισ. στην Ελλάδα και σε Ευρώ 1 δισ. στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, χρηματοδοτούμενες στο σύνολό τους από τα αντίστοιχα νέα υπόλοιπα καταθέσεων Ευρώ 4,6 
δισ. 
 
Οι προβλέψεις απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 100 
πόντους, αποτέλεσμα της πολιτικής ενισχυμένων προβλέψεων που ακολουθήσαμε στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των επερχομένων δυσχερέστερων πιστωτικών συνθηκών στην 
Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο δείκτης καθυστερήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 7, 
ανήλθε σε 3,5%, σημαντικά βελτιωμένος έναντι του 3,9% τον Σεπτέμβριο του 2007.  Οι απομειώσεις 
δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 994 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 2% του χαρτοφυλακίου των 
δανείων, ενώ η κάλυψη των καθυστερήσεων αυξήθηκε στο 56,2%. Σημειώνεται ότι η κάλυψη των 
καθυστερήσεων συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων ανέρχεται σε 136%. 
 
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών μας ανήλθαν σε Ευρώ 49,9 δισ.  Στο τέλος Σεπτεμβρίου, τα 
υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 42,2 δισ. (+30,4%) αυξημένα κατά Ευρώ 4,6 δισ. εντός του 
τριμήνου.  Οι καταθέσεις στην Ελλάδα επεκτάθηκαν κατά 29,6% σε Ευρώ 35,3 δισ.  Στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη μέσω του εκτενούς πλέον Δικτύου μας επιτύχαμε αύξηση καταθέσεων κατά 38,2%, οι οποίες 
ανήλθαν σε Ευρώ 6,2 δισ.  Η εθνική εμβέλεια του Δικτύου μας σε όλες τις χώρες που αναπτύσσουμε την 
παρουσία μας συμβάλλει σημαντικά στην αναγνωρισιμότητα του ονόματός μας στην αγορά, γεγονός που 
αιτιολογεί την αύξηση των μεγεθών μας.  Tέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 3,7 
δισ., ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3 δισ., κυρίως λόγω της αποτιμήσεως σε 
τρέχουσες αξίες των αντίστοιχων κεφαλαίων υπό διαχείριση. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις 
(σε εκατ. Ευρώ) 

 Εννεάμηνο 
2008 

Εννεάμηνο 
2007 

% 
μεταβολή 

Λειτουργικά Έσοδα  976,9 862,2 13,3% 
Λειτουργικά Έξοδα 432,5 405,3 6,7% 
Ζημίες Απομειώσεως 154,5         77,9 98,5% 
Κέρδη προ Φόρων  389,9 379,0 2,8% 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 50,1% 58,3% …. 
Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού 12.971 10.830 19,8% 
Έξοδα / Έσοδα 44,3% 47,0% …. 
Χρηματοδοτήσεις 20.608 17.555 17,4% 

 
Στο εννεάμηνο, τα κέρδη προ φόρων της λιανικής τραπεζικής διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 389,9 εκατ. σε 
σύγκριση με Ευρώ 379 εκατ. το εννεάμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση 2,8%.  Στη στεγαστική πίστη, 
όπου τα υπόλοιπα ανήλθαν σε Ευρώ 11 δισ. (+16,5%), συνεχίζουμε να αξιοποιούμε την ολοκληρωμένη 
δέσμη των προϊόντων. Η θέση μας στην καταναλωτική πίστη βελτιώθηκε περαιτέρω κυρίως λόγω της 
σημαντικά διαφοροποιημένης στρατηγικής που ακολουθούμε ως προς τη χρήση εναλλακτικών δικτύων 
διανομής, ενώ παράλληλα αυξήσαμε τους δείκτες απορρίψεως αιτημάτων.  Στο πλαίσιο αυτό, τα υπόλοιπα 
καταναλωτικών δανείων κατέγραψαν αύξηση 24,2% και ανήλθαν σε Ευρώ 3,5 δισ.  Τα υπόλοιπα 
πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 16,7% ανερχόμενα σε Ευρώ 1,3 δισ., ως αποτέλεσμα της επιτυχίας 
του πρωτοποριακού “Προγράμματος Επιβραβεύσεως Bonus”, που επιτρέπει τη συλλογή πόντων και την 
εξαργύρωσή τους στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις, στις αγορές με κάρτες εκδόσεως Αlpha Bank. Tον 
Οκτώβριο, η Alpha Bank και η American Express συμφώνησαν να ανανεώσουν την αποκλειστική τους 
συνεργασία στις κάρτες στην Ελλάδα για τα επόμενα δέκα χρόνια. Επίσης, τα δάνεια σε μικρές 
επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των Ευρώ 2,5 εκατ. ή πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ. 
επεκτάθηκαν κατά 15,1%, ενώ τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο κάτω των 
Ευρώ 90 χιλ.) κατέγραψαν αύξηση 20,4%.  Η δυναμική των εργασιών στον χώρο των μικρών επιχειρήσεων 
τροφοδοτείται από την προώθηση προϊόντων κατάλληλα προσαρμοσμένων για την κάλυψη των αναγκών 
επιμέρους επαγγελματικών ομάδων και την κεντρική διαχείριση των πιστωτικών και υποστηρικτικών 
διαδικασιών. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
 

Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη 
(σε εκατ. Ευρώ)  

Εννεάμηνο 
2008 

Εννεάμηνο 
2007 % μεταβολή 

Λειτουργικά Έσοδα 359,8 242,1 48,6% 
Λειτουργικά Έξοδα 207,6 141,0 47,3% 
Ζημίες Απομειώσεως 32,9 18,2 80,5% 
Κέρδη προ Φόρων  119,3 82,8 44,1% 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 23,8% 26,2% … 
Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού 8.333 5.279 57,9% 
Έξοδα / Έσοδα 57,7% 58,2% …. 
Χρηματοδοτήσεις  10.773 6.433 67,5% 
Καταθέσεις πελατών 6.220 4.499 38,2% 

 
Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 44,1% σε Ευρώ 119,3 εκατ. 
 
Στην Κύπρο, με δίκτυο 36 Καταστημάτων, οι εργασίες μας απέφεραν κέρδη προ φόρων Ευρώ 80,5 εκατ., 
αυξημένα κατά 36,8% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Η σημαντική αυτή επίδοση 
αντικατοπτρίζει την τρίτη θέση στις χορηγήσεις με μερίδιο 13,1% στο τέλος του τρίτου τριμήνου (αυξημένο 
κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες από τον Σεπτέμβριο του 2007) και τη βελτίωση της θέσεώς μας στις διεθνείς 
δραστηριότητες. Στο τέλος Σεπτεμβρίου οι χορηγήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 4,3 δισ. συμπεριλαμβανομένων 
Ευρώ 329 εκατ. σε νέα παραγωγή δανείων στο τρίτο τρίμηνο, ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε  
Ευρώ 3,6 δισ. 
 
Στη Ρουμανία, όπου με τέλη Σεπτεμβρίου έχουμε 173 Καταστήματα, το μερίδιό μας στην αγορά των 
δανείων ανήλθε σε 7,6% στο τέλος του εννεαμήνου, αυξημένο κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες.  Τα κέρδη 
προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 47,8 εκατ.  Στη διάρκεια του έτους αυξήσαμε το χαρτοφυλάκιο των δανείων 
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μας κατά 72% σε Ευρώ 4 δισ., προσθέτοντας Ευρώ 489 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο του έτους, ενώ διατηρούμε 
τη θέση μας στην πρώτη πεντάδα των τοπικών τραπεζών. 
 
Στη Βουλγαρία, το Δίκτυό μας ανήλθε σε 101 Καταστήματα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008.  Το μερίδιό μας 
στην αγορά των δανείων υπερέβη το 4% στο τέλος Σεπτεμβρίου, κατατάσσοντάς μας στην πρώτη δεκάδα 
του κλάδου.  Παράλληλα, η αναγνωρισιμότητα του ονόματός μας στην αγορά έχει ήδη επιφέρει σημαντικά 
οφέλη, όπως προκύπτει τόσο από την αύξηση κατά 106% των στεγαστικών δανείων που χορηγήθηκαν στο 
δωδεκάμηνο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2008, όσο και από την εξίσου σημαντική αύξηση κατά 250% του 
αριθμού των λογαριασμών καταθέσεων που ανοίχθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα. 
 
Στη Σερβία, διαθέτουμε ένα καλά τοποθετημένο δίκτυο 149 Καταστημάτων, το οποίο αποτελεί μία 
εξαιρετική υποδομή για την πρόσβαση στη σημαντική αγορά των επιχειρήσεων όπως αντανακλάται στην 
ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των επιχειρηματικών μας δανείων κατά 78,6%. 
 
Στην Αλβανία, προσφάτως εορτάσαμε την επέτειο της δεκαετούς παρουσίας μας στη χώρα με δίκτυο 35 
Καταστημάτων.  Τα κέρδη μας ανήλθαν σε Ευρώ 10,4 εκατ. κυρίως λόγω της επικεντρώσεώς μας στις 
εργασίες λιανικής τραπεζικής.  Το χαρτοφυλάκιο των δανείων κατέγραψε αύξηση 86% και ανήλθε σε Ευρώ 
406 εκατ., εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά χορηγήσεις λιανικής, ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν σε 
Ευρώ 432 εκατ. αυξημένες κατά 33% καταδεικνύοντας τις προοπτικές των εργασιών μας στη χώρα. 
 
Στην Π.Γ.Δ.Μ., η παρουσία μας το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 3 Καταστήματα σε σύνολο δικτύου 22 
Μονάδων στο τέλος Σεπτεμβρίου.  Η πιστωτική μας επέκταση ανήλθε σε 113%, διατηρούμενη στα επίπεδα 
του εξαμήνου καθώς το χαρτοφυλάκιο των δανείων μας ανήλθε σε Ευρώ 153 εκατ., κυρίως λόγω της 
επεκτάσεως των χορηγήσεων προς ιδιώτες (+145%). 
 
ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(σε εκατ. Ευρώ)  

Εννεάμηνο 
2008 

Εννεάμηνο 
2007 % μεταβολή 

Λειτουργικά Έσοδα 325,1 300,8 8,1% 
Λειτουργικά Έξοδα 92,6 82,8 11,8% 
Ζημίες Απομειώσεως 78,4 61,0 28,4% 
Κέρδη προ Φόρων  154,1 157,0 (1,8%) 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 15,3% 18,9% … 
Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού 16.779 13.825 21,4% 
Έξοδα / Έσοδα 28,5% 27,5% … 
Χρηματοδοτήσεις  17.281 15.244 13,4% 

 
Tα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν οριακά (-1,8%) και ανήλθαν σε Ευρώ 154,1 εκατ. συνεπεία των υψηλών 
προβλέψεων που διενεργήσαμε προληπτικώς προκειμένου να διασφαλισθεί η ποιότητα του πλέον 
σημαντικού τμήματος του χαρτοφυλακίου έναντι των επερχομένων δυσμενών εξελίξεων στο διεθνές 
περιβάλλον.  Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,1%, ωφελημένα από την επιτάχυνση στην αύξηση 
των χορηγήσεων του τομέα κατά 13,4%, ενώ συνεχίζεται σε εξατομικευμένη βάση η διαδικασία 
αναδιαπραγματεύσεως των όρων συνεργασίας με τις επιχειρήσεις. 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
 
 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
(σε εκατ. Ευρώ)  

Εννεάμηνο 
2008 

Εννεάμηνο 
2007 % μεταβολή 

Λειτουργικά Έσοδα 66,8 86,6 (22,8%) 
Λειτουργικά Έξοδα 38,8 44,0 (11,9%) 
Κέρδη προ Φόρων  28,0 42,6 (34,1%) 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 56,4% 119,7% … 
Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού 832 593 40,4% 
Έξοδα / Έσοδα 58,0% 50,8% …. 
Κεφάλαια Πελατείας  7.050 11.704 (39,8%) 

 
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 28,0 εκατ., επηρεασμένα από το δυσμενές κλίμα στις αγορές.  Τα 
κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν σε Ευρώ 7,1 δισ., παρά την παρατεταμένη απουσία επενδυτικού 
ενδιαφέροντος.  Ο επαναπροσδιορισμός της προσεγγίσεώς μας στο εισοδηματικά υψηλότερο τμήμα της 
αγοράς αξιοποιώντας την ολοκληρωμένη δέσμη των προϊόντων μας αμοιβαίων κεφαλαίων και 
τραπεζοασφαλειών, είχε ως αποτέλεσμα τη μερική αναστροφή των αρνητικών συνεπειών. 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
 
 

Επενδυτική Τραπεζική και 
Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
(σε εκατ. Ευρώ)  

Εννεάμηνο 
2008 

Εννεάμηνο 
2007 % μεταβολή 

Λειτουργικά Έσοδα 55,9 83,7 (33,1%) 
Λειτουργικά Έξοδα 28,6 26,9 6,1% 
Κέρδη προ Φόρων  27,1 56,8 (52,3%) 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 9,9% 19,9% … 
Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού 4.576 4.763 (3,9%) 
Έξοδα / Έσοδα 51,1% 32,2% … 

 
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 27,1 εκατ., σημαντικά μειωμένα εξαιτίας της συνεχιζόμενης 
αρνητικής συγκυρίας στις αγορές. 
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σε εκατ.Ευρώ Σεπ. 2008 Ιουν. 2008 Μαρ. 2008 Δεκ. 2007 Σεπ. 2007
%

Σεπ. 2008 / 
Σεπ. 2007

Ενεργητικό 64.266 57.618 56.415 54.684 51.244 25,4%
Χορηγήσεις (μετά από συσωρευμένες απομειώσεις) 49.557 46.759 44.373 42.072 39.375 25,9%
Χρεόγραφα 5.179 1.938 3.428 3.423 3.294 57,2%
Καταθέσεις 42.158 37.520 35.986 34.665 32.342 30,4%
Private Banking 3.720 4.451 4.951 5.584 5.573 (33,2%)
Αμοιβαία Κεφάλαια 3.012 4.907 4.989 5.456 5.786 (47,9%)
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 7.888 7.617 7.591 7.960 8.083 (2,4%)
Δάνεια Μειωμένης Εξασφαλίσεως 1.069 1.203 1.161 1.229 1.243 (14,0%)
Υβριδικά Κεφάλαια 888 887 888 888 886 0,2%
Ίδια Κεφάλαια 3.364 3.269 3.312 3.371 3.094 8,7%

σε εκατ.Ευρώ 9μηνο
2008

9μηνο
2007 % μεταβολή Γ' Τριμ.

2008
Β' Τριμ.

2008
Α' Τριμ.

2008

Λειτουργικά Έσοδα 1.822,5 1.631,4 11,7% 607,4 624,2 591,0

Καθαρό Έσοδο Τόκων 1.362,4 1.168,2 16,6% 464,5 455,9 442,0

Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 353,3 341,3 3,5% 119,4 118,5 115,3

Αποτελέσματα Χρημ/κων Πράξεων 38,1 58,8 -35,2% (2,2) 23,2 17,1

Λοιπά Έσοδα 68,7 63,0 9,1% 25,6 26,5 16,7

Λειτουργικά Έξοδα (844,8) (740,0) 14,2% (294,5) (286,7) (263,5)

Δαπάνες Προσωπικού (436,5) (390,7) 11,7% (151,3) (146,0) (139,3)

Γενικά Έξοδα (343,5) (294,3) 16,7% (120,7) (118,9) (104,0)

Αποσβέσεις (64,7) (55,0) 17,6% (22,6) (21,9) (20,3)

Ζημίες Απομειώσεως (266,0) (157,7) 68,7% (124,1) (74,4) (67,6)

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 711,7 733,7 -3,0% 188,8 263,1 259,9

Φόροι (142,2) (143,4) -0,8% (34,1) (53,3) (54,7)

Καθαρά Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 569,5 590,3 -3,5% 154,7 209,7 205,1

Κέρδη από διακοπτόμενες δραστηριότητες 0,0 80,4 … 0,0 0,0 0,0

Καθαρά Κέρδη 567,8 669,7 -15,2% 153,7 209,1 205,0

Τακτικά Καθαρά Κέρδη (*) 567,8 589,3 -3,6% 153,7 209,1 205,0

9μηνο
2008

9μηνο
2007

Γ' Τριμ.
2008

Β' Τριμ.
2008

Α' Τριμ.
2008

Καθαρό Έσοδο Τόκων / Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 3,1% 3,0% 3,0% 3,2% 3,2%

Έξοδα / Έσοδα 46,4% 45,4% 48,5% 45,9% 44,6%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - ROΕ 22,7% 26,7% 18,5% 25,4% 24,5%

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Σύνολο Κεφαλαίων) (**) 10,8% 12,5% 10,8% 11,4% 11,2%

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Α΄ 
Διαβαθμίσεως) (**) 8,7% 9,6% 8,7% 8,9% 8,8%

σε εκατ.Ευρώ Σεπ. 2008 Σεπ. 2007 % μεταβολή Δεκ. 2007

Χρηματοδοτήσεις Πελατών 50.550 40.297 25,4% 42.913
εκ των οποίων:
Ελλάδα 37.889 32.799 15,5% 33.962
Στεγαστικά 10.976 9.421 16,5% 9.850
Καταναλωτικά 3.459 2.786 24,2% 2.985
Πιστωτικές Κάρτες 1.306 1.119 16,7% 1.202
Μικρές Επιχειρήσεις 4.867 4.229 15,1% 4.407
εκ των οποίων:< €90.000 πιστωτικό όριο 1.330 1.105 20,4% 1.163
Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις 17.281 15.244 13,4% 15.518

Νοτιοανατολική Ευρώπη 10.773 6.433 67,5% 7.573
Στεγαστικά 2.522 1.354 86,2% 1.665
Καταναλωτική Πϊστη 1.197 641 86,7% 789
Επιχειρηματικά Δάνεια 7.054 4.437 59,0% 5.119

Yπό Διαχείριση Κεφάλαια Πελατών 49.894 44.755 11,5% 46.681
εκ των οποίων:
Καταθέσεις 42.158 32.342 30,4% 34.665
Ελλάδα 35.295 27.231 29,6% 28.781
Όψεως και Ταμιευτηρίου 13.530 14.465 (6,5%) 14.439
Προθεσμίας και ομόλογα Alpha Bank 21.765 12.766 70,5% 14.342
Νοτιοανατολική Ευρώπη 6.220 4.499 38,2% 5.303

Πωλήσεις Ομολόγων 2.100 2.212 (5,1%) 2.280
Αμοιβαία Κεφάλαια 3.012 5.786 (47,9%) 5.456
Διαχείριση Κεφαλαίων 4.038 5.918 (31,8%) 5.844
εκ των οποίων: Private Banking 3.720 5.573 (33,2%) 5.584

ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ

(*) Καθαρά Κέρδη εξαιρουμένου του κέρδους από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής στην AXA το 2007 (κέρδη από διακοπτόμενες δραστηριότητες)

(**) Για λόγους συγκρισιμότητας, οι δείκτες για το 2007 είναι εκτίμηση σύμφωνα με τη Βασιλεία II. 


