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Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2013 
Καθαρά κέρδη Ευρώ 126,7 εκατ.1 

 Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,9 δισ. μετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου το β’ τρίμηνο 2013 
 

Περαιτέρω ενίσχυση του Ισολογισμού  

- Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 13,9%, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της 
Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 4.571 εκατ. Οι εγγραφές από τους ενασκήσαντες δικαιώματα 
προτιμήσεως και προεγγραφής υπερέβησαν το 165%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση.  

- Ο δείκτης μοχλεύσεως σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ ανέρχεται περίπου σε 9,4%2 υπερβαίνοντας το 
τριπλάσιο του εκτιμώμενου ελάχιστου ορίου. 

- Η ολοκλήρωση της επαναγοράς υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως τον Μάιο 2013, 
οδήγησε σε κέρδη Ευρώ 103 εκατ. προ φόρων. 

- Μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας («ELA»), κατά Ευρώ 2,7 
δισ. το β’ τρίμηνο 2013 σε Ευρώ 4 δισ. Η χρηματοδότησή μας συνολικά από τις Κεντρικές Τράπεζες 
ανήλθε σε 17,9 δισ., στο τέλος Ιουνίου 2013. 

- Περαιτέρω αύξηση των υπολοίπων των καταθέσεων το β’ τρίμηνο 2013 σε Ευρώ 42 δισ., με εισροές από 
τον ιδιωτικό τομέα Ευρώ 1 δισ. στην Ελλάδα.  Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανήλθε σε 127,3%. 

- Δείκτης καθυστερήσεων στο 31,8%, παρουσιάζοντας μειούμενο ρυθμό αυξήσεως των καθυστερήσεων, οι 
οποίες ανήλθαν σε Ευρώ 791 εκατ. το β’ τρίμηνο έναντι Ευρώ 943 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013. 

- Οι σωρευτικές προβλέψεις ανήλθαν σε Ευρώ 10,4 δισ., αντιστοιχώντας σε 16,3% του δανειακού 
χαρτοφυλακίου και αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 51%.  

- Υπογραφή  συμφωνίας πωλήσεως της θυγατρικής μας στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των ενεργειών για 
την κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου και την προσήλωσή μας στην επανασχεδίαση των 
δραστηριοτήτων μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η πώληση θα πραγματοποιηθεί έναντι τιμήματος 
Ευρώ 82 εκατ., ενώ η συναλλαγή θα είναι ουδέτερη κεφαλαιακά για την Alpha Bank. Η ολοκλήρωση της 
συναλλαγής αναμένεται το γ’ τρίμηνο 2013. 
 

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από το μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως  

- Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 412,8 εκατ. το β’ τρίμηνο 2013, ενισχυμένο κατά 26% σε 
συγκρίσιμη τριμηνιαία βάση3, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως από τις 
Κεντρικές Τράπεζες, καθώς και της μειώσεως του κόστους των καταθέσεων. 

- Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε αντιστοίχως κατά 50 πόντους σε 2,3% το β’ τρίμηνο 20133. 
- Τα βασικά λειτουργικά έσοδα4 ανήλθαν σε Ευρώ 526,5 εκατ. το β’ τρίμηνο 2013 έναντι Ευρώ 421,5 εκατ. 

το α’ τρίμηνο 2013 (+24,9% σε συγκρίσιμη βάση3).  
- Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων προσαρμοσμένο για τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 

ανήλθε σε Ευρώ 197,5 εκατ. έναντι Ευρώ 73,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2013 σε συγκρίσιμη βάση3.  
- Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε Ευρώ 329 εκατ. το β’ τρίμηνο 2013, μειωμένο κατά 5,4% σε 

συγκρίσιμη τριμηνιαία βάση3. 

                                                 
1 Τα Καθαρά Κέρδη που αναλογούν στους Μετόχους μετά και τη θετική επίπτωση από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ύψους Ευρώ 2,6 
δισ. ανήλθαν σε Ευρώ 2.732,5 εκατ. 
2 Ο δείκτης μοχλεύσεως ορίζεται ως τα Κύρια Ίδια Κεφάλαια (Tier I) προς το σύνολο του Ενεργητικού και των στοιχείων εκτός Ισολογισμού. 
3 Μετά από προσαρμογή για την πλήρη συνεισφορά της Εμπορικής Τραπέζης. Σημειώνεται, ότι η ημερομηνία ενάρξεως ενοποιήσεως ήταν η 1η  
Φεβρουαρίου 2013. 
4 Τα βασικά λειτουργικά έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων. 
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- Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 479,1 εκατ. το β’ τρίμηνο 
2013 από Ευρώ 504,9 εκατ. το α’ τρίμηνο 2013, μειωμένες κατά 5,1% σε τριμηνιαία βάση ως αποτέλεσμα 
του μειούμενου ρυθμού αυξήσεως των καθυστερήσεων. 

- Ζημίες προ φόρων Ευρώ 223,9 εκατ. το β’ τρίμηνο 2013 και Ευρώ 452,6 εκατ. το α’ εξάμηνο 20131.   
 
 
«Καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να αποδεικνύει, με απτά αποτελέσματα, την ισχυρή της δέσμευση να 
ανταποκριθεί στους δημοσιονομικούς και διαρθρωτικούς στόχους του προγράμματος οικονομικής 
προσαρμογής, της δίδεται η ευκαιρία να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Η 
συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής και η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων είναι σημαντική, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η Alpha Bank, μετά την απόκτηση της 
Εμπορικής Τραπέζης και την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίησή της τον Μάιο, αναμένεται να 
επωφεληθεί από την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας, αλλά και τη σημαντική αναδιάρθρωση του 
τραπεζικού τομέα που έλαβε χώρα τους τελευταίους μήνες. Καθώς η οικονομία πλησιάζει σε μία 
αποφασιστική καμπή, η Τράπεζα ευρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, ώστε να επιτύχει αποδόσεις που 
θα ανταμείψουν την εμπιστοσύνη των Μετόχων της».    
  
          Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος 

 
«Κατά το β΄ τρίμηνο του 2013, συνεχίσθηκε η μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως και η 
σταθεροποίηση του ρυθμού αυξήσεως των καθυστερήσεων, διατηρώντας τους δείκτες καλύψεως των 
καθυστερήσεων σε υψηλό επίπεδο. Εις ό,τι αφορά την Εμπορική Τράπεζα, η νομική συγχώνευση 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας. Επικεντρώνουμε πλέον τις προσπάθειές μας 
στην επιτάχυνση της διαδικασίας συγχωνεύσεως και στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού μας καθώς η 
λειτουργική μας κερδοφορία θα βελτιώνεται περαιτέρω λόγω της συνεχιζόμενης προσαρμογής των 
επιτοκίων καταθέσεων και των συνεργειών που αναμένεται να προκύψουν από τη λειτουργική 
ενοποίηση της Εμπορικής».  
 

Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Οι προοπτικές οικονομικής ανακάμψεως ενισχύονται καθώς το πρόγραμμα δημοσιονομικής 
προσαρμογής και η χρηματοδότηση της χώρας παραμένουν εντός του χρονοδιαγράμματος  
Έχοντας εξασφαλίσει πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα και θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από 
το 2013, οι προοπτικές οικονομικής ανακάμψεως της Ελλάδος από το 2014 φαίνεται πλέον να έχουν εδραιωθεί, 
ενισχυμένες από ένα ιδιαιτέρως ευνοϊκό έτος για τον εξωτερικό τουρισμό, τη σχετικά ισχυρή εξαγωγική 
δραστηριότητα, την επαναφορά της βιομηχανικής παραγωγής σε αναπτυξιακή πορεία και τα σημάδια αυξήσεως 
των λιανικών πωλήσεων, καθώς βελτιώνονται η ρευστότητα και η απασχόληση. Οι καθυστερήσεις στο 
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του 2013 θα αντισταθμισθούν στη συνέχεια από τις πωλήσεις και τις εκχωρήσεις 
σημαντικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων το 2014, οι οποίες θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και θα 
ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στην Ελληνική Οικονομία. Επίσης, αναμένεται να επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, μέσω της απελευθερώσεως των βασικών κλειστών επαγγελμάτων και της αναδιαρθρώσεως της 
δημόσιας διοικήσεως, εναρμονίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό με τις πραγματικές ανάγκες, μέσω της 
καταργήσεως Νομικών Πρόσωπων Δημοσίου Δικαίου και της διενέργειας νέων προσλήψεων. Ως εκ τούτου, 
υπάρχει πλέον η αίσθηση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι σε μεγάλο βαθμό συνεπής ως προς την 
υποχρέωση που απορρέει από το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής να διατηρεί βιώσιμο πρωτογενές 
πλεόνασμα και κατά συνέπεια, ευνοϊκή δυναμική του χρέους, ενώ τα χρηματοδοτικά κενά που, ενδεχομένως, θα 
προκύψουν από την καταβολή σημαντικών ποσών για την απόσβεση του χρέους το 2014-2015 θα καλυφθούν, 
μεταξύ άλλων, από την επέκταση της ληκτότητας ή/και τη μείωση επιτοκίων των δανείων του επίσημου τομέα, 
σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις και δεσμεύσεις του Eurogroup. 

- Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 13,9% μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής 
Ενισχύσεως  
Στα τέλη Ιουνίου 2013, τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 7,4 δισ. και ο Δείκτης 
Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 13,9%, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική 
προάσπιση/στήριξη του Ισολογισμού. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 14,2%. Τα 

                                                 
1 Καθαρά Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εξαιρουμένης της αρχικής θετικής επιπτώσεως από τη συγχώνευση με την Εμπορική 
Τράπεζα, ύψους Ευρώ 2,6 δισ. 
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σταθμισμένα στοιχεία του ενεργητικού ανήλθαν σε Ευρώ 53,3 δισ. μειωμένα κατά 4,4% σε τριμηνιαία βάση, 
καθώς συνεχίσθηκε η συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων και αυξήθηκαν τα ενέχυρα. Ο δείκτης 
μοχλεύσεως σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ ανέρχεται περίπου σε 9,4% υπερβαίνοντας το τριπλάσιο του 
εκτιμώμενου ελάχιστου ορίου, 3%. 
 
Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποιήσεως του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
της Τραπέζης ύψους Ευρώ 4.571 εκατ. ολοκληρώθηκε με επιτυχία το β’ τρίμηνο 2013. Η Alpha Bank υπήρξε 
αποδέκτης της μικρότερης κρατικής ενισχύσεως αντιστοίχως του ύψους των κεφαλαιακών της αναγκών, όπως 
αυτές υπολογίσθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον, η Alpha Bank εξαγόρασε την Εμπορική 
Τράπεζα ανακεφαλαιοποιημένη κατά περίπου Ευρώ 3 δισ. από την Crédit Agricole ενισχύοντας την κεφαλαιακή 
θέση της. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης έτυχε άμεσης αποδοχής από την αγορά και η ζήτηση 
για νέες μετοχές ήταν υψηλή ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές και 
ανοίγοντας τον δρόμο για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και των άλλων τραπεζών. Η συγκέντρωση 
ενδιαφέροντος ήταν υψηλή τόσο από ιδιώτες, όσο και από θεσμικούς μετόχους και οι εγγραφές από τους 
ενασκήσαντες δικαιώματα προτιμήσεως και προεγγραφής υπερέβησαν το 165%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή 
ζήτηση που αποτέλεσε τη βάση του σχεδιασμού της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης. Ως 
αποτέλεσμα της αυξημένης συμμετοχής των ξένων θεσμικών επενδυτών στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Τραπέζης, το ποσοστό συμμετοχής τους στη μετοχική της σύνθεση ενισχύθηκε από 28% σε 43% - στα προ της 
οικονομικής κρίσεως επίπεδα. 

Μετά το τέλος του τριμήνου, η εταιρία BlackRock Solutions επελέγη από την Τράπεζα της Ελλάδος («ΤτΕ») για 
να αξιολογήσει τις πρακτικές διαχειρίσεως των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, να επιθεωρήσει τις πολιτικές και 
διαδικασίες δανειοδοτήσεως και να εκτιμήσει την αναμενόμενη ζημία που αναλογεί στον πιστωτικό κίνδυνο. 
Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2013.  
 
Μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τις Κεντρικές Τράπεζες, καθώς συνεχίζεται η μείωση της 
διαφοράς χορηγήσεων – καταθέσεων και αυξάνεται η χρηματοδότηση από διατραπεζικές συναλλαγές 
Το β΄ τρίμηνο του 2013, συνεχίσθηκε η μείωση του ύψους της χρηματοδοτήσεώς μας από τις Κεντρικές 
Τράπεζες λόγω αφενός της μειώσεως των υπολοίπων των χορηγήσεων και αφετέρου της αυξήσεως των 
διατραπεζικών συναλλαγών (repo) με σημαντικούς διεθνείς αντισυμβαλλόμενους. Στο τέλος Ιουνίου 2013, το 
ύψος της χρηματοδοτήσεώς μας από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 17,9 δισ., που αντιπροσωπεύει το 
24% του συνολικού Ενεργητικού ή το 19,8%, εξαιρουμένου του χαρτοφυλακίου των Ομολόγων του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από το περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω ρευστότητας από τις 
Κεντρικές Τράπεζες. Το ύψος της χρηματοδοτήσεώς μας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της 
Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε κατά Ευρώ 2,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά Ευρώ 19,7 δισ. από το 
τέλος Δεκεμβρίου 2012 και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 4 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2013. 
 
Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 63,9 δισ. στο τέλος Ιουνίου 
2013. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 53,4 δισ., καταγράφοντας μείωση 
κατά Ευρώ 0,6 δισ. το β΄ τρίμηνο του 2013, ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 
10 δισ. 
  
Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 42 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2013. Τα υπόλοιπα των 
καταθέσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 36,4 δισ., αντιπροσωπεύοντας μερίδιο της τάξεως του 
21,6% επί του συνόλου της αγοράς, καταγράφοντας αύξηση κατά Ευρώ 321 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2013, με τις 
εγχώριες εισροές από ιδιώτες να ανέρχονται σε Ευρώ 1 δισ. το β΄ τρίμηνο του 2013. Τα υπόλοιπα των 
καταθέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν μείωση κατά Ευρώ 351 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε 
Ευρώ 5,2 δισ., κυρίως λόγω των εκροών στην Κύπρο ύψους Ευρώ 225 εκατ. 
 
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στο 127,3% στο τέλος του α΄ 
εξαμήνου 2013, έναντι 167,1% στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2012, ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της 
Εμπορικής Τραπέζης, της μειώσεως στα υπόλοιπα των χορηγήσεων καθώς και της οργανικής αυξήσεως του 
μεριδίου αγοράς μας στις καταθέσεις.  
 
Οργανική κερδοφορία επηρεασμένη θετικά από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδοτήσεως και 
καταθέσεων  
Το β΄ τρίμηνο του 2013, το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 412,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 26% 
σε τριμηνιαία βάση1, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως και της μειούμενης αρνητικής 

                                                 
1 Μετά από προσαρμογή για την πλήρη συνεισφορά της Εμπορικής Τραπέζης. Σημειώνεται, ότι η ημερομηνία ενάρξεως ενοποιήσεως ήταν η 1η  
Φεβρουαρίου 2013. 
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συμβολής των καταθέσεων στο καθαρό έσοδο τόκων. Η αύξηση στο καθαρό έσοδο τόκων οφείλεται κυρίως στην 
αλλαγή στη σύνθεση των πηγών χρηματοδοτήσεως (π.χ. εκ νέου πρόσβαση στην ΕΚΤ), στο χαμηλότερο 
επίπεδο δανεισμού, καθώς και στη μείωση του βασικού επιτοκίου αναφοράς της ΕΚΤ. Επιπλέον, το καθαρό 
έσοδο τόκων σημείωσε βελτίωση λόγω της σταδιακής μειώσεως των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων 
και της συγκλίσεως της τιμολογιακής πολιτικής της Εμπορικής Τραπέζης με αυτήν της Alpha Bank. 
Αναλυτικότερα, τα νέα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα ανέρχονται σήμερα περίπου στο 3%, 
καταγράφοντας σημαντική μείωση έναντι του 4,8% και του 4,3% για την Εμπορική Τράπεζα και την Alpha Bank 
αντιστοίχως, στις αρχές του 2013. 
Επιπλέον, η σταδιακή σύγκλιση των επιτοκίων προθεσμιακών καταθέσεων με αυτά της Ευρωζώνης1 αναμένεται 
να συνεχίσει να επιδρά θετικά στην αύξηση του καθαρού εσόδου τόκων για το σύνολο του τραπεζικού τομέα. 
  
Το α΄ εξάμηνο 2013 τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 647,3 εκατ., εμφανίζοντας μείωση κατά 7,9%, σε 
συγκρίσιμη βάση1, ως προς το α’ εξάμηνο του 2012 pro-forma για την ενοποιημένη βάση κόστους Alpha Bank 
και Εμπορικής Τραπέζης, εξαιρώντας τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Το σύνολο του Προσωπικού 
μειώθηκε κατά 3,1% ή 570 Υπαλλήλους για τις δύο Τράπεζες, ενώ ο συνολικός αριθμός Καταστημάτων 
μειώθηκε κατά 3,3% ή 42 Καταστήματα. Παρατηρείται σημαντική βελτίωση της επιδόσεως στον τομέα του 
κόστους, δημιουργώντας προϋποθέσεις για περαιτέρω μείωση κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση για το 2013. Η 
βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αποκόμιση του οφέλους από τη νέα διετή επιχειρησιακή συλλογική 
σύμβαση, που υπεγράφη τον Μάιο του 2012 και των αποχωρήσεων Προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν 
εντός του έτους, αλλά και στα πρώτα οφέλη που προκύπτουν από την ενοποίηση με την Εμπορική Τράπεζα, η 
οποία επέτρεψε τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου Προσωπικού των δύο Τραπεζών, καθώς και την 
αποκόμιση οφέλους κόστους σε σχέση με τα έξοδα μισθοδοσίας, τις δαπάνες του δικτύου Καταστημάτων και 
μηχανογραφήσεως, τις δαπάνες marketing, τα έξοδα ασφαλίσεως και άλλων κατηγοριών δαπανών προς 
τρίτους. 

 
Εξέλιξη λειτουργικής συγχωνεύσεως  
Το πρόγραμμα λειτουργικής συνενώσεως και αναδιαρθρώσεως έχει πλέον ενσωματωθεί στην οργανωτική δομή 
της Alpha Bank και προχωρά σύμφωνα με το πλάνο, επιτυγχάνοντας ήδη απτά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα 
δομείται στη βάση δώδεκα Έργων Αναδιαρθρώσεως, με τη συμμετοχή ουσιαστικά όλων των Μονάδων της 
Τραπέζης, με πρωταρχική καθοδήγηση από τις βασικές επιχειρησιακές Μονάδες, που εξασφαλίζουν τον 
απαραίτητο συντονισμό και την αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών. H Alpha Bank, κατόπιν της νομικής 
συγχωνεύσεως με την πρώην Εμπορική Τράπεζα, λειτουργεί πλέον υπό νέα οργανωτική δομή, στην οποία 
έχουν δημιουργηθεί τέσσερις νέες Μονάδες που εστιάζουν σε αντίστοιχους τομείς του προγράμματος. Η ειδική 
Επιτροπή Έργου Αναδιαρθρώσεως έχει συσταθεί σε επίπεδο Γενικής Διευθύνσεως, προκειμένου να επιβλέπει 
και να κατευθύνει τις εργασίες του προγράμματος. 
 
Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η βελτιστοποίηση του ενοποιημένου δικτύου Καταστημάτων έχει επιταχυνθεί μετά τη 
νομική συγχώνευση τον Ιούνιο του 2013, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει ήδη 28 συγχωνεύσεις Καταστημάτων 
και με στόχο την ολοκλήρωση επιπλέον 53 συγχωνεύσεων εντός του 2013. Συγχρόνως, σε όλα τα Καταστήματα 
της πρώην Εμπορικής Τραπέζης λειτουργούν πλήρως τα συστήματα της Alpha Bank, γεγονός που καθιστά 
δυνατή την παροχή όλων των υπηρεσιών και προϊόντων από το σύνολο του Δικτύου. Η μετάπτωση των 
κεντρικών συστημάτων ευρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος, με 17 από τα 37 συνολικά προγραμματισμένα 
έργα να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα να προχωρούν βάσει του σχεδιασμού. Στόχο αποτελεί η 
ολοκλήρωση της μεταπτώσεως των περισσοτέρων συστημάτων έως τον Οκτώβριο του 2013, του συστήματος 
καταναλωτικών δανείων έως τον Δεκέμβριο του 2013 και του συστήματος των επιχειρηματικών δανείων κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2014, επιτυγχάνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο, τη μετάπτωση των συστημάτων εντός δέκα 
μηνών από τη νομική συγχώνευση με την πρώην Εμπορική Τράπεζα. 
 
Οι παραγόμενες συνέργειες από τη λειτουργική συνένωση είναι ήδη εμφανείς, με το όφελος κόστους άνω των 
Ευρώ 45 εκατ., το οποίο εκτιμάται να έχει ήδη επιτευχθεί εντός του 2013, καλύπτοντας περίπου το 25% 
αντιστοίχως των συνολικών εκτιμώμενων συνεργειών κόστους από τη συγχώνευση. Τα ως άνω οφέλη 
επέρχονται ως αποτέλεσμα της οργανωτικής και λειτουργικής συνενώσεως των δύο Τραπεζών, η οποία έχει 
επιτρέψει μία σειρά βελτιστοποιήσεων από πλευράς κόστους, ενώ παράλληλα το χαρτοφυλάκιο καταθέσεων 
πελατείας της Εμπορικής Τραπέζης αναπροσαρμόζεται επιτυχώς στην τιμολογιακή πολιτική της Alpha Bank, 
χωρίς η Τράπεζα να υποστεί απώλεια υπολοίπων. Ο ρυθμός επιτεύξεως των συνεργειών και στους δύο τομείς 
υπερέβη σημαντικά τους αρχικώς τεθέντες στόχους, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της Τραπέζης.  
 

                                                 
1 Ο μέσος όρος των επιτοκίων στην Ευρωζώνη ανέρχεται σε 2%. 
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Σταθεροποίηση του ρυθμού αυξήσεως των καθυστερήσεων στην Ελλάδα καθώς ενισχύονται οι 
προοπτικές ανακάμψεως  
Το β΄ τρίμηνο του 2013, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 31,8%, καθώς η ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας 
σημείωσε μειούμενη επιδείνωση κατά Ευρώ 791 εκατ., έναντι Ευρώ 943 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013. Ο ρυθμός 
αυξήσεως των νέων δανείων σε καθυστέρηση σημειώνει επιβράδυνση και διαμορφώνεται περίπου στα δύο τρίτα 
του ρυθμού αυξήσεως των νέων καθυστερήσεων κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2012. Στην Ελλάδα, τα δάνεια 
σε καθυστέρηση έφθασαν το 33,5% στο τέλος Ιουνίου 2013, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν 
σε 24,4%. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν στο 31,5% έναντι 29,8% στο 
τέλος Μαρτίου 2013, ενώ οι καθυστερήσεις από τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν στο 29,7% έναντι 27,9% και ο 
δείκτης καθυστερήσεων στην καταναλωτική πίστη διαμορφώθηκε σε 38,5% έναντι 37,9% αντιστοίχως. 
 
Το συνολικό απόθεμα των προβλέψεών μας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 10,4 δισ. για τον Όμιλο στο τέλος του α΄ 
εξαμήνου του 2013, που αντιστοιχεί σε δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 51%. Έναντι της επιδεινώσεως 
της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, ενισχύσαμε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέψεων κατά Ευρώ 479,1 
εκατ. το β΄ τρίμηνο. Ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου 
διαμορφώθηκε σε 16,3% στο τέλος Ιουνίου 2013.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 

(Σε εκατ. Ευρώ) Α΄ Εξαμ. 2013 Α΄ Εξαμ. 2012 

Έσοδα   1.178,8 648,7 
εκ των οποίων:    
     Ελλάδα 966,9 422,2 

     Νοτιοανατολική Ευρώπη 199,4 215,0 

Έξοδα 647,3 513,5 
εκ των οποίων:    
     Ελλάδα 505,5 369,8 

     Νοτιανατολική Ευρώπη 136,8 139,2 

Απομειώσεις 984,1 719,8 
εκ των οποίων:    
     Ελλάδα 829,9 577,4 

     Νοτιοανατολική Ευρώπη 154,2 142,4 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (452,6) (584,6) 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος1  126,7 (462,0) 

Θετική επίπτωση από την εξαγορά της 
Εμπορικής Τραπέζης 2.630,8 … 

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν σε 
Μετόχους της Τραπέζης 
 

2.732,5 (460,3) 

 
 

                                                 
1 Καθαρά Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
(Σε εκατ. Ευρώ) 30.6.2013 30.6.2012 

Ενεργητικό 74.229 56.888 

Ίδια Κεφάλαια 7.935 824 
Χορηγήσεις (προ απομειώσεων) 63.946 46.442 
εκ των οποίων:   

     Ελλάδα 53.372 35.788 

     Νοτιοανατολική Ευρώπη 10.015 10.012 

Κεφάλαια Πελατείας 44.539 28.010 
Καταθέσεις 42.036 25.610 
εκ των οποίων:   

     Ελλάδα 36.358 19.839 

     Νοτιοανατολική Ευρώπη 5.176 5.147 

 
 
 
 
Πληροφορίες: 
 
Alpha Bank 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αθήναι, 30 Αυγούστου 2013 

 
 
 
 
 
  

Δημήτριος Κωστόπουλος 
Διευθυντής  
Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και 
Αναλυτές 

Τηλ:. +30 210 326 4198 

E-mail: ir@alpha.gr  
 
www.alpha.gr 

Έλενα Κατωπόδη 
Υποδιευθύντρια 
Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς 
Επενδυτές και Αναλυτές 

 

 
Finsbury Group 
Edward Simpkins/Matthew Newton  
Tel. +44 207 251 3801 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013  
 
Τα καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους Μετόχους ανήλθαν σε Ευρώ 2.732,5 εκατ., κυρίως λόγω της θετικής 
συνεισφοράς των Ευρώ 2,6 δισ. που προκύπτει από την αρχική θετική επίπτωση της εξαγοράς της Εμπορικής 
Τραπέζης. Τα καθαρά αποτελέσματα (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες), εξαιρουμένης της πιστωτικής υπεραξίας, 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 126,7 εκατ. και περιλαμβάνουν (θετικό) Φόρο Εισοδήματος Ευρώ 579,3 εκατ. λόγω της 
αύξησης της αναβαλλόμενης φορολογίας από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή σε 26%, από 20%. Το καθαρό 
έσοδο τόκων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 729,3 εκατ. Κατά το β΄ τρίμηνο του 2013, το καθαρό έσοδο τόκων 
διαμορφώθηκε σε Ευρώ 412,8 εκατ., αυξημένο κατά 26% σε επίπεδο τριμήνου και σε συγκρίσιμη βάση1, λόγω του 
χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως και του χαμηλότερου κόστους προθεσμιακών καταθέσεων. Τα καθαρά έσοδα 
από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 168,3 εκατ. ως αποτέλεσμα της μικρής αυξήσεως των προμηθειών 
συναλλαγών. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 249,7 εκατ., θετικά επηρεασμένα 
από το όφελος των Ευρώ 120 εκατ. που προέκυψε από την αποτίμηση κατά την αρχική αναγνώριση του μετατρεψίμου 
Ομολόγου που διατέθηκε στην Crédit Agricole. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 31,4 εκατ. 
 
Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε, σε επίπεδο Ομίλου, σε Ευρώ 647,3 εκατ. Το β’ τρίμηνο 2013, οι δαπάνες 
ανήλθαν σε Ευρώ 329 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 5,4% σε επίπεδο τριμήνου σε συγκρίσιμη βάση1. Ο δείκτης 
κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 56,3% κατά το β΄ τρίμηνο 2013 έναντι 57% το α’ τρίμηνο 2013 σε συγκρίσιμη 
βάση1. Οι δαπάνες Προσωπικού ανήλθαν σε Ευρώ 343,6 εκατ., μειωμένες κατά 6,8% σε ετήσια βάση για την Alpha 
Bank, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων αποχωρήσεων Προσωπικού στην Ελλάδα λόγω συνταξιοδοτήσεως, καθώς 
επίσης και ως αποτέλεσμα της νέας, διετούς επιχειρησιακής συλλογικής συμβάσεως που υπεγράφη τον Μάιο του 2012. 
Τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 258,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013. To β΄ τρίμηνο, τα γενικά 
έξοδα σημείωσαν μείωση κατά 1,8% σε επίπεδο τριμήνου σε συγκρίσιμη βάση1. Στην Ελλάδα, το λειτουργικό κόστος 
διαμορφώθηκε σε Ευρώ 505,5 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της Εμπορικής Τραπέζης, ενώ στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη σε Ευρώ 136,8 εκατ. 
 
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια Πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 44,5 δισ. και τα υπόλοιπα των καταθέσεων 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 42 δισ. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 36,4 δισ., καταγράφοντας 
αύξηση κατά Ευρώ 321 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2013, με τις εγχώριες εισροές από τον ιδιωτικό τομέα να ανέρχονται σε 
Ευρώ 1 δισ. το β΄ τρίμηνο του 2013. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων κατέγραψαν μείωση 
κατά Ευρώ 351 εκατ. το β’ τρίμηνο 2013 και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 5,2 δισ. κυρίως λόγω εκροών ύψους Ευρώ 225 
εκατ. στην Κύπρο. Τέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,6 δισ., μειωμένα κατά 17,8% 
σε ετήσια βάση, και τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 0,9 δισ. (+23,4%).  
 
Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 63,9 δισ., μειωμένες κατά Ευρώ 877 εκατ. σε τριμηνιαία 
βάση. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των χορηγήσεων μειώθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση και 
ανήλθαν σε Ευρώ 53,4 δισ. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Emporiki Bank Cyprus, 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 10 δισ. (μειωμένα κατά Ευρώ 0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση).  
 
Οι προβλέψεις απομειώσεως κατά το β΄ τρίμηνο ανήλθαν σε Ευρώ 479,1 εκατ. (μειωμένες κατά 5,1% σε τριμηνιαία 
βάση), τα οποία, ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, αντιστοιχούν σε 298 πόντους έναντι  312 πόντων 
κατά το α΄ τρίμηνο του 2013. Τα δάνεια σε καθυστέρηση κατέγραψαν αύξηση κατά Ευρώ 791 εκατ. το β’ τρίμηνο του 
2013 (έναντι αυξήσεως Ευρώ 943 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο) ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 31,8% στο 
τέλος Ιουνίου 2013. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 33,5% (+160 πόντους), ενώ στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 24,4% (+200 πόντους). Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν 
σε Ευρώ 10,4 δισ., ήτοι στο 16,3% του χαρτοφυλακίου των δανείων, και η κάλυψη των καθυστερήσεων σε 51%.  
 
 
  

                                                 
1 Μετά από προσαρμογή για την πλήρη συνεισφορά της Εμπορικής Τραπέζης. Σημειώνεται, ότι η ημερομηνία ενάρξεως ενοποιήσεως ήταν η 1η  
Φεβρουαρίου 2013. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις 
(σε εκατ. Ευρώ)  Α΄ Εξάμ. 2013 Α΄ Εξάμ. 2012 

Λειτουργικά Έσοδα  429,7 487,3 
Λειτουργικά Έξοδα 371,1 265,9 
Ζημίες Απομειώσεων 512,4 315,3 
Κέρδη προ Φόρων  (453,8) (93,9) 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων (60,4%) (17,6%) 
Σταθμισμένα Στοιχεία Ενεργητικού 18.788 13.343 
Έξοδα / Έσοδα 86,4% 54,6% 
Χρηματοδοτήσεις 29.978 19.931 

 
Το α΄ εξάμηνο του 2013, τα αποτελέσματα προ φόρων της λιανικής τραπεζικής διαμορφώθηκαν σε ζημίες Ευρώ 453,8 
εκατ., καθώς διενεργήσαμε αυξημένες προβλέψεις Ευρώ 512,4 εκατ. Στη στεγαστική πίστη, τα υπόλοιπα ανήλθαν σε 
Ευρώ 17,7 δισ., τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων σε Ευρώ 5,2 δισ. και τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών 
σε Ευρώ 1,2 δισ. Επίσης, τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ.) διαμορφώθηκαν σε 
Ευρώ 5,8 δισ.  
 
ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 

Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις 
 (σε εκατ. Ευρώ)  Α΄ Εξάμ. 2013 Α΄ Εξάμ. 2012 

Λειτουργικά Έσοδα  391,6 317,0 
Λειτουργικά Έξοδα 79,6 64,0 
Ζημίες Απομειώσεων 317,5 262,1 
Κέρδη προ Φόρων  (5,6) (9,2) 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων (0,6%) (1,4%) 
Σταθμισμένα Στοιχεία Ενεργητικού 23.682 16.455 
Έξοδα / Έσοδα 20,3% 20,2% 
Χρηματοδοτήσεις 23.394 15.857 

 
Το α΄ εξάμηνο του 2013, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες Ευρώ 5,6 εκατ., κυρίως λόγω των 
υψηλότερων προβλέψεων που ανήλθαν σε Ευρώ 317,5 εκατ. Η απόκτηση της Εμπορικής Τραπέζης οδήγησε σε 
αύξηση του αποτελέσματος προ προβλέψεων, το οποίο ανήλθε σε Ευρώ 311,9 εκατ. έναντι Ευρώ 252,9 εκατ. το 
εξάμηνο του 2012. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 23,4 δισ.  
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
 

Δραστηριότητα στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη 
(σε εκατ. Ευρώ) 

Α΄ Εξάμ. 2013 Α΄ Εξάμ. 2012 

Λειτουργικά Έσοδα  199,4 215,0 
Λειτουργικά Έξοδα 136,8 139,2 
Ζημίες Απομειώσεων 154,2 142,4 
Κέρδη προ Φόρων  (91,6) (66,6) 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων (28,8%) (19,7%) 
Σταθμισμένα Στοιχεία Ενεργητικού 7.946 8.433 
Έξοδα / Έσοδα 68,6% 64,7% 
Χρηματοδοτήσεις1 10.015 10.012 
Καταθέσεις πελατών  5.176 5.147 

 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα λειτουργικά μας έσοδα επηρεάσθηκαν αρνητικά από τη μείωση του καθαρού εσόδου 
τόκων, ως αποτέλεσμα της μειώσεως στα υπόλοιπα των χορηγήσεων, καθώς και του αυξημένου κόστους των 

                                                 
1 Στα υπόλοιπα του α΄ εξαμήνου 2013 έχουν ενσωματωθεί και τα υπόλοιπα της Emporiki Bank Cyprus. 
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καταθέσεων. Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 5,1 δισ., ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 
Ευρώ 2,4 δισ., λόγω της περιορισμένης ρευστότητας στη χώρα, μετά τη διάσωση με τη συνεισφορά των καταθετών των 
δύο μεγαλύτερων τοπικών τραπεζών. Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα δανείων μειώθηκαν σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 
Ευρώ 3 δισ., ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε Ευρώ 1,3 δισ. Στη Βουλγαρία, τα δάνεια μειώθηκαν σε Ευρώ 683 εκατ., 
ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε Ευρώ 368 εκατ. Στη Σερβία, τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν σε 733 εκατ., ενώ οι 
καταθέσεις αυξήθηκαν σε Ευρώ 556 εκατ. Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 370 εκατ. (-3,9% σε ετήσια βάση) 
και οι καταθέσεις σε Ευρώ 453 εκατ. (+1,8% σε ετήσια βάση), ενώ στην Π.Γ.Δ.Μ., τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 
70 εκατ. και οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε Ευρώ 78 εκατ. Τέλος, τον Ιούλιο του 2013, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι 
υπέγραψε μετά του ουκρανικού ομίλου Delta Bank σύμβαση πωλήσεως στην τελευταία του συνόλου των μετοχών της 
θυγατρικής της τραπέζης JSC Astra Bank Ukraine. Η πώληση θα πραγματοποιηθεί έναντι τιμήματος Ευρώ 82 εκατ., 
ενώ η συναλλαγή θα είναι ουδέτερη κεφαλαιακά για την Alpha Bank.  
 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
(σε εκατ. Ευρώ)  Α΄ Εξάμ. 2013 Α΄ Εξάμ. 2012 

Λειτουργικά Έσοδα  18,8 22,5 
Λειτουργικά Έξοδα 12,7 13,7 
Κέρδη προ Φόρων  6,1 8,8 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 22,0% 26,0% 
Σταθμισμένα Στοιχεία Ενεργητικού 692 845 
Έξοδα / Έσοδα 67,7% 60,9% 
Κεφάλαια Πελατείας 2.478 2.660 

 
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,1 εκατ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια μειώθηκαν σε Ευρώ 2,5 δισ., ενώ 
στον τομέα του Private Banking τα υπό διαχείριση κεφάλαια στο τέλος του β΄ τριμήνου 2013 ανήλθαν σε Ευρώ 1,6 δισ. 
(-17,8% σε ετήσια βάση). 
 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το α΄ εξάμηνο του 2013, οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 22,1 εκατ. κυρίως λόγω του κόστους 
χρηματοδοτήσεως. 
 
 

 
 

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

Α΄ Εξάμ. 2013 Α΄ Εξάμ. 2012 

Λειτουργικά Έσοδα  (7,5) (69,5) 
Λειτουργικά Έξοδα 14,5 10,7 
Κέρδη προ Φόρων  (22,1) (80,1) 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων (12,2%) (45,2%) 
Σταθμισμένα Στοιχεία Ενεργητικού 4.533 4.430 
Έξοδα / Έσοδα … … 



σε εκατ.Ευρώ Ιουν. 2013 Μαρ. 2013 Δεκ. 2012 Σεπ. 2012 Ιουν. 2012
%

Ιουν 2013 / 
Ιουν 2012

Ενεργητικό 74.229 71.863 58.253 57.032 56.888 30,5%
Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες απομειώσεις) 53.531 54.776 40.579 41.518 42.862 24,9%
Χρεόγραφα 9.889 5.756 7.573 6.968 5.583 77,1%
Καταθέσεις 42.036 42.055 28.464 26.289 25.610 64,1%
Private Banking 1.604 1.470 1.719 1.747 1.952 (17,8%)
Αμοιβαία Κεφάλαια 874 853 868 769 708 23,4%
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 659 668 562 636 1.020 (35,4%)
Δάνεια Μειωμένης Εξασφαλίσεως 122 191 170 171 174 (30,1%)
Υβριδικά Κεφάλαια 43 147 148 154 154 (72,3%)
Ίδια Κεφάλαια 7.935 3.486 588 698 824 863,2%

σε εκατ.Ευρώ Α' Εξαμ. 
2013

Α' Εξαμ. 
2012

% 
μεταβολή B' Τριμ.2013 Α' 

Τριμ.2013

Λειτουργικά Έσοδα 1.178,8 648,7 81,7% 584,2 594,5

Καθαρό Έσοδο Τόκων 729,3 772,4 (5,6%) 412,8 316,5

Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 168,3 132,9 26,6% 92,4 75,9

Αποτελέσματα Χρημ/κων Πράξεων 249,7 (276,3) (190,4%) 57,8 191,9

Λοιπά Έσοδα 31,4 19,7 59,4% 21,3 10,2

Λειτουργικά Έξοδα (647,3) (513,5) 26,1% (329,0) (318,3)

Δαπάνες Προσωπικού (343,6) (251,6) 36,6% (182,2) (161,4)

Γενικά Έξοδα (258,5) (218,2) 18,5% (130,6) (127,9)

Αποσβέσεις (45,2) (43,7) 3,5% (16,2) (29,1)

Ζημίες Απομειώσεως για κάλυψη Πιστωτικού Κινδύνου (984,1) (719,8) 36,7% (479,1) (504,9)

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων (452,6) (584,6) (22,6%) (223,9) (228,7)

Φόροι 579,3 122,6 … 106,6 472,7

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων 126,7 (462,0) … (117,3) 244,0

Αρνητική Υπεραξία από την εξαγορά της Εμπορικής 2.630,8 0,0 … 0,0 2.630,8

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 2.757,5 (462,024) … (117,3) 2.874,8

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες 2 (24,9) 1,718 … (25,2) 0,3

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) που αναλογούν σε μετόχους της Τραπέζης 2.732,5 (460,3) … (142,5) 2.875,0
1 H Εμπορική Τράπεζα συμπεριλαμβάνεται  από την 1 Φεβρουαρίου 2013.
2 Ως διακοπείσα δραστηριότητα νοείται η Ουκρανική Astra Bank.

Α' Εξαμ. 
2013

Α' Εξαμ. 
20121 B' Τριμ.2013 Α' 

Τριμ.20131

Καθαρό Έσοδο Τόκων / Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 2,0% 2,7% 2,3% 1,8%

Έξοδα / Έσοδα (άνευ Αποτελεσμάτων Χρημ/κών Πράξεων) 69,7% 55,5% 62,5% 79,1%

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Σύνολο Κεφαλαίων)1 14,2% 10,3% 14,2% 11,1%

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια) 13,9% 9,4% 13,9% 10,4%

σε εκατ.Ευρώ Ιουν. 2013 Μαρ. 2013 Δεκ. 2012 Σεπ. 2012 Ιουν. 2012
%

Ιουν 2013 / 
Ιουν 2012

Χρηματοδοτήσεις Πελατών 63.946 64.824 45.185 45.595 46.442 37,7%
εκ των οποίων:
Ελλάδα 53.372 53.963 34.893 35.054 35.788 49,1%
Στεγαστικά 17.696 17.668 10.878 10.925 10.969 61,3%
Καταναλωτικά 5.244 5.207 3.285 3.256 3.254 61,1%
Πιστωτικές Κάρτες 1.198 1.172 1.281 1.277 1.269 (5,7%)
Μικρές Επιχειρήσεις 5.840 5.953 4.215 4.233 4.438 31,6%
Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις 23.394 23.963 15.234 15.363 15.857 47,5%

Νοτιοανατολική Ευρώπη 10.015 10.235 9.681 9.908 10.012 0,0%
Στεγαστικά 3.693 3.670 3.501 3.484 3.481 6,1%
Καταναλωτική Πίστη 871 962 781 802 812 7,3%
Επιχειρηματικά Δάνεια 5.451 5.603 5.399 5.622 5.720 (4,7%)

Yπό Διαχείριση Κεφάλαια Πελατών 44.539 44.334 30.887 28.619 28.010 59,0%
εκ των οποίων:
Καταθέσεις 42.036 42.055 28.464 26.290 25.610 64,1%
Ελλάδα 36.358 36.036 22.493 20.542 19.839 83,3%
Όψεως και Ταμιευτηρίου 13.272 12.194 8.619 8.411 8.497 56,2%
Προθεσμίας και ομόλογα Alpha Bank 23.086 23.842 13.874 12.131 11.342 103,5%
Νοτιοανατολική Ευρώπη 5.176 5.527 5.421 5.156 5.147 0,6%

Αμοιβαία Κεφάλαια 874 853 868 769 708 23,4%
Διαχείριση Κεφαλαίων 1.687 1.548 1.798 1.812 2.011 (16,1%)
εκ των οποίων: Private Banking 1.604 1.470 1.719 1.747 1.952 (17,8%)

Σημείωση: Όλα τα μεγέθη περιλαμβάνουν την Εμπορική από την 1/2/2013

1 Προσαρμοσμένα για την καταβολή ύψους €2,9δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
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