Αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2018: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 65,2 εκατ.

Κύριες Εξελίξεις
-

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,3%. Τα Ενσώματα Ίδια
Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,9 δισ., τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

-

Εξαιρετική επίδοση στην Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων 2018. Η Alpha Bank κατέγραψε την
υψηλότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών για το έτος 2020, τόσο υπό το βασικό όσο και
υπό το δυσμενές σενάριο, καθώς ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε
20,4% και 9,7% αντιστοίχως. Ως αποτέλεσμα της Ασκήσεως δεν προέκυψαν κεφαλαιακές ανάγκες.

-

Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων
στην Ελλάδα κατά Ευρώ 2,8 δισ. και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά Ευρώ 3,1 δισ. σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης
καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου παρέμεινε σταθερός και ανήλθε σε 50%.

-

Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο ανήλθαν σε Ευρώ 35,9 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2018, αυξημένα κατά
Ευρώ 2,8 δισ. σε ετήσια βάση και Ευρώ 1 δισ. το α΄ τρίμηνο. Τον Μάιο 2018, τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου
αυξήθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 1 δισ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε
116% στο τέλος Μαρτίου 2018 έναντι 134% το α΄ τρίμηνο 2017.

-

Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 2,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά
Ευρώ 9 δισ. το τελευταίο έτος. Η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της
Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 3 δισ. στο τέλος Μαΐου 2018, μειωμένη κατά Ευρώ 4 δισ. από τις αρχές
του έτους.

-

Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων μειώθηκε κατά 9,7% ή Ευρώ 28,8 εκατ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε
Ευρώ 268,5 εκατ., επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά του Καθαρού Εσόδου Τόκων.

-

Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 186,1 εκατ., επηρεασμένα θετικά από
χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

-

Οι Ζημίες Απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 335,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 239 μονάδες βάσεως.

-

Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 65,2 εκατ., έναντι Ευρώ 48,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2017.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:
«Το πρώτο τρίμηνο του 2018, η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα, παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών
εσόδων από τόκους και την κλιμάκωση του κόστους για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου. Η χρηματοδοτική μας βάση
βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς συνεχίσαμε να μειώνουμε τη χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητoς της
Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ έχουμε υπερβεί τον τεθέντα στόχο μειώσεως των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων. Η επιτυχής
ολοκλήρωση της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων 2018 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης συνέβαλε στην
ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα, ενώ η επικείμενη ολοκλήρωση του 3

ου

Προγράμματος Οικονομικής

Προσαρμογής, τον Αύγουστο του 2018, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για σταδιακή επιστροφή σε συνθήκες σταθερότητος. Η
Alpha Bank, η Τράπεζα με την υψηλότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, θα συνεχίσει να στηρίζει την
ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

1

Χρηματοοικονομική επίδοση
-

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 443,8 εκατ., επηρεασμένο
αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων καθώς και το μικρότερο ημερολογιακά τρίμηνο, τα οποία
αντιστάθμισαν εν μέρει το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες.

-

Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν αύξηση 11,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε
Ευρώ 84,4 εκατ., από την ενίσχυση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες, καθώς και τη θετική συνεισφορά των
εργασιών διαχειρίσεως εργασιών επενδυτικής τραπεζικής, χρηματιστηριακών συναλλαγών και διαχειρίσεως
χαρτοφυλακίου.

-

Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 267,8 εκατ. έναντι Ευρώ 270,5 εκατ. το α΄
τρίμηνο 2017, μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων ανήλθε το α΄ τρίμηνο 2018 σε 49,9%.

-

Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 268,5 εκατ., μειωμένο κατά 9,7%, κυρίως λόγω
της αρνητικής επιπτώσεως του Καθαρού Εσόδου Τόκων.

-

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων για το α΄ τρίμηνο 2018 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 452,1 εκατ., αυξημένο κατά 40,4%
επηρεασμένο θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου.

-

Οι Ζημίες Απομειώσεως διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 335,8 εκατ. έναντι Ευρώ 243,7 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο
λόγω της αυξήσεως των ατομικών προβλέψεων απομειώσεως στα χαρτοφυλάκια Επιχειρήσεων και των
συλλογικών προβλέψεων απομειώσεως του χαρτοφυλακίου Iδιωτών.

-

Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 65,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2018 έναντι Ευρώ 48,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού
-

Απομόχλευση Ενεργητικού κατά Ευρώ 4,8 δισ. σε ετήσια βάση και διαμόρφωσή του σε Ευρώ 59,3 δισ., κυρίως
λόγω μειώσεως των υπολοίπων δανείων καθώς και της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

-

Τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1 δισ. το α΄ τρίμηνο 2018 και ανήλθαν σε
Ευρώ 35,9 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2018. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 30,3
δισ., αυξημένα κατά Ευρώ 0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση, λόγω κυρίως των εισροών από τη Γενική Κυβέρνηση. Στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν τον σταθερό ρυθμό ανακάμψεως, αυξημένα
κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω
σε 116% και στην Ελλάδα σε 119% στο τέλος Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο βάσει του σχεδίου
αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης.

-

Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 2,3 δισ. το α΄ τρίμηνο 2018 και ανήλθε σε
Ευρώ 7,9 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 0,9 δισ., της μειώσεως
του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,4 δισ., καθώς και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών
(repos) και εκδόσεως καλυμμένης ομολογίας, κατά Ευρώ 0,9 δισ. Στο τέλος Μαρτίου 2018, η χρηματοδότηση από
τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 4,8 δισ., μειωμένη
κατά Ευρώ 2,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε
περαιτέρω και ανήλθε σε Ευρώ 3,1 δισ. Τον Μάϊο 2018, η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του ELA, μειώθηκε
περαιτέρω σε Ευρώ 3 δισ.

-

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,3 δισ. μετά από διαγραφές, κατά το α΄
τρίμηνο 2018. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 51,8%, ενώ ο
αντίστοιχος Δείκτης Καλύψεως ανήλθε σε 50%. Αντιστοίχως, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν
περαιτέρω κατά Ευρώ 0,2 δισ. τον Μάρτιο 2018 και συνεπώς ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 35,2%
για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 73%.

-

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε Ευρώ 14,4 δισ. και αντιστοιχούν στο 25,7% του δανειακού
χαρτοφυλακίου.
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ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τέλος Τριμήνου (YoY)

(σε εκατ. Ευρώ)

Καθαρό Έσοδο Τόκων
Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες
Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων
Λοιπά Έσοδα
Λειτουργικά Έσοδα
Κύρια Λειτουργικά Έσοδα

Τέλος Τριμήνου (QoQ)

31.03.2018

31.03.2017

YoY (%)

31.03.2018

31.12.2017

QoQ (%)

443,8

482,5

(8,0%)

443,8

479,6

(7,5%)

84,4

75,7

11,4%

84,4

82,7

2,1%

186,1

33,5

…

186,1

28,8

…

8,1

9,6

(15,5%)

8,1

10,3

…

722,4

601,3

20,1%

722,4

601,4

20,1%

536,3

567,8

(5,6%)

536,3

572,6

(6,3%)

Δαπάνες Προσωπικού

(116,4)

(116,4)

0,0%

(116,4)

(119,9)

(2,9%)

Γενικά Έξοδα

(126,3)

(128,7)

(1,9%)

(126,3)

(149,3)

(15,4%)

(25,1)

(25,4)

(1,3%)

(25,1)

(25,4)

(1,2%)

(267,8)

(270,5)

(1,0%)

(267,8)

(294,5)

(9,1%)

(0,1)

(0,5)

…

(0,1)

(0,1)

…

(2,4)

(8,2)

…

(2,4)

(149.8)

…

(270,3)
268,5

(279,2)
297,3

(3,2%)
(9,7%)

(270,3)
268,5

(444,4)
278,1

(39,2%)
(3,4%)

452,1

322,1

40,4%

452,1

157,0

188,0%

(335,8)

(246,8)

36,1%

(335,8)

(243,7)

37,8%

Αποσβέσεις
Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα

1

Έξοδα Συγχωνεύσεως
2

Έκτακτα Έξοδα

Λειτουργικά Έξοδα
Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων
Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων
Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη
πιστωτικού κινδύνου δανείων
Λοιπές Ζημίες Απομειώσεως

(6,9)

(6,9)

Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων

109,3

75,3

…

109,3

(86,8)

…

Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους από
διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους
που αναλογούν στους Μετόχους

(44,1)

(28,0)

…

(44,1)

22,7

…

65,2

47,2

…

65,2

(64,0)

…

Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο Ενεργητικό
(NIM)
Δείκτης Εξόδων/Εσόδων
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της
Κατηγορίας 1 (CET1)
Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις

0,0

0,9

…

0,0

0,0

…

65,2

48,2

…

65,2

(64,0)

…

65,2
31.03.2018

48,1
31.03.2017

…

65,2
31.03.2018

(64,0)
31.12.2017

…

3,0%

2,9%

3,0%

3,1%

49,9%

48,2%

49,9%

51,4%

18,3%

17,1%

18,3%

18,3%

116%
31.03.2018

124%
31.12.2017

116%
30.6.2017

134%
31.3.2017

Ενεργητικό
Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες
προβλέψεις)
Χρεόγραφα

59.327

60.813

61.290

62.710

64.118

41.524

43.318

43.567

43.785

44.178

(6,0%)

5.511

5.885

6.539

7.612

7.900

(30,2%)

Καταθέσεις

35.899

34.890

33.900

33.141

33.090

8,5%

8.333

8.442

9.400

9.413

9.173

(9,2%)

7.933

8.052

9.019

9.038

8.804

(9,9%)

Ίδια Κεφάλαια
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Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια

3

30.9.2017

YoY (%)
(7,5%)

1

Αναμορφωμένα συγκριτικά στοιχεία για το α΄ και δ’ τρίμηνο 2017 λόγω αναταξινομήσεως του κόστους συγχωνεύσεως.
Τα Έκτακτα Έξοδα περιλαμβάνουν κυρίως πρόβλεψη του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού της Alpha Bank στην
Ελλάδα, ύψους Ευρώ 92,7 εκατ. και απομειώσεις παγίων ύψους Ευρώ 76,1 εκατ., οι οποίες ελήφθησαν κατά το δ΄ τρίμηνο 2017.
3
Τα κονδύλια της 31.12.2017 έχουν αναμορφωθεί για την επίπτωση της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής
Πληροφορήσεως 9.
2

3

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων
Υπέρβαση των
δημοσιονομικών στόχων
και ανάκαμψη της
οικονομίας ως
αποτέλεσμα των
διαρθρωτικών αλλαγών,
καθώς η Ελλάδα οδεύει
προς την ολοκλήρωση
του 3ου Προγράμματος
Οικονομικής
Προσαρμογής

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η οποία ξεκίνησε το προηγούμενο έτος,
αποτυπώνεται στους δείκτες οικονομικής συγκυρίας και τους δείκτες εμπιστοσύνης του
πρώτου τριμήνου του 2018. Συγκεκριμένα, οι νέες θέσεις εργασίας, η μεταποιητική
παραγωγή, το λιανικό εμπόριο και οι πωλήσεις αυτοκινήτων συνάδουν με περαιτέρω
ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, οι δείκτες επιχειρηματικών
προσδοκιών βελτιώνονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με εξαίρεση τις
κατασκευές, ενώ ο δείκτης Υπευθύνων για τις προμήθειες στη μεταποίηση (ΡΜΙ)
διατηρείται σε επίπεδο που συμβαδίζει με την ανάπτυξη του κλάδου. Ο ρυθμός
αναπτύξεως του ΑΕΠ κατά 2% το 2018 αναμένεται να στηριχθεί κυρίως στην ανάκαμψη
των επενδύσεων, τις βελτιωμένες συνθήκες στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση των
εξαγωγών και τον τουρισμό. Όσον αφορά στις δημοσιονομικές εξελίξεις, το πρωτογενές
πλεόνασμα της Γενικής Κυβερνήσεως διαμορφώθηκε στο 4,2% του ΑΕΠ το 2017, πολύ
υψηλότερα έναντι του στόχου που είχε τεθεί (1,75%), για τρίτο συνεχές έτος.
Οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώνονται, καθώς μειώθηκε περαιτέρω η εξάρτηση των
ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τον μηχανισμό χρηματοδοτήσεως του
Ευρωσυστήματος (ΕKT και ELA) για έκτακτη ρευστότητα στο α’ τρίμηνο του 2018. Τα
αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων
(Stress Test) υπέδειξαν ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες,
επιβεβαιώνοντας τις αντοχές του χρηματοπιστωτικού συστήματος και διευκολύνοντας
την επίλυση της συσσωρεύσεως των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Το επόμενο
Eurogroup, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, θεωρείται καθοριστικής σημασίας για
την επιτυχή έκβαση της 4ης αξιολογήσεως, την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους και
την ολοκλήρωση του 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής.
Η εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και η επιτάχυνση του προγράμματος
αποκρατικοποιήσεων αποτελούν προϋποθέσεις ενισχύσεως του κλίματος
εμπιστοσύνης και βιώσιμης αναπτύξεως.

Η Alpha Bank επέτυχε
εξαιρετική επίδοση στην
Άσκηση Προσομοιώσεως
Ακραίων Καταστάσεων
2018

Την 5 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε τα
αποτελέσματα της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων 2018
(Stress Test) για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Η Alpha Bank επέτυχε
εξαιρετική επίδοση, καθώς σημείωσε την υψηλότερη εκτιμώμενη κεφαλαιακή θέση και
τη χαμηλότερη μείωση κεφαλαίων (capital depletion) μεταξύ των ελληνικών συστημικών
τραπεζών τόσο υπό το βασικό όσο και υπό το δυσμενές σενάριο. Συγκεκριμένα, ο
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε
20,4% για το έτος 2020 μετά από τη σταδιακή ενσωμάτωση της επιδράσεως από την
εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9 (IFRS 9),
ενισχυμένος κατά 212 μονάδες βάσεως, κυρίως ως αποτέλεσμα της υψηλής
κερδοφορίας προ προβλέψεων σύμφωνα με τις παραδοχές του βασικού σεναρίου. Υπό
το δυσμενές σενάριο, ο ελάχιστος Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας
1 (CET1) ανήλθε σε 9,7% για το έτος 2020 μετά από τη σταδιακή ενσωμάτωση της
επιδράσεως από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής
Πληροφορήσεως 9 (IFRS 9), μειωμένος κατά 856 μονάδες
βάσεως, κυρίως ως αποτέλεσμα της αρνητικής επιπτώσεως του πιστωτικού κινδύνου
που οφείλεται στο μακροοικονομικό περιβάλλον καθώς και στην εφαρμοσθείσα
μεθοδολογία. Η άσκηση διενεργήθηκε με σημείο αναφοράς τον Ισολογισμό της 31
Δεκεμβρίου 2017 (static balance sheet approach), αναμορφωμένο για την επίδραση της
εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9 (IFRS 9)
και δεν λαμβάνει υπ’ όψιν οποιεσδήποτε προγραμματισμένες ή εν εξελίξει ενέργειες.
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Ισχυρή κεφαλαιακή
Στο τέλος Μαρτίου 2018, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1)
θέση με Δείκτη Κεφαλαίων της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,9 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων
Κοινών Μετοχών της
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να παραμένει σχεδόν αμετάβλητος και να
Κατηγορίας 1 (CET1) στο διαμορφώνεται σε 18,3%, το α΄ τρίμηνο (αυξημένος κατά 9 μονάδες βάσεως),
18,3% στο τέλος
επηρεασμένος θετικά από τα κέρδη της περιόδου και τη μείωση των Σταθμισμένων για
του α΄ τριμήνου 2018.
τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού, τα οποία αντισταθμίσθηκαν από τη χαμηλότερη
Με πλήρη εφαρμογή της αποτίμηση του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου. Με πλήρη εφαρμογή της
Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης
Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 15,5%, λαμβανομένης υπ’ όψιν της
διαμορφώνεται σε 15,5%, πενταετούς μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ)
μετά την υιοθέτηση του
2017/2395 από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής
ΔΠΧΠ 9
Πληροφορήσεως 9. Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος Μαρτίου
2018 ανήλθαν σε Ευρώ 4,8 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 7,9
δισ. στο τέλος Μαρτίου 2018. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε
σε Ευρώ 5,1.
Στο τέλος Μαρτίου 2018, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού
(RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 48,7 δισ., μειωμένα κατά 0,7% ή κατά Ευρώ 0,4 δισ.
σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου και
του κινδύνου αγοράς.
Περαιτέρω απεξάρτηση
από τον ELA

Το α΄ τρίμηνο 2018, το ύψος της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις
Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 2,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και
ανήλθε σε Ευρώ 7,9 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων στην
Ελλάδα κατά Ευρώ 0,9 δισ., της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ
0,4 δισ. καθώς και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) και εκδόσεως
καλυμμένης ομολογίας, κατά Ευρώ 0,9 δισ. H χρηματοδότηση από τον Έκτακτο
Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 4,8 δισ. στο
τέλος Μαρτίου 2018, μειωμένη κατά Ευρώ 2,2 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο και Ευρώ 7,4 δισ. σε ετήσια βάση.

Μείωση του Καθαρού
Εσόδου Τόκων το
α΄ τρίμηνο 2018 λόγω
της χαμηλότερης
συνεισφοράς των
δανείων καθώς και το
μικρότερο ημερολογιακά
τρίμηνο

Το α΄ τρίμηνο 2018, το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά Ευρώ 35,8 εκατ. ή 7,5%
σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 443,8 εκατ., επηρεασμένο αρνητικά κατά Ευρώ
10 εκατ. από το μικρότερο ημερολογιακά τρίμηνο και τη χαμηλότερη συνεισφορά των
δανείων. Η μείωση των μέσων υπολοίπων χορηγήσεων στο α΄ τρίμηνο 2018 λόγω της
συνεχιζόμενης απομοχλεύσεως του Ισολογισμού και της επιπτώσεως από την
εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9 (IFRS 9),
καθώς και η μείωση των περιθωρίων, είχαν αρνητική επίπτωση ανερχόμενη σε Ευρώ
28 εκατ. Αντιθέτως, η μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές
Τράπεζες συνεχίσθηκε, λόγω της σταδιακής απεξαρτήσεως από τον Έκτακτο
Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος και απέδωσε Ευρώ 4 εκατ. στο
Καθαρό Έσοδο Τόκων, αντισταθμίζοντας μερικώς τη χαμηλότερη συνεισφορά των
δανείων.

Το α΄ τρίμηνο 2018, τα
Έσοδα από Προμήθειες
και τα Αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικών
Πράξεων, ενίσχυσαν
περαιτέρω τα
Λειτουργικά Έσοδα

Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 11,4% σε ετήσια βάση και
ανήλθαν σε Ευρώ 84,4 εκατ., από την ενίσχυση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες
καθώς και τη θετική συνεισφορά των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής,
χρηματιστηριακών συναλλαγών και διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου. Τα Αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 186,1 εκατ., έναντι Ευρώ 33,5
εκατ. το προηγούμενο έτος, επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που
προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα Λοιπά
Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 8,1 εκατ.
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Μείωση Λειτουργικών
Εξόδων κατά Ευρώ 2,8
εκατ. σε ετήσια βάση
λόγω μειώσεως
των Γενικών Εξόδων

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1% ή κατά Ευρώ 2,8
εκατ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 267,8 εκατ., με τον αντίστοιχο δείκτη
Εξόδων/Εσόδων να ανέρχεται σε 49,9%. Στο τέλος Μαρτίου 2018, οι Δαπάνες
Προσωπικού παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες και ανήλθαν σε Ευρώ 116,4 εκατ. Ο
αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από 11.897 Εργαζομένους στο τέλος Μαρτίου 2017
σε 11.801 Εργαζομένους στο τέλος Μαρτίου 2018 (-0,8% σε ετήσια βάση). Τα Γενικά
Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 126,3 εκατ., μειωμένα κατά 1,9% σε ετήσια βάση. Στο
τέλος Μαρτίου 2018, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 669 Καταστήματα, έναντι 692
Καταστημάτων στο τέλος Μαρτίου 2017, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του
Δικτύου στην Ελλάδα.

Μείωση των μη
Εξυπηρετουμένων
Ανοιγμάτων κατά Ευρώ
2,8 δισ. σε ετήσια βάση.
Ο Δείκτης Καλύψεως των
Μη Εξυπηρετουμένων
Ανοιγμάτων του Ομίλου
σταθερός σε περίπου
50%

Το α΄ τρίμηνο 2018, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν
κατά Ευρώ 2,8 δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 24,8 δισ.
Στο τέλος Μαρτίου 2018, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου
διαμορφώθηκε σε 51,8%, με τον Δείκτη Καλύψεως να παραμένει αμετάβλητος και να
ανέρχεται σε 50%.
Το α΄ τρίμηνο 2018, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την
καθοδική τους πορεία, μειώθηκαν κατά Ευρώ 3,1 δισ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε
Ευρώ 16,4 δισ.
Στο τέλος Μαρτίου 2018, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου
διαμορφώθηκε σε 35,2% έναντι 34,9% το προηγούμενο τρίμηνο, ο Δείκτης Καλύψεως
Καθυστερήσεων ανήλθε σε 73%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 128%.
Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και
καταναλωτικών δανείων στο τέλος Μαρτίου 2018 διαμορφώθηκε σε 34,4%, 35,5% και
37,7%, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 82%, 51% και 97%,
αντιστοίχως.

Το α΄ τρίμηνο 2018, οι
Ζημίες Απομειώσεως ως
ποσοστό των
χορηγήσεων (CoR),
ανήλθαν σε 239 μονάδες
βάσεως, από 172
μονάδες βάσεως το 2017

Οι Ζημίες Απομειώσεως το α΄ τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε Ευρώ 335,8 εκατ. έναντι
Ευρώ 243,7 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, επηρεασμένες αρνητικά, λόγω της
αυξήσεως των ατομικών προβλέψεων απομειώσεως στα χαρτοφυλάκια Επιχειρήσεων,
καθώς και της αυξήσεως των συλλογικών προβλέψεων απομειώσεως του
χαρτοφυλακίου ιδιωτών. Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) ανήλθε
σε 239 μονάδες βάσεως το α΄ τρίμηνο 2018, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου για το
έτος 2017 ανήλθε σε 172 μονάδες βάσεως.
Στο τέλος Μαρτίου 2018, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο
ανήλθε σε Ευρώ 14,4 δισ., αυξημένο κατά 7,8% σε τριμηνιαία βάση, ενώ ο Δείκτης
Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου
διαμορφώθηκε σε 25,7%.
Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 55,9 δισ. στο τέλος
Μαρτίου 2018, μειωμένες κατά Ευρώ 0,8 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 47,8 δισ. μειωμένα κατά
Ευρώ 0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ανήλθαν σε Ευρώ 7,8 δισ., μειωμένες κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Αύξηση των υπολοίπων
καταθέσεων στη Ελλάδα
κατά Ευρώ 0,9 δισ. το α΄
τρίμηνο 2018

Το α΄ τρίμηνο 2018, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά
Ευρώ 1 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,9
δισ. ή 3,2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 30,3 δισ., λόγω κυρίως των
εισροών από τη Γενική Κυβέρνηση. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των
καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 115,2 εκατ. ή 2,4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν
σε Ευρώ 4,8 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2018, κυρίως λόγω εισροών καταθέσεων
προθεσμίας στη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου στην Κύπρο και τη Ρουμανία.
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Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε
116% στο τέλος Μαρτίου 2018 έναντι 124% το δ΄ τρίμηνο 2017, ενώ στην Ελλάδα
ανήλθε σε 119% από 128% αντίστοιχα, σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο του σχεδίου
αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης.
Δραστηριότητες στη
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα για το α΄ τρίμηνο 2018
Νοτιοανατολική Ευρώπη μειώθηκαν κατά 19,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 56,2 εκατ.,
επηρεασμένα αρνητικά από τη μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, που οφείλεται
κυρίως στη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων, λόγω της επιπτώσεως του Διεθνούς
Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9 (IFRS 9), καθώς και στη μείωση
των περιθωρίων. Τα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 8,9% σε ετήσια βάση και
ανήλθαν σε Ευρώ 41,9 εκατ. Συνεπώς, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων
μειώθηκε κατά 54,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 14,3 εκατ. Το α΄
τρίμηνο 2018, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν ζημίες προ
φόρων Ευρώ 45,9 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά από το επίπεδο των προβλέψεων
Ευρώ 60,2 εκατ., οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 309 μονάδες βάσεως, ως ποσοστό του
μέσου όρου χορηγήσεων. Το Δίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
αριθμούσε 186 Καταστήματα στο τέλος Μαρτίου 2018.
Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το α΄ τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε Ευρώ 4,9 δισ.
(-8,7% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 240 εκατ. σε ετήσια
βάση (+11,7%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,3 δισ. Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων
μειώθηκαν κατά Ευρώ 192 εκατ. και ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ., ενώ οι καταθέσεις
αυξήθηκαν κατά Ευρώ 304 εκατ. σε ετήσια βάση (+17,3%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,1
δισ. Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 321 εκατ. (-11%) και οι καταθέσεις
αυξήθηκαν κατά 7,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 469 εκατ. Ο
Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά και ανέρχεται σε 109% τον Μάρτιο
2018, από 139% πέρυσι.

Αθήναι, 31 Μαΐου 2018
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Ορισμοί
Ορισμοί όπως απεικονίζονται στην «Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)»
Όρος
Δάνεια ή Συνολικές χορηγήσεις ή
1
Δανειακό χαρτοφυλάκιο
2 Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα
Ζημίες απομειώσεως ή προβλέψεις για
3
κάλυψη πιστωτικού κινδύνου
4 Κύρια Λειτουργικά Έσοδα
5 Λειτουργικά Έξοδα

Ορισμός
Συνολική αξία Δανείων προ απομειώσεως, σε συμφωνία με τη σημείωση 41 στις ετήσιες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου
Σύνολο εξόδων μείον τα έξοδα συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων

Συντόμευση

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου

LLPs

Λειτουργικά Έσοδα (6) μείον τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων
Σύνολο εξόδων
Σύνολο Εσόδων συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας κερδών/ζημιών από συγγενείς εταιρίες
6 Λειτουργικά Έσοδα
και κοινοπραξίες
Συσσωρευμένες προβλέψεις ή απόθεμα
Συσσωρευμένες προβλέψεις απομειώσεως, σε συμφωνία με τη σημείωση 41 στις ετήσιες
7
προβλέψεων
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου
Εναλλακτικοί Δείκτες Μετρήσεως Αποδόσεως (ΕΔΜΑ)
ΕΔΜΑ
Υπολογισμός
Αποτελέσματα προ Προβλέψεων
Λειτουργικά Έσοδα (6) μείον Λειτουργικά Έξοδα (5) της περιόδου
Δάνεια (1) στο τέλος της περιόδου μείον Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) στο τέλος της
Δάνεια μετά από Συσσωρευμένες προβλέψεις
περιόδου
Δάνεια σε καθυστέρηση (under EBA)
Το μέρος των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων που δεν ταξινομούνται ως Ρυθμισμένα
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) είναι εκείνα που πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
Δάνεια σε καθυστέρηση (under IFRS)
κριτήρια: - Είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών,- Είναι σε στάδιο δικαστικών ενεργειών
Δάνεια σε Καθυστέρηση (NPLs) ως προς τις συνολικές χορηγήσεις (1) στο τέλος της περιόδου
Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση
αναφοράς
Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το
Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς τις Συνολικές χορηγήσεις (1) στο τέλος της περιόδου
σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου
Υπόλοιπα Δανείων μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις ως προς τα υπόλοιπα των
Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις
καταθέσεων στο τέλος της περιόδου
Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα (2) της περιόδου ως προς τα Κύρια Λειτουργικά
Δείκτης Εξόδων/Εσόδων
Έσοδα (4) της αντίστοιχης περιόδου
Δείκτης Καλύψεως Δανείων σε Καθυστέρηση
Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς τα δάνεια σε καθυστέρηση στο τέλος της περιόδου
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της
Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, όπως
Κατηγορίας 1 (CET1)
ισχύει, ως προς το Σταθμισμένο έναντι Κινδύνων Ενεργητικό (RWAs)
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της
Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (με πλήρη
Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της
εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ) ως προς το Σταθμισμένο έναντι Κινδύνων Ενεργητικό (RWAs)
Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded CET1)
Υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων (MEA) ως προς τα Δάνεια προ
Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων
απομειώσεως(1) στο τέλος της περιόδου αναφοράς
Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ή Ενσώματη
Τα κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Μετόχους μείον την υπεραξία και λοιπά
Λογιστική Αξία
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 έσοδο τόκων της περιόδου, ετησιοποιημένο ως προς το μέσο ενεργητικό της
Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο
αντίστοιχης περιόδου
Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) ως προς το υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων
Κάλυψη Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων
(MEA) στο τέλος της περιόδου αναφοράς
Κόστος Διαχειρίσεως Καθυστερήσεων
Κόστος ενεργειών εισπράξεως καθυστερημένων οφειλών
Κύρια Λειτουργικά Έσοδα (4) της περιόδου μείον τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα
Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων
(2) της αντίστοιχης περιόδου
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
Μη Eξυπηρετούμενα Aνοίγματα
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
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
Οφειλές υπό ρύθμιση Mη Eξυπηρετουμένων
εξυπηρετούμενα πριν την ευνοϊκή τροποποίηση των συμβατικών όρων του δανείου, γ)
Aνοιγμάτων
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
Οι πιστοδοτήσεις που παρουσιάζουν αδυναμία πληρωμής (Unlikely to pay) και ανήκουν στην
Πιστοδοτήσεις αβέβαιης εισπράξεως (under
περίμετρο των ΜΕΑ με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών (Άρθρο 178 παράγραφος 3
EBA)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013).
Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού
Προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (3) της περιόδου, ως προς τo μέσο σύνολο των
κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων
δανείων προ απομειώσεως (1) της αντίστοιχης περιόδου
Ρυθμισμένα ανοίγματα χαρακτηρίζονται τα ανοίγματα στα οποία έχουν εφαρμοσθεί μέτρα
ανοχής. Ως μέτρα ανοχής ορίζονται οι παραχωρήσεις που έχουν δοθεί σε οφειλέτες, οι οποίοι
Ρυθμισμένα ανοίγματα
εμφανίζουν οικονομικές δυσκολίες ή αναμένεται να εμφανίσουν οικονομικές δυσκολίες, εάν δεν
τους δοθούν οι εν λόγω παραχωρήσεις
Το ενεργητικό και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα με τους συντελεστές που
Σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό
προβλέπει ο Κανονισμός 575/2013, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αντισυμβαλλομένου,
(RWAs)
του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου
Συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Δανείων σε
Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ως
Καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των
προς το υπόλοιπο των Δανείων προ απομειώσεως σε Καθυστέρηση στο τέλος της περιόδου
ενσώματων εξασφαλίσεων
Συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Μη
Συσσωρευμένες προβλέψεις (7) συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των σχετικών
Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων,
εξασφαλίσεων ως προς το υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο τέλος
συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων
της περιόδου αναφοράς
εξασφαλίσεων

LLRs
Συντόμευση
PPI

EBA NPLs
NPLs

LDR
C/I

CET1
FL CET 1

NIM

Core PPI

ΜΕΑ

FNPEs

UtP
CoR

RWAs
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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 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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Alpha Bank
Δημήτριος Κωστόπουλος
Διευθυντής
Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς
Επενδυτές και Αναλυτές

Finsbury
Edward Simpkins/Andrew Hughes
Τηλ.: +44 207 251 3801

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
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