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 Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.  

 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού1 

- Μείωση των υπολοίπων δανείων κατά 4,1% ετησίως σε Ευρώ 49,6 δισ., περιλαμβανομένης της 
επιπτώσεως από την εξαγορά του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής της Citi. 

- Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 1,5% το δ΄ τρίμηνο σε Ευρώ 42,9 δισ. Τα υπόλοιπα 
καταθέσεων Ιδιωτών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2% το δ΄ τρίμηνο έναντι μειώσεως κατά περίπου 3% 
στην αγορά. 

- Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 116% στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 έναντι 122% το 
προηγούμενο έτος. 

- Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανήλθε σε Ευρώ 14,8 δισ., στο τέλος 
Δεκεμβρίου 2014. 

- Η αύξηση των καθυστερήσεων ανήλθε σε Ευρώ 260 εκατ. το δ΄ τρίμηνο έναντι Ευρώ 116 εκατ. το 
προηγούμενο τρίμηνο. Δείκτης Καθυστερήσεων στο 33,0% στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 μετά από 
διαγραφές ύψους Ευρώ 0,8 δισ. κατά το δ΄ τρίμηνο.   

- Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 12,8 δισ. μετά από διαγραφές και αντιστοιχούν στο 
21% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το δ΄ τρίμηνο ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ενισχύθηκε κατά 
200 μονάδες βάσεως σε 62% μετά από διαγραφές. 

- Η ρευστότητα της Τραπέζης μετά τον Δεκέμβριο 2014 επηρεάσθηκε αρνητικά από επιπρόσθετες εκροές 
καταθέσεων που οδήγησαν σε αύξηση της εξαρτήσεώς μας από το Ευρωσύστημα. Η χρηματοδότηση 
μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 17,6 
δισ. στο τέλος Φεβρουαρίου 2015. 
 

                                                 
1
  Λαμβανομένης υπ’ όψιν της θετικής επιπτώσεως από την εφαρμογή του Ν. 4303/2014 σχετικά με τον μετασχηματισμό συγκεκριμένων 
Αναβαλλομένων  

   Φορολογικών Απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών (“DTAs”) σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.  

 Κύριες εξελίξεις 

- Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 

49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους χρηματοδοτήσεως, της σταδιακής 

επιτεύξεως των στόχων των συνεργειών και του εξορθολογισμού των λειτουργικών εξόδων. 

- Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ενισχύθηκε περαιτέρω σε 62% στο τέλος του 2014 έναντι 54% 

κατά το προηγούμενο έτος, καλύπτοντας πλήρως το αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των 

Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review - “AQR”) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(ΕΚΤ). 

- Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 13,1%
1 με 

πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded Basel III). Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,3 δισ. και 

Λογιστική Αξία ανά Μετοχή Ευρώ 0,57. 

- Αυξημένη εξάρτηση από τις Κεντρικές Τράπεζες που ανήλθε σε Ευρώ 14,8 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 

2014 και σε Ευρώ 22,4 δισ. στο τέλος Φεβρουαρίου 2015, λόγω των συνεχιζόμενων εκροών 

καταθέσεων και των συνθηκών που επικρατούν στη διατραπεζική αγορά.  
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Περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής μας επιδόσεως  

- Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων
1
 ανήλθε σε Ευρώ 1.050,7 εκατ., αυξημένο κατά 48,9% σε ετήσια βάση, 

κυρίως λόγω της βελτιώσεως στο Καθαρό Έσοδο Τόκων και της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων. 

- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.938,5 εκατ., ενισχυμένο κατά 16,2% ετησίως, ως 
αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων και του περιορισμού του 
κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο 
διαμορφώθηκε σε 2,7% το δ΄ τρίμηνο. 

- Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 397,1 εκατ., αυξημένα κατά 5,2% ετησίως, 
κυρίως λόγω της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi και της ενισχύσεως των 
προμηθειών από επενδυτικές εργασίες και από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. 

- Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα
1
 ανήλθαν σε Ευρώ 2.391,5 εκατ., αυξημένα κατά 13,6% ετησίως. 

- Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.340,8 εκατ., μειωμένα κατά 5,8% σε ετήσια βάση, προσαρμοσμένα για την 
επίπτωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi Ευρώ 22 εκατ. το δ΄ τρίμηνο του 
2014. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων για το 2014 μειώνεται σε 56,1% έναντι 66,5% κατά το 2013.  

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.853,2 εκατ. το 2014 ως 
αποτέλεσμα της επιπτώσεως των ζημιών απομειώσεως ύψους Ευρώ 772,6 εκατ. στο δ΄ τρίμηνο με 
στόχο την προσαρμογή στο αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού 
(Asset Quality Review - “AQR”) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όσο και τις επιπτώσεις από 
την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος.  

- Ζημίες μετά Φόρων Ευρώ 329,7 εκατ. το 2014. 

 
 
O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:  

 
“Τα αποτελέσματα της Τραπέζης το 2014 υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας για τη βελτίωση της λειτουργικής 
αποδοτικότητος και της κερδοφορίας κατά τη διάρκεια μίας ιδιαιτέρως απαιτητικής περιόδου. Το 2014 ήταν συνολικά 
ένα θετικό έτος για τον Όμιλο, καθώς επιτύχαμε να αντλήσουμε κεφάλαια, να αποπληρώσουμε τις προνομιούχες 
μετοχές κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου, να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τη Συνολική Αξιολόγηση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και να εξαγοράσουμε τις εργασίες Λιανικής Τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα. 
Επιπροσθέτως, αυξήσαμε τα κύρια λειτουργικά έσοδα μέσω της μειώσεως του κόστους χρηματοδοτήσεως και του 
περαιτέρω εξορθολογισμού των λειτουργικών εξόδων. Το 2015, οι προσπάθειές μας θα επικεντρωθούν στη 
διασφάλιση των κεφαλαίων της Τραπέζης μέσω της περαιτέρω ενισχύσεως της οργανικής κερδοφορίας και της 
ενεργού διαχειρίσεως της ποιότητος του χαρτοφυλακίου, στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητος και στην υποστήριξη 
των Πελατών μας. Η απομάκρυνση της αβεβαιότητος που επικρατεί στην αγορά αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας 
για το τραπεζικό σύστημα και για την Ελληνική Οικονομία και εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την ταχεία 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στους Ευρωπαίους εταίρους της. Μετά την επίλυση 
των εκκρεμών ζητημάτων, η Ελλάς θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από τις προοπτικές ανακάμψεώς της. Είμεθα 
έτοιμοι να διαδραματίσουμε ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στην ανάταση της Ελληνικής Οικονομίας μέσα από την 
πλήρη αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων μας”.  
 
 
  

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

  Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ορίζονται ως τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα αφαιρουμένων των Λειτουργικών Εξόδων και εξαιρουμένων των  
  εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδων. 
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ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ           
(σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Έτους       Τέλος Τριμήνου   
  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 PF

1
 YoY PF (%) 31.12.2014 30.9.2014 QoQ (%) 

Καθαρό Έσοδο Τόκων 1.938,5  1.657,8  1.668,0  16,2% 495,3  491,5  0,8% 

Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 397,1  370,3  377,5  5,2% 101,3  100,9  0,4% 
Αποτελέσματα Χρημ/κών 
Πράξεων 41,3  256,6  258,5  … (45,1) 17,1  … 

Λοιπά Έσοδα 55,8  59,5  60,0  -7,0% 11,4  15,1  -24,9% 

Λειτουργικά Έσοδα 2.432,8  2.344,2  2.364,0  2,9% 563,0  624,6  -9,9% 

Κύρια Λειτουργικά Έσοδα
2
 2.391,5  2.087,6  2.105,5  13,6% 608,0  607,5  0,1% 

Δαπάνες Προσωπικού (655,7) (691,0) (712,2) -7,9% (162,6) (160,4) 1,4% 

Γενικά Έξοδα (587,1) (582,9) (594,1) -1,2% (166,9) (141,5) 17,9% 

Αποσβέσεις (98,0) (91,4) (93,3) 5,0% (26,9) (23,4) 15,1% 
Λειτουργικά Έξοδα προ 
Εξόδων Συγχωνεύσεως και 
Εκτάκτων Εξόδων (1.340,8) (1.365,3) (1.399,6) -4,2% (356,4) (325,3) 9,6% 

Έξοδα Συγχωνεύσεως  (13,4) (27,4) (27,4) … (3,1) (2,9) … 

Έκτακτα Έξοδα (290,9) (33,2) (33,2) … (92,5) (197,8) … 

Λειτουργικά Έξοδα (1.645,1) (1.425,9) (1.460,2) 12,7% (452,0) (526,0) -14,1% 
Αποτέλεσμα προ 
Προβλέψεων, Εξόδων 
Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων 
Εξόδων  1.050,7  722,3  705,9  48,9% 251,6  282,2  -10,8% 

Ζημίες Απομειώσεως  (1.853,2) (1.923,2) (1.923,2) -3,6% (772,6) (337,0) 129,3% 

Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων (1.065,5) (1.004,9) (1.019,4) 4,5% (661,7) (238,4) 177,6% 

Φόρος Εισοδήματος
3
 695,6  701,2  701,2  … 202,7  60,0  … 

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά 

Φόρων
4
 (329,7) 2.922,2  2.907.7  … (440,2) (156,9) … 

  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 PF   31.12.2014 30.9.2014   

Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο 
Ενεργητικό (MARGIN) 2,6% 2,3% 2,4%   2,7% 2,7%   
Έξοδα/Έσοδα (άνευ 
Αποτελεσμάτων Χρημ/κών 
Πράξεων, Εξόδων 
Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων 
Εξόδων)  56,1% 65,4% 66,5%   58,6% 53,6%   
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 1

5
 

(CET1)  14,4% 16,1% 16,1%   14,4% 15,8%   

Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις 116% 122% 122%   116% 115%   

  31.12.2014 30.9.2014 30.6.2014 31.3.2014 31.12.2013   YoY (%) 

Ενεργητικό 72.935 72.420 71.687 72.825 73.697   -1,0% 
Χορηγήσεις (μετά από 
συσσωρευμένες απομειώσεις) 49.557 50.120 50.133 50.710 51.678   -4,1% 

Χρεόγραφα 10.298 9.653 9.659 10.698 10.645   -3,3% 

Καταθέσεις 42.901 43.533 42.206 41.842 42.485   1,0% 

Ίδια Κεφάλαια 7.652 8.526 8.844 9.476 8.312   -7,9% 

                                                 
1
 Προσαρμοσμένα για την πλήρη συνεισφορά της πρώην Εμπορικής Τραπέζης κατά το α΄ τρίμηνο. 

2
 Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων. 

3
 Ο Όμιλος το 2014 αναγνώρισε Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις ύψους Ευρώ 422 εκατ. που δεν είχαν αναγνωρισθεί κατά το 2013, ως 
αποτέλεσμα επαναξιολογήσεως της δυνατότητας ανακτήσεώς τους βασιζόμενος στην έγκριση του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης.  

4
  Για το 2014 περιλαμβάνουν αρνητική υπεραξία από την εξαγορά του Diners Club στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 40,3 εκατ. και αντιστοίχως για το 
2013 αρνητική υπεραξία από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ύψους Ευρώ 3.283,1 εκατ. 

5
 O Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CT1) την 31.12.2013 έχει υπολογισθεί βάσει της Βασιλείας ΙΙ. 
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Η επιτυχής συμφωνία 
με τους Ευρωπαίους 
εταίρους καταλύτης 
για την αποκατάσταση 
της επιχειρηματικής 
εμπιστοσύνης και την 
ενίσχυση των 
αναπτυξιακών 
προοπτικών το 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισχυρή Κεφαλαιακή 
θέση με Δείκτη CET1 
στο 13,1% μετά την 
πλήρη εφαρμογή της 
Βασιλείας ΙΙΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περαιτέρω ενίσχυση 
των Κύριων 
Λειτουργικών Εσόδων 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων 
 
Το 2014, η Ελλάδα επέστρεψε σε θετικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ στο 0,8% για 
πρώτη φορά από την αρχή της οικονομικής κρίσεως. Οι κινητήριες δυνάμεις της 
ανακάμψεως ήταν η τόνωση της ιδιωτικής καταναλώσεως (+1,3%) και η αύξηση 
των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (+9,0%), υποστηριζόμενες από ένα έτος 
εξαιρετικών επιδόσεων στον τουρισμό. Επιπροσθέτως, επετεύχθη αύξηση των 
επενδύσεων εξαιρουμένων των επενδύσεων σε κατοικίες. Η συνεχιζόμενη πτώση 
των επενδύσεων σε κατοικίες παραμένει τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Επίσης, η 
ανεργία σταθεροποιείται, ενώ διαμορφώθηκαν – για δεύτερο κατά σειρά έτος – 
πλεονάσματα τόσο στον δημοσιονομικό όσο και στον εξωτερικό τομέα 
(πρωτογενές ισοζύγιο και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών), καθώς η Ελληνική 
Οικονομία ανακτά τις απώλειες των προηγουμένων δεκαετιών όσον αφορά στην 
ανταγωνιστικότητά της. Ο ρυθμός αναπτύξεως αναμένεται να διατηρήσει το θετικό 
πρόσημο το 2015 και να επιταχυνθεί το 2016. Ο εξωτερικός τομέας και η ιδιωτική 
κατανάλωση θα είναι οι κύριοι μοχλοί αναπτύξεως της Ελληνικής Οικονομίας το 
2015, ενώ η ταχεία αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι αναγκαία για την 
κινητοποίηση των επενδύσεων. Η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύεται από τις χαμηλές 
τιμές του πετρελαίου που βελτιώνουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών. Τούτο αντανακλάται εμφανώς στην ανοδική πορεία του δείκτη 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Αυτή η θετική εξέλιξη θα υποστηριχθεί και από την 
επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη μίας βιώσιμης 
συμφωνίας με τους Ευρωπαίους εταίρους. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του θα 
αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό κλίμα, θα διευκολύνει τον 
επαναπατρισμό των καταθέσεων και θα επιταχύνει την επανεκκίνηση των 
επενδυτικών έργων, με συνέπεια την περαιτέρω ενίσχυση των προοπτικών της 
Ελληνικής Οικονομίας.  

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2014, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 
(CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 7,6 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης 
Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφωθεί σε 
14,4%. Ο Δείκτης με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχεται σε 13,1%, 
λαμβανομένων υπ’ όψιν της επιπτώσεως από την πρόσφατη νομοθεσία σχετικά με 
τον μετασχηματισμό συγκεκριμένων Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων σε 
οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και της 
σχετικής εντάξεως της Τραπέζης στο ειδικό πλαίσιο διατάξεων, όπως αυτή 
εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 7 Νοεμβρίου 2014. Υπό την παραδοχή ότι δεν υφίσταται η 
θετική επίδραση της προαναφερθείσας νομοθεσίας, ο Δείκτης με πλήρη εφαρμογή 
της Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχεται σε 8,9% για το 2024, μετά το τέλος της περιόδου 
αποσβέσεως. Τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού 
(RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52,6 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2014, μειωμένα 

κατά 1,3% ή κατά Ευρώ 0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση.  

Το 2014, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.938,5 εκατ., αυξημένο 
κατά 16,2% ετησίως, λόγω της μειώσεως του κόστους των νέων προθεσμιακών 
καταθέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και του κόστους 
χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, ως αποτέλεσμα του μειωμένου 
ύψους χρηματοδοτήσεως, του χαμηλότερου βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ), αλλά και της απεξαρτήσεως από την υψηλού κόστους 
χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της 
Ελλάδος (ELA) από τον Μάιο 2014 και μετά. Η ανωτέρω επίδοση επηρεάσθηκε 
αρνητικά από τη μείωση του καθαρού εσόδου τόκων από χορηγήσεις, η οποία 
συνεχίζεται αλλά με μειούμενο ρυθμό. Το δ΄ τρίμηνο, το Καθαρό Έσοδο Τόκων 
αυξήθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε Ευρώ 
495,3 εκατ., ως αποτέλεσμα της διαρκούς ανατιμολογήσεως των νέων 
προθεσμιακών καταθέσεων παρά τις πιέσεις από εκροές καταθέσεων που 
παρατηρήθηκαν, ενώ επηρεάσθηκε αρνητικά από τη μειωμένη ζήτηση δανείων 
λόγω του εύθραυστου οικονομικού περιβάλλοντος.  
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Μείωση Λειτουργικών 
Εξόδων κατά 5,8% σε 
ετήσια βάση κυρίως 
από Δαπάνες 
Προσωπικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι νέες καθυστερήσεις 
μειώθηκαν κατά 60% 
σε ετήσια βάση ενώ ο 
Δείκτης Καλύψεως 
Καθυστερήσεων 
ενισχύθηκε περαιτέρω 
κατά 800 μονάδες 
βάσεως σε 62% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 397,1 εκατ., 
αυξημένα κατά 5,2% ετησίως, κυρίως λόγω της αυξήσεως των προμηθειών από 
συναλλαγές και αγοραπωλησίες συναλλάγματος, καθώς και από την ενίσχυση των 
προμηθειών από χρηματιστηριακές εργασίες, εργασίες διαχειρίσεως 
χαρτοφυλακίου και από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. Το δ΄ τρίμηνο 2014, τα 
Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν οριακά κατά 0,4% σε Ευρώ 101,3 
εκατ. επηρεασμένα αρνητικά από τη μειωμένη οικονομική δραστηριότητα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες στο δ΄ τρίμηνο 2014 
επωφελήθηκαν από την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi, η 
οποία ενίσχυσε τις προμήθειες από πιστωτικές κάρτες, καθώς και από αναδοχές 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και αγοραπωλησίες χρεογράφων και αναμένεται να 
συμβάλει θετικά στη συνέχεια. Το 2014, τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών 
Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 41,3 εκατ. και τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε 
Ευρώ 55,8 εκατ. 
 
Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 5,8% το 2014 σε συγκρίσιμη βάση 
(εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων δαπανών, καθώς και των εξόδων 
συγχωνεύσεως) σε Ευρώ 1.340,8 εκατ. προσαρμοσμένα για την επίπτωση της 
εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi Ευρώ 22 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 
του 2014. Το 2014, οι Δαπάνες Προσωπικού ανήλθαν σε Ευρώ 655,7 εκατ. 
μειωμένες κατά 9,2% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση

1
. Η βελτίωση αυτή οφείλεται εν 

μέρει στην αποκόμιση οφέλους από αλλαγές της μισθολογικής πολιτικής, καθώς 
και στις αυξημένες αποχωρήσεις Προσωπικού. Ο αριθμός του Προσωπικού 
μειώθηκε σημαντικά το 2014, κατά 2.460 Υπαλλήλους – χωρίς να λαμβάνονται υπ’ 
όψιν οι 719 Υπάλληλοι από τη Citi – ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκληρώσεως 
του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary 
Separation Scheme) με ετήσιο όφελος Ευρώ 120 εκατ. Τα Γενικά και Διοικητικά 
Έξοδα υποχώρησαν σε Ευρώ 587,1 εκατ., μειωμένα κατά 3,5% ετησίως σε 
συγκρίσιμη βάση

1
, κυρίως ως αποτέλεσμα της επιτεύξεως συνεργειών από τη 

συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα και του περαιτέρω εξορθολογισμού των 
δαπανών. Η αναδιοργάνωση του Δικτύου συνεχίσθηκε το 2014, με τον συνολικό 
αριθμό Καταστημάτων να ανέρχεται σε 1.012, μειωμένος κατά 73 Καταστήματα σε 
ετήσια βάση, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα 20 επιπλέον Καταστήματα της Citi. 
 

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2014, ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 33,0% ενώ οι 
νέες καθυστερήσεις μειώθηκαν κατά 60% σε Ευρώ 762 εκατ. έναντι Ευρώ 1.928 
εκατ. το προηγούμενο έτος επιβεβαιώνοντας την τάση των τελευταίων τριμήνων. 
Το δ΄ τρίμηνο 2014, τα δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν σε Ευρώ 20,6 δισ. ως 
αποτέλεσμα διαγραφών ύψους Ευρώ 0,8 δισ., οι οποίες υπερκάλυψαν τις νέες 
καθυστερήσεις ύψους Ευρώ 260 εκατ. Στην Ελλάδα, τα δάνεια σε καθυστέρηση 
ανήλθαν σε 34,0% στο τέλος Δεκεμβρίου 2014, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο 
δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 27,8%. Σε επίπεδο Ομίλου, τα 
επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση αυξήθηκαν κατά Ευρώ 44 εκατ. έναντι 
Ευρώ 162 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Τα στεγαστικά δάνεια σε καθυστέρηση, 
έπειτα από τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα μειώσεων αυξήθηκαν σε Ευρώ 247 εκατ. 
ενώ τα δάνεια καταναλωτικής πίστεως σε καθυστέρηση μειώθηκαν για δεύτερο 
τρίμηνο κατά Ευρώ 31 εκατ. Ως εκ τούτου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων μετά από 
διαγραφές των επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων του 
Ομίλου διαμορφώθηκε σε 33,1%, 30,6% και 39,4%, ενώ το σχετικό απόθεμα των 
προβλέψεων ανήλθε σε 71%, 39% και 80%, αντιστοίχως. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Προσαρμοσμένα για την εξαγορά των εργασιών της Citi το δ΄ τρίμηνο 2014. 
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Η χρηματοδότηση από 
Κεντρικές Τράπεζες 
απορρόφησε τη 
μείωση των 
καταθέσεων το δ΄ 
τρίμηνο και τους δύο 
πρώτους μήνες του 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δραστηριότητα στη 
Νοτιοανατολική 
Ευρώπη  

Το δ΄ τρίμηνο 2014, η Τράπεζα παρέμεινε προσηλωμένη στην περαιτέρω αύξηση 
του συνολικού αποθέματος των προβλέψεων, καλύπτοντας τόσο το αποτέλεσμα 
του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review - 
“AQR”) όσο και τυχόν επιπτώσεις από μελλοντική επιδείνωση του οικονομικού 
περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, το δ΄ τρίμηνο 2014, το απόθεμα των προβλέψεων 
ενισχύθηκε κατά Ευρώ 773 εκατ. αυξάνοντας έτσι το συνολικό απόθεμα των 
προβλέψεων για τον Όμιλο σε Ευρώ 12,8 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2014. Κατά 
συνέπεια, ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ενισχύθηκε σε 62% ή κατά 200 
μονάδες βάσεως κατά το δ΄ τρίμηνο 2014. Ο Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως 
προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 21% στο τέλος 
Δεκεμβρίου 2014. 
 
 
Τo 2014 η χρηματοδότηση από Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 2,4 
δισ. σε Ευρώ 14,8 δισ., ως αποτέλεσμα της μειώσεως της διαφοράς χορηγήσεων – 
καταθέσεων, η οποία ενισχύθηκε από την εξαγορά των εργασιών Λιανικής 
Τραπεζικής της Citi, καθώς και από την αύξηση της χρηματοδοτήσεως μέσω της 
εκδόσεως ομολόγου κύριας εξασφαλίσεως τον Ιούνιο 2014 και της τιτλοποιήσεως 
ναυτιλιακών δανείων τον Δεκέμβριο 2014. Πιο συγκεκριμένα, το δ΄ τρίμηνο 2014,  η 
χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα αυξήθηκε κατά Ευρώ 2,9 δισ., κυρίως ως 
αποτέλεσμα των εκροών καταθέσεων ποσού Ευρώ 0,8 δισ. και της μη 
ανανεώσεως διατραπεζικού δανεισμού ποσού Ευρώ 1,1 δισ. λόγω της αυξημένης 
πολιτικής αβεβαιότητας. Στο τέλος Φεβρουαρίου 2015 η χρηματοδότηση από 
Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 22,4 δισ., ως συνέπεια των περαιτέρω 
εκροών καταθέσεων ποσού Ευρώ 5,6 δισ. και της μειωμένης δραστηριότητας στη 
διατραπεζική αγορά. 
 

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε 
Ευρώ 62,3 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 και παρουσίασαν οριακή αύξηση από 
τον Δεκέμβριο 2013 εξαιρουμένων διαγραφών το δ΄ τρίμηνο 2014, κυρίως ως 
αποτέλεσμα της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi, καθώς και 
της οριακής αυξήσεως των εκταμιεύσεων στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο 
Ελλάδος κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων στην 
Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 52,2 δισ. και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε Ευρώ 9,8 
δισ. 

 

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 42,9 δισ. στο τέλος 
Δεκεμβρίου 2014, αυξημένες κατά 1% ετησίως ή κατά Ευρώ 0,4 δισ. Οι 
καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 36,9 δισ., επηρεασμένες αρνητικά 
από τις εκροές που παρατηρήθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο, ενώ οι καταθέσεις 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 5,4 δισ., αυξημένες κατά Ευρώ 
0,3 δισ. σε ετήσια βάση. 
 
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου και στην Ελλάδα 
διαμορφώθηκε σε 116% και 113% αντιστοίχως, στο τέλος Δεκεμβρίου 2014. 
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι ενέργειες αναδιαρθρώσεως εξακολουθούν να 
παράγουν απτά αποτελέσματα. Η Λειτουργική Κερδοφορία ανήλθε σε Ευρώ 189,2 
εκατ. ενισχυμένη κατά 12,7% σε ετήσια βάση κυρίως λόγω της αυξήσεως στο 
Καθαρό Έσοδο Τόκων από τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση των καταθέσεων, 
καθώς και τον περαιτέρω εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων. Το σύνολο 
των Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθε σε 403 στο τέλος του 
2014 έναντι 429 στο τέλος του 2013. Οι καταθέσεις του Διεθνούς Δικτύου 
αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε ετήσια βάση συνεισφέροντας θετικά στον Δείκτη 
Δανείων προς Καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 142% στο τέλος 
Δεκεμβρίου 2014. 
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Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 5,1 δισ. (-1,0% σε 
ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες και 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,3 δισ. (+0,9% σε ετήσια βάση) στο τέλος Δεκεμβρίου 
2014. Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,9 δισ. 
(-0,2% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά σε Ευρώ 1,7 δισ. 
(+19,3% σε ετήσια βάση). Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 372 εκατ.    
(-0,6% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 2,8% ετησίως και 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 469 εκατ. Στη Σερβία, τα υπόλοιπα των δανείων 
μειώθηκαν σε Ευρώ 721 εκατ. (-1,8% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις μειώθηκαν 
σε Ευρώ 429 εκατ. (-8,6% σε ετήσια βάση). Στη Βουλγαρία, τα δάνεια αυξήθηκαν 
σε Ευρώ 652 εκατ. (+2,8% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε 
Ευρώ 480 εκατ. (+11,7% σε ετήσια βάση). Στην Π.Γ.Δ.Μ., τα δάνεια παρέμειναν 
σχεδόν αμετάβλητα σε Ευρώ 70 εκατ. (+2,2% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις 
μειώθηκαν σε Ευρώ 78 εκατ. (-6,1% σε ετήσια βάση). 
 

Η δημοσίευση των ελεγμένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων θα 
πραγματοποιηθεί τις ερχόμενες ημέρες.  

 
 

Αθήναι, 19 Μαρτίου 2015 
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    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ       

Alpha Bank RLM Finsbury 
 

Δημήτριος Κωστόπουλος 
 
Edward Simpkins/Andrew Hughes 

 Διευθυντής Τηλ.: +44 207 251 3801 

 Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές 
και Αναλυτές 

     

  Έλενα Κατωπόδη  

  Υποδιευθύντρια  

  Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές 
και Αναλυτές 

 

     
  

E-mail: ir@alpha.gr                       

 

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

 
 

           +30 210 326 4010  +30 210 326 4199  

  
 

     

Η Τράπεζα 

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

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

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

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

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

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

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

  Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank (“Citi”), 
περιλαμβανομένου του Diners Club στην Ελλάδα, την 30.9.2014. 
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