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 Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.  

 

 

Περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής μας επιδόσεως  

- Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων
1
 ανήλθε σε Ευρώ 294,6 εκατ., αυξημένο κατά 17,9% σε ετήσια βάση, 

κυρίως λόγω της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων και της καλής επιδόσεως όσον αφορά τα κύρια 
λειτουργικά έσοδα. 

- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 481,5 εκατ., ενισχυμένο κατά 2,2% ετησίως, ως αποτέλεσμα 
κυρίως της μειώσεως του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο 
διαμορφώθηκε σε 2,6% το α΄ τρίμηνο 2015, επηρεασμένο αρνητικά από το κόστος χρηματοδοτήσεως 
από τις Κεντρικές Τράπεζες, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εξαρτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό 
Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA). 

- Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 86,3 εκατ., αυξημένα κατά 4,7% ετησίως
2
, 

λόγω της αυξήσεως των προμηθειών από επενδυτικές εργασίες, οι οποίες ενισχύθηκαν από την εξαγορά 
των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi και από τη μεταφορά παραδοσιακών αποταμιεύσεων σε 
επενδυτικά προϊόντα. 

- Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 580,2 εκατ., αυξημένα κατά 2,4% ετησίως. 

- Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 285,5 εκατ., μειωμένα κατά 10% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της θετικής 
επιπτώσεως της επιτυχούς ολοκληρώσεως του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως 
Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme), της επιτεύξεως συνεργειών συγχωνεύσεως, καθώς και των 
περαιτέρω πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό του κόστους. Ο Δείκτης Εξόδων / Εσόδων τον Μάρτιο 
2015 μειώθηκε σε 49,2% έναντι 55,9% τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους.  

                                                 
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. 
2
 Τα μεγέθη έχουν τροποποιηθεί, ώστε νομικά έξοδα που επιβαρύνουν τους οφειλέτες δανείων και συμπεριλαμβάνοντο στα γενικά έξοδα να 
συμψηφίζονται πλέον με τα αντίστοιχα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες. 

 Κύριες Εξελίξεις 

- Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α΄ τρίμηνο 

και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6 εκατ., λόγω της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων και της 

σταθεροποιήσεως των λειτουργικών εσόδων. 

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε Ευρώ 426,3 εκατ. ως αποτέλεσμα του 

απαιτητικού οικονομικού περιβάλλοντος. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 63% από 

62% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο Δείκτης Συνολικών Καλύψεων Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 120%.        

- Αυξημένη χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες που ανήλθε σε Ευρώ 23,6 δισ. στο τέλος 

Μαρτίου 2015, κυρίως λόγω εκροών καταθέσεων ύψους Ευρώ 6,6 δισ. στην Ελλάδα.    

- Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 12,6% με 

πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded Basel III). Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,0 δισ. και 

Λογιστική Αξία ανά Μετοχή Ευρώ 0,55. 
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- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 426,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο 
2015 ή σε 272 μονάδες βάσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων. 

- Ζημίες μετά Φόρων Ευρώ -115,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015. 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού 

- Μείωση των υπολοίπων δανείων κατά 2,0% ετησίως σε Ευρώ 49,7 δισ. 

- Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 13,9% σε ετήσια βάση σε Ευρώ 36,0 δισ. 

- Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 138% στο τέλος Μαρτίου 2015 έναντι 121% τον 
Μάρτιο του προηγούμενου έτους. 

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 23,6 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2015. 

- Η αύξηση των καθυστερήσεων ανήλθε σε Ευρώ 554 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015, εξαιρουμένων  
Ευρώ 202 εκατ., λόγω ανατιμήσεως διεθνών ισοτιμιών. Δείκτης Καθυστερήσεων στο 33,8% στο τέλος 
Μαρτίου 2015.   

- Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 13,4 δισ. και αντιστοιχούν στο 21% του δανειακού 
χαρτοφυλακίου. Το α΄ τρίμηνο ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ενισχύθηκε κατά 70 μονάδες 
βάσεως και διαμορφώθηκε σε 62,8%. 

Η ρευστότητα της Τραπέζης μετά τον Μάρτιο 2015 συνέχισε να επηρεάζεται αρνητικά από επιπρόσθετες 
εκροές καταθέσεων, με μειωμένο ωστόσο ρυθμό σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Toν Μάιο 
2015, η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) 
ανήλθε σε Ευρώ 20,6 δισ. 

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

 
“Τους πρώτους μήνες του 2015 συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τόσο τη 

βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητος όσο και την οργανική κερδοφορία, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, η 

οποία έχει δημιουργήσει ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό περιβάλλον. Οι δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες έχουν 

ως αποτέλεσμα την αύξηση της εξαρτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, καθώς και την αντιστροφή της πορείας 

βελτιώσεως της ποιότητος του χαρτοφυλακίου, η οποία είχε διαφανεί κατά το προηγούμενο έτος. Παραμένουμε 

προσηλωμένοι στη διατήρηση επαρκούς διαθέσιμης ρευστότητος, στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών 

εξόδων και στην αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ 

της Ελλάδος και των Ευρωπαίων εταίρων, αποτελεί προϋπόθεση για την εδραίωση της εμπιστοσύνης στον 

τραπεζικό τομέα και την αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών λειτουργίας του. Αυτή η εξέλιξη θα βελτιώσει 

σημαντικά τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας εντός του έτους και θα οδηγήσει εκ νέου την Alpha Bank σε 

πορεία ανακάμψεως σύμφωνα με τους μεσοπρόθεσμους στόχους μας”.  
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ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
(σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Τριμήνου   

 

  
  31.3.2015 31.3.2014 YoY (%) 31.3.2015 31.12.2014 QoQ (%) 

Καθαρό Έσοδο Τόκων 481,5  471,3  2,2% 481,5  495,3  -2,8% 
Καθαρά Έσοδα από 
Προμήθειες1 86,3  82,5  4,7% 86,3  87,9  -1,7% 
Αποτελέσματα Χρημ/κών 
Πράξεων 26,2  42,5  … 26,2  (45,1) … 

Λοιπά Έσοδα 12,3  13,0  -5,4% 12,3  11,4  8,0% 

Λειτουργικά Έσοδα 606,4  609,2  -0,5% 606,4  549,5  10,4% 

Κύρια Λειτουργικά Έσοδα2 580,2  566,8  2,4% 580,2  594,6  -2,4% 

Δαπάνες Προσωπικού (136,7) (167,1) -18,2% (136,7) (162,6) -15,9% 

Γενικά Έξοδα1 (122,3) (125,9) -2,8% (122,3) (153,4) -20,3% 

Αποσβέσεις (26,5) (23,8) 11,1% (26,5) (26,9) -1,7% 
Λειτουργικά Έξοδα προ 
Εξόδων Συγχωνεύσεως και 
Εκτάκτων Εξόδων (285,5) (316,8) -9,9% (285,5) (342,9) -16,7% 

Έξοδα Συγχωνεύσεως  (1,3) (5,3) … (1,3) (3,1) … 

Έκτακτα Έξοδα 0,0  0,4  … 0,0  (92,5) … 

Λειτουργικά Έξοδα (286,8) (321,8) -10,9% (286,8) (438,6) -34,6% 
Αποτέλεσμα προ 
Προβλέψεων, Εξόδων 
Συγχωνεύσεως και 
Εκτάκτων Εξόδων  294,6  249,9  17,9% 294,6  251,6  17,1% 

Ζημίες Απομειώσεως  (426,3) (395,1) 7,9% (426,3) (772,6) -44,8% 

Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων (106,6) (107,6) -0,9% (106,6) (661,7) -83,9% 

Φόρος Εισοδήματος (9,2) 13,5  … (9,2) 202,7  … 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά 
Φόρων3 (115,8) (94,1) … (115,8) (440,2) … 

  31.3.2015 31.3.2014   31.3.2015 31.12.2014   

Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο 
Ενεργητικό (MARGIN) 2,6% 2,6%   2,6% 2,7%   
Έξοδα/Έσοδα (άνευ 
Αποτελεσμάτων Χρημ/κών 
Πράξεων, Εξόδων 
Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων 
Εξόδων)  49,2% 55,9%   49,2% 57,7%   
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 14 
(CET1)  13,1% 15,6% 

  13,1% 14,3%   
Δείκτης Δάνεια προς 
Καταθέσεις 138% 121%   138% 116%   

  31.3.2015 31.12.2014 30.9.2014 30.6.2014 31.3.2014 YoY (%) 

Ενεργητικό 73.013 72.935 72.420 71.687 72.825 0,3% 
Χορηγήσεις (μετά από 
συσσωρευμένες απομειώσεις) 49.717 49.557 50.120 50.133 50.710 -2,0% 

Χρεόγραφα 10.196 10.298 9.653 9.659 10.698 -4,7% 

Καταθέσεις 36.008 42.901 43.533 42.206 41.842 -13,9% 

Ίδια Κεφάλαια 7.326 7.652 8.526 8.844 9.476 -22,7% 

                                                 
1
 Τα μεγέθη έχουν τροποποιηθεί, ώστε νομικά έξοδα που επιβαρύνουν τους οφειλέτες δανείων και συμπεριλαμβάνοντο στα γενικά έξοδα να 

   συμψηφίζονται πλέον με τα αντίστοιχα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.  
2
 Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων. 

3
 Τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων του δ΄ τριμήνου 2014 περιλαμβάνουν αρνητική υπεραξία από την εξαγορά του Diners Club στην Ελλάδα ύψους 
Ευρώ 18,8 εκατ. 

4
 Oι δείκτες μετά την 1 Ιανουαρίου 2015 λαμβάνουν υπ’ όψιν τη θετική επίπτωση 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. 

 

file:///C:/Users/c15849/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/D2F58FDE.xlsx%23RANGE!_ftn3
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Η κλιμακούμενη 
αβεβαιότητα λόγω των 
παρατεταμένων 
διαπραγματεύσεων 
επιδρά ανασταλτικά 
στις προοπτικές 
αναπτύξεως 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισχυρή Κεφαλαιακή 
Θέση με Δείκτη CET1 
στο 12,6% μετά την 
πλήρη εφαρμογή της 
Βασιλείας ΙΙΙ  
 
 
 
 
 
 
 
Η χρηματοδότηση 
από τις Κεντρικές 
Τράπεζες 
αντιστάθμισε τη 
μείωση των 
καταθέσεων το α΄ 
τρίμηνο 2015 
 
 
 
 
 
 
Περαιτέρω ενίσχυση 
των Κύριων 
Λειτουργικών 
Εσόδων 

 
 
 

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων 
 
Παρά το ευνοϊκό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η οικονομική ανάκαμψη στην 
Ελλάδα παραμένει εύθραυστη. Οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών και 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης επιδεινώθηκαν τον Απρίλιο 2015, καθώς η πολιτική 
αστάθεια λόγω των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές ενίσχυσε 
την αβεβαιότητα.  
Το α΄ τρίμηνο 2015, ο ρυθμός αναπτύξεως, αν και αναιμικός, παρέμεινε σε θετικό 
έδαφος (0,3% σε ετήσια βάση). Εντούτοις, σε τριμηνιαία βάση η Ελληνική 
Οικονομία διέκοψε την αναπτυξιακή της πορεία, καθώς συρρικνώθηκε κατά 0,2%. 
Το 2015 αναμένεται συγκράτηση του ρυθμού αναπτύξεως, καθώς η αβεβαιότητα 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επενδυτική δαπάνη. Από την άλλη πλευρά, η 
ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να ευνοηθεί από τη μείωση του γενικού επιπέδου 
τιμών, η οποία εκτιμάται ότι θα στηρίξει ελαφρώς το διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών σε πραγματικούς όρους. Οι εξαγωγές αγαθών υποστηρίζονται από το 
αδύναμο ευρώ, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών προσδοκάται ότι θα αυξηθούν ως 
αποτέλεσμα ενός ακόμη θετικού έτους για τον τουρισμό. Ο πληθωρισμός 
αναμένεται να διατηρήσει το αρνητικό πρόσημο το 2015, γεγονός που αντανακλά 
την ασθενική εγχώρια ζήτηση και την πτωτική πορεία των διεθνών τιμών του 
πετρελαίου.  
Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον ωθεί τις εκτιμήσεις για τον ρυθμό αναπτύξεως 
σε επίπεδα χαμηλότερα του 1% κατά το τρέχον έτος. Η επίτευξη μίας βιώσιμης 
συμφωνίας με τους Ευρωπαίους εταίρους, η οποία θα στηρίζεται σε ένα αξιόπιστο 
σύνολο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικών μέτρων, είναι 
απαραίτητη για την αποκατάσταση του οικονομικού κλίματος και τη βελτίωση των 
συνθηκών ρευστότητας του δημοσίου και του τραπεζικού τομέα.  
 
Στο τέλος Μαρτίου 2015 τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 
(CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 7,2 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης 
Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφωθεί σε 
13,1%. Ο Δείκτης με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχεται σε 12,6%, 
λαμβανομένης 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. Τα 
Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 54,7 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2015, αυξημένα κατά 3,7% 
σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της επιπτώσεως κατά Ευρώ 2,2 δισ. από την 
εφαρμογή της ως άνω νομοθεσίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2015.  
 
Τo α΄ τρίμηνο 2015 η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες αυξήθηκε 
περαιτέρω κατά Ευρώ 8,8 δισ. και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 23,6 δισ., κυρίως ως 
αποτέλεσμα εκροών καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 6,6 δισ. και της μη 
ανανεώσεως βραχυπρόθεσμων διατραπεζικών δανεισμών με διεθνείς 
αντισυμβαλλομένους, αμφότερα λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής αβεβαιότητας. 
Οι εκροές καταθέσεων συνεχίσθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, με μειούμενο 
ρυθμό ωστόσο, και η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες αυξήθηκε 
περαιτέρω σε Ευρώ 25,4 δισ., εκ των οποίων Ευρώ 4,8 δισ. από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και Ευρώ 20,6 δισ. από τον Έκτακτο Μηχανισμό 
Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA). Τον Μάιο 2015, η διαθέσιμη 
ρευστότητα για επιπλέον χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες υπερβαίνει 
τα Ευρώ 6 δισ. 
 
Το α΄ τρίμηνο 2015 το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 481,5 εκατ., 
αυξημένο κατά 2,2% ετησίως, επηρεασμένο θετικά από τη μείωση του κόστους των 
προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
Το α΄ τρίμηνο 2015 το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 2,8% σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αυξήσεως του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις 
Κεντρικές Τράπεζες ως αποτέλεσμα της χρήσεως του Έκτακτου Μηχανισμού 
Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA), κατόπιν της αποφάσεως του  
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Μείωση Λειτουργικών 
Εξόδων κατά 10% σε 
ετήσια βάση κυρίως 
από Δαπάνες 
Προσωπικού, 
απόδοση που οδηγεί 
προς την επίτευξη του 
στόχου των Ευρώ 1,2 
δισ. όσον αφορά την 
ετήσια βάση κόστους 
το 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Δείκτης Καλύψεως 
Καθυστερήσεων 
ενισχύθηκε περαιτέρω 
κατά 700 μονάδες 
βάσεως ετησίως σε 
63% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) να σταματήσει 
να αποδέχεται ως ενέχυρα για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ τα ομόλογα 
εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου και τα ομόλογα που φέρουν την  εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου. Ως αποτέλεσμα της αποφάσεως αυτής, μεταφέρθηκαν Ευρώ 
11 δισ. από την ΕΚΤ στον ELA στα μέσα Φεβρουαρίου 2015 με προσαυξημένο 
επιτόκιο κατά 1,5% για την υπολειπόμενη περίοδο. Όσον αφορά το ενεργητικό, οι 
χορηγήσεις συνέχισαν να έχουν χαμηλότερη συνεισφορά λόγω της μειωμένης 
ζητήσεως για δάνεια. 
 
Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 86,3 εκατ., 
αυξημένα κατά 4,7% ετησίως, κυρίως λόγω της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής 
Τραπεζικής της Citi και της ενισχύσεως των εργασιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου 
και αμοιβαίων κεφαλαίων. Το α΄ τρίμηνο 2015 τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 
περιορίσθηκαν κατά 1,7%, επηρεασμένα αρνητικά από την αναιμική οικονομική 
δραστηριότητα λόγω των ρυθμίσεων δανείων και της μειώσεως των νέων 
χορηγήσεων. Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 
Ευρώ 26,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015, ενισχυμένα κατά Ευρώ 7 εκατ. από την 
πώληση της Cardlink Α.Ε. Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 12,3 εκατ. 
 
Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 9,9% σε ετήσια βάση (εξαιρουμένων των 
εκτάκτων εξόδων και των εξόδων συγχωνεύσεως) και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 
285,5 εκατ., απόδοση που οδηγεί προς την επίτευξη του στόχου των Ευρώ 1,2 δισ. 
όσον αφορά την ετήσια βάση κόστους το 2015. Το α΄ τρίμηνο 2015 οι Δαπάνες 
Προσωπικού διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 136,7 εκατ., μειωμένες κατά 18,2% 
ετησίως, ως αποτέλεσμα του περιορισμού του Προσωπικού και της αποκομίσεως 
οφέλους από αλλαγές στη μισθολογική πολιτική. Ο αριθμός του Προσωπικού στο 
τέλος Μαρτίου 2015 διαμορφώθηκε σε 15.149 Υπαλλήλους, μειωμένος κατά 1.739 
άτομα σε ετήσια βάση, ύστερα από την αποχώρηση 2.208 Υπαλλήλων έως το 
τέλος του 2014 ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκληρώσεως του Προγράμματος 
Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme). Την 
ίδια περίοδο η εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi προσέθεσε 719 
Υπαλλήλους στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Τραπέζης. Τα Γενικά Έξοδα 
υποχώρησαν σε Ευρώ 122,3 εκατ., μειωμένα κατά 2,8% ετησίως, κυρίως ως 
αποτέλεσμα της επιτεύξεως συνεργειών από τη συγχώνευση με την πρώην 
Εμπορική Τράπεζα και των μειωμένων εξόδων προβολής και διαφημίσεως. Η 
αναδιοργάνωση του Δικτύου συνεχίσθηκε, με τον συνολικό αριθμό των 
Καταστημάτων να ανέρχεται σε 1.004, μειωμένος κατά 57 Καταστήματα σε ετήσια 
βάση, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα 20 επιπλέον Καταστήματα της Citi. 
 
Το α΄ τρίμηνο 2015 ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 33,8%, ενώ οι νέες 
καθυστερήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 554 εκατ., μη συμπεριλαμβανομένων Ευρώ 202 
εκατ., λόγω της ανατιμήσεως ισοτιμιών των δανείων σε ξένο νόμισμα. Στο τέλος 
Μαρτίου 2015 τα δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν σε Ευρώ 21,3 δισ. Στην 
Ελλάδα, τα δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν σε 34,6% στο τέλος Μαρτίου 2015, 
ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 
29,8%. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση αυξήθηκαν 
κατά Ευρώ 199 εκατ., τα στεγαστικά δάνεια σε καθυστέρηση αυξήθηκαν κατά 
Ευρώ 125 εκατ., ενώ τα δάνεια καταναλωτικής πίστεως σε καθυστέρηση 
αυξήθηκαν κατά Ευρώ 230 εκατ. Ως εκ τούτου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των 
επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων του Ομίλου 
διαμορφώθηκε σε 33,3%, 31,6% και 42,3%, ενώ το σχετικό απόθεμα των 
προβλέψεων ανήλθε σε 73%, 39% και 78% αντιστοίχως. 
 
Το α΄ τρίμηνο 2015 το απόθεμα των προβλέψεων αυξήθηκε κατά Ευρώ  
426,3 εκατ. και ενίσχυσε τον Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων σε 62,8% ή κατά 
70 μονάδες βάσεως. Το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο 
διαμορφώθηκε σε Ευρώ 13,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2015. Ως αποτέλεσμα, ο 
Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού 
χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 21% στο τέλος Μαρτίου 2015. 
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Δραστηριότητα στη 
Νοτιοανατολική 
Ευρώπη  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε 
Ευρώ 63,1 δισ., αυξημένες κατά 1% το α΄ τρίμηνο, ως συνέπεια κυρίως της 
ανατιμήσεως του ελβετικού φράγκου και του δολλαρίου Η.Π.Α. έναντι του ευρώ. Τα 
υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52,6 δισ., 
αυξημένα κατά Ευρώ 0,3 δισ., ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
ανήλθαν σε Ευρώ 10,2 δισ.   
 
Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν σε Ευρώ 36,0 δισ. το α΄ τρίμηνο 
2015, επηρεασμένες αρνητικά από το ασταθές περιβάλλον της Ελληνικής 
Οικονομίας. Στην Ελλάδα οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 30,3 δισ. στο 
τέλος Μαρτίου 2015, μειωμένες κατά Ευρώ 6,6 δισ. το α΄ τρίμηνο, εκ των οποίων 
το 80% περίπου αφορά καταθέσεις προθεσμίας. Μετά το τέλος του α΄ τριμήνου 
2015, οι εκροές καταθέσεων βαίνουν μειούμενες και ανέρχονται σε Ευρώ 1,5 δισ. 
έως τον Μάιο.    
 
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου και στην Ελλάδα 
διαμορφώθηκε σε 138% και 137% αντιστοίχως, στο τέλος Μαρτίου 2015. 
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα λειτουργικά έσοδα κατά το α΄ τρίμηνο του 2015 
ανήλθαν συνολικά σε Ευρώ 101,0 εκατ., αυξημένα κατά 0,4% σε ετήσια βάση, ενώ 
τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 57,9 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015, 
μειωμένα κατά 1,6% σε ετήσια βάση. Κατά συνέπεια, τα Αποτελέσματα Προ 
Προβλέψεων, εξαιρουμένων χρηματοοικονομικών πράξεων, αυξήθηκαν κατά 3,3% 
και ανήλθαν σε Ευρώ 43 εκατ. Το δίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη αριθμεί 396 Καταστήματα στο τέλος Μαρτίου 2015 από 429 το 
προηγούμενο έτος. Οι καταθέσεις του Διεθνούς Δικτύου μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,2 
δισ. σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις να 
διαμορφωθεί σε 144% στο τέλος Μαρτίου 2015. 

 
Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το α΄ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 5,4 
δισ. (+5,0% σε ετήσια βάση) ως αποτέλεσμα της ανατιμήσεως των δανείων σε 
ελβετικό φράγκο, ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,0 δισ. (-8,1% σε 
ετήσια βάση). Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 
3,0 δισ. (+2,8% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε Ευρώ 1,5 δισ. 
(+5,6% σε ετήσια βάση). Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 387 εκατ. 
(+4,7% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 4,3% ετησίως και 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 463 εκατ. Στη Σερβία, τα υπόλοιπα των δανείων 
ανήλθαν σε Ευρώ 761 εκατ. (+0,2% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις αυξήθηκαν 
σε Ευρώ 455 εκατ. (+0,9% σε ετήσια βάση). Στη Βουλγαρία, τα δάνεια αυξήθηκαν 
σε Ευρώ 660 εκατ. (+7,0% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν σε Ευρώ 
403 εκατ. (-5,3% σε ετήσια βάση). Στην Π.Γ.Δ.Μ., τα δάνεια παρέμειναν σχεδόν 
αμετάβλητα σε Ευρώ 69 εκατ. (+1,6% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις μειώθηκαν 
σε Ευρώ 71 εκατ. (-16,0% σε ετήσια βάση). 

 
 

Αθήναι, 28 Μαΐου 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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