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Αποτελέσματα εννεαμήνου 2019: Κέρδη μετά από Φόρους1 Ευρώ 92 εκατ.  

Κύριες Εξελίξεις 

 Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18% στο τέλος 

Σεπτεμβρίου 2019, ενισχυμένο κατά 25 μονάδες βάσης, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης αποτίμησης του 

χαρτοφυλακίου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 

18,1%. Η Ενσώματη Καθαρή Θέση ενισχύθηκε περαιτέρω σε Ευρώ 8 δισ. έναντι Ευρώ 7,9 δισ. στο τέλος του β’ 

τριμήνου. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,2.  

 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 2,1 δισ. το γ’ τρίμηνο, κυρίως ως 

αποτέλεσμα της αναταξινόμησης χαρτοφυλακίου επιλεγμένων μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (“Project 

Neptune”) στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει της αναμενόμενης πώλησής τους. Από την αρχή του 

έτους, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 0,9 δισ. 

 Το γ΄ τρίμηνο, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και 

διαμορφώθηκε σε Ευρώ 215,6 εκατ. (+0,8%), καθώς η μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων αντισταθμίστηκε από 

την υψηλότερη συνεισφορά των Καθαρών Εσόδων από Προμήθειες. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων 

διαμορφώθηκε σε Ευρώ 285,2 εκατ., μειωμένο κατά 11,6% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο αρνητικά από τη 

μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων. 

 Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 91,6 εκατ. το εννεάμηνο 2019, έναντι Ευρώ 53,8 εκατ. το 

εννεάμηνο 2018.  

 Το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 

Σεπτέμβριο 2019, θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αποχώρηση περισσότερων από 830 Εργαζομένων, με 

αναμενόμενο όφελος περίπου Ευρώ 35 εκατ. στις Δαπάνες Προσωπικού, σε ετήσια βάση.  

 Τον Οκτώβριο 2019, η Alpha Bank σύναψε συμφωνία συνεργασίας μακροχρόνιας διάρκειας με την εταιρεία 

“doValue” με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) και ακίνητων 

περιουσιακών της στοιχείων (REO) στην Κύπρο, συνολικής λογιστικής αξίας (Gross Book Value) Ευρώ 3,2 δισ. 

περίπου. 

                                                           
1 Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους που αναλογούν στους Μετόχους. 
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ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Εννεαμήνου (YoY) Τέλος Τριμήνου (QoQ) 

  30.09.2019 30.09.20181 YoY (%) 30.09.2019 30.06.2019 QoQ (%) 

Καθαρό Έσοδο από Τόκους 1.160,1  1.329,4  (12,7%) 383,2  388,6  (1.4%) 
Καθαρό Έσοδο από αμοιβές και 
προμήθειες 247,0  244,8  0,9% 95,6  81,2  17.8% 
Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων 277,4  398,4  … 79,9  123,7  … 
Λοιπά Έσοδα 18,3  27,1  (32,5%) 6,5  10,9  … 
Λειτουργικά Έσοδα 1.702,8  1.999,6  (14,8%) 565,1  604,4  (6,5%) 
Κύρια Λειτουργικά Έσοδα  1.435,1  1.601,3  (10,4%) 485,2  480,6  1,0% 
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (338,4) (349,8) (3,3%) (113,4) (113,5) (0,0%) 
Γενικά Διοικητικά Έξοδα (346,9) (383,7) (9,6%) (120,8) (116,5) 3,8% 
Αποσβέσεις (107,2) (75,6) 41,9% (35,3) (36,7) (3,8%) 
Επαναλαμβανόμενα  
Λειτουργικά Έξοδα (792,6) (809,0) (2,0%) (269,6) (266,6) 1,1% 

Έκτακτα Έξοδα (31,1) (13,7) … (10,4) (15,1) … 

Λειτουργικά Έξοδα (823,6) (822,7) 0,1% (280,0) (281,7) (0,6%) 
Κύριο Αποτέλεσμα προ 
Προβλέψεων 

642,5  792,3  (18,9%) 215,6  214,0  0,8% 

Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων 879,2  1.176,9  (25,3%) 285,2  322,7  (11,6%) 

Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη 
πιστωτικού κινδύνου δανείων (750,0) (1.019,1) (26,4%) (261,5) (246,0) 6,3% 
Λοιπές Zημίες Απομείωσης  10,5  6,0  … (3,0) (8,6)   
Κέρδη/(Ζημίες) πριν το Φόρο 
εισοδήματος 139,7  163,8  … 20,6  68,0  … 
Φόρος Εισοδήματος (48,2) (110,1) … (15,9) (8,7) … 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά το 
φόρο εισοδήματος 91,5  53,7  … 4,7  59,4  … 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από 
Φόρους που αναλογούν στους 
Μετόχους της Τραπέζης 91,6  53,8  … 4,8  59,4  … 

 
30.09.2019 30.09.2018   30.09.2019 30.06.2019   

Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο 
Ενεργητικό (NΙM) 2,5% 2,9%   2,4% 2,5% 

  

Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα 55,2% 50,5%   55,6% 55,5%   

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,0% 18,3%   18,0% 17,8% 

  

Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις 100% 106%   100% 102%   

 
30.09.2019 30.06.2019 31.03.2019 31.12.2018 30.09.2018 YoY (%) 

Ενεργητικό 62.725 62.964 61.614 61.007 60.261 4,1% 
Χορηγήσεις (μετά από 
συσσωρευμένες προβλέψεις) 39.451 39.913 39.948 40.228 40.751 (3,2%) 
Χρεόγραφα 8.475 8.095 7.783 7.013 6.056 33,5% 
Καταθέσεις 39.612 39.263 38.937 38.732 38.581 2,7% 
Καθαρή Θέση 8.527 8.389 8.132 8.099 8.166 4,4% 
Ενσώματη Καθαρή Θέση 8.050 7.919 7.687 7.665 7.751 3,9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Αναμορφωμένα συγκριτικά στοιχεία για το 2018 λόγω αναταξινόμησης εσόδων και εξόδων για τη χρήση του εμπορικού σήματος των 
Οργανισμών Visa, Mastercard και Diners από την κατηγορία «Γενικά διοικητικά έξοδα» στην κατηγορία «Καθαρό Έσοδο από αμοιβές και 
Προμήθειες» καθώς και των επενδυτικών ακινήτων θυγατρικής στον λογαριασμό Λοιπών Απαιτήσεων. 

AppData/Local/Microsoft/Windows/c16045/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/508D893F.xlsx#RANGE!_ftn3
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 Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων 

 

Η προοπτική 
μεγέθυνσης της 
οικονομικής 
δραστηριότητας της 
χώρας στηρίζεται στη 
μειούμενη αβεβαιότητα, 
την αξιόπιστη και φιλική 
προς την ανάπτυξη 
μεταβολή του μίγματος 
δημοσιονομικής 
πολιτικής, αλλά και τις 
εντεινόμενες 
μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες, εν μέσω 
κλιμακούμενων 
εξωτερικών κινδύνων 
 
 

Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση το α’ εξάμηνο του 
2019, με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να είναι υψηλότερος κατά το β’ τρίμηνο, 
φθάνοντας στο 1,9%, έναντι 1,1% στο α’ τρίμηνο. Η άνοδος του πραγματικού ΑΕΠ 
κατά το α’ εξάμηνο του έτους προήλθε από την αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης 
(1,9% σε ετήσια βάση) και τη συσσώρευση των αποθεμάτων. Η ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζεται και στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας 
στο 16,7% τον Αύγουστο του 2019 έναντι 18,9% τον Αύγουστο του 2018. Οι τιμές 
των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,3% σε ετήσια βάση το α’ εξάμηνο του 2019, τάση 
η οποία αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από τη μείωση του φόρου 
ακίνητης περιουσίας κατά 22% κατά μέσο όρο αλλά και από την αναγγελθείσα 
τριετή αναστολή του ΦΠΑ στις νέες κατασκευές κτιρίων. 
 
Η μείωση της αβεβαιότητας αντικατοπτρίζεται (i) στην πτώση των αποδόσεων των 
ελληνικών κρατικών ομολόγων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εξέλιξη η οποία 
προοιωνίζεται τη μελλοντική αναβάθμιση της αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου 
της χώρας, (ii) στην άνοδο του δείκτη οικονομικού κλίματος, ο οποίος 
διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα 12ετίας κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες, 
καθώς και (iii) στην ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η οποία βρίσκεται 
στο υψηλότερο επίπεδό της από τα τέλη του έτους 2000.  
 
Τα μέτρα αλλαγής του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής που ενσωματώθηκαν 
στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020 περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων από 28% σε 
24%, των διανεμόμενων κερδών από 10% σε 5%, του εισοδήματος φυσικών 
προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή από 22% σε 9%, καθώς και άλλα μέτρα 
κοινωνικής προστασίας. Παράλληλα, το προσχέδιο του προϋπολογισμού 
περιλαμβάνει παρεμβάσεις με σκοπό την εξισορρόπηση του δημοσιονομικού 
κόστους, κυρίως μέσω της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ένα ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ανωτέρω μέτρων. 
 
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αντανακλά επίσης την πρόθεση της κυβέρνησης να 
επιταχύνει τη χορήγηση αδειών και να διευκολύνει τις προδιαγραφές για την 
προσέλκυση επενδύσεων. Συνολικά, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αναμένεται 
να συνεχιστούν, υποστηριζόμενες από τη φιλική προς την ανάπτυξη ατζέντα της 
κυβέρνησης, η οποία έχει ως στόχευση την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και 
τη διευκόλυνση της περαίωσης έργων του ιδιωτικού τομέα (όπως για παράδειγμα το 
έργο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού). 
 
Οι κίνδυνοι γύρω από τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας συνδέονται κυρίως 
με τις διεθνείς εμπορικές εντάσεις, το ακόμη αβέβαιο αποτέλεσμα του Brexit, αλλά 
και την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία θα μπορούσε να 
επηρεάσει και τη δυναμική της εγχώριας ανάπτυξης. 

 

Ισχυρή κεφαλαιακή 
βάση με Δείκτη 
Κεφαλαίων Κοινών 
Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET1) 
18% στο τέλος 
Σεπτεμβρίου 2019, 
ενισχυμένο κατά 25 
μονάδες βάσης το γ’ 
τρίμηνο 

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 
(CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,7 δισ., ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων 
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης το 
γ΄ τρίμηνο, σε 18%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο υψηλότερο αποθεματικό των 
ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων και 
καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI), στη θετική επίπτωση από τον χειρισμό 
των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Ζημιών και τη χρήση του εποπτικού ορίου 10% 
καθώς και στα αποτελέσματα περιόδου, ενώ αντισταθμίστηκε μερικώς από την 
αύξηση των Σταθμισμένων για τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού (RWAs). 
Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 15,1%. Τα 
Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών 
τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019.  
Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,2.  
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Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του 
Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 48,1 δισ., αυξημένα κατά 1,1% ή 
κατά Ευρώ 0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του υψηλότερου 
πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς. 
 

Νέες εκταμιεύσεις 
δανείων Ευρώ 1 δισ. το 
γ’ τρίμηνο 2019  

Η Alpha Bank, εφαρμόζοντας με συνέπεια τις κατευθυντήριες αρχές της, συνεχίζει 
να στηρίζει την ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, παρέχοντας 
χρηματοδότηση στους τομείς με ισχυρή ζήτηση. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων προς 
τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε Ευρώ 1 δισ. το γ΄ τρίμηνο του 2019 και συγκεκριμένα 
σε τομείς, όπως ο τομέας των μεταφορών, η μεταποίηση, το εμπόριο και ο κλάδος 
των κατασκευών. Οι νέες χρηματοδοτήσεις για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 
Ευρώ 2,5 δισ. 
 
Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,1 δισ. στο 
τέλος Σεπτεμβρίου 2019, μειωμένες κατά Ευρώ 2,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, 
γεγονός που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μεταφορά επιλεγμένου χαρτοφυλακίου 
μη εξυπηρετούμενων δανειακών ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 1,8 δισ., στα 
«Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει της αναμενόμενης πώλησής τους. 
Ως αποτέλεσμα, τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 
42,1 δισ., μειωμένα κατά Ευρώ 2 δισ. σε τριμηνιαία βάση.  
 

Συνεχίστηκε η αύξηση 
των υπολοίπων 
καταθέσεων κατά το γ΄ 
τρίμηνο 2019, 
από καταθέσεις 
Επιχειρήσεων και 

Ιδιωτών 

Η ρευστότητα της Τράπεζας βελτιώθηκε περαιτέρω, καθώς οι συνολικές 
καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και 
ανήλθαν σε Ευρώ 39,6 δισ. το γ΄ τρίμηνο 2019. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των 
καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,4 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 33,7 δισ., 
καθώς οι εισροές καταθέσεων Πελατών (Ιδιωτών και Επιχειρήσεων) αντιστάθμισαν 
τη μείωση που προήλθε από καταθέσεις φορέων του Δημοσίου. Σε ετήσια βάση, οι 
καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 1,0 δισ. (+ 2,9%). Στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων παρέμειναν σχεδόν 
σταθερά σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 5,2 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 
2019. 
 

Η μείωση των 
διατραπεζικών 
συναλλαγών και της 
χρηματοδότησης από 
την ΕΚΤ συμβάλει στη 
μείωση του κόστους  
χρηματοδότησης για  

το γ΄ τρίμηνο 2019 

 

Η αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων του Ομίλου και η αξιοποίηση της 
πλεονάζουσας ρευστότητας, οδήγησαν στη μείωση των διατραπεζικών συναλλαγών 
και της χρηματοδότησης της Alpha Bank από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) κατά το γ’ τρίμηνο 2019. Συγκεκριμένα, το ύψος της χρηματοδότησής μας 
από την ΕΚΤ μειώθηκε κατά Ευρώ 0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 
3,2 δισ., ενώ οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) κινήθηκαν πτωτικά κατά Ευρώ 
0,3 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 5,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019. 
 
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 100% 
στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 έναντι 102% το β΄ τρίμηνο 2019 σε επίπεδο Ομίλου, 
ενώ στην Ελλάδα ανήλθε σε 101% έναντι 103% αντίστοιχα.  
 

Το Καθαρό Έσοδο 
Τόκων 
μειώθηκε σε 
τριμηνιαία βάση και 
ανήλθε σε 1,4%. Καθαρό 
Επιτοκιακό Περιθώριο 
σε 2,4% 

Το γ΄ τρίμηνο 2019, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 383,2 εκατ., 
μειωμένο κατά 1,4% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η χαμηλότερη συνεισφορά των 
δανείων, λόγω της μείωσης των περιθωρίων χορηγήσεων, και η αρνητική επίδραση 
από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων, αντισταθμίστηκαν μερικώς από το όφελος που 
προήλθε από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. 
 

Αναφορικά με το παθητικό, το γ’ τρίμηνο 2019 τα επιτόκια των προθεσμιακών 
καταθέσεων μειώθηκαν και ανήλθαν σε 52 μονάδες βάσης, από 56 μονάδες βάσης 
στο τέλος του β΄ τριμήνου 2019. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,4%. 
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Τα Καθαρά Έσοδα από 

Προμήθειες αυξήθηκαν 

κατά Ευρώ 14,4 εκατ. το 

γ’ τρίμηνο 
 

Το γ’ τρίμηνο 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά Ευρώ 
14,4 εκατ. ή 17,8% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 95,6 εκατ., γεγονός 
που οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών 
λόγω της τουριστικής περιόδου, στη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων καθώς και από τη συνεισφορά 

λοιπών τραπεζικών εργασιών σχετιζόμενων κυρίως με προμήθειες διαμεσολάβησης. 
Το εννεάμηνο 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 247 
εκατ., ενισχυμένα ελαφρώς κατά 0,9% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των έκτακτων 
εσόδων από πιστωτικές κάρτες που καταγράφηκαν το α’ τρίμηνο 2018. 
 
Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 79,9 εκατ. 
το γ’ τρίμηνο 2019, κυρίως από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το 
χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα Λοιπά Έσοδα 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,5 εκατ. 
 

Τα Επαναλαμβανόμενα 
Λειτουργικά Έξοδα 
μειώθηκαν κατά 2% σε 
ετήσια βάση 

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν περαιτέρω 
κατά 2% ή κατά Ευρώ 16,5 εκατ. σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της 
μείωσης των δαπανών Προσωπικού λόγω της μεταβολής στον αριθμό του 
Προσωπικού και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 792,6 εκατ., με τον αντίστοιχο δείκτη 
Εξόδων προς Έσοδα να ανέρχεται σε 55,2%. Στην Ελλάδα, τα Επαναλαμβανόμενα 
Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ  
643,2 εκατ.  
 
Το εννεάμηνο 2019, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 3,3% σε ετήσια 
βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 338,4 εκατ. κυρίως λόγω της μεταβολής στον αριθμό 
του Προσωπικού. Ο αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από 11.358 Εργαζομένους 
στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, σε 11.251 Εργαζομένους στο τέλος Σεπτεμβρίου 
2019 (-0,9% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς 
Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2018. 
Τον Σεπτέμβριο 2019, η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή νέο Πρόγραμμα  
Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) στην Ελλάδα, μέσω του οποίου  
αναμένεται να αποχωρήσουν σταδιακά περισσότεροι από 830 Υπάλληλοι, με 
εκτιμώμενο όφελος περίπου Ευρώ 35 εκατ. σε ετήσια βάση, έπειτα από την 
ολοκλήρωση του Προγράμματος. 
 
Τα Γενικά Διοικητικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 346,9 εκατ., μειωμένα κατά 
9,6% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα θετικά από τη μεταφορά του μεγαλύτερου 
μέρους των εξόδων λειτουργικής μίσθωσης, ύψους Ευρώ 27,8 εκατ., στον 
λογαριασμό αποσβέσεων, λόγω της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 16, καθώς και από τη μείωση των 
εξόδων για τη διαχείριση καθυστερήσεων. Μη λαμβανομένης υπόψιν της 
επίπτωσης του ΔΠΧΠ 16, τα Γενικά Έξοδα για το εννεάμηνο 2019  μειώθηκαν κατά 
2,3% σε ετήσια βάση. 
 
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 16, οι αποσβέσεις το εννεάμηνο 2019 
περιλαμβάνουν ποσό Ευρώ 25,2 εκατ. για τα δικαιώματα χρήσης επί παγίων (right-
of-use on assets).  
 
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 600 Καταστήματα, 
έναντι 643 Καταστημάτων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ως αποτέλεσμα του 
εξορθολογισμού του Δικτύου στην Ελλάδα. 
 

Περαιτέρω μείωση των 

μη 

Εξυπηρετούμενων 

Ανοιγμάτων στην 

Ελλάδα 
κατά Ευρώ 2,1 δισ. σε 
τριμηνιαία βάση 

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 3,3 δισ. 
σε ετήσια βάση ή κατά Ευρώ 2,1 δισ. το γ΄ τρίμηνο 2019 και διαμορφώθηκαν σε 
Ευρώ 19,2 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019. Η μείωση το γ΄ τρίμηνο  οφείλεται, 
κατά κύριο λόγο, στη μεταφορά επιλεγμένων μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 
(“Project Neptune”) στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει της 
αναμενόμενης εκποίησής τους, καθώς και στον βελτιωμένο ρυθμό είσπραξης 
οφειλών και στις αυξημένες ρευστοποιήσεις εμπράγματων εξασφαλίσεων.  
Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 
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 45,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, μειωμένος κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση, ενώ 
ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 43,8%. 
Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα, διατηρώντας καθοδική πορεία, 
μειώθηκαν κατά Ευρώ 1,8 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 12,1 δισ. 
 
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου 
διαμορφώθηκε σε 30% έναντι 34,1% το προηγούμενο έτος, ο Δείκτης Κάλυψης 
Καθυστερήσεων ανήλθε σε 67%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης 
Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων,  
ανήλθε σε 119%. 
 

Το γ΄ τρίμηνο 2019, οι  
Ζημίες Απομείωσης ως 
ποσοστό των 
χορηγήσεων (CoR) 
ανήλθαν σε 2%, 

έναντι μέσου όρου 3,2% 

το 2018 

Το γ΄ τρίμηνο 2019, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού 
κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 261,5 εκατ., έναντι Ευρώ 246 εκατ. το 
προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) διαμορφώθηκε σε 
2%. Οι Λοιπές Ζημίες Απομείωσης ανήλθαν σε Ευρώ 3 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2019. 
 
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον 
Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 9,8 δισ., ενώ για την Ελλάδα ανήλθε σε Ευρώ 8,1 δισ.  
Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές προβλέψεις ως προς το σύνολο του δανειακού 
χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκαν σε 19,9% για τον Όμιλο και 19,3% για την Ελλάδα. 

 
Δραστηριότητες στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη  

 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Λειτουργικά Έσοδα για το εννεάμηνο 2019 
αυξήθηκαν κατά 12,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 199 εκατ.,  
επηρεασμένα θετικά από την αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, ως αποτέλεσμα 
του χαμηλότερου κόστους καταθέσεων. Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 
141,3 εκατ., αυξημένα κατά 9,8% σε ετήσια βάση, σχετιζόμενα κυρίως με τις 
δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία και την Κύπρο. Συνεπώς, το Αποτέλεσμα 
προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 19,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 
Ευρώ 57,6 εκατ. Το εννεάμηνο 2019, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη κατέγραψαν Ζημίες προ Φόρων Ευρώ 13,3 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά 
από προβλέψεις ύψους Ευρώ 71 εκατ., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,2% του 
μέσου όρου χορηγήσεων και σχετίζονται κυρίως με τις δραστηριότητες του Ομίλου 
στην Κύπρο. 
 
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις έχει βελτιωθεί σημαντικά στις 
δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ανέρχεται σε 95% τον 
Σεπτέμβριο 2019, από 103% πέρυσι. 
 
Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το γ΄ τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε Ευρώ 3,7 
δισ. (-20,5% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω πρωτοβουλιών που ελήφθησαν στο 
πλαίσιο του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου που υπεβλήθη στο τέλος 
Ιουνίου, ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά Ευρώ 36 εκατ. σε ετήσια βάση (-1,6%) 
και ανήλθαν σε Ευρώ 2,2 δισ. Τα Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά κατά 
19,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 79,6 εκατ., λόγω της θετικής 
επίπτωσης από την ανατιμολόγηση των καταθέσεων καθώς και της αύξησης των 
εσόδων από προμήθειες, ως αποτέλεσμα επιτυχών ενεργειών σταυροειδών 
πωλήσεων. Τα Λειτουργικά Έξοδα ενισχύθηκαν κατά 12,4% σε ετήσια βάση και 
ανήλθαν σε Ευρώ 49,7 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των Δαπανών 
Προσωπικού, η οποία προέκυψε από την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας και από την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) για το τρέχον 
έτος. Το εννεάμηνο 2019, οι δραστηριότητές μας στην Κύπρο κατέγραψαν Ζημίες 
προ Φόρων Ευρώ 25 εκατ., επηρεασμένες από προβλέψεις Ευρώ 54,5 εκατ., στο 
πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου. 
 
Τον Οκτώβριο 2019, σε συνέχεια διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με υποβολή 
προσφορών, συνήφθη συμφωνία συνεργασίας μακροχρόνιας διάρκειας με την 
εταιρεία doValue S.p.A. (“doValue Group” ή “doValue”), με σκοπό τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου της Τράπεζας στην Κύπρο, το οποίο περιλαμβάνει Μη 
Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (REO) 
συνολικής λογιστικής αξίας (Gross Book Value) Ευρώ 3,2 δισ. περίπου.  
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Η συμφωνία αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Ομίλου για τη μείωση 
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις 
κανονιστικές του υποχρεώσεις. Επιπλέον, θα επιτρέψει στην Alpha Bank να 
επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων της, με 
έμφαση στη διοχέτευση ρευστότητας και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην 
κυπριακή αγορά. 
 
Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 63 εκατ. σε ετήσια 
βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ., ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 182 
εκατ. σε ετήσια βάση (+7,9%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,5 δισ. προερχόμενες από 
Ιδιώτες και Επιχειρήσεις. Τα Λειτουργικά Έσοδα για το εννεάμηνο 2019 αυξήθηκαν 
κατά 6,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 104,3 εκατ., ενώ τα 
Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 79,7 εκατ., ενισχυμένα κατά 9,9% σε ετήσια 
βάση, κυρίως λόγω της αυξημένης εισφοράς στο Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων 
της Ρουμανίας και των Δαπανών Προσωπικού. Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 
Ευρώ 10,7 εκατ.  
 
Στην Αλβανία, τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 299 εκατ. (-2,6% σε ετήσια 
βάση) και οι καταθέσεις σε Ευρώ 522 εκατ., αυξημένες κατά Ευρώ 34 εκατ. ή 7% σε 
ετήσια βάση, προερχόμενες κυρίως από Επιχειρήσεις. Το εννεάμηνο 2019, τα 
Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 15,1 εκατ., τα Λειτουργικά Έξοδα σε Ευρώ 
12 εκατ., και τα Κέρδη προ Φόρων σε Ευρώ 0,6 εκατ., μετά από προβλέψεις ύψους 
Ευρώ 2,5 εκατ. 
 

 
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2019 
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 Glossary 
    

      
 Εναλλακτικοί Δείκτες 

Μετρήσεως Αποδόσεως 
(ΕΔΜΑ) 

Ορισμός Σημασία Παραπομπή 

 

 Αποτελέσματα προ 
Προβλέψεων 

Λειτουργικά Έσοδα  μείον Λειτουργικά Έξοδα της περιόδου. 
Δείκτης 

κερδοφορίας 
4-6 

 

 
Αποτελέσματα 
Χρηματοοικονομικών Πράξεων 

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στο άθροισμα από τα "Αποτελέσματα από διακοπή αναγνωρίσεως χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος" και "Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και απομειώσεων σε εταιρίες του Ομίλου", όπως 
δημοσιεύεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου αναφοράς. 

Τυπική 
Τραπεζική 
ορολογία 

3 
 

 
Δάνεια ή Χορηγήσεις ή 
Δανειακό χαρτοφυλάκιο 

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στα "Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών", όπως ορίζεται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό της περιόδου αναφοράς, προ 
Συσσωρευμένων προβλέψεων και προσαρμογές εύλογης αξίας, εξαιρώντας τις συσσωρευμένες προβλέψεις απομειώσεως για στοιχεία εκτός 
ισολογισμού, όπως ορίζονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου. 

Τυπική 
Τραπεζική 
ορολογία 

2 
 

 
Δάνεια μετά από 
Συσσωρευμένες προβλέψεις 

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στα  "Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών" όπως δημοσιεύεται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό της περιόδου αναφοράς. 
Τυπική 

Τραπεζική 
ορολογία 

9 
 

 
Δάνεια σε Καθυστέρηση Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση είναι εκείνα που είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. 

Δείκτης 
ποιότητας 

ενεργητικού 
15 

 

 Δείκτης Δάνεια προς 
Καταθέσεις 

Ο λόγος των "Δανείων μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις" ως προς τις "Καταθέσεις" της περιόδου αναφοράς. 
Δείκτης 

Ρευστότητας  
9/8 

 

 
Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα της περιόδου ως προς τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα της αντίστοιχης περιόδου. 

Δείκτης 
Αποδοτικότητας  

7/5 
 

 
Δείκτης Καθυστερήσεων  Ο λόγος του συνόλου των Δανείων σε Καθυστέρηση ως προς το υπόλοιπο συνολικών χορηγήσεων στο τέλος της περιόδου αναφοράς. 

Δείκτης 
ποιότητας 

ενεργητικού 
15/2 

 

 
Δείκτης Κάλυψης 
Καθυστερήσεων 

Ο λόγος από τις "Συσσωρευμένες προβλέψεις και προσαρμογές εύλογης αξίας" προς το σύνολο των Δανείων σε Καθυστέρηση στο τέλος της 
περιόδου. 

Δείκτης 
ποιότητας 

ενεργητικού 
17=1/15 

 

 Δείκτης Κάλυψης 
Καθυστερήσεων από 
ενσώματες εξασφαλίσεις 

Ο λόγος από την "Συνολική αξία εξασφαλίσεων" που λαμβάνονται για τα Δάνεια σε Καθυστέρηση ως προς το σύνολο των Δανείων σε 
Καθυστέρηση την ημερομηνία αναφοράς. 

Δείκτης 
ποιότητας 

ενεργητικού 
16 

 

 
Δείκτης Κάλυψης Μη 
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 

Ο λόγος από τις "Συσσωρευμένες προβλέψεις και προσαρμογές εύλογης αξίας" προς το σύνολο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο τέλος 
της περιόδου. 

Δείκτης 
ποιότητας 

ενεργητικού 
14=1/12 

 

 Δείκτης Κάλυψης Μη 
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 
από ενσώματες εξασφαλίσεις 

Ο λόγος από την "Συνολική αξία εξασφαλίσεων" που λαμβάνονται για  τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ως προς το σύνολο των Μη 
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων την ημερομηνία αναφοράς. 

Δείκτης 
ποιότητας 

ενεργητικού 
13 

 

 Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 1 με 
πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 
ΙΙΙ (fully loaded CET1) 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 βάσει του  Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ) ως προς το 
Σταθμισμένο έναντι Κινδύνων Ενεργητικό (RWAs) 

Εποπτικός 
Δείκτης 

Κεφαλαιακής 
Ενίσχυσης  

  

 

 
Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων 
Ανοιγμάτων 

Ο λόγος του συνόλου των  "Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων" ως προς το υπόλοιπο των χορηγήσεων στο τέλος της περιόδου αναφοράς. 
Δείκτης 

ποιότητας 
ενεργητικού 

12/2 
 

 Έκτακτα Έξοδα Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στις αναπροσαρμογές διοίκησης στα λειτουργικά έξοδα.    

 Ενσώματη Καθαρή Θέση 
(Λογιστική Αξία) 

Η Ενσώματη Καθαρή Θέση (Λογιστική Αξία) είναι το "σύνολο της Καθαρής Θέσεως" μείον την "υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια", μείον τα 
"Δικαιώματα τρίτων", μείον τα "Υβριδικά κεφάλαια". 

    
 

 Ενσώματη Καθαρή Θέση 
(Λογιστική Αξία) ανά Μετοχή 

Ενσώματη Καθαρή Θέση (Λογιστική Αξία) ως προς τον αριθμό των μετοχών. 
Δείκτης 

Αποτίμησης 
  

 

 
Επαναλαμβανόμενα 
Λειτουργικά Έξοδα 

Σύνολο εξόδων μείον αναπροσαρμογές διοίκησης στα λειτουργικά έξοδα. Οι αναπροσαρμογές αυτές συμπεριλαμβάνουν γεγονότα που δεν 
παρουσιάζονται με συγκεκριμένα συχνότητα, καθώς και γεγονότα, τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς ή/και 
παρουσιάζουν σημαντική διακύμανση μεταξύ των εκάστοτε περιόδων αναφοράς και τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα των οικονομικών 
καταστάσεων. 

Δείκτης 
Αποδοτικότητας  

7 

 

 Ζημίες απομειώσεως ή 
προβλέψεις για την κάλυψη 
πιστωτικού κινδύνου δανείων 

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στις "Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου δανείων και απαιτήσεων κατά 
πελατών" όπως ορίζεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου δημοσίευσης. 

Τυπική 
Τραπεζική 
ορολογία 

10 
 

 
Καθαρή Θέση 

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στα "Κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Μετόχους της Τραπέζης" όπως δημοσιεύεται στον Ενοποιημένο 
Ισολογισμό της ημερομηνίας δημοσίευσης. 

    
 

 
Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο 

Ο λόγος από το "Καθαρό έσοδο τόκων της περιόδου (ετησιοποιημένο)" όπως ορίζεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 
περιόδου δημοσίευσης ως προς το μέσο "Σύνολο Ενεργητικού" της αντίστοιχης περιόδου. Το μέσο υπόλοιπο ορίζεται ως ο αριθμητικός μέσος 
όρος του συνόλου στο τέλος της περιόδου και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου. 

Δείκτης 
κερδοφορίας 

  
 

 
Καταθέσεις Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στις  "Υποχρεώσεις προς πελάτες" όπως δημοσιεύεται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό της περιόδου αναφοράς. 

Τυπική 
Τραπεζική 
ορολογία 

8 
 

 Κύρια Αποτελέσματα προ 
Προβλέψεων 

Κύρια Λειτουργικά Έσοδα της περιόδου μείον τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για την περίοδο. 
Δείκτης 

κερδοφορίας 
5-7 

 

 
Κύρια Λειτουργικά Έσοδα 

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στα Λειτουργικά Έσοδα μείον τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων μείον των αναπροσαρμογών διοίκησης. 
Οι αναπροσαρμογές είναι: απομείωση υπεραξίας συνδεδεμένης εταιρείας  ύψους Ευρώ 9,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019 και αποζημίωση 
ασφαλιστικής εταιρίας ύψους Ευρώ 13,0 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2018. 

Δείκτης 
κερδοφορίας 

5=4-3 
 

 
Λειτουργικά Έξοδα 

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στο  "Σύνολο Εξόδων προ ζημιών απομειώσεως και προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου" όπως 
ορίζεται από την Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις από οποιαδήποτε 
ενδεχόμενη αναδιατύπωση, όπως περιγράφεται στην σημείωση 32 των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.  

Τυπική 
Τραπεζική 
ορολογία 

6 
 

 
Λειτουργικά Έσοδα 

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στο  "Σύνολο Εσόδων" συν "την αναλογία κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες", όπως ορίζεται στην 
Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου δημοσίευσης, συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων όπως περιγράφονται στην 
σημείωση 32 των δημοσιευμένων Οικονομικών καταστάσεων. 

Τυπική 
Τραπεζική 
ορολογία 

4 
 

 
Λοιπά Έσοδα 

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στο άθροισμα από τα "Έσοδα από μερίσματα", "Λοιπά Έσοδα" και την "αναλογία κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρίες 
και κοινοπραξίες" όπως δημοσιεύεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις την περίοδο της δημοσίευσης. 

Τραπεζική 
ορολογία 

  
 

 
Λοιπές Zημίες Απομείωσης  

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στις "Ζημίες απομειώσεως λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων" όπως ορίζεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων της περιόδου δημοσίευσης. 

Τυπική 
Τραπεζική 
ορολογία 

  
 

 
Μη Εξυπηρετούμενα 
Ανοίγματα (MEA) 

Mη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, με βάση τα "ITS on forbearance and Non Performing Exposures" της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, είναι εκείνα 
που πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια: α) Ανοίγματα που έχουν άνω των 90 ημερών καθυστέρηση, β) Θεωρείται ότι ο 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 

Δείκτης 
ποιότητας 

ενεργητικού 
12 

 

 Προβλέψεις για την κάλυψη 
πιστωτικού κινδύνου ως 
ποσοστό των χορηγήσεων ή 
Κόστος πιστωτικού κινδύνου 

Προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου της περιόδου, ως προς τo μέσο όρο των χορηγήσεων της αντίστοιχης περιόδου. Το μέσο δανειακό 
υπόλοιπο ορίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος του υπολοίπου δανείων στο τέλος της περιόδου και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου. 

Δείκτης 
ποιότητας 

ενεργητικού 
10/2 (avg) 

 

 
Προσαρμογές εύλογης αξίας 

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στις συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVTPL).  

Τυπική 
Τραπεζική 
ορολογία 

  
 

 
Συνολικός Δείκτης Κάλυψης 
Καθυστερήσεων 

Συσσωρευμένες προβλέψεις και προσαρμογές εύλογης αξίας συν την συνολική αξία των εξασφαλίσεων για τα Δάνεια σε Καθυστέρηση ως προς το 
υπόλοιπο των Δανείων σε Καθυστέρηση στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Αυτό ισούται με το άθροισμα του δείκτη κάλυψης των Δανείων σε 
Καθυστέρηση και τον δείκτη κάλυψης Δανείων σε Καθυστέρηση με ενσώματες εξασφαλίσεις. 

Δείκτης 
ποιότητας 

ενεργητικού 
16+17 

 

 Συνολικός Δείκτης Κάλυψης 
Μη Εξυπηρετούμενων 
Ανοιγμάτων 

Συσσωρευμένες προβλέψεις και προσαρμογές εύλογης αξίας συν την συνολική αξία των εξασφαλίσεων για τα MEA ως προς το υπόλοιπο των 
MEA στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Αυτό ισούται με το άθροισμα του δείκτη κάλυψης ΜΕΑ και τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ με ενσώματες 
εξασφαλίσεις. 

Δείκτης 
ποιότητας 

ενεργητικού 
13+14 

 

 
Σύνολο Ενεργητικού 

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στο  "Σύνολο Ενεργητικού" όπως δημοσιεύεται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό της ημερομηνίας δημοσίευσης, 
συμπεριλαμβανομένων τυχών αναμορφώσεων, όπως περιγράφονται στην σημείωση 32 των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.  

Τυπική 
Τραπεζική 
ορολογία 

11 
 

 Συσσωρευμένες προβλέψεις (ή 
απόθεμα προβλέψεων) και 
προσαρμογές εύλογης αξίας  

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στο i) "συνολικό ποσό που έχει αναγνωρίσει ο Όμιλος για την κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από 
συμβάσεις με πελάτες" όπως δημοσιέυεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου δημοσίευσης και στις ii)  προσαρμογές 
εύλογης αξίας. 

Τυπική 
Τραπεζική 
ορολογία 

1 
 

 
Χρεόγραφα 

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στο άθροισμα από τα "Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου" και "Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου", όπως 
δημοσιεύεται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό την περίοδο της δημοσίευσης. 

Τυπική 
Τραπεζική 
ορολογία 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

Alpha Bank           Finsbury 

Δημήτριος Κωστόπουλος 
 
Edward Simpkins 

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 2271  +30 210 326 2272 
         +30 210 326 2274  +30 210 326 2273 

 
 

Σχετικά με την Alpha Bank 

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 διαχείρισης κεφαλαίων και του private banking, της 
διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της 
διαχείρισης 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. 

Disclaimer 
 
Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. δεν εγγυάται, ρητώς ή σιωπηρώς, και δεν αποδέχεται ούτε θα αποδεχθεί ουδεμία ευθύνη ως προς την 
ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Δελτίο Τύπου και δεν υπάρχει οτιδήποτε σε αυτό το 
Δελτίο Τύπου, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά τέτοιου είδους εγγύηση. 
 
Παρόλο που οι αναφορές του παρόντος Δελτίου Τύπου σε γεγονότα και στοιχεία που αφορούν στον κλάδο, την αγορά και τον 
ανταγωνισμό έχουν ληφθεί και βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η ακρίβειά τους δεν είναι εγγυημένη και κάθε τέτοια 
πληροφορία ενδέχεται να είναι ελλιπής ή συνοπτική. Όλες οι απόψεις και εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το Δελτίο Τύπου 
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. δεν φέρει καμμία ευθύνη να ενημερώνει ή να 
επικαιροποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Δελτίο Τύπου.  
 
Ορισμένες δηλώσεις που περιέχονται στο παρόν Δελτίο Τύπου αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα και πιθανές οικονομικές 
επιδόσεις. Παρόλο που η Alpha Τράπεζα Α.Ε. πιστεύει ότι οι δηλώσεις αυτές βασίζονται σε εύλογες παραδοχές, οι δηλώσεις αυτές 
που αναφέρονται στο μέλλον υπόκεινται, εκ φύσεως, σε κινδύνους, παραδοχές και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν σημαντικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα και καμμία εγγύηση δεν παρέχεται για το εάν μπορούν να επιτευχθούν ή εάν 
είναι εύλογα.  Σημειώνεται ότι υφίσταται ο κίνδυνος αυτές οι δηλώσεις να μην εκπληρωθούν, καθώς ενδέχεται να επηρεασθούν από 
διάφορους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακυμάνσεων των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και 
χρηματιστηριακών δεικτών, καθώς και των αλλαγών στις οικονομικές, πολιτικές, κανονιστικές και τεχνολογικές συνθήκες. Εφιστάται 
η προσοχή στους αναγνώστες να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις εν λόγω δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και να 
διενεργούν τη δική τους έρευνα και ανάλυση στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Δελτίο Τύπου. Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. 
δεν αναλαμβάνει καμμία υποχρέωση να επικαιροποιεί οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στο παρόν και αναφέρεται στο μέλλον, 
εκτός και εάν αυτό απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Ούτε το παρόν Δελτίο Τύπου ούτε καμμία από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν αποτελούν προσφορά για πώληση ή 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών. 
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