Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2020: Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους1 Ευρώ -10,9 εκατ.
Κύριες Εξελίξεις


Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 13,6% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 229,6
εκατ., επηρεασμένο θετικά από τη σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων καθώς και την ανθεκτική
λειτουργική επίδοση του Καθαρού Εσόδου Τόκων. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 19,8% σε
τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 307,1 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 1,9% του Ενεργητικού,
προσαρμοσμένο σε ετήσια βάση, γεγονός που επιτρέπει την απορρόφηση των αυξημένων προβλέψεων για το
τρίμηνο.



Το α΄ τρίμηνο 2020, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 307,4
εκατ., έναντι Ευρώ 244,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών
απομείωσης ύψους Ευρώ 120 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με την επίπτωση της πανδημίας COVID-19.



Το α΄ τρίμηνο 2020, τα Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ -10,9 εκατ., έναντι
Ευρώ 27,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2019. Μη λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης των προβλέψεων λόγω του
COVID-19, η επίδοση της Τράπεζας για το τρίμηνο θα ήταν κερδοφόρος.



H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα, με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην
Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 1,6 δισ. για το α’ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 0,6 δισ. το α’ τρίμηνο 2019,
παρέχοντας χρηματοδότηση σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Από την αρχή του έτους, οι νέες
εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα Ευρώ 2,1 δισ., ενώ η δραστηριότητα στο σκέλος των
χορηγήσεων αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά το β’ τρίμηνο μέσω των προγραμμάτων εγγύησης και
χρηματοδότησης που παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.



Η Alpha Bank διατηρεί την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1
(CET1) 16,5% και Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) 17,5% έναντι του ελάχιστα απαιτούμενου
ποσοστού 11,5%, βάσει της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP), διαθέτοντας την απαραίτητη
κεφαλαιακή επάρκεια για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού της Σχεδίου που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο 2019.
Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια και ο Δείκτης Μόχλευσης αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών
και ανήλθαν σε Ευρώ 7,7 δισ. και 11,9% αντίστοιχα, στο τέλος Μαρτίου 2020.



Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,4 δισ. και διαμορφώθηκαν σε
Ευρώ 18,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020, ως αποτέλεσμα επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων, ρευστοποιήσεων και
διαγραφών.

 Η Alpha Bank παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη του Επιχειρησιακού της Σχεδίου για μείωση των Μη
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και, έχοντας ολοκληρώσει σημαντικές προπαρασκευαστικές εργασίες, πρόκειται να
επανεκκινήσει, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, τις διαδικασίες για τη συναλλαγή Galaxy, μία από τις
μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ευρωπαϊκή Αγορά, για την οποία διατηρείται
έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

1

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους που αναλογούν στους Μετόχους.
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

«Από την έναρξη της κρίσης, κύρια προτεραιότητά μας υπήρξε η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της
Τράπεζας και του Δικτύου μας, προκειμένου να υποστηρίξουμε τους Πελάτες μας και την Ελληνική Οικονομία,
διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς υγειονομικές συνθήκες για τους Εργαζόμενους και τους
Συναλλασσόμενους με την Τράπεζα. Ήδη, από την αρχή του έτους έως σήμερα, έχουμε χορηγήσει περισσότερα
από Ευρώ 2,1 δισ., ως χρηματοδοτήσεις προς την ελληνική οικονομία, ενώ προωθούμε ενεργά τη συμμετοχή
των Πελατών μας στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των Επιχειρήσεων, με την εγγύηση φορέων του
Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διεθνής αναγνώριση που κέρδισε η Ελληνική Κυβέρνηση για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης του Covid19, καθώς και η έγκαιρη υλοποίηση ενός γενναίου δημοσιονομικού πακέτου μέτρων, επιτρέπουν την επιστροφή
μας στην κανονικότητα με αυξανόμενη αυτοπεποίθηση.
Τα μέτρα για την τόνωση της οικονομίας, που ανέρχονται σε Ευρώ 24 δισ. και αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ,
αναμένουμε πως θα περιορίσουν την ύφεση εξαιτίας του Covid-19 κατά το τρέχον έτος και, παράλληλα θα
προετοιμάσουν το έδαφος για ισχυρή ανάκαμψη το 2021.
Με αυτή την παραδοχή, όχι μόνον επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στις προτεραιότητες του Στρατηγικού
Σχεδίου που ανακοινώσαμε στα τέλη του 2019, αλλά και επανεκκινούμε, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, το
Πρόγραμμα Τιτλοποίησης Galaxy, γεγονός που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε την εμπροσθοβαρή
προσαρμογή στην ποιότητα του ενεργητικού μας και να κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη
των στόχων κερδοφορίας που έχουμε θέσει.
Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, επιτύχαμε ισχυρή λειτουργική επίδοση με Κύριο Αποτέλεσμα προ
Προβλέψεων στα Ευρώ 230 εκατ., ενισχυμένο κατά 14% σε τριμηνιαία βάση. Παράλληλα, βελτιώσαμε
σημαντικά τη ρευστότητα και ενισχύσαμε περαιτέρω τη συνολική κεφαλαιακή μας θέση, μέσω της ιδιαίτερα
επιτυχούς έκδοσης ομολόγου Tier 2.
Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τους Εργαζομένους μας για το υψηλό αίσθημα καθήκοντος και την ευελιξία
που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είμαι υπερήφανος για τον τρόπο με τον οποίο συνέχισαν να
εξυπηρετούν τους Πελάτες μας και να στηρίζουν την Τράπεζα σε αυτές τις πρωτόγνωρες για όλους συνθήκες.
Αυτό το ανανεωμένο πνεύμα ομαδικότητας, σε συνδυασμό με τις διαχρονικές πελατοκεντρικές μας αξίες και την
ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση, αποτελούν τις βάσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά
τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας».

2 Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2020

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(σε εκατ. Ευρώ)
Καθαρό Έσοδο από Τόκους
Καθαρό Έσοδο από αμοιβές και
προμήθειες
Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων
Λοιπά Έσοδα1
Λειτουργικά Έσοδα
Κύρια Λειτουργικά Έσοδα
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού
Γενικά Διοικητικά Έξοδα
Αποσβέσεις
Επαναλαμβανόμενα
Λειτουργικά Έξοδα2
Έκτακτα Έξοδα
Λειτουργικά Έξοδα
Κύριο Αποτέλεσμα προ
Προβλέψεων
Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων
Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη
πιστωτικού κινδύνου δανείων
Λοιπές Zημίες Απομείωσης
Κέρδη/(Ζημίες) πριν το Φόρο
εισοδήματος
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά το
φόρο εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από
Φόρους που αναλογούν στους
Μετόχους της Τραπέζης
Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο
Ενεργητικό (NΙM)
Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών
Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1)
Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις
Ενεργητικό
Χορηγήσεις (μετά από
συσσωρευμένες προβλέψεις)
Χρεόγραφα
Καταθέσεις
Καθαρή Θέση
Ενσώματη Καθαρή Θέση

Τέλος Έτους (YoY)
31.03.2020
31.03.2019
381,2
388,4

YoY (%)
(1,8%)

Τέλος Τριμήνου (QoQ)
31.03.2020
31.12.2019
QoQ (%)
(1,5%)
381,2
387,1

89,2
85,7
9,9
566,0
480,3
(107,0)
(106,1)
(37,5)

70,2
73,8
0,9
533,3
469,2
(113,8)
(109,4)
(35,2)

27,0%
…
…
6,1%
2,4%
(6,0%)
(3,0%)
6,7%

89,2
85,7
9,9
566,0
480,3
(107,0)
(106,1)
(37,5)

93,1
121,1
6,0
607,4
486,3
(116,7)
(130,2)
(37,3)

(4,2%)
…
…
(6,8%)
(1,2%)
(8,3%)
(18,5%)
0,7%

(250,6)
(8,3)
(259,0)

(258,4)
(3,5)
(262,0)

(3,0%)
…
(1,1%)

(250,6)
(8,3)
(259,0)

(284,2)
(66,9)
(351,1)

(11,8%)
…
(26,2%)

229,6

210,8

8,9%

229,6

202,1

13,6%

307,1

271,4

13,2%

307,1

256,4

19,8%

(307,4)
(9,0)

(242,6)
22,2

26,7%
…

(307,4)
(9,0)

(244,8)
(6,1)

25,6%

(9,4)
(1,5)

51,0
(23,6)

…
…

(9,4)
(1,5)

5,4
0,1

…
…

(10,9)

27,5

…

(10,9)

5,6

…

(10,9)
31.03.2020

27,5
31.03.2019

…

(10,9)
31.03.2020

5,4
31.12.2019

…

2,3%
52,2%

2,5%
55,1%

2,3%
52,2%

2,5%
58,4%

16,5%
95%
31.03.2020
66.632

17,0%
103%
31.12.2019
63.458

30.09.2019
62.725

16,5%
95%
30.06.2019
62.964

17,9%
97%
31.03.2019
61.614

YoY (%)
8,1%

39.767
9.058
41.894
8.236
7.714

39.266
8.703
40.364
8.432
7.939

39.451
8.475
39.612
8.527
8.050

39.913
8.095
39.263
8.389
7.919

39.948
7.783
38.937
8.132
7.687

(0,5%)
16,4%
7,6%
1,3%
0,3%

1

Συμπεριλαμβανομένης της απομείωσης υπεραξίας ύψους Ευρώ 9,7 εκατ. για το α΄ τρίμηνο 2019 που είχε προκύψει κατά την απόκτηση
από τον Όμιλο του ποσοστού του σε συγγενή εταιρία, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα.
2
Αναμορφωμένα συγκριτικά στοιχεία για το 2019 λόγω αναταξινόμησης Εξόδων Προσωπικού από την κατηγορία Έκτακτα Έξοδα στην
κατηγορία Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα
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Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων
Οι επιπτώσεις της
πανδημίας στις
βραχυπρόθεσμες
προοπτικές της
οικονομίας αναμένεται
να μετριασθούν από τα
σημαντικά μέτρα
δημοσιονομικής
τόνωσης της
οικονομικής
δραστηριότητας, τη
χαλάρωση της
νομισματικής πολιτικής,
καθώς και την έγκαιρη
άρση των επιτυχημένων
περιοριστικών μέτρων

Δεδομένης της τρέχουσας αβεβαιότητας που περιβάλλει τις βραχυπρόθεσμες
προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, οι προβλέψεις που έχουν προσφάτως
δημοσιευθεί για τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης ποικίλλουν, τόσο ως προς το
μέγεθος της ύφεσης κατά το τρέχον έτος, όσο και ως προς τη δυναμική της
ανάκαμψης το 2021. Η πανδημία του COVID-19 αναμένεται πάντως να πλήξει
σημαντικά τους κλάδους της οικονομίας και κυρίως τον τουρισμό, τις μεταφορές και
την ναυτιλία. Συγκεκριμένα, οι δυσμενείς επιπτώσεις στον τουρισμό αναμένεται να
προέλθουν τόσο από την πλευρά της ζήτησης, εξαιτίας των ταξιδιωτικών
περιορισμών και του φόβου μετάδοσης του ιού, όσο και από την πλευρά της
προσφοράς, λόγω της μειωμένης δυναμικότητας των ξενοδοχείων και του
αυξημένου κόστους ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων κατά το δεύτερο
τρίμηνο του έτους και των επιβληθέντων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Η Ελλάδα
σχεδιάζει τη σταδιακή έναρξη της τουριστικής περιόδου τον Ιούνιο, ενώ παράλληλα
η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ευρεία δέσμη μέτρων για τη στήριξη των
επιχειρήσεων στον τουρισμό.
Η αυξημένη αβεβαιότητα αντανακλάται στους προσφάτως δημοσιευμένους
ευρωπαϊκούς προδρόμους δείκτες. Ωστόσο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην
Ελλάδα κατέγραψε τη μικρότερη πτώση μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, ως
αποτέλεσμα των εμπροσθοβαρών περιοριστικών μέτρων που οδήγησαν στην
εξομάλυνση της επιδημικής καμπύλης, καθώς και των επιτυχών δημοσιονομικών
παρεμβάσεων. Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, σε συνδυασμό με την
αναμενόμενη παροχή ρευστότητας που στηρίζεται στη μόχλευση των εγγυήσεων
δανείων από το τραπεζικό σύστημα και των Ευρωπαϊκών πόρων, ανέρχεται
συνολικά σε Ευρώ 24 δισ. Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την
επεκτατική νομισματική πολιτική, εκτιμάται ότι θα αμβλύνουν τις επιπτώσεις των
περιοριστικών μέτρων και των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, στην ενεργό
ζήτηση.
Αποπληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να επικρατήσουν στη διάρκεια του τρέχοντος
έτους, αντανακλώντας τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας και την υποτονική συνολική
ζήτηση. Η Ελλάδα, ως καθαρός εισαγωγέας πετρελαίου με σχετικά υψηλό δείκτη
ενεργειακής εξάρτησης, εκτιμάται ότι θα επωφεληθεί από την πτώση των τιμών του
πετρελαίου.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση
με Δείκτη Κεφαλαίων
Κοινών Μετοχών της
Κατηγορίας 1 (CET1)
16,5%. Ο Συνολικός
Δείκτης Κεφαλαιακής
Επάρκειας (CAD) ανήλθε
σε 17,5%
έναντι του ελάχιστα
απαιτούμενου ποσοστού
11,5%, βάσει της
διαδικασίας εποπτικού
ελέγχου και

Στο τέλος Μαρτίου 2020, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1)
της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 7,8 δισ., ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών
Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 16,5%, μειωμένος κατά 143
μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της επίδρασης από την
εφαρμογή της σταδιακής απόσβεσης του ΔΠΧΠ 9 και των μεταβατικών διατάξεων
της Βασιλείας ΙΙΙ, τα οποία αναγνωρίστηκαν, όπως κάθε χρόνο, το α’ τρίμηνο. Η
μείωση αυτή οφείλεται επίσης στο χαμηλότερο αποθεματικό των ομολόγων που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία και καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI) - ως
αποτέλεσμα της κατοχύρωσης κερδών και της χαμηλότερης αποτίμησης του
χαρτοφυλακίου ομολόγων - καθώς και στην αρνητική επίπτωση από τη χρήση του
εποπτικού ορίου 10% της αναβαλλόμενης φορολογίας.
Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 14% έναντι
14,9% στο τέλος του 2019. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD)
ανήλθε σε 17,5% στο τέλος Μαρτίου 2020, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους
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αξιολόγησης (SREP)

Ευρώ 2,9 δισ. έναντι των ελάχιστα απαιτούμενων ορίων βάσει της διαδικασίας
εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης για το 2020 (SREP). Τα Ενσώματα Ίδια
Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν
σε Ευρώ 7,7 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή
διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,00.
Στο τέλος Μαρτίου 2020, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του
Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 47,6 δισ., αυξημένα κατά 0,3% ή
κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του υψηλότερου
πιστωτικού κινδύνου.

Συνεχής επέκταση του
δανειακού
χαρτοφυλακίου με τις
νέες εκταμιεύσεις
δανείων στην Ελλάδα να
ανέρχονται σε Ευρώ 1,6
δισ. το α’ τρίμηνο 2020
έναντι Ευρώ 0,6 δισ. το
προηγούμενο έτος

Η Alpha Bank, αντιλαμβανόμενη ως εθνική αποστολή την επιστροφή στην ομαλή
οικονομική δραστηριότητα, συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την ελληνική οικονομία. Οι
νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 1,6 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2020, εκ των
οποίων Ευρώ 0,7 δισ. αφορούν σε εκταμιεύσεις αναξιοποίητων πιστωτικών ορίων
από επιχειρήσεις υψηλής διαβάθμισης, κυρίως στους κλάδους των μεταφορών, της
μεταποίησης, του εμπορίου και της ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, χρήση των
πιστωτικών ορίων συνετέλεσε στην αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων, καθώς το
μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών παρέμειναν στην Τράπεζα.

Αύξηση εισροών
καταθέσεων στην
Ελλάδα ύψους Ευρώ 1,6
δισ. το α’ τρίμηνο 2020,
ως αποτέλεσμα της
μείωσης των δαπανών
λόγω της επιβολής
περιοριστικών μέτρων
στα πλαίσια
αντιμετώπισης του
COVID-19

Το α’ τρίμηνο 2020, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση
Ευρώ 1,5 δισ. Στην Ελλάδα τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ
1,6 δισ. (+4,7%), γεγονός που οφείλεται σε μειωμένες δαπάνες Ιδιωτών, στη
ρευστοποίηση επενδυτικών προϊόντων λόγω της αβεβαιότητας στις αγορές καθώς
και στην εκταμίευση των αναξιοποίητων διαθέσιμων πιστωτικών ορίων, τα οποία
παρέμειναν σε τρεχούμενους λογαριασμούς. Αναφορικά με τις εισροές καταθέσεων
στην Ελλάδα, Ευρώ 0,4 δισ. προήλθαν από καταθέσεις Ιδιωτών, ενώ Ευρώ 1,2 δισ.
αφορούν σε εισροές από επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου.

Τον Μάϊο 2020, η
χρηματοδότηση που
αντλήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) αυξήθηκε
και ανήλθε σε Ευρώ 9,3
δισ., μετά τα πρόσφατα
μέτρα στήριξης της ΕΚΤ

Το α’ τρίμηνο 2020, η χρηματοδότηση της Alpha Bank από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανήλθε σε Ευρώ 3,9 δισ., εκ των οποίων τα Ευρώ 3,1 δισ.
προήλθαν από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων
Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO), ενώ Ευρώ 0,8 δισ. αντλήθηκαν
από το Πρόγραμμα Πράξεων πιο Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (LTRO)
που λήγει τον Ιούνιο 2020. Οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) αυξήθηκαν κατά
Ευρώ 0,2 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,5 δισ.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,1 δισ. στο
τέλος Μαρτίου 2020, αυξημένες κατά Ευρώ 0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Τα
υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 42,2 δισ., αυξημένα
κατά Ευρώ 0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 3,1
δισ., η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από καταθέσεις πρώτης ζήτησης
Ιδιωτών. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων μειώθηκαν
κατά Ευρώ 64 εκατ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 5,2 δισ. στο τέλος
Μαρτίου 2020, κυρίως από τις θυγατρικές του Ομίλου στη Ρουμανία και στην
Αλβανία.

Οι προσπάθειες της Τράπεζας για περαιτέρω μείωση του κόστους χρηματοδότησης
ενισχύθηκαν σημαντικά μετά τη λήψη δέσμης μέτρων νομισματικής πολιτικής από
την ΕΚΤ, με ισχύ από τις 20 Απριλίου 2020, που περιλάμβαναν την αποδοχή των
ομολόγων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων για
αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τη μείωση
περιθωρίων αποκοπής λοιπών αποδεκτών ενεχύρων.
Ως αποτέλεσμα της αύξησης της περιμέτρου των αποδεκτών ενεχύρων για
χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, η Τράπεζα αύξησε την άντληση ρευστότητας από
Ευρώ 3,1 δισ. (Πρόγραμμα TLTRO ΙΙ) σε Ευρώ 9,3 δισ. (TLTRO και LTRO),
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επωφελούμενη από το αρνητικό επιτόκιο -0,50% του προγράμματος Πράξεων
Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (LTRO). ενώ παράλληλα μείωσε τη
χρηματοδότηση που προέρχεται από συναλλαγές repos.
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 95%
στο τέλος Μαρτίου 2020 έναντι 97% το δ΄ τρίμηνο 2019, σε επίπεδο Ομίλου, ενώ
στην Ελλάδα ανήλθε σε 95% έναντι 98% αντίστοιχα.

Το Καθαρό Έσοδο
Τόκων επηρεάστηκε
από τη χαμηλότερη
συνεισφορά που
προήλθε από την
πλευρά του ενεργητικού
και το μικρότερο
ημερολογιακό έτος.
Το Καθαρό Επιτοκιακό
Περιθώριο ανήλθε σε
2,3%

Το α΄ τρίμηνο 2020, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 381,2 εκατ.,
μειωμένο κατά 1,5% ή Ευρώ 5,9 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο,
επηρεασμένο αρνητικά από το μικρότερο ημερολογιακό τρίμηνο, τη χαμηλότερη
συνεισφορά των δανείων καθώς και την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης ως
αποτέλεσμα της έκδοσης Tier 2 ομολόγου. Οι παραπάνω παράγοντες
αντισταθμίστηκαν μερικώς από το όφελος που προήλθε από την ανατιμολόγηση
των καταθέσεων καθώς και από τη θετική συνεισφορά που προέκυψε από το
χαρτοφυλάκιο των ομολόγων.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Ενεργητικό, η μείωση των μέσων υπολοίπων
χορηγήσεων καθώς και η μείωση των περιθωρίων το α΄ τρίμηνο 2020, είχαν
αρνητική επίπτωση Ευρώ 4,4 εκατ. Επιπλέον, η συνεισφορά στο Καθαρό έσοδο
τόκων που προήλθε από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων ανήλθε σε Ευρώ 1,5
εκατ., το οποίο ενισχύθηκε από νέες τοποθετήσεις, αντισταθμίζοντας την πτωτική
πορεία στις αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Αναφορικά με το
παθητικό, το α’ τρίμηνο 2020 τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων
μειώθηκαν και ανήλθαν σε 35 μονάδες βάσης, από 44 μονάδες βάσης στο τέλος
του δ΄ τριμήνου 2019, ενώ η χαμηλότερη πορεία του υποκείμενου επιτοκίου αγοράς
(Euribor) σε τριμηνιαία βάση, επηρέασε αρνητικά τα περιθώρια καταθέσεων.
Επιπλέον, το κόστος χρηματοδότησης αυξήθηκε κατά το α’ τρίμηνο 2020, ως
αποτέλεσμα της έκδοσης ομολόγου Tier 2 με απόδοση 4,25%, το οποίο
αντιστάθμισε τη μείωση του κόστους των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) κατά
περίπου 13 μονάδες βάσης το α’ τρίμηνο του 2020, επιδρώντας αρνητικά στο
Καθαρό Έσοδο Τόκων κατά Ευρώ 1,4 εκατ. Επιπλέον, η μικρότερη ημερολογιακή
περίοδος του τριμήνου συνέβαλε αρνητικά κατά Ευρώ 4,2 εκατ. στο Καθαρό Έσοδο
Τόκων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,3%.

Μείωση των Καθαρών
Εσόδων από
Προμήθειες το α’ τρίμηνο
2020, η οποία ανήλθε σε
4,2% σε τριμηνιαία βάση

Το α’ τρίμηνο 2020, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 89,2
εκατ., μειωμένα κατά 4,2% ή Ευρώ 3,9 εκατ. σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της
χαμηλότερης συνεισφοράς των καρτών λόγω εποχικότητας και των αυξημένων
εσόδων που προήλθαν από την έκδοση ομολόγων και κοινοπρακτικών δανείων
κατά το δ΄ τρίμηνο 2019, τα οποία ενίσχυσαν τη βάση σύγκρισης και αντιστάθμισαν
πλήρως την θετική συνεισφορά των εργασιών διαχείρισης.
Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 85,7 εκατ.
το α’ τρίμηνο 2020, κυρίως από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το
χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα Λοιπά Έσοδα
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 9,9 εκατ.

Τα Επαναλαμβανόμενα
Λειτουργικά Έξοδα
μειώθηκαν κατά 3% σε
ετήσια βάση

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν περαιτέρω
κατά 3% ή κατά Ευρώ 7,8 εκατ. σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μεταβολής στον
αριθμό του Προσωπικού και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 250,6 εκατ., με τον
αντίστοιχο Δείκτη Εξόδων προς Έσοδα να ανέρχεται σε 52,2%. Στην Ελλάδα, τα
Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση και
ανήλθαν σε Ευρώ 198,5 εκατ.
Το α’ τρίμηνο 2020, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση
και ανήλθαν σε Ευρώ 107 εκατ. κυρίως λόγω της μείωσης στον αριθμό του
Προσωπικού, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης
Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2019, με την
ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να αποχωρήσουν σταδιακά 836
Υπάλληλοι, με εκτιμώμενη μείωση του κόστους περίπου Ευρώ 35 εκατ. σε ετήσια βάση.
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Ο αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από 11.322 Εργαζομένους στο τέλος
Μαρτίου 2019, σε 10.511 Εργαζομένους στο τέλος Μαρτίου 2020 (-7,2% σε ετήσια
βάση).
Τα Γενικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 106,1 εκατ., μειωμένα κατά 3% σε
ετήσια βάση, επηρεασμένα θετικά από τη μείωση των εξόδων για τη διαχείριση
καθυστερήσεων καθώς και των εξόδων διαφήμισης. Το α’ τρίμηνο 2020, οι
αποσβέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 37,5 εκατ.
Στο τέλος Μαρτίου 2020, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 556 Καταστήματα,
έναντι 613 Καταστημάτων στο τέλος Μαρτίου 2019, ως αποτέλεσμα του
εξορθολογισμού του Δικτύου στην Ελλάδα.

Mείωση των μη
Εξυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων στον Όμιλο
κατά Ευρώ 4 δισ. σε
ετήσια βάση

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,4 δισ.
στο τέλος Μαρτίου 2020, ως αποτέλεσμα επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων,
εκκαθαρίσεων και διαγραφών, και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 18,4 δισ. Ο Δείκτης
Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 43,5% στο
τέλος Μαρτίου 2020, μειωμένος κατά 1,3% σε τριμηνιαία βάση, ενώ ο Δείκτης
Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 44,1%.
Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 1,9 δισ. σε
ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 12,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020.
Στο τέλος Μαρτίου 2020, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου
διαμορφώθηκε σε 30% έναντι 33,3% το προηγούμενο έτος, ο Δείκτης Κάλυψης
Καθυστερήσεων ανήλθε σε 64%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης
Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων,
ανήλθε σε 117%.

Αύξηση των
προβλέψεων σε
τριμηνιαία βάση για την
κάλυψη του πιστωτικού
κινδύνου λόγω της
επίπτωσης του
COVID-19

Το α΄ τρίμηνο 2020, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού
κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 307,4 εκατ., έναντι Ευρώ 244,8 εκατ. το
προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης
κατά το α΄ τρίμηνο, ύψους Ευρώ 120 εκατ., που σχετίζονται με την επίπτωση από
την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19.
Η ανωτέρω επίπτωση οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση των μακροοικονομικών
παραμέτρων που περιλαμβάνονται στην άσκηση απομείωσης των δανείων.
Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) διαμορφώθηκε σε 2,51%
το α’ τρίμηνο 2020 έναντι μέσου όρου 1,97% το προηγούμενο έτος. Μη
λαμβανομένης υπόψιν της επίπτωσης του COVID-19, το κόστος πιστωτικού
κινδύνου ανήλθε σε 1,53%. Οι Λοιπές Ζημίες Απομείωσης ανήλθαν σε Ευρώ 9
εκατ. το α΄ τρίμηνο 2020.
Στο τέλος Μαρτίου 2020, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο
ανήλθε σε Ευρώ 9,4 δισ., ενώ για την Ελλάδα ανήλθε σε Ευρώ 7,8 δισ.

Δραστηριότητες στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Λειτουργικά Έσοδα για το α’ τρίμηνο αυξήθηκαν
κατά 1,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 65,4 εκατ.,
επηρεασμένα θετικά από την αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, ως αποτέλεσμα
του χαμηλότερου κόστους καταθέσεων. Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ
54,9 εκατ., αυξημένα κατά 21,9% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων Ευρώ 2,4 εκατ.
προήλθαν από αλλαγές στη μισθολογική πολιτική σχετιζόμενες με τις
δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία και στην Κύπρο, ενώ Ευρώ 4,5 εκατ.
αφορούν εφάπαξ έξοδο που προκύπτει από την διαχείριση των Μη
Εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων
μειώθηκε κατά 46,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 10,5 εκατ. Το α’
τρίμηνο 2020, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν Ζημίες
προ Φόρων Ευρώ 30,9 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά από τις αυξημένες
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προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες κυρίως με τις δραστηριότητες του Ομίλου
στην Κύπρο καθώς και από τα έκτακτα έξοδα, για τα οποία έγινε αναφορά
παραπάνω. Ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις για την κάλυψη Πιστωτικού Κινδύνου
ως ποσοστό των χορηγήσεων (CoR), ανήλθαν σε 2,4%.
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθε σε 94% τον Μάρτιο 2020, από 97% το
προηγούμενο έτος.
Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το α΄ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε
Ευρώ 3,5 δισ. (-16,7% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω πρωτοβουλιών για
εξορθολογισμό του κόστους, ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά Ευρώ 111 εκατ. σε
ετήσια βάση (-4,9%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,1 δισ. Τα Λειτουργικά Έσοδα
αυξήθηκαν κατά 5,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 24,9 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 ανήλθαν σε Ευρώ 22,2 εκατ.
ενισχυμένα κατά 49,7% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα έκτακτων εξόδων της
περιόδου σχετιζόμενων με τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς
και με την αύξηση των Δαπανών Προσωπικού, η οποία προέκυψε από την
ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την αύξηση εισφορών υπέρ ταμείου
εθνικού συστήματος υγείας και από την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή
(ΑΤΑ) για το τρέχον έτος. Το α’ τρίμηνο 2020, οι δραστηριότητες του Ομίλου στην
Κύπρο κατέγραψαν Ζημίες προ Φόρων Ευρώ 34 εκατ., επηρεασμένες από
προβλέψεις ύψους Ευρώ 36,7 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 20 εκατ. αφορούν
εφάπαξ έξοδα λόγω της ανατίμησης του ελβετικού φράγκου καθώς και των
αναπροσαρμογών αναφορικά με τις επιπτώσεις του COVID-19.
Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 121 εκατ. σε
ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 2,7 δισ., ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά
Ευρώ 176 εκατ. σε ετήσια βάση (+7,4%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ.,
προερχόμενες κυρίως από Επιχειρήσεις. Τα Λειτουργικά Έσοδα για το α’ τρίμηνο
2020, αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 35,4
εκατ., ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 28,5 εκατ., ενισχυμένα κατά
7,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω αναπροσαρμογών στη μισθολογική πολιτική
καθώς και εξόδων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε
Ευρώ 2,8 εκατ.
Στην Αλβανία, τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 290 εκατ. ενώ τα υπόλοιπα
καταθέσεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση (-0,8%) και ανήλθαν
σε Ευρώ 504 εκατ. Το α’ τρίμηνο 2020, τα Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ
5,1 εκατ., ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα σε Ευρώ 4,2 εκατ. Τα Κέρδη προ Φόρων
ανήλθαν σε Ευρώ 0,3 εκατ.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2020
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Glossary
Εναλλακτικοί Δείκτες
Μετρήσεως Αποδόσεως
(ΕΔΜΑ)

Ορισμός

Αποτελέσματα προ
Προβλέψεων

Λειτουργικά Έσοδα μείον Λειτουργικά Έξοδα της περιόδου.

Αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικών Πράξεων
Δάνεια ή Χορηγήσεις ή
Δανειακό χαρτοφυλάκιο

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.
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.

Δάνεια μετά από
Συσσωρευμένες προβλέψεις

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

Δάνεια σε Καθυστέρηση

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

Δείκτης Δάνεια προς
Καταθέσεις

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

Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα

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

Δείκτης Καθυστερήσεων

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

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 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 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 Κάλυψης Μη
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων
από ενσώματες εξασφαλίσεις
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών
Μετοχών της Κατηγορίας 1 με
πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας
ΙΙΙ (fully loaded CET1)
Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων
Έκτακτα Έξοδα
Ενσώματη Καθαρή Θέση
(Λογιστική Αξία)
Ενσώματη Καθαρή Θέση
(Λογιστική Αξία) ανά Μετοχή

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

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

Επαναλαμβανόμενα
Λειτουργικά Έξοδα
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.

Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο

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

Καταθέσεις

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

Κύρια Αποτελέσματα προ
Προβλέψεων

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

Κύρια Λειτουργικά Έσοδα
Λειτουργικά Έξοδα
Λειτουργικά Έσοδα
Λοιπά Έσοδα

Δείκτης
κερδοφορίας
Τυπική
Τραπεζική
ορολογία
Τυπική
Τραπεζική
ορολογία
Τυπική
Τραπεζική
ορολογία
Δείκτης
ποιότητας
ενεργητικού
Δείκτης
Ρευστότητας
Δείκτης
Αποδοτικότητας
Δείκτης
ποιότητας
ενεργητικού
Δείκτης
ποιότητας
ενεργητικού
Δείκτης
ποιότητας
ενεργητικού
Δείκτης
ποιότητας
ενεργητικού
Δείκτης
ποιότητας
ενεργητικού
Εποπτικός
Δείκτης
Κεφαλαιακής
Ενίσχυσης
Δείκτης
ποιότητας
ενεργητικού

Παραπομπή
4-6
3

2

9

15
9/8
7/5
15/2

17=1/15

16

14=1/12

13

12/2

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στις αναπροσαρμογές διοίκησης στα λειτουργικά έξοδα.
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".
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.

Καθαρή Θέση

Σημασία

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.
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.
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.
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.

Δείκτης
Αποτίμησης
Δείκτης
Αποδοτικότητας

7

Τυπική
Τραπεζική
ορολογία

10

Δείκτης
κερδοφορίας
Τυπική
Τραπεζική
ορολογία
Δείκτης
κερδοφορίας
Δείκτης
κερδοφορίας
Τυπική
Τραπεζική
ορολογία
Τυπική
Τραπεζική
ορολογία
Τραπεζική
ορολογία
Τυπική
Τραπεζική
ορολογία

8
5-7
5=4-3

6

4

Λοιπές Zημίες Απομείωσης

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

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).

Συνολικός Δείκτης Κάλυψης
Καθυστερήσεων
Συνολικός Δείκτης Κάλυψης
Μη Εξυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων

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.
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.

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.

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.

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.
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Τυπική
Τραπεζική
ορολογία
Δείκτης
ποιότητας
ενεργητικού
Δείκτης
ποιότητας
ενεργητικού
Τυπική
Τραπεζική
ορολογία
Τυπική
Τραπεζική
ορολογία
Τυπική
Τραπεζική
ορολογία

16+17

13+14
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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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Alpha Bank

Finsbury

Δημήτριος Κωστόπουλος
Διευθυντής

Edward Simpkins
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

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.
του κορωνοϊού Covid-19
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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